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Confrontos entre a FIR e a Renamo está a gerar deslocados em Muxúnguè

Quando na madrugada de 
quarta-feira, dia 03 de Abril de 
2013, agentes da temível Força 
de Intervenção Rápida (FIR) 
atacaram com armas de guerra 
e granadas de gás lacrimogénio 
a sede da delegação política do 
partido Renamo no posto ad-
ministrativo de Muxúnguè, no 
bairro de Mutongoti, no distri-
to de Chibabava, onde decor-
ria uma reunião política, ainda 
não estava claro para onde o 
Governo de Armando Guebu-
za queria empurrar o País, mas 
cerca de uma semana após a 
abertura das hostilidades uma 
sucessiva onda de episódios 
bélicos tem estado a conduzir 
o ambiente na Estrada Nacio-
nal N1 para um novo cenário de 
guerra civil em Moçambique.

Após essa manhã trágica de 
quarta-feira da semana passa-

da, suscitada por essa acção 
arrogante e de exibição de for-
ça de uma unidade da Força de 
Intervenção Rápida (FIR) con-
tra um espaço civil da Renamo 
em Muxúnguè, implantado do 
outro lado da N1, à frente do 
quartel da FIR, apenas a menos 
de cem metros, do outro lado da 
estrada, a população começou a 
abandonar a vila, em massa. O 
comércio fechara quase na to-
talidade e o tráfico rodoviário 
havia já se reduzido significati-
vamente a um número de cami-
ões que dava já a entender que o 
pior poderia ainda estar para vir.

Quando a nossa Reportagem 
chegou a Muxúnguè, cerca das 
18h00 do dia em que a Polí-
cia invadiu a sede da Renamo 
para dispersar uma reunião de 
“cerca de duzentas e cinquenta 
pessoas”, o ambiente era dra-

mático. A vila estava deserta. 
E quando fomos a um restau-
rante local, dos poucos ainda 
abertos, para indagarmos o que 
se estava a passar, logo perce-
bemos que não deveríamos se-
guir para norte, o nosso destino. 
Temíamos que outros actos pu-
dessem estar a ser preparados 
para forçar o regresso à guerra. 

Em Muxúnguè só se falava 
do que havia acontecido nes-
sa manhã, “entre as 05h30 e 
as 07h00”. Dizia-se que tinha 
havido “tiroteio entre a Fre-
limo e a Renamo”. E quando 
procurávamos perceber se não 
foi entre a Polícia e a Renamo, 
as pessoas eram unânimes em 
dizer: “Mas a Polícia é a Fre-
limo”. Quando perguntámos 
mais disseram-nos que a Po-
lícia atacou a sede da Renamo 
de manhã. Perguntámos se a 

Renamo respondeu com tiros 
garantiram-nos que “não” por-
que “ninguém estava armado”.

Depois da nossa equipa de 
Reportagem jantar num de dois 
ou três espaços abertos ainda 
abertos, falámos com alguns 
Polícias da FIR que passeavam 
pela N1 fortemente armados e 
transportando granadas. De vá-
rios soubemos que a FIR “foi à 
sede da Renamo para dispersar 
uma reunião”. Perguntámos a 
esses vários agentes em situa-
ções distintas se na sede da Re-
namo havia armas e todos eles 
nos disseram que não. “Apenas 
um tinha uma pistola”, foi o 
que um dos agentes nos disse.

Todos os agentes falaram-
-nos, dizendo-nos previamente 
que não estavam autorizados a 
falar. Identificámo-nos como 
jornalistas do Canal de Mo-

çambique e assegurámos-lhes 
sigilo. Dissemos-lhes que nem 
queríamos saber os seus nomes 
para que tivessem confiança. 
Esclarecemo-los que o nosso 
propósito era saber os factos e 
não prejudicar as nossas fon-
tes. O medo de serem castiga-
dos e sobretudo de perderem 
o emprego estava claramente 
por trás de tanto receio de fa-
lar. Até na Polícia isto está as-
sim, comentámos entre nós.  

A própria Polícia andava 
descontraída pela vila de Mu-
xúnguè, aparentemente sem 
receio de que algo mais grave 
ainda estivesse por acontecer.

Nós ouvíamos falar da hipó-
tese de hostilidades em reta-
liação da Renamo pela acção 
da Polícia na manhã desse dia 

(Continua na página seguinte)

“No posto administrativo de Muxúnguè, distrito de Chibabava, província de Sofala, a FIR 
realizou um ataque terrorista contra os nossos militantes reunidos na delegação, como se de 

um quartel se tratasse, usando todo o tipo de armamento de guerra com consequências graves 
que resultaram na morte de um pacato cidadão, resultante de um obus que caiu sobre a sua 

casa” – Ossufo Momade, chefe do Departamento de Defesa da Renamo

Arrogância de Guebuza pode custar caro ao País

Entre Rio Save e Corredor da Beira 
está instalado um ambiente de guerra  

Reportagem de Fernando Veloso e Luciano da Conceição (em Muxúnguè) e Bernardo Álvaro 
e António Frades (em Maputo) 
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contra a sua sede, mas apesar 
de Muxúnguè estar deserta pelo 
medo dos cidadãos a tranquili-
dade era tanta que tudo parecia 
não passar de terror psicológico. 

Mas a história mudou quando 
eram 03h40. Estávamos a dor-
mir no nosso carro na área da 
Bomba da BP quando ouvimos 
a primeira rajada de AK47 a 
cerca de duas centenas de me-
tros do local onde estávamos 
a pernoitar rodeados de outras 
pessoas e de dois camiões, um 
deles cisterna transportando gás. 

Escondemo-nos de modo a 
podermos continuar a observar 
o campo de batalha, no quartel 
da FIR, resguardados de balas 
perdidas. E a ideia imediata era 
de que a confusão pudesse ter 
sido causada por desavenças 
entre os próprios elementos da 
FIR, pois tínhamos visto al-
guns a beber. Mas de manhã, no 
Hospital Rural de Muxúnguè, 
ficámos a saber de que havia 

mortos e feridos da FIR mas 
também um morto no quartel, 
este da Renamo, o que provaria 
que a Renamo retaliou o ata-
que da Polícia à sua sede local.  

A Renamo, “cansada de ser 
humilhada”, reagiu nas mes-
mas proporções na manhã 
do dia seguinte ao assalto da 
FIR à sua sede em Muxúnguè. 

A 04 de Abril, atacou com 
armas ligeiras o acampamento 
improvisado da FIR, matando 
quatro agentes da corporação 
no local e feriu mais de uma 
dezena. No hospital o pesso-
al disse-nos que entraram 04 
mortos e 13 feridos da FIR e 
uma senhora civil ferida. Mas 
o administrador de Chibabava 
admitiu 04 mortos e oito feri-
dos da FIR e uma senhora civil. 

