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O líder da RENAMO, Ossufo 
Momade, escala esta segun-
da-feira (05.09) a província 

da Zambézia, para mais uma eta-
pa de trabalhos pelos 6 municí-
pios daquela provincia do centro 
do país.
O município de Alto Molócue será 
a porta de entrada do Presidente 
da RENAMO que irá, sucessiva-

mente, trabalhar em Gurúè, Ma-
ganja da Costa, Milange, Mocuba 
e Quelimane.
Ossufo Momade já escalou os mu-
nicípios das províncias de Niassa e 
Nampula com o objectivo de afi-
nar a máquina partidária rumo 
às eleições autárquicas de 2023 e 
gerais de 2024.
Para além dos municípios, o Pre-

sidente da RENAMO tem traba-
lhado em alguns distritos sem 
autarquias com a finalidade de 
auscultar as populações.
Depois da província da Zambézia, 
o líder da RENAMO poderá traba-
lhar em todos os municípios da 
província de Sofala, Tete e Manica 
para depois rumar à zona sul do 
país. 

PRESIDENTE OSSUFO MOMADE ESCALA A 
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
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ACLAMAMOS A JUVENTUDE    

Q



“ANÁLISE DEMOCRATICA” 
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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

O braço juvenil da Perdiz, Liga da 
Juventude da RENAMO(LJR), 
realizou no passado sábado 

(27.08) conferências provinciais para 
a eleição de novos órgãos.
As conferências provinciais que foram 
orientadas pelos Membros da Comis-
são Política Nacional, chefes dos de-
partamentos da Direcção Nacional da 
Liga da Juventude e pelos presidentes 
das mesas dos Conselhos provinciais 
do partido, elegeram os presidentes 
das Ligas provinciais, membros do 
Conselho provincial, de onde sairam 
os respetivos presidentes e vogais.  
Na província de Maputo, Arone Lava-
nhane é o novo presidente da Liga da 
Juventude, enquanto, Nelson Sam-
bo vai presisidir a mesa do Conselho 
provincial; para a província de Gaza, 
o jovem Orlando Marrengula passa a 
presidir os destinos da LJR e Laximar 
Carlos é o novo presidente de mesa 
do Conselho provincial daquela orga-
nização especial da RENAMO; na pro-
víncia de Inhambane, Pedro Beatriz 
Nhamposa e Elidio Carlos Vilanculo 
são os novos presidentes da Liga e da 
mesa do conselho provincial respec-
tivamente; em Sofala, a jovem Ofélia 
Mário conseguiu ter a confiança dos 
jovens para continuar a liderar a LJR 
naquele ponto do país; já em Manica, 
Simone Jemusse é o novo presidente 
e a mesa do Conselho provincial será 
presidida pelo Alfa José Chimoio; na 

província de Tete, a jovem Arnessi 
João Waquissone conseguiu reno-
var o mandato e a mesa do Conselho 
provincial será liderado pelo Gomes 
Pereira Caliquete; na Zambezia, Saju-
ma Fitas Mussicanica é o jovem eleito 
á presidente da LJM; sendo que em 
Nampula, Geremias Rodrigues e Sele-
mane Pedro Salimo vão presidir a Liga 
da Juventude e a mesa do Conselho 
provincial respectivamente; na pro-

víncia de Niassa, Alifa Omar Cantessa 
é o novo presidente  e na província de 
Cabo Delgado Francisco Gaião e Ban-
dracia Samuel Sebo estão a frente dos 
destinos da Liga e da mesa do Conse-
lho provincial. 
A realização dessas conferência visa 
impulsionar a máquina da juventude 
da RENAMO com os olhos postos nas 
eleições municipais e gerais de 2023 e 
2024 respectivamente.

O líder da RENAMO, Ossufo Mo-
made, manifestou o seu agrado 
pela forma como foi conduzido 

o processo das conferências em to-
das as províncias. 
“Estamos felizes pela forma como os 
jovens em coordenação com o partido 

conduziram o processo das conferên-
cias provinciais. Temos informação 
de que as conferências aconteceram 
no momento previsto em todo o país 
com excepção da cidade de Maputo. 
É um acto de reforço à democracia 
interna”. Disse, acrescentando que 

espera ver mais dinâmica nas activi-
dades levadas acabo pelos jovens.
Ossufo Momade fez essas declara-
ções à margem da reunião de qua-
dros provinciais do seu partido ha-
vido recentemente na cidade de 
Nampula.

