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EM VOLTA DO MODELO DE INTEGRAÇÃO
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O protocolo de 5 de Setembro assinado 
pelos Presidentes Afonso Dhlakama 
da RENAMO e Armado Guebuza, da 
República de Moçambique na cidade 
de Maputo, concretamente no gabi-
nete do Presidente da República para 
pôr fim as hostilidades e que posterior-
mente transformou-se em Lei pela As-
sembleia da República. Como é sabido, 
tem sido exigência da RENAMO o esta-
belecimento e aprovação pelas partes 
de um modelo de integração das For-
ças da RENAMO nas Forças de Defesa 
e Segurança. E esta exigência, faz parte 
desta LeI29/2014, de 09 de Setembro.
Hoje, vimos uma FRELIMO arrepen-
dida de ter concordada com a ideia da 
RENAMO e, começa a dar mostras de 
resistência e passando a exigir pura e 
simplesmente a lista dos militares da 

RENAMO para integrá-los ao seu bel-
prazer, sem guião nem conhecimento 
prévio dos moçambicanos sobre como 
será o processo de integração. O Gov-
erno quer fazer tudo a revelia, algo 
que pode voltar a causar graves prob-
lemas ao país. Eles querem fazer tudo 
a revelia do que constitui a letra do 
acordo. A pergunta que se coloca é: de 
que forma serão integrados? Por que 
está o governo a esconder o modelo 
ou a forma de integração dos homens 
da RENAMO nas Forças de Defesa e 
Segurança de Moçambique? Querem 
transformar o acordo de cessação das 
hostilidades em letra morta? Querem 
repetir o que fizeram com o AGP (Acor-
do Geral de Paz, assinado em Roma) 
na formação das FADM, passando por 
cima de todos os protocolos pouco 
tempo depois dos entendimentos? 
Os últimos pronunciamentos do parti-
do FRELIMO dão a ideia de que os ca-

maradas como se atacados por amné-
sia, já se esqueceram que a assinatura 
do acordo da cessação das hostilidades 
resultou do entendimento havido en-
tre as partes, onde o Governo solici-
tou como questão prévia. Isto, para 
permitir que outras questões militares 
continuassem a ser discutidas em clima 
de paz, sem que isso significasse o fim 
das exigências do partido de Afonso 
Dhlakama. Por isso, quando o Governo 
vem a terreiro denunciar que a RE-
NAMO está fazendo novas exigências, 
isso só pode, no mínimo constituir uma 
autêntica aberração. Daí, ser impor-
tante perceber que tudo o que tem a 
ver com o enquadramento dos homens 
da RENAMO continua a ser discutido à 
luz do proposto modelo de integração, 
evitando que o Governo faça as coisas 
ao seu bel-prazer, pois a eles interes-
sa excluir a RENAMO e manterem um 
exército ao serviço do partido no poder.

A PERDIZ

(continua na pag. 2)
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Se a FRELIMO fosse um partido de 
pessoas sábias, abdicaria de repetir 
estratégias erradas e bem conheci-
das, por um lado e por outro passaria 
a ser escrava de tudo quanto escreve 
e assina por baixo, porque em 1992 
aceitou formar exército apartidário de 
onde surgiram no país as FADM cuja 
estrutura do topo a base em todos os 
ramos, obedecia o princípio em que o 
chefe era proveniente das ex-FPLM e 
o seu adjunto vinha da RENAMO, mas 
por volta de 2002 a 2004 através de 
uma lei aprovada unilateralmente na 
Assembleia da República o partido no 
poder expulsou todos integrantes da 
RENAMO do exército, constituindo 
uma nova orgânica onde dos homens 
de Afonso Dhlakama só restaram 2 
Generais, um desempenhando a fun-
ção de vice-chefe do EGM (Estado 
Maior General) e o outro de Chefe 
da Força Aérea. Sendo interessante o 
facto de este último ter sido enviado 
ao estrangeiro, alegadamente em 
formação, na sequência das hostili-
dades militares de Sandjundjira, que 
terminaram com os acordos de Set-
embro findo entre Guebuza e Dhlaka-
ma, resultante do diálogo no Centro 
de Conferências Joaquim Chissano. 
Presume-se, com toda a lógica que 

