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O Presidente da RENAMO, 
Afonso Dhlakama e o Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi reuniram-se no passa-
do domingo, 5 de Agosto, na 
Gorongosa, província de So-
fala, num encontro que ser-
viu para passar em revista as 
discussões que estão na mesa 
das negociações.
A Presidência da Repúbli-
ca emitiu no mesmo dia um 
Comunicado de Imprensa 
embora lacónico, com o qual 
explicou que no encontro, os 
dois líderes discutiram e acor-
daram sobre os próximos pas-
sos no Processo da Paz, que 
esperam que seja concluído 
até finais do ano. 
O Presidente da RENAMO e 

o Presidente da República, 
acordaram igualmente que 
vão manter o seu diálogo e 
acompanhar de perto o tra-
balho das duas comissões 
em negociações, visando um 
novo encontro, em breve, 
que vai servir para preparar 
os passos finais. Em decla-
rações a diversos órgãos de 
comunicação social nacionais 
e internacionais, o Presidente 
Afonso Dhlakama disse que 
o encontro com Filipe Nyusi 
produziu compromissos para 
acelerar as negociações de 
paz efectiva, bem como ser-
viu também para medir a con-
fiança entre as partes.
“Conversamos e chegamos a 
conclusão de que havia ques-

tões que não podiam limitar-
-se pelo telefone, que era 
preciso enfrentar-nos cara 
a cara” disse o presidente 
Dhlakama citado por vários 
jornais.
Ele acrescentou igualmente 
que o encontro com Filipe 
Nyusi no último domingo per-
mitiu às duas partes avanços 
negociais e aumentou a con-
fiança mútua.
“O encontro serviu para con-
firmar essa nova relação. 
Falávamos sempre, falamos 
desde Janeiro e, esses con-
tactos permitiram aumentar a 
confiança o que levou o Presi-
dente Nyusi a vir às matas da 
Gorongosa” concluiu. 
Desde o princípio do presente 

ano que o país vive uma tré-
gua militar que viria a ser de-
cretada em Maio como “tré-
gua sem prazo”, na sequência 
de contactos telefónicos en-
tre o Presidente da RENAMO 
e o Presidente da República.
Em paralelo com a trégua 
militar, mandatários do Presi-
dente da República e do Presi-
dente da RENAMO têm esta-
do em negociações em torno 
da descentralização do Esta-
do, despartidarização das for-
ças de defesa e a integração 
dos homens da RENAMO nas 
forças de defesa e segurança, 
num processo que tem sido 
apoiado e acompanhado por 
alguns países que fazem parte 
do “Grupo de Contacto”.

Encontro entre Dhlakama/Nyusi na Gorongosa

PRESIDENTE DA RENAMO DIZ 
QUE O ENCONTRO SERVIU 
PARA CONFIRMAR A RELAÇÃO 
E PRODUZIR COMPROMISSOS 
DAS PARTES PARA A PAZ
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Editorial

ENCONTRO DHLAKAMA E NYUSI: 
CAMINHO PARA A PAZ OU MAIS 

UMA CILADA?
O Presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama 

recebeu no começo desta semana na serra 
da Gorongosa, o Presidente da República, 
Filipe Nyusi, tendo juntos abordado questões 
realcionadas com a Paz e outras matérias 
em discussão em cima da mesa. Como 
disse o Presidente Afonso Dhlakama, o 
encontro já vinha sendo preparado com 
a confidencialidade possível com a ajuda 
dos países que fazem parte do “Grupo de 
Contacto”.
Depois do encontro, diversas reacções 

foram aparecendo, com uns a parabenizar 
a alegada coragem de Filipe Nyusi ao se 
deslocar ao encontro do Presidente da 
RENAMO, e outros a recearem que venha ser 
mais uma cilada daquelas que a Frelimo nos 
habituou sobretudo quando se avizinham 
eventos de grandes envergaduras tal como 
eleições.
A verdade é que o encontro aconteceu e 

passado uma semana depois do mesmo 
ainda não ouvimos os impostores que sempre 
estiveram contra o entendimento entre os 
dois líderes tal como aconteceu em Fevereiro 
de 2015 em que logo após o entendimento 
entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama, 
elementos da ala radical, incluindo da 
Comissão Política foram se desdobrando 
pelo país para ridicularizar o entendimento.
Para a RENAMO se bem que Filipe Nyusi 

teve coragem de ir ao encontro de Afonso 
Dhlakama, a mais pura verdade é a coragem 
que  o Presidente da RENAMO teve em 
manter o encontro com alguém que diversas 
vezes usou artimanhas para armadilhá-lo.
Mas, o importante para a RENAMO é ver os 

entendimentos que os dois líderes têm estado 

a conseguir de forma corajosa e arriscada 
como disse o Presidente Afonso Dhlakama se 
concretizem dentro dos prazos previstos.
Acreditamos que o próprio Presidente 