LIGA DA JUVENTUDE DA RENAMO CONTA 
COM  NOVOS ÓRGÃOS PROVINCIAIS

PRESIDENTE OSSUFO MOMADE ALEGRE 
COM AS CONFERÊNCIAS DA JUVENTUDE 
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Os membros do partido Freli-
mo na Vila de Nametil, sede 
do distrito de Mogovolas em 

Nampula, tentaram sem sucesso in-
viabilizar o comício popular do líder 
da RENAMO, Ossufo Momade, esta 
terça-feira(30.08).
Tudo começou quando membros do 
partido RENAMO em preparação do 
espaço que ia colher o comício po-
pular do líder da Perdiz, apercebe-
ram-se da preparação de um outro 
evento do partido Frelimo a escassos 
metros. Prontamente, um deputado 
da RENAMO aproximou se as auto-
ridades policiais para saber qual era 
a razoabilidade de dois eventos de 
partidos políticos adversários acon-
tecerem no mesmo local, sendo que 
a RENAMO já tinha o documento que 
autorizava aquela formação política 
para a realização do referido comício.  
Em resposta, o comandante distrital 
da PRM em Mogovolas de nome Fer-
nando Gustavo, respondeu ao de-
putado da RENAMO que não havia 
nenhum problema em as duas for-
mações políticas realizarem suas ac-
tividades naquele local. Insistindo, o 
deputado da RENAMO advertiu para 
que o comandante mandasse retirar 
as colunas e respectivas bandeiras 
da Frelimo naquele local para evitar 
o pior, tendo o comandante simples-
mente ignorado.
Chegada a comitiva presidencial da 
RENAMO, os ânimos entre membros 
da Perdiz, que inundaram o local, e os 
da Frelimo exaltaram se ao ponto de 

haver troca de palavras que culmina-
ram com apedrejamentos e destrui-
ção de bandeiras na presença de um 
contingente policial comandado pelo 
Fernando Gustavo que simplesmen-
te assistiu o desenrolar dos aconteci-
mentos de forma indiferente.
No momento das escaramuças a 
reunião popular orientada pelo 
presidente da RENAMO ia decor-
rendo normalmente. Apercebendo 
se da situação, alguns quadros que 
acompanhavam o líder da RENAMO 
aproximaram se, sem sucesso, ao 
comandante distrital para perceber 
como uma autoridade policial cuja a 
sua missão é garantir a ordem e se-

gurança públicas  ficava indiferente 
perante uma situação que colocava 
em perigo a vida das populações e 
do membro do Conselho do estado.
Ainda assim, os quadros da RENAMO 
redobraram se em reforços para con-
vencer as pessoas de ambas as par-
tes para pararem com a situação, o 
que veio a acontecer minutos depois 
com registo de vários feridos ligeiros 
das ambas partes. Informações não 
confirmadas dão conta de um ferido 
grave que terá sido evacuado à hos-
pital local.
Tentativas de ouvir o comandante 
distrital sobre a situação, redunda-
ram  em fracasso.

Os Comandos da RENAMO  de-
sencorajam os fundadores do 
movimento “RENAM Democrá-

tica” e da coligação eleitoral denomi-
nada AFONSO DHLAKAMA para que 
abandonem a ideia. Victor Viandro, 
presidente da Associação dos Com-

batentes da Luta pela Democracia 
(ACOLDE), disse na passada terça-
-feira (30.08) que a “brincadeira” tem 
limites.
Viandro falava em conferência de 
imprensa na província da Zambézia, 
uma conferência antecedida por  

uma reunião à porta fechada, dirigi-
da pelo Secretário-geral da RENAMO, 
André Magibire, com os guerrilhei-
ros do partido que ainda aguardam a 
desmobilização no âmbito do proces-
so do DDR.
Quem avisa, amigo é.

FRELIMO TENTA INVIABILIZAR TRABA-
LHOS DO PRESIDENTE DA RENAMO EM 
NAMETIL

LUTADORES PELA DEMOCRACIA DESA-
CONSELHAM  A “RENAM” E  COLIGAÇÃO 
AFONSO DLHAKAMA 



“Recuem antes que seja tarde. Ao 
manterem o vosso propósito estarão 
a nos desafiar, e quem nos desafia 
sabe o que lhe espera”, disse Victor 
Viandro.
“Não estão autorizados a usar os 
nomes dos nossos saudosos, nem 
da RENAMO, alterados ou adultera-
dos”, acrescentou Viandro. “Apela-
mos para pararem imediatamente”.
Várias individualidades do partido  
RENAMO têm frisado que o proble-
ma não é a criação de um novo parti-
do, mas usar um nome semelhante, 
alegadamente para tentar confundir 
os eleitores.
O Secretário-geral do partido, André 
Magibire, ameaçou “tomar medi-
das” contra quem se atrever a man-
char a imagem da RENAMO.
O Secretário-geral da RENAMO elo-
giou na semana passada a forma 
como o DDR está a decorrer, apesar 
da província da Zambézia estar no 

fim da lista.
“O DDR está muito avançado. No dia 
17 deste mês fomos encerrar a base 
militar de Montepuez. O número de 
bases desativadas é maior do que o 

das bases que restam.”
Magibire estima que o número de 
desmobilizados no país, no âmbito 
do DDR, já ultrapasse os 4 mil, num 
total de 5.221 ex-guerrilheiros.

