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Tomaram posse os 89 deputados 
da RENAMO, o maior partido de 
Moçambique. Este elenco parla-
mentar remanescente dos escolhi-
dos pelo povo nas últimas eleições 
gerais de 15 de Outubro de 2014 
para a VIII legislatura da Assem-
bleia da República, foram investi-
dos numa cerimónia dirigida pela 
presidente daquele órgão legis-
lativo e fiscalizador das acções 
do regime, Verónica Macamo.
A tomada de posse dos deputados 
da RENAMO resulta do acordo alca-
nçado nos dois encontros havidos 
entre o Presidente da Renamo Afon-
so Dhlakama e o Filipe Nuysi auto 

proclamado Presidente da Repúbli-
ca sobre as reivindicações daquele 
partido de não reconhecimento dos 
resultados das eleições gerais últi-
mas que deram uma vitória fraudu-
lenta à FRELIMO e seu candidato. 
graças a facilidades concedidas 
pela comissão nacional de eleições 
e pelo Conselho Constitucional, 
órgãos conduzidos por elementos 
apontados a dedo pelo regime.
De referir por outro lado que, 
este parlamento vai dentro em 
breve discutir o ante-projecto a 
ser submetido pela RENAMO, so-
bre a criação das zonas autóno-
mas nas províncias em que a 

“Perdiz” conseguiu impedir que o 
roubo de votos e outras falsifica-
ções chegassem ao ponto de in-
verter os resultados das eleições. 
Depois da tomada de posse, a ses-
são extraordinária da Assembleia 
da República marcada para esta 
quinta-feira, procedeu a eleição 
dos primeiros e segundo vice-
presidentes, bem como Dos mem-
bros, da Comissão Permanente, das 
Comissões de Trabalho, do Consel-
ho de Administração e dos Grupos 
Nacionais. Ivone Soares foi confir-
mada chefe pela bancada da RENA-
MO nesta VIII legislatura, em substi-
tuição da Angelina Dique Enoque.



Ficha técnica:
Director: Jeronimo Malagueta;   Editor: Gilberto Chirindza;  Redacção: Natercia Lopez;  Colaboradores: Chefes 

regionais de informação;   Maquetizadores: 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

O povo moçambicano vem de uma longa e dolorosa experiência desde a exploração colonial, a Guerra 
pela Independência, Guerra de Resistência pela democracia e a Guerra de Agressão ao Líder da RENAMO 
em sandjundjira que durou sensivelmente 18 meses na zona centro do país, tendo provocado várias mortes 
injustificadas. Jovens, crianças e adultos condenados a morte por um regime maníaco, que quer se manter 
no poder a todo o custo. Todos testemunhamos estas agressões, que pretendiam retalhar a RENAMO e pôr 
fora do combate o Presidente Afonso Dhlakama. 

Será que existe alguém com coragem suficiente para contestar esta verdade? Em Moçambique os 
governantes sempre impuseram ao nosso país um fardo pesadíssimo em termos políticos, económicos 
e sociais. Impuseram ao país pesados sacrifícios, que só foram contidos graças a resistência abnegada 
liderada por Afonso Dhlakama, rodeado por um enorme escudo popular que continua a servir como 
grande muralha protectora e barreira intransponÍvel em defesa do seu líder. 

Apesar de estes dias serem dominados pela autonomização regional reivindicada pela RENAMO como 
única forma de se ultrapassar o imbróglio eleitoral, é quase impossível não voltarmos a estas abordagens 
que marcaram negativamente o nosso povo e a comunidade internacional. Convém que nos lembremos 
para que ninguém fique enganado. É preciso que todos continuemos sem pestanejar, visto estarmos num 
país de tudo ou nada para os governantes da FRELIMO se manterem no poder. Alguém ainda pode duvidar 
que as atitudes destes governantes, ladrões de votos e seus promotores sejam para enganar o povo e 
desvirtuar os desígnios dos moçambicanos? Olhando para a constituição pelo Comité Central da FRELIMO 
do fracassado G40, que anda a vazar fundos do erário público, gente que não passa de puxa sacos, um grupo 
de ignorantes, que recusam ter ideias próprias, que tudo fazem para contrariarem as ideias da RENAMO 
e seu Presidente e até aliciam outros grupos da dita sociedade civil para engrossarem sua fileiras. Se bem 
que alguém tinha dúvidas sobre o mau intencionamento deste grupo, fiquem desde já dissipadas. Agora lá 
estão eles a mando da ala dura do batuque e da maçaroca, irreconciliável consigo mesma, implorando as 
entidades legais para que haja chumbo da proposta da RENAMO sobre as regiões autónomas! Se bem que 
estamos lembrados, os mesmos encorajaram, num passado próximo o roubo de votos, matanças policiais, 
e incitaram à repressão das opiniões e liberdades constitucionalmente previstas. 

