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SAVANA 
divulga os três 
documentos do 

acordo
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Quando pareciam removi-
dos todos os empecilhos 
para o fim da violência 
político-militar em Mo-

çambique, das delegações do Go-
verno e da Renamo chegam pro-
nunciamentos que indicam que o 
país ainda vai ter de esperar mais 
algum tempo para a cessação for-
mal das hostilidades.

Os órgãos de comunicação social 
controlados pelo Governo tenta-
ram criar um “facto consumado” 
dando como certo um encontro 
esta terça-feira entre o Presidente 
da República, Armando Guebu-
za, e o líder da Renamo, Afonso 
Dhlakama, para a assinatura do 
acordo de paz. Contudo, a impren-
sa foi novamente convocada, na 
quarta-feira, mas para a habitual 
conferência de imprensa do final 
de mais uma ronda negocial entre a 
delegação do executivo e do princi-
pal partido da oposição.
Tal como o SAVANA referiu 
nas suas últimas edições, Afonso 
Dhlakama e a Renamo têm des-
valorizado um tal encontro, tendo 
uma fonte da “perdiz” negado pe-
rentoriamente que tal reunião pu-
desse acontecer durante a semana, 
por oposição ao ar triunfalista com 
que o encontro era anunciado pela 
imprensa governamental. 
Quarta-feira, já depois de aprovada 
a Lei da Amnistia na Assembleia 
da República, após quatro horas 
de reunião, entremeadas por vários 
intervalos, os chefes das delegações 
do Governo e da Renamo dirigi-
ram-se à comunicação social para, 
essencialmente, darem conta da 
existência de divergências em tor-
no das condições de assinatura do 
acordo de cessação das hostilidades 
no país.
O executivo defende a assinatura 
do acordo por Armando Guebu-
za e Afonso Dhlakama, enquanto 
a delegação do movimento reitera 
que recebeu “poderes plenos e bas-
tantes” para selar o entendimento 
sem a presença do seu líder. Ao 
que o SAVANA apurou, num dos 
intervalos para consultas mais alar-
gadas, a Renamo terá consultado o 
seu líder que, mais uma vez, reite-
rou não ser necessário vir a Maputo 
para assinar os documentos acorda-
dos. Para acolher a preocupação do 
Governo, Dhlakama prontificou-se 
a assinar os documentos no local 
onde se encontra e devolvê-los à 
procedência em Maputo.
“Há termos de referência que já 
estão assinados e que preconizam 
os quatro pilares: cessação das 
hostilidades, desmilitarização, in-
tegração na Polícia da República 
de Moçambique e nas Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique 

e reinserção económica e social dos 
homens armados da Renamo, isso 
já está assinado, prevê-se que, ao 
mais alto nível, o documento que 
consensualizámos hoje (quarta-
-feira), que vai ser rubricado, é 
que irá ditar a cessação definitiva 
e duradoura das hostilidades em 
Moçambique”, disse José Pacheco, 
o negociador-chefe do Governo 
quando confrontado com a posição 
da delegação da Renamo de que 
tem mandato para assinar o acordo.
Segundo Pacheco, o Governo está 
empenhado em assegurar a protec-
ção de Afonso Dhlakama na des-

locação a Maputo para a assinatura 
do acordo de cessação das hostili-
dades.
“O ponto é trazer para a capital 
da República o senhor Afonso 
Dhlakama para rubricar, lado a 
lado, com o Presidente Armando 
Guebuza. Queremos continuar a 
trabalhar para que isso possa acon-
tecer em condições de ordem pú-
blica, em geral, e segurança pessoal 
do líder da Renamo. (…) Compete 
ao chefe de Estado, na qualidade 
de Comandante em Chefe, emanar 
ordens às Forças de Defesa e Segu-

rança”, frisou José Pacheco.

