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Comandante da Guarda Fronteira fala sobre caça de rinocerontes no Kruger

 Lázaro Mabunda

O comandante nacional da 
Força de Guarda Frontei-
ra, David Mondlane, dis-

se, ao nosso jornal, que os agentes 
envolvidos na caça ilegal de rino-
cerontes do Kruger Park, na África 
do Sul, já não são membros da sua 
corporação, dando-os como “deser-
tores das fileiras”. Trata-se de Bento 
Zeca Pequenino, ora nas mãos da 
justiça sul-africana, após ter sido 
neutralizado a 22 de Novembro 
passado, no Kruger Park, depois 
de intensa troca de tiros; Gerson 
Chaúque, morto no passado dia 10 
de Abril, no Kruger Park; Borman 
Henriques, Ilídio Mahunguele e 
Nelson Chitsungo.

“Esses todos” – disse desconhecer 
envolvimento de Ilídio Mahungue-
le no negócio – “ já não fazem parte 
da Força de Guarda Fronteira”, re-
feriu Mondlane, acrescentando que 
o afastamento de Borman, Gerson, 
Nelson e Bento deveu-se ao abando-
no de postos de trabalho por causa 
de caça.

“O Borman, esse (Gerson) Chaú-
que e outros abandonaram as filei-
ras para caçar rinocerontes. Têm 
processos disciplinares e já não fa-
zem parte da corporação. Não há 
nenhum caçador de rinocerontes 
que continua na nossa corporação. 
Que isso fique claro”, esclareceu 
Mondlane. 

Igualmente, confirma que Ger-
son Chaúque, o intitulado “Atira-
dor”, foi abatido na África do Sul, 
em Abril último, numa das suas 
investidas, após ter escapado em 
tantas outras batalhas. 

“O Chaúque era reincidente. Isso 
mostra que ele já não era da Força 
de Guarda Fronteira. Os guardas 
estão sempre nos postos e não têm 
tempo para sair das suas posições. 
Quem vai à caça precisa de muito 
tempo. Onde um guarda vai con-
seguir esse tempo, senão um deser-
tou?”, questionou.

BOrMAn e iLídiO AindA 
SãO MeMBrOS dA FGF

“O País” sabe e está em condições 

de confirmar que Borman Hen-
riques de Abreu e Ilídio Alfredo 
Mahunguele são ainda membros 
da Força de Guarda Fronteira. Am-
bos encontram-se “acantonados” 
no II Regimento da Força de Guar-
da Fronteira, sediada no Chókwè, 
a aguardar pelas “novas ordens” e 
sob ordens do Comando Nacional. 

Quer Borman assim como Ilídio 
são familiares de altas patentes da 
Polícia da República de Moçambi-
que.

cercA de 80 MOrtOS?
Consta que de Novembro a Ju-

lho, cerca de 80 cidadãos de na-
cionalidade moçambicana foram 
mortos durante a caça no Kruger 
Park. No entanto, o comandante 
nacional da Força de Guarda Fron-
teira não confirma esse número e 
diz não possuir dados devidamen-
te discriminados, mas avança que 
devem não ultrapassar duas deze-
nas de moçambicanos mortos. De-
pois de várias tentativas para obter 
dados fiáveis, o comandante reme-
teu-nos ao Comando-Geral. Do 
Comando- Geral éramos informa-
dos que só ele é que nos podia dar 
essa informação. Todavia, Mon-
dlane condicionava a disponibili-
zação da informação à presença 
do porta-voz do Comando-Geral, 
Pedro Cossa. Este, por seu turno, 
dizia que devia ser o comandante 
da Guarda. 

A verdade é que nos últimos dois 

dias, desde o dia combinado (ter-
ça-feira),  o telemóvel do coman-
dante da Guarda Fronteira dava 
sinal de desligado.

