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A Resistência Nacional Mo-
çambicana (RENAMO) reno-
va acusações segundo as 
quais as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) de Moçam-
bique continuam a perse-
guir os antigos guerrilhei-
ros do principal partido da 
oposição, principalmente 
em Sofala, Centro do país, 
alertando que “isso pode 
ameaçar o acordo de paz”.
“O que encontramos aqui é 
um cenário muito negativo, 
porque elas [as FDS] inti-
midam os nossos quadros”, 
declarou Ossufo Momade, 
presidente da RENAMO, du-
rante uma reunião com qua-
dros do partido, na...
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POLÍTICA & sociedade

As FDS vão lá para as localidades Macorococho e Gruja, atrás dos nossos membros, 
alegando que os desmobilizados são colaboradores do Mariano Nhongo [líder da junta], 
o que não é verdade

A Resistência Nacional Mo-
çambicana (RENAMO) renova 
acusações segundo as quais 
as Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) de Moçambique 
continuam a perseguir os an-
tigos guerrilheiros do prin-
cipal partido da oposição, 
principalmente em Sofala, 
Centro do país, alertando 
que “isso pode ameaçar o 
acordo de paz”.
“O que encontramos aqui é 
um cenário muito negativo, 
porque elas [as FDS] intimi-
dam os nossos quadros”, de-
clarou Ossufo Momade, pre-
sidente da RENAMO, durante 
uma reunião com quadros do 
partido, na cidade da Beira, 
capital da província de Sofala.
Segundo o líder da RENAMO, 
as forças governamentais 
acusam antigos guerrilheiros 
de colaborarem com a Junta 
Militar, uma dissidência ar-
mada da organização acusa-
da de protagonizar ataques 
na região Centro de Moçam-
bique.
“As FDS vão lá para as locali-

dades Macorococho e Gruja, 
atrás dos nossos membros, 
alegando que os desmobi-
lizados são colaboradores 
do Mariano Nhongo [líder 
da junta], o que não é verda-
de”, afirmou Ossufo Momade.
Momade sustentou que a 
hostilidade em relação aos 
antigos guerrilheiros da RE-
NAMO pode comprometer o 
Acordo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional assinado em 06 
de Agosto de 2019 entre o 
Governo e o principal partido 
da oposição.
“Se continuarem a perse-
guir os nossos membros e 

do de Paz e Reconciliação 
Nacional, assinado há dois 
anos.
O entendimento foi o terceiro 
entre o Governo liderado pelo 
partido Frelimo – que gover-
na Moçambique desde que o 
país de tornou independente 
em 25 de Junho de 1975 – e 
a RENAMO, tendo os três sido 
assinados na sequência de ci-
clos de violência armada en-
tre as duas partes.
No âmbito do Acordo de Paz 
e Reconciliação Nacional, 
pouco mais de metade dos 
cerca de cinco mil guerri-
lheiros da RENAMO foram 
abrangidos pelo DDR (Re-
dactor, N° 6135, págs. 1 e 
2), sendo que alguns foram 
incorporados nas Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) 
moçambicanas.
O acordo é contestado pela 
Junta Militar da RENAMO, ao 
qual são atribuídos ataques 
a alvos civis e do Estado no 
centro do país, com um sal-
do pelo menos 30 mortos, 
desde Agosto de 2019.
O grupo, chefiado por Maria-
no Nhongo, um general da 
guerrilha da RENAMO, acusa 
a actual liderança do partido 
de ter traído os ideais do fa-
lecido presidente da organi-
zação Afonso Dhlakama nos 
compromissos que assumiu 
com a liderança do executi-
vo do partido Frelimo.

eles responderem eu não sei 
onde isso vai parar, ninguém 
vai conseguir parar este ven-
to”, declarou.
A Polícia da República de 
Moçambique em Sofala de-
marcou-se das acusações, 
considerando-as infundadas.
“É claramente uma acusação 
que não constitui verdade”, 
reagiu o porta-voz da polícia 
em Sofala, Daniel Macuacua, 
remetendo um pronuncia-
mento mais detalhado para o 
comando provincial de Sofala.
As acusações da RENAMO 
surgem numa altura em que 
está em implementação o 
processo de Desarmamento, 
Desmobilização e Reintegra-
ção (DDR) de guerrilheiros da 
RENAMO, no quadro do Acor-
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Mesmo se as 
propostas da UNITA 
são consideradas 

