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O muito ansiado fenó-
meno da decanta-
ção ideológica dos 
partidos politicos em 

Moçambique já está inician-
do na sequência da vitória da 
descentralização conquistada 
pela RENAMO após anos de 
pressão militar que chegou a 
fechar a circulação rodoviária 
entra o Sul e o Norte do País, 
como forma de protexto políti-
co contra os abusos do Partido 
no poder que impedia o res-
peito pelas vontades expressas 

pelo eleitorado nas urnas.
Após o Acordo de Roma que 
acabou com a Guerra dos 16 
Anos, também comhecida 
por Guerra Civil Fratricida, 
verificou-se uma prolifera-
ção de partidos a tender para 
uma cifra de cada político um 
partido, chagando mesmo a 
haver partidos que não eram, 
nem tinham nada mais que o 
seu fundador e Presidente que 
quando necessário aglotinava 
algumas dezenas de pessoas 
para as mostrar como mem-

bros usando-as assim como 
ísca para atrair fundos que 
depois eram utilizados em 
empreendimentos pessoais. 
Foi o tempo do vulgarmente 
conhecido “triste fundo” cuja 
contribuição para a Democra-
cia dependia da consciência e 
vontade de quem o recebia. 
Esta situação dificultava a 
edificação da Democracia e 
levava a que a oposição enfra-
quecesse e as fraudes eleito-
rais se tornassem mais fáceis. 
O voto das urnas já não tinha 

mais peso para a escolha dos 
dirigentes e legisladores, pois 
a pândega política confundia e 
desmotivava o eleitorado, que 
não deixava de se aperceber 
da táctica de dividir para rei-
nar. O povo Moçambicano dei-
xava de vêr valor nas eleições.
Com as modificações, na lei 
eleitoral e consequentemente 
na Contituicão da República, 
os nacionalistas moçambica-
nos começam a perceber que 
devem abandonar a prática da 
criação de

A DECANTAÇÃO POLÍTICA 
COMEÇA A ACONTECER EM 
MOÇAMBIQUE
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Editorial

 ORGANIZAÇÃO ELEITORAL 
ANIMA A RENAMO 

A memória do Presidente Afonso Dhlakama 
precisa ser honrada com uma vitória 
eleitoral convincente, irrefutável e sem 
manchas. Não obstante as manobras 

dilatórias da turma comunista, a RENAMO 
continua cumprindo o calendário eleitoral para as 
autárquicas de 10 de Outubro próximo. 

Há uma certeza claramente visível aos olhos de 
todos: se a FRELIMO tentou criar dificuldades à 
aprovação das leis sobre a descentralização da 
administração pública, e hoje cria um suspense 
na promulgação da mesma Lei pelo Presidente 
da República, é porque sabem que não estão 
capacitados para vencer em um sistema eleitoral 
transparente.

Nas hostes da RENAMO, está actualmente em 
curso o processo de eleição de candidatos para 
as assembleias autárquicas nas cinquenta e 
três autarquias. E na sua maioria, os cabeças de 
listas já foram eleitos e apresentados ao público, 
faltando somente a confirmação pela Comissão 
Política Nacional.

Segundo a liderança da RENAMO o maior desafio 
desta vez é assegurar uma boa e incorruptível 
fiscalização do processo para garantir o alcance 
da vitória. E as lideranças a todos os níveis 
estão conscientes do facto de ser necessário 
apresentarem uma máquina fiscalizadora a altura 
de assegurar que não existam lacunas capazes de 
permitir o roubo de votos e por conseguinte falsas 
vitórias. 

Dirigindo-se aos candidatos eleitos, numa sala de 
conferências na cidade de Maputo, o mandatário 
nacional da RENAMO André Magibire, lançou um 
repto a todos no sentido de se baterem duramente 
pela conquista de maior número dos assentos 
disponíveis nas suas autarquias.

Enquanto por um lado decorrem os preparativos 
internos, por outro, a RENAMO tem recebido 
uma avalanche de membros que migraram de 
outros partidos, maioritariamente do MDM, para 
engrossarem as suas fileiras muito mais do que 

nas outras épocas eleitorais, trazendo ao partido 
anfitrião um sentimento de alegria, uma lufada 
de ar fresco, pois está-se perante o regresso 
dos irmãos que estavam na prodigalidade. Este 
regresso e ingresso massivos um pouco por 
todo o país é visto pelos estrategas dentro e 
fora do Partido como uma boa possibilidade de 
reintegração dos quadros que estavam perdidos. 
É um reencontro dos irmãos que alguém um dia 
quis separá-los para enfraquecer a oposição e 
principalmente a RENAMO. Na verdade, este 
regresso em massa dos membros da RENAMO, 
com alguns novos ingressos a mistura, significa 
um reforço da democracia e uma vitória sobre o 
enfraquecimento da oposição. 

