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O Secretário-Geral do 
partido RENAMO 
Manuel Bissopo en-
contra-se em visita 

de trabalho na província de 
Nampula, onde escalou os dis-
tritos com municípios daquela 
província nortenha do país.
Bissopo escalou os distritos 
de Angoche, Ilha de Moçam-
bique, Nacala Porto, Monapo 
e cidade de Nampula entre 
os dias 30 do passado mês de 
Junho e 4 do corrente mês de 
Julho. Nesta digressão, Ma-

nuel Bissopo deixa aos mu-
nícipes uma mensagem de 
esperança e encorajamento, 
sem deixar de fazer apelos 
aos membros e simpatizantes 
da RENAMO para que se em-
penhem afincadamente no 
trabalho político como forma 
de honrar o árduo, abnegado 
e sacrificial trabalho levado a 
cabo pelo saudoso Presidente 
Afonso Dhlakama durante 43 
anos. 
Em todos comícios orientados 
por este dignatario, a palavra 

de ordem é: “imortalizar a 
obra do presidente Dhlaka-
ma” através de valorizaçao da 
sua obra política em prol do 
povo moçambicano.
O Secretário Geral da RENA-
MO realizou comícios bastan-
te concorridos em Angoche 
e Nacala Porto. Todavia, na 
cidade de Nampula, junto da 
delegação política provincial, 
Manuel Bissopo orientou a 
sessão de triagem dos can-
didatos a integrar os órgãos 
eleitorais nomeadamente as 

Comissões Distritais de Elei-
ções (CDE) e  do Secretaria-
do Técnico Eleitoral Distrital 
(STAE) que iniciarão suas fun-
ções de preparação do escru-
tínio eleitoral que vai ter lugar 
no próximo ano, 2019 com a 
realização do recenseamento 
de actualização abrangendo 
todo o território nacional, se-
guido do processo de votação 
nas eleições gerais e provin-
ciais que segundo o calen-
dário, terão lugar  no mês de 
Outubro.

EM PREPARAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

PROVÍNCIA DE NAMPULA 
RECEBE SECRETARIO 
GERAL DA RENAMO
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Editorial

BRINCADEIRA DE MAU 
GOSTO

O que se previa já começou a acontecer, com 
a jogada suja e de mau gosto do partido 
Frelimo que inviabilizou a realização da III 
sessão extraordinária da Assembleia da 

República, entre os dias 21 e 22 de Junho passado, 
impossibilitando desta maneira o debate e 
aprovação das 3 propostas de leis que libertariam a 
CNE prosseguir com o trabalho visando a realização 
de eleições do próximo dia 15 de Outubro nas 53 
autarquias. Trata-se das propostas de Lei 2/97 de 
18 de Fevereiro, que trata do quadro jurídico para 
a implantação das autarquias locais; bem como a 
proposta de alteração da Lei 7/97 de 31 de Maio 
que estabelece o regime de Tutela administrativa 
do Estado a que estão sujeitas as autarquias locais 
e, a proposta de revisão da Lei 7/ 2014 de 23 de 
Abril, que trata da eleição dos titulares dos órgãos 
de autarquias locais.

Refira-se que este adiamento deita por fora todo 
o esforço das lideranças da Frelimo e da RENAMO 
na busca da paz duradoura para Moçambique. 
Este esforço foi aplaudido pela totalidade do 
povo moçambicano ora cansado de tanto sofrer. 
Não deixa de ser verdade que  os dois líderes 
sempre asseguraram nas suas intervenções ao 
país e ao mundo que os consensos alcançados 
e compromissos assumidos de lado a lado não 
seriam quebrados.

Hoje perguntamos ao senhor presidente do 
partido governamental em Moçambique e chefe 
de Estado: “onde está o cumprimento da sua 
palavra?”

Estará de novo sendo maniatado pelos mesmos 
que o dominaram no princípio do seu mandato 
ou estará com medo de enfrentar um escrutínio 
democrático?

Põe a mão na consciência senhor presidente 
Nyusi! 

A hora de actuar de forma diferente é esta. Ou 
anda com medo dos seus algozes?

