pàtria

Pub

Pub

DIÁRIO MBUZINI

Proprietário e Director : Fabrício Sabat (824600070/843084730)
Conselho editorial: AT Cachuada(827377577) e PC Mapengo (828426790)
Redacção e Administração: Av. Vladimir Lénine no 1202/RC - E-mail:patria@tropical.co.mz
Telefax: 21329293, (Dispensa de Registo n_74/ Gabinfo DEC/ 2007)

Ano 1, n 1- Quinta-Feira, Maputo, 18 de Out. de 2007
o

Ordinárias :600,00 Mt; Institucionais :1000,00 Mt; Agências Estrangeiras: 1.500,00 Mt ou em moeda livremente convertiveis

Pub

Tudo sobre matsangaíssa ,data e local do início das atrocidades

Chapepa desmente Dhlakama
Por uma pátria livre
do HIV/ SIDA

sobre verdadeira origem da Renamo

Pub

DESTEMIDO E SEM MAIS UTILIDADE PARA GUERRA,
O HOMEM , QUE JÁ LUTOU CONTRA TODOS, PÕE PONTO NOS “IS”
E DESMENTE A VERSÃO DA “PERDIZ”
E DIZ TUDO O QUE SABE SOBRE AFONSO DHLAKAMA
(Redacção, Maputo) RENAMO é
resultado de um aproveitamento
rodesiano dos descontentes,
prisioneiros e ladrões moçambicanos
que queriam fugir da policia revela
Sebastião Chapepa, antigo comandante
da RENAMO.
A RENAMO surgiu como um grupo de
rebeldes sem causa e sem nome. Era,

segundo Sebastião Chapepa, uma
colecção de fugitivos da policia e do
exército que o governo rodesiano
aproveitou para desencorajar a FRELIMO
de apoiar a independência do Zimbabwe.
Sebastião Muzulandi Chapepa, ou
simplesmente Janota, como o chamavam
os seus companheiros de armas, veio
tingir de sangue a história oficial da



País Breve

Datas, Factos & Sitios

As cerimónias centrais dos 21
anos da morte de Samora Machel
serão realizados na capital
moçambicana, em Maputo.
Samora Machel morreu num acidente
de aviação, quando regrassava de
Mbala, Zâmbia, em missão de busca da
paz para Moçambique e para a Região.

(Maputo)
O Vice ministro do
Interior, José Mandra, desmente que o
presidente do Tribunal Supremo, Mário
Mangaze, tenha acusado a Polícia da
República, PRM, de ser o elo mais fraco
no sistema de administração da justiça
no país. Mandra garante que o erro foi
cometido pelo jornalista que veiculou a
bombástica notícia. (P)

Este ano
não se vai a Mbuzini

PRM não
é o elo mais fraco
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Chapepa desmente Dhlakama sobre verdadeira origem da Renamo
RENAMO, cheia de ideais
românticas de liberdade e
evangelista da democracia pelas
terras moçambicanas. A versão
que liga o surgimento daquele
movimento aos erros da FRELIMO
como a opção pelo socialismo, é

exemplos: Orlando Macamo,
amigo de um tal José Caroço,
eram ladrões de carros em
Maputo. Tiveram problemas com a
polícia, vieram juntar-se à Renamo
e disseram que tinham sido
grandes militares.

