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EM PALMA PRESIDENTE DHLAKAMA DESAFIA NYUSI A 
MATERIALIZAR A PROPALADA ABERTURA AO DIÁLOGO
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O Presidente da RENAMO Afonso 
Dhlakama, realizou um comício 
popular bastante concorrido, no 
distrito de Palma, província de 
Cabo Delgado, norte do país, ontem 
quarta-feira dia 4 de Fevereiro do 
corrente ano. O presidente Dhlaka-
ma que foi recebido por  uma mol-
dura humana, que acorreu ao local 
do comício, reiterou a necessidade 
de governar as zonas centro e norte 
onde obteve resultados superiores 
ao seu mais directo concorrente, o 
então candidato da FRELIMO Felipe 
Jacinto Nyusi, nas eleições do pas-
sado dia 15 de Outubro de 2014. 
Segundo Dhlakama, se a FRELIMO 
não sentar - se a mesa com a REN-

AMO no sentido de resolver o dife-
rendo resultante dos resultados 
fraudulentos que caracterizaram o 
processo eleitoral, a RENAMO vai 
avançar com a formação do Gover-
no nas zonas centro e norte do pais. 
“Desafio o Nyusi vvgbga concreti-
zar as declarações por ele profe-
ridas na praça dos heróis,  que-
rendo, logo que ele acompanhar 
através da Mira mar e STV sobre 
a minha disposição,  que me ligue 
imediatamente para um encon-
tro, que pode ser amanhã mesmo 
(hoje)  em Montepuez ou em Ni-
assa na quarta-feira da próxima 
semana”. Rebateu Dhlakama.
Num outro desenvolvimento,  Afon-

so Dhlakama disse que, não se pode 
brincar com o povo, fazendo propa-
ganda barata, falando de abertura 
ao diálogo quando na verdade eles 
não estão interessados em dialogar.
De recordar que, Dhlakama está 
a fazer um périplo pelas provín-
cias da zona centro e norte do 
país tendo já visitado as províncias 
de Sofala, Maníaca Tete, Zambé-
zia Nampula e agora Cabo Del-
gado com o objectivo de explicar 
as populações, a necessidade da 
criação de uma zona autónoma 
nas regiões onde ele ganhou. 
Na próxima semana Dhlaka-
ma irá visitar a província de Ni-
assa ainda no norte do país.
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A situação que vivemos em Moçambique é de restrição a um ciclo vicioso, em que milhões 
de almas clamam por transformações estruturais fundamentais visando a presteza nas 
mobilizações, situação no entanto imediatamente recusada por governantes autoritários, 
assassinos, selvagens e insensíveis ao significado das premissas alheias. Essa situação é 
caracterizada pela enorme probabilidade de um conflito violento entre as partes envolvidas, 
referimo-nos a RENAMO e FRELIMO, só podendo ser evitado a tempo com a compreensão 
das reais proporções da tragédia que se pode apresenta no horizonte. O governo frelimista, 
julgando-se impune por ser enganosamente dono de tudo, vê-se intocável e quiçá imparável 
nas suas pretensões de conseguir tudo a força da makarov, Ak47 e mesmo se necessário 
do canhão. Para o governo minoritário deste país, a ideia perseguida, de tudo ou nada é 
mais sublime, pois nos rudes golpes à oposição, tudo vale, desde ameaças, intimidações, 
preparação de atentados de todo o tipo, e assassinatos a queima-roupa como aconteceu 
recentemente nos dias 31 de Janeiro e no dia 1 de Fevereiro de 2015, nas regiões de Mudala, 
Distrito de Chibabava e Panje, onde caíram vítimas das balas assassinas da FRELIMO os 
cidadãos que em vida respondiam pelos nomes de Jorge Penicela e Lavomoo Arone.

Guebuza e queijandos esquecem que a cada herói que morra ou desanime por causa da 
opressão, dezenas de outros bravos surgem. Esquecem que quanto mais sangue inocente 
irriga Moçambique, outros Andrés Matsangaice e Afonsos Dhlakama saem da forja. Esquecem 
que quanto mais queimamos a urtiga ou mais caçamos coelhos, estes mais se multiplicam. 
Assim acontece quando um povo se bate pela justiça e liberdade. Vide como o poder absoluto 
corrompe absolutamente. Eles roubam escandalosamente os votos depositados a favor 
da RENAMO. Volta e meia exigem que o lesado fique a aplaudir como se nada estivesse 
acontecendo. Oferecem algumas facilidades ao líder da RENAMO e dizem: “Nos já demos 
Estatuto de líder da oposição, o que mais quer ele?” Perguntam eles visivelmente irritados 
com a vitória da RENAMO e confirmam: “arrancamos a força” segundo Guebuza. Afinal em 
que país estamos?