“Queremos um cessar-fogo 
antes”  
Por seu turno, o chefe da delegação 
da Renamo, Saimone Macuiane, 
disse que a delegação que duran-
te cerca de dois anos chefiou nas 
negociações com o Governo tem 
mandato para assinar o acordo so-
bre o fim da violência militar, ca-
bendo apenas ao chefe de Estado 
e ao líder do principal partido da 
oposição a homologação do enten-
dimento.
“A delegação da Renamo recebeu 

um mandato pleno e com poderes 
bastantes para declarar o cessar-
-fogo, desde que o Governo o possa 
fazer, na impossibilidade disso, dis-
semos que os documentos que es-
tão a ser trabalhados poderão me-
recer alguma concertação. O mais 
importante para os moçambicanos 
não é o local onde o acordo da ces-
sação das hostilidades será assina-
do, o mais importante é o acto em 
que as duas partes possam declarar 
que pusemos o fim às hostilidades”, 
declarou Macuiane, depois de ques-
tionado sobre eventuais reservas de 

'esconÀanoa GeL[a Sa] no “Tuase”

Renamo quer declaração de cessar-fogo 
antes de aperto de mão
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Afonso Dhlakama em deslocar-se à 
capital do país.
O chefe da delegação do princi-
pal partido da oposição defendeu 
que Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama podem apenas “homo-
logar” os acordos assinados pelas 
duas partes.
“Não deixamos de fora a impor-
tância e a relevância desses instru-
mentos serem homologados pelo 
presidente Afonso Dhlakama e 
pelo Presidente da República, mas 
estamos a dizer que este acto pode 
ser depois do cessar-fogo”, assina-
lou Macuiane.
O chefe da delegação da Renamo 
ressalvou ainda que o partido pro-
pôs ao Governo que a imparcialida-
de das Forças de Defesa e Seguran-
ça, bem como a presença da missão 
internacional de observação do fim 
das hostilidades devem passar pela 
Assembleia da República.
A declaração de um cessar-fogo por 
ambas as partes e ao mais alto ní-
vel (Guebuza e Dhlakama) é uma 
questão de fundo para a Renamo. 
“Queremos que o Comandante em 
Chefe das Forças Armadas do país 
faça uma declaração para as suas 
unidades”, disse-nos uma fonte da 
Renamo.

0aLs LnterYenomo 
OegLsOatLYa
Para Macuiane, a estipulação legis-
lativa da independência das Forças 
de Defesa e Segurança faz parte dos 
mecanismos de garantia já aprova-
dos pelas partes.
“Queremos referir que, apesar de 
o Parlamento ter aprovado a Lei 
de Amnistia, que faz parte das ga-
rantias contidas no memorando de 
entendimento, ainda existe uma 
série de garantias, que, no nosso 
entendimento, para que esses ins-
trumentos possam vincular a todo 
o povo moçambicano, incluindo os 
observadores internacionais, neces-
sitam de passar para a Assembleia 
da República”, frisou Macuiane.
Ao que apurámos, há a indicação 
de que Dhlakama continua a sub-
valorizar o encontro com o chefe de 
Estado, visto como uma forma de 
“retocar a imagem de Guebuza”. A 
acontecer tal encontro, só poderá ser 
fora de Maputo. Uma das possibili-
dades é agora Nampula, para onde 
Guebuza tem agendada uma deslo-
cação para próxima terça-feira, 19 
de Agosto, numa cerimónia de ga-
lardoação da Ilha de Moçambique, 
considerada em 1991 património 
mundial da humanidade pela Or-

ganização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). Esta cerimónia estava 
prevista para segunda-feira, 18 de 
Agosto, mas foi adiada porque o 
PR estará nessa altura em Harare a 
participar numa cimeira da SADC 
(Comunidade para o Desenvolvi-
mento da África Austral). Contu-
do, há a indicação de que Afonso 
Dhlakama deverá aparecer em 
Nampula a 18 de Agosto, segunda-
-feira, previsão que quadros da Re-
namo não confirmam.
“A acontecer um encontro na pró-
xima semana, só com a intervenção 
de alguns embaixadores que even-
tualmente se podem responsabili-
zar pela segurança do presidente”, 
disse-nos uma fonte do movimen-
to.
Ao SAVANA foi dito que Dhlaka-
ma gostaria de sair do seu abrigo na 
Serra da Gorongosa, quando os ob-
servadores internacionais chegarem 
em Moçambique. Quanto ao en-
contro com Guebuza, ele não deve-
ria ser para simples aperto de mão 
ou assinatura de memorandos, mas 
para a discussão de uma agenda de 
questões previamente preparadas.