Com estes dois acontecimen-
tos estavam dados os primei-
ros passos rumo a um conflito 
armado que (ainda) pode ser 
evitado para o bem do País e 

Usando a força que tem 
aplicado contra civis desarma-
dos em muitas partes do País, 
designadamente em Maputo 
e em várias partes do País – 
também para assustar eleitores, 
como sucedeu nas intercala-
res de Inhambane – a Força 
de Intervenção Rápida (FIR) 
irrompeu a 03 de Abril de ma-
drugada, pela sede da Rena-
mo no posto administrativo de 
Muxúnguè, e disparou armas 
de guerra e granadas de gás 
lacrimogénio, tendo inclusive 

de todos os moçambicanos de 
bem, mas o ambiente na N1, en-
tre o Rio Save e o Inchope, este 
o entroncamento no corredor 
da Beira que para Norte segue 
para o Zambeze, em Caia, para 
Oeste, Chimoio, e Leste, Beira.

Para além da Reportagem 
do Canal de Moçambique ter 
acompanhado em tempo real 
os acontecimentos na vila de 
Muxúnguè na quarta-feira 04 
de Abril, em que a Renamo 
retaliou o ataque da FIR, em 
Maputo, o Canal de Moçam-
bique montou uma equipa que 
acompanhou todas as interven-
ções das partes chaves neste 
conflito e nas próximas páginas 
documenta os acontecimen-
tos mais importantes desde o 
primeiro tiro dado até ao pre-
sente momento que se conta-
bilizam quase uma dezena de 
mortos, entre membros da FIR, 
da Renamo e civis inocentes.

Na madrugada seguinte, dia 
04 de Abril, homens da Rena-
mo assaltaram o quartel im-
provisado da FIR para alega-
damente tentarem libertar os 
seus homens detidos na cadeia 
ali situada na esquadra local. 
O assalto que teve início às 
03h40 e só viria a terminar 
cerca de quarenta minutos de-
pois. A Reportagem do Canal 
de Moçambique assistiu aos 
confrontos de uma distância 
de pouco mais de duzentos 
metros e viria a ser convidada, 
cerca das 10 horas da mesma 
manhã, a entrar no quartel da 
FIR para fotografar o cadáver 
do guerrilheiro da Renamo 
abatido durante os combates.

Deste ataque de retaliação 

de membros da Renamo na sua 
sede – do outro lado da Estra-
da Nacional N1 relativamente 
à posição do quartel da Polícia 
– foi dada pelo Governo porque 
a direcção política da Renamo 
em Muxúnguè não pedira auto-
rização formal para se reunir no 
espaço privado da sua sede, nem 
tinha anunciado previamente às 
autoridades a agenda da reunião.  

A declaração do administrador 
de Chibabava temo-la gravada. 
Para justificar o assalto da FIR 
o administrador também alegou 

morto uma senhora que nem era 
membro da Renamo mas que 
se encontrava nas imediações.

Nesse primeiro dia de hostili-
dades em que a Polícia (FIR) ata-
cou a sede da Renamo, cerca de 
oito pessoas contraíram ferimen-
tos graves e dezasseis membros 
da Renamo foram detidos pela 
Polícia tendo sido encarcerados 
no posto da Polícia onde recente-
mente acampou uma força da FIR.

Testemunhas populares que 
falaram ao Canal de Moçambi-
que no mesmo dia contaram-nos 

resultaram 4 mostos e 13 fe-
ridos entre homens da FIR, 
e ainda uma senhora civil. 

No Hospital Rural de Mu-
xúnguè, para além de docu-
mentarmos com imagens os 
ferimentos dos agentes da 
FIR quando estavam a ser 
transportados para o Hospi-
tal Central da Beira – traba-
lho que o Canalmoz publicou 
em primeira mão e em ex-
clusivo, dado que não havia 
outros jornalistas no terreno 
– o Canal de Moçambique 
entrevistou alguns agentes 
que confessaram “terem ter-
minado os treinos policiais 
há três meses (ver caixa)”.

que na sede da Renamo esta-
vam mais de duas centenas de 
pessoas a viver sem condições 
de sanidade e para evitar isso 
a FIR tinha lá ido dispersá-las. 

No assalto à sede política 
da Renamo em Muxúnguè, 
para além da prisão dos 16 
membros da Renamo, a Polí-
cia apreendeu ainda sacos de 
roupas civis, panelas e outros 
utensílios de cozinha, e 56 bi-
cicletas. Uma das fotos por 
nós tiradas mostra esse equi-
pamento no quartel da Polícia.

que foi a Polícia que iniciou as 
hostilidades. “Foi um ataque da 
FIR a homens civis que sempre 
trabalharam na sede da Renamo”. 
E estimaram que nessa reunião na 
sede da Renamo estariam entre 
duzentas e duzentas e cinquenta 
pessoas. Esta versão veio a ser 
confirmada pelo próprio admi-
nistrador de Chibabava, Arnaldo 
Fernando Machove, que em en-
trevista ao Canal de Moçambi-
que na manhã do dia 04 de Abril 
assumiu que a ordem para a FIR 
assaltar e dispersar uma reunião 

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

FIR foi primeira a atacar membros da Renamo

Retaliação e morte de 
agentes da FIR
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População foge de Muxúnguè

Agentes da FIR sobreviventes do ataque da Renamo
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Depois do ataque da FIR às 
instalações da Renano, seguido 
pela retaliação da Renamo, ins-
talou-se um verdadeiro ambiente 
de zona de combate na vila do 

Na manhã de quinta-feira 
(04 de Abril), depois do ataque 
da Renamo ao acampamento 
da FIR em retaliação pelo ata-
que do dia anterior à sua sede e 
numa tentativa frustrada de li-
bertar os seus 16 homens presos 
na véspera no assalto da FIR à 
sede política da Renamo, a Re-
portagem do Canal de Moçam-
bique, dispondo de informação 
e imagens dos feridos, contac-
tou o inspector e porta-voz do 
Comando Geral da Polícia, Pe-
dro Cossa, para ouvir a versão 
da corporação sobre os factos. 

“Isso é mentira”, disse Pe-
dro Cossa tentando escamo-
tear os factos que, entretan-
to, já estavam documentados 
pela Reportagem do Canal 
de Moçambique no terreno.

A Polícia e as autoridades go-
vernamentais, quer em Muxún-
guè quer a outros níveis do País, 
desconheciam que o Canal de 
Moçambique tinha posiciona-
do uma equipa de Reportagem 
em Muxúnguè logo que sou-
be que a FIR tinha assaltado a 
sede da Renamo na quarta-feira. 
A nossa equipa de Reportagem 
fixou-se em Muxúnguè às 18 
horas de quarta-feira pelo que 
assistiu a tudo no que diz res-
peito ao assalto ao quartel da 
FIR em que a Renamo apanhou 
os agentes a dormir, começan-
do por atacar pela N1, atrain-
do as atenções para aí, mas 

Muxúnguè e entre a Ponte Rodo-
viária sobre o Rio Save e o en-
troncamento do Inchope, entre a 
N1 e a N6 (Corredor da Beira). 

