Antigosecretário-geral
daRenamo
apareceu
assassinado
noõ
arredffiËf{lff
Cascais
Na passada quintafeira à tarde, um homem da Malveira
da
Serra, um pequeno povoado a poucos quilómetros de Cascais, deparou com um corpo
crivado de balas, meio
escondido entre arbustos, junto a um moínho
de vento.

Finalmente,
tinha sido encontrado, já sem
vida, Evo Fernandes, o
elemento mais conhecido internacionalmente
dos quadros da antiga
Resistência
Nacional
(RNlVt)
Moçambicana
que, ultimamente,
passou a ser chamada Renamo. Na organização
desempenhava
actualmente o cargo de director
do Gabinete
de
Estudos.
Estâvâ terminada
a
busca por centenas de
homens da Polícia Judiciária.
e outros corpos policiais,
que des-

Teatralmente, o <<es- tânto em Lisboa. como
quemaD previa um en- em Maputo, classiÍicacontro numa herdade riam o Chagas como
do Alentejo, a cerca de um vigarista profissiol5O quilómetros de nal.
Lisboa, onde as duas
delegações se @eriam
SEGREDOS
encontrar longe dos
olhares u o""16as indisFoi neste embróglio
cretas.
de literatura de cordel
Evo aceitou o convi- que Evo Fernandes
te com alguma hesita- caíu nas mãos de alguém, ou mais provação.
velmente. de uma orERMO

O curioso é que a
herdade realmente
existe e o dono, um exresidente da Beira de
apelido Gaudêncio, tinha anuído a um pediA CoNTARDAESOUERDA,
OUANDO
EMOUTUBRO
O PR|METBO
EvOFERNANDES,
DE1984 do de Chagas para a
NASCONVERSAçOES
DARENAMO
DEPAZEMPRETORTA ceder para
A REPRESENTAçAO
LIDEROU
um proposto encontro.
de a madrugada
deste, Ivette
de doFernanVeio a apurar-se que
TRUNFOS
mingo,
as relações Chagas17 de Março,
des, deu o alarme que
procuravam
falou
Gaudêncio se tinharn
determiele tinha desaparecido.
com
Quando
jannar o que acontecera
Evo a proporJhe
iniciado com o primeiao dirigente
da RNM,
CILADA
ro prometendo ao se.
tarem juntos num resdesde que a mulher
gundo chorudos negótsursnte
de Cascais,
Entretanto,
cios no Maputo. Para
desde o
Chagas
tinha
dois
isso, disse o Chagas,
momento
em que Evo
trunfos
na mânga.
O
preclsar que a firma
primeiro
Fernandes
enam os n(F
desapareGaudêncio o credenmes daqueles dois eleceu de Cascais, onde
residia,
sem deixar
mentos que ele alegaciasse junto das eutorlrasto,
começaram
damente disse estarem
dades e homens-dea
prontos a entrarem
surgir
fios de uma
negócios de capitd mo
na
jogada.
meada apontando
pa.ra
çarnblcana como legftlO outro, €ra o anúnmo repnesentante da
uma
cilada
montadâ
por profissionais
cio que se encontrava
firma.
utilizando os serviços
em Lisboa uma delegade
Aparentemente,
.um elemento alugado"
Chagas repetiu o mesção de alto nível da
para armar o laço.
Frelimo,
chelìada pelo
mo golpe com um certo número de comerVeio a saber-se. asmajor-general
Bonifá'cio
Gruveta.
com pociantes de Portugal,
sim, que o executante
- procurado
para
deres
usando as cartas para
pela Ponegociar
lícia plataformâ
foi um indivíuma
de negrícios Íictícios. Pespz.
duo tenebroso, chamasoâs que o conhecem,
do Alexandre
Xavier
Chagas, um antigo capataz de estiVa do porto de Lourenço
Marques que, há dias, tinha
contactado
Evo
propondoFernandes,
lhe um encontro
pârâ
planearem
uma iniciativa de paz para Moçambique.
A cena tinha
sido
preparada
meticulosamente, a ponto de um
homem
inteligente
e
com longa experiência
dos golpes dos serviços
secretos internacionais
ter-se deixado envolver
numa rede que o levaria à morte.
Chagas-queafamflia
Fernandes
conhecia
como
sendo
umâ pessoa ligada
à
Polícia Secreta de Moçambique - começou,
apârentemente,
por ter
contâctado o representante da Renamo para

ã,'"H:3â,
if*m

na Alemanha Federal,
ê Manuel
porFrank,
ta-voz do movimento

lhl'Í;?";J;::xï;

ganização que planeara arrancar-lhe
os segredos da RNM
(que
ele conhecia
melhor
que
ninguém)
e
eliminá-lo,
de seguida.
O drama não acabou
com
o assassínio
de
Evo. Começa,
agora,
com
a âpaixonanúe
busca de quem foi o
(ou autores)
autor
e
qual o objectivo.
(cont.

na pag. 16)

(cont. da pag. 3)
Indiscutivelmente, o
caso Evo Fernandes
promete tornar-se uma
<causa célebre'.
O primeiro-ministro
Cavaco Silva ordenou
a utilização .do grau
máximo dos serviços
policiais e de informação portugueses>. A estrutura de elite da Direcção Central
de
Combate ao Banditismo está mobilizada. A
Polícia Judiciária, gu€
abriu o primeiro dossier, está metida em
brios para desvendar o
mistério do rapto e da
morte de Evo Fernandes.
Xavier Chagas e
Joaquim da Concei-

ção, ambos de nacionalidade portuguesa e a
viverem em Moçambique, são, para já, os
dois elementos procurados pela Polícia
portuguesa"

tam no envolvimento
de agentes dos serviços
secretos estrangeiros
eü€, segundo eles,
.funcionam em Portugal como peixe na
água".

ESTRANGEIROS

Numa entrevista, a
mulher do assassinado,
Ivette Fernandes, nega
a hipótese que o marido tivesse sido vítima
de um ajuste de contas:
*Isso é impossível pois
ele era apoiado por todaaorganizaçãoetudo o que fazia era a
mando do Presidente
(Afonso Dhlakama)..

Os meios de comunicação social portugueses apaixonaram-se pela causa. Diário de Lisboa: .Um crime cometido nas barbas das autoridades portuguesas.
Quem matou: DGCD,
DINFO, SIS? Tantas
siglas e nenhuma pista
certa..
Fontes ligadas aos
investigadores acredi-

IMOLADOS
Ficam, porém, de pé

muitas outras hipríteses. Evo Fernandes foi
o último (até agora)
dos imolados no processo radical de se procurarratodootranse,
que nunca venha â ser
conhecida toda a história da RNM.
Pelo caminho, ficaram, já, entre os chefes conhecidos, Orlando Cristina, os irmãos
Adriano e Boaventura
Bomba,eodr.João
Ataíde, que abandonou as funções de embaixador de Moçambique em Lisboa para se
filiar na Renamo e sucumbiu num .desastre'
de viação no
Malawi.
Se forem descobertos os assassinos de
Evo Camões Fernandes, e divulgadas todas
as circunstâncias que
rodearam o seu fim,
teria sido levantada a
ponta do véu. Quanto
mais haverá por trás?

