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Morte de Angelina N'Chumali: Perdemos grande Quadro 
Deputado Manuel Rodrigues Ramessane (Nelinho) descreve as 
qualidades da primeira mulher a chegar a lidernça da Frelimo 
em Sofala, e considera que o desafio do partido é encontrar um 
quadro que consiga juntar os membros e promover consensos 

 
“Perdemos grande quadro” – 

destacou Nelinho em entrevista ao O 
Autarca. 

Descrevendo as qualidades só-
cio-profissionais e políticas de Angeli-
na N'Chumali, o nosso entrevistado ob-
servou que a finada colaborou em to-
das etapas cruciais do país, lembrando 
que trata-se de uma mulher que partici- 

 

Beira (O Autarca) – O desta-
cado membro da FRELIMO e deputa-
do da Assembleia da República pelo 
círculo eleitoral de Sofala, Manuel Ro-
drigues Ramessane, mais conhecido 
por Nelinho, considera a morte de An-
gelina N'Chumali, ontem, em Maputo, 
vitima de doença, uma perda irrepará-
vel para o partido e a sua Família.  
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/06/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.11 75.58 EUR UE 

62.43 63.67 USD EUA 

4.35 4.44 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: A classe dominante nunca será capaz de resolver a crise. 

Ela é a crise - Rob Riemen, Filósofo e escritor holandês  
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participou da luta de libertação nacio-
nal, colaborou para independência de 
Moçambique, para a construção do Es-
tado soberano e parao desenvolvimen-
to do país. 

“Na arena política nacional, é 
um quadro com mais valias que esta-
mos a perder” – assinalou Nelinho. 

Angelina N'Chumali tornou-se 
a primeira mulher a assumir o cargo 
mais importante do partido FRELIMO 
em Sofala, tendo substituído, em mar-
ço de 2020, o anterior 1º secretário do 
comité provincial, Jaime Neto que aca-
bava de ser nomeado ministro da Defe-
sa Nacional. Antes da sua eleição ao 
cargo de 1ª secretária do comité pro-
vincial, Angelina N’Chumali era secre-
tária para a área de finanças da Frelimo 
em Sofala, desde 2016, e foi deputada 
da Assembleia da República durante 
dois mandatos consecutivos, nomeada-
mente na 6ª e 7ª legislatura moçambi-
cana. 

“É uma mulher que fez histó-
ria. O momento que convivi com ela, 
como quadro e líder do partido em So-
fala, senti que era uma mulher que se 
entregava para justas causas. Era uma 
mulher comprometida com o alcance 
de consensos. Era uma mulher guerrei-
ra, que conseguia juntar os camaradas 
e trabalharem numa base de consenso”. 

Nelinho considera que o desa-
fio, agora, é que o partido encontre al-
guém a altura de corresponder as ex-
pectativas sobre o lugar deixado por 
N'Chumali. Alguém que possa dar a 
devida continuidade ao trabalho que 
vinha sendo feito pela N'Chumali, fo-
cado no propósito de juntar os camara-
das e conseguir consensos para que o 
partido possa ter vitórias nos próximos 
pleitos eleitorais em Sofala. 

“Na  direcção  dela  tivemos  a 
 

 

sorte natural. Não podemos decorar is-
so, uma mulher quando está a frente 
dos processos toda gente tem sentimen-
to diferente quando é um homem”. 

O legislador Manuel Rodrigues 
Ramessane lembrou ainda que Angeli-
na N'Chumali muito cedo (década 80) 
perdeu o marido (igualmente comba-
tente da luta de libertação nacional), 
mas a sua bravura e determinação per-
mitiram-lhe conseguir segurar e educar 
a Família (os filhos) e antes da sua 
morte já era avó. 

“Acabamos de perder uma 
grande guerreira, um quadro de exce-
lência e uma líder exemplar” – conclu-
iu o nosso entrevistado.■ (Chabane 
Falume) 

  

Colaboradores da Galp 
transformam quilómetros em ajuda 
alimentar para órfãos de Sofala  
 

 
 

nove pontos da província de Sofala, 
distribuindo diariamente cerca de mil 
refeições. 

O objectivo da Galp Moçambi-
que era atingir uma meta conjunta de 5. 
500km, a qual acabou por ser larga e 
rapidamente ultrapassada pela mais de 
uma centena de voluntários inscritos. 

Presente em Moçambique há 
mais de 60 anos, a Galp é uma empresa 
de energia comprometida com o desen-
volvimento de soluções eficientes e 
sustentáveis nas suas intervenções.■ (R) 

 

Maputo (O Autarca) – Duas 
toneladas de alimentos, incluindo ar-
roz, farinha, feijão, óleo alimentar, sal, 
mas também sabão e purificadores de 
água, angariados pelos colaboradores 
da Galp em Moçambique, foram entre-
gues hoje de manhã a crianças órfãs da 
localidade de Mutua (Corredor da Bei-
ra), pela Associação Filadélfia, através 
do seu programa Arroz, Feijão e Peixe.  

