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A Delegação Política da RENAMO 
na Cidade de Maputo foi cercada pela 
PRM fortemente armada na manhã 
desta segunda-feira, 18 de Fevereiro.

Arlindo Bila, delegado político 
provincial da nesta cidade disse a 
imprensa que ficou surpreendido e 
atónico ao ver esse aparato militar a 
cercar seu local de trabalho e que até 
as 13:00 estava a espera de qualquer 
ofício das autoridades policiais que 
explicasse as razões dessa acção. E 
que ele não sabia nada do que estava 
a acontecer.

”Estamos todos atónicos, realmente 
este é um movimento fora do normal. 
Este movimento iniciou as 6:00 da 

manhã e até agora (por volta das 13 
horas) ainda ninguém nos contactou 
nem por parte da polícia ou de 
qualquer autoridade a nível da cidade 
para justificar essa presença massiva 
da polícia. Mas como estamos aqui 
nas nossas actividades normais 
vamos continuar contudo realmente é 
embaraçoso”. Disse Bila 

Perguntado sobre as razões da 
presença de agentes da Força de 
Intervenção Rápida (UIR) e do Grupo 
de Operações Especiais (GOE), algumas 
transportadas por continua na pág 3
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Editorial
É TEMPO DE ACABARMOS COM 
ESTE GOVERNO DE ASSASSINOS! 

Começou o ano de 2016. Um ano cheio de perspectivas, 
mas também de desafios e, que se pretendia que fosse 
da consolidação da Paz.

Um ano que tal como referiu o Presidente Afonso 
Dhlakama, devemos dizer basta aos abusos e implantar 
uma nova ordem política, social e económica. 

 As ameaças e os cercos, as emboscadas e prisões 
arbitrárias, aos baleamentos e sequestros Policiais, a 
arrogância e o desprezo. 

Tal como no passado, hoje, cabe a nós dizer basta a 
todo tipo de abusos. Esperamos que o novo ano renove 
as esperanças dos moçambicanos na luta pelos seus 
objectivos. Uma luta que de resto pode vir a ser difícil 
mas possível de ser vencida.

 Mas isso só será possível se quebrarmos o nosso silêncio 
cúmplice perante estes predadores compulsivos e sem 
escrúpulos que só sabem matar, roubar, sequestrar e 
aldrabar tal como o Satanás. 

Somos chamados a dizer de viva voz basta os 
assassinatos, os raptos, a corrupção e o nepotismo, a 
crise de transporte e dos preços, a inconsistência e a 
incoerência que caracterizam este governo. 

Como dissemos anteriormente, apesar de 
reconhecermos as dificuldades que esperamos, temos a 
certeza de que neste novo ano nada será como dantes.

Porque a luta da RENAMO é justa e à nova ordem política 
se impõe que seja realidade nas seis províncias onde este 
partido ganhou as eleições de 2014, acreditamos que a 
vitória será certa.  

O povo moçambicano tem a responsabilidade de pôr 
abaixo toda a intolerância, tamanha aldrabice, mentira, 
incompreensão, inconsistência, incoerência e guerra que 
são movidos por interesses particulares.

Nem Moçambique nem a RENAMO podem continuar 
calados e sem acção perante o aumento de preços e 
manobras de diversão da Frelimo. Não existe mais 
espaço para negociar com esta Frelimo. 

É já em Março que o povo deve tomar conta do poder 
e dizer basta. 

Hoje, como sempre continua e por sinal com muita 

intensidade, a saga de raptos, atentados e assassinatos 
contra os membros da RENAMO protagonizados pelos 
agentes do regime da Frelimo. 

A província de Sofala é neste momento o epicentro de 
toda onda de assassinatos e atentados contra os quadros 
da RENAMO, alguns resultaram de sequestros e outros 
de emboscadas. 

O cúmulo da desgraça aconteceu quarta-feira na cidade 
da Beira com o atentado contra o Secretário-geral da 
RENAMO, o deputado Manuel Bissopo e que resultou na 
morte do seu ajudante do campo, ele também membro 
da RENAMO. 

Não restam dúvidas que os mandantes do atentado 
contra Manuel Bissopo são do lado da Frelimo, os 
mesmos que mandaram matar o então deputado da 
RENAMO, Mascarenhas, numa vá tentativa de quererem 
fazer acreditar que os membros da oposição são mortos 
no seu bastião e por seus apoiantes. 

A RENAMO tal como tem vindo a prometer o Presidente 
Afonso Dhlakama, não se deixará intimidar nem 
capitular por acções de um regime em desespero e um 
partido moribundo. 