Parabéns a todos os membros da RENAMO que 
têm sabido acolher com carinho os regressados e 
os novos ingressos, para em conjunto trabalharem 
em prol de grandes conquistas.

Quanto as más-línguas, convém ignorá-las porque 
estes críticos de hoje, festejaram quando outrora 
uma multidão de membros abandonou o partido 
RENAMO para se constituírem em movimento. 
Muitos escribas que gritam hoje contra a atitude 
hospitaleira da RENAMO, já criaram no passado 
uma instabilidade profunda para este partido, que 
só não afundou porque o malogrado presidente 
Afonso Dhlakama, sob iluminação Divina, contra 
todas as expectativas desmontou o “puzzle” 
projectado pelos inimigos da gloriosa RENAMO, 
com a intenção clara de a destruírem.

Entenda-se de uma vez por todas que as vozes 
que se levantam hoje em condenação à RENAMO 
por haver recebido os filhos que regressaram a 
casa, não são mais do que caixas de ressonância 
de algum sistema bem montado que deseja ver a 
RENAMO de rastos nas eleições que se avizinham. 
E os novos ingressos por quê combatê-los? Haverá 
necessidade para isso? Nada!

Por isso, ninguém deve levar a sério todos esses 
críticos e bajuladores que só abrem a boca para 
falarem contra a RENAMO.
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m u i -
tos partidinhos e começar a 
aglotinar-se àvolta de forças 
políticas capazes de serem 
verdadeiramente represen-
tativas de ideais e ideologias 
que não se sinjam ao dinheiro 
e às regalias.
Também os próprios partidos 
mais fortes estão compre-
endendo a necessidade de 
acolher nas suas fileiras os 
quadros nacionais disperços 
para tornar possível a reali-
zação dos seus programas. É 
assim que se assiste ao êxodo 
massivo de quadros do MDM 
para a RENAMO, pois sendo 
dois partidos com a mesma 
ideologia, não poderiam ter 
melhor opção que fundir-se. 
Não aconteceu, nem há sinais 
de que venha a acontecer a 
fusão formal, mas pela renun-
cia e nova inscrição os qua-
dros do Galo estão fazendo o 
que é certo colocando-se na 
Perdiz que é seu verdadeiro 
lugar. Isto não é apenas um 
reforço para a RENAMO. É a 
própria Democracia que fica 
fortalecida.
Este movimento havia já sido 
preconizado por Afonso Da-
lhakama, o Líder falecido nas 
matas da Gorongosa quan-
do sacrificadamente aceitou 
posicionar-se nas cavernas 
daquela mística Serra para 
comandar a Guerra que foi 
necessária para obrigar os 
comunistas a trocar o centra-
lismo que desde 77, ano do 
III congresso vinha oprimindo 
toda uma nação, pela des-
centralização que promove a 
coincidencia entre os dirigen-
tes locais e os votos dos elei-
tores da zona correspondente. 
O Lider, ora falecido, sempre 
desejou que as diferenças par-
tidárias nunca podessem im-
pedir os vizinhos de escolhe-
rem seus autarcas conforme o 

perfil individual e capacidades 
demonstrados para que os 
problemas de cada sítio fos-
sem devidamente debatidos e 
resolvidos de forma a promo-
ver o desenvolvimento.
Uns são antigos quadros da 
RENAMO que depois da clare-

za que os difíceis anos da pres-
são política colocaram nas 
cabeças dos moçambicanos, 
resovem voltar a casa, como 
é o caso de Manuel de Araujo 
em Quelimane. Outros, como 
é o caso de Venancio Mon-
dlane que até começou sua 
carreira política na própria 
FRELIMO, dentro da OJM, são 
patriotas que ao longo dos 
tempos desta guerra e dos de-
bates que ela foi provocando 
na sociedade passaram a con-
vencer-se que a RENAMO é a 
aposta partidária mais correc-