Visivelmente bem disposto, o líder da Renamo telefonou 
para o SAVANA para anunciar que em breve estará “em 
Nampula, na Beira, Chimoio ou mesmo em Maputo”.
O que falta para o vermos numa das cidades de Moçam-

bique?, inquirimos. “A declaração de cessar-fogo. É só isso o que 
falta. Deixámos isso muito claro terça e quarta-feira. Em meu 
nome assina o Macuiane”.
“Eu sei que as pessoas querem ver o aperto de mão, mas por razões 
de segurança não posso ir assinar a declaração. Agora já não me 
podem prender, mas posso ser abatido, como acontece em todo 
o mundo. Eu não tenho medo, mas o meu partido está a acon-
selhar-me que é assim que devo proceder”, explicou Dhlakama. 
Mesmo na próxima semana poderá deixar a Serra da Gorongosa 
e “vir fazer uma grande festa”.  Na sua opinião, “ há a campanha 
eleitoral, foi aceite a minha candidatura, estou em primeiro lugar 
no boletim de voto”. 
Sobre as razões da sua satisfação, o líder da Renamo considera que 
os documentos assinados vão de encontro ao que sempre defen-
deu. “Demos passos na construção de uma República verdadeira 
com instituições do Estado e não misturadas com assuntos par-
tidários, conseguimos que eles aceitassem uma nova política de 
defesa e segurança, em que as Forças Armadas(FA) republicanas 
não pertencem ao Partido Frelimo, como se fosse uma monarquia, 
ficou claro que nenhum partido deve usar as forças armadas para 
os seus fins, que as FA devem fidelidade à lei e à Constituição, o 
Presidente da República deve solicitar autorização ao Parlamento 
para a utilização das FA em acções de guerra. E essa redacção será 
transformada em lei”, sumarizou Dhlakama.
“Estou satisfeito. Não como líder da Renamo, mas como cidadão”.

1um velado distancia-
mento dos candidatos 
às eleições presiden-
ciais de 15 de Outubro 

próximo provenientes dos “dois 
beligerantes”, Filipe Nyusi, da 
Frelimo, partido no poder, e 
Afonso Dhlakama, da Renamo, 
o ex-número dois do maior par-
tido da oposição, Raul Domin-
gos, lamentou ter sido excluído 
do escrutínio, observando que o 
eleitorado moçambicano ficou 
privado de “uma proposta aman-
te da paz, democracia e desenvol-
vimento”.

Numa deliberação que divul-
gou recentemente, o Conselho 
Constitucional (CC) deu conta 
da rejeição, com fundamento em 
irregularidades, de oito candi-
daturas às eleições presidenciais, 
incluindo a de Raul Domingos, 
ex-número dois da Renamo e ac-
tual líder do Partido para a Paz, 
Democracia e Desenvolvimento 
(PDD).
“Lamento o facto de os moçam-
bicanos, uma vez mais, terem 
ficado sem a oportunidade de 
mais uma opção, uma candida-
tura amante da paz, democracia e 
desenvolvimento”, disse, falando 
ao SAVANA, Raul Domingos, 
aludindo ao facto de a sua can-
didatura também ter sido chum-
bada nas eleições presidenciais de 
2009.
O líder do PDD negou que a re-
jeição, pela segunda vez, da sua 
candidatura às presidenciais pos-
sa implicar o fim da sua ambição 
presidencial, afirmando apenas 

que continuará a prestar o seu contri-
buto para a promoção dos valores da 
democracia e liberdade.
Sobre o mérito da decisão do CC, 
Raul Domingos declarou ter “dúvi-
das” em relação ao grau de atenção 
com que o órgão analisou as assina-
turas dos apoiantes dos candidatos, 
uma vez que terá tido pouco tempo 
para realizar esse trabalho.
“Não conheço os métodos de traba-
lho do CC, mas tenho dúvidas sobre 
o grau de atenção com que analisou 
as assinaturas dos apoiantes dos can-
didatos chumbados, uma vez que eles 
tiveram pouco tempo para realizar 
esse trabalho”, afirmou Raul Domin-
gos.
Na sua argumentação, o CC justifi-
cou o chumbo das oito candidaturas 
presidenciais com a repetição dos 
nomes dos apoiantes dos candidatos, 
cartão de eleitor inválido ou com nú-
mero não idêntico ao constante dos 
cadernos eleitorais.
Com a rejeição das oito candidaturas, 
as eleições presidenciais serão dis-
putadas por apenas três candidatos, 
nomeadamente Filipe Nyusi (Freli-
mo), Afonso Dhlakama (Renamo), 

e Daviz Simango, do Movimen-
to Democrático de Moçambique 
(MDM), a terceira maior força 
política do país.