ALGunS dAdOS 
FOrnecidOS PeLAS 
AutOridAdeS SuL-AFricAnAS

Depois de diversas comunica-
ções com a polícia sul-africana na 
região de Phalabora, na província 
de Limpopo, fronteira com a pro-
víncia moçambicana de Gaza, e 
com os “Rangers”, guarda do Kru-
ger Park, estacionada no Kruger 
Gate, ficámos a saber que só no 
ano passado foram detidas, por 
suspeita, 232 pessoas, maior parte 
delas moçambicanas. Este ano, até 
Julho passado, haviam sido neutra-
lizados cerca de 160 pessoas, entre 
moçambicanos, sul-africanos e vie-
tnamitas, estes últimos mandan-
tes. 

As autoridades sul-africanas 
confirmaram a existência de 152 
rinocerontes da África do Sul este 
ano.

Em Fevereiro deste ano, o di-
rector executivo do Kruger Park 
anunciou no “Kruger Park News”, 
uma publicação interna daquele 
parque, que um cidadão vietna-
mita, envolvido no negócio, foi 
julgado e condenado a 10 anos 
de prisão na África do Sul e que, 
igualmente, três moçambicanos 
foram sentenciados a 25 anos da 
cadeia pelo Tribunal Regional de 

Phalaborwa. Trata-se de Aselmo 
Baloyi, Jawaki Nkuna e Ismael Ba-
loy, julgados e condenados, não 
só pela caça furtiva de rinoceron-
tes, como também pela posse de 
armas de fogo com as respectivas 
munições. 

Encontram-se detidos, tam-
bém, sete cidadãos moçambicanos 
– ostentam a dupla nacionalidade 
–, nomeadamente Timothy Ngobe, 
44 anos; David Lazarus, 29; Carli-

to Masundu, 25; Santos Smit, 28; 
Chico Khossa, 35; Sam Machava, 
36; e Sello Zitha, 35. Na operação, 
onde foi neutralizado este grupo, a 
polícia sul-africana deteve quatro 
funcionários sul-africanos do Kru-
ger Park, dois dos quais do Depar-
tamento dos Serviços de Conser-
vação e Protecção, Duncan Mnisi 
e Charles Mabunda. O terceiro e 
o quarto foram Tiyani Mabunda e 
Doctor Ngwenya.n

“Os agentes envolvidos são desertores 
das fileiras da Guarda Fronteira”
Consta que de Novembro a Julho, cerca de 80 cidadãos de nacionalidade moçambicana foram 
mortos no Kruger Park. O comandante da Guarda Fronteira fala de número inferior a duas dezenas

Comprou quatro cornos a 700 mil 

meticais para revender na África do Sul

A Força de Guarda Fronteira ao nível da zona de catoane, no distrito de 
namaacha, deteve, no passado dia 13 de Agosto em curso, um cidadão mo-
çambicano, de nome Fernando Alfredo ubisse, de 42 anos de idade, natural 
e residente da cidade de Maputo, concretamente do bairro de chamanculo, 
na posse de quatro cornos de rinocerontes adquiridos por 700 mil meticais 
na África do Sul, para onde iria revender por valores não quantificados. desse 
valor (700 mil Mt, equivalentes a 2� mil dólares americanos), ubisse já havia 
adiantado aos vendedores 400 mil meticais (cerca de 15 mil dólares), faltando 
pagar os restantes 300 mil meticais. de acordo com o porta-voz da PrM ao 
nível da província de Maputo, imídio Mabunda, ele disse que as pessoas a 
que lhes iria revender “estão na África do Sul”, no entanto, não citou nenhum 
nome. “não disse a quem iria revender, nem o preço que iria aplicar por corno. 
O que ele disse é que, primeiro, iria pesar”, justamente porque o preço do 
corno de rinoceronte na África do Sul é determinado em função dos quilos. “O 
País” sabe que 1 kg de corno custa 500 mil randes, perto de 1.8 milhão de me-
ticais. na altura da sua detenção, ubisse tentou subornar a Força da Guarda 
Fronteira com 148.2 mil randes e mais 150 mil meticais (5.5 mil dólares), que 
estavam na sua posse. Fernando ubisse identificou-se como explorador de 
madeiras em Massangena, no norte da província de Gaza. 

cornos de rinocerontes são atractivos 
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A Embaixada da França em Mo-
çambique desmentiu, ontem, que 
o encerramento do Serviço Consu-
lar Económico na capital moçam-
bicana resulte da crise europeia, 
considerando as respostas dadas à 
“Lusa” pelo chefe do Serviço Eco-
nómico como sendo “declarações 
pessoais”. 

