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O ataque a Palma não é 
o primeiro reivindicado pelo 
Estado Islâmico em Cabo 
Delgado. É inesperado? 

-Havia uma expectativa 
generalizada de uma diminuição 

ENTREVISTA A FERNANDO JORGE CARDOSO

“Nyusi devia ir para Cabo Delgado 
comandar directamente as operações” 
- O professor Fernando Jorge Cardoso, especialista em temas africanos, defende uma 
acção mais activa do Presidente Filipe Nyusi,que foi ministro da Defesa e é natural da 
região em guerra, dizendo que o problema é a falta de comando. Acompanhe a entrevista.  

da capacidade de actuação e de uma 
certa desmobilização por parte dos 
combatentes jihadistas, até por relatos 
de problemas de comida. E havia um 
reforço do contingente das Forças Ar-
madas moçambicanas na área, também 

por estar a terminar o período das chu-
vas, que tornava até agora as estradas 
intransitáveis e implicava dificuldades 
de deslocação. Entretanto, houve o 
anúncio do retomar das actividades da 

(Maputo) O Papa Francis-
co lembrou ontem a população 
de Cabo Delgado, norte de 
Moçambique, numa referên-
cia às vítimas do “terrorismo 
internacional”, durante a sua 
mensagem de Páscoa. 

“Que a força do Ressuscita-
do apoie as populações africanas 

MENSAGEM DE PÁSCOA

Papa lembra Cabo Delgado ao evocar 
vítimas do “terrorismo internacional” 

que vêem o seu futuro comprometido 
pela violência interna e pelo terrorismo 
internacional, especialmente no Sahel 
e na Nigéria, bem como na região de 
Tigray e Cabo Delgado”, disse o Papa 
Francisco. 

“Que continuem os esforços 
para encontrar soluções pacíficas para 
os conflitos, respeitando os direitos 

humanos e a sacralidade da vida, com 
um diálogo fraterno e construtivo em 
um espírito de reconciliação e de soli-
dariedade efectiva”, reforçou. 

Na sua mensagem, o Papa consi-
derou ser um escândalo que em plena 
pandemia de Covid-19 não cessem 
as guerras e apelou à paz nos vários 
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Total [empresa francesa que explora o 
gás natural da região, no maior inves-
timento privado em África] na penín-
sula de Afungi, deslocando para o local 
bastantes trabalhadores, numa altura em 
que também chegou um navio cheio de 
alimentos. E, de repente, dá-se o ataque. 
As informações são contraditórias, mas 
terão sido mais de cem combatentes a 
entrar e a atacar em várias frentes. 

Eles dizem ter o controlo... 
-Sim, mas não têm. Disseram 

isso no dia do ataque, mas chegaram 
reforços, que fizeram com que não ti-
vesse acontecido a Palma o mesmo que 
aconteceu em Mocímboa da Praia em 
Agosto do ano passado. Mas a situação 
não está estabilizada. Palma não está 
ocupada pelas forças insurgentes, mas 
elas estão perto. Em função disto houve 
um recuo por parte da Total, que voltou 
a retirar os trabalhadores. 

A operação parece ter sido 
bem montada por parte do Estado 
Islâmico. Isso significa que não vão 
desaparecer tão cedo? 

-A minha convicção era que iria 
haver, a muito curto prazo, uma tomada 
da vila de Mocímboa da Praia por parte 
das Forças Armadas moçambicanas. 
Aliás, algo que podem fazer a qualquer 
momento, porque está deserta de po-
pulação. As unidades de combatentes 
que possam lá estar não conseguem 
aguentar uma ataque. Simbolicamente, 
é o único território, a única parte do 
nordeste de Cabo Delgado, que se pode 
considerar como ocupado pelo grupo. 

