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O Doulor Domingos Arouca,
Presidenteda Frente Unida de
ìIoçambique/Partidoda Convergôncia
Democráticae ReconstruçãoNacional,
disse segunda-Íeiraem Maputo ser
tempo de dizer basta à guerra e à
misória que mergulharamo povo
moçambicanonum autôntico"inÍerno"
em vida.
O D o u to r A ro u c a , que Íal ava
momentosantss da sua partida de
regressoa Lisboa depois de quinze
dias de visita à capital moçambicana,
apelouao Governomoçambicanoe à
Renamoque sê encontramadiscutiro
processo de paz para Moçambique
em Roma, no sêntido deixarem de
gastar largos mesês a discutir
pormenores,poisde contrárioparecem
alheiosa estatristerealidadeque é um
drama nacionaltestemunhadopela
constantedestruiçãodo povo.
Apelou ainda à comunidade
internacionalpara se empenharoom

maior vigor na busca da paz para o
país.
Nas suas actividadespolíticas,o
FUMO/PCDRNdefende a pazno mais
curto espaço de tempo, advogando,
entre outros caminhos, uma
ConÍerênciaNacional,na qualpossam
tomar parte todas as Íormações
polÍlicasexistentesno país, armadas
ou não armadas.
Durante a sua estada êm
Moçambique,
o DoutorAroucamanteve
um en@ntro de três horas com o
PresidenteJoaquim Chissano,onde
foram passadasem revistadiversas
matóriase ele manifestouna ocasiãoo
seudesejode regressara Moçambique
no mai s curto espaço de tempo
possível.Falandodo Presidente
C hi ssano, A rouca di sse exi sti rem
ligações desde a Luta de Libeftação
Nacionalcontra o domíniocoloniale
havernestemomentorespeitomútuo.
Nas actividadesdesenvolvidaspor
DomingosAroucadurantea suaestada,
destacam-se o contacto com
representantesde outras formações
polÍticasemergentesem Moçambique,
do Corpo Diplomático
representantes
acredi tado em Maputo, vi si tas a
a nomeaçãodos
diversasinstituições,
Delegadosdo FUMO/PCDRNpara
todas as provínciase a eleição da
direcção política para o distrito do
Pedro
Maputo,dirigidapeloEngenheiro
LoÍorte.
O 1e Congressodesta Íormaçáo
políticavaiterlugarem Maputono mês
de Dezeríìbrodesdeano.
Outras questóes referidas na
de lmprensacomo Doutor
conÍerência
de o
à necessidade
AroucareÍerem-se
Governo acelerar a legalizaçáodos
partidos políticos ao abrigo da
legislaçãoem vigor, à condenação
veemgnteda corrupção,que constitui
"umapragasériaque lavraa todos os
níveis",devendoos seusresponsáveis
enÍrentara acçáojudicial.Falouainda
da aha de impostos cobrados pelo
Estado, que no seu entender são
peloÍactode provocarem
condenáveis
a evasãoÍiscal.
DomingosArouca, que pretende
candidatar-seàs próximas eleições
presidencíais,leva consigo a actual
real i dade de Moçambi que,tendo
reÍeridoa existênciade sectoresque
registam crescimento desde a
p r o c l a m a ç ã od a I n d e p e n d è n c i a
Nacional.