Os bens foram angariados atra-
vés da iniciativa Todos os Passos Con-
tam, que a Galp promoveu nos diver-
sos países em que está presente, e em 
que os quilómetros contabilizados por 
voluntários em actividades como a cor-
rida, caminhadas ou passeios de bici-
cleta, foram convertidos em alimentos. 

Para além do projeto em Mu-
tua, a Associação  Filadélfia  opera  em 
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EXCERTOS PARCIAIS AUTORIZADOS DO MAGAZINE 
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GUERRA DE 13 ANOS EM ÁFRICA –
1961-1974: DÚVIDAS POR 
ESCLARECER EM PORTUGAL.                                                 
 
Envolvimento de cerca de MEIO-
MILHÃO (ou mais) de cidadãos no 
esforço de guerra como militares. 
 
CERCA DE 8.920 SOLDADOS 
MORTOS (ou mais).  
 
DEZENAS DE SOLDADOS 
PORTUGUESES CAPTURADOS. 
 
Milhares de feridos de guerra, graves 
e ligeiros. (Incluídos acidentes em 
missão de serviço). 
 
Mais de 100 mil traumas de guerra 
sem acompanhamento psicológico. 
 
Mais de 1 milhão de pessoas, 
familiares, afectadas pelos seus entes 
queridos nos 3 terrenos de guerra na 
África ‘dita’ ultramar português. 

O Autarca: seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 

Angola: 1961-1974. 

Guiné-Bissau (e Cabo 
Verde):                  1963-
1974. 
Moçambique: 1964-
1974.  
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36 de Outubro-Dezembro de 1968 em inglês. 
Capa dessa edição na página anterior: 
- 3 soldados portugueses desertores: Manuel S. Lopes; Manuel J. Santos e Américo 
N. Sousa.  
- 2 soldados capturados: João Borges Gomes (ferido) e Fernando dos Santos Rosa 
(nos extremos da imagem). 
NB: Em 1969, João Craveirinha, Jr., editor desta parceria (do VuJonga magazine 
lusófono internacional) acompanhando Samora Machel, novo líder do principal 
movimento guerrilheiro, moçambicano, quando de visita a estes soldados 
portugueses, teve a oportunidade de os ver em Dar Es Salaam. Foram transportados 
do interior do norte de Moçambique para Dar Es Salaam onde seriam entregues à 
Cruz Vermelha Internacional na Suíça, e daí para os destinos por eles desejados. 
Instalados numa moradia nos arredores da capital de Tanzania, Óscar Monteiro era o 
responsável por eles. Obviamente com segurança externa tanzaniana, oficial. ■ João 
Craveirinha, Jr.© 
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 OUTRAS SITUAÇÕES EXTREMAS COM SOLDADOS PORTUGUESES 
 
ANGOLA (Frente Leste – fronteira com Zâmbia) |  

1967 - Três soldados portugueses (europeus) atravessam a fronteira com a Zâmbia e 
entregam-se. Queriam contactar o MPLA. Os militares zambianos negam. Queriam 
entregá-los à UNITA de Savimbi ou FNLA de Holden Roberto com representação em 
Lusaca. Os mesmos soldados portugueses recusam. Queriam mesmo o MPLA. São 
devolvidos aos militares portugueses do lado de Angola. Teriam sido sumariamente 
fuzilados pelos antigos camaradas portugueses. 
 
GUINÉ-BISSAU 

22 de novembro de 1970 – 25 soldados do exército português capturados pelo 
PAIGC. (Mais tarde libertados na ‘Operação Mar Verde’ chefiada pelo comandante-
fuzileiro português, Alpoim Calvão. Paradoxalmente parente de uma esposa de 
Amílcar Cabral, segundo o próprio nos relatou). 

1971: Amílcar Cabral, secretário-geral do PAIGC, é assassinado em Guiné-
Conacri por elementos guineenses da facção interna, anti-liderança cabo-verdiana. 
Segundo o militar português, marechal Spínola, numa das últimas entrevistas 
televisivas, o acto teria sido organizado pela PIDE-DGS, polícia política portuguesa. 
Infere-se que instigando esse divisionismo dentro do PAIGC. 
 