"Dhlakama procurou Vice-presidente Lucas Muchanga metralhouo e proclamou-se Presidente da Renamo, até hoje. Pelos vistos quer
morrer Presidente da Renamo. Este homem é obcecado pelo poder",
Sebastião Chapepa quem garante que foi o primeiro comandante da
RENAMO dar o primeiro a 3 de Fevereiro de 1977, em Manica e a
matar moçambicanos, portugueses e sul-africanos forçado pelos
brancos mas também tinha os seus interesses.
- "Chapepa que se preocupe com a sua Junta Militar porque a
Renamo tem a sua história e Matsangaisa foi quem deu o primeiro
tiro ", respostou Mazanga, porta-voz da perdiz
substituida pela história de
vingança dos colonos portugueses,
os regimes rodesiano e sulafricano que sentiam ameaçados
pelo discurso do presidente
moçambicano Samora Machel
que prometia festejar a vitória de
Mugabe em Salisburya, na Rodésia
de Ian Smith.
Chapepa diz ter sido o primeiro
comandante da Renamo. Foi preso
na Rodésia quando fugia da tropa
portuguesa, depois de ter
pertencido à Frelimo. Na cadeia
conheceu um grupo de colonos
contra-revolucionários que o
fizeram a proposta de trabalhar na
Rádio África Livre onde faria
campanha contra a comunismo
frelimista.
Mais tarde aceitou a proposta
de treinar o primeiro grupo de
sabotagem no campo de Odzi. Foi
nessa altura que conheceu André
Matsangaisa. O simbolo maior da
RENAMO apareceu no campo de
Odzi em 1976, acompanhado de
quatro pessoas. Tinha fugido da
prisão de Sacuzi, em Manica, e foi
se juntar ao grupo rodesiano para
se vingar da FRELIMO que,
segundo Chapepa, o prendera por
ter comprado um mercedes. Aliás,
a origem da RENAMO, é fértil em
histórias de gente que se foi juntar
simplesmente para escapar a
perseguisção policial.
Chapepa dá mais dois
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A Rodesia aproveitou-se dos
descontentes e de indivíduos que
precisavam de abrigo contra as
autoridades moçambicanas para
levar avante os seus planos contra
Moçambique. Chapepa não entra
em frases diplomáticas para tirar
as suas conclusões sobre a

criação do antigo movimento
rebelde: Renamo não é um
produto de moçambicanos.
Segundo ele, a Rodésia, os buers e
portugueses saidos de
moçambique independente
aproveitaram-se dos
descontentes para criarem o
movimento.
HERÓI ESQUECIDO
Hoje, quando se comemora
mais um aniversário da morte de
André Matsangaissa, reconhecido
como o maior herói da RENAMO,
Chapepa reivindica o seu lugar na
história da RENAMO como autor
do primeiro tiro que marcou, de
acordo com a perdiz , a caminhada
para a democracia em
Moçambique.
Ele acusa o presidente da
RENAMO de se esquecer
facilmente dos factos: Afonso
Dhlakama tem memória fraca ou
está doente. Uma pessoa em pleno
gozo das suas faculdades mentais
saberia respeitar aqueles que

Traição de André Matsangaissa
No dia 3 de Fevereiro de 1977
Moçambique celebrava mais um
ano da morte de Eduardo
Mondlane. No entanto, Manica
vergava ao som das armas que
davam início a guerra de
desestabilização movida a partir
da Rodésia.
No dia 1 de Fevereiro, Chapepa,
acompanhado por quatro rebeldes
entrou em Moçambique para o
primeiro acto de sabotagem.
Contudo, só ele e André
Matsangaissa cumpriram com a
missão. Lazaro Manuel, que fazia
parte do grupo, estava custipado e
o comandante Janota, ao achar
que podia atrapalhar as acções,
mandou o voltar na companhia de
Manuel Thanze. O terceiro, João
Djakata Tombe, teve um ataque de
medo e recusou-se a seguir
viagem.
O ataque a Manica estava
marcado para dia 2 de Fevereiro,
contudo, o exército da FRELIMO