este curso no estrangeiro, surgira da 
necessidade de se proteger informa-
ções operacionais, visto que era plano 
governamental na altura, atacar Afon-
so Dhlakama com o uso da aviação. 
Como se pode perceber, o plano do 
governo em relação ao exército nacio-
nal, é a sua instrumentalização, usan-
do a conquista de todos para o seu 
proveito próprio. Quando estavam 
decorridos aproximadamente 12 anos 
do AGP, acordo que conseguiu criar a 
única instituição democrática do país 
as FADM, com elementos vindos dos 
dois lados e com responsabilidades 
partilhadas de forma equilibrada, um 
exemplo para a África e o mundo. In-
compreensivelmente, depois deste 
poucos anos, do que se pretendia 
como exército unificado, com cerca de 
40 Departamentos em todo exército 
unicamente, apenas 1 que é das op-
erações no ramo do exército manteve 
o adjunto proveniente da RENAMO.
Segundo o esquema do organograma 
actual quer do EGM (Estado Maior 
General), quer dos outros ramos, no-
meadamente: Força Aérea, Marinha 
e Exército, os seus chefes vindos na 
totalidade do antigo exército gover-
namental, subordinado ao partido 
FRELIMO, não têm nenhuma obriga-

ção orgânica de partilhar as decisões 
com os adjuntos vindos das ex-For-
ças da RENAMO sinal de que ainda 
reina partidarização e desconfianças 
no exército e que a integração é so-
mente de corpo presente e não de 
trabalho conjunto. Tal demonstra má 
fé do Governo moçambicano, o que 
é réprobo num país que se pretende 
uno e indivisível como o nosso. Esse 
comportamento não é de aceitar.
Enquanto ocorria essa descriminação, 
a Polícia da República de Moçambique 
e a FIR iam sendo potenciadas em ma-
terial letal. E para melhor fazer ador-
mecer os distraídos o Governo e os gov-
ernantes subalternos iam proferindo 
discursos referentes a governação in-
clusiva mas sem definir o tipo e a área 
da inclusão. Discursos que no final de 
contas eram meramente demagógi-
cos e maquiavélicos. Pois uma gover-
nação inclusiva não significa selectiv-
ismo dos cidadãos para participarem 
no aparelho do Estado com base na 
camisola partidária, muito menos con-
fiança política, mas sim capacidade 
técnica e profissional. Governação in-
clusiva significa despartidarização das 
instituições do Estado, basicamente: 
da Defesa e Segurança, Justiça, Edu-
cação, Saúde, Empresas Públicas.
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EDITORIAL

Ficha tecnica:
Director: Jeronimo Malagueta;   Editor: Gilberto Chirindza;  Redação: Natercia Lopez;  
Colaboradores: Chafes regionais de informação;   Maquitizadores: João Mazingo e 

Marcial Macome
Sede Nacional da Renamo: Av. Ahmed Sekou Touré nº 657; Email: boletimaperdiz@gmail.co.mz

