Propriedade do Departamento de Informação
Sai as Quinta Feiras * Distribuição Gratuíta * Maputo, 19.10.2017 * Edição nº 223 Ano 4

RENAMO RECORDA
POR OCASIÃO DO 17 DE OUTUBRO

SEUS HERÓIS

A RENAMO reuniu-se no distrito de Katembe, cidade de Mapu- Esta data coincide com a morte do primeiro comandante em
to, no dia 17 de Outubro em celebração do dia de seus heróis. chefe, André Matsangaissa. Eis a mensagem alusiva a data:

Mensagem alusiva ao 38º aniversário da morte do Iº Comandante
em Chefe das Forças da Resistência Nacional Moçambicana,
André Matade Matsangaissa.

E

stamos hoje aqui, a
comemorar o 38º
aniversário da morte de
André Matade Matsangaíssa,
primeiro Comandante em
Chefe das Forças da Resistência

Nacional Moçambicana.
André Matade Matsangaíssa,
morreu a 17 de Outubro de
1979, na Vila de Gorongosa,
numa operação militar que ele
próprio planificou e dirigiu. A

morte de André Matade Matsangaíssa, parecia ser a vitória
das forças mercenárias marxistas, concentradas no nosso
país para fazer face às forças
gloriosas da Renamo. Mas ao

contrário disso, a morte de André Matade Matsangaíssa fez
com que as forças gloriosas da
luta pela Democracia, começassem abrir mais frentes para
o resto do país. continua na pág 3
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P

MATSANGAISSA?

assam 38 anos da morte de André Matade
Matsangaissa, primeiro Comandante em
Chefe da guerrilha da Resistência Nacional
Moçambicana - RENAMO. Esse acontecimento
deu-se na Antiga Vila Paiva de Andrade,
Gorongosa, quando ele dirigia uma ofensiva
militar contra o quartel situado naquela vila.
Acerca do assunto, pouco ou nada foi publicado
nos órgãos oficiais de informação, salvo insultos
dirigidos àquela figura lendária da nossa história.
A partir daquele momento até ao presente,
Gorongosa tornou-se a zona de maior influência
política da RENAMO. Foi a partir daquela região
que as operações militares e políticas da RENAMO
eram lançadas com sucesso. Na verdade, a acção
dos guerrilheiros foi fortemente aplaudida pela
população, o que permitiu maior implantação
deste grande movimento que hoje tem o nome de
partido RENAMO.
De facto, sem o forte apoio da população local,
que fornecia jovens, homens e mulheres para se
engajarem na luta, assim como alimentos para
a manutenção do grupo, nada daria certo. Se a
RENAMO não tivesse tantos apoios internos
e acossada por forças poderosas, sobretudo
quando as forças internacionais comunistas foram
mobilizadas para intervirem em auxílio ao regime
governamental da Frelimo, ela teria sucumbida
diante das grandes ofensivas militares. Queremos
lembrar que forças internacionalistas da ex.
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas; Cuba;

Tanzania; Zâmbia; Zimbabwe; Coreia do Norte;
Vietname, entre outros mercenários e conselheiros
militares. Não restam dúvidas que este aparato
militar estrangeiro, convocado para chacinar o
povo, aprendeu que nenhuma força externa pode
vencer a causa de um povo.
André Matsangaissa continua a merecer,
portanto, todo o respeito e admiração dos
moçambicanos nesses 38 anos de sua morte.
André lutou por uma democracia melhor e
defendeu sempre a democracia multipartidária,
o fim de todos os males protagonizados por um
regime de ditadura.
O seu ideal foi sempre em prol da libertação
do povo moçambicano, onde cada um pudesse
ter liberdade de escolha do lugar de domicílio,
liberdade de se deslocar para onde quisesse, de
escolher seus dirigentes, de estudar onde quisesse
e escolher o curso de acordo com suas capacidades.
Este lutador destemido pela democracia foi
durante toda a sua vida um exemplo de coragem
brutal. Ou como diríamos, foi uma pessoa que não
temia confrontar-se contra o seu inimigo, mesmo
em situação de inferioridade numérica.
Foram lembrados no dia 17 de Outubro, os
feitos de um homem respeitado, corajoso e de
convicções, André Matade Matsangaissa. Seus
feitos, foram desde a primeira hora seguidos
pelo seu substituto, Afonso Macacho Marceta
Dhlakama, que de forma indomável tem seguido
as pegadas do grande mestre.
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Queremos lembrar, que o André
morre quando as forças da
Renamo estavam apenas na
província de Manica e no distrito de Gorongosa. Após a
sua morte, para marcarmos
a resistência às ofensivas militares, também tínhamos que
abrir mais frentes, nomeadamente:
• Abrimos a frente de
Tete;
• Abrimos a frente de
Inhambane;
• Abrimos a frente da
Zambézia;
• Abrimos a frente de
Nampula;
• Abrimos a frente de
Gaza;
• Abrimos a frente de
Niassa;
• Abrimos a frente da
província de Maputo,
e já em princípios de
1984 abrimos a frente
de cabo Delegado.
Começamos a criar zonas libertadas, quer dizer, começamos a pôr fora de combate as forças da Frelimo, e as
mesmas passaram a fugir
para as capitais provinciais.
Em todas as províncias tivemos zonas libertadas.
De 1985 até 1992, já tínhamos a administração
completa em todo o país,
controlando 89% do território moçambicano, tínhamos governadores provinciais, administradores de
distritos, chefes de postos
administrativos e outras
estruturas de base das localidades e povoações. Os
tanques de guerra, blindados, BTR´s, BM21 de 40 canos não podiam circular nas
vias de Moçambique, mesmo com escoltas militares.
Tudo ficou paralisado do
Rovuma ao Maputo. A es-