A ousada e improvisada Operação Mar Verde foi há 50 anos. O que correu mal?” [idem Sara Capelo] 
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/a-ousada-e-improvisada-operacao-mar-verde-foi-ha-50-anos-o-que-correu-mal 

 

 
 

Novembro de 1970. Faz 50 anos e meio Em 
Kurasini, Dar es Salaam no Instituto 
Moçambicano no DIP: Departamento de 
Informação e Propaganda da FRELIMO:  - 
Em solidariedade aos povos em luta da 
Guiné-Bissau e Cabo-Verde (e Guiné-
Conacri), João Craveirinha, Jr., desenha um 
panfleto-cartoon sobre a operação militar 
colonial, lusa, ‘Mar-Verde’ contra o PAIGC 
para libertar prisioneiros.  
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MOÇAMBIQUE 
1 de Agosto de 1974 - Rendição à FreLiMo de militares de uma companhia 

portuguesa do aquartelamento de Omar perto do rio Rovuma em Cabo Delgado. 
Foram escoltados para Tanzânia. (Há imagens do presidente da Frente de Libertação, 
Samora Machel, a dialogar com esses ‘prisioneiros de guerra.’) 

O cerco a Omar foi filmado pelo fotógrafo Artur Toroate do DIP (Departamento 
de Informação e Propaganda da FRELIMO chefiada por Jorge Rebelo em Dar Es 
Salaam). [Tivemos oportunidade de visualizar. Os primeiros mísseis terra-ar iriam ser 
testados caso a aviação da FAP – força aérea portuguesa, interviesse] 

Mais de uma centena de guerrilheiros moçambicanos, concentrados. Mais de 
meio milhar de milicianos e população escondida cercavam o aquartelamento para o 
ataque final da Frelimo a essa companhia portuguesa. O comandante Sebastião 
Mabote o chefe das operações do movimento guerrilheiro.  No local guerrilheiros e 
seus chefes equipados com novos e modernos mísseis portáteis, soviéticos, terra-ar, 
canhões sem recuo de modelo chinês. E, outro equipamento militar portátil, além de 
bazucas, morteiros, peças metralhadoras e kalashnikovs, espingardas ‘smirnov,’ 
mauser e canhangulos tradicionais da população.  

1971: Norte de Cabo Delgado - durante a operação Nó-Górdio, um avião 
abatido pela guerrilha moçambicana. O piloto ferido, retirado do avião é trucidado 
pela população maconde em fúria, que sofria bombardeamentos aéreos com 
bombas napalm. Os guerrilheiros da Frelimo que abateram o avião da FAP, e 
acompanhavam o avião, tardiamente chegaram ao local da queda. Não 
conseguiram impedir o acto consumado de retaliação popular. Tinham instruções 
superiores de que um soldado inimigo vivo, tinha mais valor para efeitos de 
propaganda – de que ‘a luta não era contra elementos do povo português, porque o 
soldado era forçado a ir combater e matar, e sujeito a morrer, deixando a família de 
luto longe em Portugal, na Europa.’  

1968: Tete – Zumbo - Um oficial-médico português com brevet de piloto, um 
cabo-enfermeiro europeu e dois auxiliares africanos de Tete, seguem na avioneta 
rumo à fronteiriça Zâmbia para se entregarem à Frelimo. As autoridades de Zâmbia 
contactam o COREMO (outro grupo insurrecto moçambicano, rival da Frelimo). 
Estes militares portugueses, negam. Exigem serem entregues à Frelimo.  
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 O cidadão português Jorge Jardim, com interesses em Moçambique e na 
região, ao ter conhecimento interfere junto às autoridades zambianas (a que tinha 
acesso) para que os mesmos ‘desertores militares’ fossem devolvidos às 
autoridades portuguesas de Moçambique.  Jardim circulava à vontade pelos meios 
financeiros de negócio em Lusaca, Zâmbia. E, supostamente tinha activos no 
‘Commercial Bank of Zambia.’ 

Os mesmos são levados para Malawi. O governador-geral de Moçambique, 
Baltazar Rebelo de Sousa intervém. O presidente Kamuzu Banda de Malawi 
entrega os militares desertores, do exército português. Posteriormente terão sido 
levados para a ilha-prisão militar da Xefina ao largo da cidade-capital de Lourenço 
Marques. 

(Após a independência essa ilha de tenebrosa tradição de ‘presídio’ militar 
continuaria a ser utilizada como centro de detenção secreta e de extermínio como 
no passado colonial. A revolta da companhia de guerrilheiros da Frelimo, 
estacionados na Machava, originários de Cabo Delgado, de comandante muâni, 
teriam sido levados para essa ilha). Conhecem-se os nomes dos torturadores. 
(CONTINUA) 
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ENTRE OUTRAS MATÉRIAS NÃO DIVULGADAS, O 

“MISTÉRIO” DO CASO DO NAVIO ANGOCHE E 
ANTES FUZILEIROS BRASILEIROS EM NIASSA 

APOIANDO O EXÉRCITO PORTUGUÊS.  
…… 

‘1971: Navio Angoche (Nacala 23 de Abril - acção da ARA?) 
Muita desinformação tem sido veiculada sobre o assunto devido à falta de 
informação concreta omitida pela Pide. No entanto pôde se apurar na altura de 
fontes assertivas que: (…)’ SEGUE NO PRÓXIMO NÚMERO. 
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