Cells: 829659598, 844034113; www.renamo.org.mz 3

Moçambique vai passar o Natal e entrar no novo ano, ainda com a Paz fragilizada, sem nenhuma 
certeza de poder voltar à estabilidade, ou melhor, com medo do regresso da violência social 
generalizada, por causa das intransigências eleitorais que levam ao descrédito dos resultados 
anunciados pela (CNE) Comissão Nacional de Eleições e pelo (CC) Conselho Constitucional.
Incerteza, medo, dúvida, desconfiança, ansiedade, alguma esperança fragilizada, 
fervilham na consciência colectiva dos Moçambicanos como se fossem 
pragas de sentimentos incontrolados a se multiplicarem no seio de um Povo.
Um Chefe suplica pelo diálogo e o outro nem se dá ao luxo de responder com palavras mas a 
sua máquina partidária vai implementando acções que bem revelam a intenção de um desprezo 
propositado em relação às realidades nacionais. Problemas como desaparecimento de editais 
das mesas de voto que estão em discordância, afastamentos e detenções de fiscais, discordâncias 
entre os editais provinciais e os resultados apresentados pela CNE no seu anúncio oficial. Todo o 
povo está atento aos acontecimentos sobre o processo eleitoral, que ainda é assunto na ordem 
do dia no nosso país. Estamos a acompanhar o ping pong ente a CNE, STAE e o CC sobre editais. 
Sabemos que os editais foram deitados fora ou simplesmente queimados, na perspectiva de 
serem elaborados outros pelos Órgãos Centrais que mencionamos supra. Sim, os editais que 
circulam na CNE foram falsificados a favor da FRELIMO e seu candidato. Sabemos e ouvimos 
sempre as baboseiras do porta-voz da CNE, naquilo que sem ofender é um saco de mentiras, atrás 
de mentiras. Vejam até onde as manobras maquiavélicas de um regime ladrão chegam. Esse 
Cuinica, o Porta-voz da CNE, só merece demissão voluntária ou compulsiva. E nós queremos que 
esse homem seja destituído desse lugar, não tem dignidade e nem merece um mínimo de respeito.
Todo o Povo sabe que o Conselho Constitucional vai pronunciar-se a favor do Candidato Nyussi e 
do partido FRELIMO, porque é o partido da maioria dos juízes que dele fazem parte como também 
sabe-se que depois de cumprido o prazo e confirmados os veredictos da CNE, vamos ter um Governo 
indesejado pela grande maioria dos eleitores e a executar programas que aborrecem ao grosso do 
nosso Povo, como nacionalizar as pequenas machambas de um distrito para fundar uma empresa 
latifundiária resultante de um acordo económico feito por interesses inconvenientes e desconhecidos 
das comunidades. Pelo menos foi o que falou Nyussi durante a campamnha num dos distritos de Tete. 
Resultado das comodidades que as eleições fraudulentas que garantem a vitória permanente dos 
batoteiros de um Partido em nada comprometido com a Democracia, que leva à comodidade de 
pensar-se insubstituível para ocupar os bancos do poder. E para ludibriar as mentes e as consciências 
dos cidadãos e dos observadores, vão tentando criar promessas de criação de um fundo abrangente, 
onde também os desmobilizados da RENAMO podem ser atendidos, mas sempre a deixar as principais 
linhas de acção no segredo dos deuses para poderem manobrar a seu favor quando e como quiserem.
Vão lançando conversa para distrair o Povo e acalmar os ânimos e as emoções, de sorte 
a aguardar melhores momentos para privilegiar os sempre privilegiados  e injustiçar os 
sempre injustiçados.  A ambiguidade com que o fundo de paz recentemente anunciado 
para apoiar a reintegração dos desmobilizados, vai permitir que ao final de tudo, sejam 
apoiados e financiados os mesmos que já beneficiaram do fundo de reintegração ora 
cessante, e que aqueles desmobilizados que ainda estão esperando pela resposta aos 
seus pedidos, continuem esperando, nos últimos lugares da fila, até ao dia de nunca mais.
Estas manobras de falta de transparência são a verdadeira causa das fraudes que se 
destinam a manter os esquemas de corrupção, muito mais do que manter o poder. 

O povo sabe

A P A Z  A M E A Ç A D A  D U R A N T E  A S  F E S T A S



O teatro começou com um recensea-
mento porta a porta. Jovens que se 
diziam voluntários e ao serviço da 
Comunidade passaram por todas as 
casas dos bairros suburbanos a saber 
do número de moradores para ser-
em distribuídas Redes Mosquiteiras. 
Ninguém desconfiou de nada e por 
isso mesmo todos demos as infor-
mações verdadeiras sobre as nossas 
casas. Hoje já é possível começarmos 
a desconfiar, pois afinal o que está a 
acontecer com as redes mosquiteiras 
não tem nada a ver com o programa 
que aqueles nossos filhos nos apresen-

taram. Em lugar de uma distribuição 
porta a porta, surgiu repentinamente 
uma aglomeração de multidões juto 
às sedes dos ditos governos do bairro, 
que deveriam ser a pedar gema do ex-
ercício da Democracia, mas o espírito 
monopartidarista os frelimizou de tal 
sorte que se tornam autênticos malan-
dros com tendência de serem inimigos 
do Povo que deveriam representar.
O episódio das redes mosquiteiras é 
uma domonstração clara de que afi-
nal a paridade deve ser muito mais 
alargada. Deve chegar às bases, e sem 
atributos prejorativos como aquele 
de querer impingir a mensagem de 
que “a RENAMO reclama paridade 
para acomodação financeira dos seus 
membros”, pois a maioria dos mem-
bros da FRELIMO que participam dos 
conselhos consultivos dos bairros não 
ganham, pelo menos o suficiente para 
viver. Só podem aproveitar praticar 
um pouco de cabritismo, e nada mais 
que isso. Portanto, a presença de rep-
resentantes da RENAMO nos consel-
hos dos bairros mais não serviria que 
para garantir transparência. Isto sig-
nifica, assegurar ao Povo a possibili-
dade de saber se aqueles jovens que 