 Os marxistas habituados a dobrar toda a gente bradam: “traição traição”. Que importa 
que a fração dos ricos brade. Vendo que o poder lhe foi arrancado pelo povo? Quando o povo 
resolve publicamente se manifestar, lá vem o exército e a polícia de armas em riste, segurança 
aberta e dedo no gatilho, prontos a fazer justiça da selva. Fazem da acção de apoio a oposição 
crime, perseguem, matam, zombam. Mas, tudo em vão. O povo é imparável. Tentar parar o 
povo é o mesmo que tentar parar o vento com as mãos. 

Se atentarmos para o que nos dão a consumir e perceber os comentaristas do regime, fica 
claro que querem criar na RENAMO uma cisão. Insistem que os deputados ausentes da sala 
do Parlamento devem tomar posse para não perderem direitos. Esquecem que a justa luta 
quando vencida seu galardão é superior que ocupar no parlamento, restos que os ladrões 
deixaram. Mas porquê tanta pena pela Bancada da RENAMO, puro amor ou desejo de terem 
padrinhos para atingirem objectivos (in) confessáveis? Incompreensível é vermos toda a nata 
frelimista de pseudo comentaristas apunhalando a RENAMO por estar a reivindicar suas 
conquistas e a acarinhar a FRELIMO que roubou os votos e viciou todo o processo eleitoral. 
Aonde é que reside a justiça nisso tudo?

A natureza do conflito que se anuncia concorre para mudar o carácter actual da nossa 
sociedade. Podemos, sem dúvida alguma, preparar - nos para ele; dessa forma, construiremos 
uma nova civilização, em tudo diferente do que qualquer outra que tenhamos tido até aqui. 

Na verdade, alguns dos acólitos que desfilam nos meios de informação públicos, 
nacionalizados pela freli, identificam cidadania como capacidade de se curvar a FRELIMO, 
esses nem merecem a consideração do povo. São de uma indigência analítica de fazer 
vergonha. Só pensam nas suas panças coitadinhas.
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RENAMO PREOCUPADA COM LENTIDÃO DO GOVERNO

A RENAMO convocou uma 
conferência de imprensa na 
sua Sede Nacional em Ma-
puto, para através do seu 
negociador chefe, Saim-
one Macuiane apresentar o 
que considerou de um es-
clarecimento sobre o im-
passe no cumprimento do 
Acordo de Cessação das 
Hostilidades Militares assi-
nado por Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama Presi-
dente do Partido RENAMO 
e Armando Emílio Guebuza 
então Presidente da Repúbli-
ca e do partido FRELIMO.

Saimone Macuiane, negociador chefe 
da RENAMO no diálogo com o Gover-
no falou da inquietação do seu Partido 
e Presidente face a lentidão com que 
decorre o diálogo em curso no Centro 
Internacional de Conferências Joa-
quim Chissano assim como o impasse 
que se verifica na implementação da 
alínea h) do Memorando de Entendi-
mento a que se refere o Acordo sobre 

a Cessação das Hostilidades Militares 
assinado a 05 de Setembro de 2014, 
comprometendo deste modo os ob-
jectivos do referido diálogo, nome-
adamente a reconciliação nacional, 
a consolidação da democracia, o de-
senvolvimento e a unidade nacional.
Após a denúncia de 26 de Janeiro cor-
rente assinada pelo negociador chefe 
da RENAMO endereçada ao Governo 
de Moçambique sobre a movimen-
tação de contingentes das FADM e 
FIR para as zonas de influência da 
RENAMO sobretudo nas províncias 
de Inhambane, Sofala, Manica, Tete 
e Zambézia, há informações confir-
madas pelas populações das zonas 
visitadas pela EMOCHM na zona 
centro, de novos efectivos a serem 
movimentados para os distritos de 
Maríngue, Chibabava e Chemba.
Contudo, a Delegação do Gov-
erno recusa a realização do trab-
alho de supervisão, alegando que 
a fase da cessão de hostilidades 
Militares não precisa de supervisão, 
quando está prevista no Acordo.
A RENAMO repudia a recusa 
sistemática do Governo para aprova-