O papel desempenhado por estes homens é uma barbaridade sem limites. Olhando para a sua raiva, 
algo típico de alguns camaradas, podemos perceber invariavelmente, que para sofocar o diálogo nacional 
eles são capazes de pedir e defender com unhas e dentes uma intervenção militar contra o povo, em 
defesa  dos seus próprios umbigos. Há um forte investimento do regime, na contratação de gente tagarela 
e gente que insulta muito bem, gente essa, que se reproduz pelas províncias com a finalidade de insultar e 
desvalorizar a RENAMO. Vivemos o maior absurdo jamais visto, algo incomum numa sociedade civilizada 
e democrática, que ninguém deve se conformar com esta estupidez grosseira de quem realmente não sabe 
o que faz. 

Lutar para que não se aprove o projecto da RENAMO sobre a autonomização, é no mínimo andar para 
trás, é lutar pelo retrocesso. Isso é sinal de que tudo está realmente mau, mas tão mau que para eles a 
melhor arma é recorrer a baixaria e a ignorância. Os insultos e a mentira, o nervosismo e a vingança, só 
mostram o muito de crise do servilismo destes que tentam passar a triste mensagem de que no seu governo 
está tudo bem, por mais que vejam que o barco já está a admitir água por tudo o que é lado. Preferem 
morrer a ver que capitular. Com essa atitude só se apresentam como cidadãos de péssima catadura como 
cidadãos de terceira classe, que preferem ficar de fora do mundo, por pensarem que só assim se sobrevive. 

Compatriotas, inclusos os comentadores do G40 e todos que entram na onda só por causa do dólar e de 
whisky e quiçá outras mordomiazinhas, lembrem-se que nada existe melhor que liberdade. Liberdade não 
é apenas livre circulação de um ponto para o outro. É também o poder e abertura para aprender, adquirir 
cultura, se desenvolver como ser humano, e isso só acontece em clima verdadeiramente democrático, 
onde se usufrui uma democracia, com o respeito pela escolha da maioria. 

Por tudo isso, os arrancadores do poder mostram-se quão insensatos são quando nomeiam pessoas que 
encapotadas de jornalistas desempenharam vergonhosamente o papel de hebdomadários desvirtuando 
a nobre profissão de informar. Este só pode ser um governo de faz de contas, que incentiva banditismo e 
eleva os melhores desavergonhados. É uma vergonha termos um Presidente da República assessorado e 
rodeado por gangsters. Bom, num governo de faz de contas, assim vai a roda.
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OPINIÃO

DA CONSTITUIÇÃO QUE TEMOS CONSTITUIÇÃO QUE 
PRECISAMOS
Moçambique precisa de uma 
Constituição Federativa, para 
remover as causas dos conflitos 
que muitas vezes chegam a ser 
armados depois de passarem 
pelas amotinações com queimas 
de pneus nas estradas que ficam 
então inviabilizadas e ainda por 
cima acompanhadas de assaltos 
e saques das lojas, cenários es-
tes normalmente protagoniza-
dos ao nível da capital nacional.
É o descontentamento provoca-
do pela repressão dos interesses, 
das vontades, das tradições cult-
urais e até das necessidades es-
pacíficas de cada zona, de cada 
tribo de cada província e de 
cada região, a emergir em surto 
de violencia que mal definida, 
mas real, a recusar a opressão.
A opção por um Estado unitário 
em 1975, respondeu bem à ne-
cessidade de estarmos coesos 
para nos tornarmos impene-
tráveis às manobras colonialistas 
de dividir para reinar, mas actu-
almente, em nome da unidade 
nacional, estamos vivendo uma 
realidade que alimenta as ten-
dencias dominadoras de uma 
região, uma tribo, e sobretudo um 
partido sobre os outros moçam-
bicanos. E são revoltantes estas 
tendencias de neocolonização.
Já chegamos ao momento em que 
é necessário assumirmos a nossa 
diversidade, mesmo ao nível con-
stitucional, para que seja possív-
el edificar uma Unidade Nacional 
autêntica, sem ser necessário 
sufocar uns para libertar outros.
O medo do sistema federativo 
vem da convicção forçada de 
que ele enfraquecerá a Unidade 
Nacional, ou melhor, da falta de 
confiança numa Unidade Nacio-
nal autêntica. Parece que muitos 
de nós, pricipalmente muitos dos 
chefes, vivem constantemete te-