Mas isso não aconteceu. E, ao atacar 
em Palma, este grupo deita por terra 
essa expectativa de enfraquecimento da 
sua capacidade de actuação. Há relatos 
que chegam do local de que os grupos 
de combatentes foram abastecidos do 
ponto de vista logístico, em termos de 
armamento e munições, e também em 
termos de homens. O que parecia um 
certo esquecimento, alguma espécie de 
ruptura entre o Estado Islâmico e este 
grupo, acaba por não acontecer. Duran-
te três meses a agência de informação 
deles não diz nada sobre Cabo Delgado 
e, de repente, faz um comunicado a 
dizer “conquistámos Palma”. 

Com enormes repercussões... 
-Há também um aproveitamento 

da espectacularidade da acção, do facto 
de terem morto expatriados de algumas 
nacionalidades e terem conseguido 
fazer com que a Total recue no retomar 
da actividade e haja um volte-face 
relativamente ao maior investimento 
privado em África. Esta operação mos-
tra que os grupos que combatem nesta 
guerra não estão derrotados, embora o 
seu modus operandi, não seja, ou não 
indique ser, a ocupação permanente de 
outras localidades, porque eles também 
não parecem ter dimensão para isso. 
Parecem ter dimensão para realizar 
ataques, bem coordenados, bem organi-
zados, com combates experimentados, 
que conseguem superar a oposição 
que lhes é feita pelas Forças Armadas 
moçambicanas. 

Qual deve ser agora a resposta 

da parte de Moçambique? 
-Com o retomar do interesse por 

parte do Estado Islâmico sobre o que se 
passa em Cabo Delgado, se é que esse 
interesse alguma vez diminuiu, é de 
esperar que as linhas de abastecimento 
de materiais e de logística sejam refor-
çadas em relação a estes combatentes. 
A resposta do lado governamental tem 
que ser uma resposta que, juntamente 
com parceiros internacionais, procure 
o mais rapidamente possível conseguir 
dois ou três resultados muito rápidos, 
que até este momento não estão conse-
guidos. O primeiro passa pelo controlo 
marítimo e pela vigilância, com drones 
e de outras maneiras, para tentar parar 
estas comunicações e linhas de abas-
tecimento. Aí, África do Sul, França 
ou EUA podem ser importantes. Um 
segundo aspecto é haver uma ligação 
mais funcional entre Moçambique e a 
Tanzânia. Cabo Delgado faz fronteira a 
norte com a Tanzânia, que também não 
está interessada no desenvolvimento 
de focos de guerrilha deste tipo no 
seu território. Por último, o Governo 
moçambicano necessita, como pão 
para a boca, não só de elementos das 
forças de segurança de outros países que 
saibam formar tropas especiais, mas 
também que ajudem os comandantes 
moçambicanos a comandar melhor. 

É nessa área que Portugal quer 
ajudar enviando 60 militares para 
Moçambique. É suficiente? 

-São 60 militares especializados 
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que vão apoiar acções que têm a ver 
com formação de tropas especiais e 
na área da logística. Portugal não tem 
condições para fazer mais. Portugal 
não pode nem deve colocar soldados 
na zona, porque seriam apresentados 
como troféus de guerra. E não é por falta 
de soldados que a guerra não está a ser 
ganha pelos moçambicanos. É pela falta 
de comando, pela falta de logística, pela 
falta de organização. Isto é uma guerra 
que tem que ser dirimida e que tem de 
ser feita pelo exército moçambicano. 

 E o que deve o Presidente Filipe 

Nyusi fazer? 
-Neste momento há cerca de 700 

mil pessoas refugiadas na província 
de que ele é natural, há uma guerra 
que já dura há mais de três anos e que 
agora se intensificou. Pergunto-me: 
Não fará sentido que o Presidente, 
que foi ministro da Defesa e é de Cabo 
Delgado, vá para lá com a sua guarda 
presidencial comandar directamente 
as operações? Isto dava à população 
de Cabo Delgado, particularmente aos 
refugiados, imediatamente a noção de 
que ele é o seu Presidente e se preocupa, 

