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A HORA DE BRINCAR JÁ PASSOU
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Falando no comício popular 
realizado na cidade da Beira, 
perante uma moldura humana o 
Presidente da RENAMO Afonso 
Dhlakama, verdadeiro vencedor 
das últimas eleições presidenciais, 
legislativas e provinciais, deu um 
aviso à bancada parlamentar da 
FRELIMO e ao seu partido que a 
hora de brincar já passou. Afirmou 
que “desta vez o trabalho será feito 
com seriedade para o bem-estar 
do país. Caso a FRELIMO queira 
testar a nossa paciência desta 
vez as coisas não acontecerão em 

Muxúngue ou Gorongosa. Tudo 
vai ser lá onde estão os grandes 
chefes. Desta vez não será o povo a 
sofrer, os filhos do povo nada têm 
a ver com os roubos da FRELIMO, 
por isso não merecem sofrer.”
Para Dhlakama, a autonomia das 
regiões centro e norte não visa 
dividir o país, mas sim trazer o 
desenvolvimento significativo com 
a necessária competitividade. 
Tendo garantido que as coisas 
vão acontecer, nem que seja 
para governar a força, será feito, 
“se não for por bem será a mal”.

A dado passo da sua intervenção, 
Dhlakama tranquilizou a multidão 
afirmando: “As coisas estão a correr 
bem, porque se não estivessem a 
correr bem eu podia vos dizer: papá, 
mamã as coisas estão difíceis portanto 
vamos deixar para as próximas 
eleições em 2019, mas não é o caso”. 
Refira-se que na Segunda-feira 
passada o Presidente da RENAMO 
reuniu-se naquela cidade com 
membros da Sociedade Civil, 
Professores do ensino superior 
e outros, para esclarecer sobre 
o projecto do seu Governo. 
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A tocha de fogo vai correr desde Namatil, por cerca de 100 dias, a simbolizar uma Unidade Nacional que 
deveria ser revelada desde a cerimónia do seu lançamento, mas a frelimização do Governo não deixou de 
cumprir o ritual de asfixiamento constante dos demais partidos, não obstante os discursos então proferidos, que 
falavam de não exclusão, tentavam acusar de auto-exclusão, e criar a ilusão de que estamos todos lá incluídos.

Estamos incluídos num programa em que o protocolo nacional não tem olhos para reconhecer os 
nossos chefes e os enquadrar, para que tenham também a honra de pegar nessa tocha de fogo, e a 
passar para outro concidadão. Incluídos para fazer número, excluídos para desfrutar das honras. Aquela 
pseudo-inclusão a que estamos habituados. Aquela que obriga aos sacrifícios, às responsabilidades, 
ao trabalho, mas que frelimiza todos os benefícios e as oportunidades de desenvolvimento.

Até para pegar numa tocha de fogo é preciso ser da FRELIMO. E isto é feito por entre discursos que 
exortam à unidade nacional. De que valem final, as palavras, quando elas são desmentidas pelos actos?

Para fazer uma corrida que verdadeiramente simbolize a Unidade Nacional, o Governo deveria instruir 
seu protocolo a contactar a Comissão Nacional de Eleições para saber quem venceu nos últimos pleitos, e 
então fazer a lista de quem vai ser o primeiro a receber aquele fogo em cada zona, para depois a entregar 
ao segundo mais votado para que o leve ao terceiro, e assim comece a passar para o povo, alternando-se 
entre os moradores da área onde se encontra, independentemente do partido em que cada um milita.

