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S U M A R I O 

Bureau Político do Comité Central do Partido 
Frelimo, Comissão Permanente da Assem-
bleia Popular e Conselho de Ministros: 

Comunicado: 

Sobre o acidente de aviação ocorrido no aeroporto de Pemba, 
na província de Cabo Delgado. 

BUREAU POLÍTICO DO COMITÉ CENTRAL DO PARTIDO FRELIMO 
COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 

E CONSELHO DE MINISTROS 

Comunicado 

Na manhã de ontem, dia 30 de Março, ocorreu um 
trágico acidente de aviação nas imediações da pista de 
aterragem do aeroporto de Pemba. 

A aeronave, um AN-26 da Força Aérea, despenhou-se 
a algumas centenas de metros da pista de aterragem quando 
a tripulação, após ter anunciado uma avaria técnica, pro-
curava regressar ao aeroporto. Ao embater no solo, o avião 
incendiou-se. 

A aeronave sinistrada transportava 49 passageiros, in-
cluindo crianças, havendo cinco sobreviventes em estado 
grave. 

O Bureau Político do Partido Frelimo, a Comissão Per-
manente da Assembleia Popular e o Conselho de Ministros 
informam toda a Nação, com profunda dor, da ocorrência 

desta tragédia que enluta todos os moçambicanos. Na se-
quência da notícia oportunamente divulgada pelo Ministério 
da Defesa Nacional, foram já identificados os corpos de 

algumas das vítimas do referido acidente. É com grande 
consternação que se comunica que faleceram d versos qua-
dros dirigentes e responsáveis a nível político e administra-
tivo colocados na província de Cabo Delgado, causando 
um sentimento de grande pesar e luto. 

Este trágico acontecimento constitui uma terrível perda 
para todo o País que, se vê privado de alguns dos seus 
filhos queridos, combatentes de longa data pela causa da 
liberdade e da reconstrução nacional, dirgentes, militantes 
e quadros engajados nas duras tarefas da defesa da sobe-
rania e consolidação da independência nacional. 

Entre as vítimas, encontram-se já identificados: 

- Mara Chipande, antiga combatente e militante da 
Frente de Libertação de Moçambique desde a sua 
fundação, esposa do membro do Bureau Político 
do Comité Central do Partido Frelimo e da Co-
missão Permanente da Assembleia Popular, Mi-
nistro da Defesa Nacional, General do Exército 
Alberto Joaquim Chipande; 

- Capitão José Elias Chambone, deputado da Assem-
bleia Popular, Primeiro Secretário do Partido 
Frelimo e Administrador do Distrito de Mueda 
antigo combatente da Frente de Libertação de 
Moçambique; 

- Clemente Joaquim Mandyandya, deputado da 
Assembleia Popular, Comissário Político do Co-
mando Militar Provincial, antigo combatente da 
Frente de Libertação de Moçambique; 

- Justina Gaspar, deputada da Assembleia Popular, 
- Jacinto Nampone, membro do Comité Provincial 

do Partido Frelimo em Cabo Delgado, antigo 
combatente da Frente de Libertação de Moçam-
bique; 

- Adriano Culunga Missasse, Primeiro Secretário do 
Partido Frelimo e Administrador do Distrito de 
Palma; 

- Robate Kaissi, Primeiro Secretário do Partido Fre-
limo e Administrador do Distrito de Mocímboa 
da Praia, antigo combatente da Frente de Liber-
tação de Moçambique; 

- Atanásio Raimundo Mavango, Primeiro Secretário 
do Partido Frelimo da Localidade de Nan cade, 
antigo combatente da Frente de Libertação de 
Moçambique. 



Prosseguem as acções com vista à confirmação da iden-
tidade de todas as vítimas do acidente, estando a ser pres-
tados os necessários cuidados e assistência aos sobreviventes 
do desastre. 

Logo que foi conhecido o acidente deslocou-se para a 
cidade de Pemba uma comissão constituída por membros 
do Bureau Político do Comité Central do Partido Frelimo, 
da Comissão Permanente da Assembleia Popular, do Con-
selho de Ministros e por altos dirigentes e quadros do 
Partido e Estado, para se inteirarem da situação no local, 
dirigirem e apoiarem todas as acções em curso. 

A gravidade do acidente confere-lhe a dimensão da 
perda nacional. 

O Bureau Político do Comité Central do Partido Fre-
limo e a Comissão Permanente da Assembleia Popular 
decidiram determinar um dia de luto nacional, a ser obser-
vado amanhã dia 1 de Abril, devendo as bandeiras do 
Partido e do Estado ser colocadas a meia-haste, ficando 

suspensos todos os espectáculos e outras actividades de 
natureza recreativa. 

O Bureau Político do Comité Central do Partido Fre-
limo, a Comissão Permanente da Assembleia Popular e o 
Conselho de Ministros sentem como sua a perda destes 
companheiros queridos, dirigentes, quadros, militantes e 
trabalhadores que pereceram no acidente. Sólidarizam-se 
com as famílias enlutadas e apresentam-lhes as suas con-
dolências e sentimentos de profundo pesar. 

Com particular emoção o Bureau Político do Comité 
Central do Partido Frelimo, a Comissão Permanente da 
Assembleia Popular e o Conselho de Ministros, partilham 
com o camarada Alberto Joaquim Chipande a sua grande 
dor e acompanham-no, aos seus filhos e a toda a sua 
família, neste difícil momento da perda irreparável da 
companheira, esposa, mãe e amiga. 

A Luta Continua! 

Maputo, 31 de Março de 1986. 