Filipe Nyusi e o seu partido Frelimo sabem 
muito bem o que a RENAMO e o seu líder 
exigem. A RENAMO pretende uma profunda 
reforma legislativa com vista a acomodar a 
descentralização do Aparelho Estatal, bem 
como quer a integração e reinserção dos 
seus homens em diferentes órgãos. Tal como 
a RENAMO, o próprio Afonso Dhlakama, os 
moçambicanos e a Comunidade Internacional 
guardam nas suas memórias o que veio 
acontecendo com o líder da RENAMO desde 
que Nyusi tomou posse.
Esperamos que esta não venha a ser mais 

uma cilada como as que aconteceram 
anteriormente, muito menos venha a ser um 
exercício de ensaio por parte de Nyusi para 
conseguir ir ao congress de cabeça erguida.
De resto, com o encontro abrem-se 

expectativas  para a paz que os moçambicanos 
tanto aguardam. Queremos acreditar que 
não serão repetidos os truques e erros do 
passado que resultaram em atentados contra 
a pessoa de Afonso Dhlakama. Sabemos 
que a Frelimo gosta de criar impressões nas 
pessoas fazendo promessas ou assinando 
acordos para dar a entender que cede ou 
traz soluções. A RENAMO e o seu líder vão 
continuar a apoiar quaisquer esforços 
tendentes a trazer a paz e a reconciliação para 
os moçambicanos, mesmo reconhecendo 
como disse o Presidente Afonso Dhlakama 
de que é muito arriscado.
A ver vamos se efectivamente até no final 

do ano teremos o desfecho desta maratona. 
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“ANÁLISE DEMOCRATICA” 
Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.
Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra  
Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas 
Participe! 821075995 ou 840135011
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Decorreu na Delegação Políti-
ca provincial do partido RENA-
MO em Nampula uma reunião 
de balanço das actividades 
políticas.
Na reunião que aconteceu no 
passado dia 28 de Julho, par-
ticiparam todos os delegados 
Políticos Distritais, membros 
da Comissão Política Provincial 
e outros quadros do Partido. 
O delegado Político Provincial 
da RENAMO em Nampula, 
Luís Trinta Mecupia deu a co-
nhecer que encontros desta 
natureza têm acontecido re-
gularmente nos finais de cada 
mês com a finalidade de fazer 
o balanço das actividades polí-
ticas realizadas. 
Outro aspecto que tem domi-
nado estes encontros orien-

tados pelo delegado Político 
Provincial da RENAMO em 
Nampula, Luís Trinta Mecupia, 
tem sido o reforço do proces-
so de criação de banco de da-
dos do Partido, que de acordo 
com a mesma fonte decorre 
de forma satisfatória.
Ainda na província de Nampu-
la, decorreu no Posto Admi-
nistrativo de Namicopo, Cida-
de de Nampula, no dia 29 do 
mesmo mês, uma capacitação 
de jovens em matéria de Ética, 
e Relações Públicas na Política. 
O acto de abertura foi orienta-
do pelo Delegado Político Pro-
vincial, do partido, Luís Trinta, 
tendo o prosseguimento dos 
trabalhos sido dirigidos por 
José Ali, Chefe de Mobilização 
da Cidade de Nampula.

No mesmo dia, em Nacala-Por-
to, membros e simpatizantes 
da RENAMO concentraram-se 
no Posto Administrativo de 
Muanona, para testemunha-
rem ao acto de oficialização 
do Posto Político local. 
Numa cerimónia bastante 
afluência, procedeu-se tam-
bém ao empossa tomada de 

posse do novo delegado Políti-
co do Posto Administrativo de 
Muanona.
Refira-se que a semana finda, 
entre a segunda e a sexta-feira 
foi caracterizada por diversos 
eventos de carácter político, 
em preparação dos próximos 
processos eleitorais que se 
avizinham.

RENAMO NA PROVÍNCIA DE NAMPULA 
EM BALANÇO

Eng. Luís Trinta, delegado Político Provincial da RENAMO em Nampula orientando o processo de actualização do registo de 
membros



O delegado político 
da RENAMO na Cidade 
de Maputo, Arlindo Bila 
orientou o acto da entre-
ga de cartões actualiza-
dos aos membros do dis-
trito de kampfumu.

A cerimónia teve lugar 
ontem dia 3, no na sede 
do distrito Municipal de 
Ka-Mpfumu e contou com 
a participação de dirigen-
tes, membros e simpati-
zantes do partido residen-
tes.  

Bila disse na ocasião 
aos presentes que o acto 
da entrega de cartões aos 
membros, significa que 
cada membro já está con-
tabilizado na basse de da-
dos do partido. 

Explicou igualmente que 
com este processo de re-
gisto, o partido pretende 
quantificar e conhecer 
a localização dos seus 

membros.  
“O partido quer saber 

com quantos membros 

conta em cada bairro des-
ta cidade. Só assim vai pu-
der ter o melhor controlo 

dos fiscais nos actos de 
recenseamento e votação 
eleitorais”, disse Arlindo 
Bila. 

O acto da entrega de 
cartões aos membros, é 
o culminar do processo 
de lançamento da base 
de dados, que decorreu 
em todas as províncias do 
país, uma actividade que 
está sendo levado acabo 
pela Comissão Política 
Nacional e pelo Secreta-
riado-Geral do partido, 
Manuel Bissopo, que des-
dobram neste processo da 
reorganização do partido.  

O delegado Político da 
Cidade de Maputo apelou 
os membros a visitarem 
os estatutos do partido e 
a mobilizarem os outros 
membros de modo a pro-
cederem a actualização 
dos seus cartões.

CIDADE DE MAPUTO ACTUALIZA 
REGISTO DE MEMBROS
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