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COMUNICADO DE IMPRENSA

MENSAGEM DE PESAR PELA MORTE DE DEZ MOÇAMBICANOS
EM ACIDENTE DE VIAÇÃO NA ÁFRICA DO SUL
Foi com profundo pesar que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
recebeu a informação da morte trágica de dez moçambicanos, provocada por um
acidente brutal de viação ocorrido cerca das 5 horas da manhã de quarta-feira, dia 9
de Novembro corrente, na cidade de Barbeton, a quarenta e três quilómetros de
Nelspruit, Província de Mpumalanga, África do Sul. O sinistro também registou
nove cidadãos nacionais feridos gravemente.
As vítimas do infausto desastre viajavam para Joanesburgo num Toyota Quantum
de cor branca, matrícula DZ 77FGP, de transporte de passageiros, que sofreu uma
queda num precipício, depois de se despistar e capotar numa curva.
As missões diplomática e consular de Moçambique em Pretória e Neilspruit e as
autoridades policiais sul-africanas conseguiram identificar nove dos dez perecidos,
como sendo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amélia Francisco Muando
Martha
Ester Jordão Gemo
Luís Azevedo Chope
Sérgio Xavier Mandlate
Franstino Lucas Vilanculos
Sérgio Fabião Pelembe
José Daniel Manhique
Mário Artur Ngovene

Apurou-se a identidade de seis dos nove feridos, todos a receber assistência médica
intensiva, em hospitais de Barbeton e Nelspruit. Os feridos identificados são os
seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sipho Bila (motorista)
Susan Mashab
Daniel
Neusa Mutlou
Frans Nkwelume
Raymond Vilanculos

O Governo de Moçambique está a tomar as diligências necessárias para concluir a
identificação destes cidadãos, assistir os feridos e concluir os procedimentos para a
transladação dos corpos, bem como confortar as famílias das vítimas.
Neste momento difícil de dor e luto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação gostaria de expressar sentimentos de solidariedade à todas as famílias
dos malogrados e feridos, de transmitir as sentidas condolências às famílias
enlutadas e desejar votos de rápidas melhoras aos cidadãos hospitalizados.
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