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Aroucaacusa
Governo
deLisboa
denãoter umapolíticaafricana
O presidente da Frente
Unida de Moçambique,
Partido da Convergência
Democrática(FUMO/PCD),
Domingos Arouca, encontra-se em Lisboa,onde espera mantercontactos,esta semana,@m a Direcção
do Centro Democrático
Social-Partido Popular

(cDs-PP).

Arouca, candidato às
eleiçõespresidenciaismo.
çambicanas previstaspara
Outubrode 1994,explicou
queoCDS-PPéoúnico
partido português gue se
tem .mostrado aberto" e
comoqual aFUMO/PCD
"mantém contactose relações de solidariedadee co
laboraçâo'.
Domir:gosArouca chegou a Lisboa, proveniente
de ltália,onde estevede 9
a 12 deste mês na primeira etapa de uma digressão
que o levaráainda à Alemanha, na próximasgmana,e
à Bélgica.
Em ltália,o presidenteda
FUMO estevepresentenuma audiênciacolectivado
Papa João Paulo ll e manteve encontrosno Ministério das Relações Exteriores, com empresários e
com partidos políticos ita-

lianos.
Aroucadisseter mantido
conversas sobre o processo de paz moçambicano,
sublinhandoque a ltália é
um dos mediadorese o primeiro parceiro económico
de Moçambique.
Quanto a apoios concretos para seu partido,disse
que houve promessas de
partidos italianosque não
quis especiÍicarpor considerar que as coisassó dão
eÍeito cquandonão são co'
nhecidasdos adversários".
.Fiquei satisÍeitocom os
resultadosobtidos,com os
contactosÍeitos e, inclusivamente,estou convidado
a voltar em Fevereiropara
um ciclo de conÍerências
sobre a situação em Moçambique,,disse,escusando-se a revelar de quem
partiu o convite.
Em Lisboa, para além
dos contactosComo CDSPP, Arouca espera ser recebido pelo Patriarca de
Lisboa, não tendo pedido
qualquer encontrono Ministério dos Negócios Estrangeiros por considerar
que o Governo português
rnâo tem uma política
africana".
No seu entender,o papel

de Portugal no momento
actualem Moçambique.é
bastante negativo', poís,
qcomo potência ex-colonizadora,nâo devia preocupar-sesó com a instalação
de empresáriosem Africa
mas mais com o problema
da difusãoda línguae cuftura portuguesasD.
'Portugal não está a
apostarno Íuturo,estásó a
apostarnos interessesimediatos,que Íìem sequersão
culturais mas sim materiais", acrescentou.
Na Alemanha,Domingos
ArOuCavai .dialogaÍeCOÍTÌ
a UniãoCristãDemocrática
(CDU)e com a Fundaçãoa
que está ligada, Konrad
Adenauer,(na sequência
de contactos por escrito",
para obter apoios para a
campanhaeleitoral.
O objectivodos contactos, que prosseguirãodepois em Bruxelas,.não é só
obter apoio, mas também
mostrarà Comunidadelnternacionalque em Moçambique não há só
Frelimoe Renamo,há 15
pârtidos" e (nada justifica
que a Europasó se preocupe com os dois que andaram a ensanguentara terra
moçambicana".

Lembrou o caso de Angola,ondenãoexistiuuma
terceiraforça, (uma terceíra personalidadgforte que
obrigassea ter tambémem
conta os partidos não
armados".
DeÍinindoa FUMO/PCD
como um .partidoecuménico), abrangendotodas as
religiõese todas as raças,
de inspiraçãohumanistae
deÍensor da economia de
mercado,da iniciativae da
propriedade privadas,
Aroucaafirmouque sondagens em algumasprovíncias a apresentamcomo a
terceiraforçapolítica,(portanto a maiornão armada".
O presidenteda FUMO
tem Íeito, desde o seu regressoa Moçambique,sessões de esclarecimentono
suldo país,que prosseguirá quandoregressarno início de Dezembro,prevendo
instalar-seno norte no início do próximo31s apârâ
correr todo o pâís".
A FUMO,segundoArouca. tem tido "facilidadesna
sua expansão", mas denunciaacçõesde intimidação por partedas autoridades locais por a Frelimo
(estar a sentir que está a
perder o poder,.
"Se não houvermanipulação,se não houverintimidações, isto é, se as
eleiçõesÍorem verdadeiramente democráticase livres, penso que a FUMO
poderá alcançarum resultado significativo",afirmou.
Domingos Arouca mostrou-seconfianteem que o
processode paciÍicaçãoe
democratizaçãode Moçambiquevai correrbem, lembrandoque tudo estáa ser
feito com maistempo para
que não se repitaa "tragédia angolana,.

