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A Reslstôncla Naclonal Moçambicana (RENAilIO),aÍlrmou ontem em comunlcado, que está om
pnperaçõo o assassÍnlo do seu secretárlo-geralEvo
Frnandef, o acugou crEectoresde declsão" portugucoer de o conhecerem e colaborarem com os
rorvlçor secretosmoçamblcanos.O comunlcadoda
RENAMO,aeelnado polo porta-voz daquele movfmonto antlgovernamentalmoçamblcanoem Llsboa,
Paulo Ollvelra,acusa alnda a embalxadaportuguesa
,m Maputo de emltlr pasaaporteoÍalsos, para os
lgcntce secretos de Moçamblquese deslocareme
àonugal.
ReírrlMo que o planode assaselnlodcËro FemandesípÍovlstopaÍa
aconlCceÍcm Portugal",eetájá elabotüP, o comunlcadoallrma que
eab onta r@m o conhodmontoo
rc mhlmo com a complacânclade
cerbr ccctorec de declsão portuguaID.
O omunfcado alude ao aeeasslnlo no aro passado,na Aíricado Sul,
do U-oecretárlo-geralda RENAMO,
OrlfnOo Cdsüna,e de uma tentatlva
elrrultâneade âte,rtadocontra Evo
Femandes,então delegadopara a
Eutopt, quo estovegreüsta para
Caocdsd
AÍbmando que após o íalhanço
drf reccntoe conversaçóeede Pretórlae de umatentatlvaÍrustrade"dc
elldemeÍüoe subomo de Evo Fernand€8,pelo Govemo de Maputo,
que ac{sa rJecrlar "flctldas dlvergândrs na BEI*,IAMO',o coíYìunictdo dlz que o socÍetâÍio-gerElda
orgentsaçã,oé o principal impedimento à obterção de um cessar-fogo.
O 'comunlcado da RENAMO
edlanb que, desdeJulho úldmo,e
reíerercledoem Ponugal,um lndlviduo de nome Kamali, envlado por
Maputo,que, segundoreÍere,algu-
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mas autoridadesportuguesessuspeltamde torjá cometidoumassasslnloem territórioportuguês.
Declaraândá quonasúltimassemanas chegarama Lieboavários
agontegdos servlçoss€cretosmoçamblcanos(SNASP),
.A Embalxaclaportuguo$aom
MaputocoopoÍa dlrectamentecom
os servlçoe gecretos moçambicanos, ostendoagoraa emiürpara os
agentosdo SNASPem PortugalÍafsos passaportegD,
alïrmao comunicado,que dlz permltiremtaio documentosa deslocaçãodaquelesindivlduosa Portugal,como"visitantes
em fórlas".
.Cofaboração existe, tambóm,
entreo SNASPe sectoresdosseÍvF
portugueses,
que
çosde informação
dão cobertura,em Lisboa,a desusada movlmentaçâodos agentee
mçamblcanos"acrescenta,

