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A RENAMO na cidade de Ma-
puto testemunhou nas duas 
últimas semanas a entrega 
de mais de 770 cartões actu-
alizados dos seus membros. 
A fase piloto da entrega dos 
cartões aconteceu na semana 
passada nos distritos de Ka 
Mpfumo, Nhlamankulu, Ka-
mavota  e Ka Maxaquene.
Em Ka Mpfumo, Arlindo Bila, 
delegado político provincial 
da cidade disse aos presentes 
que todos os membros que 
receberam seus cartões, já 
estão contabilizados na base 
de dado do partido, passando 
a gozar de todos os direitos e 
deveres de um membro efec-
tivo.

Explicou, igualmente, que 
com esta actualização do re-
gisto de membros, o partido 
pretende conhecer o número 
e localização dos seus mem-
bros. “O partido quer saber 
com quantos membros conta 
em cada local de residência. 
Só assim vai poder ter o me-
lhor controlo dos próximos 
processos eleitorais, bem 
como saberá localizar os seus 
fiscais nos actos de recensea-
mento e votação”, disse Bila. 
“Queremos mudança”. Foi 
com essas palavras que a 
população de Nhlamankulu 
recebeu a brigada da Cida-
de de Maputo chefiada pelo 
respectivo delegado político 

da cidade de Maputo. A bri-
gada era igualmente consti-
tuída pelo jovem Deputado 
por este círculo Ivan Mazanga 
e por outros quadros afectos 
àquela delegação política.
Por sua vez, no Distrito de 
Ka Mavota, o Delegado polí-
tico provincial da cidade de 
Maputo, esteve acompanha-
do pelo Deputado Cabeça 
de lista, António Timba, que 
apelou para o envolvimento 
massivo dos membros nas ac-
tividades de mobilização de 
maior número de residentes, 
para ingressarem nas fileiras 
do partido.
No Distrito Municipal de Ka 
Maxaquene, último ponto 

escalado pela brigada, o re-
cinto escolhido para acolher 
o encontro, não foi suficiente 
para receber os participantes, 
devido a afluência dos mem-
bros e simpatizantes ansiosos 
de ouvirem os últimos desen-
volvimentos sobre a vida polí-
tica do país.
Este processo da entrega 
dos cartões actualizados aos 
membros do partido, é o 
culminar do processo de lan-
çamento da base de dados, 
iniciado no pretérito mês de 
Junho, abrangendo todas as 
províncias do país, sob direc-
ção da Comissão Política Na-
cional e do secretariado-geral 
do partido RENAMO.  

Na Cidade de Maputo

RENAMO SOMA E SEGUE
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Editorial

A PAZ E O SUCESSO DA 
DEMOCRACIA NÃO PODEM 
SER CONSOLIDADOS COM A 

DEMAGOGIA!
O actual Governo da Frelimo tem estado debaixo do 

escrutínio do Povo e da Comunidade Internacional,  
devido à sua ineficácia em responsabilizar 
criminalmente os autores das chamadas dívidas 
ocultas, por um lado,  e devido a sua fraca capacidade 
em devolver a Paz aos moçambicanos e de aceitar os 
ditames da democracia.

Na sequência, temos estado a acompanhar o 
presidente Filipe Nyusi a desdobrar-se em esforços 
gratuitos para dizer que a paz depende de todos os 
moçambicanos e que a justiça deve trabalhar para 
esclarecer o caso das dívidas. Paralelamente a este 
desdobramento, temos estado a assistir o próprio 
presidente Filipe Nyusi a abandonar aquilo que tinha 
prometido aos moçambicanos como seu principal 
“patrão”: a harmonia, a paz e a inclusão.  

Hoje,  mais do que nunca,  assistimos os 
moçambicanos estão cada vez mais divididos, os 
níveis de intolerância são preocupantes, a corrupção 
e a impunidade ganharam maior espaço, enquanto 
que a violação dos pressupostos legislativos ninguém 
consegue travar.

Vivemos num país em que não sabemos se o 
presidente que nos foi imposto pelos órgãos eleitorais 
e pelo Conselho Constitucional, tem algum poder 
ou não. O país continua a navegar a deriva como 
um barco sem comandante e, o Governo continua a 
cometer os mesmos erros dos governos anteriores.  
Os órgãos de administração da Justiça, com destaque 
para o Conselho Constitucional definitivamente têm 
medo de actuar, optando por isso por acobertar 
ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas por 
este Governo.

Contudo,  não é nossa percepção de que o presidente 
da República carece de colaboração dos moçambicanos 
e particularmente, de homens e mulheres de boa 
vontade.  

Foram várias as vezes que elementos da sociedade 

civil, académicos, a Igreja Católica, as Comunidades 
Islâmica e Maometana, a RENAMO, os partidos 
extraparlamentares e outros actores nacionais e 
até internacionais tentaram dar o seu contributo ao 
processo moçambicano e terminaram diabolizados,  
mortos ou mesmo sofrendo atentados protagonizados 
pela própria Frelimo e, Filipe Nyusi, seu presidente 
não teve nenhuma palavra e muito menos acção.  

Estamos na metade do mandato deste ciclo 
governativo e, o Governo ainda continua por 
esclarecer as mortes de Gilles Cistac, Jeremias 
Pondeca, do Coronel José Manuel e de tantos outros 
cujo pecado foi terem tentado contribuir para a paz 
e boa governação. Também ainda não esclareceu, 
muito menos se pronunciou sobre os atentados ao 
presidente Afonso Dhlakama e do secretário-geral da 
RENAMO, Manuel Bissopo.

Entendemos por isso, que as últimas incursões de 
Filipe Nyusi, visam reduzir as pressões sobre si para 
conseguir chegar ao congresso do seu partido aliviado 
e isso permitir-lhe que entre no ciclo eleitoral.

O que continua se esperando de Nyusi, é seu 
reconhecimento no envolvimento dos seus homens 
no reacender das hostilidades, o que arrastou o país 
para a instabilidade política e social, empobrecendo 
ainda mais a nossa economia já fragilizada pela má 
governação. 

De Filipe Nyusi, espera-se não só o aperto das mãos 
ao presidente da RENAMO, mas também que conduza 
o país à harmonia social e igualdade de oportunidades 
para todos, que o público moçambicano, bem como os 
parceiros de cooperação internacional tanto desejam 
ver concretizados em Moçambique.

Isso sim, seriam passos que permitiriam estabelecer 
os princípios de uma paz efectiva, uma verdadeira 
reconciliação nacional e a consolidação da democracia 
que se pretende que seja da responsabilidade de 
todos.
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Informações colhidas a partir 
da província de Nampula, no 
distrito de Morrupula, con-
cretamente na localidade de 
Cazuzu- posto administrati-
vo de Morrupula-sede, bem 
como no posto administrativo 
de Nihessiue, indicam que a 
situação político-militar na-
quele distrito continua tensa. 
A constatação foi feita no dia 
14 do corrente mês, através 
das denúncias dos residentes 
que receberam uma brigada 
provincial do partido RENA-
MO chefiada por Glória Salva-
dor, Deputada da Assembleia 
da República e chefe provin-
cial do departamento de in-
formação.
 Na sua intervenção, a popu-
lação denunciou a existência 
de um grupo pertencente a 
Unidade de Intervenção Rápi-

da, posicionado na localidade 
de Cazuzo, e que este grupo 
vive atormentando a popula-
ção circunvizinha com recurso 
ao uso das armas de fogo. 
A brigada tomou conheci-
mento de que no dia 06 de 
Agosto corrente, uma senho-
ra de nome Lúcia Afonso foi 
violentamente espancada e 
em seguida abusada sexual-
mente por membros deste 

grupo policial. E na sequên-
cia, uma semana depois, no 
dia 13 deste mesmo mês, um 
cidadão de nome Tomás Ba-
nana foi igualmente violenta-
do, acto que culminou com a 
decepação da sua orelha de-
pois de ter escapado de um 
tiro disparado intencional-
mente para o matar. As duas 
vítimas encontram-se sob cui-
dados médicos no posto de 

saúde local. 
Com vista a esclarecer estes 
casos, a brigada aproximou-
-se do Administrador do Dis-
trito, que disse desconhecer 
do assunto. Contudo, prome-
teu averiguar.
“A brigada ainda continua a 
trabalhar neste distrito, onde 
vai escalar todos os 3 postos 
administrativos, de forma a 
motivar a população local, 
bem como os membros e sim-
patizantes do partido RENA-
MO, que por sinal continuam 
a sofrer perseguições de or-
dem política.” Referiu a fonte.
No comício realizado na Vila 
de Morrupula, foram aborda-
dos vários assuntos, dentre 
eles o estágio actual do diá-
logo político entre o governo 
de Moçambique e o partido 
RENAMO.