ção do modelo de integração e en-
quadramento previsto na alínea h) 
do Memorando de Entendimento 
que passamos a citar, “para efeitos 
de operacionalização das questões 
atinentes aos parágrafos anteriores, 
as equipas de peritos militares de 
ambas partes deverão apresentar 
um documento ao plenário que con-
tenha também as questões relati-
vas à integração das forças residuais 
da RENAMO nas Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique e da Poli-
cia da República de Moçambique e 
consequentemente enquadramen-
to da Segurança da RENAMO”. Se-
gundo o mesmo documento que te-
mos vindo a citar, solicita o quadro 
orgânico das FADM e da PRM, o que 
a Delegação do Governo ainda não 
entregou, dificultando deste modo 
os progressos no cumprimento do 
acordo em matérias de integração e 
enquadramento, condição chave para 
o cumprimento efectivo do acordo.
A RENAMO tem apresentado dados 
que ilustram que em 20 anos cerca de 
99% dos oficiais nas Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique proveni-
entes da RENAMO foram compulsiva-
mente destituídos das suas funções 
passando uns a serem designados 
de assessores, função inexistente na 
estrutura orgânica das FADM e out-
ros que passaram à reserva sem que 
sua idade o justifique. São estes ofici-
ais que a RENAMO pretende ver en-
quadrados em primeiro lugar para em 
seguida tratar de integração na Polícia 
da República de Moçambique, isto é, 
este problema deve ser resolvido na 
base dos oficiais que já existem nas 
Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique na base do Acordo Geral de Paz 
assinado a 4 de Outubro de 1992.
Na sequência da falta de entendimen-
to e da recusa sistemática por parte 
do Governo de acolher a proposta do 
Partido Renamo e o seu Presidente 
Afonso Dhlakama questionam ao gov-
erno se há ou não a vontade política 
de fazer cumprir e respeitar o acordo.



FRELIMO ASSASSINA MEMBROS DA RENAMO
A delegação da RENAMO no 
diálogo político com o gover-
no da República de Moçam-
bique, acaba de denunciar 
numa carta endereçada a 4 
de Fevereiro ao Comandante 
da EMOCHIM, o Brigadeiro 
tsuana, Therego Seretse a 
execução sumária de seus 
membros por militares das 
FADM. Eis o teor da denúncia:

"Assunto: Execução de dois 
membros da Renamo na 
Província de Sofala pelas 
tropas Governamentais.
A Delegação, em representação 
do Partido no diálogo com o 
Governo, vem por este apresen-

tar uma denúncia que configura 
violação do Acordo da Cessação 
das Hostilidades Militares; medi-
ante baleamento mortal no dia 
31 de Janeiro de 2015, na região 
de Mudala, Distrito de Chiba-
bava, do cidadão que em vida 
respondia pelo nome de Jorge 
Penicela e Lavomoo Arone, na 
região de Panje, também por 
baleamento mortalmente no 
dia 1 de Fevereiro de 2015.
Porque tal prática representa 
uma eminente ameaça a paz 
e reconciliação, solicitamos a 
intervenção urgente da EMO-
CHM para efeitos de averigua-
ção no quadro da sua missão.
Aproveitamos o ensejo para em 

nome da RENAMO reiterarmos 
a nossa disponibilidade para o 
Diálogo e o nosso comprome-
timento com a paz, a reconcil-
iação e a unidade nacional, em 
nome dos superiores interesses 
do povo moçambicano. Cordiais 
saudações." Estivemos a citar.
Neste momento de intenso com-
bate pela democracia e reconcil-
iação no nosso país, esperamos 
chegar a bom porto sem que mui-
to mais vidas sejam sacrificadas.
Perante este crime, foi com 
profundo pesar que a equipa 
do boletim a Perdiz recebeu 
esta informação. Pelo que, 
endereça sinceras condolên-
cias às famílias enlutadas. 