dispoeÇãode aceitaras corr<Jiçoes onvolvrdos
napropaíaçãoe dlreoçÕo
de Maputo.
de actosda RENAMO,o Executlvo
a
O comunlcado
concluialudincto
de MádoSoaresnão acltottnoc€sumarmelhoriado estadode opinião sárioresponderÈtbllcamente,nost€
sobrea Frolimo.na lmprensaportu: Íim-de-semana,às novasposlçoes
guest, "qüo tornajâ posslveluma assumidas.nas úldmas4E hctas,
Intenbnçãodo Exocutlvoportuguôs pclas autondadegmoçamblcaru.s.
tondcnteq diílcultar,ou m€smoimEm Maputo,o mlnlgtroÍÌìoÇâmbr'
pedlr, a eatuâçâoda RENAMOenr
cano dos Negôclos Estrengekos,
Porngal.
.loaqulmChtssano,convo@u,na
Urnporta-vozda EmbaixadePorssxta-Íeiraà tarde, o embalxador
hrgucsa em Maputo declarou à
porluguôs.Paulourodas Neves, e
ANOP QUO.o€m s€quor meroco Íalou-lheda antigaideia de gu6 o
qualqtercomentárlo'o comunlcado chamado.banditismoarmado",
ou
da RENAMO,dlstdbuidoem
Lisboa. seja a
"reststènctanaCional,(REA ANOPapurou,omMaputo,quea
NAMO).nao é mais do qu€ uma
Embdxadade Portugalnão emlte tentativa
decontinuaraanügaaçio
passlportes,poí 6sse s6rv'ç0estaí t'olonialportugu€SAe
de eütar o
fora {a suÊ competôncia.
conduziros assuntosda sociedade
noçaÍìlrrrcana.
INESP€RAOOS
ATRITOS
Seguntloo que se tem escutado
IIAPUTO
ENTFE
E LISBOA
por vezesa figurasdo regimemoêstasp€nsamgue inteçambicano,
O Govemopoítuguôsdecidiunão
ponuguê$esso
reagirde lrnediato,pelomenospublt- íesssseconónticos
SegundoreÍereo comunicado,
o
alegado atentadocontra Evo Fer- camente,o qlmunicadomoçambi- sarvrnarnda RENAMOpara tentar
pler,ccontrolode Mçambique
nandescontariacorna coberlurade cano,d€ sexta-Íeiraà noite,que reF,eta
quÍÌ]âcâmPânha
que íeria alegadoenvolvimentode Lis- FRELIMO.
na lmprensaD,
C ambalxador
teriaouvidoqueixas
o crlme com o Íalhanço boa em actoscontraMaputo.
1usüffcaria
Umavezquehâoitodlasjásetirrfra (-lueos Jirigent€smoçanrbicanos
de Pretóriae a condasnegociaçóes
íazera segundoas quafs
sequentoação de uma ala ;"node- desrnentidoque membrosdo Go- ,iostun'ìatn
portuguesasjá por
rada da RENAMOque estariana vemo portuguôshouvessêmestatlrr oorsorralidadês

11 Ieputo

CEDIXO
/ Mr

X Ano

,l \

t-

l)

-)

m-rh ó ume vcz tedamtcrìtado,
dxd. o 2õ dr AbÍll,lmPcdlrque a
FRELIiIOÍollo o pdtldo únlo a
r.oupefiÍ po$íei que ünhemem
lroçrmbhrc, antesdaderoolonlzaçlo, tcü.ttndoperetantoemconlulo
c
6ín dguru loctoro! sul-aÍdcanoe
olrì o Mdew|,
Dadesas Exctlentesrelações
que ainda há dois mesesexis'
tiam entrEos estadosPortuguês
e moçambicatrc,e dada,até, a
muitocPr'
formaaparenlemente
dialcofiiodecorreua visitaeÍectuada, a Moçambique,PeloPri'
meiro-rlrinistroMário Soares,
nâo ó tácil dí entendercomo,
nas úflpas s€manas, comsçarama surgiratritosentreMaputo e Llsboa.
Portugaldeclaroutodo o seu
apoio ao entendimentoa que,
em Março,Moçambique
e a AÍrica do Sul chegaram,em Nkomati,no sentidode se conseguirem relaçõesde boa vizinhança
e de se alcançara tranquilidade
dentro do terrorismomoçambicano.
No entantó,depolsde Março,
a actividadadaRENAMOprosaeguiue alastrouatóà regiâode
Moçambique
ondeatóaínâoge
llzora sontlr.
Os dlr{gentesmoçambicanos
declararam
em públlcoacreditar
gue o Governoda Átricado Sul
mtá vcrdedelramentsintcrermdo cm conregulrum compromlrco cnlrosr roboldege e FRELfMO, mm onguántopara oo
prlmcfroto comprgmlaso
onvolvcfia umr prrülhEdopodor,para
o Governode SamoraMachelo
compromiseonão Poderá ser
mais do qu€ (os bandidos,deporemas armâ8o seremreintegradosna sociedade,sm cargog
milllaresou civis.
Ao mesmotempo que admitiram que alguns sectoressul-aÍricanostalvez não respeitassem o compromissooÍicial de
Pretória de cessar todo o seu
apoioà RENAMO,os dirigentes
moçambicanosdecidiramcondenarem especialoraclode, a
partirde Lisboa,seremdivulgados sucessivoscomunicadosdo
movimento rebelde presididô
porAfonsoDlakhamae que tem
porsecretário-geral
EvoFernandes.
Depoisda declaraçãode Pretóriade 3 de Outubro,que parecia ser um passo signiÍicativo
paraa pazem Moçambique,
autênticocomplementode acordo
de Nkomati,uma comissãotécnlcacomeçoua terreuniôespara
concretizar a normalizaçâoda
úda moçambicana.

