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O VI congresso da RENAMO que decorreu de 15 a 17 
de Janeiro corrente, foi histórico por ter sido rea-
lizado primeiro no local histórico da Resistência 
Nacional Moçambicana, a serra da Gorongosa e 

também por ser o primeiro a realizar-se na ausência do histó-
rico líder desta grande formação política, o pai da democracia 
multipartidária, saudoso presidente Afonso Macacho Marceta 
Dhlakama.
O nível organizacional do evento não pode merecer reprova-
ção da crítica por ter sido um autêntico desafio a natureza. Foi 
erguido em tempo recorde e de propósito uma cidadela num 
local que nunca se pensou puder receber um evento daquela 
envergadura. Com água canalizada, energia eléctrica, casas de 

banhos convencionais, tendas gigantes e automóveis circulan-
do por aquela mata.
A população de Gorongosa viveu momentos ímpares graças 
ao VI congresso da RENAMO. As crianças que cresceriam sem 
nunca terem visto coisa de género, tiveram a ocasião de verem 
uma cidadela sendo erguida aos seus olhos. Os jovens tiveram 
a oportunidade de praticarem actividades remuneradas, du-
rante aqueles dias. Os produtores venderam seus produtos de 
campo, entre feijão, ananases, maçarocas, galinhas, de entre 
outros. Foi muita coisa inesquecível.
Os momentos finais do evento contaram com a intervenção do 
representante dos partidos amigos da RENAMO representados 
pelo presidente do PDD.
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Editorial

RAÚL DOMINGOS JUBILOSO

O VI congresso da RENAMO realizado na serra de Go-
rongosa foi uma prova inequívoca de que este partido 
é o mentor da democracia neste país.
Foi visível o exercício da democracia interna ao abrir-
-se espaço de debates acesos sobre questões canden-
tes do partido e da nação, assim como a aceitação de 
candidaturas que se lançaram a uma acirrada disputa 
eleitoral para o cargo de presidente do partido visan-
do suceder o lugar deixado vago pelo malogrado pre-
sidente Afonso Dhlakama. 
O momento eleitoral foi de extrema tensão entre con-
correntes e apoiantes de cada candidatura. Os can-
didatos tiveram momentos para esgrimir seus argu-
mentos, na tentativa de convencerem as centenas de 
delegados ao congresso presentes na sala, que conse-
quentemente eram os eleitores.  
Foi um bom momento, onde cada um dos 5 candi-
datos, segundo sua posição no sorteio subiu ao “pó-
dium” para colocar suas ideias ouvindo-se amiúde 
de grandes ovações, as vezes silêncio absoluto e até 
vaias. 
Foi um momento ímpar na vida democrática de um 
partido político moçambicano, quiçá africano!

Houve momentos em que se confundia a disputa en-
tre irmãos com uma rivalidade. Mas, cedo voltou a 

reinar o bom siso e a caravana rolou até a votação, 
onde cada candidato era representado por delegados 
que vigiavam de perto os acontecimentos.
Mais interessante ainda foi o facto de quase a tota-
lidade dos congressistas não pregar olho durante o 
processo de votação até o apuramento, acto que de-
correu durante a noite toda com constantes parali-
sações promovidas pelos delegados de candidaturas 
para confirmação desta ou daquela questão, tendo se 
arrastado até manha do dia seguinte, com todos os 
congressistas a acompanharem “in loco” o decurso 
dos acontecimentos na sala.
Foi um processo renhido e transparente, onde venceu 
a democracia interna. Oxalá as instituições moçam-
bicanas pudessem tirar disso lições para os processos 
eleitorais no nosso país.
Afinal a presença de eleitores disciplinados no perí-
metro das assembleias de voto longe de constituir 
ameaça, é um acto que confere legitimidade aos ven-
cedores. Por isso nada deveria motivar a violência po-
licial contra aqueles eleitores que querem vigiar seus 
votos até a conclusão da contagem, distribuição e fi-
xação dos editais nos locais devidos. 
Bem-haja VI congresso da RENAMO e bem-haja pre-
sidente da RENAMO e todos os órgãos democratica-
mente eleitos.