UIR ATORMENTA MORRUPULA

A brigada provincial da RENAMO desdobra-se em reuniões populares no distrito de Morrupula (Vista do comício popular 
realizada na vila de murrupula)



Hoje, celebramos o Dia 
Internacional da Juventu-
de numa altura em que 
Moçambique busca cami-
nhos para a Paz efectiva, 
paz com Democracia, com 
justiça, paz com eleições 
justas, transparentes que 
tragam alternância go-
vernativa, paz com desen-
volvimento económico. 
Nós os jovens queremos 
essa Paz para Moçambi-
que nossa pátria cheia de 
recursos, mas dos quais 
muitas vezes não nos be-
neficiamos, pois não há 
emprego para os jovens, 
vivemos pobres num país 
com inúmeras riquezas 
que beneficiam a uns 
poucos. 

O nosso país, Moçam-
bique, tem recursos sufi-

cientes para nós poder-
mos viver com dignidade. 
Podemos até não ser jo-
vens ricos, mas queremos 
viver numa situação razo-
ável como seres humanos 
que somos com direito a 
dignidade.

Hoje, a festa é interna-
cional, queremos felici-
tar aos jovens de todo o 
mundo por esta data que 
contribui para se pensar 
na condição de vida do 
jovem. Nestas comemo-
rações, muitos governos 
farão promessas e mais 
promessas, mas nós jo-
vens a partir das nossas 
casas, aldeias, localida-
des, distritos, províncias, 
países e continentes o 
que queremos mesmo são 
respostas para os proble-

mas da falta de emprego, 
falta de habitação, difí-
cil acesso a educação de 
qualidade, difícil acesso a 
programas e actividades 
lúdicas saudáveis e que 
nos preparem para a vida 
com moral e ética. Inquie-
ta-nos que seja de difícil 
acesso a saúde, a justiça, 
espaços onde fazer ouvir 
a nossa voz, participar e 
contribuir para realizar 
os nossos sonhos de criar-
mos melhores condições 
de vida contando que 
amanhã seremos che-
fes de família, pais, tios, 
avós, o que exige de nós 
responsabilidade e boa 
conduta hoje. 

Nós os jovens, temos 
plena consciência dos 
desafios que temos hoje 

e daqueles que nos espe-
ram no futuro. E é porque 
temos os nossos pés no 
chão, sabemos quem luta 
por nós, sabemos quem 
se sacrifica por nós, sabe-
mos quem prefere aban-
donar tudo em defesa do 
nosso presente e futuro 
sadio que seguimos ao 
herói dos nossos pais, 
hoje nosso herói, sua Ex-
cia AFONSO MACACHO 
MARCETA DHLAKAMA. 

Somos com muito or-
gulho a Juventude da 
RENAMO. Somos da RE-
SISTÊNCIA NACIONAL 
MOÇAMBICANA, RENA-
MO, e defendemos que 
Moçambique seja uma 
Nação que realmente res-
peita os princípios da De-
mocracia 
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continua na pág 5

Jovens Moçambicanos Comemoraram o dia 12 de Agosto 

“Nós os jovens, temos plena 
consciência dos desafios que temos 

hoje e daqueles que nos esperam no 
futuro.” 

Este é o extracto da extensa mensagem dos jovens da Liga juvenil da RE-
NAMO por ocasião da celebração de mais um dia internacional da juventu-
de. Passamos a transcrever a mensagem apresentada pela Deputada Maria 
Ivone R.B. Soares, Presidente da Liga Juvenil e Membro da Comissão Polí-
tica Nacional da RENAMO, por ocasião do dia internacional da Juventude.

MENSAGEM ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE



continuação da pág 4
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multi-
partidária. 

Neste Dia Internacio-
nal da Juventude apro-
veitamos anunciar para 
o país e para o mundo 
inteiro que O DIA CIN-
CO DE MAIO DE TODOS 
OS ANOS PASSA A SER 
O NOSSO DIA, O DIA DA 
JUVENTUDE DA RENA-
MO. 

JOVENS, CINCO DE 
MAIO É A NOSSA DATA!

Isto porque foi no dia 
cinco de Maio que o 
nosso saudoso Primeiro 
Comandante-chefe AN-
DRÉ MATADE MATSAN-
GAISSA disparou e liber-
tou jovens no Campo de 
Reeducação de SACUZE 
e este foi o primeiro gru-
po de jovens Moçambi-
canos a serem forma-
dos para iniciarem com 
a Luta pela Democracia 
em Moçambique. 

É sabido que quan-
do os jovens defendem 
uma causa, têm um cre-
do, não medem esforços 
para conquistar liberda-
de para si e para os seus. 