Se na cerimónia de lançamento o presidente da FRELIMO não foi capaz de entregar a tocha ao seu 
homólogo da RENAMO, então está instalado o espírito de exclusão. Até chegar a Maputo no próximo 25 de 
Junho, dia em que vamos completar os 40 anos de exclusão e intolerância que nasceram juntamente com a 
nossa independência depois de uma gesta de alguns anos durante a Luta Armada de Libertação Nacional, 
a tocha vai passar sempre por mãos frelimistas. Pela vontade dos organizadores, mesmo ao passar pelos 
municipios onde a FRELIMO já perdeu o poder, essa tocha, dita da Unidade, terá que ser transportada por 
entre maçarocas e batuques, pois estandendo a participação a outras formações políticas, corremos 
o perigo (e é mesmo um parigo para os nossos comunistas) de ver a Unidade Nacional se tornar real e 
verdadeira. Eles querem assim mesmo. Uma unidade nacional falsa que não passe nunca das palavras, 
para nunca chegar aos dinheiros e às riquezas. Inclusão nos discursos e nas palavras. Nunca nos benefícios.

Não deixa de ser verdade que os supostos donos dos meios de comunicação que apesar de pertencerem ao 
Estado e viverem a custa dos nossos bolsos, a classe dominante, frelimista vai operando contra a corrente 
dos acontecimentos uma nefasta estratégia discursiva de agendamento temático. Eles só noticiam coisas boas 
da vida política nacional, dando a impressão que o que o governo e o seu partido fazem é bom e omitindo 
todas as situações sujas protagonizadas pelo mesmo grupo dos malfeitores. Como tal, a chama da dita 
unidade nacional segundo os órgãos de informação que vivem a nossa custa, falam de maravilha a volta 
deste evento. Esquecem-se da exclusão política e da corrupção envolta neste processo, pois ele só envolve um 
esbanjamento financeiro para um país sem estabilidade económica. Sim é esbanjamento financeiro pois o que 
pretendem alcançar não é para o benefício do povo, mas para lavarem a imagem já corroída completamente. 

Há um discurso velado nos meios de comunicação tendente a desarticular e desencorajar todos 
os dias o trabalho mais sério dos filhos do povo como as autarquias provinciais, assunto que 
mexe com a vida do povo sofredor. Tendem a substituir o debate das autarquias provinciais com 
uma simples tocha que já fracassou desde os bons tempos do malogrado presidente Samora!  

Não estamos surpreendidos quando todos os dias se opera uma velada orientação ideológica para 
deslegitimar a participação da população na vida política, bem como qualquer esperança de mudança. 
Quando a população se mostra revoltada e mostra-se solidária com Afonso Dhlakama, saíndo às ruas para 
manifestar seu apoio, a polícia é instruída para inviabilizar este exercício democrático. Tal vimos num 
passado próximo em Manica, com o governador Mondlane a instruir o exército e a polícia para dispersarem 
a multidão que se dirigia ao comício do Presidente Dhlakama, tendo provocado morto, feridos e até presos 
que viriam a ser absolvidos por insuficiência de provas da sua participação contra a ordem pública. Um acto 
histórico no nosso país, a absolvição de um opositor! E para não sair da roda dos escarnecedores, vimos e 
ouvimos os meios de informação servis ao partido no poder rapidamente a condenar as manifestações. 

Editorial
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SÍMBOLO 
DO INEXISTENTE.
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RENAMO APELA À REPROVAÇÃO DA PROPOSTA DO PROGRAMA QUINQUENAL 

A bancada parlamentar da RENAMO 
na Assembleia da República insurgiu-
se contra a Proposta do Programa 
Quinquenal do Governo 2015-2019 
por segundo esta bancada não 
contemplar um dos pilares primários a 
Defesa da democracia multipartidária, 
o que faz com que o documento em 
alusão seja um autêntico panfleto 
propagandístico do partido no poder. 
Segundo disse o Deputado Jerónimo 
Malagueta Presidente da Comissão 
da Defesa, Segurança e Ordem 
Pública, os Deputados da FRELIMO 
na Comissão por ele presidida, 
afirmaram por escrito que a proposta 
em análise é o manifesto eleitoral e 
não Programa de Governação para os 
5 anos. No seu discurso, Malagueta 
disse: “efectivamente o documento 
não espelha nenhuma meta a atingir 
decorridos os 5 anos.” Ele entende 
que o documento não indica o número 
global de infra-estruturas a serem 
construídas para o ramo da PRM 
sabendo-se que o país criou mais 
novos distritos que necessitaram 
de comandos e residências para os 
membros da corporação policial para 
além de precisar de recrutar mais 
cidadãos para serem polícias e mais, 
nos velhos distritos há falta de infra-
estruturas e se é que existem, estão em 
estado avançado de degradação facto 
que concorre para a sua reabilitação. 
No entender da RENAMO através de 
Jerónimo Malagueta, é simplesmente 