queo
A RENAMOreconheceu
marochalSamoraMachelé o
presidBnlêincontestadode to'
mascon'
dosos moçamftlcânos,
no
tlnuoua dlvulgarexigências
sentidr:Ceconseguira susPen'
em vigore o
sâo da constituiçáo
de certases'
desmantelamento
truturas Estatais de carácter
marxista.
Dadoo impassee qu€seche'
gou durantea semanaPassada,
a RENAMO está hoje pratícamento aÍastada da comissáo
tócnica,é proibidade dar conferênciasde lmprensana AÍrica
do Sul e distribuicomunicados
em Lisboa,a alegarque incremôntou,nos últimosdias,a sua
acçãomilitarnasdez províncias
de Moçambique.
Faceàs acusaçÕes
moçambicanas de que Portugaldeveria
silenciaros porta-vozesda FÌENAMO que actuamem Lisboa,
estes últimos respondemqüe
sâo cidadãos portuguosese
qug, como tal, podemactuarà
vontade no seu paÍs, náo estando,pois,sujeilosa expulsáo,
comoacontecerla
comqualquer
qu€ aquise pronuneetrangeiro
ciagsecontrao Governoamigo
do Estadoprrrtuguês,
Sa o malo recentecomunioedo moçamblcano,ontreguo
na loxla.íelra ao cmbalxador
Prulourodrg Nevcg,vqlou nÍio
portu'
lazçrcomquoo Exseutivo
guôr tcnlo roalringir
a liberdade
de movimcntosdaquelesreus
qucdlstrlbuem,
emLigçldadâog
boa,comunicados
da RENAMO,
ó coisaque aindanáo se sabo.
No entanto,ó de admitirque
nos próximosdias, pelas vias
diplomátlcas,
comousemrep€rreassecussãopública,Portugal
gure a Maputoestarverdadeiramente empenhadona paciÍicade
çãoda vidaemtodoo território
Moçambique,
e nãoserdemodo
algummenossensívelà necessidadedessapacificação
doque
a Africado Sul o é.
As autoridadesportuguesas
deverãodaràssuascongéneres
moçambicanasa garantia de
que nenhumaconjuraserá preparadaem Portugalcontra
elas,
ao mesmo tempo que a explicarãoumavêz maisque a liberdade de lmprensaconstitucionalmenteexistentee garantida
em territórioportuguêsnáopode
proibirninguémde se expressar
livremente,mesfrìoque essealguóm decidatecer críticasa um
estado com o qual o portuguôs
deseiamanteras melhoresrela@es possíveis.

Tal comoMoçambiqu€conaegulu suporer ao longo do presonle ano ao enormegdivergôn.
clarquetinhacomo Governoda
Átrlcado Sul e quecomeleesta.
belcceu um smodus vivendl"
elogiadoem divorsospontosdo
globo, assim vlrá a conseguir
deerto - considera-sêem al- solidigunsmeiosdiplomáticos
Íicar uma relação porventura
melhorcom Portugal.
l-lá Íiguras,tanto em Maputo
comoem Lisboa,quetrabalham
nes6esentido,procurandovenpor
ceros obstáculoslevantados
determinadosmeios que €m
nada têm facilitadoa continuaçãodosbonslaçosluso-moçambicanosqueesiavarnã serÍorjados'desde que FranciscoSá
Cameirodecidiudar deÍinitivamente por enterradoo contenciosoquevinhadesdeostempos
da proclamaçãoda República
Popularde Moçambique.

