Propriedade do Departamento de Informação
Sai as Quinta Feiras * Distribuição Gratuíta * Maputo, 03.11.2017 * Edição nº 224 Ano 4

PARTIDOS POLÍTICOS
POR INICIATIVA DO NIMD

REUNIDOS NA TUNÍSIA

“Constituiu um
marco importante
na vida política do
partido RENAMO.”

A

capital Tunisina,Tunis,
acolheu entre os dia 22
e 27 do passado mês
de Outubro uma conferência
internacional
subordinada
tema: direitos dos partidos
políticos;
financiamentos;
empoderamento da mulher
na vida política e estudo dos
modelos de justificação de
valores
financiados
pelas
organizações. Este evento
foi organizado pelo Instituto
Holandês para Democracia
Multipartidária- NIMD.
Estiveram
presentes
neste evento cerca de 46 países

oriundos de três continentes,
dos quais 38 países africanos,
cinco europeus e três da América Latina. Moçambique fez-se
representar por três partidos,
nomeadamente: Frelimo, RENAMO e MDM.
O partido RENAMO fez-se representar pelo Dr. Augusto
Mateus, chefe do Gabinete presidencial, que falalando ao boletim “a Perdiz” disse que sua
participação nesta conferência,
constituiu uma experiência ímpar, onde foi possível conviver
com diversos partidos políticos
de outros países e continentes,

onde conseguiu trocar impressões e ouvir outras sensibilidades de partidos com culturas e
ideologias diferentes. “Constituiu um marco importante na
vida política do partido.” Disse.
Refira-se que o NIMD- Instituto Holandês para Democracia
Multipartidária, é um parceiro
váido para Moçambique, contribuindo para a edificação dos
processos democráicos no nosso país, onde tem financiado a
realização de diversas actividades tendentes a imprimir o desenvolvimento institucional dos
diversos partidos políticos mo-

çambicanos com representação parlamentar. Este Instituto,
para além destes feitos, tem se
destacado também no financiamento de diversos programas,
na organização e patrocínio de
eventos em prol da democracia
multipartidária destacando-se
entre outros na organização de
seminários, formulação de programas estratégicos diversos,
assim como na capacitação de
partidos para a concepção de
diversos planos organizacionais, entre outras actividades
úteis para o processo multipartidário moçambicano.

Editorial

DOCE PAZ

O

s discuros das Bancadas parlamentares
da Assembleia da República na abertura
da sessão em curso, trouxeram aos
moçambicanos alguma expectativa de que algo
bom possa estar para acontecer no nosso país.
Todos deixaram uma mensagem de
esperança de um possível entendimento nas
questões em debate na mesa de negociações
entre o Governo e a RENAMO. Ouvimos
afirmações que prenunciam algo bom se
proferidos de coração sincero. Uns diziam:
nós estamos prontos para debater acerca
da descentralização da Administração do
Estado.
Outros apelavam para que os
consensos alcançados ao nível do diálogo
possam ser transformados em documentos
e depositados na Assembleia da República
para serem debatidos para que haja segundo
o discurso, uma competente decisão da parte
dos Deputados, tendo em consideração que
os mandatários do povo devem decidir o
que é melhor para Moçambique e para os
Moçambicanos. Que aliciante!
Ouvimos ainda estas palavras: “E queremos
acreditar que a Assembleia da República não
se irá colocar como força de bloqueio, nem de
boicote dos consensos alcançados no diálogo
liderado pelos Presidentes Afonso Dhlakama e
Filipe Nyusi”. E outras palavras:”Acreditamos
que estes documentos darão entrada na
Assembleia da República ainda no decorrer
desta VI Sessão para serem discutidos e
aprovados o que permitirá que as províncias
tenham Governadores eleitos pelo povo a
partir de 2019”.
Estes e outros posicionamentos que não
transcrevemos aqui, fazem parte dos discuros
públicos de cada chefia das Bancadas. E isso,

