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INCIDÊNCIAS
DO
CONGRESSO
DA RENAMO

A

província de Sofala, distrito de Gorongosa, acolheu desde o passado dia 15 até
17 de Janeiro corrente o VI congresso
do partido RENAMO. Este foi o primeiro
congresso depois do desaparecimento físico do
Pai da Democracia, Afonso Dhlakama, numa altura
em que os destinos do partido estavam nas mãos
do coordenador Ossufo Momade. Na sessão de
abertura, o ainda coordenador do partido Ossufo Momade, dirigindo-se aos presentes, ao povo

moçambicano e a comunidade internacional deixou claro o cometimento da RENAMO na busca da
paz duradoira para Moçambique, tendo afirmado
que a Frelimo precisava encarar igualmente com
seriedade esta matéria. Falou ainda da necessidade de união no seio dos membros da RENAMO,
independentemente da liderança que saísse eleita daquele congresso histórico.Passamos a transcrever na íntegra o discurso de abertura proferido
por Ossufo Momade, coordenador continua na pág. 2
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da RENAMO:
Sua Excia. Presidente da Mesa do VI Congresso do Partido RENAMO
Excelentíssimos Senhores Delegados a
este Congresso
Sua Excia. Chefe do Estado Maior das
Forças da Resistência Nacional Moçambicana
Caríssimos Quadros do Partido RENAMO
Prezados Membros do Corpo Diplomático
acreditado em Moçambique
Estimados representantes de Partidos Políticos Irmãos
Caríssimos amigos da Comunicação Social
Senhores convidados
Minhas Senhoras
Meus Senhores
Excelências
Hoje, 15 de Janeiro de 2019, é uma das
datas mais marcantes da história da
Grande Família RENAMO. Estamos a realizar o nosso VI Congresso que há muito
era aguardado com muita expectativa
pela nossa família, pelos moçambicanos
e pela sociedade além-fronteiras.
É um Congresso singular porque realiza-se no meio de muitas adversidades, sendo uma das quais a ausência física do
Pai da democracia em Moçambique, do
nosso Líder, o Ícone política que alcançou
os patamares das grandes figuras históricas do mundo como Nelson Mandela,
Mahatma Gandhi, Martin Luther King e
outros. Refiro-me ao saudoso Presidente
Afonso Macacho Marceta Dlhakama que
de forma precoce partiu para a eternidade, no dia 03 de Maio de 2018, quando
mais do que nunca os moçambicanos
precisavam dele.
Em memória a este herói, homem emblemático e nacionalista peço um minuto de
silêncio.
Minhas Senhoras
Meus Senhores
Excelências
Permitam-me que enderece a todos os
presentes neste santuário, a Serra de Gorongosa, as nossas calorosas saudações
e os nossos agradecimentos por terem
aceite e correspondido o nosso convite,
apesar do desconforto durante a viagem
e na acomodação. A vossa presença nos