O partido Frelimo deve na verdade assumir as 

consequências dos seus actos. Os deputados que 
deviam participar da sessão extraordinária já 
estavam presentes na cidade de Maputo, o que 
significa muito dinheiro gasto para nada, clara 
demonstração de que o partido no poder não sente 
remorsos de esbanjar dinheiros do povo.

O processo eleitoral está ficando encalhado e 
muito dinheiro já foi investido. Eles precisam 
entender de uma vez por todas que a aprovação 
desses instrumentos legais é um imperativo 
democrático, pois, sem Leis os Órgãos de 
Administração Eleitoral não podem avançar, o que 
condiciona o calendário eleitoral. Será que este 
partido sente-se orgulhoso ao impedir o exercício 
da democracia no nosso país? Sente-se importante 
ao criar este suspense?

Em consequência dessa irresponsabilidade do 
partido no poder vimos a Comissão Nacional 
de Eleições (CNE) a suspender a entrega de 
candidaturas dos partidos políticos, associações e 
de grupos de cidadãos. A CNE defende-se dizendo 
que tomou esta decisão porque com a alteração 
pontual da constituição operada no país, e a 
manutenção da legislação eleitoral ordinária, 
gerou um buraco sobre como dirigir o próximo 
processo eleitoral nas 53 autarquias do País.

Assim a pergunta que não cala é a seguinte: 
estará a Freli com medo de entrar no jogo? 

Caso sim, afaste-se da corrida eleitoral, sem 
inviabilizar a totalidade do processo e deixe os 
outros avançar.

Quanto a RENAMO desmilitarizada, enquadrada 
nas FDS e desmobilizada, a palavra continua 
a mesma: este partido é o maior interessado 
na desmilitarização das suas forças residuais 
desde 1992, altura da assinatura do AGP. Por 
isso todo o boicote de trabalhos sob pretexto de 
desmilitarização da RENAMO é pura manipulação 
de opinião. 

Assim sendo, gritamos em voz alta: “ basta de 
brincadeiras de mau gosto camaradas”.
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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 presidente do con-
selho municipal 
de Nampula Paulo 
Vahanle está empe-

nhado em restaurar a degra-
dada imagem do município de 
Nampula. Em cumprimento das 
promessas eleitorais, o recém 
eleito edil de Nampula, já está 
a “pôr a mão na massa”, co-
meçando pela recolha do lixo 
que estava aos montes naquela 
urbe. Vahanle está na fase se-
guinte do seu manifesto, que é 
a de construir o mercado gros-
sista Waresta , cujas obras es-
tão em progressão. Recorde-se 
que esta obra constituiu uma 
das maiores promessas da cam-

panha eleitoral. 

Município promove 
encontro de 
harmonização 
da planificação 
participativa
Decorreu um encontro de 
harmonização de planifica-
ção participativa para a ela-
boração do plano de activida-
des e orçamento para o ano 
2019, na passada sexta-feira, 
dia 06 de Julho, onde estive-
ram envolvidos a equipa de 
coordenação, membros da 
sociedade civil e os secretá-
rios dos bairros da cidade de 

Nampula.
O processo enquadra-se, no 
cumprimento do Manifesto 
Eleitoral do presente gover-
no Municipal 2014/2018, 
que preconiza entre outros 
vectores a boa governação, 
isto é, uma governação que 
promove a participação de 
todos os munícipes nos pro-
cessos de planificação e na 
busca de soluções para os 
problemas que se colocam na 
vida quotidiana.  
Pretende-se que a presen-
te metodologia constitua o 
suporte fundamental para a 
recolha de informação ne-
cessária e prioritária junto 

das comunidades e demais 
actores da Autarquia para a 
elaboração do Ante projec-
to do Plano de Actividades e 
Orçamento do Conselho Mu-
nicipal de Nampula para o 
exercício de 2019. 
Este encontro serviu para ca-
pacitação dos membros das 
comissões que vão no próxi-
mo sábado trabalhar na pla-
nificação participativa nos 18 
bairros desta autarquia.
Neste encontro do próximo 
sábado 07 de Julho, são con-
vidados todos os munícipes, 
membros da sociedade civil e 
estruturas locais para elabo-
ração destes ante-projectos.