a ser falado do fundo dos corações, pode
traduzir-se na mensagem de esperança e boa
vontade. Um hastear de bndeira branca da
paz, um embainhar da espada, necessário
para que todos, desde os detentores de
arsenais militares até o miserável povo
desarmado,
possamos
experimentar
a
verdadeira paz. Moçambique precisa desses
discursos, não como forma de fazer o “boi
dormir”, mas como uma expressão sincera
de que os políticos já começaram a entender
que é necessário comprometerem-se com o
melhor para o seu povo.
Moçambique precisa de paz prevalecente e
não de “paz podre”!
Moçambique já está cansado de sustentar o
défice de tranquilidade emocional daqueles
que se julgam donos do país. Nós queremos
viver em harmonia, onde as armas não
voltem mais a falar alto para silenciar o povo
indefeso ou o que ouse pensar diferente.
Nós queremos que os governantes guardem
tempo de qualidade para escutarem os outros
e preocuparem-se em trazer soluções para as
preocupações deste povo.
A insensibilidade é um veneno mortal
que pode dar origem a seríssimos danos,
transportando consigo uma sensação de
ressentimento de uns para com os outros. Isso
é o motor da destruição que ninguém mais
precisa ver o país como nosso a ser destruído
e pilhado impiedosamente.
Oxalá o que ouvimos no Parlamento
seja a expressão sincera do abandono da
personificação do mal. Seja o começo de uma
nova era para Moçambique. Seja o ruir do
império da carnificina. Queremos paz!

Ficha técnica
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RENAMO REESTRUTURA-SE

COM OS OLHOS POSTOS NA INTERCALAR DE NAMPULA

NA CIDADE DE NAMPULA

C

om vista aos desafios
que se aproximam com
a realização da eleição
intercalar no Município de
Nampula, marcado, em
princípio para o mês de
Janeiro, a RENAMO está a
afinar sua máquina política
na perspectiva de enfrentar
o momento. É para esse
fim que deslocou-se àquele
município nortenho, uma
brigada central do partido
encabeçada pelo chefe
nacional do departamento
de Organização e Estatística,
Augusto Magaure Fernando.
Esta brigada, trabalhou
naquela cidade desde o
passado dia 20 de Outubro,
tendo testemunhada criação
de 25 brigadas constituídas
para o monitoramento das
actividades, tendo iniciado a
re-distribuição de bandeiras
do partido às delegações
políticas dos bairros.

No breve contacto estabelecido com a redação do
boletim a Perdiz, Fernando
realçou que a deslocação
não deve constituir novidade para ninguém, uma vez
tratando-se de uma actividade normal do departamento
que ele dirige. Acrescentou
ainda, sem quantificar, que
nesta deslocação já foram
entregues aos membros
do partido na cidade de
Nampula muitos cartões de
membros, resultantes do reforço enviado em meios informáticos, com o objectivo
de imprimir-se uma nova dinâmica, no processamento,
emissão e entrega de cartões aos membros, visto que
o processo está a conhecer
muita adesão.
Visivilmente motivado e seguro, Fernando sublinhou
que ao escalar aquele ponto
do país, levava na sua agen-

da a necessidade da reestruturação e implantação das
delegações nos bairros, unidades e quarteirões- alas.
De referir que a cidade de
Nampula é constituida por
6 Postos Administrativos,
18 bairros, 121 unidades e
1224 quarteirões, nos quais
o partido RENAMO está representado.
COMISSÃO POLÍTICA
PROVINCIAL EM BALANÇO

Em resposta a dinâmica exigida pelo chefe nacional do de-

partamento de Organização e
Estatística, esteve reunida na
última segunda feira, dia 30 de
Outubro, por convocação do
Chefe da comissão directiva
provincial Luis Trinta Mecupia, para balanço, a Comissão
Política Provincial de Nampula, alargada aos delegados
políticos distritais e membros
influentes do partido, para
passarem em revista o grau do
cumprimento das actividades
recomendadas.
Segundo Mecupia, os resultados alcançados estão acima
do planificado, pois, depois da
restauração do clima de paz
com a declaração da trégua,
tem se verificado ao nível da
província uma retoma das actividades políticas. Disse Luís
Trinta que as actividades estão
a decorrer num ritmo acelerado, com a intenção de recuperara o tempo perdido.
Entretanto, o nosso interlocutor não deixou de realçar que
em algumas excepções tem
se verificado ainda algumas
acções envolvendo elementos
dos esquadrões de morte que
ainda fazem-se sentir e infelizmente, em algumas localidades e bairros sob orientações
de alguns elementos do governo. Em relação a estes
acontecimentos, Trinta
considera como sendo
possíveis desarticulações entre os poderes
dentro do mesmo governo, tendo apelado
para que estas incursões possam cessar
imediatamente.