ta para levar Moçambique à 
verdadeira Liberdade.
E para provar que a pressão 
militar não foi nenhuma cam-
panha de terror, são cada 
vez mais os moçambicanos 
que agora já não tem mais a 
ilusão de ser possível a hege-

monia comunista em pleno 
seculo XXI e num país maiori-
tariamente cristão e moçulu-
mano, e seguidores de outras 
religiões teocráticas. Também 
aumenta o número de Mo-
çambicanos que na sequência 
da guerra de pressão militar 
apoiam a RENAMO e querem 
militar nas suas fileiras.
Também existem cidadãos 
que estavam na indiferença 
e começaram a assumir-se 
pró-FRELIMO. Democracia é 
liberdade de escolha. E os mo-
çambicanos são livres tam-

bém de ficar nos partidos de 
fraca expressão política que 
no seu conjunto, mesmo con-
correndo em grupo ainda não 
conseguem colocar no Parla-
mento, um único deputado.
O orgulho, a desconfiança, 
as ambiçoes matariais, são 
grandes obstáculos neste por-
cesso de construcão da unida-
de, já que aos moçambicanos 
é muito difícil reconhecer os 
valores do outro, manifestar 
gratidão, admiração, e qual-
quer outra apreciação posi-
tiva a outros mocambicanos. 
O mútuo despreso, é uma das 
heranças mais profundas e 
amargas que o colonialismo 
portugues e todos os outros 
colonialismos que sofremos 
nos deixaram. Fomos envene-
nados uns contra os outros. 
Nós moçambicanos, temos 
muita tendencia para achar 
que outro moçambicano não 
presta. 
O diálogo, a convivência, a 
mútua procura é que nos po-
dem libertar, mas não somos 
muito propensos a praticá-lo 
pois por tradição somos into-
lerantas às diferenças.Cada 
um julga que a sua tribo é a 
tribo dos perfeitos, com a cul-
tura perfeita, os hábitos e cos-
tumes mais salutares.
Impusemos a nós próprios o 
desafio de usarmos as frontei-
ras geográficas que o colonia-
lismo nos criou para edificar 
nossa nação, mas transpor-
tamos dentro de nós outras 
fronteiras culturais, afectivas, 
linguisticas, que nos impelem 
para o famingerado fenóme-
no de dividir para reinar, que 
apenas beneficia aos inimigos 
da nossa liberdade. 
A edificação da Moçambica-
nidade depende da honesti-
dade de todos e de cada um 
de nós e do amor com que nos 
edificamos mutuamente. 
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Em Dezembro de 2016, o saúdoso Presidente Afonso Macacho Marceta Dhlakama decretou as tréguas unilaterais que criaram um 
ambiente de confiança com vista a devolver a Paz efectiva ao país.

Foi neste contexto que mantivemos o encontro com o Presidente da República de Moçambique no dia 11 de Julho 2018 na cidade 
da Beira, como forma inequívoca de manter na letra e no esperíto os compromissos assumido pelo saúdoso Presidente.
Na segunda-feira,dia 06 de agosto do presente ano assinamos o Memorando de Entedimento com o Presidente da República cuja
implementação pressupõem o enquadramento dos Oficiais oriúndo da RENAMO nos lugares do Comando e Chefia nas Forças 
Armadas da Defesa de Moçambique.
A Integração da força residual da RENAMO nas unidades da Polícia da República de Moçambique, vai ocorrer depois do entendi-
mento referente a sua colocação na orgánica do Ministerio do Interior.
Por outro lado, chegamos ao entendimento de que outra parte da força residual vai proceder a entrega do armamento a um 
organismo préviamente instituido para o efeito, passará a desponibilidade e será reintegrada na  sociedade de forma digna e 
humanizada.
Deste modo esperamos pela implementação do que foi acordado.
Assim congratulamos aos Moçambicanos, ao grupo de contacto e a comunidade Internacional que não tem poupado esforços para 
o alcance da Paz efectiva e a verdadeira reconciliação Nacional.
Por outro lado exortamos a todas forças vivas da sociedade Moçambicana para continuar a manter a serenidade.

A VITORIA É CERTA

Em conferência de imprensa, realizada na Sede Nacional do Partido, a Comissão Política Nacional da Renamo divulgou a 
sua deliberação de 7 de Agosto último onde se destaca a lista dos cabeças de lista para as 53 autarquias, confirmadas na 
sequencia das conferências de base.
Passamos a transcrever o mapa.