Inspirados na vida de 
luta, sacrifico, vitórias 
para o povo do nosso 
país, nós a Juventude da 
RENAMO vamos sempre 
seguir os ensinamentos 
de trabalho árduo, dedi-
cação as causas do povo 
que a história dos nossos 
heróis de cinco de Maio 
de 1977 nos dá.  

Se no passado a causa 
do povo foi bem defendi-

da, hoje o povo moçam-
bicano, com destaque 
para os jovens que são 
a maioria em Moçambi-
que, queremos um país 
em Paz. Para tal, julga-
mos que é preciso aca-
bar urgentemente com a 
causa dos conflitos, cujo 
epicentro está nos resul-
tados fictícios que são 
anunciados no fim de 
cada pleito eleitoral. De-
vem ser bem resolvidos 
os problemas que origi-
nam todos os conflitos 
pós eleitorais existentes 
em Moçambique.

Nós Jovens da RENA-
MO queremos saudar 
o recente encontro ha-
vido, em Gorongosa, 
entre o nosso pai, herói 
dos jovens de Moçam-
bique, Sua Excia Presi-
dente Afonso Dhlakama 
e o Presidente Nyusi. É 
nosso desejo que esse 
encontro traga frutos 
para uma Paz efectiva. 
Escutamos o comunica-
do conjunto disseminado 
pela imprensa e ficamos 
encorajados.  

Nós, jovens da RENA-
MO, gostaríamos que as 
comissões de trabalho 
sobre a Descentralização 
e sobre os Assuntos Mi-
litares terminassem com 
o seu trabalho até ao fim 
do ano segundo o acor-
dado pelos Presidentes.  

Gostaríamos que fosse 
alcançado um entendi-
mento político que via-
bilize o desejo de todas 
as forças vivas da socie-
dade que desejam ver 
Moçambique com mais 
descentralização e que 
a partir das eleições ge-
rais de 2019 os Governa-
dores sejam eleitos em 
todas as províncias. Isso 

vai ser bom, dado que 
com o voto do povo, nos-
sa base de apoio desde 
sempre, a RENAMO vai 
ter Governadores elei-
tos e os outros partidos 
também poderão fazer 
eleger os seus candida-
tos a Governadores. Este 
exercício de democracia 
efectiva, profunda e com 
peso para a população 
será uma alegria para o 
povo moçambicano, pois 
pela primeira vez haverá 
Governadores a gover-
narem as províncias com 
mandato conferido pela 
população dessas mes-
mas províncias.  

Quanto às questões 
militares 

É também nosso desejo 
que haja de facto enqua-
dramento dos Comandos 
da RENAMO nos luga-
res de chefia no seio das 
Forças de Defesa e Se-
gurança como forma de 
torná-las republicanas, 
técnico-prof iss ionais, 
que não fazem política 
partidária, nem sigam as 
estratégias de partidos 
políticos. 

Queremos que as For-
ças de Defesa e Seguran-
ça, a Polícia da República 
de Moçambique tenham 
no seu seio Comandos 
da RENAMO em respeito 
aos Acordos alcançados 
tanto em Roma como em 
Maputo, Acordos esses 
que até hoje aguardam 
implementação. Haven-
do respeito desses Acor-
dos os Moçambicanos 
iriam se rever nas Forças 
de Defesa e Segurança 
do país e isso significaria 
uma verdadeira reconci-
liação nacional e signifi-
caria também a presen-
ça daqueles que lutaram 
pela Democracia no seio 

da Polícia levando-a a 
deixar de ser partidária, 
vista como tendo inimi-
gos no seio da popula-
ção, passando a ser uma 
Policia verdadeira segu-
rança pública do povo 
moçambicano do Rovu-
ma ao Maputo.  

Pelo Dia Internacional 
da Juventude reitera-
mos nossas felicitações 
a cada jovem rapariga 
e rapaz de Moçambique 
e do mundo. Que todos 
os jovens se inspirem 
sempre nos exemplos de 
altruísmo, dedicação ao 
bem-estar da maioria 
que o nosso Herói Pre-
sidente Afonso Dhlaka-
ma nos vai transmitindo 
com a história da sua 
vida desde a sua juven-
tude até hoje.  

Foram os jovens que 
trouxeram a Democra-
cia multipartidária para 
Moçambique.  

Viva a Juventude
 

Viva a RENAMO
RESISTENTES ATÉ A 

VITÓRIA FINAL.