“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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RENAMO CONFIANTE NO

NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

DEBATE E APROVAÇÃO DA PROPOSTA
SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO

Está a decorrer na cidade de Maputo, na sala magna da Assembleia da República a VI Sessão Ordinária da VIII Legislatura,
e teve sua abertura no dia 23 de Outubro de 2017.
Falando no acto de abertura a chefe da Bancada Parlamentar
da RENAMO, Maria Ivone Rensamo Bernardo Soares, disse:

“ Acreditamos que estes documentos darão entrada
na Assembleia da República ainda no decorrer desta
VI Sessão para serem discutidos e aprovados o que
permitirá que as províncias tenham Governadores
eleitos pelo povo a partir de 2019 “.

S

ua Excia Presidente da
Assembleia da República,
Senhoras e Senhores Deputados,
Senhores Representantes das
Entidades Governamentais,
Judiciais, Académicas, Religiosas e Diplomáticas,
Senhores Representantes dos
Partidos Políticos, da Comunicação Social e das Organizações da Sociedade Civil,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Povo moçambicano,
Excelências,
Iniciamos hoje, mais uma caminhada na construção da
Democracia em Moçambique,
com o início da VI Sessão da
VIII Legislatura, saudando a
todo o povo moçambicano a
quem representamos. Excelências, permitam-nos que
através das entidades diplomáticas aqui presentes, estendamos, igualmente, a nossa
saudação e amizade a todos
os povos do mundo.
A Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Dhlakama,
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Dada a importância deste discurso, transcrevemo-lo na íntegra, para que todos possam acompanhar na totalidade o posicionamento da Bancada da RENAMO sobre as diversas matérias de interesse nacional, algumas das quais, estarão em
debate nesta sessão:
Presidente da RENAMO, pai
e lutador incansável pela Democracia, representante das
mais legítimas aspirações dos
moçambicanosvai uma forte
saudação para que a persistência na defesa dos interesses dos moçambicanos culmine com estabelecimento de
um Moçambique mais justo.
Excelências,
No intervalo que nos separou da V Sessão Ordinária
da Assembleia da República,
mais uma vez o infortúnio se
abateu sobre a Casa do Povo.
Perderam a vida Suas Excelências Deputados Bonifácio João
Nicassa, do círculo eleitoral
da Zambézia, Rafael António
de Sousa Gusmão,do círculo
eleitoral de Nampula, Helena
Muando,do círculo eleitoral
de Manica e António Rufino
Cara Alegre Tembe, do círculo
eleitoral da Província de Maputo.
Os nossos colegas deixaram-nos fisicamente mas a sua
dedicação ao trabalho e con-

tribuição para o reforço da
democracia estarão sempre
presentes em todo povo que
representavam. A Bancada
Parlamentar da RENAMO
apresenta, a partir deste pódio, às famílias enlutadas,
mais uma vez sentidas condolências e que os nossos
colegas estejam a direita do
Senhor nosso Deus Todo Poderoso.
Compatriotas,
Chocou-nos
profundamente, o recente assassinato do
edil da Cidade de Nampula,
Mahamudo Amurane, ocorrido em pleno 4 de Outubro, dia
da celebração dos 25 anos da
assinatura do Acordo Geral de
Paz. Este assassinato mostra
quão longo é o caminho da
luta contra a intolerância em
Moçambique. Mostra, igualmente, que a linguagem da
violência continua mais forte
que a da paz. Mais uma voz
foi brutalmente calada. À família Amurane e ao povo de
Nampula a RENAMO endereça sentidos pêsames e roga a
Deus para que haja justiça e

que a sua alma descanse na
Paz celestial.
Excelências,
Acompanhamos com tristeza a vaga de atentados, calamidades e incêndios que
vitimaram os nossos irmãos
africanos, europeus, asiáticos
e americanos recentemente. A
Resistência Nacional Moçambicana solidariza-se com as
vítimas directas e indirectas
desses acontecimentos ocorridos nos Camarões, na Nigéria,
no Mali, em Burkina Faso, no
Quénia, na Somália, em Portugal, na França, na Bélgica,
na Alemanha, no Afeganistão
e nos Estados Unidos da América.
Solidarizamo-nos igualmente
com as centenas de vítimas de
acidentes de viação.
Caros Compatriotas,
Distintos convidados,
Iniciamos esta Sessão quando
recentemente, a 17 de Outubro, assinálamos 38 anos
do desaparecimento físico do
nosso Primeiro Comandante-chefe André continua na pág 5