RENAMO DIVULGA 
CABEÇAS DE LISTA

Resistência Nacional Moçambicana
GABINETE DO PRESIDENTE

COMUNICADO DA IMPRENSA

Nº Nome Autarquia
01 Saide Fidel Município de Lichinga
02 Mário Cinquenta Naúla Município de Cuamba
03 Maúride João Município de Metangula
04 Ortêncio Cupiha Município de Mandimba
05 Luciano Armando Município de Marrupa

Província de Niassa

LISTA NOMINAL DOS CABEÇAS DE LISTAS DAS 53  AUTARQUICAS



Provincia de Nampula 

Província da Zambézia

Província de Tete

Província de Manica
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Nº Nome Autarquia
01 António Vasco Município de Pemba
02 Secundino de Jesus Maqueiro Município de Montepuez
03 Alicora Ntutunha Município de Chiure
04 Singano Assane Município de Mocimboa da Praia
05 Francisco Maiaia Município de Mueda

Nº Nome Autarquia
01 Paulo Vahanle Município de Nampula
02 Raúl Novinte Município de Nacala Porto
03 Ossufo Raja Município de Angoche
04 Gulamo Mamudo Município da Ilha de Mocamique
05 Pedro Florêncio Município da Vila de Monapo
06 Junifre Celestino Município da Vila de Ribaue
07 Mario Adriano Muimela Município da Vila de Malema

Nº Nome Autarquia
01 Manuel António Alculete de Araujo Município de Quelimane
02 Erfério Ossifo Município de Maganja da costa
03 Ibraimo Mussagy Naimo Município da Vila de Gurue
04 Jose Carlos Rodrigues Palaco Município da Vila de Alto Molocue
05 Ernesto Carlos de Matos Município de Mocuba
06 Adriano Ermindo Jone Município de Milange

Nº Nome Autarquia
01 Manuel Samuel Macocove Município de Chimoio
02 Zolinho Nangananhe Município de Manica
03 Carlos João Correia Município de Gondola
04 António Gonera João Gero Município de Catandica
05 Paulo Tafura Município de Sussundenga

Nº Nome Autarquia
01 Ricardo Frederico Francisco Tomas Município da Cidade de Tete
02 Vergílio Chaphata Gumbi Município da Vila de Moatize
03 Mário Fraque Município Vila de Ulongue
04 InacioJose Semente Município da Vila Nhamayabué- Mutarara

Provincia de Cabo-Delgado
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Nº Nome Autarquia
01 Cândido Vasco Maculuve Município de Quissico
02 Vitalino António Maria Macauze Município da Cidade de Inhambane
03 Simeão Uelemo Município da Cidade da Maxixe
04 Armando Arnaldo Maquiquele Município de Massinga
05 João dos Santos Boaventura Município de Vilanculos

Nº Nome Autarquia
01 Mouzinho Gama Gundurujo Município de Xai-Xai
02 Carlos Alfeu Sumburrane Município da Praia do Bilene
03 Narcisio Manuel Cumbane Município da Vila da Macia 
04 Heikue Mario Antonio Sitoe Município de Mandlakaze
05 Pedro Alberto Pelembe Município de Chibuto
06 Alfredo Pascoal Dide Município de Chokwe

Nº Nome Autarquia
01 António Pedro Muchanga Município da Cidade da Matola
02 João Malissane Município da Vila de Boane
03 Carvalho Eduardo Mbebe Município da Vila da Manhiça
04 Jeremias Maquipiane Cumbi Município da Namaacha

Nº Nome Autarquia
01 Venâncio António Bila Mondlane Município da Cidade de Maputo

Província  de Gaza

Província  de Maputo

Cidade de Maputo

Província  de Inhambane 

Nº Nome Autarquia
01 Manuel Zeca Bissopo Município da Beira                                                                                                                           
02 Joaquim Greva Município de Dondo                                                                                                                    
03 Alfredo Manuel Magaço Município de Gorongosa
04 Eusébio Mendoso Vasco Município de Marromeu
05 Felizardo Catique Chapo Município de Nhamatanda

Ainda na mesma VI Sessão Extraordinária, a Comissão política aprovu os nomes dos Candidatos a Membros das Assembleias Autár-
quicas e foi orientado o Gabinete Central de Eleições do Partido para agir em conformidade. 

Província  de Sofala 