passaram por nossas casas estavam 
mesmo num serviço de combate à Ma-
lára ou vinham fazer algma acção de 
espionagem. Em caso de terem vindo 
num seriviço sério, o que aconteceu 
para eles desaparecerem? Roubaram-
lhes o subsídio? Ou foram simples-
mente afastados para que os papás 
lá do bairro podessem ficar à vontade 
com suas manobras? O que aconteceu 
mesmo? O Povo precisa saber. Mesmo, 
os bandidos ficariam menos encoraja-
dos se suas falcatruas fossem esclare-
cidas e consequentemente punidas.
Que decepção nesta pausa em que os 
camaradas se ensaiam na coragem de 
nos apresentarem como Presidente o 
seu falso vencedor, senhor Filipe Nyussi.
 Ainda nem está consumada sua 
manobra de roubo de poder, e já nos 
começam a mostrar falcatruas tais 
e tamanhas? Que será de nós quan-
do seu roubo estiver consumado!
Um recenseamento para or ganizar 
um roubo, valha-nos Deus. Somos 
nós os cidadãos de Maputo culpa-
dos disto, porque não temos a cora-
gem de mostrar cartão vermelho. 
Votar em massa na RENAMO, para 

tirar estes malandros do poder. 
Este é o único caminho. Enquanto não 
o trilharmos, vamos sofrer roubos de 
toda a espécie. Redes mosquiteras 
hoje, outra e outra coisa amanhã, eles 
só sabem sabotar e vigarizar a vida 
dos honestos. Assim têm feito desde a 
nossa Independência conquistada com 
sacrifício, muias vezes até à morte.

M A L Á R I A ,  D I S C R I M I N A Ç Ã O  E  B A T O T A S 
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A  H E C A T O M B E  N O S  E X A M E S  F I N A I S

“As reprovanções nos exames  devem 
se a condições de ensino de que o país 
dispõe”.
 

Director distrital da educação de 
Cuamba no distrito de Niassa diz que 

o elevado nível de reprovações nos 
exames de matemática, física, biologia 
e química devem-se as condições de 
ensino de que o país dispõe. Segundo 
o mesmo director, estas cadeiras 
são dadas teoricamente  carecendo 
de uma experimentação, pois a 

sua natureza exige dos estudantes 
um contacto com a experiência.
Aliado a este problema o director disse 
que a falta de bibliotecas e carteiras, 
nas salas de aulas concorrem para 
os actuais resultados dos exames.
Em relação as desistências e 
gravidezes precoces, o director 
garantiu que houve uma mudança 
considerável em relação aos dados 
do ano passado. Pois, no ano passado 
segundo ele houve 50 desistências e 
este ano o número reduziu para 38.
As gravidezes envolvem comerciantes 
de má fé que aliciam as raparigas 
com valores e bens. Em todos estes 
casos não existe nenhum caso 
de envolvimento de professores.
De lembrar que a PCA da FDC Graça 
Machel defendeu uma reforma da 
educação e adaptação da educação 
aos desafios do século 21, pois os 
desafios que se colocam ao ensino 
actual não são os mesmo que se 
colocam aos do século passado.

Sociedade
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A COMISSÃO POLÍTICA DA RENAMO REÚNE EM UMA SESSÃO ALARGADA

A comissão política da RENAMO vai 
se reunir em sessão alargada aos 
Chefes dos Departamentos, Delega-
dos provinciais e outros Quadros do 
partido, na vila de Gorongosa no 
distrito do mesmo nome nos dias 21 
e 22 de Dezembro do ano em curso.

A reunião tem em vista analisar as úl-

timas Eleições Gerais e Provinciais que 
decorreram no passado dia 15 de Ou-
tubro no país e na diáspora. Segundo 
uma nota de impressa do Gabinete do 
Presidente, enviado a nossa central de 
informação que data de 17 de Dezem-
bro, a reunião vai também analisar o 
desempenho do partido, a situação 
política, económica e social do país. 
Recorde-se que a RENAMO mostrou 
indignação em relação ao processo 
eleitoral, o que levou este partido a 
apresentar recurso a CNE e ao Consel-
ho Constitucional e ambos recusados 
segundo fundamentação do acórdão 
n˚18/CC/2014 de 4 de Dezembro. Lem-
brar que informações disponíveis indi-
cam que, o CC irá divulgar os resultados 
definitivos no dia 23 do mês corrente.
Esta reunião vai decorrer após uma 
interrupção do périplo do líder da 