)Lm Ga guerra
Num outro plano, Raul Domin-
gos, que foi negociador-chefe do 
Acordo Geral de Paz de 1992 pela 
Renamo, congratulou-se com os 
últimos desenvolvimentos visan-
do o fim da crise política e miliar 
no país, mas exortou as partes 
para não enveredarem pelo “jogo 
de palavras”.
“Saúdo o Governo e a Renamo 
pelos consensos alcançados para 
o restabelecimento da paz no país, 
os entendimentos são a aprova de 
que os moçambicanos atingiram a 
maturidade suficiente para resol-
ver os diferendos pela via do di-
álogo”, disse Raul Domingos, que 
chefiou a delegação da ex-guer-
rilha do agora principal partido 
da oposição nas negociações que 
acabaram com 16 anos de guerra 
civil no país.
Domingos defendeu que o Go-
verno e a Renamo implementem 
os consensos alcançados com boa-
-fé e evitem “o jogo de palavras” 
a que supostamente recorreram na 
execução do Acordo Geral de Paz 
de 1992 e que foi responsável pela 
instabilidade política e militar que 
vem assolando o país, desde finais 
de 2012.
“No jogo político, há o desejo de 
querer tirar vantagens, recorren-
do a um jogo de palavras que visa 
contornar as questões fundamen-
tais do país”, frisou o ex-número 
da Renamo.

5auO 'omLngos comenta sua e[cOusmo Gas eOeLo}es SresLGencLaLs

“Ficou de fora um amante da paz”
3or 5LcarGo 0uGauNana

“Só falta declaração 
de cessar-fogo”
� 'KOaNama em e[cOusLYo ao 6$V$1$
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Renamo nega proposta de Guebuza 
e alarga benefícios  

0aroo Ge ����
Forças de Intervenção Rápida 
(FIR) e de protecção assaltam a 
sede da Renamo em Nampula e, na 
troca de tiros, morre um agente da 
polícia e dois ficam feridos. Mais 
de uma dezena de antigos guerri-
lheiros da Renamo são detidos e 
conduzidos às celas do Comando 
provincial onde se encontram de-
tidos, em prisão preventiva, até ao 
momento.

$ErLO Ge ����
Elementos da FIR assaltam a sede 
da Renamo em Muxúnguè, provín-
cia de Sofala. Perto de 20 membros 
da Renamo são detidos e condu-
zidos à Cadeia Central da Beira. 
Em jeito de retaliação, as forças da 
Renamo assaltam quartel da FIR e 
o ataque resulta em mortos e feri-
dos. No mesmo mês, duas pessoas 
morrem num ataque contra um au-
tocarro de passageiros e um camião 
no troço rio Save-Muxúnguè.

-unKo ����
Homens armados da Renamo ma-
tam seis militares num ataque con-
tra um paiol na região de Savane, 
no centro do país. No mesmo pe-
ríodo, o chefe de Departamento de 
Informação da Renamo, Jerónimo 
Malagueta, é detido por ter anun-
ciado que o seu partido iria recor-
rer aos seus homens armados para 
impedir a circulação rodoviária e 
ferroviária no centro do país, con-
tra uma alegada concentração do 

exército nas antigas bases militares do 
movimento, na região da Gorongosa. 

-uOKo ����
Afonso Dhlakama assume a autoria 
dos ataques no troço em Muxúnguè, 
Sofala, e ameaça dividir o país se a per-
seguição aos seus homens continuar.

$gosto ����
Homens da Renamo assaltam posição 
das forças armadas governamentais em 
Pandje, Sofala. Na troca de tiros fala-se 
de mortos e detidos.

2utuEro ����
Forças governamentais tomam a base 
da Renamo em Satunjira, Gorongosa, 
e desalojam o líder da Renamo para 
parte incerta. A Renamo anuncia o fim 
do Acordo de Paz de 1992 e alastra 
ataques para Nampula. Em resposta, 
as forças governamentais lançam uma 
ofensiva no distrito de Rapale e detêm 
15 homens armados da Renamo.