Enquanto os habitantes da 

fazendo uma incursão de outro 
grupo pelas traseiras do quar-
tel, do lado do Hospital Rural.

“Esses teus colegas que estão 
em Muxúnguè estão a mentir”, 
disse Pedro Cossa quando con-
tactado às primeiras horas da ma-
nhã, momentos depois do ataque.

Mesmo após informá-lo que 
o Canal de Moçambique dispu-
nha de imagens que retratavam 
a situação, Pedro Cossa insis-
tiu dizendo “é tudo mentira”.

“Se o senhor telefonou para 
mim para saber a verdade, diga 
que isso é mentira”, disse-nos 
o general Pedro Cossa, porta-
-voz do Comando Geral da PRM 
e desligou-nos o telemóvel.

Depois de entrarmos em con-
tacto com o administrador de 
Muxúnguè e de o termos entre-
vistado pedimos-lhe para nos 
mostrar o cadáver do guerrilheiro 
da Renamo dentro do quartel. O 
comandante da FIR acabou por 
nos autorizar a entrar no quartel 
quando o Canalmoz já tinha sido 
publicado e não havia mais nada 

vila desesperadamente deixam 
seus bens fugindo para Chiba-
bava, sede do distrito, e outras 
paragens, designadamente Bei-
ra e Chimoio, as escolas fecha-

a esconder. Mesmo assim rece-
beu a nossa equipa de Repor-
tagem muito contrariado tendo 
dito que nunca devíamos ter 
fotografado nada sem sua pré-
via autorização. Retorquimos 
que no quartel era ele o coman-
dante e no jornal eramos nós. 

Passada essa ligeira picardia 
acabámos por ser recebidos 
com toda a cordialidade e pu-
demos ver o cadáver do que a 
FIR diz ser do “Brigadeiro Ras-
ta Mazembe” um dos principais 
homens do grupo de segurança 
pessoal de Afonso Dhlakama.

Esta segunda-feira (08 de 
Abril), na Beira, fontes da Re-
namo informaram-nos que 
“Rasta Mazembe” não é briga-
deiro mas, sim, “capitão” e está 
na Beira como parte da guar-
da de Afonso Dhlakama nes-
ta cidade. Investigações mais 
aturadas da nossa Reportagem 
permitiram esta terça-feira 
concluir com toda a certeza de 
que o cadáver que vimos e fo-
tografámos no quartel da FIR 
em Muxúnguè é de facto do 
Brigadeiro Rasta Mazembe, um 
dos homens mais operacionais 
e importantes da Guarda Pes-
soal do Presidente da Renamo, 
general Afonso Dhlakama. 

Confirmámos também que 
esse outro “capitão” com o 
mesmo nome é muito parecido 
com o brigadeiro e uso o mes-
mo nome como pseudónimo.

Ambiente de guerra 

Polícia tenta ocultar a verdade

(Continuação da página anterior)

ram as portas e os enfermeiros, 
sobretudo do sexo feminino, 
abandonavam o hospital e tam-
bém fugiam. O quartel que a 
FIR improvisou e o Hospital 
Rural de Muxúnguè distam 
entre si cerca de 150 metros. 

Doentes internados na unidade 
sanitária local também pediam 
alta provisória para poderem 
fugir da vila, segundo fontes do 
Hospital Rural de Muxúnguè.

Para além de forças policiais 
especiais (FIR) enviadas da Beira 
e Chimoio, de Maputo, o Gover-
no enviou já também para o troço 
Save-Inchope numerosos efecti-
vos militares das Forças Arma-
das de Defesa de Moçambique 
(FADM), da Casa Militar, dos 
Serviços de Informação e Segu-
rança do Estado (SISE) e da For-
ça de Intervenção Rápida (FIR) 
para tentarem controlar a situ-
ação no terreno. Mas ainda não 
há evidências de que a Renamo 
tenha homens armados na zona.

O que se pode dizer, no en-

tanto, é que na Beira o quartel 
da FIR ao lado do Conselho 
Municipal está com défice de 
efectivos e oficiais superiores 
das FADM em Chimoio dizem-
-nos que o Governo está a usar 
homens militares com fardamen-
to da FIR e “pingo de chuva” 
para enviar ao terreno na N1.

Estes dias vêem-se mais mi-
litares e Polícias fortemente ar-
mados em Muxúnguè do que 
em qualquer outra parte do País.

A Reportagem do Canal de 
Moçambique conversou em Mu-
xúnguè com um professor da Es-
cola Primária Completa de Mu-
colocoche onde estudavam mais 
de 600 alunos e confirmou que 
ninguém foi à escola na quarta-
-feira e até agora a escola ainda 
não voltou a funcionar. As pes-
soas estão aterrorizadas com a 
acção da FIR e ficaram apavora-
das com a resposta da Renamo, 
no assalto ao quartel da FIR.

(Continua na página seguinte)
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População em fuga... 

Pedro Cossa
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Numa entrevista que con-
cedeu ao Canal de Moçam-
bique ainda no Hospital 
Rural de Muxúnguè, onde 
testemunhava a morte e fe-
rimentos os agentes da FIR, 
Arnaldo Fernando, adminis-
trador de Chibabava, deu-
-nos a primeira versão do 
Governo sobre os ataques.

Disse-nos que a FIR foi à 
sede da Renamo “dispersar 
“ quem lá estava porque “Na 
sede da Renamo já tinham 
sentinelas, postos avançados 
e nós a nível do Governo do 
distrito fizemos questão de 
convocar a parte política da 
Renamo e conversámos com 
eles para sabermos qual era 
a razão da concentração. En-
tão diziam-nos que estavam 
à espera do chefe que vinha 
para um seminário. Então 
dei-lhes um ultimato porque 
não foram autorizados para 
estarem ali concentrados, 
para além de que não havia 
condições sanitárias para 
estarem ali tantos homens 
aglomerados. Estavam quase 
duzentas pessoas, não havia 
latrinas, não havia nada, pelo 
que aconselhámos que de-
viam se dispersar. Tudo isto 
já há duas semanas. Só que 
isto, bom, não cumpriram e 
a Polícia na sexta-feira (29 
de Março de 2013) chamou 
a chefia deles e deu ultimato 
para eles destroçarem. Não 
acataram, até que na madru-
gada de ontem (03 de Abril 
de 2013), a Polícia interveio 
para manter a ordem, para 
impor a ordem. Não disparou 
arma nenhuma. Nem era ma-
drugada, já eram sete horas 
quando eles estavam a fazer 
a formatura deles, então a 
Força de Intervenção Rápi-
da foi para lá, dispersou as 
pessoas, usou gás lacrimo-
génio, duas granadas de gás 
lacrimogénio, e dispersaram. 
Não houve, não houve ne-
nhum ferido, houve um ligei-
ro. Só que bom, na madru-
gada de hoje (ontem, 04 de 
Abril de 2013) eles vieram. 
Afinal quando saíram on-
tem foram-se organizar. Na 
altura nós não pensávamos 
que eles tivessem armamen-
tos, mas agora confirmamos 
que eles tinham armamento. 

