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Considerações Preliminares
Com a publicação do livro «EM DEFESA DA
DEMOCRACIA EM MOÇAMBIQUE»», da autoria de
Sibyl W. Cline, mais não se pretendeu do que contribuir
para um amplo esclarecimento da opinião pública
portuguesa sobre as diferentes perspectivas existentes
no que se refere à presente situação política
moçambicana.
O que se tem vindo a publicar dando a conhecer a
perspectiva do Governo e do partido único, i.e., da
Frelimo não permite, só por si, dar uma ideia objectiva
e isenta sobre a realidade de um país que atravessa uma
grave crise económico-social, agravada pela guerra civil
que, há mais de treze anos, dilacera uma comunidade
martirizada.
Pouco ou nada se tem dado a conhecer sobre a
perspectiva dos movimentos oposicionistas moçambicanos e, muito em particular, sobre a Renamo.
Para quem considera fundamental o acesso a uma
informação plural, bem como a livre confrontação de
ideias, jamais faria sentido privar a opinião pública de
uma parte essencial da informação necessária à
formulação de juízos de valor norteados pela
preocupação da busca de uma sempre maior objectividade de análise.
Daí que a publicação de «EM DEFESA DA
DEMOCRACIA EM MOÇAMBIQUE»» se apresente,
em meu entender, como uma contribuição positiva.
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Na certeza de que só confrontando as mais diferentes perspectivas, sem subterfúgios, se criarão as
condições propiciadoras do diálogo entre as partes
envolvidas no conflito moçambicano, pré-condição da
obtenção da paz, sem a qual não haverá desenvolvimento económico e social.
Como não ficaria bem com a minha própria
consciência se não aproveitasse a presente oportunidade
para salientar que, em meu entender, jamais poderá
haver um autêntico desenvolvimento económico
e_so_cJ4l e uma verdadeira melhoria das condições de
vida da população moçambicana sem liberdade e sem
democracia.
A liberdade e o desenvolvimento são indissociáveis.
Na hora que atravessamos, tudo indica começarem a
existir boas perspectivas de paz: os encontros entre a
RENAMO e a FRELIMO em Roma, no mês de Julho,
constituíram um prenúncio positivo.
Deste modo, sou dos que encaram com optimismo
o futuro de um país de grandes potencialidades que, até
agora, tem sido votado por muitos ao esquecimento e
condenado ao sofrimento ditado por uma guerra
injusta.e desgastante.
António Rebelo de Sousa
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Prefácio
Recentemente, a autora deste trabalho teve a
oportunidade, extremamente rara, de visitar o dirigente
das forças de guerrilha democráticas que lutam no mato
em Moçambique, a fim de forçar o regime_marxistalenjnista que governa naquele país a
estabelecer eleições livres.
O princípio do pluralismo democrático contra a
ditadura está no espírito do povo por toda a parte, à
medida que a Cortina de Ferro se abre e a Hungria, 7 a
Alemanha de Leste e a Checoslováquia estão a optar
por eleições multipartidárias. A União Soviética está a
abandonar o sistema de controlo rígido, mas no entanto
tenta manter o sistema socialista de partido único, Foi
em Junho de 1989 que o continente chinês decidiu
massacrar os opositores da democracia, a fim de evitar
o colapso da ditadura de partido único.
A África do Sul tem problemas políticos semelhantes. Não só a República da África do Sul tenta
encontrar uma forma tranquila de integrar a comunidade
negra, que até agora não possui quaisquer direitos
eleitorais num sistema parlamentar, mas também a
Namíbia está a experimentar as suas eleições livres.
Tanto Angola como Moçambique estão a lutar para
eliminar a guerra civil que se estabeleceu
11

entre apreciáveis forças de guerilha pró-democracia e
os regimes marxistas-leninistas estabelecidos originalmente sob a égide da União Soviética.
A volatilidade da mudança social e a rápida tendência que levou ao descrédito das decrépitas ditaduras,
assim como os processos democráticos pluralistas
governamentais, provocam esperanças políticas que
surgem em muitas partes do mundo. Esta rara
introdução às opiniões do chefe supremo da RENAMO
Afonso Dhlakama destina-se a levar ao conhecimento
dos nossos leitores que a sua guerra civil inacessível e
obscura pode, de forma concebível, nestes tempos
tumultuosos, avançar com a causa das ideias
democráticas numa parte remota do mundo onde na
verdade é muitíssimo necessária.
As fotografias aqui apresentadas são propriedade
da autora e dos seus interlocutores, mas são tão
excepcionais e estão tão intimamente relacionadas com
as tendências mundiais que o Conselho de Estratégia
Global dos Estados Unidos teve o maior prazer em
trazê-las ao conhecimento público. Esperamos que
derramem um pouco de luz naquilo que está a acontecer
na nação moçambicana há tanto tempo tão sofredora e
empobrecida.
Ray S. Cline
Presidente, Conselho de Estratégia
Global dos Estados Unidos Dezembro
de 1989
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Visitas a Moçambique
Visitei três vezes o povo da República de Moçambique. No Verão de 1987 viajei sob os auspícios do
Conselho de Estratégia Global dos Estados Unidos para
a África Austral com um grupo de conselheiros, dos
Negócios Estrangeiros para os candidatos presidenciais
republicanos numa missão de facto reveladora.
Primeiramente, visitei Moçambique livre controlado pelos rebeldes, caminhei ilegalmente atravessando a fronteira, vinda de um país vizinho, passei
um dia a falar com os representantes da RENAMO
(Resistência Nacional Moçambique) numa cidade
fronteiriça bombardeada.
Em seguida, permaneci na capital de Moçambique,
Maputo, durante quase duas semanas, onde me encontrei
com o presidente Joaquim Chissano e muitos dos seus
ministros, e viajei pelo país sob protecção
governamental. Visitei a cidade de Tete, no Noroeste,
assim como os campos de refugiados em Moatize, perto
de Tete, e no vale Estima. Fui acompanhada por oficiais
do Governo a Homoine e Manjacaze, os locais de
alegados massacres a civis pelas forças da RENAMO.
No Outono de 1988 regressei a Moçambique com
Robert MacKenzie, então director executivo da
13

Freedom Incorporation. uma organização politica
conservadora, numa missão como objectivo de conseguir a libertação de Nicholas della Casa, um jornalista
inglês que tinha sido feito prisioneiro pela RENAMO
sob a suspeita de ser espião. Nessa ocasião, passei
também um dia no território controlado pela RENAMO
e ali tive a rara oportunidade de encontrar o
comandante-geral da RENAMO e presidente de
Moçambique «livre». O seu nome é Afonso Dhlakama,
que ajudou a organizar as forças da RENAMO em 1977
contra a ditadura marxista-leninista em Moçambique,
Depois de uma pequena conversa com ele conseguimos
que libertasse Nicholas para o nosso grupo.
Na Primavera de 1989, Dhlakama convidou-me a
mim, Robert MacKenzie e Nicholas della Casa a

Uma patrulha de elite das tropas da RENAMO numa missão de
reconhecimento pelo mato. Este trilho é semelhante a muitos por
onde nós viajámos de um lado para o outro, no quartel-general
perto de Gorongosa.
14

regressarmos ao território ocupado pela RENAMO, a
fim de nos encontrarmos durante mais algum tempo
com ele. Aceitei o seu convite e, em Maio, entrei no
extenso território sob controlo das suas forças.
Caminhámos 150 milhas, mais ou menos, nos planaltos
centrais de Gorongosa, quartel-general de Dhlakama,
onde passámos quatro dias com Dhlakama, e em
seguida, regressámos a pé por caminho diferente. A
nossa viagem levou ao todo 23 dias e vimos grande
parte do território controlado pela RE NAMO. O que a
seguir apresentamos corresponde a um trabalho que
mais não é senão uma compilação daquilo que aprendi
nessas três visitas.
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Resumido perfil do País
O partido governante, FRELIMO (frente de Libertação de Moçambique), desde 1974 que se encontra
no poder em Maputo, quando Portugal abruptamente
abandonou a sua colónia. Não houve quaisquer
eleições. Os portugueses deram simplesmente de mãobeijada o governo à FRELIMO que, há mais de dez
anos, se empenhara numa guerra anticolonial contra o
seu governo. A maior parte dos portugueses partiram,
então, para a sua terra natal. Quando a FRELIMO
assumiu as rédeas do poder fez uma brusca viagem para
a esquerda, estabelecendo um governo de partido único
marxista-leninista. O presidente Chissano tem estado
em funções desde 1986, quando o seu antecessor
morreu num desastre de avião.
Os dirigentes da FRELIMO não têm conseguido
com êxito trazer a paz e prosperidade a Moçambique.
Colectivizaram as herdades, fizeram o repovoamento de
muitas terras, aboliram as igrejas e tentaram estabelecer
uma economia nacional centralizada. Os_resultados
obtidos foram pobreza, continuação da ignorância,
desolação, doença e devastação' produzida pela guerra
civil. __
Na realidade, a RENAMO constitui um partido da
oposição. Desde o seu início que depende de um
17

forte exército para alcançar os seus objectivos políticos.
O seu alvo é obter estatuto e representação legal no
governo nacional, cessar a luta e, por último, viver em
paz. Há mais dez anos que a RENAMO se tem vindo a
opor ao Governo com estes objectivos, que ainda não
conseguiu alcançar.
Moçambique, ligeiramente menor que duas vezes o
tamanho da Califórnia, tem 90% da sua força laboral
comprometida na agricultura. O seu PNB per capita è
inferior a 50 dólares, situando-o como o país mais pobre
do mundo. Apenas o Camboja, com um PNB per capita
de 90 dólares, se aproxima desta situação. A ineficácia e
a guerra em curso com a RENAMO devastaram
praticamente a economia. Em 1988, o serviço da dívida
externa atingiu 120% dos ganhos totais da exportação de
Moçambique, e a moeda foi desvalorizada em 1000%
desde 1987! Em 1985, a produção de castanha de caju
foi_l/36 avos do nível de 1973, a produção de cereal foi
de 1 /%, de bananas e algodão ¼ e a electricidade 1/7 e
as receitas provenientes do turismo foram de 1/3000
avos.
Só no Malavi existem 650 000 refugiados, mais de
dois milhões de pessoas foram desalojadas de
suas_casas e seis milhões enfrentaram a carência
crónica de alimentos. As cidades mais importantes
sofreram frequentes e prolongadas faltas de energia, não
existe electricidade no campo e não há, igualmente, em
qualquer parte, transporte, quer por caminho-de-ferro ou
estrada, que ofereça segurança neste país que se chama
Moçambique. O país transformou-se numa tremenda
carnificina.
No passado, Chissano recebeu importante auxílio
da União Soviética e das nações do Bloco de Leste. Por
alguns cálculos que foram feitos, Moçambi18

que deve 4.3 biliões de dólares à URSS e depende da
União Soviética no que respeita a 90% do combustível
que recebe. Recentemente, o auxílio tem estado a
chegar das nações ocidentais — incluindo Estados
Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e Itália — e
também algum auxílio foi recebido da África do Sul. No
ano fiscal de 1988, só os Estados Unidos forneceram,
aproximadamente, 90 milhões de dólares em alimentos
e auxílio económico1.