não está a 2700 quilómetros de distân-
cia. Nyusi devia ir para Cabo Delgado 
durante uns meses, até achar que já não 
é um problema de segurança, e deixar 
o primeiro-ministro e o Governo a 
governar. O Presidente devia tratar 
de um assunto que é fundamental, a 
soberania. Implica não só a defesa do 
território, mas a satisfação das neces-
sidades da população. Se o Presidente 
fizer o que já devia ter feito há muito 
tempo, Moçambique vai ganhar esta 
guerra rapidamente. Se não o fizer, não 
sei. (Redacção/ DN Portugal) 

conflitos existentes. 
“Ainda há muitas guerras e muita 

violência no mundo! Que o Senhor, que 
é a nossa paz, nos ajude a superar a 
mentalidade da guerra. Que Ele conceda 
aqueles que estão presos em conflitos, 
especialmente no leste da Ucrânia e em 
Nagorno- Karabakh, que voltem em 
segurança para suas famílias e inspirem 
os líderes do mundo a impedir a corrida 
por novas armas”, disse. 

Como é habitual nas mensagens 
que precedem as bênçãos Urbi et Orbi 
do Natal e da Páscoa, Francisco fez 
uma revisão dos males do mundo e dos 
conflitos em curso. 

Após a missa do domingo de 
Páscoa e de uma Basílica vazia, e não 
da varanda da fachada de São Pedro 
como marcas de tradição, devido às res-
trições devido à pandemia, Francisco 
começou por lembrar o povo haitiano 
e pediu “que não seja oprimido pelas 
dificuldades, mas que olhe para o futuro 
com confiança e esperança”. 

Francisco fez ainda uma referên-
cia aos jovens de Mianmar referindo-se 
à situação na Birmânia após o golpe 
militar considerando que “estão com-
prometidos com a democracia, fazendo 
ouvir a sua voz de forma pacífica, sa-
bendo que o ódio só pode ser dissipado 

com o amor”. 
Pediu também consolo “ao povo 

libanês, que atravessa um período 
de dificuldades e incertezas” e que 
“o Senhor ressuscitado seja apoiado 
pela comunidade internacional na sua 
vocação de ser uma terra de encontro, 
convivência e pluralismo” 

Na sua mensagem referiu ainda 
a Síria para que “o clamor das armas 
seja finalmente silenciado” num país 
onde milhões de pessoas actualmente 
vivem em condições desumanas, assim 
como no Iémen, “cujas vicissitudes são 
cercadas por um silêncio ensurdecedor 

Papa lembra Cabo Delgado ao evocar vítimas do “terrorismo internacional”
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e escandaloso”, e na Líbia, “onde o 
está finalmente à vista uma saída para 
uma década de lutas e confrontos 
sangrentos”. 

Numa outra passagem implorou 
que “israelitas e palestinianos encontrem 
a força do diálogo para chegar a uma so-

lução estável que permita a dois Estados 
coexistirem em paz e prosperidade” e 
referindo-se ao Iraque, país que visitou 
em Março, apelou a que “continuem no 
caminho de pacificação que empreendeu, 
para que se realize o sonho de Deus de 
uma família humana hospitaleira e aco-

lhedora para todos os seus filhos”. 
O Papa Francisco lembrou ainda 

que ontem, 4 de Abril, marca o Dia 
Mundial contra as minas anti-pessoais, 
artifícios que considera tortuosos e hor-
ríveis e que matam ou mutilam muitos 
inocentes todos os anos.   (Redacção) 

(Maputo) O arcebispo de Mapu-
to, Francisco Chimoio, apelou ontem 
à solidariedade dos moçambicanos e 
dos países vizinhos para as vítimas da 
violência armada em Cabo Delgado, 
considerando que esta preocupação 
pode “minimizar o seu sofrimento”. 

“Apelar a todos para que de 
facto nos solidarizemos com aque-
les irmãos que estão deslocados na 
província de Cabo Delgado”, disse 
Francisco Chimoio, por ocasião da 
passagem da Páscoa.  