honra e nos orgulha.
Nossas amigas
Nossos amigos
Minhas irmãs
Meus irmãos
Muitíssimo obrigado pela vossa presença.
Excelências
Nesta Magna Reunião, queremos saudar
de forma muito particular à sua Excia.
Chefe do Estado Maior General, aos Oficiais Generais, superiores e subalternos,
e aos combatentes que desde a primeira
hora disseram sim ao chamamento da
RENAMO para tirar o povo da escravidão
imposta pelo regime marxista-leninista
da Frelimo.
A vossa luta e determinação, cimentadas
pela bravura dos saudosos Comandantes-Chefe André Matade Matsangaice
e Afonso Macacho Marceta Dlhakama,
permitiram que a Democracia, o Estado
de Direito Democrático, as Liberdades de
Imprensa e de Expressão, o Princípio Universal que permite a eleição dos representantes do povo, a liberdade religiosa e
outros princípios universalmente aceites
fossem uma realidade no nosso país.
Parabéns companheiros de luta!
Parabéns combatentes!
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Aos membros, simpatizantes e quadros
do Partido RENAMO a todos os níveis,
queremos manifestar a nossa gratidão e
nossos agradecimentos pela entrega, dedicação e firmeza, atitudes que permitem
que o Partido RENAMO continue firme e
inabalável apesar das perseguições, prisões e assassinatos levados a cabo pelo
regime do dia.
Caríssimos Congressistas
Minhas Senhoras
Meus Senhores
O presente Congresso, à semelhança dos
outros, deve servir para fortalecer mais
a união da Família RENAMO, porque só
unidos poderemos continuar fortes e produzir bons resultados rumo à governação
inclusiva e participativa de moçambicanos.
O Congresso é um fórum de debate de
ideias construtivas, não é palco de acusações e ódio entre nós nem de intrigas e
muito menos de desrespeito aos outros.
Somos todos irmãos e membros do mesmo Partido.
Entre nós não há inimigos, a nossa missão e nosso desafio é continuarmos a ser
uma alternativa para governar bem o
nosso país.
De nada vale promover continua na pág 3
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Nº de Registo
07/GABINFO-DEC/2015

a intriga entre nós,
porque seria trair a memória do nosso
saudoso Presidente Afonso Dlhakama
que em vida ensinou-nos a tratarmo-nos
como irmãos, a saber transformar as dificuldades como fontes de inspiração e
crescimento. Por isso a democracia implementou-se em Moçambique, a paz está de
volta na nossa
sociedade pois
o carismático
Presidente
Afonso Macacho
Marceta
Dlhakama soube perdoar os
seus opositores
que o atacaram
nos dias 12 e 25
de Setembro de
2015 na província de Manica e
cercaram a sua
residência no
dia 09 de Outubro de 2015,
na Cidade da
Beira.
Neste Congresso
devemos
cimentar o legado de humanismo deixado
pelo nosso pai,
ele que apesar de estar cercado militarmente, sempre soube ser ponderado, sereno e concentrou-se no foco da nossa
luta: Fortalecimento da Democracia.
continuação da pág. 2

Moçambicanas
Moçambicanos
Compatriotas
De entre vários aspectos da vida do Partido a abordar salientam-se três temas
nomeadamente:
1. Análise das Eleições Gerais de 2009,
2014 e Autarquias de 2018 e perspectivas
para as eleições de 2019;
2. Consolidação da democracia com enfoque na descentralização e o processo de
negociações;
3. Visão sócio política, económica, cultural da RENAMO sobre Moçambique nos
próximos 5 anos.