Na sua última intervenção, an-
tes do encerramento da agen-
da do VI congresso do partido 
RENAMO Raúl Domingos  dei-
xou exposta sua admiração 
pela obra deixada pelo malo-
grado presidente da RENAMO, 
lembrando que seu percurso 
político foi obra do que cha-
mou o grande mestre, presi-
dente Afonso Macacho Marce-
ta Dhlakama.
Domingos congratulou o con-
gresso pelo debate em torno 
da eliminação nos estatutos 
do partido do preceito que tra-
ta sobre a expulsão de mem-
bros, onde admitiu que assim acontecendo, ele sente-se aceite de volta a casa que o viu nascer e crescer politi-
camente, visto que não fazer mais sentido falar de membros expulsos no partido.     
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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

Sua Excelência Presidente da Mesa do VI 
Congresso;
Sua Excelência Presidente da Comissão 
Eleitoral do VI Congresso;
Sua Excelência Chefe do Estado Maior Ge-
neral;
Suas Excelências Membros da Comissão 
Política Nacional;
Suas Excelências Generais das Forças Ar-
madas de Defesa de Moçambique, oriun-
dos da RENAMO;
Sua Excelência Secretário Geral do Partido;
Senhor Delegado Político Provincial de So-
fala;
Senhor Delegado Político do Distrito de Go-
rongosa;
Estimadas autoridades tradicionais e reli-
giosas;
Todo o Protocolo observado.

Estamos a encerrar o VI Congresso do nos-
so Partido.
Com toda a certeza podemos dizer, cumpri-
mos os objectivos pelos quais foi convoca-
da esta Magna reunião do nosso Partido:
• Elegemos o Presidente do Parti-
do;
• Elegemos os Membros do Conse-
lho Nacional;

• Elegemos os Membros da Comis-
são Política Nacional.
• Apreciamos outras propostas 
para este VI Congresso.
 Conseguimos traçar o caminho que de-
vemos seguir no quinquénio 2019/2024, 
como nos referimos no nosso discurso 
inaugural, temos como primeira prioridade 
unir a grande família, rumo à vitória;
Queremos vencer de forma esmagora as 
eleições do presente ano 2019;
Queremos concluir o processo das negocia-
ções com o Governo de modo a reintegrar 
os nossos Oficiais Superiores e Subalternos 
nas Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique;
Queremos ver o enquadramento dos nos-
sos companheiros na Polícia da República 
de Moçambique e nos Serviços de Infor-
mação e Segurança do Estado, bem como 
a reinserção e desmobilização dos nossos 
companheiros de luta.

Aqui e agora, mais uma vez exigimos do 
Governo da Frelimo o cumprimento dos en-
tendimentos do dia 06 de Agosto de 2018.

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,

Compatriotas
Com os objectivos alcançados reforçamos 
o Partido e acreditamos que mais uma vez, 
guiados pelos ideiais dos nossos Coman-
dantes – chefe André Matade Matsangais-
se e Afonso Macacho Marceta Dhlakama, 
alcançaremos as nossas metas.
O nosso Manifesto Eleitoral será transfor-
mado em acções concretas, por isso quere-
mos convidar aos Delegados Políticos a to-
dos os níveis, os membros, simpatizantes e 
quadros do Partido a dedicarem-se o máxi-
mo para que sejamos o Governo em 2020.
Excelências,
Para além dos Objectivos alcançados, este 
VI Congresso foi a tradução do nível de or-
ganização do nosso partido, cuja nota do-
minante foi a beleza do evento, o espirito 
de fraternidade e um debate democrático 
e respeito mútuo. 
Por outro lado, os sucessos deste Congres-
so deveram-se ao trabalho e dedicação dos 
Membros do Gabinete de Preparação do 
VI Congresso, chefiado por Sua Excia Dra. 
Maria Angelina Dique Enoque.