RENAMO na zona sul devido as 
condições climáticas que se fizeram 
sentir nestas regiões do pais e após 
um comunicado do Banco Central que 
dá conta que a tensão política pós 
eleitoral contribui de forma signifi-
cativa para a derrapagem do metical.
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“NYAMUSSORO PARA A EDUCAÇÃO EM MOÇAMBIQUE”
Na terra natal dos meus pais a pa-
lavra Nyamussoro é usada para in-
divíduos com uma capacidade de 
desvendar os segredos obscuros da 
natureza, estes tipos por vezes são 
confundidos com curandeiros e adi-
vinhos, eles têm o poder de trazer a 
ribalta a justificação e explicação  de 
qualquer mistério  que fustiga a so-
ciedade, na antiga Grécia eram con-
hecidos por  oráculos, um dos mais 

famosos oráculo foi o que desven-
dou o misterioso futuro do “ Édipo”  
da obra de Sófocles, que dava conta 
que o Édipo  iria matar o seu pai, des-
posaria  sua mãe e teria  filhos com 
sua própria mãe. Facto este que se 
consumou e deu origem as duas fil-
has  de Édipo (Antígona e Esmena).
Hoje o elevado nível de reprovações 
nos exames da primeira época da 
10 e 12 segunda classe exigem de 

nós uma profunda análise. A quem 
logra dizer que a educação precisa 
de um Nyamussoro/ oráculo para 
nos tirar desta misteriosa taxa de 
reprovações pois estamos perante 
uma situação catastrófica que pre-
cisa de uma rápida intervenção do 
nyamussoro sob pena de um futuro 
incerto para o país se acreditarmos 
que a educação é a base de desen-
volvimento da pérola do indico. 

Opinião
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CHUVAS ARRASAM MAPUTO 

As chuvas torrenciais que abalaram 
a região sul do país entre a noite de 
segunda-feira e tarde de terça-feira 
arrastaram nas cidades de Maputo 
e Matola várias casas e deixaram 
ao relento dezenas de famílias nos 
bairos de:  Chamanculo, ferroviário, 
Magoanine Nkobe, Fomento, Liber-
dade, Infulene Matola e Malhapsene 
Já as avenidas 25 de Setembro, 
Samora Machel e Karl Marx, no cen-
tro da cidade ficaram intransitáveis 
durante a forte chuva que se fazia 
sentir. Entretanto, um comunicado 
do Instituto Nacional de Metereo-
logia prevê o melhoramento do 
estado do tempo a partir do dia 
17 na cidade e província de Ma-
puto e a ocorrência de aguaceiros 

até hoje, dia 18, nas províncias de 
Gaza, Inhambane, Manica e Sofala.  
Os estragos deste fenómeno cíclico 
puseram mais uma vez a nú a inca-
pacidade e o desinteresse do Gov-

erno Autárquico que a FRELIMO co-
locou em Maputo através das suas 
habituais batotas eleitorasis, em re-
solver os problemas dos munícipes. 
Surgiram por exemplo, cidadãos de-
clarando à imprensa que perman-
eciam nos locais de risco desde o 
ano 2000, à espera que lhes fosse 
concedido outro lugar seguro para 
construir. Apesar de tantas cheias 
seguidas, o Município ainda não se 
dignou tomar as rédias do Planea-
mento Físico Urbano, que anda des-
controlado através da corrupção.
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Várias tentativas do ministério de educa-
ção explicar este fenômeno dentre eles: 

Burladores garantia que tinham • 
os exames e enganaram os estu-
dantes.
Distração dos estudantes• 
Conflito político-militar • 