vago quando o manifesto eleitoral 
da FRELIMO, baptizado com o nome 
de programa quinquenal do Governo 
2015-2019 não faz referência às 
reabilitações ou construções de 
infra-estruturas, nomeadamente 
para as (FADM) Forças Armadas da 
Defesa de Moçambique e o (SISE) 
Serviço de Informação e Segurança 
do Estado, limitando-se a afirmar 
que vai garantir a implementação 
da política de Defesa Nacional. 
Malagueta denuncia igualmente o que 
considera inquietante, que é o facto 
de a estrutura da presente proposta 

ser confusa, ambígua e omissa. 
O Presidente da Comissão da Defesa, 
Segurança e Ordem Pública na 
Assembleia da República afirmou a 
dado passo que o documento em 
análise privilegia a unidade nacional 
em detrimento da democracia 
multipartidária sendo portanto a 
inobservância desta última a causa 
principal da falta da unidade no nosso 
país. Pois está provado que em todos 
os cantos do mundo unidade nacional, 
resulta da implementação rigorosa de 
leis democraticamente produzidas. 
E é fruto da concórdia, harmonia, 

fraternidade, solidariedade, amor, 
felicidade, em suma do bem-estar 
político, económico, social e cultural. 
Para Malagueta, não é possível haver 
unidade nacional quando o partido 
no poder sequestra ou mata todo 
aquele que expressa a sua opinião. A 
unidade nacional não pode resumir-se 
em simples retórica ou não pode ser 
usada como forma de retirar o erário 
público dos cofres do Estado para os 
do partido no poder ou ainda para 
os bolsos dos dirigentes. Em jeito de 
recados Jerónimo Malagueta afirmou 
que a unidade nacional não compactua 
com o roubo de votos ou seja com o 
“arrancar de vitórias eleitorais” aos 
outros partidos que na prática as 
vencem no terreno, nem compactua 
com a queima de bandeiras, 
vandalização de sedes e assassínios a 
membros da oposição; Não compactua 
com o racismo, ódio, intolerância 
política, separação de moçambicanos 
catalogando uns como de gema e 
outros não de gema. Em resumo, não 
compactua com o terrorismo político.
Terminando a sua intervenção, 
Jerónimo Malagueta afirmou: “por 
estas todas questões levantadas, 
acrescidas com a impossibilidade de o 
documento ser fiscalizável no fim dos 
5 anos, o presente plano quinquenal 
2015-2019 é de ser reprovado e apelo 
a plenária da Assembleia da República 
para assim proceder em nome da 
transparência e boa governação.”
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Jeffry Tomás Mucombo é o novo 
Delegado Político Distrital da 
KaTembe para o Partido RENAMO, 
empossado no dia 3 de Abril corrente.
A cerimónia teve lugar nas instalações 
da Delegação política local na presença 
dos Membros da Comissão Politica 
da Cidade de Maputo e convidados. 
Arlindo Bila, Delegado Político da 
Cidade de Maputo, que dirigiu 
a cerimónia, no seu discurso de 
abertura recomendou ao novo 
delegado distrital que trabalhe com 
afinco e de forma exemplar, que se 
insira nos programas da sociedade, 
e que seja aberto para com todos.
Bila agradeceu igualmente a 
todos aqueles que trabalharam 