Matade
Matsangaissa que, com tenra idade, dirigiu o início desta
longa luta pela Democracia
multipartidária. A Democracia e liberdades de que hoje
nos beneficiamos são devidas
também a este herói do povo.

continuação da pág 4

É com foco nos ideais de uma
Democracia forte, plural e que
conduza à alternância governativa que o início desta VI
Sessão da VIII Legislatura foi
muito esperado por todos os
moçambicanos devido a expectativa criada pelo diálogo
levado a cabo pelo Presidente
da RENAMOe pelo Presidente
da República, Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi, respectivamente. O diálogo tem o seu
foco na Descentralização e
nas Questões Militares.
É, igualmente, nossa expectativa que os consensos alcançados ao nível do diálogo
sejam transformados em documentos a serem depositados aqui na Assembleia da República para que os possamos
debater e que os Deputados
tomem a competente decisão
tendo em consideração que
devemos optar pelo melhor
para Moçambique, o melhor
para os Moçambicanos.
Os instrumentos resultantes
dos consensos poderá conduzir-nos a uma revisão da
Constituição o que viabilizará
a aprovação do Pacote Legislativo atinente a Descentralização que incorpora a Lei das
Finanças Provinciais, Lei das
Autarquias Locais, Lei dos Órgãos Próprios das Províncias,
Lei da Eleição dos Governadores de Províncias e dos Membros das Assembleias Provinciais, pacote esse que poderá
ser aprovado num único instrumento ou em instrumentos
legais separados.
E queremos acreditar que a
Assembleia da República não
se irá colocar como força de
bloqueio, nem de boicote dos
consensos alcançados no diálogo liderado pelos Presidentes Afonso Dhlakama e Filipe
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as Forças
de Defesa e Segurança não
actuem sob ordens partidárias, atacando opositores do
partido que governa. Fazendo isso estariam a colocar em
perigo a Democracia, a Paz,
a unidade e reconciliação nacionais.
Excelências,
É sabido que um Serviço de
Informação e Segurança do
Estado é um organismo que
recolhe, pesquisa, produz,
analisa e avalia informação
útil à segurança do Estado,
de modo a que seja possível
prevenir a ocorrência de actos
que atentem contra a Constituição e contra o funcionamento dos órgãos do Poder
do Estado.
É ainda este organismo responsável pela investigação da
existência ou não de actividades de espionagem protagonizadas por agentes nacionais
ou estrangeiros, actividades
de sabotagem e terrorismo
que periguem a Pátria.
Diante dessas informações
os decisores desencadeiam
acções que norteiam a defesa do povo e do país. Daí ser
importante que em Moçambique o SISE não paute por acções de espionagem aos partidos políticos e aos membros
da oposição, muito menos a
intelectuais e Organizações
da Sociedade Civil, em defesa
dos interesses e amanutenção
no poder do partido que governa.
A RENAMO entende que o
SISE precisa de reformas. A
inclusão, no SISE, de quadros
indicados pela RENAMO, indivíduos bem selecionados que
irão reforçar a capacidade de
funcionamento daquele Serviço actuando de forma idónea,
fornecendo informações credíveis, certamente será uma
mais-valia para Moçambique
e para os moçambicanos.
Esse enquadramento da RENAMO nas Forças de Defesa e
Segurança será um sinal claro
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e forte de reconciliação nacional. Pois como referimos essas
forças não mais serão usadas
para perseguir opositores políticos, mas obedecerão aos
Comandos legais do país com
profissionalismo e isenção
partidária.
Excelências,
Nós os moçambicanos não somos todos ladrões.
Nós os moçambicanos não somos corruptos.
É preciso que as autoridades
nacionais e internacionais
façam de tudo para identificar os responsáveis da dívida
inconstitucional que está a
prejudicar a todo o povo moçambicano. As dívidas inconstitucionais são mais um escândalo que mancha a nossa
imagem como povo.
Qualquer moçambicano quando anda na Europa, na Ásia ou
em qualquer outra parte do
mundo sente-se mal quando
se fala da dívida inconstitucional, pois parece que todos nós
somos corruptos ou ladrões.
Não somos!
Para limpar a imagem de
Moçambique e dos moçambicanos queremos que se divulguemos nomes dos cabecilhas
da contratação das dívidas
inconstitucionais e que esses
indivíduos sejam exemplarmente responsabilizados.
É inaceitável que até as crianças de três anos de idade e outras que ainda não nasceram,
carreguem o fardo das dívidas
ilegais quando na verdade
foram três ou quatro pessoas
que orquestraram essa mega
fraude financeira colocando o
Estado como avalista de contractos que nunca foram aprovados por esta Casa do Povo, a
Assembleia da República,aliás
como manda a Constituição.
Todo o povo está a espera, a
sociedade civil está a espera
e nós, RENAMO, exigimos responsabilização exemplar dos