Em nota enviada hoje à “Lusa”, 
a embaixada francesa em Maputo 
refere que, na verdade, “o Serviço 
Económico da Embaixada de Fran-
ça em Maputo encontra-se simples-
mente em curso de reorganização, 
a pedido do serviço económico 
regional da embaixada (francesa) 
em Pretória”, na África do Sul. 

“Esse processo interno dos nos-
sos serviços não tem nenhuma 
relação com a crise do euro e não 
tem, evidentemente, alguma di-
mensão política. O seu objectivo é 
acompanhar de forma mais eficaz 
a implantação das empresas fran-
cesas na África Austral e, especial-
mente, em Moçambique”, sublinha 
a nota.

Na segunda-feira, o chefe do 
Serviço Económico da Embaixa-
da da França em Maputo, Frabri-
ce Blazquez Y Gomez, afirmou à 
“Lusa” que o Governo francês vai 
encerrar, até ao fim deste mês, o 
Serviço Económico em Moçam-
bique, no âmbito de uma reestru-
turação diplomática derivada da 
crise mundial.

Gomez adiantou que essa deci-

são afecta oito outros países, africa-
nos e latino-americanos, dos quais 
Moçambique é o único lusófono.

O chefe do Serviço Económico 
da Embaixada da França na capital 
moçambicana afirmou que, após o 
encerramento, a consultoria às em-
presas francesas que precisarem 
de investir em Moçambique será 
feita a partir da embaixada france-
sa na África do Sul, ou terão que 
recorrer a uma consultora privada 
de origem francesa que reside em 
Maputo.

O diplomata admitiu o parado-
xo da decisão, numa altura que 
Moçambique se está a tornar um 
ponto de atracção económica 
mundial devido às descobertas de 
recursos minerais. 

“Para mim, é uma decisão mui-
to infeliz. É uma pena. Mas esta é 
uma decisão política”, disse o res-
ponsável, lembrando que, através 
do Serviço Económico, pelo menos 
“25 empresas francesas operam em 
Moçambique e outras novas estão 
a chegar” ao país.

“As respostas às questões da 
‘Lusa’ dadas pelo senhor Fabrice 
Blazquez Y Gomez, actual chefe 
do Serviço Económico de Maputo, 
são declarações pessoais que não 
podem envolver a embaixada, cuja 
única palavra autorizada e digna 
de fé é a do embaixador ou, na sua 
ausência, a do encarregado de Ne-
gócios”, esclarece o comunicado da 
embaixada francesa em Maputo.n

Embaixada francesa 
aponta nova versão sobre 
encerramento de Serviço 
Económico

Homem violentado pela própria esposa
um homem queixa-se sistematicamente de ser espancado pela sua 
própria esposa, no bairro de São dâmaso, Município da Matola. A situ-
ação de má convivência entre o casal chegou a causar revolta entre os 
vizinhos, que exigem a separação do casal, acusando a mulher de ter 
“engarrafado” o seu próprio marido, de nome Zacarias. O casal convi-
ve junto a sete meses, mas Zacarias (esposo) diz não estar a aguentar 
com a forma de convivência entre os dois e com os demais familiares. 
Para além das agressões à vítima, relata situações de tratamento de-
sigual entre os filhos do casal, actos protagonizados pela sua mulher, 
o que causa alguma revolta aos seus familiares directos. Segundo ele, 
a mulher não aceita a visita dos seus irmãos, o que azeda o rela-
cionamento entre os dois. O mais grave de tudo, segundo o nosso 
interlocutor, é que a mulher chega a colocar remédios tradicionais 
nas refeições em que lhe são servidas sem o seu conhecimento. Os 
tais remédios, que chegaram a ser apresentados à nossa reportagem, 
foram encontrados pela sua empregada em diversos cantos da casa, 
inclusive na mala de roupa de Zacarias.
A mulher, de nome Hortência, quando questionada sobre estas alega-
ções, disse que tudo não constituía verdade.