PONTO DE VISTA
A DISCRIMINAÇÃO COLONIAL SOBRE OS ENFERMEIROS 
MOÇAMBICANOS.
A formação de enfermeiros moçam-
bicanos teria sido uma acção bem no-
bre do colonialismo português, mas 
se transformou em fonte de revoltas 
e contestações pela discriminação sa-
larial aberta com que os quadros de 
saúde então formados eram tratados

Para estudar e se formar, os mesmos 
professores, as mesmas aulas, os 
mesmos livros, na mesma escola. A 
matéria do curso era geral para todos 
sem distinção de cores ou de raças. 
Para os brancos, na altura chamados 
de europeus mesmo que nascidos 
aqui em Moçambique, como para os 
negros ou mestiços, desde que tives-
sem a instrução primária completa, os 
professores, as disciplinas de ensino 
profissional e a duração do curso e 
os juris dos exames eram os mesmos.
Concluída a formação e alcançada a 
nota de aprovação e o Diploma de 
enfermagem, começava o apartheid, 
sob-batuta do Governo fascista portu-
guês que se dizia multiracial e pluricon-
tinental. Os graduados de raça branca 
para o “quadro europeu” com melhor 

vencimento, direito a progressão de 
carreira na altura designada de “aces-
so ao quadro”, que permitia chegar 
a enfermeiro chefe e até a economo, 
categorias reservadas a brancos, pois 
o colonialismo se destinava mesmo a 
inferiorizar os moçambicanos e já que 
a diferença de côr facilitava a separa-
ção… os negros e mestiços ficavam en-
tre as classificações de enfermeiros in-
dígenas, que mais tarde se chamaram 
de enfermeiros auxiliares,  condição 
que deveriam manter até à morte, 
mesmo trabalhando duramente e de 
forma distinta, devido tão sómente à 
raça com que nasceram. A passagem 
do nome de indígena para auxiliar de-
veu-se ao eclodir das lutas proto e pré 
nacionalistas, mas não foi muito mais 
do que mudança de nome. Manobra 
cosmética para boi dormir. Aquela 
classificação profissional baseada 
simplesmene no critério rácico, tinha 
na verdade o objectivo de assegurar o 
enriquecimento fácil de alguns, à cus-
ta do empobrecimento dos outros. O 
colono português rendia-se a ensinar 
qualquer coisa aos moçambicanos 

para poderem ser usados ao serviço 
dos seus interesses, mas não desejava 
de facto so seu real desenvolvimento 
uma vez que este constituia um pari-
go à contnuidade da sua dominação 
ao nosso povo. Para treinar, e depois 
disso trabalhar, a mesma seringa, a 
mesma bata branca, o mesmo jura-
mento. Os colegas brancos, mesmo 
que nascidos em Moçambique, eram 
considerados como “enfermeiros eu-
ropeus” enquanto os das outras raças, 
eram chamados de “enfermeiro indí-
gena” e isto representava uma gritante 
e vergonhosa diferença de salários. Os 
primeros deveriam receber 1.500,00 
escudos, enquanto os últimos, como 
indígenas, deveriam contentar-se com 
150,00 escudos. Mesmo serviço, mui-
tas vezes com mais responsabilidade 
porque os “indígenas” eram os que de-
viam ir para os hospitais mais afasta-
dos das cidades, onde muitas vezes 
eram obigados a resolver problemas 
que nas cidades ou próximo delas 
deveriam ser confiados aos médicos.
Essa luta dos enfermeiros moçambica-
nos pela igualdade foi longa, e difícil,

Sede Nacional da Renamo: Av. Ahmed Sekou Touré nº 657; Email: boletimaperdiz@gmail.co.mz
Cells: 829659598, 844034113; www.renamo.org.mz4

continua na pág. 5



pois o colonialismo não compreen-
dia mesmo o conceito de justiça que 
leva à paridade de oportunidades e à 
igualdade dos cidadãos perante a lei. 
Enfermavam de uma dualidade de cri-
térios semelhante a esta de que pade-
cem hoje os nossos comunistas. Custa-
ram muito a perceberem que para 
igual trabalho e igual responsabilidade 
deve ser pago igual salário. Lavavam as 
feridas da mesma maneira, aplicavam 
as injeções faziam as consultas com a 
mesma ciência e combatiam as epi-
demias com riscos muitas vezes maio-
res, porque por razões de segurança 
muitas vezes protegiam os colegas 
brancos evitando a sua deslocação para 
o distrito, então chamado de “ mato”.
A peleja pela igualdade salarial 
começou nos anos cinquenta, e durou 
até as alturas do Massacre de Wiri-
amu, quando o Doutor Marcelo Caeta-
no, envergonhado e embaraçado por 
ver que as suas “conversas em família” 
já não davam para aldrabar mais nin-
guém. Nem o Mundo, representado 
pelas Nações Unidas, nem os próprios 
moçambicanos, na altura de armas na 
mão em luta contra a presença, domi-
nação e opressão coloniais. Falando 
em Quelimane, a capital da Zambé-
zia, durante uma visita que assustou, 
pela surpresa com que aconteceu, as 
hostes do poder colonial ao nível lo-