donos dos protagonistas, os
verdadeiros ladrões e corruptos. Só assim poderemos garantir a retoma do apoio que
os nossos amigos e parceiros
de cooperação internacional
davam ao nosso país.
Excelências,
O povo está assustado com os
disparos que estão a acontecer no distrito de Mocímboa
da Praia, Província de Cabo
Delgado.Temos escutado os
discursos e declarações dos
partidos, mas até aqui não se
sabe o que está a acontecer
efectivamente.
Gostaríamos que o Governo
viesse a público, explicar com
clareza: o que é que está a
acontecer em Cabo Delgado?
Quem é que está a atacar
infra-estruturas e agentes do
Estado em Cabo Delgado?
Será que o nosso país, Moçambique, foi invadido? Haverá inimigos internos que se
opõem à Frelimo e que não
se sentem satisfeitos com as
decisões da reunião que recentemente o partido Frelimo
realizou, o seu Congresso?
Espanta-nos que haja relatos
de que esses grupos operam
em Cabo Delgado há uns anos
e que as autoridades foram informadas e os ignoraram. Testemunhas revelam que esses
grupos operavam em Mocímboa da Praia, mas sem recurso a armas até ao término do
Congresso da Frelimo, altura
em que decidiram iniciar com
ataques armados. Será que os
atacantes estão contra o Congresso?

membros do partido RENAMO
por ele dirigidos, é com a Paz.
Ao decretar, unilateralmente,
a trégua por tempo indeterminado, o nosso Presidente,
Afonso Macacho Marceta
Dhlakama, revelou com acções concretas e não apenas
com discursos esse grande
compromisso com a paz, a sua
maturidade política e o seu
sentimento para com o sofrimento do povo moçambicano.
A Trégua decretada no dia 27
de Dezembro de 2016 de que
hoje todo o país se beneficia
não foi negociada, nem houve
acordo assinado. Foi mesmo
um acto unilateral visando
facilitar o desenvolvimento
económico através da livre
circulação de pessoas e bens.
Daí condenarmos veementemente os acontecimentos de
Mocímboa da Praia que estão
a paralisar aquela região do
país.
O nosso Presidente Afonso
Dhlakama declarou recentemente, através dos órgãos
de comunicação social, o seu
total apoio incondicional ao
Presidente Filipe Nyusi nos esforços de identificar e acabar
com o que se está a passar em
Mocímboa da Praia.

Lamentamos a perda de vidas
humanas e a negligência demonstrada pelas autoridades
quando alertadas pela população de Mocímboa da Praia.
É tempo demais para que se
diga que ainda estão a investigar.

Excelências,
Para terminar, queremos dizer que os assuntos que arrolamos neste nosso discurso de abertura da VI Sessão
Ordinária da Assembleia da
República, o Diálogo, a Descentralização, a questão das
Forças Armadas, da Polícia, os
Problemas das Dívidas inconstitucionais, os confrontos existentes em Mocímboa da Praia
devem ser resolvidos para que
Moçambique seja um país em
Paz, Paz efectiva, Paz com Democracia, Democracia com
eleições livres, transparentes
e credíveis que produzam alternância governativa.

Moçambicanas,
Moçambicanos,
O compromisso de Sua Excelência Afonso Macacho Marceta Dhlakama e nosso, nós

Com a alternância Governativa, o Governo da RENAMO
promete que irá governar com
Democracia, com Justiça, com
Paz, Desenvol continua na pág 7

continuação da pág 6
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Vai a delegação mais proxima e adiquira esse
manual e conheça a história da RENAMO...
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