Moçambique 1989
Dimensão
População
Taxa de crescimento
PNB
PNB per capita
Taxa de inflação
Dívida externa

801 590 km
14 275 301
1.8 porcento
500 milhões de dólares
inferior a 50 dólares
15 por cento
1.7 biliões de dólares

Exportações

85.9 milhões de dólares

Importações

642 milhões de dólares

(cálculo de 1987)
(cálculo de 1987)
(cálculo de 1987)

Índice de mortalidade
Esperança de vida
Índice de
analfabetismo

infantil 142 mortes/l 000 nados-vivos
45 indivíduos do sexo masculino;
48 indivíduos do sexo feminino
86 por cento

Fonte: Agência Central de Informações. The World Factbook, 1989. pp. 204-205.
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Forças militares
da oposição
A RENAMO foi formada por moçambicanos,
muitos dos quais membros de FRELIMO, que ficaram
alarmados e descontentes com a tendência da
FRELIMO para o marxismo. Com o auxílio do Serviço
Aéreo Especial da Rodésia, aproximadamente 800
homens estavam prontos para a luta por alturas de 1979,
quando Afonso Dhlakama se tornou dirigente da
RENAMO, após a morte do seu fundador, André
Matade Matsangaisse, que morreu de um ferimento
recebido enquanto comandava as suas forças armadas
num ataque levado a efeito numa povoação na
Gorongosa. EM 1980, a África do Sul forneceu alguns
contingentes militares, treino e apoio de comunicações
aos rebeldes democráticos. Porém, em 1984, a África do
Sul e o Governo da FRELIMO assinaram o Acordo de
Nkomati — essencialmente um tratado de não-agressão
em que ambos os lados se comprometiam a não darem
qualquer auxílio material aos movimentos da oposição.
A África do Sul interrompeu, a partir daí, o seu apoio
oficial à RENAMO.
Na entrevista que tive com Dhlakama, em Maio de
1989, consegui obter informações sobre a estru21

tura e capacidades militares da RENAMO. A RENAMO cresceu até ao ponto de possuir agora 25 000
membros, incluindo apoio pessoal, uma vez que são
também combatentes. Vinte e um mil possuem armas e
os restantes estão em treinos, esperando que os soldados
possam capturar suficiente número de armas para
distribuir por todos os seus membros. Dhlakama espera
aumentar o número dos seus homens, mas
presentemente coloca mais ênfase em melhorar a
qualidade dos seus soldados. Está a desenvolver e a
treinar batalhões especiais semitradicionais e, nesta
altura, possui 13 dessas unidades. Existem seis na área
central ao redor de Gorongosa, duas na província de
Maputo, duas na Zambésia e as províncias de Nampula,
Inhambane e Niassa possuem uma cada. Com efeito, as
áreas «livres» da RENAMO estendem-se ao longo das
regiões costeiras, desde o ponto mais ao Sul na
província do Maputo até Niassa no Norte.
Em contrapartida, a FRELIMO possui entre 30 000
e 40 000 homens apoiados por, aproximadamente, 15
000 soldados estrangeiros, principalmente do
Zimbabwe, do Malawi e da Tanzânia. (Este ano
noticiou-se que os soldados da Tanzânia retiraram as
suas tropas, mas Dhlakama afirmou que nem todos
tinham partido.) Existem também diversos milhares de
consultores militares, a maior parte das nações do Bloco
de Leste.
Durante a minha recente visita não vi quaisquer
vestígios de material ou equipamento proveniente da
África do Sul e certamente que a percentagem de
auxílio recebido não é significativa. Os soldados da
RENAMO possuem um fornecimento apropriado de
armas, todas de diferentes tipos, muitas delas mis22

tas, feitas de diversas espingardas. Apenas algumas são
novas. Os soldados reivindicam que capturam todo o
material e, por aquilo que me foi dado ver, isso é
bastante crível. Enquanto me encontrava em
Joanesburgo, em Maio, durante a minha visita a
Moçambique, entrevistei um veterano oficial do
exército da África do Sul que corroborou as minhas
observações. Contou-me que desde a assinatura do
Acordo de Nkomati tinha cessado todo o auxílio oficial
à RENAMO e o governo da FRELIMO faz uso dos
rumores de que a África do Sul continua a auxiliar a
RENAMO, servindo-se desses boatos como desculpa
para a sua própria inaptidão e como forma de explicar o
auxílio popular à RENAMO. Aquele oficial, no entanto,
concordou em que pode existir algum auxílio privado,
se bem que ilegal.
Os soldados da RENAMO ou são guerrilheiros ou
membros dos batalhões semitradicionais. As guerrilhas
encontram-se ligeiramente armadas e mal equipadas; a
maior parte usa uniformes que se encontram em
farrapos e muitos andam descalços e todos pobremente
vestidos e calçados. Os batalhões encontram-se
ligeiramente melhor vestidos e equipados e têm
companhias de apoio, assim como uma diversidade de
armas pesadas.
Visitámos o Batalhão Leão, em Maio, e eles tinham
espingardas antiaéreas de 14.5 mm, uma lança-foguetes
de 122 mm, um lança-granadas AGS-17 de 30 mm de
fabrico russo, uma carabina B-10 com silenciador e
morteiros de 82 mm. Além disso, as companhias de
infantaria estavam bem armadas com metralhadoras
RPD e PKM, assim como lança-foguetes RPG-7. Fui
também informada de que havia outros batalhões com
metralhadoras de 12.7 mm
23

O general Afonso Dhlakama dirige-se às tropas do Batalhão Leão
no seu campo de exercícios.

em vez das de 14.5 mm, assim como uma variedade
idêntica de outras armas pesadas.
A RENAMO tem uma rede de rádio HF bem organizada. Durante um período, ouvimos 15 estações no
ar. As comunicações VHF não existem. Algumas
mensagens são ainda levadas a pé ou por correio de
motocicleta.
Os programas constantes de treino de comunicações, estratégias e tácticas, primeiros socorros,
demolições e manejo de armas fazem parte da rotina
diária dos batalhões que não se encontram em combate.
A RE NAMO utiliza os seus membros femininos, como
instrutoras na maior parte dos assuntos, libertando assim
os homens para o dever de combate.
Sem excepção, os membros da RENAMO que
vimos apresentam uma moral muito elevada, assim
24

como confiança na sua vitória. São todos leais ao seu
comandante supremo Dhlakama. Consideravam os
esforços de contra-ataque da FRELIMO algo ridículos
e os esforços do Zimbabwe como sendo apenas
ligeiramente menos burlescos.
A condição respectiva das duas forças armadas é a
maior parte das vezes camuflada pela ausência de
informações sobre a RENAMO e uma barragem de
propaganda feita pela FRELIMO. Em 1987, todavia,
um documento altamente confidencial proveniente da
Organização de Informações Centrais do Zimbabwe
caiu nas mãos do domínio público. Nele se dizia:
As operações da FPLM (Forças Populares de
Libertação de Moçambique) são (sic) mutiladas por
muitos factores, entre os quais os seguintes:
a) Ausência de vontade, de combater o inimigo,
porque o pessoal armado sente em geral que já
perdeu a guerra.
b) Ausência de recursos de apoio; por exemplo,
alimentos, calçado, uniformes, mochilas e
acessórios limpos, bem como o pagamento de
uma remuneração, entre outros.
c) Ausência de procedimento administrativo
adequado, motivação e comando.
d) Simpatia com o inimigo.
Vantagem do inimigo (RENAMO):
a) O inimigo disfruta do máximo apoio das massas,
cujas necessidades básicas não puderam ser
satisfeitas pelo governo da FRELIMO.
ò) O inimigo possui um terreno favorável para a
sua sobrevivência em todas as áreas.
c) A RENAMO tem o controlo das florestas...
25

d) A moral do inimigo é, em geral, superior quando se
compara com a das FPLM.
e) O subdesenvolvimento do território de Moçambique, no seu todo.
f) As massas são ainda mais subvertidas ao
considerarem a RENAMO com seu meio de
sobrevivência.
Quando viajei por Moçambique sob a protecção do
Governo, em 1987, ficou dolorosamente evidente

O Batalhão Leão prepara as suas pesadas metralhadoras de
14.5 mm para defesa antiaérea nas suas manobras de treino
26

que o controlo da FRELIMO sobre o país era muito
débil. Por todo o lado, por onde viajámos fomos
acompanhados por camiões carregados com soldados
bem armados e, mesmo assim, apesar dos mesmos, à
noite fugíamos para as cidades. Uma tarde, eu
comentava as belezas do pôr-do-sol perto da pequena
cidade de Tete, quando observei que o meu anfitrião
estava a retirar do carro todas as insígnias do Governo,
empurrando-me para dentro do mesmo com um aspecto
bastante pálido. Dirigimo-nos para a cidade em grande
velocidade nas sombras crescentes do entardecer. Esta
precipitação foi reforçada na semana seguinte quando,
aos solavancos, passámos por uma rua escura e suja
num Land Rover, que ia à velocidade de 100 km/h,
dirigindo-nos para a cidade de Xai-Xai. Tornou-se
evidente que a RENAMO governa à noite. Fica-se a
pensar como o termo «governo» se pode aplicar a um
grupo que não pode permanecer, depois de escuro, no
seu próprio país.
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Objectivos da RENAMO
Dhlakama mantém que já ganhou a guerra Usando a
táctica clássica da guerrilha na sua luta, a par e passo,
conseguiu o controlo de quase toda a região rural da
FRELIMO e isolou as forças governamentais da
FRELIMO em Maputo e outras cidades importantes. Na
minha última viagem, ofereceu-se para me levar a dar
um passeio pela Gorongosa, no Centro do país, até uma
área a sete quilómetros do Maputo, no Sul, viajando
durante o dia através do território inteiramente
dominado pela RENAMO. Lamentei (mais ou menos)
que não tivesse tempo de caminhar a pé até tão longe e
tive pena que a RENAMO não tivesse outros meios de
transporte. (Depois de caminhar 250 km para me
encontrar com Dhlakama, já antes tinha lamentado tal
facto.)
Dhlakama insiste em que não tem desejo nem
capacidade para conquistar cidades. O seu alvo, pelo
contrário, é forçar a FRELIMO a fazer alterações
políticas, respeitantes ao sistema democrático do
governo. Quando existir uma garantia de mudança porá
cobro à guerra. Especificamente, Dhlakama deseja um
sistema político pluralista, com uma economia de
mercado livre e eleições livres e justas. Chama aos
membros do partido governante FRELIMO «os seus
irmãos» e deseja ter lugar a seu lado
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num governo moçambicano com dois ou mais partidos.
Afirma, muitas vezes, que, se se realizarem eleições
justas e livres e Chissano e o seu partido ganharem, ele
trabalhará para o governo de Chissano num
Moçambique unido.
Até à data, a FRELIMO não tem feito mais do que
oferecer amnistia à RENAMO. Se bem que Dhlakama
esteja preparado para ficar e lutar no mato durante mais
de dez anos, Dhlakama manifestou a esperança de que
os crescentes inimigos económicos e políticos da
FRELIMO forcem os dirigentes do Governo a
negociarem, em breve. Dhlakama deseja que cesse,
muito em breve, a destruição do seu país.
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Política seguida
em relação à RENAMO
pelos Ingleses,
Americanos e
Sul-Africanos
Grã-Bretanha
Enquanto me encontrava em Maputo, em 1987,
avistei-me com o embaixador inglês. É um homem de
pequena estatura que se descreve a si mesmo como um
humilde escriba que se senta no seu próprio cubículo
num mundo perigoso. O cabelo estava a rarear,
sobrancelhas brancas e vestia uma camisa às riscas de
um cor-de-rosa arrojado. Um conversador fluente,
perfeitamente capaz de dizer «Pretória» sem que se lhe
reconhecessem as vogais. Numa palavra, era um
homem sofisticado, desiludido com o mundo, deixando
as opiniões idealísticas e vibrantes para nós,
americanos. Disse-me que os ingleses não tinham
muitas_esperanças no que respeitava àquela parte de
África, que o prognóstico não era feliz, mas que havia
ainda possibilidades de esperança. Na sua opinião,
necessitávamos de tratar de política real e
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não de ideias. Além disso, na sua óptica, o Governo de
Moçambique estava a movimentar-se para um nãoalinhamento.
Lendo nas entrelinhas, decidi que «política real»
significava duas coisas para os ingleses. Primeiro, a
sobrevivência do Zimbabwe, sua ex-colónia, e em segundo lugar, a preservação dos interesses económicos
ingleses ali estabelecidos. O Zimbabwe é um trabalho de
arte inglês que surgiu, como uma fénix em farrapos, das
cinzas da Rodésia. Os ingleses investiram bastante da sua
honra e prestígio nacionais na criação do Zimbabwe,
durante as negociações da Casa Lancaster, no Outono de
1979. Usaram o seu apoio a favor de Robert Gabriel
Mugabe, o dirigente socialista africano negro do
Zimbabwe, para comprarem para eles boa vontade entre
os outros Estados africanos negros da «Linha da Frente».
Mugabe apoia Chissano, o seu companheiro socialista
africano negro, e odeia as forças de oposição de
Dhlakama, que proporcionaram aos habitantes da Rodésia
algumas informações sobre os movimentos das guerrilhas
Zanu de Mugabe, durante a guerra de libertação que se
iniciou em 1972. Mugabe de forma alguma está
interessado em ter um Moçambique democrático
orientado pelo Ocidente; prefere uma ditadura socialista
amigável em Moçambique, tanto para ele como para o seu
Estado socialista.
Os Ingleses compreendem que os seus protegidos
do Zimbabwe necessitam de um Moçambique amigo.
Confiam no acesso ao Corredor da Beira para embarcar
as suas mercadorias para o mar e sem isso terão de usar
o transporte via África do Sul, que é tanto desagradável
como dispendioso para Mugabe. Segundo o The
Washington Post, o Corredor da Bei34

ra fez com que Mugabe economizasse no ano passado
35 milhões de dólares na facturação de fretes mais
baixos3. Do ponto de vista económico, o conturbado
Zimbabwe necessita destas economias. Em muitas
ocasiões, as guerrilhas da RENAMO, têm feito rebentar
tanto a conduta como o caminho-de--ferro da Beira e
esta situação não se ajusta bem aos interesses nem de
Mugabe nem dos ingleses.
Os ingleses investiram mais do que o seu prestígio
nacional no Zimbabwe. Grande parte dos interesses
económicos no Zimbabwe são ingleses e possuem,
igualmente, interesses económicos significativos no
Moçambique de Chissano. Lonrho, um_grupo económico
com base em Londres, dirigido por Tiny Rowland, é o
maior empregador no Zimbabwe, e precisamente um
pouco menos de metade dos 2002 milhões de libras de
lucro obtido por Lonrho em 1987 veio da África do Sul.
Lonrho é uma das poucas companhias estrangeiras que
opera em Moçambique. A maior parte dos investidores
afasta-se, assustados pela «situação de segurança», uma
forma gentil de expressar que têm medo de serem
destruídos pelas guerras da RENAMO. Lonrho, contudo,
possui as suas próprias forças de segurança e um "acordo
com o governo que é extremamente preferencial.
Entrevistei John Hewlett, um representante da
Lonrho, em 7 de Agosto de 1987, enquanto me encontrava em Maputo, que me disse que há dez anos que
a sua companhia tem estado isenta de pagamento de
impostos e direitos alfandegários, possui uma conta
bancária no exterior e controla todas as operações
cambiais, respeitantes à sua actividade e os seus
empregados estão igualmente livres de impos35

tos. Assim, os ingleses têm interesse em manter o "statu
quo em Moçambique e continuaram a apoiar o governo
de Chissano, o que, como se compreende, é para eles a
coisa mais sensata e conservadora que têm de fazer.