Tínhamos informações em 
como eles tinham armas, 
mas como ali onde estavam 
não tinham armas, nós não 
confirmámos… Então hoje 
(04 de Abril) às 04 horas de 
facto atacaram a nossa força 
e tivemos isto que tivemos”. 

O balanço, segundo o ad-
ministrador do distrito de 
Chibabava, foi de quatro 
mortos e nove feridos do 
lado da Polícia (FIR-Força 
de intervenção Rápida), uma 
senhora civil ferida, e um 
homem da Renamo morto.

No ataque ao posto poli-
cial de Muxúnguè a Renamo 
deixou no terreno um ho-
mem morto. O comando da 
FIR no local e o administra-
dor de Chibabava disseram-
-nos que o homem morto no 
aquartelamento da unidade 
da FIR é o “brigadeiro Rasta 
Mazembe”, mas a Renamo 
diz tratar-se de uma outra 
pessoa que não quis reve-
lar o nome. Acabámos por 
chegar às nossas conclusões 
e disso damos conta atrás.

Na visita ao quartel que foi 
proporcionada à Reportagem 
do Canal de Moçambique 
pelo Comando da FIR em 
Muxúnguè, pudemos ver o 
corpo de um homem da Re-
namo, morto a uma dezena 
e pouco de metros da por-
ta da cadeia onde estavam 
encarcerados “16 homens 
da Renamo” feitos prisio-
neiros no ataque da FIR, na 
véspera, à sede da Renamo.

Esses cidadãos detidos no 
assalto da FIR à sede da Re-
namo já foram transferidos 
para a Beira, segundo fontes 
da Renamo na Beira e esta-
rão nos calabouços da PIC 
para serem presentes às auto-
ridades judiciais. Ainda ne-
nhuma autoridade tinha con-
firmado esta informação até 
ao fecho desta nossa edição.

Ao lado do local onde 
tombou o cadáver do “bri-
gadeiro Rasta Mazembe” 
da Renamo, estavam sa-
colas e malas particulares 
de elementos da Renamo, 
apreendidas na véspera na 
sede civil do partido lidera-
do por Afonso Dhlakama. 

Estavam também ali esta-
cionadas, no quartel da FIR, 

apreendidas, cinquenta e seis 
(56) bicicletas. Pertencem a 
cidadãos que se encontravam 
na sede política da Renamo 
quando a Polícia tomou a ini-
ciativa de abrir as hostilida-
des ao atacá-la na quarta-fei-
ra (03 de Abril) de manhã.

De acordo com várias pes-
soas contactadas pelo Canal 
de Moçambique, entre em-
presários, professores e ven-
dedores ambulantes, a Rena-
mo estava a promover uma 
ampla reunião de militantes 
na sua sede, na última quar-
ta-feira de manhã, quando 
a FIR tomou a iniciativa de 
atacar aquele espaço priva-
do alegando que não tinham 
obtido autorização prévia 
para se reunirem, como aliás 
nos foi explicado pelo ad-
ministrador de Muxúnguè.

No dia (03 de Abril) em 
que a Polícia invadiu sem 
mandato judicial a sede da 
Renamo em Muxúnguè, de 
acordo com testemunhos 
que recolhemos de civis, ha-
via cerca de duas centenas 
e meia de pessoas ali reuni-
das. Os números de várias 
fontes vão de duzentas a du-
zentas e cinquenta pessoas.

Ainda de acordo com vá-
rios depoimentos grava-
dos de civis, nos últimos 
anos nunca tinha sido visto 
um único homem da Rena-
mo armado em Muxúnguè, 
até se registar o ataque ao 
quartel da Polícia (FIR).

Do ataque da Renamo, dia 
04 de Abril, a FIR exibiu à 
Reportagem do Canal de Mo-
çambique uma arma AK47 
que teria sido usada pelo 
homem abatido no quartel. 
Mostraram-nos ainda uma 
outra Kalash. As duas são 
armas antigas, com carrega-
dores de quarenta munições 
e não de trinta como usam 
as AK47 mais modernas.

A Polícia diz que havia um 
outro homem ferido que foi 
arrastado pelos atacantes e 
levado. Mostraram o rasto 
mas ao longo de trilho visí-
vel no piso de areia do quar-
tel não foi possível visualizar 
uma única gota de sangue.

Administrador de Chibabava justifica 
porque FIR atacou a sede da Renamo
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Destaques

A Reportagem do Canal de 
Moçambique estava a cerca 
de duzentos metros do quartel 
da FIR que foi atacado pela 
Renamo. Estávamos a per-
noitar na viatura em que nos 
transportávamos, estaciona-
dos na bomba de gasolina da 
BP. Eram exactamente 03h40 
quando começámos a ouvir 
fogo intenso de rajada. Saí-
mos da viatura e vimos, de vá-
rios camiões de carga diversa 
estacionados nas imediações 
da bomba da BP, começarem 
a sair, em fuga precipitada, 

os seus ocupantes. Pessoas que 
estavam a pernoitar no chão de 
pavet da estação de serviço, de-
sapareceram. O ambiente estava 
dominado por tiros de armas li-
geiras e explosões de granadas 
e armas pesadas. O eco dos dis-
paros vinha a certa altura tam-
bém de longe, de várias frentes. 

Quando pela primeira vez se 
fez silêncio por algum tempo 
voltaram a aparecer nas insta-
lações da BP alguns dos moto-
ristas dos camiões. Todos eram 
da opinião de que poderia estar 
a suceder um mal-entendido 

Ainda durante o tiroteio hou-
ve vários camiões que zarparam 
arriscando-se por meio do fogo.

O quartel fica do lado di-
reito da N1 para quem via-
ja no sentido Norte-Sul, 
no sentido do Rio Save.

A sede da Renamo fica do 
outro lado da estrada relativa-
mente ao quartel da Polícia.