estava bem posicionado, explica
Chapepa.
Para esperarem pela melhor
oportunidade, foram hospedar-se
na casa de Garrif Matsangaíssa,
tio de André Matsangaisa. Este,
segundo Chapepa, aproveitou se
da ausência do seu chefe para
dizer a toda a vizinhança que a
Frelimo estava frita e que ele
(André Matsangaisa) seria o
presidente de Moçambique. A
noticia pegou fogo e se espalhou
porque nem todos eram contra a
Frelimo.
Embora não fosse mais segredo,
Chapepa e Matsangaissa saíram
de casa para o primeiro ataque. A
primeira vítima foi um autocarro de
estudantes da Escola Agrária de
Iaque. Eram 18h50. Chapepa deu
o primeiro tiro. Mas o plano não
saiu como previsto porque o
autocarro estava cheio de
militares que ripostaram e os dois
tiveram de fugir em debandada.
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Chapepa desmente Dhlakama sobre verdadeira origem da Renamo
conheceram as primeiras linhas
da Renamo.
O seu ataque ao lider da
RENAMO também está
relacionado com a maneira como
lidera o partido. Para Chapepa não
se justifica que um líder diga
publicamente que o partido não
vive sem ele: só está a reconhecer
que durante este tempo todo não
formou novos quadros.
Com ou sem a formação de
novos quadros, Chapepa diz que a
RENAMO tem quadros espalhados
pelos quatro cantos do mundo e
que só não vêm porque Dhlakama
usa o partido como se fosse sua
empresa. E não deixa de fazer um
prognóstico: com Dhlakama no
comando jamais venceremos as
eleições.
Chapepa deixa a entender que a
triste sina da Renamo vem do
passado, baseada na guerra de
sucessão em que o actual líder
usurpou o poder ao vicepresidente Lucas Muchanga, que o
caracteriza de inteligente, falava
bem português e inglês, além de

que era de confiança e tinha apoio
dos rodesianos. Segundo Chapepa
Dhlakama procurou o homem,
encontrou-o em Santoga,
metralhou-o, e logo a seguir
proclamou-se Presidente da
Renamo, até hoje. Pelos vistos
quer morrer Presidente da
Renamo. Este homem é obcecado
pelo poder.
REBELDE DAS CAUSAS
ALHEIAS
Sebastião Chapepa
actualmente faz parte da Junta de

moçambicanos a morrerem, este
povo já sofreu bastante.
Mas nem sempre foi assim. Foi
um senhor de armas que lutou em
Moçambique, Zimbabwe e África
do Sul. Não esconde o seu
curriculo que marca a passagem
pelo exército da FRELIMO,
português, RENAMO e serviu à
Rodésia e o governo de apartheid
contra a ANC: já matei
moçambicanos, portugueses e sulafricanos. Contudo, recusa o papel
de mercenario porque nunca lutei
p o r d i n h ei ro . C o m a l g u m a

- "Chapepa que se preocupe com a sua Junta Militar
porque a Renamo tem a sua história e Matsangaisa
foi quem deu o primeiro tiro ", ripostou Mazanga,
porta-voz da perdiz
SALVAÇÃO DA RENAMO, um
movimento que pretende dar um
outro rumo ao partido. Agora fala
de paz: quando Dhlakama fala em
voltar à guerra meu sangue ferve
de raiva. Já vi muitos

modéstia também não aceita a
comparação com Che Guevara.
Mas diz ser um revolucionário
embora sempre ter lutado forçado
pelos brancos e tive os meus
interesses.

Única história da RENAMO
Para a RENAMO os factos rebatem todos os argumentos que procuram ser apresentados
sobre a guerra assim como sobre a origem do partido. Reagindo telefonicamente, o porta-voz e
ministro sombra da informação do maior partido da oposição, Fernando Mazanga, diz que
Chapepa já não faz parte da RENAMO e não tem nenhuma autoridade para falar do partido.
A história da Renamo, segundo Mazanga, marca 17 de Outubro como a data de início da guerra.
Desloca o palco para Gorongoza e não Manica, e André Matsangaissa aparece como o autor do
primeiro tiro e o primeiro líder do antigo movimento rebelde.
Os membros da Renamo dizem que esta versão só poderá mudar caso se apresentem provas
irrefutaveis. "Enquanto isso não acontecer Chapepa que se preocupe em controlar a sua Junta
Militar".

EDITORIAL

A nossa luta pela pátria amada

O número em si já é bem
elevado para ser aumentado. Se
fosse só por isso não tinhamos
nenhuma razão de aparecer.
Surgimos porque acreditamos que
a Pátria é grande, ela precisa de
nós e porque podemos dar o nosso
contributo com alguma ousadia

que a profissão em si exige.
Para fugirmos à classifição
baseada em número, já que isso
esta patria amada não necessita
mais, recorremos a outras
exigências em que se destacam
nas caracterizações do produto
que oferecemos.

Estamos na era de novos
discursos pro desenvolvimento
social, cultural e económico e que de
uma forma clara os três não se
dissociam. O nosso desafio é fazer
deste PÁTRIA um instrumento de
promoção de ideias e actos que
contribuem para o crescimento da
nossa Pátria Amada.
Maputo, 18 de Outubro de 2007
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ESTATUTO EDITORIAL DO “PÁTRIA”
1. “PÁTRIA” é um projecto de informação
independente de qualquer poder instituído ou
influência de natureza política, religiosa,
económica, desportiva, étnica ou ideológica.

opinião e de fontes anónimas serão sempre
assinados e seus autores, quer jornalistas e
colabores, responsabilizados civil e criminalmente
caso se prove haver falsidade voluntária.

2. “PÁTRIA”
é uma publicaçaão de grande
informação, destinada ao público de dentro e fora
das nossas fronteiras.

8. “PÁTRIA”
reserva-se o direito de comentar,
em editorial, quaisquer assuntos que considere
pertinentes.

3. “PÁTRIA”

9. “PÁTRIA”
baseia a sua conduta no enunciado
do Código Deontológico dos Jornalistas,
respeitando a legislação nacional e internacional.

tem como objecto:

A) Consolidar a unidade nacional e defender os
interesses nacionais.
B) Promover democracia e justiça social,
desenvolvimento científico , económico e cultural
C)
Contribuir para elevar o nível da consciência
social, educacional e intelectual dos cidadãos.
4. “PÁTRIA”
defende o carácter plural e
generalista, orienta-se por critérios de rigor e
isenção, está atento a todos os acontecimentos,
fenómenos e tendências de desenvolvimento que
reflictam um claro interesse da opinião pública, na
óptica de que o jornalismo não só informa, como
também forma , mas assumindo-se sempre como
um veículo, e recusa ser instrumentalizado.
5. “PÁTRIA”
é publicado em suporte impresso e
electrónico e distribuídao a nível nacional e
internacional , com recurso contínuo às tecnologias
de informação e comunicação (TIC´s) , incluindo um
sítio na Internet com actualização permanente.
6. “PÁTRIA” respeita e protege as suas fontes de
informação, mesmo em juízo, excepto quando as
mesmas (fontes) tentarem utilizar como veículo
para a divulgação de dados falsos.
7. “PÁTRIA” identifica a origem de todos os seus
conteúdos e cumpre os preceitos que definem e
regulamentam o Direito de Autor. Os artigos de

10. “PÁTRIA”
considera o público leitor como
credor da sua lealdade e perante ele se
compromete ao exercício de permanente rigor,
isenção e verdade.
11. “PÁTRIA”
não reconhece a existência de
fontes fidedignas e inquestionáveis, daí que incentiva
os seus jornalistas e colaboradores a permanente
indagação dos factos revelados e constante
pesquisa para apurar a veracidade factual dos
mesmos.
12. “PÁTRIA”
reserva-se o direito de criticar e
parabenizar a quem quer que seja em função do mal
ou do bem que criar para a “PÁTRIA” moçambicana,
região, continente e mundo.
13. “PÁTRIA”
veda na sua redacção
manifestação político-deologista e/ou materialista
de seus jornalistas e colaboradores.
14. “PÁTRIA”
reserva-se ao direito de recusar
publicar e/ou publicitar imagens e textos
indecentes e que atentem contra a lei e e moral
pública.
15. “PÁTRIA”
considera o público leitor como
credor da sua lealdade e perante ele se
compromete ao exercício de permanente rigor,
isenção e verdade.
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PUBLICITE
NESTE ESPAÇO
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