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FIR dispara gás lacrimogéneo
num showmício do MDM
na Beira e cria pânico
A Força de Intervenção Rápida (FIR) disparou gás lacrimogéneo, sábado (16) durante um
showmício de encerramento de campanha eleitoral de Daviz Simango, no campo da
Munhava na Beira, e criou pânico. Logo em seguida, a população atacou a polícia e a
sede do partido Frelimo ao lado, em forma de retaliação.
Citando o porta-voz da polícia em Sofala, Feliciano Dique, a TVM noticiou que há 46
feridos que deram entrada no Hospital Central da Beira e 21 detidos. A TVM e o Hospital
Central de Beira afirmam não haver mortes em resultado dos tumultos, enquanto a STV e
o jornal Domingo noticiam que há registo de mortes, sem precisar o número dos óbitos,
que variam entre três e cinco..
Até ao momento, não é possível determinar com precisão o que aconteceu. A melhor
versão dos acontecimentos que temos sido capazes de determinar é que a FIR tentou
criar uma passagem através da multidão, provavelmente para os carros da Frelimo que
tentavam chegar a sede do partido, incluindo o carro que transportava o secretário-geral
da Frelimo, Filipe Paúnde.
O repórter do jornal @ Verdade na Beira, Hélder Xavier, escreve que “a FIR fazia escolta
a uma viatura do Estado EAB 439 MP, que ostentava panfletos e bandeira do partido
Frelimo e iria passar do local onde se realizava o showmício do MDM”. Ainda segundo o
mesmo repórter, “o automóvel teria esbarrado num jovem e na tentativa de tirar alguma
satisfação, o jovem foi colocado com violência no veículo da polícia como se de um
criminoso se tratasse. No entanto, dezenas de pessoas aproximaram-se da viatura e
exigiam a sua libertação”.
Teria sido assim como se instalou a confusão. Alguns atiraram pedras contra os veículos
FIR, e a FIR respondeu com gás lacrimogêneo e, provavelmente, com munição real. A
reacção da população foi ainda de atacar o sede e os carros da Frelimo e três carros
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foram queimados.
A TVM exibiu ainda no seu jornal das 13h imagens do palco onde o candidato da Frelimo
iria realizar a sua campanha de encerramento, que foi incendiado “na madrugada deste
domingo”.
Há momentos, o presidente do MDM Daviz Simango emitiu um comunicado de Imprensa
onde acusa a Frelimo, seu candidato e seu secretário-geral de terem manietado a Polícia.
“Como é do conhecimento público, o nosso comício de encerramento foi ontem
interrompido por uma acção concertada pela polícia FIR com a Frelimo. Lamentamos que
o Secretário-geral da Frelimo tenha vindo à cidade da Beira para, ao que parece,
coordenar uma estratégia de violência e medo. Só assim se percebe que o Paúnde e o
candidato da Frelimo à cidade da Beira, sabendo do comício do MDM, tenham
propositadamente aparecido e permanecido junto do nosso comício”, lê-se no
comunicado do MDM.
Agora a situação na Beira parece calma
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