O ataque, viemos depois a 
saber que se iniciou da estrada 
para o quartel, atraindo a Polí-
cia para essa frente. No entanto, 
o grupo principal da Renamo 
viria a entrar no quartel com in-

Falando à Reportagem do Ca-
nal de Moçambique Hospital 
Rural de Muxúnguè, quando es-
tava a ser transportado para uma 
viatura que levaria feridos ao 
Hospital Central da Beira, um 
dos agentes da FIR disse-nos 
que o ataque se deu por volta das 
04 da manhã. Explicou que os 
agentes da FIR estavam a dormir. 
“Fomos surpreendidos pelos dis-
paros”, disse-nos Jaime Alfiado, 
contorcendo-se de dores com o 
abdómen rasgado por uma bala.

Jacinto Kamoto, outro agente 
da FIR gravemente ferido, disse-

entre agentes no quartel dado 
que tinham sido vistos alguns 
a beber nas pouquíssimas bar-
racas que estiveram abertas.

O fogo intenso, no entan-
to, não parou e voltou a acon-
tecer. Víamos movimento 
dentro do quartel sem contu-
do podermos perceber o que 
realmente estava a suceder.

No quartel a certa altura ha-
via muita luz e fumo de uma 
granada e de granadas de luz.

O fogo só parou mes-
mo, cerca de uma hora de-
pois dos primeiros disparos.

filtração pela retaguarda, do 
lado do hospital. O brigadeiro 
Rasta Mazembe viria a mor-
reu baleado a poucos metros 
da porta do calabouço onde 
estavam os 16 homens deti-
dos na reunião na sede da Re-
nano quando a FIR a atacou.

O administrador de Mu-
xúnguè alegaria, na entre-
vista que nos concedeu, que 
a Polícia teve muitas baixas 
porque não quis disparar para 
baixo, para assim evitar atin-
gir a população dado tratar-
-se de uma zona habitada.

-nos que veio da cidade da Beira 
para “cumprir uma missão”. “Só 
que de repente vieram e atacaram 
onde nós estávamos acampados. 
Tiroteio não tiroteio. Heish! Sur-
presa, meu… nós estávamos a 
descansar e já começámos ali…
Já era guerra…Outros dispara-
vam… outros disparavam… e já 
de repente eu sai, fiz tática de guer-
rilha e fui baleado nas costas”. 

E é natural de onde? – “Eu 
sou natural de Lichinga, mas 
vivo na Beira”. E há quanto 
tempo está na FIR? – “Este é o 
meu terceiro mês de trabalho”.

Um dia depois do ataque, o 
Governo confirmou a notícia 
avançada em primeira mão pelo 
Canal de Moçambique, dando 
conta da morte de quatro agentes 
da Força de Intervenção Rápida 
(FIR) como resultado do ataque 
das forças da Renamo ao acam-
pamento da corporação no pos-
to administrativo de Muxúnguè. 
Confirmaria desse modo o que 
o porta-voz do Comando Geral 
da PRM, general Pedro Cossa, 
tentou inicialmente convencer o 
Canalmoz e o Canal de Moçam-
bique que os nossos jornalistas 
no terreno estavam a “mentir”.

José Mandra, vice-ministro 
do Interior, confirmou para 
além da morte dos quatro 
agentes, o ferimento de outros 
14, assim como assumiu que 
a PRM foi a primeira a atacar 
a delegação local da Renamo. 
Admitiu e assim se provou que 
o ataque da Renamo ao quartel 
da FIR foi em resposta ao ata-
que da FIR à sede da Renamo.

Mandra falava à margem da 
II sessão conjunta permanen-

te de defesa e segurança en-
tre Moçambique e Tanzania.

Quanto às razões do ataque da 
FIR à delegação da Renamo, o 
vice-ministro Mandra disse que 
era numa “perspectiva de dis-
persar os membros da Renamo 
que se encontravam a fazer exer-
cícios militares numa das ruas 
nas mediações do local de con-
fronto”. Esta declaração é dife-
rente das razões avançadas pelo 
administrador de Muxúnguè.

A Polícia não consegue pro-
var que a reunião da Renamo 
era de carácter militar. Vários 
agentes da FIR disseram à nossa 
Reportagem em Muxúnguè, na 
noite de 03 de Abril, que na sede 
da Renamo não havia armas.

Processo criminal contra 
secretário-geral da Renamo

Num outro desenvolvimen-
to, Mandra disse que “a RPM 
vai processar Manuel Bisso-
po”, secretário-geral da Re-
namo, por alegadas ameaças 
verbais contra a tranquilidade 

pública. Mandra explicou que 
Bissopo terá ameaçado que o 
seu partido irá assassinar diri-
gentes públicos e fazer ocupa-

ção de edifícios do Governo. 
O vice-ministro dis-

se ainda que “uma equi-
pa da PRM foi despachada 

de Maputo para se inteirar 
das ocorrências no terreno”.

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

Depoimentos dos agentes da FIR

Experiência da Reportagem do Canal de Moçambique em Muxúnguè

Governo central reconhece que a Polícia foi primeira a atacar

José Mandra, vice-ministro do Interior
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“Este é o meu terceiro mês de trabalho”
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Corpo do homem da Renamo abatido pela FIR (Continua na página seguinte)

Destaques

No mesmo dia dos ataques, a 
Renamo convocou em Maputo 
uma conferência de Imprensa 
para anunciar que “pela primei-
ra vez vai reagir a ataques mo-
vidos pela Frelimo” contra si.

“Já tolerámos. Chega! Hoje 
(quinta-feira) atacámos em res-
posta ao ataque de que fomos 
alvo e as armas usadas foram as 
que capturámos dos agentes”, 
afirmou o antigo secretário-
-geral da Renamo, Ossufo Mo-
made, chefe do departamento 
de defesa do mesmo partido.

“Perante a guerra que nos é 
movida pela Frelimo e seu Go-
verno, a Renamo pela primeira 
vez vai reagir, e queremos co-
municar ao povo moçambicano 
e à comunidade internacional 
que a Renamo está cansada 
das perseguições, humilhações, 
repressão, ditadura e da escra-
vatura”, disse o ex-secretário-
-geral e actual chefe de depar-
tamento de defesa da Renamo.

“Pela primeira vez, a Rena-
mo vê-se obrigada a responder 
e a perseguir, todos aqueles 
que vêm-nos atacando, até à 
sua proveniência. E as armas 
que vamos usar sairão dos 
próprios elementos da Polí-
cia e FIR que vêm nos atacar”.

“Tudo faremos em defe-
sa da população indefesa”, 

garantiu o general da Rena-
mo na conferência de Im-
prensa bastante concorrida.

Responsabilidade
 de Guebuza

A Renamo responsabiliza o 
presidente da República e do 
partido Frelimo, Armando Gue-
buza, pelo que se está a passar. 
“Porque sempre prometeu e já 
veio publicamente de viva voz a 
prometer que durante a sua go-
vernação o seu objectivo núme-
ro um é acabar com a Renamo 
no País”, disse Ossufo Momad.

Versão da Renamo 
sobre o ataque

Ossufo Momade des-
creveu a versão dos fac-
tos, segundo a Renamo.

“Contingentes policiais pro-
venientes de Dondo, provín-
cia de Sofala, dirigiram-se um 
à sede distrital de Gôndola, 
província de Manica, onde 
atacaram e alvejaram nossos 
membros na delegação política 
distrital, tendo detido o dele-
gado político distrital e o che-
fe provincial dos assuntos so-
ciais da província de Manica”.

“Outro contingente dirigiu-
-se no posto administrativo de 
Muxúnguè, distrito de Chi-

A Reportagem do Canal de 
Moçambique na Beira foi esta 
segunda-feira informada, por 
fonte da Renamo, que o seu 
homem abatido no ataque no 
interior do quartel-acampa-
mento das forças policiais da 
FIR em Muxúnguè, na madru-
gada do dia 04 de Abril, não é 
o brigadeiro Rasta Mazembe. 
Foi-nos também dito que o ver-
dadeiro Rasta Mazembe não é 
brigadeiro mas, sim, capitão.

À nossa frente, com o ce-
lular em voz alta, ouvimos o 
contacto da nossa fonte com 

babava, província de Sofala, 
onde a FIR realizou um ataque 
terrorista contra os nossos mi-
litantes reunidos na delega-
ção, como se de um quartel se 
tratasse, usando todo o tipo 
de armamento de guerra com 
consequências graves que re-
sultaram na morte de um pa-
cato cidadão, resultante de um 

o verdadeiro Rasta Mazem-
be que no entanto não quis 
ser fotografado alegadamen-
te para não ser perseguido.

Os vários elementos da Rena-
mo que testemunharam o facto 
referiram que o verdadeiro Ras-
ta Mazembe é de facto muito 
parecido com o que consta das 
fotografias publicadas pelo Ca-
nalmoz e obtidas no quartel da 
FIR em Marínguè, “mas o que 
morreu não é Rasta Mazembe”.

Nenhuma das fontes em 
nossa presença foi capaz 

obus que caiu sobre a sua casa”.
Segundo Ossufo Momade,o 

ataque da FIR era uma pressão 
à Renamo para interrompermos 
ataques que decidiu ripostar.

“Desde Novembro que 
tentam cercar Gorongosa”

O chefe do departamento da 

de identificar o guerrilheiro 
que morreu em Muxúnguè.

Investigando o caso, já na 
terça-feira, o Canal de Mo-
çambique pode concluir que de 
facto na Renamo, em casa de 
Dhlakama, na Beira, há um in-
divíduo que usa o pseudónimo 
de Rasta Mazembe, mas o que 
pereceu no ataque ao quartel 
de Muxúnguè é seguramente 
o verdadeiro brigadeiro Ras-
ta Mazembe como informou 
a Polícia à nossa Reportagem.

defesa da Renamo lembrou que 
desde Novembro do ano pas-
sado “o presidente da Frelimo, 
Armando Guebuza, tem man-
dado a FIR fortemente armada 
com carros de assalto para re-
gião central do País, com  or-
dens para atacar a Renamo no 
quartel de Gorongosa”, onde 
se encontra o líder do partido.

(Continuação da página anterior)

“A Renamo está cansada de ser humilhada”

Ossufo Momade, chefe do Depatamento de Defesa da Renamo

“Perante a guerra que nos é movida pela Frelimo e seu Governo, a Renamo, pela primeira vez, 
vai reagir e queremos comunicar ao povo moçambicano e à comunidade internacional que a 
Renamo está cansada das perseguições, humilhações, repressão, ditadura e da escravatura” 

– Ossufo Momade, chefe do Departamento de Defesa da Renamo

Tombado no quartel da FIR em Muxúnguè
O cadáver é ou não é do brigadeiro 

Rasta Mazembe?
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Sábado, 06 de Abril, dois 
dias após os confrontos milita-
res entre a FIR e militantes da 
Renamo, a Imprensa noticiou 
que houve ataques a civis na 
zona de Muxúnguè, que circu-
lavam em viaturas de transporte 
público e camiões comerciais 
pela estrada N1. Reportou-
-se ainda a morte de três cida-
dãos atacados num autocarro 
da InterCape, só que até aqui 
ninguém sabe onde estão os ca-
dáveres das vítimas nem onde 
teriam ocorrido os funerais. 

Não há informação sobre os 
familiares das vítimas. Ape-
nas se sabe do ataque sem que 
tenha havido mortes, ao auto-
carro do grupo ENTRAGO.

Sobre o ataque ao autocar-
ro do grupo ENTRAGO, a 
Reportagem do Canal de Mo-
çambique testemunhou a che-
gada deste na manhã do último 
domingo a Maputo, concre-
tamente ao Terminal Rodovi-
ário Interprovincial da Junta.

Alega-se que o autocarro de 
transporte de passageiros que 
foi atacado em Muxúnguè, no 
sábado, “por um grupo de ho-
mens armados ainda desconhe-
cidos”. Oficialmente as auto-
ridades atribuem o ataque aos 
“homens armados da Renamo”, 
mas nem os próprios passagei-
ros que presenciaram o ataque 
conseguem dizer com certeza 
quem foram os autores do ata-
que. A acusação do Governo não 
está sustentada por evidências.

O autocarro de marca Yu-
tong, com chapa de inscrição 
AAT 474-MC, da ETRAGO, 

O partido Renamo con-
vidou a Imprensa, no do-
mingo, em Maputo, para se 
distanciar dos ataques per-
petrados, sábado último, por 
grupos de homens armados 
alegadamente contra dois 
autocarros de transportes 
colectivos de passageiros e 
um camião cisterna de com-

era o mais esperado no ter-
minal de Junta, na manhã do 
domingo. Jornalistas, agentes 
de serviços secretos, Polícias, 
familiares e amigos dos pas-
sageiros e populares no geral 
estavam na junta à espera do 
autocarro que fora vítima de 
ataque na zona de Muxúnguè.

A viatura, segundo constatou 
o Canal de Moçambique in loco 
à chegada desta no terminal da 
Junta, apresenta-se com marcas 
de perfuração de tiros de armas 
de fogo. As perfurações são 
mais de 20 e atingiram a parte 
frontal da viatura, um dos lados 
e os vidros. No ataque a este 
machimbombo não houve óbi-
tos nem feridos, tendo apenas os 
passageiros entrado em pânico.

Motorista do autocarro da 
ETRAGO conta o sucedido

O Canal de Moçambique ou-
viu das próprias vítimas que o 
ataque começou quando eram 
17 horas em ponto, “a cerca 
de 15 quilómetros de Muxún-
guè”, quando o machimbombo 
foi interceptado por quatro ho-
mens com vestes “estranhas” 
fortemente armados, com armas 
de fogo do tipo AK 47. O gru-
po armado, segundo contaram, 
apareceu de repente da mata e 
na frente da viatura obrigou o 
motorista a imobilizar o ma-
chimbombo, tendo o motorista 
não obedecido e continuado a 
marcha. Em pânico, o motoris-
ta acelerou a viatura avançando 
em direcção aos homens arma-
dos. Estes homens armados, 
por sua vez, percebendo que 

bustível no posto adminis-
trativo de Muxúnguè, distri-
to de Chibabava, em Sofala.

Dos tais ataques diz-
-se que resultou a morte 
de três civis e igual núme-
ro de feridos. Mas até aqui 
não há pessoas identificadas 
que tenham sido vítimas.

Numa declaração conjun-

o motorista “desobedecia” às 
suas ordens, de imediato co-
meçaram indiscriminadamente 
a abrir fogo. As balas perfura-
ram a viatura, colocando em 
pânico as pessoas que se faziam 
transportar, sem ferir ninguém.

Carlos Taibo, motorista do 
autocarro, falando à nossa Re-
portagem, contou que o pânico 
era tal que nalgum momento 
não pensou em mais nada a não 
ser acelerar a viatura, tendo ape-
nas imobilizado o machimbom-
bo a 50 quilómetros do local do 
ataque, já na zona de Rio Save.

“Eu já não sabia o que fazer 
quando fui abordado por aque-
les homens armados, mas de 
repente tive uma coragem ini-
maginável e avancei numa alta 
velocidade. Aquilo foi mesmo 
sorte de Deus, porque quan-
do começaram a abrir fogo eu 
nalgum momento conduzi sem 

ta Renamo-desmobilizados 
de guerra no final de um 
encontro, o chefe do De-
partamento de Defesa da 
Renamo, general Ossufo 
Momade, disse que “em 
nenhum momento a Re-
namo e os desmobilizados 

olhar o caminho. Para não ser 
atingido por balas escondi-me 
de baixo do volante e acele-
rei durante cerca de 50 metros 
ainda com a cabeça escondi-
da. Depois do pânico só fui 
parar a viatura na zona do Rio 
Save”, contou sem precisar 
quem foi o autor do ataque.

Passageiros clamam pela 
intervenção do Governo

Gabriel Vieira, um dos pas-
sageiros visivelmente assusta-
do com o sucedido, contou que 
no momento do ataque todas as 
pessoas no machimbombo, de-
sesperadas, gritaram a pedir so-
corro e esconderam-se debaixo 
dos assentos da viatura para não 
serem alvejadas. Vieira e outros 
passageiros defendem a neces-
sidade de intervenção imediata 
do Governo para resolver esta 
situação sob pena de muitos 
civis inocentes continuarem a 
sofrer devido à “arrogância do 
Governo da Frelimo em não 
querer negociar com a Renamo”.

Bento Luís, outro passageiro 
que seguia no autocarro, cri-
ticou o facto dos ataques dos 
homens armados estarem a atin-
gir também os civis que pouco 
têm a ver com as divergências 
políticas dos dois partidos em 
choque, Frelimo e Renamo.

Outras viaturas 
atacadas (?)

Pelo menos, outras duas 
viaturas, para além deste da 

ETRAGO que chegou neste do-
mingo a Maputo de transporte 
interprovincial de passageiros, 
teriam sido atacadas por ho-
mens armados cuja responsa-
bilidade dos actos é imputada 
à Renamo mesmo sem que haja 
ainda provas. Uma das outras 
foi um machimbombo da In-
terCape e a terceira um camião 
de transporte de combustível.

Os gestores do Terminal Ro-
doviário Interprovincial da 
Junta, local por onde algumas 
dessas viaturas partiram, con-
firmaram ao Canal de Moçam-
bique, no domingo último, que 
os machimbombos foram ata-
cados no sábado só que nada se 
sabe do autocarro da InterCape. 

Só se diz que um autocarro da 
InterCape foi atacado. Ninguém 
viu o tal autocarro, até aqui. 

Não há detalhes sobre a ma-
trícula, proveniência e desti-
no exacto. Nem as supostas 
vítimas mortais até aqui fo-
ram identificadas. Também 
não há anúncio dos funerais.

Fala-se também de um camião 
que transportava combustível 
cuja matrícula não nos foi re-
velada, seguindo em direcção à 
zona norte, que terá sido atacado 
ao anoitecer de sábado, na mes-
ma zona. Fala-se em três mortos 
mas não se conhecem evidên-
cias. Ninguém mostrou imagens 
dessas duas ocorrências. Sabe-
-se apenas que uma senhora 
foi entrevistada em directo por 
Arsénio Henriques da STV e 
disse que no machimbombo da 
InterCape não houve vítimas.

A Reportagem do Canal de Moçambique entrevistou passageiros que vinham no 
autocarro vítima do ataque armado na zona de Muxúnguè, à sua chegada em 

Maputo, e ninguém consegue dizer claramente quem os atacou.

Destaques

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

Civis vítimas de ataques: quem é o autor?
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Autocarro atingido pelos disparos em Muxúnguè

– Ossufo Momade, chefe do Departamento 
de Defesa da Renamo

“Em nenhum momento a Renamo 
vai atacar civis”
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paz”, mas que “não teme a 
guerra” e advertiu que “de 
ora em diante os desmobili-
zados de guerra vão retaliar 
a qualquer ataque que so-
frerem por parte da Polícia, 
não somente no lugar onde 
tal ataque tiver lugar, mas, 
sim, em todo o País, incluin-
do a cidade de Maputo”.

“A Frelimo escudando-se 
no Governo tem um muro 
nas suas costas, de modo 
que não pode esperar mais”, 
refere a Renamo advertindo 
que “ou a Frelimo assume 
e senta-se a acertar o que é 
reivindicado pela oposição 
ou então se arrisca a perder 

O partido Frelimo não perdeu 
a oportunidade perante os ata-
ques a civis em Muxúnguè. Se-
gunda-feira (08 de Abril) con-
vocou a Imprensa para afirmar 
que “os acontecimentos de Mu-
xúnguè revelam que a Renamo é 
um partido antidemocrático que 
está ao serviço de uma agenda 
dos seus patrões estrangeiros”.

O membro do Comité Central 
e secretário para a Mobilização 
e Propaganda da Frelimo, Da-
mião José, responsabilizou a 
Renamo de ser o protagonista 
dos ataques do último sábado 
(06 de Abril) a dois autocarros 
de passageiros e um camião. 
Mas não apresentou provas, li-
mitando-se a afirmar que sabe de 
que a Renamo “tem patrões es-

biliões de dólares investi-
dos em muitos projectos 
no campo e nas cidades”.

“Esperemos para ver, pois 
o melhor tempo para parar 
com a guerra é antes do seu 
início, pois de contrário ela 
provocará luto e destrui-
ção”, acrescenta a Renamo.

“Apelamos aos moçam-
bicanos e à comunidade 
internacional para estarem 
atentos aos próximos de-
senvolvimentos”, ameaçou.

Entende ainda que os 
desmobilizados da luta 
pela democracia não de-
vem continuar a assistir 
a Polícia a massacrar o 

vão atacar alvos civis”.
Na sua comunicação à 

nação a Renamo acusou as 
Forças de Intervenção Rápi-
da e as Forças Armadas da 
Defesa de Moçambique de 
estarem a descarregar sobre 
civis com o intuito de res-
ponsabilizarem a Renamo.

“Desde já informamos aos 
moçambicanos e à comuni-
dade internacional que os 
desmobilizados da Renamo 
jamais atacariam civis. O 
alvo está bem identifica-
do; é aquele que nos ataca, 
que rouba bens da popula-
ção, ocupa as nossas sedes, 
prende os nossos irmãos”, 

trangeiros e nacionais que estão 
a incitar para actos criminais”.

Questionado sobre quem 
seriam esses patrões da Re-
namo, o porta-voz da Freli-
mo disse que “são aqueles 
que dão agenda à Renamo, 
fora do País e internamente”.

Entretanto Damião José foi 
repetindo o mesmo refrão do 
seu líder Armando Guebuza, 
segundo o qual “o patrão do 
partido Frelimo é o maravi-
lhoso Povo moçambicano”.

“A Frelimo condena ve-
ementemente a atitude da 
Renamo de ameaçar as pes-
soas”, disse Damião José.

Questionado se a Frelimo 
tinha evidências de que teria 
sido a Renamo a protagonizar 

povo, a reprimir com vio-
lência as manifestações, 
alegadamente pacíficas 
dos vários tecidos sociais.

“Nós, desmobilizados 
residentes na cidade e pro-
víncia de Maputo, toma-
mos o ataque a Muxúnguè 
como ataque à Renamo, 
do Rovuma ao Maputo. 
As ameaças de caça ao ho-
mem anunciadas pelo vice-
-ministro do Interior terão 
uma resposta pronta no 
teatro das operações”, dis-
se a terminar o chefe do 
Departamento de Defesa 
e Segurança da Renamo.

afirmou Ossufo Momade.
O dirigente da Rena-

mo aproveitou a ocasião 
para aconselhar os mo-
çambicanos a se abste-
rem de utilizar o troço 
Save-Muxúnguè até que a 
situação esteja normalizada.

No terreno sabe-se que 
a circulação rodoviária 
neste momento já está a 
ser feita em coluna mili-
tar, entre o Rio Save e o 
Inchope. Sabe-se ainda 
que a circulação à noite 
está interdita em Muxún-
guè, a norte e a sul da vila.

Ossufo Momade reafirmou 
que “a Renamo é amante da 

os ataques que resultaram na 
morte de civis, o mesmo porta-
-voz limitou-se a dizer “que 
não há dúvidas de ser a Rena-
mo, porque na conferência de 
Imprensa da semana passada 
afirmou que iria replicar por 
todo o País os ataques da FIR”.

A conferência de Im-
prensa da Renamo foi de-
pois de todas as ocorrências.

A FIR, ao serviço do Governo, 
foi quem iniciou as hostilidades, 
como referimos nesta edição.

“O Governo deve perseguir 
os autores desses ataques cri-
minais para responsabilizá-
-los pelos seus actos”, comen-
tou o porta-voz da Frelimo.

Num outro desenvolvimen-
to, Damião José admitiu que 

a “única alternativa à Paz 
deve ser a Paz e que a Freli-
mo está aberta ao diálogo”.

“O diálogo é o suporte 
principal para qualquer ou-
tra acção”, admitiu Damião 
José apelando para que a Re-
namo pare com os ataques.

Damião José não deu a en-
tender que a nível da Frelimo 
esteja já a haver esforços no 
sentido de se aproximar da 
Renamo para o tal diálogo.

Guebuza atribui ataques 
de civis à Renamo

Igualmente sem margem 
para dúvida, o chefe de Es-
tado moçambicano, que é si-
multaneamente presidente do 
partido Frelimo, atribuiu à 
Renamo os ataques a viatu-
ras civis, ocorridos no último 
sábado a sul de Muxúnguè. 

No último sábado foi noti-
ciado pela STV que foram ata-
cados dois autocarros, um da 
ETRAGO e outro da InterCape, 
e ainda um camião de combus-
tível, num troço da N1, a cerca 
de quinze a vinte quilómetros a 
sul de Muxúnguè. No noticiário 
da STV na noite do mesmo dia, 
Arsénio Henriques entrevistou 
pelo telefone duas senhoras que 
eram passageiras em cada um 
desses machimbombos e eles 
disseram que os ataques tinham 
sido empreendidos por homens 
armados, mas nenhuma delas 
afirmou que esses homens eram 

da Renamo. A Polícia, o Gover-
no e o Partido Frelimo sem apre-
sentarem evidências afirmam 
que os ataques foram perpe-
trados por homens da Renano.  

Falando dia 07 do corrente à 
margem da deposição da coroa 
de flores na Praça dos Heróis 
Moçambicanos, alusivo ao Dia 
da Mulher Moçambicana, o 
presidente da República e pre-
sidente da Frelimo, Armando 
Guebuza, mostrou a convic-
ção, nas suas palavras, de que 
a Renamo foi quem atacou os 
civis que transitavam em via-
turas na zona de Muxúnguè.

“Lamentamos profundamente 
os ataques da Renamo àquela 
zona de Muxúnguè, onde mor-
reram compatriotas nossos, 
incluindo civis que não provo-
caram a ninguém. Condena-
mos seriamente estes ataques 
que são, na verdade, actos cri-
minais perpetrados por estes 
homens”, afirmou Guebuza 
sem ponderar que os ataques 
possam ter sido causados por 
outros grupos armados dado 
que ainda ninguém apresen-
tou evidências que impliquem 
a Renano com o sucedido.

“Como Governo, continu-
aremos a batalhar para que o 
nosso povo viva tranquilo, não 
seja intimidado, não viva assus-
tado”, disse o chefe de Estado.

Entretanto a Renamo já veio a 
público negar a relação dos ata-
ques com os seus ex-guerrilhei-
ros. (Canal de Moçambique) 

“Os acontecimentos de Muxúnguè revelam que a Renamo é um partido antidemocrático 
que está ao serviço de uma agenda dos seus patrões estrangeiros” – Damião José, membro 

do Comité Central e secretário para a Mobilização e Propaganda do Partido Frelimo

Destaques

(Continuação da página anterior)

Frelimo responsabiliza Renamo pelo ataque de civis
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