Estados Unidos
A política dos Estados Unidos em relação a Moçambique é complexa e afectada pelas considerações
políticas que envolvem outros países da África Austral,
que são talvez mais importantes do que Moçambique
para os alvos estratégicos dos Estados Unidos.
Em 1981, quando o presidente Ronald Reagan
começou o seu mandato, iniciou uma revisão da política
americana respeitante à África Austral. O que daí
resultou foi uma estratégia designada por «compromisso construtivo», uma frase retirada de um artigo
escrito por Chester Crocker no Foreign Affairs (Inverno
de 1980-1981), o qual a partir daí se tornou o secretário
de Estado adjunto para os Assuntos Africanos.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos
adoptou este conceito, uma vez que se tornou a pedra
basilar da sua política na África Austral. O plano
original de Reagan para a África do Sul era ajudar a
construir o poder negro, negociando através de
programas de auxílio educacional e de treino e abrandar
o tom de crítica de crítica pública do apartheid, a fim de
encorajar a mudança positiva por parte do Governo sulafricano.
Nos outros países da África Austral, os proponentes
do compromisso construtivo tentaram
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apoiar os governos africanos de raça negra e afastar os
países marxistas do socialismo, trazendo-os para o
campo ocidental. Para o Departamento de estado, uma
instituição tem que funcionar em direcção à diplomacia
e não ao conflito, o que significa apoiar os governos
existentes, tanto quanto possível, independentemente
das suas características. Portanto, o Departamento,
tinha como objectivo evitar o confronto armado e tratar
do statu quo.
Gradualmente, porém, os Estados Unidos começaram a distanciar-se da África do Sul, pelo menos em
teoria, a fim de forçar o andamento da mudança social
naquele país. Em Junho de 1983, Lawrence
Eagleburger, então subsecretário de Estado, documentou este afastamento qualificado da anterior política
ao afirmar: «O sistema político na África do

O apoio ao governo marxista-leninista do presidente Chissano
é aqui evidenciado pelas armas capturadas pelos soldados da
RENAMO. Podemos ver aqui metralhadoras RPD, morteiros
AK-7 de 82 mm e munições do bloco comunista
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ai está errado»1. A principal motivação foi apaziguar um
grupo de congressistas americanos, muitos 3S quais
pertenciam ao Partido Negro, que de forma_ inexacta
pretenderam comparar a experiência dos direitos civis dos
Estados Unidos com a situação de apartheid existente na
África do Sul, O problema é, na realidade, muitíssimo mais
complexo, devido ao número de grupos tribais africanos e
às existentes rivalidades entre os mesmos.
Estas duas correntes, o distanciamento da África do Sul
e o «desmame»» dos governos socialistas-marxistas
negros, juntas lançaram a RENAMO num mar da maior
política da África Austral. Era ao mesmo tempo apoiada
pelos sul-africanos e, portanto, o apoio à RENAMO viola
ambos os objectivos do compromisso construtivo:
conduziria os Estados Unidos para perto de um grupo com
pretenso apoio sul-africano e deterioraria as relações
americanas com o governo de Chissano e os Estados
negros vizinhos que o apoiam. A maior parte dos
chamados Estados da Linha da Frente odeia a RENAMO
pelas suas crenças democráticas, assim como pelo seu
pretenso elo sul-africano.
O Departamento de Estado tem relações diplomáticas
formais com Moçambique e não ofereceu nenhum apoio
nem reconhecimento à RENAMO de Dhlakama. De forma
sistemática e firme, recusou ter quaisquer negócios com a
RENAMO, fazendo-se eco de Chissano ao denominar as
forças da oposição de «bandidos»». Ostensivamente tem
dado pleno crédito aos relatórios publicados por Maputo e
ignorado informações em contrário, se bem que se tenha
tornado evidente que Dhlakama tem de negociar com
Chissano a fim de pôr termo à guerra. A guerra
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tem sido indubitavelmente prolongada por esta atitude.
Poder-se-ia argumentar que a política dos Estados
Unidos tem exercido algum efeito em afastar o governo
de Chissano do marxismo. Em 3 de Junho de 1989, o
The Washington Post referiu que a União Soviética
tinha prometido retirar os seus conselheiros militares de
Moçambique, por alturas do ano de 19915. Trata-se,
inquestionavelmente, de um passo a dar na direcção
exacta. Os dirigentes soviéticos estão, porém, cortando
radicalmente os seus gastos em todo o mundo,
particularmente em África, devido a razões de pressão
económica. Assim, deixaram a RENAMO na «corda
bamba» Trata-se de um grupo de resistência com tanta
validade como a UNITA de Jonas Savimbi em Angola,
que tem recebido um auxílio massivo e que dispõe de
apoiante favorável. As forças de resistência da
RENAMO, porém, são consideradas «bandidos» e
muitos desejariam que as mesmas fossem eliminadas
para sempre. A RENAMO não quer ou necessita de
auxílio, mas gostaria de um ambiente equilibrado, quer
da imprensa, quer a nível diplomático.
África do Sul
É inegável que, nos primeiros anos, a África do Sul
apoiou a RENAMO. Todavia, desde a assinatura do
Acordo de Nkomati o apoio à RENAMO foi
oficialmente retirado e o mínimo que se pode dizer é
que essa ajuda ficou reduzida praticamente a nada.
Existem, no entanto, duas facções na África do Sul. O
grupo militar gostaria de continuar a ajudar a
RENAMO, talvez, por uma questão de lealdade pa39

ra um velho cliente ou talvez na esperança pouco
realista de uma vitória militar. Os favores eventuais do
Ministério dos Negócios Estrangeiros aumentam as
boas relações com os governos de Chissano, assim
como aumenta o investimento económico em Moçambique na esperança de afastar Maputo da sua forma
de governo, originalmente orientado pelos soviéticos.
Os sul-africanos têm estado recentemente a auxiliar o
governo da FRELIMO e abriram novas vias de
contactos com Chissano, pelo que foram louvados, por
este facto, na comunidade das nações da África Austral.
A África do Sul parece ter adoptado um processo
novo e prático de avaliação da sua situação. O Governo,
se bem que lenta e prudentemente, está a esforçar-se
para se livrar do apartheid e a estabelecer novas
alianças regionais. A pressão política e internacional e
os problemas económicos que se traduziram em sanções
estrangeiras, incluindo as dos Estados Unidos, forçaram
a África do Sul a retirar-se da Namíbia. As mesmas
forças estão a fazer com que os sul-africanos
estabeleçam laços com outras nações africanas da Linha
da Frente. Muitos sul--africanos consideram os Estados
Unidos como um aliado de pouca confiança e são de
opinião de que devem fazer parte de uma comunidade
de nações da África Austral independente e autosuficiente para a sua sobrevivência. As anunciadas
retiradas dos soviéticos e dos cubanos da área
facilitaram este processo.
A infeliz vítima desta evolução é a RENAMO. Na
minha entrevista com o oficial veterano do exército sulafricano em Joanesburgo indaguei sobre os
acontecimentos dos sul-africanos no que diz respeito
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à RENAMO. Respondeu-me que a máquina de propaganda da FRELIMO tem conseguido êxito absoluto
em deslustrar a imagem da RENAMO. Aquele oficial
disse também que «muitos sul-africanos concordam em
que as forças da RENAMO têm um papel a
desempenhar, mas que têm de ser eles mesmos a
resolver o problema. A reconciliação nacional constitui
a única solução. Trata-se, no entanto, de um problema
moçambicano.»
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Ruptura das Relações
Públicas
da RENAMO
Guerra de Propaganda de Chissano
A RENAMO tem muitas críticas verbais, mas
nenhumas tão grandes como as de Chissano. Em 1987
estive sentada com Chissano, durante três horas e, nesse
encontro, ele deve ter usado a expressão «bandido», ao
referir-se à RENAMO, mais de 500 vezes.
Seguidamente, uma semana mais tarde, enviou o seu
chefe do estado-maior para nos informar acerca da
RENAMO. Mostrou-nos as informações dos serviços
secretos sobre as forças militares da RENAMO, a sua
estrutura civil, os nomes dos seus comandantes
provinciais e mesmo os números de série das suas
armas. E tudo isto, mesmo depois de ele ter tão
energicamente negado que a RENAMO nem sequer
existia como uma organização séria. Porquê?
Sem dúvida que, durante a entrevista, Chissano se
apercebera da nossa descrença em relação à sua
descrição da RENAMO e queria afastar a ideia que não
tinha sido honesto connosco...
A mofa favorita de Chissano contra a RENAMO é
que a mesma foi criada pelos brancos da Rodé43

sia e depois preservada pelos sul-africanos brancos. Os
membros não são nada a não ser, supostamente,
marionetas que se movem numa guerra racista contra os
legítimos dirigentes africanos.
A visão mais comum da RENAMO descrita pela
campanha de propaganda de Chissano é que se trata de
um banho de «anti-Robins dos Bosques» que tiram aos
pobres para darem a eles próprios e que não têm conta
os danos físicos que têm infligido no processo. Trata-se
de um quadro que tem sido aceite, na sua maior parte,
pelos meios de comunicação.
O segundo ponto favorito de Chissano na sua
guerra de propaganda é que a RENAMO não tem
capacidade civil administrativa. Se se insistir mais

População civil local — homens, mulheres e crianças —
encontram-se com administradores políticos da RENAMO numa
clareira perto da sua aldeia.
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um pouco, Chissano admite que a RENAMO pode ter
algum talento e estruturas militares, mas volta sempre
ao refrão de que possivelmente a organização não
poderia formar governo e governar um país. Chissano
tem conseguido com muito êxito insinuar este conceito
distorcido na opinião pública mundial.
A experiência que obtive no meu passeio de 320 km
não comporta este quadro. Muito pelo contrário, foi-me
dado ver algumas escolas, diversas clínicas e reuniões
políticas civis realizadas em plena liberdade. Existem
cartazes de Afonso Dhlakama por toda a parte — é
evidente que ele começou a fazer a sua campanha para
as eleições que há tanto ambicionava. As pessoas
comportam-se de uma forma muito amigável com os
nossos acompanhantes da RENAMO que nos escoltam.
Deram-nos livremente alimentos e instruções. Recebi
grande número de olhares curiosos, porquanto os
nativos tinham muito poucas mulheres brancas, mas
nenhum expressou medo ou antipatia.
Na Gorongosa entrevistei diversas entidades civis
da RENAMO que me descreveram a sua organização
corrente e os objectivos que tinham para o seu país.
Consegui entrevistar os chefes dos Departamentos de
Ideologia, Educação e Cultura, Agricultura, Saúde e
Administração Interna.
Cada um dos departamentos encontra-se organizado em níveis provinciais, regionais, distritais, locais e
de zona, e, a nível de distrito para baixo, existe uma
organização paralela tradicional, que consiste num
chefe principal, a nível distrital, e abaixo dele chefes
locais, subchefes e chefes de zona. Cada um dos chefes
administra quatro ou cinco casas. Estas estruturas
encontram-se estabelecidas e trabalham
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em todas as áreas libertadas pela RENAMO. (Diagramas da administração civil da RENAMO, sua
estrutura militar e textos completos das minhas entrevistas encontram-se indicados nos Apêndices.)
O tema geral destas histórias é que a RENAMO é
um conjunto de selvagens assassinos que estão interessados apenas em violarem, pilharem e matarem,
«por dá cá aquela palha», e que nenhum governo deve
rebaixar-se a tratar com eles. Talvez algumas das
histórias sejam verdadeiras. As guerras africanas não
são propriamente consideradas pelo seu comportamento
humanitário e cavalheiresco e nada me custa a acreditar
que soldados primitivos e sem qualquer espécie de
educação, tanto da FRELIMO como da RENAMO,
tenham cometido alguns actos brutais.
Das minhas observações, porém, tudo indica que
Dhlakama disciplina os seus soldados severamente
pelos excessos cometidos e qualquer tipo de brutalidade
é certamente contra a sua política de Estado. A
RENAMO, como organização de guerilha, confia no
povo local como suporte. Não pode dar-se ao luxo de o
alienar.
Chissano parece pensar que, pelo facto de negar
legitimidade à RENAMO, não terá de tratar com a
oposição no que concerne ao seu governo de partido
único e pode fazer com que as potências ocidentais
evitem falar com Dhlakama também. Esta estratégia
tem, no entanto, sido notavelmente coroada de êxito. A
FRELIMO controla a agência noticiosa, AIM, e os
novos órgãos de comunicação dos países vizinhos, que
largamente simpatizam com Chissano, transmitem tudo
aquilo que a AIM refere sem se interrogarem. Estas
histórias são seguidamente pro46