A si, senhora Chefe do Gabinete e a sua 
equipa endereçamos os nossos agradeci-
mentos. 
Igualmente, agradecemos aos Membros 
das Mesas do VI Congresso e da Comissão 
Eleitoral, chefiadas pela Dra. Maria Ange-
lina Dique Enoque e pelo Dr. André Magi-
bire. 
Às nossas Forças, a todas equipas de apoio 
e a empresa Sombras Matsinhe queremos 
do fundo do coração dizer, muito obrigado 
pelo empenho e dedicação.
Aos nossos convidados, mais uma vez 
agradecemos por terem honrado o nosso 
convite.

A terminar, quero desejar a todos vós um 
bom regresso e mãos à obra.

Com estas palavras declaro encerrado o VI 
Congresso do Partido RENAMO.

DISCURSO DE ENCERRAMENTO 
POR OCASIÃO DO VI CONGRESSO
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O Partido RENAMO, reunido no seu VI 
Congresso Ordinário, entre os dias 15 e 
17 de Janeiro de 2019, na Serra da Go-
rongosa, debruçou-se sobre assuntos de 
natureza interna do Partido, bem como da 
situação geral do país.

Ainda consta do comunicado que foram 
eleitos no congresso os órgãos internos 
do partido, nomeadamente:

• O Presidente do Partido;
• Os Membros do Conselho Nacio-
nal;
• Os Membros da Comissão Políti-
ca Nacional; e
• Os Membros do Conselho Jurisdi-
cional.
Para o cargo de Presidente do Partido 
RENAMO foi eleito, o General Ossufo Mo-
made, que de seguida convocou e presidiu 
a primeira sessão ordinária do Conselho 
Nacional eleito que procedeu a eleição 
dos membros de mesa do Conselho Na-
cional, cuja composição ficou como segue:

1. Leopoldo Alfredo Ernesto (Presi-
dente)

2. José Alberto Sabe (1º Vogal)
3. Maria Joana João (2º Vogal) 
4. Fernando Matoassanga (3º Vo-
gal)
5. Raimundo Thai (4º Vogal)

Igualmente a sessão apreciou e aprovou a 
proposta do presidente sobre a composi-
ção da Comissão Política Nacional do Par-
tido que ficou com a seguinte composição:

1. Ossufo Momade - Presidente do 
Partido
2. Gania Aly Abdula  Mussagy
3. Alfredo Tomás Magumisse
4. Fernando Mendes Lavieque
5. Catarina Olinda Salomão
6. Hermínio Morais
7. Jerónimo Malagueta Nalia
8. Jossefa Isaías de Sousa
9. David Manuel Gomes
10. Maria Angelina Dique Enoque
11. Lúcia Xavier Afate
12. Saide Fidélio
13. Bento Carlos Mavie
14. Mustagibo Atimo Bachir
15. Samuel Manjate

Acto acontinuo, foi eleito o conselho ju-
risdicional composto por cinco membros, 
nomeadamente:
1. Saimon Muhambi Makuiana 
(Presidente)
2. Albino Augusto Nhacassa (1º Vo-
gal)
3. António Augusto Eduardo Nam-
burete (2º Vogal) 
4. Izequiel Molde Gusse (3º Vogal)
5. Daniel João Daniel (4º Vogal)
Ainda do comunicado final em alusão 
consta que o congresso aprovou a Resolu-
ção nº 01/2019, de 17 de Janeiro, atinente 
a eleição do candidato do Partido RENA-
MO para concorrer as eleições Presiden-
ciais de 15 de Outubro de 2019.

Outrossim, foi aprovada a Resolução nº 
15/2019, de 17 de Janeiro, que condena 
e rejeita as dívidas inconstitucionais e ile-
gais contratadas pelo Governo moçambi-
cano.

Foram ainda aprovados os Relatórios de 
actividades da Bancada Parlamentar, Co-
missão Política Nacional e do Gabinete 
Central de Eleições do Partido RENAMO.

Atrás, é a actual Comissão Política Nacional e a frente a Mesa do Conselho Nacional

Findo VI congresso do partido RENAMO, realizado na serra da Gorongosa foi emitido um comunicado final cujo teor 
é o seguinte:


