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As Forças de Defesa e Seg-
urança (FDS) e a chamada guarda

editorial
Uma just i ficação

completamente  esfarrapada
(armada) presidencial de Afonso Dhla-
kama envolveram-se, por volta das 12

horas da última sexta-feira, em inten-
sa confrontação militar na Estrada

(Maputo) Naquele que constitui um
dos episódios mais graves desde o cenário
vivido há dois anos em Santungira, as Forças
de Defesa e Segurança mataram, no início da
tarde da última sexta-feira, na zona de Zimpin-
ga, distrito de Gondola, província de Manica,
um total de 19 homens da Renamo. Todos
estes eram da dita guarda armada de Afonso
Dhlakama, segundo informação da Polícia
da República de Moçambique (PRM).

Confrontação em Zimpinga, Gondola

FDS contabilizam quase duas
dezenas de homens da Renamo mortos

…E dez viaturas incendiadas
A actualização das 19 vítimas mortais

do lado da Renamo foi feita na manhã deste
domingo, pelo Comandante da PRM, na
província de Manica, Armando Canhenze.
   Canhenze não falou de qualquer baixa
do lado das Forças de Defesa e Seguran-
ça, o que pode significar que efectiva-
mente não houve qualquer vítima.

Entretanto, a Renamo, através do seu
porta-voz, António Muchanga, anunciou, no

sábado, que os comandos da Renamo con-
seguiram matar cerca de duas dezenas das
forças atacantes, as Forças de Defesa e
Segurança. Muchanga disse também que do
lado da Renamo tinham perdido a vida 3
homens da guarda de Afonso Dhlakama e
quatro civis que iam na comitiva. Além dos 19
homens armados, a Polícia diz que morreu
também um civil e cerca de dez viaturas da
Renamo foram incendiadas.(Raf. Ricardo)
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Principais Câmbios MZN
 em 23 de Setembro de 2015

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT        2,97           3,03
  USD/MT     40,95         41,77
 GBP/MT      62,81         64,07
EUR/MT       45,56         46,48
 ZAR/MT        2,93           2,99  Fonte:
Nota: Cotações válidas apenas para
montantes inferiores ao contravalor de
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)

P
ublicidade

Nacional Número 6, zona de Zimpinga,
distrito de Gondola, província de Mani-
ca. Logo depois, os órgãos de comuni-
cação social e as redes sociais estavam
inundadas de informações dando conta
de mais um episódio que confirmava que
o país continua a andar a passos bastante
largos para mais uma guerra entre irmãos.

Nas redes sociais, inicialmente, as
informações eram bastante díspares e
contraditórias, com os internautas a
tentar perceber e questionar o que
efectivamente teria acontecido e o que
teria motivado o tiroteio. Enquanto os
que não são necessariamente jorna-
lis- tas colocavam questionamentos
lógicos sobre as razões de mais um
tiroteio, a rádio e a televisão públicas
nacionais tinham já as manchetes
alinhadas. Os títulos eram do género:
“homens armados da comitiva de
Afonso Dhlakama assassinam um
transportador semi-colectivo de passage-
iros”.

Para a rádio e televisão públicas o
assassinato do motorista do semi-co-
lectivo de passageiros pela guarda da
Renamo era o móbil da confrontação
entre estes e as Forças de Defesa e
Segurança. Ou seja, movidos por algum
espírito de loucura, ou então, por terem
exactamente o ADN de matar indiscri-
minadamente populações civis, a guar-

da da Renamo viu “chapeiro” e deci-
diu atirou a matar. Quanta loucura!

Mas, como é que o transportador
foi assassinado e logo a seguir, num
ápice, as FDS estavam no mesmo
local? A rádio e a televisão públicas
não explicaram, mas davam a enten-
der que as FDS saíram dos quarteis e
das esquadras e acorreram ao local
em defesa da população.

Tudo bem, efectivamente é tare-
fa das FDS proteger as populações e o
território nacional. Mas a coisa tor-
na-se simplesmente confusa quando a
rádio e a televisão públicas não conse-
guem, por exemplo, dizer a que horas,
exactamente, aconteceu o assassinato
do motorista do chapa  e a que horas
começou o tiroteio. Esta indicação é
tão importante porque permite tirar
ilações e conclusões do que efecti-
vamente aconteceu no local.

Nos seus noticiários, a radio e a
televisão públicas citavam o coman-
dante da Polícia da República de Mo-
çambique na província de Manica,
Armando Canhenze. Não houve, ao que
nos pareceu, o esforço de se tentar
ouvir qualquer dirigente da Renamo, a
exemplo de António Muchanga, na
qualidade de porta-voz.

Na verdade, reconstituindo os
factos a partir de colegas nossos que,
felizmente conseguiram rapidamente
estar no “sítio”, tudo indica que o
assassinato do transportador do semi-
colectivo de passageiros suposta-
mente por homens da Renamo acon-
teceu quando eram 12 horas. Quando
tal acontece, a comitiva da Renamo terá
parado para averiguar o que efectiva-
mente estava a acontecer. Ou seja, se
tinha sido um disparo da comitiva, ou
então, de algum outro local. Nisto, e
num ápice, cerca de apenas 5 minutos
depois do assassinato do motorista do
chapa, inicia um intenso tiroteio, com

os homens da Renamo ainda à beira da
estrada e a outra parte nas matas. Não
entrando para peritagem militar, fica
aqui a indicação clara de que os ho-
mens que dispararam da mata para a
berma da estrada estavam há muito po-
sicionados. Isto talvez explica o facto de
um total de 19 elementos da comitiva de
Afonso Dhlakama terem sido mortos
naquela circunstância, mas, do lado do
grupo que estava posicionada na mata,
oficialmente não existe indicação de
baixas, apesar de o porta-voz da Re-
namo, António Muchanga, ter falado
de algumas dezenas.

É verdade que a real génese da
confusão continua confusa, mas o que é
um facto é que exactamente no local da
confrontação estavam homens armados
devidamente armados e posicionados pa-
ra atacar a comitiva da Renamo. Quem
são? Não sabemos. Mas, quando as po-
pulações da zona e passageiros saíram
em debandada para a mata, cruzaram-se
com homens altamente armados, com
coletes de bala e carregadores de metral-
hadoras. Estavam a civil e foram exacta-
mente estes que aconselharam as popu-
lações e os viajantes a placarem para esca-
parem do fogo cruzado. No fim, foram
esses homens (armados) que aconselha-
ram as populações e os viajantes a
seguirem este e aquele caminho. Uma vez
mais, a pergunta é, quem são estes? A
Polícia diz que mandou uma força para o
local, mas essa força devidamente uni-
formizada chegou ao local muito mais
tarde. Não para combater porque o com-
bate tinha terminado há muito. E o com-
bate foi entre a guarda armada da Rena-
mo e os homens altamente armados, com
coletes e carregadores de metralhadoras.

Entretanto, não tinham qualquer
identidade. Estavam a civil. Quem são
estes? A resposta a essa pergunta pode
ajudar a esclarecer o que efectivamen-
te aconteceu em Zimpinga.
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(No Recinto da Escola Náutica)
Reservas pelo tel:21301408, 843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net Sábado, dia 03 de Outubro/19h,  música internacional com Ze Barata
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vinhos da semana    *Quinta de Cabriz Branco/ Tinto
 Bottle/Garrafa 750 ml a 900.00Mt, Glass/ Copo a 250.00 Mt

 de segunda à domingo
 Lunch Combo -  12h30 – 15h00,  500Mt p/p

Sopa, Prato  principal  & Bebida(Agua 500ml ou Refresco a
Lata 330ml ou Sumo Minute Maid 10% ou Copo 2M 340ml)

28 de Setembro -  Sopa de galinha com Massa,  F i l lete de
Pescada no Forno  com Salada e Batata Salteada, Cannelloni
de Carne com Salada Mista   29 de Setembro- Sopa de Vegetais
a Indiana, Peixe a FlorentinaCom Batata Salteada e Vegetais
ou Caril de Frango a Indiana c/natas Com Arroz Basmati

(Maputo) Depois dos tiroteios
que se saldaram, de acordo com as
autoridades moçambicanas, em 20
mortos, sendo 19 guerrilheiros da
Renamo e 1 civil, a Polícia da
República de Moçambique diz que
continua à procura do líder da Re-
namo.

Armando Canhenze, coman-
dante provincial da PRM em Mani-
ca, diz que procura Afonso Dhlaka-
ma para o proteger como líder da
oposição, pois, entende o respon-
sável policial, não fica bem um líder
da oposição viver em condições
adversas. Condições adversas, no
entendimento de Canhenze, signi-
ficam passar fome e frio na mata.

“A operação continua, nós es-
tamos preocupados com o líder da
Renamo, que ainda está em parte

Agora e uma vez mais em “parte incerta”

Polícia diz que está à procura
de Dhlakama para o proteger

Outra coisa. A Polícia diz que
foram as populações que incendia-
ram carros da comitiva da Renamo.
Será mesmo? Estaria a população com
coragem e ideias de incendiar viatu-
ras numa situação de fogo intenso?

A polícia diz que os carros foram
incendiados a posterior, ou seja, depois
de a situação ter-se acalmado. Mas a
polícia uniformizada já estava lá? Sim,
estava. E deixou a população incendiar
carros da Renamo, alegadamente
porque estava enfurecida com as ati-

tudes da Renamo? Não há respostas para mui-
tas perguntas, mas a verdade é que logo que o
primeiro tiro foi ouvido, a primeira coisa que as
populações fizeram foi fugir para a mata e
ninguém, ninguém mesmo continuou por
perto. A haver alguém a incendiar as viaturas
não pode ter sido a população.
   Portanto, com ou sem resposta para as várias
perguntas, a verdade é que estamos a um passo de
entrar para mais uma guerra. Uma guerra em que,
mais uma vez, os políticos estarão a comandar a
partir dos gabinetes e as populações serão carne pa-
ra canhão.(fernando.mbanze@mediacoop.co.mz)

incerta, talvez sem abrigo e a passar fome”,
afirmou o comandante da polícia em Manica.

“Não se sabe onde está e a Polícia está
preocupada. Continuamos a fazer esforços
em todo o distrito de Gondola para resgatá-
lo se estiver em situação de incómodo. Te-
mos que dar as devidas condições a ele como
líder da oposição” – avançou Canhenze, num
tom que mais parecia uma ironia discursiva.

Algumas pessoas que dominam a zona
da confrontação acreditam que o líder da
Renamo se tenha deslocado para Santungi-
ra, no distrito da Gorongosa, província de
Sofala, local que durante a guerra dos 16
anos montou o seu quartel-general.

Falando na tarde de sábado, em Mapu-
to, o porta-voz da Renamo, António Mu-
changa, sem detalhar a localização, asse-
gurou simplesmente que Afonso Dhlakama
tinha escapado ileso e estava em “boas
condições num local seguro”.(Redacção)

(Maputo)  O por ta-voz da
Renamo,  António Muchanga ,

Apesar da gravidade da situação

Muchanga não falou de retaliação
contrariando circunstâncias anteriores,
não mostrou postura incendiária. Apesar

da gravidade da situação,
tendo em conta  o número
de vítimas mortais do lado da
guarda do seu presidente,
António Muchanga apenas
chamou o nome de Deus
para os acontecimentos que
se poderão seguir em torno
do r elacionamento Rena-
mo-governo moçambicano.

Muchanga disse apenas
que a Renamo espera encon-
trar condições para assegu-
rar um enterro condigno aos
mortos. “E esperemos que
Deus nos ajudará a tomar o
melhor caminho, mas a luta
pela democracia continua-
rá”- afirmou.

Para Muchanga, os acon-
tecimentos da última sexta-
feira poderão ajudar a escla-
recer os acontecimentos que
tiveram lugar no dia 12 de Se-
tembro, em que a comitiva da
Renamo terá sido alvo de uma
emboscada quando regres-
sando de Macossa, dirigia-se
para a cidade do Chimoio.

Em relação à génese da
confrontação, Muchanga dis-
se que dúvidas não existem
de que se tratou de mais uma
emboscada montada para
assassinar o líder deste parti-
do, Afonso Dhlakama. Segun-
do ele, não é verdade que a
guarda de Afonso Dhlakama
tenha baleado um automobi-
lista na estrada, pois, segundo
ele, não é prática da Renamo
andar a atacar populações
civis. “Aquilo é mentira. É uma
grande mentira”- disse Mu-
changa.(Raf. Ricardo)



    6Maputo,28.09.2015 mediaFAX nº. 5898 - Pág. 4/

P
ublicidade

174, Rua 12.338, Matola-Mozambique
+258 84 387 55 95

E-mail: info@quintajazzclube.com
Site: www.quintajazzclube.com

02 de Outubro - Sopa de Vegetais, Fillete de Pes-
cada com Molho de Ameijoas (Re-comendação do
chefe)03 de Outubro - Canja de Galinha, CHUR-
RASCO (Recomendação  do chefe)    04 de Outubro -
Borscht, Picanha a Brasileira para dois (R e-
comendaçã o do chefe)     05 de Outubro - Sopa de
Feijao branco, Pato Estufado (Recomendação do chefe)

Happy Hour  a  6ª das 17-19h. Preços promocionais da cerveja  2M e Lta premium a pressão.
Sexta, dia 02 de Outubro das  20-22h - Johnny Hendrix (guitarista Acoustica)
     Domingo, 04 de Outubro 13-18h - Zé Barata (Matiné Dançante)

Domingo, 04 de Outubro -18h - ORLANDO VENHEREQUE

O lugar perfeito para estar
com amigos e família...

aberto ao público sextas,
sábados e domingos

De segunda a quinta-feira, estare-
mos abertos apenas para grupos e
eventos, mediante reserva prévia

VINHOS  * Robertsons Sauvignon Blanc (Africa do Sul)
Branco 750ml - 500,00mt, Copo- 140,00mt  * Robertsons
Merlot (Africa do Sul) Tinto/750ml - 540mt, copo-150mt

(Maputo) O partido Frelimo, que
nos últimos dias decidiu subir o tom
crítico em relação à Renamo e seu
líder, sem perca de tempo veio publi-
camente mostrar a sua satisfação em
relação à postura demonstrada pelas
Forças de Defesa e Segurança (FDS),
no caso Zimpinga.

Para a Frelimo, na voz do seu
porta-voz, Damião José, a postura
demonstrada pelas FDS revela pron-
tidão e compromisso que estas tem

Mataram 19 homens da Renamo

Frelimo saúda contundência das FDS
com as populações e a pátria moçambicanas.

“A Frelimo saúda as FDS por terem resta-
belecido rapidamente a transitabilidade na via.
Saúda igualmente a determinação e contundên-
cia de actuação para a reposição da ordem públi-
ca que estava a ser posta em causa pelos homens
armados da Renamo”-avançou Damião José.

Por outro lado, a Frelimo “encoraja as FDS
para que continuem a fazer o seu trabalho e
garantir que todos nós os moçambicanos
consigamos circular livremente no país”-
acrescentou.(Redacção)

(Maputo) O bispo da Diocese
Anglicana dos Libombos, Dom Carlos
Matsinhe, lamentou ontem, durante a
missa dominical na cidade de Mapu-
to, o facto de o país continuar a
atravessar momentos bastante nebu-
losos no que toca a questões de paz,
ordem, segurança e tranquilidade pú-
blicas. Falando especificamente em
torno da confrontação da última sex-
ta-feira, Dom Carlos Matsinhe mos-
trou que não tinha qualquer dúvida

Deterioração da situação politica e militar

Dom Carlos Matsinhe fala
de falta de vontade política

de que a confrontação registada seja resul-
tado da falta de vontade política para evitar
cenários do género.

“Atravessamos um momento crítico por
falta de vontade politica para resolvermos os
nossos diferendos”-disse aquele responsável
da igreja anglicana, para quem os últimos acon-
tecimentos “são sinais de retorno à guerra”.

Durante a missa, Dom Carlos Matsinhe
pediu aos crentes para gritarem alto e de
forma repetida o pedido da paz e a condena-
ção à guerra.(Redacção)

(Maputo) Numa acção que cons-
titui o desafio de eleição do actual Mi-

Veteranos de luta na Zambézia

Eusébio Lambo monitora
 o fim de fixação de pensões
- Dezembro de 2015 é o Prazo fixado pelo Governo,
para o término do processo de fixação de pensões

nistro dos Combatentes, tendo como princi-
pal objectivo, o encerramento até o próximo

mês de Dezembro, do processo
de tramitação e fixação de pensões
aos Veteranos da Luta de Liber-
tação Nacional ao nível de todo o
país, o pelouro dos combatentes
encontra-se a realizar um trabalho
de verificação e reavaliação de pro-
cessos devolvidos por conterem
falhas na sua instrução e/ ou falta
de alguns dos documentos exigi-
dos por Lei para este efeito. Neste
contexto, o Ministro dos Comba-
tentes, Eusébio Lambo Gondiwa
efectua entre os dias 27 de Setem-
bro e 3 de Outubro do ano corren-
te, uma visita de trabalho à pro-
víncia da Zambézia onde deverá
escalar os distritos de Nicoadala,
Namacurra, Alto Molocué, Gurué
e Mocuba e Quelimane para
“in loco” se inteirar dos trabalhos
em curso.

Durante a sua visita a esta
província do centro do país, Lam-
bo deverá verificar no terreno, o
nível de execução de acções que
estão sendo desenvolvidas pelas
brigadas multissectoriais desta-
cadas aos distritos envolvendo
técnicos do Ministério dos Com-
batentes, Ministério da Economia
e Finanças, Centros de Recruta-
mento e o Ministério da Defesa
Nacional visando a recepção, veri-
ficação, triagem e regularização
dos processos de fixação de pen-
sões, facto que consubstancia a
implementação das recomenda-
ções saídas da IIª Conferencia Na-
cional dos Combatentes realiza-
da nos dias 8 e 9 de Maio de 2015
na cidade de Inhambane, provín-
cia do mesmo nome. De igual mo-
do, estas equipas irão revisitar
todos processos mal parados,
em colaboração com as autorida-



    6Maputo,28.09.2015 mediaFAX nº. 5898- Pág. 5/

P
ublicidade

P
ublicidade Rua dos Irmãos Roby, 32 - Maputo

Ce l:  +2 58  8 2  8119 94 0
Ce l:  +2 58  8 4  8119 94 0

E-mail: vcltrailer@gmail.com

Fabricante de trailers.       Venda de bombas Diesel.
Venda de acessórios de trailers.    Aluguer de trailers
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des distritais, para que todos os comba-
tentes que até então não têm a sua situação
regularizada se beneficiem dos direitos
plasmados na lei nº16/2011, de 10 de Agos-
to. Contudo, só serão abrangidos aqueles
que apresentarem provas documentais e
testemunhas fiáveis na constituição do
processo.

Refira-se que a província da Zam-
bézia conta com um universo de 15.065
combatentes registados, dos quais 5.112
são Veteranos da Luta de Libertação
Nacional e 10.011 Desmobilizados de
Guerra agora designados por Comba-
tentes da Defesa de Soberania e Demo-
cracia.(Redacção)

(Maputo) O artista plástico José
Norberto é o grande vencedor da XIII edi-
ção da Bienal TDM, uma iniciativa da
empresa Telecomunicações de Moçam-
bique que visa estimular a criação artística,
bem como divulgar e promover talentos
no contexto das artes plásticas.

José Norberto concorreu com a obra
intitulada “Cruzamentos” e arrecadou co-
mo prémio o valor de 200.000,00 Mts (Du-
zentos Mil Meticais). Na segunda e ter-
ceira posição ficaram os artistas Moisés
Mafuiane (Butcheca) e Amilton Bila
(Maluzhane), aos quais coube a quantia de
150.000,00 Mts (Cento e Cinquenta Mil

Bienal TDM

José Norberto vence XIII edição
Meticais) e 100.000,00 Mts (Cem Mil
Meticais), respectivamente. 

O anúncio dos vencedores foi feito
durante a cerimónia de inauguração da
XIII edição da Bienal TDM, que teve lu-
gar esta quarta-feira, 23 de Setembro, no
Museu Nacional das Artes.Para o Minis-
tro da Cultura, Silva Dunduro, que dirigiu
a cerimónia, a Bienal TDM é uma inicia-
tiva que engrandece o espírito de parce-
ria e apoio às iniciativas de cultura no
País, para além de contribuir para a valo-
rização dos fazedores da arte e cultura.

Por seu turno, o Administrador De-
legado da empresa Telecomunicações de

Moçambique, Zainadin Dalsuco,
discursando na abertura do even-
to, explicou que a Bienal TDM
“acontece na prossecução do com-
promisso assumido pela empresa,
em 1991, quando decidiu envol-
ver-se na causa do desenvolvi-mento
e divulgação das artes”.
   Já o vencedor, José Norberto,
referiu que, mais do que o reconhe-
cimento pelo seu trabalho, o prémio,
o primeiro em 30 anos de carreira,
representa um estímulo na medida
em que “vou poder comprar melhor
material e fazer coisas melhores”. 

Concorreram para esta edi-
ção 270 obras da autoria de 179
artistas nas categorias de pintura,
escultura, desenho, cerâmica, foto-
grafia, assemblagem, gravura e ins-
talação, tendo o júri seleccionado
93 trabalhos de 69 concorrentes. 
   Importa realçar que, para além das
premiações, o júri decidiu atribuir
menções honrosas aos artistas Fe-
lisberto Thelmo (Famós), Inácio Pe-
reira e Luís Muiengua.(Redacção)
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