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Passamos a repro-
duzir na íntegra a 
intervenção do De-
putado pela Ban-

cada Parlamentar da RE-
NAMO António Muchanga 
sobre a apreciação das leis 
que viabilizam a realização 
do sufrágio universal de 
10 de Outubro próximo. 
Assim foi a intervenção 
daquele representante do 
povo:

Sua Excelência
Senhora Presidente da Assem-

bleia da República
É uma honra para mim, inter-
vir neste dia que é celebrado 
o centésimo aniversário do 
nascimento do ícone da luta 
contra o apartheid, o homem 
que sofreu privação por mais 
de 27 anos por causa das suas 
convicções políticas, refiro-
-me ao malgrado presidente 
Nelson Mandela, o homem 
que de forma aberta liderou 
a luta contra a descriminação 
racial no país irmão, a RSA. O 
legado do presidente Mandela 
será perpetuado por várias ge-
rações porque soube perdoar 

aqueles que o encarceraram 
muitos anos quando lutava 
pela liberdade do seu povo e 
não só, com seu gesto libertou 
todos os que habitam ou tra-
balham naquele país, o que o 
tornou o símbolo mundial pois, 
as suas convicções ultrapassa-
ram fronteiras do seu país e do 
continente onde nasceu o que 
é digno de louvar, pois, Man-
dela foi o expoente máximo ao 
desafiar o regime de segrega-
ção racial, o pior regime que a 
história conheceu nos últimos 
anos do século passado. Agra-
deço a oportunidade que é me 

dada para intervir na aprecia-
ção da lei de Revisão da Lei 
2/97, de 18 de Fevereiro ou 
seja lei que aprova o Quadro 
Jurídico para a implantação 
das Autarquias Locais na Re-
pública de Moçambique, mas 
antes permitam-me Excelên-
cias que saúde o povo moçam-
bicano em geral, a população 
da província de Maputo, meu 
círculo eleitoral e em particular 
e uma saudação especial en-
dereço aos homens e mulheres 
que apesar do frio, calor, ca-
rência alimentar e de outros, 
continuam

A Assembleia da República aprovou os instrumentos legais

JÁ HÁ LUZ VERDE PARA AS 
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 
ACONTECEREM
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Editorial

MOÇAMBIQUE PRECISA 
DE PAZ DURADOURA 

Todo o homem de perfeita consciência sabe 
que não existe outra alternativa à paz 
senão despirmo-nos de todo o complexo e 
orgulho e enfrentarmos os nossos inimigos, 

adversários, indesejáveis e todos aqueles que 
juramos por muito tempo que jamais iríamos 
sentar a mesa negocial com eles.

Não existe nenhuma possibilidade de convivência 
pacífica a não ser somente através de um diálogo 
sincero com os outros. É preciso vencer o ostracismo 
e declarar em alta voz: “Basta”! Precisamos 
declarar derrota sobre o mal, declarar fim a todas 
as formas de injustiça política, económica e social, 
onde a maioria assiste impávida a usurpação das 
riquezas do país por um punhado de pessoas. 

Moçambique não merece mais esse tipo de 
políticos que delapidam tudo ao seu bel prazer. 
Políticos que abocanham tudo e vendem terras 
e todas as riquezas do país para lucros não 
relacionados ao seu povo. Políticos que deixam o 
povo em último plano nos benefícios. 

Quando a Frelimo, através da sua Bancada 
Parlamentar boicotou a realização da sessão 
extraordinária da Assembleia da República 
agendada para debater e aprovar da  Lei eleitoral 
resultante dos consensos entre os presidentes da 
República e da RENAMO, pretendia ganhar tempo 
para se organizar para o escrutínio autárquico 
que se aproxima, marcado para 10 de Outubro 
próximo. Contudo, longe de beneficiar o povo, 
aquele partido optou por criar um suspense 
aos moçambicanos e ao mundo, como se todos 
fóssemos coniventes nos seus problemas internos 
que são patentes a olho nu.