Apesar de ser bem conhecida a posição do Presidente 
Dhlakama de não responder taco a taco a actos 
terroristas, não deixa de ser pernicioso o argumento da 
bala como forma de silenciar os adversários, pois isso 
traz instabilidade ao sistema político e económico do 
país. A sociedade moçambicana já deixou claro que não 
simpatiza com o terrorismo praticado pelo Estado. Nós 
estamos cansados desta instabilidade institucional.

Vivemos num regime de fachada, onde agora o que 
resta para manter-se no poleiro é só abater os adversários 
políticos e seus apoiantes. A impunidade vivida neste 
país é vergonhosa e a estabilidade propalada é uma 
falsidade. É tudo mentira e antidemocrático. 

Os assassinatos do começo do ano que já vão nos 
habituando, fazem parte de manobras de tentativas de 
sobrevivência do regime. E é a isso que não vamos ceder 
a qualquer preço, antes de vermos o fim deste governo 
de assassinos.
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continuação da pág 1 blindados, o 
delegado Arlindo Bila disse: Se calhar 
como nos últimos dias temos recebido 
muitos cidadãos a vir oficializar suas 
candidaturas para ter os seus cartões 
de membro, sobretudo jovens, 
provavelmente seja esse o motivo. E 
com a presença da polícia, qualquer 
jovem ou pessoa adulta que queira 
vir a Delegação, pode ter receio e isso 
intimidado.

E acrescentou que pode ser que 
tenham confundido a movimentação 
de pessoas que vem ao cortejo fúnebre 
no primeiro andar deste edifício em 
que esta situado o nosso escritório.

De referir que durante o ‘briefing’ 
semanal da Polícia da República 
de Moçambique (PRM), quando 
questionado pelos jornalistas, Orlando 
Modumana, porta-voz da polícia na 
cidade de Maputo, disse que não tinha 
ainda informações sobre a operação, 

acrescentando, no entanto, que todas 
as operações levadas a cabo pela 
corporação visam “garantir a ordem e 
segurança dos cidadãos”. 

Arlindo Bila, delegado provincial da 
RENAMO na cidade de Maputo, quando 
foi chamado pronunciar-se sobre este 
posicionamento da PRM disse que 

essa acção é perpetrada pelo partido 
no poder que dá ordem a policial para 
intimidar os membros da RENAMO 
afim de não fazerem actividades 
políticas normais, e acrescentou que 
trata-se da perseguição política a 
semelhança do que está a acontecer 
noutras províncias a mando da Frelimo.

continua na pág 4

O ano de 2015 teve bastantes coisas 
positivas, mas elas ficaram todas 
ofuscadas pela decisão dos frelimistas 
que resolveram importar para 
Moçambique os métodos macabros de 
Augusto Pinochet, o ditador Chileno 
que destronou Salvador Allendé e usou 
da violência com a ilusão de poder 
matar o sonho de Liberdade que o Povo 
acalenta. Enquanto nas cidades são 
colocados blindados de guerra e carros 
de assalto com as miras apontadas 
para os membros e dirigentes da 
RENAMO, a começar pelo líder Afonso 
Dhlakama, nas localidades e distritos 
são sequestrados e mortos delegados 
locais e membros do Partido da 
Democracia, tão-somente para semear 
o medo no seio dos moçambicanos que 
querem apoiar a RENAMO e trabalhar 
pela concretização dos seus ideais.

Frelimistas desesperados (uns 
porque querem ascender ao poder e 
não o conseguem apesar das manobras 

fraudulentas, outros porque têm medo 
de perder o pouco poder que têm 
e estão nervosos por não poderem 
abusar mais dele) partem para a 
violência chegando a matar outros 
compatriotas pelo simples facto de 
serem membros da RENAMO. Quem 
quer viver tem que ser da Frelimo.

Enquanto surgem rumores dando 
conta que Frelimo se organiza para 
um Congresso a partir do qual serão 
eliminados “os abusos que impedem 
Nyusi de cumprir as suas promessas 
eleitorais” começam ao nível das 
bases as perseguições de morte aos 
membros da RENAMO. Querem 
erguer a bandeira do respeito a título 
póstumo. Respeitar o outro cidadão 
ainda vivo, não obstante as diferenças 
de opinião, é incómodo. Representa 
um perigo de ter que abandonar 
atitudes promotoras da injustiça, 
do abuso, da corrupção. Por não 
quererem libertar-se das gorduras que 

a corrupção concede, os frelimistas 
preferem manter o mono partidarismo 
apesar do painel multipartidário que as 
eleições confirmam de cinco em cinco 
anos durante as eleições deste País.