pagandeadas nos meios de comunicação internacionais
e foi assim que surgiu o mito sobre a RENAMO.
Poucos políticos estão dispostos a desafiar a imagem
monstruosa da RENAMO.
Posso dar três exemplos das histórias que, como
resultado da minha experiência, foram questionáveis ou
falsas e que, contudo, foram referidas como se se
tratasse do Evangelho no noticiário internacional.
(Apenas necessitamos de nos referir à cobertura das
últimas notícias oficiais do que se passou na República
Popular da China para verificar os padrões de exactidão
e verdade nas agências noticiosas controladas pelos
países marxistas.)
«Massacre da RENAMO.»
Em 1987, quando estive em África com os consultores dos Negócios Estrangeiros para os candidatos
presidenciais republicanos, houve dois «massacres»
atribuídos à RENAMO. Um foi em Homoine e outro em
Manjacaze, ambos perto da costa sudeste, a menos de
320 km a norte de Maputo. Homoine foi o primeiro. Os
relatos do que aconteceu em Homoine foram divulgados
com inconsistência lógicas e continham referências, mas
a versão do Governo fez durante semanas um
empolamento do caso na imprensa internacional. O
Governo clamou que 300 a 600 soldados da RENAMO,
atacaram Homoine, dirigindo-se primeiro ao hospital,
onde fuzilaram os doentes. Em seguida, juntaram 386
civis e mataram-nos. Os atacantes escreveram nas
paredes do edifício frases e temas pró-RENAMO.
Depois, supostamente, enterraram todos os mortos numa
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vala comum. Nunca ficou bem esclarecido que os
corpos fossem alguma vez identificados ou contados.
Existem vários problemas relacionados com este
caso. Primeiro, as forças da RENAMO quase nunca
viajam em grupos tão grandes como 300 a 600. Não têm
botas ou uniformes novos. Segundo, seria difícil juntar
386 civis, a fim de os fuzilar. Os africanos desaparecem
no mato ao primeiro som de um disparo. Do mesmo
modo, vestir os uniformes do inimigo e cometer
atrocidades é uma táctica de guerra em África que o
tempo honrou. Além disso, apenas repórteres
situacionistas tiveram de imediato acesso ao local.
Todos os outros tiveram de esperar dez dias a duas
semanas. No entanto, a imprensa internacional levantou
um coro de gritos e protestos contra as atrocidades
provocadas pela RENAMO.
Algumas semanas mais tarde, aconteceu supostamente um segundo «massacre» em Manjacaze. Fui
convidada pelo Governo a ir ao local do massacre;
acompanhada pelo ministro de Cultura, assim o fiz. À
medida que o dia passava, a história do acontecimento
sofria sempre alterações. Primeiro, havia 300 soldados
da RENAMO, mais tarde 1000. Supostamente 101 civis
tinham sido mortos, mas não se viam nenhuns vestígios
na cidade — nem sangue, nem orifícios de balas nas
casas, nenhuns corpos. O principal dano que vi tinha
sido feito ao gerador de energia que tinha ido pelos ares
e ao edifício da Administração que tinha sido pilhado.
Perguntei onde ê que as pessoas tinham sido mortas e
disseram-me, com um gesto vago, «fora da cidade». Os
meus guias levaram-me ao hospital, onde duas camas
tinham sido ligeiramente queimadas. Perguntei aos
auxiliares
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se alguém tinha sido morto e disseram-me: «Bem, não,
os doentes levaram consigo os mais doentes».
Finalmente perguntei se havia quaisquer frases ou
graffitis como tinha acontecido em Homoine. Os meus
guias olharam para mim com ar admirado e trocaram
impressões entre eles. Em seguida, 20 minutos mais
tarde aproximadamente, ao dobrarmos uma esquina
havia um muro com um grande sinal onde se lia: «Viva
a RENAMO». Aproximei-me e, por alguma razão,
passei o meu dedo pela pintura. Para minha surpresa e
choque, estava fresca. Pude apenas deduzir que, fosse o
que fosse que tivesse acontecido em Manjacaze, o
Governo tinha agarrado a oportunidade de fazer com
que se parecesse com o incidente de Homoine, descendo
mesmo ao ponto de se falar de ataque ao hospital.
Inicialmente, porém, tinha esquecido o graffiti.
O representante do Departamento de Estado dos
Estados Unidos que estava connosco em Manjacaze
ficou tão céptico quanto eu no que se refere a qualquer
«massacre» que tivesse ocorrido. Tinha visitado
Homoine — quando finalmente lhe deram autorização
para lá ir — duas semanas após o acontecimento. Disseme que tinha, igualmente, sérias reservas sobre a versão
que tinha sido veiculada sobre aquele acontecimento.
Sem qualquer sombra de dúvida, enviou os relatórios
para Washington, mas parece que tiveram pouco ou
nenhum efeito. Entreguei o meu relatório sobre os
«massacres» à secretaria africana do Departamento de
Estado, mas nem sequer um vislumbre de interesse
chegou aos meus ouvidos.
Até agora, estes dois «massacres» foram incidentes
que permaneceram isolados. Não houve ne49

nhum, antes da visita da delegação dos Negócios
Estrangeiros e, desde então, também nenhum outro foi
referido. Tudo leva a crer que foram orquestrados pela
FRELIMO para benefício da delegação.
«Ataque da FRELIMO»»
Mais recentemente, em 1989, na minha viagem
através de Moçambique e no meu caminho para a
Gorongosa, tinha o hábito de todas as noites escutar as
notícias na rádio. Às 8 horas costumávamos reunir em
volta da fogueira e sintonizávamos a «Voz da América»
da BBC. Uma noite ouvimos um relato de que a
FRELIMO tinha capturado cinco bases da RENAMO,
tinha morto mais ou menos 300 guerrilheiros e libertado
cerca de 400 civis. Tal era descrito como uma ofensiva
de grande porte e de êxito para as forças da FRELIMO.
Tentámos fazer uma ideia onde é que o ataque tinha
ocorrido e, à medida que a rádio referia nomes locais,
compreendemos que estávamos sentados no meio da
alegada zona de batalha e que tínhamos caminhado por
ela todo o dia. Tinha sido uma história completamente
fabricada. Fiquei horrorizada, mas os meus guias da
RENAMO limitaram-se a rir e disseram que a FRELIMO publica histórias como essa a todo tempo. Tais
relatos constituem um triste testemunho de como um
governo decadente está disposto a distorcer a verdade
para permanecer no poder.
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Relatório Gersony
Outras vozes se juntaram à enfadonha litania de
Chissano. O denominado «Relatório Gersony»,
intitulado «Resumo dos Acontecimentos Relacionados
com os Refugiados Moçambicanos, principalmente no
que respeita à Experiência Relacionada com o Conflito
em Moçambique», foi escrito por Robert Gersony,
consultor junto da Secretaria de Programas para
Refugiados, Departamento de Estado, com a data de
Abril de 1988. Como é de imaginar, produziu um efeito
absolutamente desastroso na reputação da RENAMO,
nos círculos governamentais e da comunicação. Nele se
acusa a RENAMO de assassinar pelo menos 100 mil
civis, da destruição sistemática de áreas civis e da
violação institucionalizada, sevícias, roubos, sequestros
e mutilações. O relatório foi recebido como se tratasse
do Evangelho e boatos de «atrocidades no estilo do Pol
Pot» correram rapidamente em Washington. Porém,
podem colocar-se muitas questões respeitantes à
metodologia do relatório e sobre as conclusões
possivelmente falsas do autor.
Gersony escreveu sobre condições dentro do território controlado pela RENAMO, tirando as suas
conclusões exclusivamente das informações que lhe
foram dadas por refugiados em campos, tanto dentro
como fora de Moçambique. O autor nunca pôs os pés no
território controlado pela RENAMO nem falou sequer
com qualquer dos representantes ou oficiais da
RENAMO. Muito provavelmente, de uma forma
rigorosa e hábil, apresentou as suas informações, mas o
problema são as informações em si.
O autor admite que durante a sua pesquisa se
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lhe depararam problemas de localização. Teve de falar
através de intérpretes, eram poucos os entrevistados que
sabiam contar acima de 10, a maior parte eram pessoas
primitivas, supersticiosas, absolutamente dependentes
das autoridades que dirigiam os campos onde viviam.
Gersony escreve:
«Não existem queixas contra os soldados do
Governo por parte dos refugiados no interior de
Moçambique. Todas as queixas contra estes
vêm dos refugiados que se encontram fora de
Moçambique. Tal pode reflectir uma hesitação
natural dos refugiados nas áreas controladas
pelo Governo para expressarem a sua crítica
sobre os soldados sob cuja protecção
dependem... As auscultações de opinião entre
as fontes religiosas independentes tenderam a
reforçar esta conclusão.»6
O autor parece não ter conhecimento que estas
restrições de expressão eram igualmente verdadeiras nos
campos de refugiados do Malawi, Tanzânia e
Zimbabwe. Fiz algumas visitas juntamente com várias
famílias de missionários que trabalhavam nos campos
do Malawi e todos afirmaram que os agentes da
FRELIMO tinham livre acesso aos campos e que neles
se infiltraram, pelo que os mesmos se passaram a reger,
ainda que não oficialmente, pela SNASP, a polícia
secreta da FRELIMO. Tais afirmações foram
confirmadas pelo oficial veterano de segurança do
Malawi. As mesmas condições prevalecem no
Zimbabwe e na Tanzânia, países que têm relações
amigáveis com a FRELIMO e violentamen52

te se opõem à RENAMO. Dos 25 locais que o Sr.
Gersony menciona, 12 situavam-se em Moçambique,
três no Zimbabwe, cinco no Malawi e dois na Tanzânia.
Os três restantes ficavam na África do Sul.
O notável conteúdo e semelhanças nos relatórios
podem, em parte, atribuir-se a dois factos: a um desejo
simples de as pessoas agradarem àqueles que os
alimentam, e a sua exposição universal à propaganda da
FRELIMO contra a RENAMO. Mais do que provável,
seja o que for que eles ouçam na rádio, repetirão aos
seus benfeitores. Igualmente, uma vez nos campos, sem
dúvida absorvem a «linha do partido» dos agentes da
FRELIMO e primeiros refugiados e — por medo e
idêntica pressão — aderem ao mesmo.
Permito-me questionar o «elevado nível de credibilidade» que Gersony atribui aos relatos dos refugiados. Até mesmo a estatística que ele apresentou tem
o seu quê de fantasia. Declara: «Os 'negativos
associados' respeitantes à RENAMO foram de 96%,
contra 17% no que diz respeito à FRELIMO. Os
positivos associados mais 'nenhumas queixas'
respeitantes à FRELIMO foram de 83%, contra 4% no
que concerne à RENAMO.»7
Tanto a RENAMO como a FRELIMO retiraram as
suas tropas das mesmas águas — moçambicanos, na sua
maior parte sem educação, não sofisticados e nascidos
no mato. É uma coisa que desafia o senso comum que o
seu comportamento numa situação militar fosse tão
diferente que um dos lados cometesse todas as
atrocidades, enquanto o outro nenhuma. É, igualmente,
irracional presumir que a RENAMO treine as suas
tropas para serem bárbaras. Uma força de guerrilha tem
que confiar na boa
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vontade do povo, entre o qual vive, a fim de sobreviver.
Não só têm sobrevivido, mas o seu número tem
crescido.
O Sr. Gersony afirma que a RENAMO divide todas
as áreas que controla em «áreas de impostos, áreas de
controlo e áreas de destruição»8, em que a população é
regida por métodos que variam de graves a brutalmente
desumanos.
Em Maio de 1989 atravessei as províncias de Tete e
Sofala no meu caminho para a Gorongosa e, pelo menos
naquelas áreas, posso testemunhar que tal estrutura não
existe. Caminhámos durante todo o dia, durante 19 dias,
e muitas vezes os nossos acompanhantes não estavam
seguros do caminho. Frequentemente, paravam e
perguntavam ao povo local, a fim de receberem
instruções e novamente retomávamos o nosso destino.
Quando o nosso grupo pedia para parar ou para seguir
um local de paragem ou um caminho diferente, o nosso
guia concordava sempre. A rota não podia ter sido
planeada, a fim de esconder a destruição maciça, a fome
e brutalização do povo que Gersony descreve. (Fiquei
convencida de que a nossa rota não era de forma alguma
planeada. Os nossos guias não usavam bússolas e, em
alguns dias, tínhamos que caminhar em grandes curvas,
seguindo ao longo dos melhores caminhos possíveis.
Muitas vezes mudávamos de rumo, seguindo o conselho
local.)
De facto, a população era amiga, curiosa e sem
medo. Muitas vezes dormimos perto da cabana de um
chefe tribal e uma vez o nosso grupo, os soldados da
RENAMO e todos participaram numa festa de tambores
e dança. Ninguém morreu de fome, ninguém correu
para o mato á nossa aproximação.
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Aldeões, reunidos com as tropas da RENAMO para um encontro
político, disfrutam uma tarde de festividades. A esposa do chefe
encoraja todos a juntarem-se-lhes numa dança.