1oYemEro ����
Na região de Muxúnguè, homens ar-
mados da Renamo atacam escolta 
militar de viaturas, em que seguiam 
altas patentes das FADM e FIR, ten-
do morrido duas pessoas, incluindo um 
motorista carbonizado, e ficado feridas 
cinco, enquanto uma viatura foi incen-
diada.
Na cidade da Beira, a polícia antimo-
tim invade a sede da Renamo e si-
multaneamente uma das casas do seu 
líder, Afonso Dhlakama, para efectuar 
buscas e apreensão de material bélico. 

Na operação são detidos seis guer-
rilheiros da Renamo. Vários ata-
ques são registados no troço Save-
-Muxúnguè.

-aneLro ����
Guerrilheiros da Renamo concen-
tram-se na sua antiga base em Ho-
moíne e Funhalouro, Inhambane, e 
saqueiam alguns estabelecimentos 
comerciais.

)eYereLro ����
Renamo alarga operações para a 
província de Tete e efectua alguns 
ataques.

0aroo ����
Jerónimo Malagueta é liberto sob 
fiança para aguardar o julgamento 
em casa.

-unKo ����
António Muchanga, porta-voz do 
presidente da Renamo, anuncia 
suspensão do cessar-fogo unilate-
ral, decretado pelo líder da Renamo. 
Depois segue-se uma sequência de 
ataques no troço Save-Muxúnguè e 
noutros pontos de Sofala.

-uOKo ����
António Muchanga é detido à sa-
ída do palácio da Presidência mo-
çambicana, poucos minutos após o 
fim do Conselho de Estado. Mu-
changa foi detido por incitação à 
violência. 

&ronoOogLa Ge aOguns crLmes aErangLGos SeOa amnLstLa

Cerca de dez horas de in-
tensas negociações, ner-
vosismo, vaivéns do Par-
lamento à Presidência da 

República, chamadas telefónicas 
ininterruptas, ultimatos, deses-
pero, desabafos e fadiga foram os 
caminhos tortuosos que marca-
ram a novela que culminou com a 
aprovação da lei de Amnistia, um 
instrumento legal que garante a 
extinção da punibilidade dos agen-
tes envolvidos em actos bélicos, 
durante a tensão político-militar 
que caracterizou o país nos últimos 
anos.

A lei em alusão foi submetida à As-
sembleia da República (AR) pelo 
Presidente da República e, na sua 
fundamentação, diz que a legisla-
ção visa assegurar a confiança e as 
garantias aos cidadãos envolvidos 
nas hostilidades militares desenca-
deadas pela crise entre o Governo e 
a Renamo.
A sessão, que culminaria com a 
apreciação e aprovação da lei de 
Amnistia, estava marcada para as 
10:30 horas desta terça-feira e o 
término previsto para as 13:00 ho-
ras, mas prolongou-se até às 23:00 
horas.
Por volta das 10:00 horas, os depu-
tados e alguns membros do Gover-
no, incluindo a ministra da Justiça, 
chegavam à sede do parlamento.

É que, até ao início da manhã 
desta terça-feira, o consenso entre 
as bancadas da Renamo e da Fre-
limo é que a proposta da lei seria 
viabilizada nos termos em que se 
apresentava. A viabilização desta 
lei tinha também contado com a 
aprovação da chefe da Bancada da 
Renamo, Angelina Enoque.
Porém, cerca de nove horas e depois 
de uma análise minuciosa da parte 
da direcção da Renamo, a bancada 
da Renamo muda de opinião e re-

jeita os termos em que estava plas-
mado o número 2 do artigo 1 da 
referida lei.
O referido dispositivo legal, que 
depois foi revisto, dizia: “A amnis-
tia aplica-se aos crimes cometidos 
contra pessoas e propriedade, no 
âmbito das hostilidades militares 
ou conexas, de Junho de 2012 até 
à data da entrada em vigor da pre-
sente lei“.
Assim, de acordo com o porta-voz 
da bancada da Renamo, Arnaldo 