O povo não tem parte nas lutas internas 
daquele partido, apenas sabemos que eles  estão 
empenhados em viciar as eleições com o fito de 
continuarem a usufruir sozinhos do suor de todo o 
povo. Para esses a paz não faz nenhum sentido. Eles 
preferem destruir um país inteiro a partilharem 
as riquezas e espaço de convivência com outros 

compatriotas, isso porque interiorizaram que 
Moçambique os pertence.

 A RENAMO é a expressão mais pura de inclusão. 
É na RENAMO onde os silenciados podem ter voz. 
A RENAMO dá voz aos que não têm voz, a todos 
os oprimidos que vivem engolindo amarguras. 
Aqueles que durante longos anos foram cegados 
pela propaganda mentirosa que dizia não haver 
nada melhor fora da Frelimo!

Mas era tudo mentira e o povo descobriu isso. A 
máscara caiu. 

Por essa razão, assistimos à expressão de revolta 
do povo que olha para a RENAMO como única 
tábua de salvação. E isso é pura verdade!

Não se pode falar de paz enquanto de modo 
escondido se prosseguem desenfreadas corridas 
para a organização de fraudes eleitorais. Sim, 
fraude eleitoral. Nós sabemos que o partido no 
poder dirá: “a RENAMO fala sempre isso”…

Na verdade, esta não é a repetição da música de 
sempre, é que um pouco por todos os municípios, 
estão sendo denunciados nomes de membros da 
Frelimo residentes nos distritos sem autarquias, 
que surpreendentemente aparecem inscritos nos 
cadernos eleitorais. Isto confirma a denúncia de 
que a Frelimo promoveu recenseamento eleitoral 
paralelo para seus membros que vivem fora 
de autarquias. Isso é detestável, condenável e 
nojento. É um ilícito eleitoral.

A RENAMO já descobriu muitas listas destes 
eleitores fantasmas e recebeu denúncia da 
instrução intimidatória dada aos funcionários 
públicos para violarem o segredo do voto. Eles são 
instruídos para cada funcionário depois de exercer 
seu direito de voto “tirar a foto” do seu boletim de 
voto com telefone celular como prova à célula do 
partido Frelimo de que foi fiel. Isso é violação à Lei 
eleitoral. Viola o segredo do voto.

DESPERTE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DESPERTE 
MOÇAMBIQUE.
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Um programa radiofónico que faz análise dos temas políticos e sociais de destaque semanal.

Sintonize e escute a frequência 90.0FM  Rádio Terra  

Acompanhe em todos os sabádos das 11:00 às 12:00 horas 

Participe! 821075995 ou 840135011

f i r m e s 
nas posições onde estiveram 
estacionados até ao dia 27 
de Dezembro de 2016, data 
em que Sua Excelência Afonso 
Macacho Marceta Dhlakama 
declarou a trégua unilateral, 
o que veio abrir um novo ho-
rizonte no caminho da paz que 
o país hoje está usufruir. São 
esses homens e mulheres que 
lutando lado a lado com o pre-
sidente Afonso Macacho Mar-
ceta Dhlakama contribuíram 
para que Moçambique hoje 
pudesse através dos seus legí-
timos representantes aqui na 
Casa Magna aprovar o novo 
modelo de administração pú-
blica com o novo texto cons-
titucional, o que nos obriga a 
adequar a legislação atinente 
a implantação das Autarquias 
Locais, exercício de Revisão 
que espero que seja aprovada 
por unanimidade por todos os 
senhores deputados aqui pre-
sentes. 
A Revisão constitucional criou 
uma oportunidade de redução 
dos custos eleitorais para os 
órgãos que fazem a gestão e 
para os concorrentes pois im-
põem que os órgãos a serem 
eleitos sejam resultado de úni-
ca eleição que é a Assembleia 
Autárquica ou Municipal. 
Com este modelo de eleição 
apenas teremos na Assembleia 
de Voto uma urna o que desde 
logo reduz os custos que repre-
sentariam os Boletins de Voto 
que cairiam na segunda urna, 
reduz o tempo de escrutínio 
porque os membros das mesas 
de voto irãoescrutinaros votos 
duma urna apenas.
Reduz os custos aos concorren-
tes que também deveriam re-
colher  assinaturas para apoiar 
os seus candidatos à presidên-
cia das varias autarquias onde 
pretendem concorrer, o custo 
do reconhecimento das mes-