Parece-me que este não é o comportamento de um povo
que foi violado, mutilado e assassinado.
A minha evidência é corroborada pela de Nicholas
della Casa, o jornalista inglês que durante ano e meio
foi mantido como prisioneiro da RENAMO sob suspeita
de ser um espião e foi libertado no ano passado. Viajou
com os soldados da RENAMO por todo o Moçambique
durante a seca de 1987. Aquele jornalista refere que os
soldados que se encontravam com ele durante um mês
inteirinho viram-se, apenas, obrigados a comer nozes e
mais nada, mas que ele não viu que alguém extraísse
pela força alimentos ao povo. De facto, eles
organizavam as pessoas para trazerem comida das
províncias que a tinham para aquelas que nada tinham e
distribuíram essa comida pelo povo. A opinião de Della
Casa so55

bre a RENAMO é tão boa que, apesar da temporada que
passou como prisioneiro, regressou ao território da
RENAMO connosco, em Maio, a fim de fazer um
documentário.
Durante a nossa visita houve comida em abundância. As forças da RENAMO têm um sistema de
recolha e fazem funcionar centros de armazenagem de
alimentos chamados «controlos». A quantidade a trazer
para as forças fica ao arbítrio dos lavradores e tudo
indica que os mesmos vêm de boa vontade. Num país
onde não existe refrigeração, onde há pouco
armazenamento e não há mercados onde vender, o seu
excedente é apenas isso — extra — e podem, portanto,
dar esse excedente.
Além disso, enquanto caminhávamos por áreas
cultivadas, os soldados nunca roubaram alimentos dos
campos. Se desejávamos cereais ou fruta, pediam
sempre ao proprietário dos campos autorização para os
colher. Os soldados da RENAMO são severamente
punidos, nem que seja por roubarem uma espiga de
trigo. Um dia caminhámos 12 horas sem que tivéssemos
qualquer alimento — nem pequeno-almoço, nem
almoço, nem lanche, absolutamente nada. Eu deitava
olhares cobiçosos para todas as papaias por que
passávamos. Todavia, ninguém tirou nada.
As forças da RENAMO utilizam, na verdade, tal
como Gersony refere, carregadores civis. A única forma
de transportar qualquer coisa é, em geral, à cabeça de
cada um. Existem muito poucos caminhos
suficientemente largos para permitirem a passagem de
um Land Rovers. Supostamente, a RENAMO possui
alguns motociclos funcionais, mas também nunca vi
quaisquer desses veículos. Quase todas as
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coisas são transportadas a pé. Todos os soldados
transportam mercadoria e posso facilmente crer que
consigam civis para transportarem mercadorias também.
Todavia, não houve qualquer indicação de que passam
fome ou batam nos carregadores até os deixarem mortos,
tal como Gersony alega. Por três ocasiões, o nosso grupo
levou um civil connosco, duas vezes para nos indicar o
caminho e outra vez para transportar um pacote. Estes
civis, porém, apenas permaneceram connosco durante
algumas milhas e depois regressaram.
Finalmente, a precisão das declarações de Gersony
sobre o tratamento das mulheres é questionável. Diz:
«Uma outra função das raparigas e das adolescentes e
mulheres adultas é oferecer sexo aos combatentes. Dos
relatórios dos refugiados, tudo indica que estas
mulheres são requisitadas para se submeterem às
exigências sexuais, na verdade para serem violadas,
numa base frequente e mantida.»9
Isto implica que a RENAMO permite e institucionaliza a violação, o que — dada a sua dependência
do suporte da população e das boas relações que
observei entre os civis e os soldados — é pouco provável. Em 1986, Robert Mackenzie estava na província
da Zambézia, escoltando alguns missionários para fora
de Moçambique e testemunhou uma perseguição da
RENAMO sobre um caso de violação. Um comandante
miliar tinha violado uma rapariga e os pais tinham-se
queixado à RENAMO. O comandante foi arrastado
diante das tropas, despromovido e espancado. Tornou a
entrar na RENAMO destituído de todas as suas
insígnias. Se, como dizem, a RENAMO permite a
violação, é difícil crer que os pais desgostosos se
tivessem dirigido aos oficiais da RE57

Guerrilheiros da RENAMO armados, alguns vestidos com os seus
melhores uniformes, recebem instruções do seu comandante
supremo.

NAMO para que administrassem justiça pelo crime
cometido.
Então, porque é que há tantos refugiados? —
perguntei a Dhlakama e ele respondeu-me que a
FRELIMO tem uma política consciente de criar refugiados. Com o auxílio da Força Aérea do Zimbabwe,
as forças governamentais usam o bombardeamento e a
forma de intimidação para alienarem a população civil e
a afastarem da RENAMO. «O povo do Zimbabwe»,
acrescentou, «sabe pela sua própria experiência o que
foi a guerra de guerrilha na Rodésia e como os
guerrilheiros confiam na população.» Num dia do nosso
passeio ouvi aviões a jacto transportando bombas e não
me pareceram que se encontrassem perto de qualquer
alvo militar.
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Os meus amigos missionários analisaram o problema dos refugiados de uma forma semelhante a
Dhlakama. O povo ouve o bombardeio ou passa por
qualquer incidente relacionado com a guerra e foge.
Vêm para os campos, onde são alojados e alimentados e
ali recebem mais cuidados médicos do que alguma vez
tiveram. Não têm que trabalhar. Assim, ali permanecem.
Um missionário argumentou que o auxílio internacional
estava a criar uma massa de preguiçosos que sobressaía
dos anteriormente grandes trabalhadores fazendeiros e
que o auxílio de alimentos devia ser cortado, de forma a
que pudessem regressar às suas herdades em Moçambique. Todavia, a palavra de alimento de graça espalha-se
e surgem cada vez mais potenciais consumidores.
O Relatório Gersony tem sido largamente citado.
Efectivamente, proibiu qualquer contacto político com a
RENAMO, mesmo pessoalmente. Qual o homem de
Estado que gostaria de tratar com o moderno
equivalente de Átila, o Huno? O relatório fechou
imensas portas e fechou imensos espíritos.
O Departamento de Estado publicou o Relatório
Gersony em Abril de 1988, pouco depois de o mesmo
ter sido terminado. Naquela altura, Dhlakama estava a
fazer planos para visitar os Estados Unidos e o relatório
não deixou qualquer pergunta nos espíritos daqueles que
o receberam de que o representante da RENAMO não
seguiria, nem de perto nem de longe, a política
americana de «compromisso construtivo». O apoio dado
a Dhlakama para a sua proposta viagem foi considerado
pelo secretário aos desejos do Departamento de Estado.
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Filhos de Gersony
Dois outros relatórios que prejudicaram ainda mais
a imagem pública da Renamo seguiram-se ao Relatório
de Gersony. Se bem que não tenham sido directamente
atribuídos ao Departamento de Estado, usam, no
entanto, a mesma metodologia e citam o Relatório de
Gersony como fonte.
O primeiro, um relatório feito por William Minter
para a Fundação Ford, «A Resistência Nacional
Moçambicana — conforme Descrita por Ex-Participantes», presumível entrevista a ex-soldados da
RENAMO que se entregaram à FRELIMO, a fim de
serem amnistiados. Para começar, trata-se de uma
amostra questionável e, além disso, está comprometida
pelo facto de que esses ex-soldados da RENAMO foram
apresentados pelo governo de Maputo e encontravam-se
sob o controlo do governo. Uma das conclusões do
Senhor Minter é que, pelo menos 90% dos soldados da
RENAMO, são recrutados à força.»10
Curiosamente perguntei a Dhalakama o que é que
ele pensava da alegação de Minter e ele limitou--se a rir.
Por sua vez, perguntou-me como é que ele conseguia
controlar um exército constituído por 90% de homens
que se mostravam relutantes em estarem ali? Bem, era
de querer que os pudesse atar e seguidamente dar-lhes
uma arma, mas não estava muito crente que eles
pudessem lutar muito daquela forma. Além disso,
durante a nossa caminhada o grupo de soldados, forma
muitas vezes, uma fila ao longo de diversos quilómetros
e os que vão descalços e transportando as cargas mais
pesadas ficam para trás e atrasam-se horas. Nada haveria
que os impe60

disse de fugirem como, certamente, teriam feito se,
como dizem, tivessem sido recrutados à força. Em vez
disso, cada noite todos aqueles que se atrasam, embora
extremamente cansados, apresentam-se, lealmente, no
acampamento.
O segundo, um estudo de Moçambique por William
Finnegan, publicado no New Yorker, fala também
sobre a RENAMO, dos boatos que se ouviram,
Finnegan nunca se aventurou, também, a entrar em
território da RENAMO11, e o seu artigo é uma estranha
colagem de opiniões controversas e contraditórias.
A certa altura declara que a «RENAMO surgiu do
Inferno»12. Repete alegações ridículas — que os
soldados da RENAMO decapitam as cabeças dos
velhos para as usarem como assentos e que comem
crianças — como se aceitasse tal como um facto
consumado13.
Finnegan cita Minter e as suas descobertas, nas
mais adiante discorda das conclusões de Minter de que
os soldados da RENAMO sejam, em grande parte,
obrigados pela força dizendo «na verdade, tal é um
desafio ao senso comum que um exército de cativos
lutasse tão encarniçadamente como muitas vezes se diz
a RENAMO faz»14. Cita, o Relatório de Gersony
muitíssimas vezes, mas nalgumas páginas mais adiante,
admite que «a tónica do Departamento do Estado, que
por encanto fez surgir grandes campos de escravos, lhe
parece errada»15.
O artigo do Sr. Finnegan constitui uma tentativa de
que todas as informações divergentes e controversas
que existem sobre Moçambique façam um certo
sentido. Pelo menos, admite que, na realidade ele não
tem capacidade de poder julgar entre as
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verdades, as mentiras, os relatos sinistros, propaganda e
informações enganosas pelo que faz com que todas
pareçam uma espécie de amálgama. Se bem que,
entremeado de diversas imprecisões e inexactidões, o
arrigo tem um certo valor, uma vez que tenta explicar os
dois lados do problema.

Culpabilidade da RENAMO
É, na verdade, um facto triste que estes relatos
permaneçam isolados e conquistem a opinião pública
devido à omissão e negligência existentes. Os dirigentes
permanecem isolados no mato e não apresentam
qualquer boletim informativo oficial para o exterior. Os
seus representantes estrangeiros encontram-se distantes,
espalhados e desorganizados. A RENAMO, como
organização, parece também atrair marginais lunáticos
de «grupelhos que gostam de fazer a guerra de
guerrilha» e que se apresentam como voluntários para
patrocinar a sua causa, mas cujo resultado se traduz por
um infinito detrimento da sua credibilidade.
Por exemplo, em Washington D.C. tem havido duas
agências de informações noticiosas designadas
RENAMO e cada uma delas luta insistentemente com a
outra. Se alguém quiser falar com um representante
responsável da RENAMO encontrar-se-á em grande
dificuldade para encontrar alguém que seja tanto
acessível como racional. Evo Fernandez, ministro de
Investigação da RENAMO, foi assassinado o ano
passado em Lisboa e o seu mais conhecido porta-voz é
um refugiado que se encontra no Ca62