continuação da pág 1

trada nacional chegou a ter
árvores no meio da rodovia.
Essas árvores foram removidas depois da assinatura
do Acordo Geral de Paz. Há
testemunhas destes factos,
porque a história deve ser
contada como ela é.
A luta da RENAMO pela Democracia neste país , foi realmente a luta do povo moçambicano. Foi o povo que
criou a RENAMO para se defender de políticas horríveis
com orientação comunista
marxista da Frelimo.
Como é sabido, a Frelimo
com a independência havia
destruído tudo no País, negando redondamente a Democracia no país. Destruiu
o poder tradicional, proibiu
e destruiu a religião, a economia do mercado em Moçambique, o poder familiar
e interditou a liberdade da
livre circulação no país através de guias de marcha que
eram contrário a independência. Introduziu a pena
de morte onde assistimos os
nossos pais, avôs e familiares a serem decepados pescoços em público, sobretudo em comícios populares.
Criou o sistema de campos
de reeducação que eram
autênticas prisões, onde
milhares de nossos irmãos,
pais e familiares foram conduzidos sem culpa formada,
só por suspeita de serem
contrários ao regime, tendo
sido fuzilados e outros devorados por leões, em particular nas províncias de Niassa
e Cabo Delegado.
A Frelimo despovoou o país,
levando compulsivamente
as populações para as aldeias comunais, que não
passavam de prisões, onde
as estruturas de base dos
comunistas, vulgo Grupos

Dinamizadores
controlavam as populações, os seus
animais, como cabritos, galinhas, patos até contabilizavam os ovos, em muitos
casos, muitas famílias não
podiam comer ovos da sua
galinha sem autorização de
Grupos Dinamizador.
As machambas familiares
foram expropriadas passando a ser machambas do
Estado - partido Frelimo,
onde as populações eram
obrigadas a trabalhar como
escravos do Estado - partido
Frelimo, como consequência disso tudo, criou fome
no país, miséria, desorganização e ladrões. Houve
desequilíbrio social até a
destruição da cultura e dos
grupos étnicos de várias zonas do país, alegando fruto
da independência. Quem
contrariasse isso tudo era
considerado inimigo da independência, neocolonialista ou agente de imperialismo. Isto tudo que acabamos
de falar e outros males que
não podemos falar, fizeram
com que o povo moçambicano se unisse e criasse a
Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO). O
povo é que apoiou a Renamo e esteve sempre ao lado
das forças militares e políticas lutando contra o regime
da Frelimo.
Portanto, a Renamo ganhou politicamente, porque
tudo o que dissemos como
maldade já não existe, mas
temos que frisar que a vitória deveu-se ao apoio deste
povo moçambicano. Porque
o povo sentiu que a Renamo
estava a fazer aquilo que
era a sua luta, por isso, não
há nenhum regime no mundo que tendo todo tipo de
armas, até ogivas nucleares

(armas de destruição maciça) pode eliminar um povo
determinado.
Queremos dizer com isto,
que a morte de André Matsangaissa, o primeiro Comandante em chefe das forças gloriosas da RENAMO,
assim como outros generais
e todos os combatentes que
tombaram em combate que
o seu desaparecimento físico não foi em vão.
Os objectivos do sacrifício
foram conseguidos, embora
ainda com défice na implementação da Democracia,
as injustiças, a má governação, o mau uso dos recursos
naturais do país, a corrupção, instituições de Estado
que não estão a servir os interesses superiores do povo,
fraude nas eleições, política
de exclusão social, as assimetrias regionais, sequestros contra as populações.
A Renamo quer acreditar
que isto tudo terá o seu fim.
Os desmobilizados da luta
pela Democracia encorajam
o Comandante em chefe das
forças gloriosas da Renamo e
Presidente da Renamo, o General Afonso Macacho Marceta Dhlakama a continuar
a negociar com o presidente
da República, Filipe Nyusi,
até conseguir um acordo
efectivo que será cumprido
na íntegra para fazer com
que Moçambique seja diferente e que seja Moçambique de todos os moçambicanos sem descriminação.
Viva a Democracia!
Viva a memória inesquecível
de André Matsangaissa!
Viva as Forças Gloriosas da
Resistência Nacional Moçambicana - Renamo!
Viva a Renamo! A Vitória é
Certa!
Obrigado.