durante o processo eleitoral, na 
fiscalização e na campanha, tendo 
agradecido por terem conseguido 
assegurar os resultados que 
restaram depois do vergonhoso 
roubo dos inimigos da democracia.
Lizi Marroquim, chefe da 
administração rural e poder local da 
Cidade de Maputo pediu ao delegado 
empossado para que no prazo de um 
mês organize um encontro com os 
membros onde poderá apresentar 
a sua equipa de trabalho. Tendo 
realçado que é preciso trabalhar 
muito, visitando os membros porta-
a-porta e chamá-los para reunirem 
e fazer um registo de todos eles. 
“Sentem e cada um traz o seu 

nome e contacto para termos 
ficheiro para nós termos também 
esses registos no nosso banco 
de dados a nível da alegação da 
cidade’, enfatizou Lizi Marroquim
Também pediu aos nativos e 
ao delegado cessante, para 
colaborar com o novo delegado.
Para terminar, o Delegado cessante 
agradeceu o esforço dos colegas e da 
população local durante o seu mandato 
que conheceu várias realizações. 
Num outro desenvolvimento, 
apelou ao empossado para que seja 
um bom líder, amante do povo e 
que não se esqueça das memórias 
velhas e por último prometeu 
apoiar no máximo que poder.

RENAMO  COM NOVO DELEGADO



Quando um pensamento errado começa 
a se espalhar entre nossas mentes que 
nem trepadeira viçosa entre os ramos 
de uma árvore frondosa, precisamos 
vasculhar as causas para eliminá-las de 
sorte que ele (o pensamento maldito) 
desapareça também. É isto que temos 
que fazer em relação aos nossos irmãos 
da FRELIMO que estão querendo nos 
arrastar para a ideia de que o país ainda 
não está preparado para a implementação 
da lei das autarquias provinciais.
Esta pretensão de querer adiar uma medida 
tão importante para o desenvolvimento das 
províncias (não apenas para as províncias 
que votam na RENAMO, mas todas ao 
províncias incluindo Gaza onde dizem 
que ninguém vota mais ninguém além da 
FRELIMO) é uma repetição do que fizeram 
alguns colonos desesperados em 1974, 
quando se viram derrotados nas guerras 
que realizavam nos países africanos que 
então colonizavam. Queriam convencer–
nos, a nós seus colonizados, a aceitar 
mais uns cinquenta anos de colonização, 
com o pretexto de nos prepararmos 
melhor para as nossas Independências. 
Este ridículo pensamento de querer 
convencer os oprimidos a aceitar mais uns 
anos de opressão, ainda subsiste entre 
algumas mentes portuguesas, e isto nem é 
surpresa. O que surpreende mesmo é que 
ele apareça no seio dos moçambicanos 
em forma de neocolonialismo em favor 
de uma elite política que se vale para 
tecer seus argumentos, de valores nobres 
de que o nosso povo é prendado, como 
é por exemplo a Unidade Nacional.
Em nome da Unidade Nacional, querem 
colocar todo o Moçambique privado da 
verdadeira Democracia, nos arrastando 
para o conformismo de que não 
estamos preparados para as autarquias 
provinciais. Quer dizer por outras 
palavras, ainda precisamos de continuar 
a ser discriminados, excluídos, roubados, 
sacaneados de várias formas, porque 
não estamos preparados para assumir as 
liberdades democráticas com seus direitos, 
suas responsabilidades e seus deveres. 
As pessoas precisam, segundo algumas 
correntes elitistas de ser ricas para terem o 
direito de se organizarem para debater os 