nada, a quem está interdita a prática de quaisquer
actividades politicas.
Resposta de Dhlakama
Como é evidente, Dhlakama está absolutamente a
par da guerra de propaganda que lhe promovem e no
final da minha entrevista, Dhlakama apressou-se de
livre vontade a prestar-me as seguintes declarações:
A RENAMO não é de forma alguma o retrato
daquilo que a «pintam» lá fora. Desde 1977 que
temos estado embrenhados na luta, jovens e
velhos, fracos e fortes, porque estamos lutando
por aquilo que o povo quer e deseja. Se
fôssemos como a FRELIMO nos descreve e
nos apresenta, há muito tempo que teríamos
desaparecido. A acusação de que a RENAMO
foi fundada por Smith na Rodésia não passa de
pura propaganda. Somos, na verdade, uma
organização genuinamente popular. Nas suas
fases preliminares a RENAMO teve alguma
ajuda proveniente da Rodésia, mas continua
ainda a ser moçambicana. Até mesmo a
FRELIMO foi formada na Tanzânia, mas
ninguém diz que pertença à Tanzânia. A
RENAMO tem os seus próprios objectivos
democráticos: um sistema de múltiplos
partidos, eleições livres e justas, um conjunto
que representa os interesses do povo, liberdade
de expressão e direitos humanos. E tudo isto
não
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existe na FRELIMO. O povo de Moçambique
foi quem criou a RENAMO e continuará a
apoiá-la.
Não somos essencialmente uma organização só
militar; somos uma organização política. No final da
guerra colonial, discutimos com a FRELIMO um
sistema para substituir o colonialismo. A FRELIMO
respondeu com violência e matou muitos dos nossos
políticos que não estavam de acordo com a política da
FRELIMO. Assim, a fim de não desaparecermos e
sermos eliminados fomos para uma luta armada. Somos,
todavia, um partido político com um exército. A força
militar foi criada para podermos alcançar os nossos
objectivos políticos. Não queremos destruir a
FRELIMO; esse não é o nosso objectivo. Queremos
uma mudança política; se a FRELIMO desejar falar
connosco seriamente sobre a paz, deporemos as nossas
armas.
A RENAMO constitui uma força central poderosa
implantada no país. A FRELIMO verificará que é
impossível destruir a RENAMO, uma organização que é
pela paz, mas uma paz verdadeira em que o povo pode
votar escolhendo o governo em que está interessado. O
poder em Moçambique deve estar com os 14 000 000 de
pessoas e não com uma minoria militar. O partido deve
pertencer ao povo e não vice-versa. Infelizmente, o
Ocidente não reconhece a RENAMO.
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Uma nova administração:
Estará a soprar uma
lufada de ar fresco?
George Bush é agora presidente e Chester Crocker
deixou de ser Secretário Adjunto dos Assuntos de
Estado para a África. Em sua substituição encontra-se
Herman Cohen, um diplomata de carreira com grande
experiência africana. A 7 de Junho de 1989, entrevisteio e perguntei-lhe se a política do Departamento de
Estado no que respeita à RENA-MO tinha sofrido
alteração, ao que me respondeu que não. Disse-me que
os Estados Unidos mantêm uma relação normal com o
governo de Chissano e não querem estabelecer uma
relação com a RENA-MO.
Cohen afirmou, ainda, que o governo Moçambicano tem sido de grande auxílio para os Estados Unidos
num contexto regional, evitando especificamente a
violência cruzada na fronteira com a África do Sul,
ajudando assim os Estados Unidos a negociarem com o
governo de Angola e auxiliando a aliviar as tensões
entre a África do Sul e o resto dos estados da Linha da
Frente. Confirmou que na verdade Chissano se estava a
afastar da política anterior de tipo estalinista (O Sr.
Cohen usou o termo «Estali67

nista»), mas admitiu que Chissano tinha ainda um longo
caminho a percorrer. Acrescentou porém, que
«esperamos e aguardamos com interesse uma solução
politica»». Segundo me pareceu o Sr. Cohen tinha
conhecimento de que mesmo com um auxilio contínuo e
persistente, Chissano não podia esperar obter uma
vitória militar.
Inquiri qual o papel que ele via para o Departamento de Estado, se é que existia algum, na resolução
do conflito em Moçambique. Respondeu que o
Departamento de Estado estaria sempre disponível
como negociador se todos os lados assim o desejassem.
Sugeriu, ainda, que num contexto regional o
Departamento de Estado poderia estabelecer conversações com a União Soviética, na África Austral e
com o Zimbabwe. Ao confirmar tais audições, o Sr.
Cohen disse que falaria com qualquer pessoa, desde que
isso resultasse em algum benefício e reiterou esta
afirmação. Na realidade, confirmou: ««Sim, se isso
fosse de alguma utilidade eu não teria qualquer
hesitação em conversar com Dhlakama.»»
Considerei que Mr. Cohen tinha uma noção bastante realista da situação em Moçambique. Como é
evidente não iria esperar que ele me anunciasse uma
inversão da política dos Estados Unidos, uma vez que o
grande barco do estado não pode fazer curvas apertadas
e, na verdade, a RENAMO é um peixe demasiado
pequeno no vasto oceano da política da África Austral.
Não é, no entanto, necessário inverter a política
americana, para dar à RENAMO um aperto de mão
justo e honesto. Achei que a disposição e a boa vontade
de Mr. Cohen em reconhecer a RENAMO existe na
verdade e o facto de se achar útil querer falar com os
seus dirigentes constitui,
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na minha opinião, uma mudança refrescante. Estará, na
realidade, o Ocidente finalmente disposto a «reconhecer
a RENAMO»?
Uma mudança parece pairar no ar. O Sr. Cohen
disse mesmo que Chissano está a usar menos o termo
«bandidos». Mugabe disse que ele não se meteria no
caminho das conversações RENAMO-FRE-LIMO. O
Departamento de Estado reconheceu, na verdade, que a
RENAMO existe. Dhlakama disse que se sentará à mesa
da paz, sem nenhumas condições prévias, excepto no
que respeita às conversações que devem ser sérias,
honestas e justas. Serão estas as mudanças de maior
importância. O país necessita de paz. E a única forma de
a conseguir é entabular conversações com a RENAMO,
conversar de uma forma honesta e franca. Dhlakama
afirmou que se sentará à mesa de negociação sem
quaisquer condições prévias, excepção feita a que as
conversações sejam sérias e justas. São estas as
mudanças principais. O país necessita de paz. A única
forma de a conseguir é falar com a RENAMO; falar de
uma forma honesta e franca. Dhlakama é demasiado
poderoso para se permitir ser atraiçoado.
Seja o que for que se pense da RENAMO, as forças
existem e estão ali, 25 000 pessoas fortes, autosuficientes e como que empenhadas no seu
compromisso. São capazes de se movimentarem livremente em grandes áreas do território de Moçambique. Apesar de todo o auxílio estrangeiro que corre
para os cofres de Chissano, este não conseguiu até agora
vencer a RENAMO a qual está preparada para continuar
a lutar pelos seus objectivos. O caos contínuo e
persistente em que Moçambique se encontra não serve o
interesse de ninguém e era de es69

perar que Chissano estivesse disposto a desistir do seu
monopólio sobre o poder, a fim de trazer paz ao seu
povo devastado e arruinado pela guerra. Sem dúvida
que chegou a altura de dar à RENAMO uma
oportunidade de falar sobre o seu caso.
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Entrevistas
com os dirigentes
da RENAMO
Gorongosa, Moçambique
Afonso Macacho Marseta Dhlakama
Presidente e Comandante Supremo
P. Qual é o apoio que o senhor recebe da população?
Acha que a RENAMO está a crescer? Por quanto tempo
ainda a RENAMO continuará a luta?
R. As guerras de guerrilha são guerras prolongadas. A
situação, porém, parece estar devidamente amadurecida para
se colherem os frutos. Presentemente a FRELIMO está-se a
debater com dificuldades políticas e económicas. Do ponto
de vista militar parece-me ganha. Se não tivessem sido os
conselheiros estrangeiros e a tropa, a RENAMO estaria no
Maputo. A FPLM, cujo comandante supremo é o Presidente
da FRELIMO, não luta, os soldados fogem. Apenas as tropas
estrangeiras permanecem e lutam. A FPLM não quer lutar e
os estrangeiros estão desmoralizados. A população é a favor
da RENAMO; então, por que razão a guerra deverá continuar? O apoio económico externo à FRELIMO
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— Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália e
Alemanha — todos prolongam a destruição. Deixou de
ser uma guerra. Os ingleses treinaram milhares de
habitantes do Zimbabwe que, assim que chegaram a
Moçambique, depuseram as armas e fugiram; assim, o
esforço britânico constituiu uma anedota.
P. Qual a parte de Moçambique que a RENAMO
controla?
R. A RENAMO controla praticamente Moçambique todo, com excepção das maiores cidades e de
algumas mais pequenas que estão cercadas. Qualquer
cidadão poderá deslocar-se até sete quilómetros de
Maputo e em seguida entrará no território controlado
pela RENAMO. Em todas essas áreas a RENAMO
possui uma administração civil.
P. A RENAMO tem qualquer auxílio do exterior,
governamental ou privado?
R. Não há qualquer auxílio governamental, mas é
certo que algumas organizações Europeias particulares
nos auxiliam. Existem alguns partidos nos Estados
Unidos que nutrem por nós uma certa simpatia, mas
sem que nos auxiliem. Não existe qualquer ajuda do
governo, quer de Oman, quer de Marrocos. Trata-se
apenas, puramente, de propaganda feita pela FRELIMO,
quando afirma que a RENAMO recebe auxílio destas
fontes.
P. Qual é o papel dos Zimbabwianos e a sua repercussão? Já ouviu dizer que eles querem abandonar o
barco?
R. A intenção original dos Zimbabwianos em 1984
era eliminar a RENAMO. Presentemente, mudaram de
atitude e têm feito uma política de contenção. A
repercussão tem-se feito sentir na população de
Moçambique. Bombardeamentos e intimidação
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são a estratégica seguida para alienar a população civil
da RE N AM O. Conscientemente, estão a criar um
problema de refugiados. O Zimbabwe pela sua própria
experiência com a guerra de guerrilha que teve na
Rodésia sabe muito bem que as guerrilhas confiam na
população. Mugabe declarou há dois anos que lutaria
uma guerra de guerrilha, mas até agora apenas tem
utilizado as técnicas de alienação da população. O
Zimbabwe possui 8000 soldados no Corredor da Beira e
60 quilómetros de ambos os lados. O Zimbabwe tem,
também, guarnições militares nas outras províncias,
com excepção do norte que abandonaram em 1987.
Controlam o corredor de Tete e estão quase perto da
fronteira de Malawi. A sua presença constitui um
pagamento de dívida de guerra à FRELIMO, pelo que
Mugabe enfrenta dificuldades em retirar-se.
Tal deve ser economicamente difícil para o Zimbabwe. Em 1985 e 1986 transportaram os corpos e os
feridos para o seu país. Agora deixam os corpos e
alguns dos feridos. A RENAMO, uma vez por semana,
leva a cabo uma acção contra o caminho de ferro ou a
conduta do petróleo no corredor da Beira.
A Tanzânia não retirou os seus homens. Apenas
1500 foram retirados de Quelimane devido a um
conflito existente com a FPLM. Existem, no entanto,
7700 homens da Tanzânia permanentemente na
Zambézia, Niassa, Cabo Delgado e províncias do Norte.
Podem vir reforços a caminho. Há muito poucos
homens do Malawi, perto de 350. Existem, também,
alguns mercenários que trabalham para a FRELIMO,
sendo muito provavelmente, Cubanos. Desde 19841985, os brancos ficaram nas áreas dos
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quartéis generais, principalmente em Tete ou então
pintaram as caras de preto.
P. O programa de amnistia da FRELIMO teve
algum efeito na moral e poder dos seus homens ?
R. Não me preocupo absolutamente nada com o
problema da amnistia. Desde a declaração feita em
Janeiro de 1988 até ao final do primeiro período foram
muito poucos os soldados da RENAMO que a
abandonaram. Se o programa tivesse sido eficaz, os
dirigentes da FRELIMO não o teriam prolongado, mas
fizeram-no. Janeiro de 1988 foi um período de máxima
pressão por parte do governo, uma vez que o programa
de amnistia era uma forma de convencer as pessoas de
que as coisas iam melhorar. A FRELIMO disse que
3000 lutadores da RENAMO tinham abandonado esta,
seguidamente disseram que 2000 da RENAMO
atacaram alguns lugares. A propaganda é contraditória.
Os dirigentes da FRELIMO nunca, sequer, admitiram
que existem áreas libertadas em Moçambique; no
entanto, a senhora, está aqui, caminhou dez dias ao
longo de um território da RENAMO absolutamente em
paz. Negam que nós tenhamos uma administração civil,
mas de facto têmo-la.
P. Gostaria de comentar o Relatório de Gersony?
R. O Relatório de Gersony limitou-se ao exercício
para desacreditar a RENAMO. Foi feito com esse
espírito. Se a RENAMO fosse culpada conforme a
acusa, não estaríamos na posição em que nos encontramos agora. Todas as guerrilhas vivem do auxílio e
do apoio que a população civil lhes dá. Não faz
qualquer sentido destruir a população. E a RENAMO
estaria cega se alienasse o povo. É evidente que os
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refugiados falariam nos campos que estão infiltrados e
controlados pela FPLM. Assim que os jornalistas se
fossem embora, a FPLM castigaria todos aqueles que
tivessem falado contra eles.
O Relatório Minter entrevistou 32 pessoas que
supostamente tinham anteriormente pertencido á
RENAMO; nem uma única só tinha estado na RENAMO. Foram devidamente preparados pelo serviço
secreto e apresentaram-se como sendo da ex-RENAMO.
Uma prova evidente: Todos disseram que não
conheciam o presidente. Ora bem, todo o verdadeiro
membro da RENAMO sabe tudo acerca do presidente e
a maior parte das minhas tropas me têm visto. Todos
afirmaram unanimemente que tinham sido recrutados à
força — pelo menos 90%. Explique--me como é que
10% podem controlar uns infelizes 90%? Talvez
pudéssemos atá-los e então dar-lhes uma arma, mas de
certeza que não iriam lutar muito bem daquela forma. A
propaganda é a única arma de que a FRELIMO pode
dispor. Dizem que treinamos as nossas crianças para
matar, fumarem droga e outras coisas. O Ocidente
acredita cegamente nisto tudo.
P. Quais são as suas condições para as conversações de paz?
R. Não existem quaisquer condições prévias.
Queremos sentar-nos à mesa com a FRELIMO para
discutirmos a paz. Previamente tínhamos desejado que
as tropas estrangeiras retirassem, mas chegamos à
conclusão de que tal destruiria completamente a
FRELIMO. Desejamos, portanto, discussões sérias para
tratar da paz e não amnistia. Podemos,
75