melhores do que as 
do MPLA, é possível 

que as intenções 
de voto a favor da 
UNITA sejam votos 
de protesto pelas 

más condições 
económicas 
e sociais da 
maioria da 
população

A um ano do prazo formal 
das eleições, a UNITA de 
Adalberto Costa Júnior li-
dera largamente as inten-
ções de voto, com 23 pontos 
percentuais à frente do seu 
principal rival, o MPLA, no 
poder desde a independên-
cia de Angola, a 11 de No-
vembro de 1975.
Um inquérito da AngoBa-

rómetro, empresa especia-
lizada em sondagens e es-
tudos de opinião com sede 
na Alemanha, conclui que o 
maior partido na oposição 
conta com a preferência de 
58,17% dos eleitores, con-
tra os 35,17% do MPLA de 
João Lourenço, resultados 
que “reflectem a percep-
ção dos inqueridos quanto 
à alternância política em 
2022”. 
Em terceiro lugar, posicio-
na-se a Casa-CE de Manuel 
Fernandes com 3,56%, 
muito próximos dos 3,1% 
do PRS.
Já a FNLA, que tem à tes-
ta Lucas Ngonda, não tem 
o apoio mínimo suficiente 
para se manter na Assem-
bleia Nacional, quadro jus-
tificado com “a crise per-
manente que assola esta 
agremiação”.
Os novos resultados apura-
dos entre 1 e 9 de Agosto, 
num universo de 1.632 in-
queridos, concretizam um 
avanço da UNITA de oito 
pontos percentuais, face aos 

política & sociedade

UNITA lidera intenções 
de voto com 58,17%

dados do inquérito de Feve-
reiro deste ano. 
Em sentido contrário, o 
MPLA quebra em dois pontos 
percentuais, ao passo que a 
Casa-CE é “fortemente” pe-
nalizada na preferência dos 
eleitores, ao consentir um 
recuo de 50 pontos percen-
tuais, em apenas seis meses. 
Na apreciação da AngoBaró-
metro, o enfraquecimento da 
Casa-CE é explicado pela per-
da das suas “figuras emble-
máticas”, após os actos suces-
sivos de destituição de Abel 
Chivukuvuku e de André Men-
des da presidência e da sus-
pensão do Bloco Democrático.
Mais estável mantém-se o 
PRS de Benedito Daniel que, 
com os 3,53% apurados em 
Fevereiro, consente um li-
geiro recuo de 0,43 pontos 
percentuais.

Economia “desastrosa”
A quebra do MPLA nas inten-
ções de voto encontra res-
paldo nos elevados níveis de 
desaprovação da sua política 
económica e social. 
Do universo de inqueridos, 
81% considerou “desastro-
sas” as reformas económi-
cas do partido no poder, nú-
meros muito próximos dos 
82,93% que classificaram o 
desempenho da equipa eco-
nómica do Governo como 
“medíocre”.

Do lado contrário, 10% pen-
sam que as reformas gover-
namentais são “assertivas”, 
ao passo que 9% não mani-
festaram qualquer opinião.
“Mesmo se as propostas 
da UNITA são consideradas 
melhores do que as do MPLA, 
é possível que as intenções 
de voto a favor da UNITA se-
jam votos de protesto pelas 
más condições económicas 
e sociais da maioria da po-
pulação”, analisam os pes-
quisadores da AngoBaróme-
tro.
Reafirmando Luanda como 
“a praça política de maior 
importância” e cujos resi-
dentes “são mais participa-
tivos e críticos em relação 
ao Executivo”, o inquérito 
abordou angolanos acima 
dos 18 anos, 93% dos quais 
do sexo masculino e 7% do 
sexo feminino.
A faixa dos 26 a 35 anos foi 
a mais participativa com 
33,99%, secundada pelo 
grupo dos 36 a 45 anos que 
reclamou 29,06% das res-
postas. 
Pelo meio posicionou-se a 
faixa dos 56 anos ou mais 
com 17,73% e, no outro ex-
tremo, os segmentos dos 46 
a 55 anos e dos 18 a 25 anos 
representaram respectiva-
mente 13,30% e 5,91% dos 
participantes.

www.prestigiomz.com

Adalberto Costa Júnior

frase
A violência é o último refúgio do incompetente
- Isaac Asimov (1920-1992), escritor

Fo
to

: R
efi

na
ld

o 
C

hi
le

ng
ue



redactor • agosto 2021

4

Relato de um turista sul- 
-africano sobre Moçambique

sociedade & negócios

Bom dia a todos!
Queria partilhar a minha re-
cente viagem para [Ilha da] 
Santa Maria, perto da Ilha de 
Inhaca. 
Da fronteira de Komtipoort 
para Maputo foi a nossa pior 
viagem em Moçambique. 
A Polícia mandou-nos parar 
muitas vezes pedindo di-
nheiro. 
Mas continuamos a viagem 
para seis dias adoráveis com 
amigos em Santa Maria. 
O regresso num Sábado foi 
ainda péssimo. 
Oficiais de controlo migra-
tório intimidaram alguns 
hóspedes (viajantes), na 
presença de agentes da Po-
lícia armados com [armas de 
guerra de modelo] AK 47 na 
retaguarda.
Conduzindo de Maputo para 
fronteira mandaram parar 
duas vezes e numa das para-
gens estava cheia. 
Com todos os documentos 
do carro em ordem, per-
guntaram por que parei e 
depois disseram que devia 
ter usado máscara no car- máscara no car-scara no car-

ro, no qual estava com a 
minha esposa e filhos [três 
rapazes]. Em seguida dis-
seram que se não pagasse 
10 mil meticais não me 
deixariam prosseguir com 
a viagem. 
A minha esposa e as crian-
ças estavam muito estressa-
das. 
Com sorte tinha na carteira 
1000 meticais. Levaram e 
disseram de forma rude que 
era o meu melhor dia.
A minha esposa e as 
crianças disseram que ja-
mais voltariam a Moçam-
bique. Que vergonha será 
para o país adorável para 
o qual jamais voltaremos, 
porque o povo não é ado-
rável.
É assim como se destrói 
quando o pais não trata 
turistas da mesma forma 
como trata os locais. 

*este desabafo está a circu-
lar nas redes sociais e a tra-
dução de Inglês para Portu-
guês é da responsabilidade 
do Redactor

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/
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césar nhaliginga

Foi na tarde de domingo, após 
a missa e mesmo no xitique, o 
habitual encontro das mamãs 
para seu convívio.
A convite delas, parte de ho-
mens estava lá, a conversa 
era em torno de desapare-
cimento físico de um jovem 
das redondezas “visto como 
influente e motivador” para 
o bem-estar da sociedade, 
tendo sido acusado de traidor 
e vendedor de resultados a 
outras equipes. 
Mesmo ao cair do sol, os po-
pulares não deixavam de la-
mentar a perda do seu mais 
conhecido como bom “coach” 
quem fez o diferente ao ní-
vel dos jogadores da única la 
existente.
- Será verdade que ele teve 
mesmo enfarte? Questionava 
um dos seus fãs e mais próxi-
mo da família.
- Oh, amigo assim dizem, 
quem somos nós para questio-
nar a morte de um indivíduo, 
sendo bem ou menos conhe-
cido, claramente que no nosso 
mundo já não está.
Na manhã da segunda-feira, 
depois do seu último adeus, 
foi anunciada a chegada do 

seu substituto no salão nobre 
do clube, defronte a uma lin-
da praia composta por casua-
rinas, próximo a um bar que 
dava sua vista a outro lado 
da Margem. Reflectia-se sob 
a posição e postura do novo 
treinador, pedia-se o seu cur-
riculum e quem o conhecia já 
dava a sua biografia.
- Você viu companheiro, o que 
achas de novo treinador Fluía 
a conversa entre os presentes 
no local.
- Bom, nada posso falar porque 
pouco ouvi sobre ele, mas ga-
ranto que em breve saberemos 
uma vez que cá está por uma 
época. E esta agora! Clamavam 
os amadores da equipe. 
Horas depois, as palmas soam 
no interior do salão, era apre-
sentado o novo treinador, 
quem se fazia ao pódio para a 
tomada de posse. As taças so-
avam de tanto brindar, tal que 
a felicidade era maior para os 
adeptos do clube. No âmbito 
dos abraços e cumprimentos, 
uma voz se fez ouvir ao alto: 
nada contra, mas quem ele é 
de concreto? Não será o ho-
mem quem deixou a equipe das 
Mahotas à Segunda Divisão?
Não o tendo ligado, mas 
com vontade de comentar, 
o recém-chegado  pôs-se as 
calmas querendo mais beber 
das atitudes do povo daquela 
região….
Sabemos que tanto fazem 
como treinadores para elevar 
as equipes, patrocinadores e 
seus adeptos a posição res-
peitada, mas sozinhos nada 
podem fazer, procure unir-se 
junto dos “seguidores da bola 
dentro do campo” para me-
lhor colheita de resultados. 
Não existe tarefa fácil, mas o 
difícil conjuntamente torna-
-se simples.

 

opinião
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de          em ti

O Treinador

Balões de
 Aniversário

+258 845051448
+258 820133110

ap4.eventos@gmail.com

Transporte incluso para cidade de Maputo

Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
Balões com ar normal

Preços a partir de
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