O porta-voz da RENAMO, José 
Manteigas, diz que há lições 
que devem ser tiradas das 

eleições angolanas de 24 de agos-
to, tanto pelos partidos como pelos 
eleitores, a começar pelo controlo 

dos votos.
O porta-voz da Resistência Nacio-
nal Moçambicana (RENAMO), elo-
gia, no entanto, o “envolvimento 
profundo” dos angolanos nestas 
eleições e chama os moçambica-

nos a fazerem o mesmo em 2024.
“A lição que Moçambique deve ti-
rar é esta: não basta dizer que a 
RENAMO não controla o processo 
de votação, quando o próprio cida-
dão, a população, não faz parte da 
solução do problema. A sociedade 
tem de se envolver”, disse.
À “repressão da polícia”
Manteigas diz que os moçambica-
nos têm vontade de controlar os 
seus votos, como fizeram os an-
golanos, mas enfrentam ainda a 
repressão da polícia, como já acon-
teceu no passado.
“Se não houvesse uso abusivo 
da polícia, nós não teríamos tido 
aquele massacre que aconteceu 
em 1999, por exemplo, quando a 
RENAMO protestou de forma mais 
robusta perante aqueles resulta-
dos, mas houve uma chacina de 
cidadãos”, acrescentou. 
Outra lição para a RENAMO, segun-
do Manteigas, é a união de movi-
mentos da oposição e da socieda-
de civil angolana pela alternância 
política. A RENAMO afirma que 
já fez isso e nunca negou uma co-
ligação. Mas é preciso que as for-
mações políticas tragam ideias, 
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“HÁ LIÇÕES QUE DEVEM SER TIRADAS 
DAS ELEIÇÕES ANGOLANAS”- José Man-
teigas
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O Governo do Malawi ordena o 
encerramento de três estações 
de televisão e seis de rádio, 

por falta de pagamento da licença de 
transmissão.
A MACRA anunciou que um total de 
23 licenças de emissoras de rádio e 
seis de televisão podem ser revoga-
das.
As estações de televisão ora encerra-
das são a Rainbow, Angaliba, Ufulu e 
as de rádio são a Angaliba FM, Capital 
Radio, Sapitwa FM, Joy Radio, Ufulu 
FM e Galaxy FM.
A posição do governo, está a merecer 
duras críticas do MISA-Malawi que 
afirma ser uma acção imprudente e 
injusta.
Mandy Pondani, vice-presidente do 
Instituto de Mídia para a África Aus-
tral no Malawi disse que as paralisa-

ções estão diminuindo o espaço dos 
media e eliminando as liberdades e os 
ganhos democráticos alcançados nos 
últimos trinta anos.
Para Mandy Pondani, o não paga-
mento das licenças de operação jus-
tifica-se pelo facto de todos sectores, 
incluindo os media, terem sido afecta-
dos pela crise económica.
O MISA vai mais longe ao afirmar que 
o encerramento dos  media tem cono-
tações políticas, facto refutado pelo 
governo do Malawi.
“Nos mais de 50 anos de independên-
cia do Malawi, nunca vimos um regi-
me fechar casas de mídia” pode se ler 
no comunicado do MISA-Malawi.
O documento refere ainda que as pa-
ralisações eliminaram 250 postos de 
trabalho ocupados por profissionais 
dos média e pessoal de apoio e outras 

500 pessoas poderão perder emprego 
até o final do ano.
Reagindo a estas afirmações, Zadziko 
Mankhambo, gerente de comunica-
ção do MACRA, disse que as parali-
sações não têm nada a ver com um 
atentado à liberdade de imprensa ou 
alguma motivação política.
Lembrou que cada órgão de comu-
nicação social tem obrigações que 
passam do pagamento de licença de 
transmissão.
Mankhambo disse que o MACRA vai 
continuar a penalizar os violadores da 
lei vigente no país, enquanto autori-
dade reguladora das comunicações.
Sublinhou que os órgãos de comuni-
cação cujas licenças foram revogadas, 
podem solicitar novas licenças, assim 
que liquidarem os pagamentos pen-
dentes. 

GOVERNO MALAWIANO ENCERRA ÓR-
GÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

acrescenta o porta-voz: “Qual 
é a mais valia que o partido “A” 
traz? E o número de membros que 

vai trazer?”, questiona.
“É muito constrangedor uma coli-
gação em que não há mais-valia, 

não há um valor acrescentado; mas 
nem por isso a RENAMO se fecha a 
uma união”, assegura.