Importa referir que os Estatutos do Parti- Queridos Irmãos
do serão igualmente sujeitos a debate dos Queridas Irmãs
membros delegados ao Congresso.
Excelências
O ano 2018 foi marcado também por uma
Minhas senhoras
obra que sem dúvida é um dos legados
Meus senhores
deixados pelo Presidente Afonso DlhakaA nossa RENAMO é um Partido que nas- ma.
ceu do Povo, em 1977. É Partido do Povo e Referimo-nos ao pacote de Descentralização, um dos
frutos das tréguas militares
decretadas unil a te r a l m e nte
pelo nosso General, Afonso
Macacho Marceta Dlhakama.
Com a Revisão Pontual da
Constituição
da República,
os moçambicanos, a partir deste ano,
passarão pela
primeira vez,
a eleger os
governadores
provinciais
e
os administradores
distritais. Estas são
conquistas que
para
muitos
é defensor dos mais nobres interesses da eram impossíveis, mas aqui estamos para
Nação moçambicana.
dizer que a luta é longa e difícil mas é para
É por essa razão que desde as eleições de vencer.
1994 ate às 5as eleições autárquicos de Contudo, os moçambicanos esperam que
10 de Outubro de 2018, o povo moçambi- a Assembleia da República aprove muito
cano votou massivamente na RENAMO e brevemente a respectiva leia ordinária.
nos seus candidatos.
Um dos passos significativos das presenMas ao longo destes processos eleitorais tes negociações com o Governo é o Mefomos confrontados com as fraudes do morando de Entendimento entre a RENAgoverno da Frelimo a violar os princípios MO e o Governo, assinado no dia 06 de
mais elementares do pluralismo político e Agosto de 2018. Deste Memorando de
do Estado de Direito Democrático.
Entendimento resultou o patenteamento
Apesar de tudo, a RENAMO sob liderança de 14 (catorze) oficiais generais que sedo saudoso Presidente Afonso Macacho gundo o consenso alcançado devem ser
Marceta Dlhakama sempre resistiu, ra- reenquadrados em várias áreas das Forzão pela qual tem centenas de membros ças de Armadas de Defesa de Moçambidas assembleias provinciais, 89 (oitenta que (FADM). Contra este consenso e a
e nove) Deputados na Assembleia da Re- expectativa de todos os moçambicanos o
publica e 490 (quatrocentos e noventa) Governo da Frelimo nomeou interinamenmembros nos Conselhos Autárquicos.
te 03 (três) oficiais
continua na pág 4
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generais. Este acto
viola de forma grave aquele Memorando
de Entendimento, pondo em causa todo o
processo das negociações e da reconciliação que começava a dar sinais positivos.
Em nome dos moçambicanos amantes da
paz, exigimos que a Frelimo respeite escrupulosamente o Memorando de Entendimento do dia 06 de Agosto de 2018.
continuação da pág 3

CORRUPÇÃO

Minhas irmãs
Meus irmãos
Caros convidados
A corrupção em Moçambique é endémica. Ela faz parte da actual governação de
Moçambique.
É a corrupção que permite o pagamento
de favores aos funcionários públicos e aos
dirigentes dos vários níveis.
É a corrupção que permite a lavagem de
dinheiro, num país sem fiscalização.

O Partido no poder transformou-se num
grupo de máfia que controlando as armas
e fardamento do Estado, amedronta todo
um povo, comete fraudes eleitorais e luta
a todo custo para não sair do poder, poder esse que é usado para manietar as
instituições da justiça e impedir que elas
ajam sobre indivíduos corruptos que delapidam o erário público. O recente caso
da prisão do antigo ministro das Finanças,
Manuel Chang, mostra a rede de amigos,
afilhados, irmãos, camaradas que usam
o Estado para se enriquecer sem limites
e ilicitamente, atirando o povo moçambicano na pobreza em que se encontra. O
nepotismo constitui uma das práticas do
actual regime da Frelimo e é por isso que
não tem apoio popular.
A corrupção é um cancro que impede o
desenvolvimento e por isso temos obrigação de denuncia-la e combate-la.

Excessivo uso da Força
Policial
Minhas Senhoras
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Meus Senhores
Nas últimas eleições autárquicas, foi
clara a atitude da polícia em proteger a
todo o custo o poder da Frelimo, apadrinhando crimes eleitorais que consistiram
em transporte de eleitores de zonas não
autárquicas para votar a favor da Frelimo, ataques a caravanas de partidos políticos da oposição, com armas de fogo e
gás lacrimogéneo, prisão de delegados
de candidaturas, Membros das Mesas de
Votação (MMV’s), mandatários e membros activos das campanhas dos partidos
da oposição, em especial os da RENAMO,
perturbando, dificultando e desvirtuando
o sentido de uma campanha eleitoral, que
deveria ser momento de festa.
Em tudo que era festa eleitoral, promovida pelos partidos da oposição, a polícia
interveio violentamente, numa desproporção de forças, uma vez que a polícia
apresentava-se fortemente armada contra uma população desarmada e indefesa.
No lugar de tratar da segurança pública,
era a própria polícia que criava a desordem, a violência e a intranquilidade públicas. Nestes termos, queremos aqui e
agora dizer que a RENAMO e o povo moçambicano não tolerarão a violência policial a todo tempo e inclusive nem mesmo
nos momentos eleitorais.
Os partidos políticos concorrem entre si e
não contra a polícia que se intromete inoportunamente nos processos eleitorais.
No dia-a-dia, a polícia não acorre aos
cidadãos indefesos dos criminosos, alegando falta de meios como transporte e
efectivos, mas quando se trata de defender o Partido Frelimo durante as eleições,
a polícia apresenta-se com muitas viaturas e muitos agentes da polícia, parecendo tratar-se de uma guerra, instalando
o medo, o terror e a instabilidade social,
afugentando eleitores, actos que são contrários à democracia, à Constituição da
República e às leis.