problemas das comunidades onde vivem, 
decidirem em conjunto como vão cuidar 
das suas ruas, como vão fazer para terem 
água canalizada em suas casas, boas escolas 
para seus filhos e para sí próprios, garantir 
energia eléctrica na sua zona… Quem é 
pobre, quem ainda não está desenvolvido, 
não pode constituir-se em autarquia, 
ou seja, tornar-se senhor dos destinos 
da própria comunidade, segundo estes 
comunistas fossilizados lá para os tempos 
antigos da ditadura marxista-leninista.   
Temos que primeiro ficar uns cinquenta 
anos para podermos implementar as 
autarquias províncias, lei que permite que 
cada parcela do país possa ser governada 
de acordo com as suas escolhas nas 
urnas. Tudo porque uma elite de políticos 
envoltos em pergaminhos escusos, não 
está preparada para continuar a roubar 
votos e fazer outras batotas eleitorais com 
as autarquia provinciais em funcionamento.
Conta também o medo da proposta de Lei, 
cuja aprovação é profundamente desejada 
pelos moçambicanos, alguma ignorância. 
Existem chefes que não sabem que um 
governador provincial deve obediência 
ao Presidente da República, mesmo que 
este seja de outro Partido. Julgam por 
isso que a presença de um membro do 
partido que ficou na oposição dentro do 
elenco governamental, como governador 
provincial, já é uma “infiltração inimiga”. Por 
isto ficam aflitos a querer-nos convencer 
que os governos provinciais e locais nada 
têm a ver com as tendências de voto das 
populações que os constituem. Apenas 
dependem do partido que conseguiu se 
alojar na Ponta Vermelha. Vencer em sete ou 
oito províncias, com esmagadora maioria, 
não é nada quando o roubo estrondoso que 
foi feito pelo adversário em apenas uma ou 
duas províncias altera o verdadeiro resultado 
transformando o vencido em vencedor.  
Têm medo das liberdades democráticas 
porquê se elas também abrem caminho 
a uma maior responsabilização dos 
cidadãos que em consequência passarão 
a participar mais no desenvolvimento do 
Pais? Passarão a organizar-se para promover 
o desenvolvimento da sua localidade. 
Têm medo porque só sabem viver do 
roubo, facilidades, da corrupção nas suas 

variantes múltiplas, como partidarização de 
financiamentos, exclusão política de cidadãos 
quando estes procuram o usufruto dos seus 
direitos, e sabe Deus quantos abusos mais? 
Precisamos de ajudar muito os nossos 
concidadãos da maçaroca, pois nem 
entendem os benefícios que a implementação 
de uma verdadeira democracia pode trazer 
até para eles próprios. Não é pelos chefes 
que têm o privilégio de usufruir de regalias 
especiais que lhes deixam blindados destes 
sofrimentos bem conhecidos de todos nós, 
mas pelos simples populares, os nossos 
vizinhos e compadres que por acaso não 
entendam a vantagem das autarquias, a 
necessidade de elas serem implementadas 
imediatamente, os benefícios da 
descentralização para a nossa própria 
libertação da pobreza. É preciso ensinar 
que a Democracia apesar de ser conquista 
da RENAMO, beneficia a todos os honestos, 
mesmo que estes sejam da FRELIMO. 
A proposta de lei que a bancada da RENAMO 
submeteu para aprovação nesta sessão 
da Assembleia da República pode até não 
estar perfeita, mas o dever dos deputados 
da FRELIMO é ajudar a rectificar onde está 
errado, para que se torne numa lei de 
consenso e para que seja aprovada ainda 
nesta sessão. Eles não têm o direito de 
chumbar aquela lei, nem de se absterem de 
aprová-la. Se são verdadeiros representantes 
do Povo Moçambicano como apregoam. Se 
é que têm muito amor pelo Povo, pelos seus 
eleitores que por sinal até nem constituem 
a maioria do Povo, mas dele fazem parte, 
esqueçam-se das suas próprias regalias, 
e aprovem então a lei das autarquias. 
Assiste-lhes o direito, obriga-lhes 
o dever, de propor as rectificações 
necessárias onde encontrem erros, mas 
de modo algum isso deve significar a 
subversão do espírito da proposta de 
lei, nem a sabotagem ou seu adiamento 
para ficarmos eternamente à espera.
O Patrão Povo tem pressa, muita 
pressa mesmo, de exercer o poder ao 
nível das bases, de forma autêntica. O 
Governo Central deve ficar no papel 
de árbitro que verdadeiramente 
lhe compete, e deixar de querer 
continuar com o paternalismo, sempre 
sufocante e quase sempre ladrão.

HÁ COLONIALISMO A RESSUSCITAR EM NÓS!
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OPINIÃO