mas assinaturas de apoio e o 
tempo da sua verificação.
Estes ganhos devem merecer 
o reconhecimento de todos 
aqueles que são amantes do 
Bem-estar dos moçambicanos 
e ter em mente que concor-
rem para melhoria, que todos 
os amantes da Paz a desejam 
o que deve nos motivar apoiar 
as iniciativas do malogrado 
Presidente Afonso Dhlakama 
e seu parceiro no entendimen-
to, o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi.
Olhando para o que a presente 
proposta de lei nos tráz como 
inovação destaque vai para 
a investidura da nova Assem-
bleia Municipal que passa a 
ser feita pelo juiz presidente 
do tribunal judicial de provín-
cia, para a cidade de Maputo 
e capitais provinciais e pelo 
Presidente do Tribunal de dis-
trito para as restantes cidades 
vilas e povoações. Esta forma 
vai permitir que no mesmo dia 
todas as autarquias tenham os 
seus órgãos eleitos investidos.
A lei de Revisão vai reduzir os 
custos que as intercalares re-
presentavam dado que asse-
gura a substituição definitiva 
sem que haja eleição intercalar 
através de mecanismos neles 
previstos.
São estes e outros ganhos que 
acho serem uma grande con-
quista para o nosso povoo que 
orgulha-me bastante por sen-
tir-me parte daqueles que obe-
decendo uma liderança firme, 
clara e consequente fazemos 
dos compromissos dos nossos 
dirigentes um manancial que 
deve abranger e beneficiar os 
moçambicanos em geral.
Orgulha-nos aprovar estes ins-
trumentos que vão permitir 
que as eleições autárquicas 
marcadas para 10 de Outubro 
sejam uma realidade o facto 
de concretizarmos esse feito 

nesses dias após a quaresma 
do desaparecimento físico do 
nosso querido presidente Afon-
so Macacho Marceta Dhlaka-
ma, apesar de reconhecermos 
que deveríamos ter o feito 
antes da quaresma. Contudo, 
é mais um motivo para dizer-
mos em voz firme e bem alta 
senhor Presidente Dhlakama 
fez um bom combate o que de-
vemos fazer é continuar a sua 
obra, assumindo na letra e no 
espírito os compromissos assu-
midos porque visam garantir 
a Paz e Bem-estar do nosso 
povo, lamentamos que os mal 
intencionados ou intendidos 
tenham condicionado a apro-
vação da lei com a desmilitari-
zação da Renamo comprome-
tendo assim, uma obrigação 
nobre que a Casa do Povo ti-
nha de conformar estas leis a 
Constituição por se aprovada, 
um acto que manchou a nossa 
Assembleia da República, pois 
recebemos dinheiro do Estado 
para cumprir uma missão que 
foi obstruída. Que essa vergo-
nha não volte a repetir-se nes-
ta casa.  
Senhora Presidente da Assem-
bleia da República
Senhores Deputados 
A elaboração dos pareceres 
que aqui foram apresentados 
custou muito esforço e sacrifí-
cio aos deputados da 1ª e 4ª 
comissões e aos seus secreta-
riados. Sei quanto custa aban-
donar a família para ir ao ser-
viço num Sábado e Domingo 
sabendo-se que esses dias são 
reservados ao descanso sema-
nal mas o comportamento que 
as duas comissões assumiram 
como representantes do povo 
é de elogiar, pois as circuns-
tâncias forçaram que efecti-
vamente ficassem privados do 
fim-de-semana o que na quali-
dade de relator da 4ª comissão 
agradeço.

Os meus agradecimentos 
são extensivos as chefias das 
bancadas parlamentares que 
corresponderam as nossas 
consultas em tempo útil e 
agradecimento especial vai 
para a nossa mãe Dr.ªVerónica 
Macamo que sempre nos enco-
rajou e proporcionou os meios 
necessários para que tudo cor-
resse de melhor forma.
Termino apelando a uma apre-
ciação positivo deste instru-
mento e apelo mais uma vez 
para que se proporcionem 
meios aos deputados das duas 
comissões para irem ao exte-
rior fazer estudos necessários 
que possam os inspirar para 
os próximos passos que são 
as propostas de lei de descen-
tralização, eleitoral dos gover-
nadores e administradores, 
e outros leis relevantes que 
devemos aprovar na próxima 
sessão, está claro e evidente 
que as visitas de estudo aju-
dam os deputados a consegui-
rem melhores resultados nos 
trabalhos que desenvolverem 
em sede das comissões espe-
cializadas o que tem dignifica-
do a casa do povo.
Acreditamos que o país só fi-
cará a ganhar, espero que os 
meses de Agosto e Setembro 
sejam o melhor tempo para 
essas visitas de estudo ao ex-
terior.
A terminar ciente de que a lei 
já existe porque é esta que 
estamos a aprovar, ate ama-
nha, apelo a todos os eleitores 
a afluírem nas mesas de voto 
no dia 10 de Outubro do ano 
corrente de forma organizada 
para exercerem o direito de 
eleger os seus representantes 
na assembleia autárquica e o 
respectivo Presidente do Con-
selho Autárquico.

Por terem me escutado, o meu 
muito obrigado.
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Manuel de Araújo 
que saiu da RENA-
MO para engros-
sar nas fileiras do 

Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), decidiu 
regressar à casa quando decor-
rem sensivelmente 8 anos da 
sua saída deste partido que o 
viu nascer politicamente.
Araújo que até este momento 
está a testa do município de 
Quelimane e havia sido acla-
mado como cabeça de lista do 
MDM como concorrente para 
mais um mandato naquela au-
tarquia. A renúncia deixa claro 
que este não vai mais concor-
rer como cabeça de lista pelo 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) ao mu-
nicípio de Quelimane, nas au-
tárquicas marcadas para 10 de 
outubro. 
O regresso deste filho pródigo 
a casa, foi motivo de grande 
alegria por parte dos mem-
bros da RENAMO na cidade de 
Quelimane, que abertamente 
manifestaram-se nas ruas com 
o Araújo ao colo e gritavam pa-
lavras de ordem.

Resolução de conflito de terra nos bairros

continua na pág 5

O FILHO PRÓDIGO 
VOLTA A CASA 

PAULO VAHANLE CORRENDO 
CONTRA- RELÓGIO

Membros da RENAMO paralisaram a cidade de Quelimane na recepção a Manuel de Araújo

O Presidente do con-
selho Municipal da 
Cidade de Nampula, 
Paulo Vahanle, es-

calou esta terça-feira, os bair-
ros de Muahivire-expansão e 
Muatava-Rex, para se inteirar 
da situação do conflito de uso 
e aproveitamento de Terra. No 
bairro de Muahivire-expansão 

por exemplo, o conflito envol-
via quatro cidadãos nomeada-
mente Saíde Fabião, conhecido 
por Alugemas, uma cidadã que 
não conseguimos identificar o 
nome, mas soubemos que re-
side na Ilha de Moçambique, 
António Lua e Abel Meca.
Naquela zona residencial, o 
Presidente da autarquia de 

Nampula, conseguiu na ma-
nhã desta terça-feira, resolver 
o problema por meio de diálo-
go e as áreas em litígio foram 
parceladas na presença do 
edil Vahanle, funcionários do 
município, secretários e a po-
pulação ali residente tendo be-
neficiado os quatro moradores 
sem que nenhum deles ficasse 

lesado. 

MUTAVA-REX
Depois do bairro de Muahi-
vire-expansão, o edil Paulo 
Vahanle, escalou o bairro da 
Muatava-Rex concretamente 
na zona das freiras “Servas da 
Santa Maria”, Mosteiro Matter 
Dai, para se
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 inteirar da 
ocupação da área do Mosteiro 
que esta a ser transformada 
em cemitério com os morado-
res que residem nas redonde-
zas do espaço, sobretudo das 
zonas de Namiepe e Brito.
Paulo Vahanle, tranquilizou as 

freiras e prometeu solucionar 
o problema no sentido de não 
lesar quer as sórores assim 
como a população, pedindo 
aos técnicos do sector de ur-
banização a procurar espaços 
para a construção de cemité-
rios municipais naquelas zo-

nas residenciais.
No Mosteiro Matter dai, o 
edil visitou um centro de aco-
lhimentos de crianças órfãs 
onde se solidarizou com as 
mesmas.
Entretanto, esta quarta-feira, 
o presidente do Conselho Mu-

nicipal da Cidade de Nampula, 
visita o posto administrativo 
Municipal e Urbano de Na-
tikiri, concretamente a zona 
de Mualhakho, onde vai se 
inteirar da situação socioeco-
nómica, politica e cultural do 
bairro.

Em comunicado de imprensa 
chegado a nossa reportagem, 
tomamos conhecimento que a 
Deputada Ivone Soares, Membro 
da Comissão Política Nacional da 
RENAMO, Chefe da Bancada Par-
lamentar da RENAMO na Assem-
bleia da República (AR), e membro 
do Parlamento Pan-Africano onde 
chefia a Delegação de Moçambi-
que, acaba de ser eleita Co-Presi-
dente da Campanha Global para 
o Estabelecimento da Assembleia 
Parlamentar das Nações Unidas. 
 Segundo reza o comunicado,  o 
Comité Directivo da Campanha 
para uma Assembleia Parlamentar 
da ONU (UNPA) que é composto 
por representantes da Democra-
cia Global, da Democracia Sem 
Fronteiras, da Sociedade para os 

Povos Ameaçados, do Movimento 
Federalista Mundial e do Worka-
ble World Trust, assim como os 
dois co-presidentes do Grupo Par-
lamentar Assessor da campanha 
da UNPA, Fernando Iglesias e Jo 
Leinen,  que aprovaram por unani-
midade a nomeação da Dra Maria 
Ivone Soares para o cargo de Co-
-presidente adicional  do Grupo 
Parlamentar Consultivo.
 De acordo com o Secretário-geral 
e Co-fundador da UNPA, Andreas 
Bummel, a indicação é uma gran-
de apreciação do seu apoio de 
longa data à nossa causa conjunta, 
em particular no Parlamento Pan-
-Africano.
 Com a sua eleição para represen-
tar o continente africano naquele 
movimento global, a jovem políti-

ca moçambicana, Ivone Soares, vai 
fazer parte de um grupo de qua-
tro personalidades que dirigem a 
Campanha Global para o Estabele-
cimento da Assembleia Parlamen-
tar das Nações Unidas, nomeada-
mente, o Co-Presidente Jo Leinen, 
em representação do Parlamento 
Europeu, o Co-Presidente Fernan-
do Igleias, que representa a Câma-
ra dos Deputados Latino-America-
nos (proveniente da Argentina) e 
o Co-Fundador da Campanha, An-
dreas Bummel, que desempenha 
as funções de Secretário-geral da 
Campanha como referido acima. 
 De referir, que em Maio último, 
Ivone Soares foi reeleita Vice-
-presidente da Juventude no Par-
lamento Pan Africano.  
 Ouvida pela nossa reportagem, 

Ivone Soares disse congratular-se 
com essa eleição, tendo a dedica-
da a todas as mulheres e homens 
de Moçambique e em especial ao 
seu mentor e ídolo político, Presi-
dente Afonso Dhlakama, lutador 
pela Democracia multipartidária, 
cujos esforços para a manutenção 
da Paz conduziram ao início do diá-
logo de alto nível com o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi e cujos ensina-
mentos estão a resultar em reco-
nhecimentos públicos e oficiais a 
nível continental e global.

IVONE SOARES NAS 
NAÇOES UNIDAS 

Vahanle na resolução do diferendo sobre a terra em Muahivire-expansão         Paulo Vahanle dialogando com membros da igreja católica



Estou a passar por uma experiência 
de denso significado. Eis-me aqui, 
diante de todos vós, para anunciar 
algo cujo simbolismo não é fácil de 
descrever em palavras. Porém, uma 
coisa é certa, este é o momento em 
que o nosso Glorioso Deus permitiu 
que me dirigisse à nação Moçambi-
cana para anunciar, publicamente, a 
minha filiação à RENAMO.
Este renascimento enquadra-se no 
espírito do que actualmente consi-
dero serem os melhores interesses 
para a pátria Moçambicana, para os 
ideais políticos por mim comunga-
dos e para os anseios de larga par-
te da sociedade Moçambicana. Um 
acto na sequência da contínua busca 
da utopia em que primeiro é o povo. 
Segundo o povo. Terceiro o povo. 
Sempre o povo. Que seja inegociável 
e impensável qualquer alternativa 
que não tome o povo como o valor 
mais nobre da nossa existência e ac-
ção política.
Filio-me à RENAMO perseguindo a 
luta pelo direito dos desfavorecidos 
e associando-me a causa de ser a 
Voz dos que não tem Voz. Venho de 
um percurso político ainda muito 
incipiente, mas que dele para além 
das coisas que devem ser recordadas 
como totalmente do passado, ficou a 
lição para o futuro, uma lição eterna 
e que nunca vai mudar: de perdoar e 
pedir perdão.
A minha filiação é de um verdadei-
ro discípulo. Sabemos que o nosso 
mentor eterno, o nosso líder para 
sempre, o saudosíssimo Presiden-
te, o General, o Pai da democracia 
Multipartidária, Sua excelência 
Afonso Macacho Marceta Dhlaka-
ma, perdeu a sua vida biológica pela 
convicção de que as causas do povo 
são superiores à qualquer vontade 
individual.
Foi nesse espírito que decidi dar se-
guimento como qualquer membro 
coerente à este exemplo de bravura 
e de profundidade espiritual. A se-
melhança do honorável exemplo do 
nosso mentor e pai político, segui-
do agora nos mesmos moldes pelo 
Coordenador da Comissão Politica 
Nacional, Sua Excelência o General 
Ossufo Momade, no seio do santu-
ário da liberdade onde se encontra 
agora, pela causa do povo Moçam-

bicano, renunciei um mandato como 
deputado e abri mão de todas as re-
galias associadas ao cargo para que 
ficasse claro para todos que não são 
as benesses que determinam as con-
vicções de um verdadeiro resistente.
Hoje me torno membro de pleno 
direito do partido RENAMO, sem 
pré-condições e sem promessas de 
vida luxuosa ou algo relacionado, 
mas apenas movido pela fé de que 
me estou alinhando com a família 
do meu real destino político, com a 
fé de que a verdade é que vai susten-
tar a minha luta e a justiça a minha 
sobrevivência. Estou profundamente 
convencido de que quem está com 
o povo nunca perecerá. A estrutura 
de valores em que se baseia a mi-
nha vida privada e social influenciou 
decisivamente as minhas escolhas. 
Quem está com o povo e quem está 
pelo povo está sempre guardado!
Filio-me à RENAMO na qualidade 
de simples membro, disponível para 
trabalhar com os meus irmãos re-
sistentes, de aprender com eles e 
de retomar conjunta e rapidamen-
te o convívio corpo-a-corpo com o 
povo. Tenho saudades de conviver e 
dialogar directamente com as mas-
sas anónimas deste país, aqueles 
que diante de todas as privações e 
tribulações derivadas da gestão ca-
tastrófica dos destinos desta penho-
rada nação, conseguem permanecer 
ainda de pé e resistentes. Regresso, 
com este acto solene de hoje, às en-
tranhas do país real, para partilhar 
os suores, as dores e as lágrimas 
dos seus legítimos e heróicos filhos. 
Aqueles que, faça sol ou faça chuva, 
sob jugo de forças opressoras e ti-
rânicas, com perspectivas sombrias 
de sobrevivência, ainda resistem e 
se entregam sofregamente à luta 
incansável de garantir o pão para o 
seu sustento e o dos seus filhos.
Sinto-me profundamente feliz por 
finalmente estar na família que foi 
responsável pelas mais importantes 
transformações políticas, económi-
cas e sociais em Moçambique, em 
toda a extensão e compreensão da 
sua história. Revejo-me integralmen-
te na estrutura ideológica de centro-
-direita em que gravita o partido 
RENAMO, assente na garantia das 
liberdades políticas e civis, da igual-