até mesmo, começar hoje. Chegou a altura de conversarmos.
P. E o que me diz sobre o envolvimento estrangeiro?
R. Quanto a mim, uma solução africana para o problema
Moçambicano seria a melhor, pois seria importante para a
história de Moçambique. Há muitas nações africanas que
acreditam que deve haver paz em Moçambique, que devem
iniciar as negociações para se alcançar a mesma.
P. Com a mudança de Chester Crocker para Herman
Cohen, qual é o papel que resta aos Estados Unidos ?
R. Ainda é cedo para falar, mas ouvi dizer que Herman
Cohen deseja conversações sobre a paz e prudentemente
conservo-me optimista. Seria com a maior satisfação que
veria uma justa participação dos Estados Unidos nas
negociações. A altura parece-me boa para que se iniciem as
mesmas.
P. Como está a situação no que respeita à sua
representação exterior?
R. Aceito e reconheço uma enorme falta de meios para
combater a propaganda da FRELIMO. Existem cinco
pontos:
1. Estamos a lutar com um governo reconhecidamente
Marxista com a história de uma luta anticolonial. O
entendimento internacional é que a FRELIMO
ganhou a guerra colonial e presentemente encontrase em luta com bandidos.
2. A observação internacional é que a RENA-MO é
uma criação de Smith da Rodésia e Botha da África
do Sul.
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3. Todos os estados dos países da Linha da Frente
locais incluindo a África do Sul se aliaram para
desacreditar a RENAMO.
4. A RENAMO não possui meios de radiodifusão.
Os correspondentes estrangeiros dos estados
vizinhos não podem escutar o lado da
RENAMO.
5. A nossa representação externa é fraca. Existem
problemas de comunicação entre os representantes e a comunicação entre a RENAMO
e eles é fraca. Alguns têm estado mais
interessados nas suas próprias intrigas pessoais
do que na RENAMO. Ainda o ano passado me
encontrei com os meus representantes e tenho
esperança de que a situação melhore. O inimigo,
porém, no exterior, tem vantagem sobre a
RENAMO.
Dhlakama fez em seguida estas observações
de grande acuidade.
A RENAMO não é de forma alguma aquilo que a
«pintam» lá fora. Desde 1977 temos estado a lutar,
jovens e velhos, fracos e fortes porque lutamos por
aquilo que o povo deseja. Se fôssemos tal como a
FRELIMO nos descreve, já teríamos desaparecido há
muito. Não passa de pura e simples propaganda a
acusação de que a RENAMO foi formada por Smith na
Rodésia. Somos uma organização de carácter
genuinamente popular. A RENAMO nas suas fases
iniciais recebeu, de facto, alguma ajuda da Rodésia, mas
é moçambicana. A própria FRELIMO foi fundada na
Tanzânia, mas ninguém vai dizer que ela pertence à
Tanzânia. A RENAMO possui os seus próprios
objectivos democráticos: sistema polí77

tico multipartidário, eleições livres e justas, uma assembleia que represente os interesses do povo, liberdade
de expressão e direitos humanos. Tudo isto inexistente
na FRELIMO. O povo de Moçambique criou a RE
NAMO e continua a apoiá-la.
Não somos unicamente uma organização militar;
somos uma organização politica. No fim da guerra
colonial falámos com a FRELIMO sobre o sistema, a
fim de substituir o sistema colonial; a FRELIMO
respondeu com violência e matou muitos dos nossos
políticos que se atreveram a discordar da política da
FRELIMO. Assim, para que não desaparecêssemos, não
tivemos outra alternativa senão ir para a luta armada.
Somos, no entanto, um partido político com um
exército. A força militar foi criada para alcançar os
nossos objectivos políticos. Não queremos destruir a
FRELIMO. Esse não é o nosso objectivo. Queremos,
sim, uma mudança política. Se a FRELIMO quiser falar
e discutir o assunto da paz honestamente connosco,
deporemos as armas.
A RENAMO é uma força central forte implantada
no país. A FRELIMO verificará que é impossível
destruir a RENAMO. A RENAMO é pela paz, mas uma
paz real em que o povo possa escolher livremente a
forma de governo que lhe interessa. O poder em
Moçambique deve estar com os 14 milhões de pessoas e
não com a minoria militar. O partido deve pertencer ao
povo e não vice-versa. Infelizmente existem forças no
Ocidente que não aceitam a RENAMO.
(Nota da Autora; Dhlakama falou em português. Os seus comentários foram traduzidos pe78

lo jornalista Nicholas Della Casa. O sr. Della Casa
foi educado na África do Sul e fala excelente
português. Dhlakama compreende e fala bastante
inglês, mas prefere o português no que concerne às
suas observações oficiais.)
Victor Anselmo
Chefe do Departamento de Ideologia
P. Qual é a função do Departamento de Ideologia?
R. O objectivo do Departamento de Ideologia é
difundir através das massas os objectivos políticos da
RE NAMO e explicar-lhes a razão por que continuamos
com a luta. O nosso principal problema é querermo-nos
opor à propaganda da FRELIMO. Existe um serviço
central e delegados provinciais. Se a área for
suficientemente grande tem um director regional.
Abaixo das regiões existem os distritos, localidades e
zonas, cada uma das quais possui delegados. Os
delegados, de um modo geral, são gente local que
conhece particularmente bem a área. Uma outra função
principal é transmitir problemas das gentes locais à
hierarquia superior.
Trata-se de um canal de comunicações com duas
direcções: os problemas sobem, a política é adaptada e
desce. São, principalmente, os problemas com
interacção entre civis e soldados são tratados através
destes canais.
Os encontros são realizados pelos delegados locais
a fim de espalharem a palavra ideológica. Não têm
rádios. Existem apenas alguns panfletos a fim de
orientarem os delegados. A mensagem é feita em
conformidade com o tempo em que a área foi liberta79

da. Em áreas de longe permanência há uma propagação
política muito pequena. Em novas áreas convocámos uma
reunião, a fim de avaliar a natureza da população, pois
muitas pessoas fogem das áreas controladas pela FRELIMO
para o território da RENAMO, pelo que é evidente que a
população está a nosso favor. Ninguém recusou vir a uma
reunião; mesmo que sejam convidados não são obrigados a
vir.
P. Antes de uma operação militar o senhor prepara a
população?
R. Não preparamos uma zona, mas dispomos de alguns
membros infiltrados nas áreas inimigas para um determinado
trabalho. A FRELIMO possui rádios e jornais, porque a sua
arma de propaganda é mais forte.
P. Depois da libertação, tem problemas com quaisquer
dos povos? Talvez aqueles que escutam a FRELIMO pela
rádio?
R. A FRELIMO informou a população de que seriam
mortos se a RENAMO chegasse. Quando verificam que não
são mortos começam a ver que a FRELIMO espalha
mentiras. As pessoas podem ver por si e decidem-se.
P. As pessoas distinguem entre comunismo e
democracia?
R. As massas não sabem a diferença entre um comunista
e um democrata, mas têm visto os resultados desastrosos da
política da FRELIMO; por exemplo, não há alimentos,
multiplicaram-se os refugiados, etc, pelo que são a favor da
RENAMO. A ideologia da RENAMO baseia-se naquilo que
o povo quer. Somos grandemente a favor do Ocidente, mas
não queremos impor um sistema exterior ao nosso
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povo. Queremos um sistema especificamente Moçambicano
modernizado, que responda às necessidades, desejos e
tradições do povo.
P. Nesse contexto, que importância tem para si o
contexto Ocidental de «um homem, um voto» e as eleições
em geral?
R. De um modo geral, o sistema Africano do governo é
democrático. Os chefes são eleitos, mas na realidade, não se
trata de um processo nacional, a política Africana não tem
sido tradicionalmente nacional. Ora o que, na realidade,
pretendemos é mudar o conceito de voto para um contexto
nacional.
P. Na sua opinião tema certeza de que a RENAMO
ganhará as eleições?
R. Lutamos por eleições livres. Se outro governo ganhar
que assim seja. A RENAMO quer que o povo faça a sua
escolha. As reformas sociais e económicas da FRELIMO
têm sido a resposta à pressão internacional. Os dirigentes da
FRELIMO estão-se aproximando da política da RENAMO.
Pelo que, se a FRELIMO convidar a RENAMO para tomar
parte no processo político como partido da oposição e
mantiver eleições livres, não haverá mais luta. A FRELIMO
está agora a mudar para a RENAMO. Na altura das eleições
a guerra acabará.
P. Se as eleições ocorrerem, como é que o senhor pode
assegurar que sejam livres e justas?
R. Terá que haver um período pré-eleitoral para
organização — recenseamento e registo do votante. Uma
comissão conjunta da RENAMO e da FRELIMO
supervisará tal acto. Igualmente se requer a inspecção
internacional.
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António Alfainho Chefe do Departamento de
Educação e Cultura
P. Qual é de facto o papel do Departamento de
Educação e Cultura?
R. Em 1977, o Departamento começou a preparar
as crianças para a revolução. À medida que a guerra
progredia, e se expandia e nos encontramos agora em
todas as localidades do país, a nossa primeira prioridade
é treinar professores que são mandados vir dos distritos
para os centros de treino. A nível de distrito existe uma
preparação de período por período nas duas semanas
que precedem cada período para os professores. Quando
uma área é libertada os professores ficam. Alguns vêm
também das áreas da FRELIMO para as áreas da
RENAMO; usamos, em geral, estes professores
profissionais para treinar professores mais jovens.
A RENAMO possui 20 744 professores dos quais
4250 são professores da escola secundária. Existem 3
786 177 estudantes que assistem às escolas com ensino,
tanto elementar como secundário. Há 950 escolas
secundárias e 9775 escolas primárias. Qualquer pessoa
que tenha uma instrução do sétimo ou oitavo grau é
imediatamente recrutado como professor. Estas pessoas
são enviadas para áreas onde os professores escasseiam,
pelo que, muitas vezes, os professores não são dos
locais onde estão a ensinar.
As crianças começam a assistir à escola quando têm
seis anos de idade. Aprendem português aos cinco. Aos
dez ou onze anos vão para as escolas secundárias. Os
professores ensinam até ao sétimo grau. A RENAMO
não possui professores qualificados que ensinem até ao
nono grau.
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P. Quanto tempo levam os professores a serem
treinados e como é que vivem?
R. Os professores do ensino primário recebem três a
quatro meses de treino. Os professores do ensino secundário
recebem seis a sete meses de treino. Os centros provinciais
providenciam a instrução. Se a população que existe nas
províncias é bastante, então fazemos centros de treino
distritais.
Os professores estão alojados com os residentes locais e
são suportados pelos residentes locais até poderem construir
as suas próprias casas e conseguirem o seu próprio alimento.
A maior parte das vezes o administrador local alojará o
professor até que o mesmo se torne independente. Os
professores recebem vestuário da RENAMO, mas não
recebem qualquer ordenado.
P. Qual o curriculum ?
R. Biologia, Geografia, Ciências Naturais e Português,
estão incluídos no curriculum. Tanto os rapazes como as
raparigas são tratados igualmente.
(Nota da Autora: estou certa que na maior parte dos
casos se trata apenas de um curriculum irreal e fantasioso.
As escolas que me foi dado ver não tinham nem livros, nem
lápis, nem papel. A maior parte das crianças cantavam os
números ou as letras do alfabeto).
P. Qual é o alvo da instrução que as crianças recebem?
Que escolha têm essas crianças se não regressarem ao
campo?
R. Damos trabalho noutro departamento às crianças que
consideramos terem mais capacidade. Treinamo-las no
departamento da saúde ou da agricultura e damos-lhes
emprego. Esta é a razão por que as crianças não ficam
desapontadas pelo esque83