VAHANLE CUMPRE COM 
PROMESSAS ELEITORAIS

MUNÍCIPES DE NAMPULA APOIAM DESEMPENHO MUNICIPAL
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A Liga Feminina da 
RENAMO orga-
nizou diversos 
eventos em todas 

províncias do país para co-
memorar o dia 5 de Julho, 
que é dedicado ao desta-
camento Feminino da RE-
NAMO. Esta data surgiu da 
necessidade de valorização 
do desempenho das mu-
lheres que estiveram enga-
jadas nas fileiras da RENA-

MO na luta pela introdução 
da democracia multiparti-
dária no nosso país. Foram 
diversas actividades reali-
zadas neste dia, desde po-
líticas a culturais. Foi assim 
que em Sofala, no âmbito 
da semana comemorativa 
do 05 de Julho, a Liga femi-
nina realizou nos dias 03 e 
04 o seminário de capaci-
tação de quadros distritais 
desta organização especial 

do partido. 

Celeste Mucote Presidente 
da Liga feminina na provín-
cia de Sofala disse que seria 
uma alegria para ela e para 
as mulheres que represen-
ta se as mulheres moçam-
bicanas, deixassem de lado 
as filiações partidárias e se 
empenhassem na desmili-
tarização, reintegração, in-
tegração e desmobilização 

dos militares da RENAMO 
como tem sido negociado 
entre as lideranças, em vez 
de recorrer a boicotes de 
sessões da Assembleia da 
República, como assisti-
mos há pouco tempo, com 
forma de forçar a reinte-
gração.” 

Celeste Mucote afirmou 
ser contra o uso de força 
para resolução de qual-
quer tipo de situação.  
Quanto ao encontro acima 
referido, que conta com 
representantes da liga fe-
minina da RENAMO de to-
dos os distritos de Sofala, a 
respectiva presidente indi-
cou que pretende-se com o 
mesmo incentivar o envol-
vimento directo das mu-
lheres na política de forma 
activa. 

Domingos Gundana, Chefe 
nacional adjunto de mobi-
lização do partido RENA-
MO foi quem encabeçou 
a realização deste evento, 
tendo dito a nossa reporta-
gem: “ na agenda constava 
para além 

MULHERES DA RENAMO FESTEJAM SEU DIA

continua na pág 5

5 DE JULHO DIA DO 
DESTACAMENTO 
FEMININO
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de ca-
pacitação da mulheres, a 
análise dos estatutos da 
liga feminina assim como 
passaram em revista o 
cumprimento do seu pro-
grama de actividades.” 
Disse ainda Gundana que 
constitui também matéria 
da reunião a planificação 
de estratégias para uma 
mobilização em massa da 
mulher com vista a alcan-

çar sucessos nos próximos 
pleitos eleitorais.

O culminar desta activida-
de na província de Sofala, 
aconteceu no Município 
de Dondo, onde a Liga 
feminina organizou para 
além das actividades cul-
turais, um desfile em me-
mória as mulheres que 
tombaram durante a luta 
pela democracia em Mo-

çambique. EM Cabo Del-
gado o dia foi comemora-
do tendo como pano de 
fundo os ataques levados 
a cabo por homens presu-
midos como o Al Shabab 
moçambicano.

No decurso das celebra-
çoes desta data, a Liga Fe-
minina a presidente desta 
organizaçao especial nesta 
província afirmou que as 

mulheres moçambicanas 
têm um papel importante 
no combate aos ataques 
de homens armados des-
conhecidos na província.
Albertina Lino disse que 
a mulher é mais uma vez 
chamada para dar o seu 
contributo face ao novo 
fenómeno que se regista 
naquela província norte-
nha do país.

Na sua intervençao lino 
disse:“Perante essa situ-
ação de ataques na nossa 
província, nós como RE-
NAMO, como mulheres 
da RENAMO, sentimos 
muita dor como mulhe-
res moçambicanas, como 
mães. Cada mãe tem que 
ter um papel de controlar 
os seus filhos para que 
não deixemos nossos fi-
lhos cair nessas armadi-
lhas.” 

A Presidente da Liga Femini-
na da Renamo, em Cabo Del-
gado, disse igualmente que 
a mulher moçambicana deve 
mostrar  sua capacidade, en-
volvendo-se activamente no 
desenvolvimento do país.  