Ataques em Cabo Delgado
Caros Congressistas

Senhores Convidados
Sobre os confrontos armados na Província de Cabo de Delgado, com enfoque nos
distritos de Mocímboa da Praia, Macomia
e Palma, entre as forças governamentais
e grupos ainda infelizmente não identificados oficialmente, constituem mais uma
prova de que com este governo, o povo
moçambicano não pode esperar viver em
paz, devido à ganância pelo poder, ambição desmedida e política de exclusão prevalecente em Moçambique.
Cabo Delgado é uma região com recursos naturais como gás, petróleo, minerais
preciosos e semi preciosos, alvo de cobiça
e apetites da elite política que com a excessiva e doentia ganância de acumular
riqueza, sem obedecer regras, expulsam
as populações nativas das suas zonas de
residência sem as consultar nem indemnizar justamente.
Por outro lado, entre a elite, a distribuição
da riqueza não satisfaz alguns círculos do
poder, daí a eclosão da guerra.

É inconcebível que desde Outubro de
2017, início dos confrontos até este momento, Janeiro de 2019, como o governo
não esclarece o que se passa, limitando-se a dizer que são grupos terroristas e
que têm dias contados. Entretanto, a população continua a morrer e perseguida
pelas autoridades policiais e militares que
a todo custo precisam mostrar que trabalham, o que tem resultado na prisão de
qualquer camponês que se encontra na
rua. No início dos confrontos, em 2017, o
Comandante Geral da continua na pág 5
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Polícia veio ao público dizer que os atacantes tinham 7 dias
para se entregar ou teriam que enfrentar
as forças policiais. Até este momento, Janeiro de 2019, passaram-se 15 meses e os
confrontos continuam, ante a incapacidade das Forças de Defesa e Segurança para
parar com a insegurança das populações.
Perante esta situação, a RENAMO responsabiliza o governo da Frelimo pela desgraça das populações de Cabo Delgado, pela
sua incapacidade de defender o País das
suas querelas internas, fazendo com que
todos moçambicanos sofram com a situação de instabilidade.
Preocupa também à RENAMO, a detenção arbitrária de populares e sua tortura
nas celas da polícia, em Cabo Delgado e
simulacro de julgamento de inocentes,
sem defesa digna desse nome, para mostrar algum serviço. Manifestamos o nosso
repúdio e condenação às detenções arbitrárias de inocentes e indefesos como
é o caso do jornalista Amade Abubacar,
detido ilegalmente na Província de Cabo
Delgado, por tentar reportar os acontecimentos, pondo-se assim em causa a liberdade de imprensa. Igualmente, queremos
manifestar a este jornalista e a todas as
vítimas a nossa maior solidariedade. Lembre-se que a comunicação social mostrou
indivíduos capturados e com o fardamento prisional, carregados às costas por outros prisioneiros, o que demonstra graves
violações de direitos humanos, o que condenamos veementemente.