Foram estas tristes lamentáveis ex-
plicações do “MINED” em respos-
ta ao elevado nível de reprovação.
Vamos agora analisar a co-
erência destas justificações.
Admitindo a possibilidade de burla-
dores não estamos perante um novo 
fenómeno de empreendedorismo?
 Ora vejamos os como funcionam es-
tes circuitos, o agente da “MINED”  
fornece exames aos seu colabora-
dores sob proposta de pagamento de 
uma taxa, este por sua vez como é 
empreendedor paga a taxa no agente 
da MINED e depois serve de fornece-
dor para os estudantes, estes devido 
a fraca qualidade de ensino ao longo 
do ano e falta de desempenho quer 
dos professores e estudantes vêm no 
pequeno empreendedor a saída do 
seu problema e vão adquirir o suposto 
exame, mas porquê o ano inteiro não  
estudaram nada, eles não têm capaci-
dade de analisar a veracidade das re-
postas e fazem um copy e past, mas 
porque na sala existe um professor 
que controla o exame é lhe dado uma 
pequena taxa para fechar os olhos e 
deixar-lhes copiar. Dando assim a Clara 
razão para o ministério chamar-lhes de 
distraídos pois essa distração foi plan-
tado pelo próprio ministério, pela es-
cola, pelos professor, pelos pais e pelo  
sistema de educação em vigor no país. 
A quem diga que o problema da 
qualidade de ensino passa por uma 
formação psicopedagógica dos pro-
fessores, “talvez sim, talvez não” 
pois já tivemos casos de professores 
sem formação psicopedagógica e 

os resultados eram bastante satis-
fatórios em relação aos apresenta-
dos atualmente com os professores 
com formação psicopedagógica.
 A educação desde o período pós in-
dependência, foi defendia como pri-
oridade e até então essa prioridade 
não passa de simples desejo utópico 
comparativamente a qualidade ofer-
ecida pelo nosso sistema de educa-
ção e a desmotivação generalizada 
dos profissionais desta ária sobretudo 
os professores, quer ao nível de in-
centivos, formação e remuneração.
Em análise do último ponto apresen-
tado pelo ministério, no caso concerto 
situação-político-militar deixa a dese-
jar pois durante várias intervenções do 
governo fomos brindados com discur-
sos de que este assunto era bastante 
localizado e não afetava de forma al-
guma o desenvolvimento d outros 
sectores como é o caso da educação 
em província não abrangidas pelo 
conflito. O surpreendente é saber que 
estudantes de Niassa, Maputo, Cabo 
Delgado, Gaza e outras províncias não 
tiveram aproveitamento diferente das 
províncias afetadas pelo conflito, inda-
gango qual terá sido o conflito político 
militar que ocorreu nestas províncias?

Não será o conflito das passagens • 
automáticas? 
Não será o conflito de falta de • 
incentivo dos professores?
Não será o conflito da qualidade • 
do ensino no país?
Não será o conflito de falta de • 
atenção na educação?
Não será o conflito dos magros • 
salários dos professores?
Não será o plano de retardar a • 
educação nacional para mandar 
os filhos a 
Estudar fora e voltarem chefes?• 

“Hirrrrrr tokosa, hirrr tokosa, hirrr 
tokosa”

Palavras típicas de um nyamussoro
Nita tokosa gogo nani vita (vou 
falar clamando por)  espírito de 
prosperidade na nossa educação. 

Ciente da total responsabili-
dade do governo é preciso não 
por de lado a responsabilidade 
dos pais na educação dos filhos.
Acreditando em todas hipóteses acima 
levantadas a minha apreciação neste 
assunto leva-me acreditar da indifer-
ença dos pais em relação a educação 
dos filhos. Estamos perante um mun-
do de correria em que os pais não 
acompanham a educação dos filhos 
devido a dinâmica da vida atual, para 
fundamentar este hipótese dei-me o 
desafio de passar por 30 casa de ami-
gos e vizinhos de modo a me integrar 
da participação dos pais na educação 
dos filhos, para a minha surpresa em 
cada 10 casas por onde passei 8 não 
têm se quer um livro infantil, nem um 
livro de lazer quer para os pais ou para 
os  filhos lerem em tempos livres. Este 
fenômeno estende-se as nossas bib-
liotecas que pouco são visitadas por 
estudantes do ensino secundário. Em 
cada 20 estudantes 17 nunca entraram 
numa biblioteca uma pesquisa feita por 
mim nas escolas secundárias de Mal-
hazine, Josina e Manhanga levou-me 
a tais resultados oque deixa a desejar 
num país que continua acreditar que a 
educação é a base de desenvolvimento.
Para ver este assunto ultrapas-
sado é preciso que juntos clamem-
os por um nyamussoro para a 
educação em Moçambique que 
p`ossa nos tirar desta perdição. 

“Hirrr seyavuma “
Ha ta vuma, para ter uma educação  
que traga   pensadores e   não caixas 
de ressonância se não mudarmos de 
atitude.
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