“ANÁLISE DEMOCRATICA”

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
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BRIGADA CENTRAL DA
RENAMO TRABALHA EM
NAMPULA

A

brigada
central
chefiada
pelo
membro
do
Conselho
Nacional
e
deputado da Assembleia
da República, Fernando
Matouassanga encontra-se
em digressão pela província
de Nampula, estando a
efectuar visitas de índole
política, que abrangem
os distritos da Ilha de
Moçambique, Nacala Porto,
Monapo e o distrito de
Nampula. A primeira fase
desta digressão, teve início
no dia 5 do corrente mês,
prolongando0se até 8 de
Outubro.
Falando ao boletim a Perdiz,
Matouassanga, disse que o
périplo em curso enquadra-se nas actividades políticas
traçadas pela recém-terminada reunião da Comissão
Política Nacional alargada,
realizada na província de
Sofala, concretamente na
zona de Gorongosa e dirigida pelo presidente Afonso
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Dhlakama.
De referir que o ponto culminante desta fase, aconteceu na cidade de Nampula,
onde a brigada manteve
encontros com a Comissão
Política Provincial. Terminada a reunião, Matouassanga
disse: “Creio que cumprimos com zelo e satisfação
os objetivos que nortearam
esta digressão. O nosso sentimento é de termos contribuídos de alguma forma
para o fortalecimento das
bases do nosso partido,
rumo aos desafios do presente e do futuro”.
A brigada em causa prevê
continuar a visitar outras
zonas, com a finalidade de
restaurar as estruturas de
base, desde o distrito até a
Ala, que é o nível mais baixo
da hierarquia partidária da
RENAMO.

Actualização de Dados

Sem adiantar números, Augusto Magaure Fernando,

chefe do Departamento de
Organização e Estatística
da RENAMO assegura que
o processo de actualização
de dados e troca de cartões
dos membros, está a decorrer no ritmo desejado.
Falando à margem da comemoração de 17 de Outubro,
dia da morte do primeiro
Comandante em Chefe da
RENAMO, celebrada na delegação política de Catembe, quando abordado pelo
boletim A Perdiz, Fernando
sublinhou que este processo
até ao presente momento,
está a decorrer sem sobressaltos, dado que a prestação
das estruturas de base tem
sido positiva e os membros
estão a aderir massivamente. Assim sendo e segundo
Magaure, a previsão é de
num futuro muito próximo
conhecermos o real potencial da RENAMO em termos
de membros efectivos.
De referir que por ocasião
das comemorações do dia

da Paz em Moçambique, o
boletim a perdiz, testemunhou a entrega de cartões
de membros no bairro Zona
Verde, resultado do processo de actualização. O acto
foi dirigido pela chefe nacional de mobilização da Liga
Feminina, Marta Matavela,
que falando à nossa reportagem disse: “é gratificante e estimulante participar
deste acto da entrega de
cartões, pois é desta forma
que testificamos a adesão
dos membros nas actividades do partido. É interessante, de facto, ser parte
integrante deste trabalho”.

RENAMO RENOVA SEUS

ORÓGÃOS DELIBERATIVOS

D

ecorreram em todas
as províncias entre
os dias 10 e 18
do mês de Setembro co
corrente ano, as reuniões
dos Conselhos Provinciais,
convocadas ao abrigo do
artigo nº 3 do Artigo 42,
dos Estatutos do Partido
com a finalidade de se
proceder a eleição de novos
membros destes órgãos
deliberativos provinciais.
Nestes encontros, foram
eleitos por voto secreto
os membros de mesas.
Em cada província, a mesa
do conselho Provincial
é constituída por três
membros,
entre
eles
menciona-se o presidente
de mesa; 1º e 2º vogais
respectivamente.
Estes
órgãos têm mandato de 5
anos.
A seguir apresentamos a
composição da composição
das mesas por província:

vincial de Cabo Delegado:
Selemane Omar - Presidente
João Maitisse - 1º vogal
Alycora Ntutunha - 2º Vogal