mendo que a falsa Unidade Na-
cional possa ser desmascarada. 
E não acreditam na possibilidade 
de edificar a Unidade Nacional 
verdadeira. Julgam que uma vez 
instaurado o Federalismo, logo 
cada Estado Federativo começará 
a querer a Independência, a en-
trar em campanhas de desobe-
diência… Não acreditam na 
possibilidade de construir a 
Unidade na diversidade, de 
modo formal e reconhecido.
Precisamos de estudar experiên-
cias e realidades de outras na-
ções modernas que optaram pelo 
federalismos, para nos libertar-
mos de nossos falsos medos e nos 
capacitarmos a preparar a nós 
próprios e à nossa realidade para 
que consigamos edificar o Feder-
alismo que precisamos por ser o 
único sistema em que a Unidade e 
a Diversidade se podem conjugar.
Os Brasileiros, Americanos, ni-
gerianos por exemplo, têm siste-
mas de governação federativos 
mas nem por isso deixam de ser 
unidos. A federação permitiria 
definir os direitos e deveres do 
povo em cada Estado em relação 
ao seu Presidente e deste em re-
lação àqueles. Também tornaria 
claros os direitos e deveres de 
todos em relação à Nação que a 
todos pertence e da qual todos 
fazemos parte. Ela seria uma de-
fesa, mas também uma respon-
sabilização. A educação cívica 
também poderia ser mais sólida. 
O diálogo nacional melhorava 
porque ficava mais iluminado.
Tomemos como base de reflexão 
a questão dos recursos naturais. 
Esses tais que estão agora surgin-
do em “BUM”. Ousemos mesmo 
reflectir a partir da nossa grande 
e respeitável Vale Moçambique. 
Se a província de Tete tivesse 
à testa da sua governação, ne-

cessariamente, um dignitário 
eleito da maioria dos votos da 
população local, e precisasse da 
renovação desses mesmos vo-
tos para continuar a governar, 
seriam possíveis os desmandos 
que o Governo Moçambicano 
permite que sejam praticados 
sobre os moçambicanos que 
lá trabalham e mesmo sobre 
outros filhos do nosso Povo?
Primeiro desmando, a discrimi-
nação salarial aberta. Tem três 
tipos de salários na nossa min-
eradora maior. Esses salários 
dependem de onde o indivíduo 
nasceu e/ou, como foi recruta-
do. Se nasceu em Tete, e foi re-
crutado lá mesmo, tem o salário 
mas baixo, sem direito a aloja-
mento e subsídio de deslocação 
a Maputo. Se o trabalhador é de 
Maputo, mas foi recrutado di-
rectamente em Tete porque para 
lá se dirigiu tentando a sorte e 
batendo qualquer porta, tem um 
salário intermédio, também sem 
direito a subsídios de desloca-
ção e alojamento.  Felizardos são 
aqueles recrutados a partir de 
Maputo. Para igual trabalho, o 
dobro do salário, regalias de casa 
e viagens para Maputo… Esta vio-
lação do princípio de igual trab-
alho igual salário, chega a criar 
conflitos entre os trabalhadores 
que se odeiam, perseguem, e 
até recorrem à magia negra que-
rendo mesmo matar uns aos 
outros porque inconformados 
com a injustiça que o Governo 
Central de Moçambique con-
sente (ou se calhar obriga) que a 
Companhia pratique sobre eles.
As violênca culturais por ex-
emplo, se tornariam inviáveis. 
Se para os comunistas da FRELI-
MO,  pai e mãe não são impor-
tantes. UM governador da RENA-
MO nunca consentiria que o pai, a
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mãe e os sogros do Mineiro 
ficassem fora da assistencia 
médica e medicamentosa que 
a companhia promete aos seus 
trabalhadores e respectivas 
famílias. Direito é para se dar e 
usufruuir sem ninguém dificul-
tar. O povo que vota na RENA-
MO não quer essa exclusao do 
papá, mamã, manos e mesmo 
as sograrias, dos benefícios da 
família. Daqui que a Constitu-
ição deve ser mudada mesmo 
para permitir que quem gosta 
de comunismo tenha Governa-
dor Comunista, e quem gosta 
da Família tenha Governador da 
RENAMO. A mudança constitu-