Eleição do Presidente
Partido

Partido se apela ao respeito da história,
a obra do candidato, o seu tempo de militância e a sua interacção com os membros.
Depois da eleição do Presidente do Partido e o fim dos trabalhos do presente
Congresso acabam-se as disputas pela liderança e continua a marcha do Partido,
com os membros unidos à volta da nova
liderança. Por outro lado, depois da eleição, nenhum membro deve ser discriminado ou perseguido porque apoiou outra
candidatura, daí o apelo aos congressistas
que votem em massa para que a legitimidade do eleito seja reforçada.
Depois do Congresso o Partido deverá sair
mais unido e forte para os desafios do presente e do futuro.
Eleições 2019
Em Outubro deste 2019 os moçambicanos
serão chamados a eleger membros das
Assembleias Provinciais, Deputados da
Assembleia da República, Governadores
Provinciais e o Presidente da República.
Nestes termos, depois do bom desempenho do Partido nas eleições autárquicas
de 10 de Outubro de 2018, exorta-se a todos os membros para que a todos os níveis
se empenhem na preparação da vitória da
RENAMO nos próximos pleitos eleitorais.
Ainda neste Congresso, o Partido vai eleger o Conselho Nacional e a Comissão Politica Nacional.
Os membros a serem eleitos para estes órgãos tão importantes para Partido terão
a responsabilidade de sustentar o Partido
nos próximos 5 anos, tornando-o mais fordo te do que está neste momento.
A terminar, apela-se a participação de
todos nas actividades do Congresso, o
primeiro a realizar-se sem a presença do
saudoso Presidente Afonso Macacho Marceta Dhlakama. A nossa maior participação honrara a grande obra do nosso pai.
Com estas palavras declaro aberto o VI
Congresso do Partido RENAMO.

Outras intervenções no Congresso

Este Congresso tem como um dos fortes
temas, a eleição do Presidente do Partido RENAMO. O nosso saudoso pai Afonso
Dhlakama dizia que na escolha do novo
Presidente os membros seriam chamados
a, com responsabilidade a escolher aquele que possa garantir a continuidade do
contacto com o povo.
É assim que na escolha do presidente do

Terminada a intervenção do coordenador
da RENAMO Ossufo Momade, seguiu-se a
apresentação de moções de saudação ao
congresso, pelas Organizações Especiais

do partido e pelas 11 delegações políticas
provinciais, tendo sido tónica dominante
das intervenções a necessidade de maior
coesão interna do partido, independentemente dos resultados eleitorais.
Deixaram patente a necessidade de o VI
congresso ser o marco de unificação do
partido, onde os membros deverão sair
irmanados e indivisíveis a volta do novo
timoneiro que sair confirmado deste congresso, como forma de conduzir o partido
à vitória nos próximos pleitos eleitorais.
Outra grande recomendação contida nas
moções de saudação foi a de que o futuro
presidente da RENAMO continue inspirado nos ideais do saudoso presidente Afonso Dhlakama, conduzindo sábia e corajosamente o partido rumo a vitória.

CCM pela paz

O conselho cristão de Moçambique, fez-se
representar pelo Reverendo Diniz Matsolo, que desafiou o partido RENAMO a
empenhar-se cada vez mais nos esforços
pela busca da paz que os moçambicanos
tanto desejam.
Na sua intervenção perante os congressistas Matsolo encorajou o partido RENAMO
a não vacilar nesta nobre tarefa de interagir com o governo pela busca da paz
duradoira.
Partidos políticos na expectativa
Em representação dos partidos políticos
amigos da RENAMO, Raul Domingo presidente do PDD- Partido para o Desenvolvimento da Democracia reiterou a necessidade de união no partido e apelou para
que os congressistas exerçam com consciência seu direito de voto, não apelando
para as emoções, pois está em jogo o futuro de Moçambique.
Referiu que Moçambique estava de olhos
voltados para Gorongosa, acompanhando pari passo os desenvolvimentos deste
congresso histórico.
Domingos afirmou ainda que o desfecho
deste congresso é aguardado com expectativa também pelos partidos políticos
que esperam ansiosamente que sejam
tomadas decisões relevantes sobre a vida
nacional e que desta reunião saia um líder
aglutinador que irá conduzir os destinos
do partido rumo a conquista do poder político.
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