cal, ele prometeu acabar com estas 
desigualdades, e cumpriu-o imediate-
mente após a sua chegada a Lisboa.
Esta vitória dos enfermeiros foi con-
sumada em dois de Feverairo, e este é 
o motivo porque escolhemos falar dela 
agora. Foi, como dissemos atraz, uma 
luta muito longa. Dizendo respeito a um 
grupo profissional bastante delimitado, 
ela não deixou de ter dimensões nacio-
nais, nem lhe faltou por isso a diginade 
de resistênca à dominação colonial por 
ser a luta de um grupo. Precisamos 
estudar melhor as lutas de resistên-
cia dos vários grupos, para podermos 
valorizar melhor a Luta da Frente de 
Libertação Nacional, e podermos en-
tender melhor a nossa História actual.
Prejudicar maiorias para beneficiar mi-
norias é uma das variantes do método 
de dividir para reinar, e infelizmente, 
ainda hoje, não obstante estarmos 
independentes, mas o nosso País ai-
nda enferma destas práticas discrimi-
natórias que asseguram a pequenos 
grupos a possibildade de engordar 
à custa das maiorias injustiçadas.
Precisamos conhecer de forma esmi-
uçada as lutas dos pequenos grupos do 
passado, para nos capacitarmos a en-
tender as contendas de hoje, que ainda 
conseguem fazer brotar autênticas tem-
pestades de pequenos copos de água.
Dá para entender que o país esteja em 

risco de voltar à guerra só porque o 
Presidente, ou seu Partido, não quei-
ra aceitar que o Governador de uma 
província seja membro da formação 
política que ali foi mais votada? As 
políticas de descriminação e exclusão, 
que vêm sendo praticadas no nosso 
Moçambique desde a Independência, 
e suas respectivas manobras de cos-
méticas e acções de bombardeamento 
psicológico para lavagens de cére-
bro, são do tipo “copy and past”, re-
produção fiel das manobras coloniais. 
É para manter este neo-colonialismo 
frelimista que a nossa história é escon-
dida. Em dois de Fevereiro apenas cel-
ebramos o Gwazamuthine. Está muito 
certo que isto seja feito. O que está er-
rado, é que por uma causa local, seja 
ignorada a luta dos enfermeiros que 
bradavam em todo o país do Rovuma 
ao Maputo e do Índico ao Zumbo.
Com efeito, 2 de Fevereiro, não é ape-
nas o dia de brindar com canhu de 
Marracuene. É para fazer o brinde em 
todos os distritos, com todas as bebi-
das tradicionais de Moçambique, pela 
vitória dos nossos enfermeiros que 
nos lavavam as feridas e aplicavam 
as injeções e nos receitavam medi-
camentos, com muita competência e 
muito amor, mas no final, eram dis-
criminados no seu vencimento em vi-
tude da cor escura e do cabelo crespo.

MERITOCRACIA SINÓNIMO DE CARTÃO VERMELHO

Meritocracia é um sistema de gestão 
que considera o mérito, como ap-
tidão, a razão principal para se atingir a 
posição de topo. As posições hierárqui-
cas são conquistadas em tese com 
base no merecimento. Entre os valores 
associados, estão a educação, moral e 
aptidão específica para determinada 
actividade. Também pode ser consid-
erada uma metodologia governativa.
Sei que meritocracia através 
da competição entre os indi-
víduos estimula o aumento da 

produtividade e da eficiência.
O cartão vermelho no futebol é sinóni-
mo de merecimento de expulsão 
por cometer irregularidades que não 
lhe permitem continuar em campo, 
porém em Moçambique ele tem um 
novo significado que é antagónico ao 
do futebol. Cartão vermelho em meu 
Moçambique é sinónimo de meri-
tocracia, ou seja não possuir cartão 
vermelho em que é muito evitado no 
futebol em Moçambique é não pos-
suir habilidades para qualquer que 

seja a nomeação em cargo de chefia.
Este modelo teria sido escolhido pa-
lavreadamente pelo presidente re-
centemente nome dado para a for-
mação do seu governo, porem por 
falta do requisito principal para a 
meritocracia moçambicana (cartão 
vermelho) vimos uma total exclusão 
de um conjunto de quadros que o pais 
possui na formação do seu governo.
O conceito propalado de inclusao re-
sume-se numa meritocracia maquia-
vélica, nepotista marxista-leninista 

OPINIÃO
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