dade de oportunidades, da coexis-
tência pacífica e do direito à impren-
sa livre e independente, contrária a 
todo e qualquer extremismo e into-
lerância à diferença. Aliás, foi a RE-
NAMO quem trouxe à Moçambique 
a liberdade de associação e o exer-
cício de direitos políticos, económi-
cos e sociais. Foi esta família quem 
travou a violência comunista contra 
o próprio povo Moçambicano, as 
perseguições, a repressão política e 
a abolição de um sistema político de 
partido único e de um sistema políti-
co-económico marxista-leninista.
Estou feliz por me juntar à família 
campeã da promoção das liberda-
des individuais e colectivas no nosso 
país. A família que permitiu, com a 
sua tenacidade e sentido progres-
sista, a mudança da Constituição 
da República e da orientação do 
Estado para o multipartidarismo. 
Aquela que, como fruto da sua pro-
longada, abnegada e resistente luta, 
forçou a realização das primeiras 
eleições gerais multipartidárias no 
país, que passaram a ser periódicas, 
incluindo as eleições autárquicas e 
a das assembleias provinciais. Mais 
recentemente, a família que está 
na vanguarda do alargamento e 
aprofundamento dos processos de 
descentralização da administração 
pública à escala nacional.
A história da RENAMO está repleta 
de muitos episódios que serão conta-
dos por várias gerações. O episódio 
marcante, o ponto de partida, foi o 
que se seguiu após a proclamação da 
independência nacional. A herança 
que devíamos ter recebido da inde-
pendência nacional, foi sequestrada, 
defraudada e espoliada. Os Moçam-
bicanos passaram a viver numa ilha 
isolada de pobreza, lambendo as 
feridas causadas pelas algemas da 
perseguição, da segregação e pelas 
correntes da discriminação. Após a 
independência foi dado aos Moçam-
bicanos um cheque sem cobertura, a 
RENAMO surgiu para vir exigir que 
esse cheque fosse pago ao povo.
É nessa justiça histórica que projec-
to continuar a minha luta na família 
da RENAMO, amadurecendo os mé-
todos de resistência e contribuindo 
com todas as minhas capacidades e 
energias para a construção de uma 

sociedade Moçambicana mais plu-
ral, de justiça social, de transparên-
cia governativa, do reatamento do 
respeito pelos direitos das comuni-
dades, da propriedade privada e de 
um sistema de prestação de contas 
ao Povo.
Filio-me hoje à RENAMO não só 
impulsionado pela legitimidade e 
pela nobreza das suas causas polí-
ticas, mas também inspirado pela 
janela de oportunidade que este 
partido colocou ao meu dispor, para 
a prossecução dos mais nobres e 
patrióticos deveres como cidadão 
Moçambicano, emancipado, livre e 
resistente que sou e que continuarei 
a ser. Com efeito, e como disse outro-
ra um grande pensador, “tudo o que 
um sonho precisa para ser realizado 
é de alguém que acredite que ele 
possa ser realizado”.
A RENAMO acredita nos meus so-
nhos para um Moçambique diferen-
te e eu acredito na RENAMO como 
interlocutora legítima dos interes-
ses, vontades e aspirações do povo 
moçambicano. É dentro dessa co-
munhão recíproca de valores e de 
ideologia que pretendo ser uma dife-
rença positiva e qualitativa ao dispor 
dos interesses superiores deste parti-
do, perseguindo sempre a convicção 
de que o povo é o princípio e o fim 
de toda a acção política. O povo mo-
çambicano merece mais e diferente!
Assim, estou disposto a contribuir 
para provar que a luz da RENAMO 
continua florescente, para provar 
que a RENAMO tem um poder muito 
especial, um poder tremendo que há 
mais de 40 anos se procura ocultar e 
deturpar, um poder muito para além 
da sua estrutura militar, um poder 
enraizado no mais profundo da alma 
do povo, o poder dos seus eternos e 
imutáveis ideais: democracia, liber-
dade, justiça, oportunidade e espe-
rança. Esse é que é o verdadeiro pilar 
da RENAMO. E este é o momento da 
RENAMO. Por isso, venho perante as 
câmaras nacionais e internacionais 
afirmar de viva voz que, a RENAMO 
é a minha causa. A RENAMO é a 
minha família. A RENAMO é o meu 
destino Político.
Que Deus abençoe a RENAMO. Que 
Deus abençoe profundamente a Mo-
çambique e aos Moçambicanos.
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