Chalaua, o período correspondente 
à recente crise político-militar, ini-
ciada há um ano e meio, era dema-
siado curto para garantir uma paz 
duradoura, por não ser abragente.
A Renamo entendia que a perse-
guição e detenção dos seus mem-
bros começou logo depois das elei-
ções gerais de 1994, tendo tomado 
proporções alarmantes a partir de 
2000, com o chamado caso Mon-
tepuez. 
A aprovação da lei nos termos em 
que o Presidente da República 
apresentou excluia o grosso dos 
membros da Renamo detidos em 
diferentes cadeias moçambicanas.
Perante este cenário, a bancada da 
Renamo exigia a alteração do mes-
mo artigo, retirando-se a compo-
nente temporal no que concerne ao 
início da sua vigência.
A proposta foi imediatamente re-
jeitada pela bancada da Frelimo. 
Daí começou a azeda discussão 
entre as partes, facto que fez com 
que a sessão fosse sistematicamente 
adiada.
Diante do impasse que se verificava 
por causa do horizonte temporal, 
depois de cerca de três horas de 
discussão, a Renamo saiu da inde-
finição para o ano de 1994, o que 
também foi rejeitado pela Frelimo.
A bancada da Renamo volta à sala 
e concerta com a sua liderança, re-
correndo a chamadas telefónicas e 
no regresso propõe que se incluam 
factos cometidos a partir do ano 
2000.

$s YoOtas Ge 0argarLGa 
7aOaSa
A nova proposta da Renamo terá 
obrigado a chefe da bancada da 
Frelimo, Margarida Talapa, a des-
locar-se à Presidência da República, 
onde decorria a sessão do Conselho 
de Ministros, para a concertação ao 
mais alto nível.
De volta ao Parlamento, a chefe da 
bancada da Frelimo reuniu-se com 
a sua bancada. Momentos depois, 

Talapa convoca a chefia da bancada 
da Renamo, informando que a pre-
tensão da Renamo não procedia e 
apresentou nova proposta que alar-
gava o tempo de Junho para Março 
de 2012.
Com esta nova proposta, a Frelimo 
pretendia incluir membros da Re-
namo detidos aquando do assalto 
à sede da Renamo, na cidade de 
Nampula, em Março de 2012.    
A proposta da Frelimo não foi re-
cebida de forma simpática pela Re-
namo que continuava a insistir no 
ano 2000.
A resistência da Renamo terá, em 
algum momento, provocado nervo-
sismo no seio da chefe da bancada 
da Frelimo, que advertiu a chefia 
da bancada da Renamo que aque-
la era a única oportunidade de o 
maior partido da oposição se dici-
dir, porque a Frelimo avançaria para 
aprovar a lei com ou sem o voto da 
perdiz.
Após a ameaça, a Renamo voltou a 
reunir-se em bancada. No regres-
so, apresentou novas propostas que 
também não reuniram consenso. 
Com a mediação da presidente 
da Assembleia da República e em 
concertação com o presidente da 
República e da Renamo, as partes 
chegaram depois ao entendimento.
O consenso consistia em viabilizar 
a proposta da Frelimo de que a lei 
incluía crimes cometidos a partir 
de Março de 2012 e meio termo 
da proposta da Renamo. Assim, 
alargou-se a lei para outros casos 
similares ocorridos no posto adm-
nistrativo de Savane, distrito de 
Dondo, em 2002, no distrito de 
Cheringoma, em 2004, e no distrito 
de Marínguè, em 2011.
Tendo em conta que as partes ti-
nham já acertado quase tudo, a 
apresentação, o debate, a votação, a 
aprovação na generalidade e depois 
a votação e aprovação na especiali-
dade duraram um período de cer-
ca de uma hora e 20 minutos e foi 
marcado por um discurso emotivo 
e filosófico de Eduardo Mulémbwè, 
antigo Presidente da Assembleia da 
República  
A lei foi aprovada em definitivo e 
por consenso às 23:00 horas. Mi-
nutos depois de Verónica Macamo 
anunciar a aprovação por consenso 
e aclamação da lei de Amnistia, o 
ambiente na sala da sessão mudou 
de tensão para abraços, cânticos, 
beijos e todas outras formas de co-
memoração entre os deputados, que 
antes recorriam a uma retórica be-
licista.
Recorde-se que esta não é a pri-
meira vez que se aprova uma lei de 
Amnistia na República de Moçam-
bique.
Em 1992, por força dos entendi-
mentos do Acordo Geral da Paz, 
entre o Governo e a Renamo, a 
Assembleia da República aprovou 
a 14 de Outubro de 1992 a Lei de 
Amnistia em relação aos crimes co-
metidos contra a segurança do povo 
e do Estado popular assim como os 
crimes militares. 

Depois da tensão e divergências, a lei de Amnistia foi aprovada no meio da festa 
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