cional não deve ser um arranjo 
mediano para acalmar a Guerra, 
mas uma renovação porfun-
da para eleiminar aas causas 
desse maldito fenómeno que 
provoca mortes e desgraças.
Os fundamentos de uma consti-
tuição federal para Moçambique 
não devem assentar na crise 
política, mas sim na realidade 
cultural, que temos de saber 
aceitar e enfrentar para poder-
mos melhorá-la.  O desenvolvi-
mento, para ser sustentável, 
tem que caminhar em harmonia 
com a nossa realidade e per-
sonalidade culturais. Fizemos a 
Constituição de 75 aflitos com o 

perigo de fragmentação da Na-
ção Moçambicana por invasores 
externos, fomos aplicando nela 
algumas mudanças cosméticas 
para acalmar crises internas, 
agora temos que ter a coragem 
de aceitar fazer uma constitu-
ição que de facto traduza a nos-
sa realidade de sorte que uma 
vez cobertos por uma lei mãe 
harmonizante possamos enfim 
ser uma nação de facto unida e 
forte. O domínio de um grupo 
(tribal, político, regional…) so-
bre os demais, fragiliza a nossa 
sonhada Unidade Nacional. Para 
ser verdadeira, a Unidade tem 
de ser feita na autenticidade.

DE MANO PARA MANO

Sugiro este título para lembrar aos 
estimados leitores, quem na verdade 
não tem sido realista diante dos fac-
tos desse nosso belo Moçambique, 
quem não tem cumprido com as suas 
palavras. Talvez isso aconteça porque 
todos apostam na continuidade, tanto 
nos discursos como em acções. Senão 
vejamos as qualidades da obra viva, 
do actor e autor do seguinte trecho: 
“A minha vida é uma história de sac-
rifícios e batalhas vencidas em prol 
da libertação e do bem-estar do meu 
povo. Nessa longa caminhada estive 
sempre com o povo, e porque a razão 
é do povo, sempre venceremos”. Este 
grande homem e protagonista, não 
virou lâmina e nem fugiu com Serin-
ga no rabo. Em todos os encontros já 
havidos, ele foi sempre vitima. Não fez 
promessas falsas que não enchem bar-
riga do povo. Ele é o mesmo person-
agem que vem lá dos tempos lutando 
para que a democracia se efective, 
onde teve o primeiro de mano para 
mano um abraço e “aperto de bacal-

hau”, quer dizer aperto de mão com 
Joaquim Chissano, que culminou com a 
assinatura do Acordo Geral de Paz, não 
cumprido por parte do governo, alast-
rando-se até Armando Guebuza, onde 
houve também de mano para mano, 
culminando com assinatura de Acor-
dos de Cessação das Hostilidades, cria-
ção da EMOCHIM e longas rondas de 
negociações no Centro Internacional 
de Conferencias Joaquim Chissano que 
nunca mais têm o seu fim e não está 
sendo cumprido por parte do governo.
No Sábado dia 7 e Segunda-feira dia 
9 de Fevereiro corrente, de novo vi-
mos irredutível Afonso Dhlakama, a 
procura do bem estar para o povo 
Moçambicano, aceitando, apesar de 
estar em vantagem, a aceitar um novo, 
de mano para mano com  o Auto - 
proclamado Presidente da República, 
Filipe Nyusi, onde sem acordos es-
critos, houve apertos de bacalhau 
e sem abraços desta vez. Talvez por 
causa de calor ou por que não vimos 
nada, já que foi tudo à porta fechada.

 Posto isso, a minha pergunta é: Quem é o 
traidor, que não cumpre com a palavra?
Antes que a resposta vire polémi-
ca, não a quero, pois como 
vós já sabeis, vós já a tendes.
Se alguém escreveu há dias que os dois 
grandes problemas que Nyusi  enfren-
taria, são Armando Guebuza e Afonso 
Dhlakama, tenho certeza que segundo 
ele já esta resolvendo de mano a mano 
e no bom caminho, mas como não há 
segundo sem o primeiro, apelo que re-
solva de uma vez por todas o primeiro.
Papa Dhlakama, será que os modus 
operandi deles não serão aplicados 
desta vez na Assembleia da República, 
como tem sido habitual, gozando do 
ditado da maioria, reprovar sempre o 
que é bom e aprovar tudo o que lhes 
apraz? Eu não sei, mas muita força, 
luz ao diálogo entre as partes, rumo a 
verdadeira democracia em prol da paz.

O Povo manda, o Povo vai 
mudar Moçambique!
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