Esquecem que as experiências 
dos outros países não podem ser 
transportadas para Moçambique em 
sistema de (copy & past) como se faz 
com os computadores. Moçambique 
não é um mundo virtual. Somos 
um país real. Somos um Povo com 
cidadãos de diferentes tendências 
políticas, diversas vontades e visões 
sobre as situações nacionais, que 
também não são uniformes. Temos 
que assumir e saber gerir essa nossa 
heterogeneidade, porque de outro 
modo passaremos ano após anos, a 
coleccionar desilusões como aquela 
que sofremos no passado dia 8 de 
Novembro quando assistimos a 
saída do Líder Afonso Dhlakama das 
matas para

GOVERNO DA FRELIMO IMPORTA 
PINOCHISMO PARA MOÇAMBIQUE
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conversações 
com o Presidente da República, 
a fim de serem criadas condições 
para uma paz autêntica e duradoira 
em Moçambique.

Todos, sem excluir membros e 
apoiantes da FRELIMO, estávamos 
contentes, mas fomos surpreendi-
dos por uma autêntica desilusão 
ao vermos as tropas governamen-
tais a cercarem a residência do Lí-
der na Beira do mesmo modo que 
Pinochet fez no Chile. A salvação 
foi que o Povo, consciente de que 
aquele cerco era contra nós todos 
e sobretudo contra o nosso sonho 
de sermos livres e vivermos em dig-
nidade, não tardou a cercar o cerco 
deixando os blindados embaraça-
dos. A salvação foi também porque 
a clarividência do Líder se elevou 
ao máximo permitindo que se di-
rigisse aos seus guardas da forma 
mais astuta para que não houvesse 
mortes inúteis. 

Os fanáticos do comunismo que 
julgam ser omnipotentes, não tar-
daram a embandeirar em arco as 
cegueiras de que enfermam. Co-
meçaram logo a querer ir às bases 
“arrancar armas” aos guerrilheiros. 
Que aguardam pelo entendimento 
para serem enquadrados e reen-
quadrados no exercito e na policia 
Deixaram de lado os esforços para 
alcançar acordos com a RENAMO 
passando a tratar o Partido da 
perdiz como se de um grupo vul-
nerável e fraco se tratasse. Agora, 
já em 2016, vão se agudizando os 
conflitos políticos ao nível dos dis-
tritos, até porque foi chumbada a 
Lei das Autarquias provinciais e re-
cusada a revisão pontual da Cons-
tituição da Republica, decisão que 
reforça agora o espírito de mono 
partidarismo dos conservadores 
da FRELIMO que recusam aceitar 
a convivência harmoniosa entre os 
moçambicanos. A RENAMO é forte, 
inquebrantável, esclarecida e firme 
nos próprios ideais. A Democracia, 
é uma necessidade muito concreta 
do Povo Moçambicano e não vai 
ser sufocada pelas apetências cor-
ruptas sejam elas de quem forem. 
Deixem o povo mandar na sua pró-
pria terra. Uma boa governação 

tem que saber promover, motivar 
e defender a sã convivência entre 
grupos nacionais maioritários e mi-
noritários.

O partido no puder precisa de fa-
zer um forte trabalho de educação 
e esclarecimento no seio dos seus 
membros, especialmente os que 
militam ao nível das bases, para sa-
berem aceitar e respeitar os outros 
cidadãos que militam na RENAMO. 
Ninguém deve ser molestado, per-
seguido, morto, por virtude da sua 
opção partidária. Ainda é possível 
mudar o cenário de vergonha e hu-
milhação que as hostes comunistas 
querem impor ao país. Um presi-
dente que chegou ao poder por via 
das batotas eleitorais, pode rom-

per o compromisso com os seus 
corruptos, e governar honestamen-
te o país. Basta não se assustar com 
as ameaças internas que dizem que 
o Nyusi sem a Frelimo não é nada. 
Basta saber que a Frelimo sem o 
Povo é que fica reduzida a nada 
e esse Povo está com a RENAMO. 
O Presidente não deve ter medo 
de ser justo para a RENAMO. Com 
justiça, sem justiça a RENAMO vai 
continuar a lutar porque a vitória é 
certa, e o Povo, unido, jamais será 
vencido.

Urge abandonar-se a estratégica 
de execuções sumarias, em escon-
derijos ou em vias publicas ou ain-
da em residências. 