1. Mesa do Conselho Pro-

5. Mesa do Conselho Pro-

2. Mesa do Conselho Provincial de Niassa:
Lúcia da Eugénia Ayube Presidente
Lourenço Sassnião - 1º vogal
Alberto Aube - 2º Vogal
3. Mesa do Conselho Provincial de Nampula:
João Maulana - Presidente
Isabel Beatriz Velasco - 1º
vogal
Inês Alcido Parae - 2º Vogal
4. Mesa do Conselho Provincial de Zambézia:
Alberto Carlos - Presidente
Betinho João Jaime - 1º Vogal
Fernanda José Anifa - 2º
Vogal

vincial de Tete:
Juliano Vitória Picardo Presidente
Maria Ricardina R. Manica 1º vogal
Horácio Marcelino - 2º Vogal
6. Mesa do Conselho Provincial de Manica:
Manuel Samuel Macocove
- Presidente
Monteiro Chogona - 1º vogal
Zolinho Nanganane - 2º Vogal
7. Mesa do Conselho Provincial de Sofala:
Filipe José - Presidente
Amina A. Marques - 1º vogal
Elias Domingo Guanga - 2º
Vogal
8. Mesa do Conselho Provincial de Inhambane:
Simeão Welemo - Presidente
Camilo Aly Mussagy - 1º

vogal
Laura José Cuambe - 2º Vogal
9. Mesa do Conselho Provincial de Gaza:
Sabilina Felisberto Tivane Presidente
Lourenço José Macome - 1º
vogal
David Assane David - 2º Vogal
10. Mesa do Conselho Provincial de Maputo:
António Pedro Muchanga Presidente
Aurélio Sindique Sede - 1º
vogal
Palmira José Pacule - 2º Vogal
11. Mesa do Conselho Provincial de Maputo cidade:
Aristidia João Chuquela Presidente
Aloy Miguel Meguete - 1º
vogal
Pedro salvador Murema 2º Vogal
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MULHERES DA RENAMO
EM FORMAÇÃO NA PROVINCIA
DEMAPUTO

O

Gabinete
eleitoral
da RENAMO na
província de Maputo
promoveu na semana finda
uma palestra subordinada
ao tema: Gestão de
Processos Eleitorais em
Moçambique.
Falando
aos presentes no evento,
Mateus
Muchacuare
director
do
Gabinete
Provincial
de
Eleições
disse
ser
importante
envolver e comprometer as
Mulheres da Liga Feminina
da RENAMO no processo
eleitoral autárquico de
2018, para que elas possuam
o conhecimento prévio
adequado sobre as matérias.
Disse ainda que é preciso
que as mulheres estejam
preparadas
de modo a
constituirem mais valia e
para que possam contribuir
da melhor maneira no
processo de fiscalização
do
recenseamento
e
consequente o processo de
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votação.
Na sequência, o palestrante
deu a conhecer às mulheres,
que o advento de Eleições
em Moçambique constitui
um dos fundamentos da
Democracia Multipartidaria implantada pelo Partido
RENAMO. Por isso, instou as
mulheres presentes a abraçarem esta causa justa e a
difundirem estes ideais nos
seus locais de convívio.
Muchacuare
exclareceu
que aos gestores eleitorais
exige-se sentido de responsabilidade para lidar com aspectos de Estado como uma
nação organizada politicamente. Mas relembroiu que
as constantes incoerências
dos gestores eleitorais em
todos os pleitos eleitorais,
se traduzem em crise eleitoral. Apelou às entidades
envolvidas nestes processos
eleitorais no nosso país a
observarem com rigor e éti-

ca eleitoral, abstendo-se de
agirem de má fé e actuarem
de forma imparcial para garantirem a transparência do
processo.
Falou da necessidade de se
garantir a livre participação
e justiça eleitoral dos cidadãos nas várias etapas do
processo eleitoral nomeadamente: recenseamento
eleitoral; votação; apuramento dos votos; publicação do apuramento parcial;
divulgação dos resultados
ao nível distrital ou de cidade; divulgação dos resultados ao nível provincial;
divulgação dos resultados
eleitorais do apuramento
geral pela CNE; validação e
Proclamação dos resultados
eleitorais, pelo Conselho
Constituciomal.
O palestrante, deu uma explicaçao exaustiva sobre a
composição da Comissão
Nacional de Eleições e seus
Órgãos de Apoio, tendo por

base da Lei nº. 6/2013 de 22
de Fevereiro.
Todos os aspectos tocantes
a legislaçao eleitoral foram
visitadas nesta palestra que
visava dotar as participantes
de um conhecimento mais
amplo sobre a materia.
Termnou encorajando as
participantes nao desfalecerem, pois ainda é possível
os próximos pleitos eleitorais desde mostremos muito trabalho e dedicaçao. E
todo o trabalho precisa de
conhecimento. Assim sendo, precisamos acompanhar
todas as fases, de formações, como forma de chegarmos à eficácia. Assim,
desafiou as mulheres para
se mobilizarem de modo a
participarem massivamente
no próximo evento de formação a realizar-se em finais de Novembro de 2017,
onde se vai aprender acerca
dos Estatuto do Partido RENAMO.