ma educacional nem sentem que não lhes dão quaisquer
oportunidades.
P. Vejo que têm pouco material escolar nas suas
escolas. Do que é que necessita mais?
R. Precisamos de lápis, giz, papel e borrachas.
Paris Raul Baza
Chefe do Departamento da Agricultura
P. Qual é o papel que o Departamento da Agricultura desempenha?
R. O nosso principal objectivo é treinar técnicos
civis. A agricultura em Moçambique é, de momento, de
tipo de subsistência. Estamos a tentar dar à população
uma forma de aumentar a produção. Estamos a tentar
melhorar as qualidades de subsistência ao não
desenvolver a agricultura comercial. Uma única
excepção a isto é o algodão pois que é possível exportálo comercialmente.
Possuímos centros distritais de instrução na
educação básica e voluntária de como melhorar a
produção. É enorme a procura destas aulas, uma vez
que as pessoas vêem como os seus vizinhos aumentam a
produção, e, infelizmente, é-nos impossível fazer frente
à procura que temos.
O curso básico tem a duração de dois meses e trata
do cultivo básico da terra: não misturar colheitas num
campo, usar a rotação de colheitas, deixar os campos
sem serem cultivados não os fustigar nem queimar.
Encorajamos a não queimarem as árvores, mas a utilizálas como combustível. Ensina-se, igualmente, a criação
de animais no que respeita a galinhas, patos e cabras. Os
que recebem o treino,
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por sua vez, treinam igualmente nas suas localidades. O
nosso maior problema é a mosca tsé-tsé (do sono).
Extermina os animais.
P. Possui um programa de conservação de caça?
R. A caça é controlada tanto para os civis como
para os soldados. Se uma área tem necessidade de
carne, destinamos determinado número de animais para
serem mortos.
P. Como é que as pessoas adquirem a terra?
R. Através dos chefes principais, a terra é distribuída para limpeza e formarem clareira. A terra que
produz madeira preciosa é reservada para o futuro. Os
camponeses não podem simplesmente chegar ali e
limparem aquilo que querem ou gostam.
P. Quais são as medidas que o seu departamento
toma para evitar a fome?
R. Destacamos de forma inequívoca o conceito de
que o rendimento deve ser dividido entre: 1) uma
reserva para a colheita do ano seguinte, 2) usar e 3) o
excesso para venda.
O estado aconselha isto, mas não existe qualquer
controlo sobre o que se semeia. O excesso de produção
é usado para trocas que é o único comércio que subsiste.
O departamento informa sempre que uma área
tenha déficit e outra tenha excedente, mas deixa o resto
a cargo dos camponeses no que respeita ao transporte e
comércio. Durante a crise do abastecimento de 1987, o
departamento assegurou que o cereal da Zambézia fosse
enviado para Sofala. Os chefes impuseram a sua
autoridade para implementarem este facto, usando o
transporte civil. Foi a primeira vez que se importou e
plantou mandioca em Sofala.
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P. Como alimenta os soldados da RENAMO?
R. A grande maioria dos pedidos vem da população. Algumas bases possuem plantações que apenas
suprimem uma pequena parte das suas necessidades.
Cada família põe de lado uma certa porção da sua
produção para os soldados. Trata-se de um acto
voluntário uma vez que não se estabelecem quantidades. Por consentimento popular, cada grupo de várias
casas seleciona um indivíduo para colher a produção e
levá-la para um centro de «controlo». Existe um centro
de «controlo» por zona. Os soldados que trabalham pela
área são tratados como convidados, talvez como
convidados surpresa. Os camponeses não retêm a sua
contribuição uma vez que não a podem esconder ou
comê-la em segredo. Assim, as pessoas apresentam-se
com o seu excedente.
P. Na sua opinião, qual é o seu maior problema?
R. Sofremos da falta de utensílios e sementes.

Felipe Soares
Chefe do Departamento de Saúde
P. Diga-me, como é que o Departamento de Saúde
se encontra estruturado?
R. Existem dois ramos do Departamento de Saúde:
civil e militar. O ramo militar segue a estrutura dos
militares: província, região, sector, zona e grupo. O
ramo civil é organizado de uma forma diferente, por
província, região, distrito, localidade e zona. O ramo
militar ocupa-se principalmente dos soldados. Todas as
unidades da RENAMO possuem pelo menos um grupo
de médicos. Do mesmo modo,
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o ramo militar faz algum tratamento civil sempre que se
torne necessário.
Todas das áreas civis possuem pelo menos um
representante do Departamento de saúde. O recrutamento civil de pessoas que já tenham tido experiência
médica é usado como um aparelho de treino. Em cada
província existe um instituto civil e militar para
instrução onde estas pessoas ensinam. Os residentes
locais seleccionados pelos chefes são enviados para os
cursos.
Existem três níveis: um curso de seis meses, um
curso de três meses e um curso de um a dois meses. O
curso mais pequeno apenas abrange os primeiros
socorros. Os cursos de três e seis meses incluem cuidados básicos de obstetrícia, cirurgia e pediatria, assim
como cuidados profilácticos de saúde e de cuidados a
ter antes do nascimento. Existe uma organização
separada de trabalhadores de saúde profiláctica
preventiva. A cirurgia é limitada, mas tratamos de
amputações e hérnias, assim como de remoção de
baldes e estilhaços.
P. De quantos trabalhadores da saúde dispõe?
R. Dispomos de 1800 trabalhadores de saúde civis
de todos os graus, tanto homens como mulheres. Há
400 que receberam a instrução à pressa. Existem 5000
médicos militares treinados e 2000 recrutas que
recebem treino, a maior parte como auxílios médicos ao
nível de primeiros socorros.
P. Quais são os outros problemas importantes que
o afligem?
R. Temos falta de medicamentos e instrumentos,
assim como de material educacional. A Cruz Vermelha
não nos trouxe qualquer excedente.
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(Nota da Autora: As clinicas que visitámos
apresentavam-se limpas e ordenadas, mas tragicamente
com falta dos suprimentos mais elementares. Não têm
medicamentos, ligaduras, pomadas nem sequer tintura
de iodo.)
P. Quais são as doenças mais importantes?
R. Malária, bexigas e doença do sono. Não temos
qualquer tratamento curativo ou preventivo contra a malária.
Só o ano passado na Zambézia perdemos 200 crianças com
bexigas. A diarreia infantil constitui também um problema.
Durante a fome nos anos de 1986-87 a anemia foi também
um problema, mas agora as coisas estão a melhorar. Do
mesmo modo, os vermes intestinais são igualmente outro
problema.
P. E o que me diz sobre a alimentação?
R. A fome não é um problema, mas a sub-alimentação
é. As pessoas da saúde preventiva dão instruções ao povo de
como variarem a sua dieta, evitando comerem apenas farinha
grossa.
(Nota da Autora: A farinha grossa sudza é o alimento
princial da dieta que entra na alimentação
Moçambicana. É feita com farinha de cereal ou milho
miúdo ou sorgo e a que se junta água. Coloca-se tudo
isso numa grande panela e deixa--se ferver, mexendo-se
com um toro até que fique parecido com a argamassa
fina utilizada nas casas de banho. Come-se em seguida.
P.E o que me diz sobre os cuidados a ter antes e depois
do nascimento?
R. Tentamos entrar em contacto com as grávi88

das e dar-lhes algumas instruções. Ensinamos os
métodos anti-diarreicos para os bebés. O nosso maior
problema é a ignorância. A maior parte das mulheres
não querem ter os filhos nos hospitais. São, em geral, as
mulheres mais idosas que ajudam ao parto. Tentamos
identificar estas parteiras e dar--lhes alguns
ensinamentos. Acontece, também, que temos pessoas
que podem ajudar a um parto se soubermos com
antecedência que haverá problemas.
P. E quanto ao controlo de nascimentos?
R. As pessoas da saúde preventiva dão instruções,
mas tem sido uma luta difícil. Todos querem ter
imensos filhos.
P. Têm Sida?
R. Não a temos identificado especificamente por
não termos qualquer forma de o fazer. Temos observado algumas pessoas que a podem ter. As nossas áreas
têm hábitos sexuais tradicionais que são absolutamente
conservadores e não possuímos estradas de camiões ou
prostituição, de maneira que, talvez, a Sida ainda não
tenha aqui chegado.
A concluir, gostaria de apelar para a Organização
Internacional de Saúde para que nos ajude. Não vêm até
nós porque a FRELIMO não tem deixado, mas temos
estruturas para tratar com eles e necessitamos
muitíssimo do seu auxílio.
Vicente Zacarius Ululu
Chefe do Departamento de Administração Interna
P. Qual o papel a desempenhar pelo Departamento
de Administração?
R. O Departamento trata da administração da
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população. Tentamos estar a par do padrão de vida do
nosso povo, a fim de nos certificarmos de que tenham
escolas e hospitais, encorajá-los a trabalhar nas grandes
herdades e evitar a doença e assegurarmo-nos de que os
chefes tradicionais tenham a liberdade de resolver os
seus próprios problemas. Esforçamo-nos, também, pela
implementação
dos
programas
dos
outros
departamentos.
Igualmente,
realizamos
um
recenseamento das crianças em idade escolar, assim
como das mulheres. No total, existem 7 283 000
pessoas controladas pela RENAMO, nas áreas
libertadas. Evidentemente que tal exclui as zonas de
combate, assim como as cidades.
P. Qual é a estrutura?
R. Temos um quartel-general e um secretariado que
subdivide em cinco áreas:
1. Administração.
2. Trabalho social.
3. Serviços secretos — além dos serviços secretos
militares, também temos serviços secretos
políticos.
4. Recrutamento — recrutamos pessoas para a
instrução nas diversas áreas.
5. Finanças — cobramos dinheiro, a fim de auxiliar todos os administradores a instalarem--se
nas suas sedes.
No secretariado encontram-se os directores provinciais, os directores distritais e os administradores
locais. Os chefes, subchefes e encarregados tradicionais
tratam da politização do povo. O administrador local
trata com os chefes. O director provincial trata
directamente comigo.
Estes directores são seleccionados pela sua ca90

pacidade e nível do seu grau escolar. A maior parte dos
administradores distritais são idosos e trabalharam
durante os dias coloniais.
P. Têm polícia?
R. Sim. A polícia civil trabalha em turnos para o
departamento. São controlados pelos administradores.
Os chefes têm a sua própria polícia. A polícia da
administração não está armada.
P. Como é o vosso sistema judicial?
R. Na realidade, não existem crimes muito graves
que necessitem de uma acção do tribunal. A maior parte
dos crimes ocorre nas zonas militares, onde são tratados
pelos militares. Os chefes tradicionais tratam quase
todos os casos civis. A RENAMO fez reviver o sistema
tradicional de chefes e sistemas de justiça local. A
FRELIMO tentou eliminar o sistema tradicional.
Quando um caso é tão grave que não possa ser resolvido
pelos chefes é levado ao administrador. Em cada distrito
existe um grupo de anciãos e chefes que trabalham
como administradores, a fim de resolver os problemas.
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Administração da RENAMO referida
a Maio de 1989
Presidente e Comandante Supremo
Afonso Machado Marseta Dhlakama
Chefe do Protocolo do Presidente
José Augusto
Departamento de Ideologia
Victor Anselmo
Departamento de Relações
Externas
Artur Janeiro da Fonseca
Departamento de Defesa e Segurança
General António Pedro
Departamento de Agricultura
Paris Raul Baza
Departamento de Saúde e Assuntos Sociais
Filipe Soares
Departamento de Educação e Cultura
António Alfainho
Departamento de Informação e Propaganda
Francisco Moisés Nota
Departamento de Finanças
Sebastião Temporário
Departamento de Estudos
Ascêncio de Freitas
Liga das Mulheres
Latifa Gão Bene
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Liga da Juventude
Mário Luís Gonzaga
Departamento de Administração Interna
Vicente Zacarias Ululu
Primeiro Congresso
A RENAMO realizou o seu primeiro congresso na
Gorongosa, de 5 a 9 de Junho de 1989. Depois de
Dhlakama ter feito um breve resumo da história de
Moçambique, desde a sua independência, o congresso
— com 105 membros a assistir— reelegeu Dhlakama
como presidente, por escrutínio secreto.
De conformidade com o procedimento administrativo, o congresso elege o conselho nacional; foi
decidido, porém, que em circunstâncias de guerra se
deve permitir ao presidente nomear pessoas que ele
conheça para o conselho e que sirvam como corpo de
assessores presidenciais.
Conselho Nacional
O presidente nomeou os seguintes membros do
conselho, cada um representando as províncias de sua
origem, e o conselho nacional de administração:
Manuel Lisboa Tristão
Edne Clara Enoch
Agostinho S. Murial
Vicente Z. Ululu
Raul Manuel Domingos
General Usufu Momaded
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Zambézia
Maputo
Inhambane
Cabo Delgado
Tete
Nampula

General Albino Faife Dukuze
Valeriano Macame
Mário Macuacue
Samuel Simango

Executivo
Presidente e Comandante Supremo
Afonso Machado Marseta Dhlakama
Chefe do Protocolo do Presidente
José Augusto
Ajudantes de Campo do Presidente
João Almirante
António Alfainho

Departamentos
Departamento de Assuntos Políticos
Victor Anselmo
Departamento de Relações Externas
Raul Manuel Domingos
Departamento de Defesa e Segurança
General António Pedro
Departamento de Agricultura
Paris Baza
Departamento de Saúde e Assuntos Sociais
Filipe Soares
Departamento de Educação e Cultura
Agostinho Murial
Departamento de Informação e Propaganda
Vicente Z. Ululu

Manica
Niassa
Gaza
Sofala

Departamento de Finanças
Sebastião Temporário
Departamento de Estudos
Ascêncio de Freitas
Liga das Mulheres
Latifa Grau Bene
Liga da Juventude
Mário Luís Gonzaga
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