Chega de baixaria!

continuação da pág 3
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Falo-vos de uma figura impor-
tantíssima na história da luta 
de resistência à ocupação co-
lonial, uma figura que foi capaz 
de manter seu império no vale 
de limpopo sobre o fogo cruza-
do da ambição colonial e de vá-
rios ambiciosos, esta figura no 
seu apogeu chegou a estender 
seu império do rio Zambeze a 
rio Maputo, até que um dia foi 
traído pelos seus tios e primos 
que não se fizeram presente na 
frente de combate em Coolela, 
a 7 de Novembro de 1895. O 
que fez com que o leão de Gaza 
decidisse entregar-se aos portu-
gueses e solicitar clemência po-
rém não o fez e só viria a tombar 
no dia 28 de Dezembro de 1895.

Queridos leitores falo-vos 
nada mais e nada menos no fi-
lho do Mzila o senhor Mudun-
gazi ou simplesmente Reinaldo 
Frederico Gungunhana nome 
adoptado no baptismo, mais 
conhecido por Ngungunhane (o 
leão de Gaza), esta figura que 
no ano 1884 ascende ao trono 
como consequência da morte 
do seu pai Mzila que outrora pe-
gara em armas para combater 
seu irmão Mawewe. Mawewe 
filho de Sochangane e irmão de 
Mzila era um indivíduo ambicio-
so que queria a todo custo tirar 
o poder dos seus irmãos, mas 
para seu azar seu irmão Mzila 
não deixou que isso aconteces-
se.

Tal como a ambição de Ma-
wewe hoje em dia temos mui-
tos Mawewes que a todo o 
custo lutam para humilhar os 
moçambicanos e instalar uma 
guerra que só a eles beneficia e 
espalhar luto no país. Falo-vos 
dos socialistas moçambicanos 

com acções capitalistas.   
Tal como Mudungazi foi traído 

pelos seus aliados, hoje vimos 
a traição do capitão Rodrigues 
Mandlate por coincidência, am-
bos conhecidos por Ngungu-
nhane. 

Em quanto que Mudungazi foi 

traído lutando contra a ocupa-
ção colonial do seu império, o 
capitão Rodrigues teria sido tra-
ído pela ambição de um regime 
belicista que o enviou para em-
boscar o presidente e General 
Afonso Dhlakhama em Zipinga  
no dia 25 de Setembro  de 2015, 
local onde viria a perder a vida.

 O triste desse cenário é que 
diferentemente de Mudungazi 
(Ngungunhane) que segundo 
Despacho Normativo nº 98/83, 
de 25 de Outubro assinado pelo 
Presidente do Governo Regional 
dos Açores, João Basco Soares 
da Mota Amaral que autorizava 
a trasladação do restos mortais 
de Mudungazi( Ngungunhane) 
ao governo Português, que pos-

teriormente viriam a ser entre-
gue ao governo de Moçambi-
que,  na celebração do décimo 
aniversário de Moçambique in-
dependente, os restos mortais 
do capitão Rodrigues só viriam a 
ser disponibilizados pelas  FDAM 
depois de uma das suas esposas 
ir acampar de fronte do  quartel 
do Estado-Maior General  como 
se a família não tivesse o direi-
to de saber o paradeiro do seu 
membro. Aliás deviam estes se-
nhores saber que a mentira tem 
pernas curtas e mesmo ocultan-
do este dado a família um dia 
viria a saber.

Tal como os traidores de Mu-
dungazi (Ngungunhane) e o 
acto macabro de Mouzinho de 
Albuquerque que ordenou fuzi-
lamento imediato e sem julga-
mento do conselheiro de Mu-
dungazi (Ngungunhane) o velho 
Mahune e do ancião Queto, vie-
ram à tona após prisão do leão 
de Gaza em Chaimite, a morte 
do capitão Rodrigues Mandlha-
te veio a publico de forma mui-
to triste.

 Quantos Rodigues Mandla-
tes jazem pelas matas de Zipin-
ga, Muxungue e outros tantos 
locais palcos de confrontação 
militar? Porquê lhes tirar o di-
reito de uma sepultura digna? 
A quem beneficia este silêncio? 
Porquê mandar dizimar jovens 
só para satisfazer ambições ab-
surdas e sem fundamento? 

Será que reclamar o que é teu 
de direito num estado de direi-
to democrático é crime? Na mi-
nha humilde opinião acho que 
não. Então, senhor da Frelimo 
chega de se comportarem como 
Mawewe, Augusto Pinochet e 
Mouzinho de Albuquerque.

Opinião

Quantos Rodigues 
Mandlates 
(Ngungunhane) 
jazem pelas matas de 
Zipinga, Muxungue e 
outros tantos locais 
palcos de confrontação 
militar? Porquê lhes 
tirar o direito de uma 
sepultura digna? A 
quem beneficia este 
silêncio? Porquê 
mandar dizimar jovens 
só para satisfazer 
ambições absurdas e 
sem fundamento? 

O LEÃO DE GAZA