Para o arcebispo, o apoio aos 
deslocados vai minimizar o seu so-
frimento, numa altura em que os “ter-
roristas estão sempre a semear luto 
e a destruir infra-estruturas” naquela 

GUERRA EM CABO DELGADO

Arcebispo de Maputo pede solidariedade 
para as vítimas da violência

província do norte de Moçambique. 
“Nós sabemos que os terroris-

tas estão a fazer com que tantos dos 
nossos irmãos vivam numa constante 
angústia, então a nossa solidariedade 
com eles vai minimizar o seu sofri-
mento”, declarou o arcebispo. 

Francisco Chimoio pediu ainda a 
união de “todas as forças possíveis”, 
incluindo aos países vizinhos, para 
que “a tragédia conheça o quanto 
antes o seu fim” e os moçambicanos 
possam viver em paz. 

“Os países vizinhos, por onde 
passaram esses insurgentes, devem 
também ser solidários com o nosso 
sofrimento para que juntos possamos 
criar uma paz verdadeira, uma paz 

que realmente vai permitir a todos 
viver tranquilos”, concluiu. 

A violência desencadeada há 
mais de três anos na província de 
Cabo Delgado ganhou uma nova es-
calada há pouco mais de uma semana, 
quando grupos armados atacaram pela 
primeira vez a vila de Palma, que está 
a cerca de seis quilómetros dos multi-
milionários projectos de gás natural. 

Os ataques provocaram dezenas 
de mortos e obrigaram à fuga de milha-
res de residentes de Palma, agravando 
uma crise humanitária que atinge cerca 
de 700 mil pessoas na província, desde 
o início do conflito, de acordo com 
dados das Nações Unidas. 

                                (Redacção) 

(Maputo) Moçambique recusou 
ajuda para combater uma insurgência 
de militantes islâmicos durante três 
anos. Agora está a enfrentar as con-
sequências. 

FUTURO DO PAÍS HIPOTECADO

Moçambique paga um preço 
terrível por rejeitar ajuda

O conflito atingiu novos patama-
res com a tomada de Palma, uma cidade 
próxima ao projecto de  20 biliões de 
dólares da gigante francesa de energia 
Total, no norte do país, rico em gás. De-

zenas de pessoas foram mortas tentando 
escapar e mercenários contratados pelo 
Governo resgataram pessoas de um 
hotel com helicópteros. Milhares de 
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(Maputo)  As autoridades 
m o ç a m b i c a n a s  e m  M a n i c a 
r epa t r i a r am 12  c idadãos  de 
nacionalidade malawiana que 
entraram de forma clandestina 
em Moçambique, “fugindo” do 
confinamento social  na África 
do Sul,  disse fonte policial .

O grupo foi interceptado 
pela Polícia moçambicana no 
sábado  num au tocar ro ,  com 
outros 37 passageiros moçam-
bicanos,  que fazia a l igação 
entre Maputo (sul do país) e 
Tete  (centro) ,  quando tenta -
va regressar  ao Malawi sem 
nenhum documento,  explicou 
Már io  Arnaça ,  por ta -voz  do 
Comando Provincial  da Polícia 
de Manica.

Citando um dos passagei-
ros,  Mário Arnaça disse que o 

ESTAVAM CLANDESTINAMENTE  EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL

Autoridades moçambicanas 
repatriam doze malawianos

grupo teve informações de uma 
rede que facil i ta esquemas de 
ent radas  i legais ,  na  f ronte i-
ra de Zobue, entre Malawi e 
Moçambique ,  e  em Ressano 
Garcia ,  entre  Moçambique e 
África do Sul.

“Os malawianos passaram 
por Moçambique há três meses 
a caminho da África do Sul, 
violando a fronteira. Devido ao 
‘lockdown’ [confinamento] na 
África do Sul, não conseguiram 
emprego e tentavam regressar a 
casa usando os mesmos esquemas 
ilegais”, adiantou o porta-voz.

U m a  e q u i p a  m u l t i s s e c -
torial ,  que inclui a Polícia e 
Se rv i ços  de  Mig ração  e  de 
saúde, submeteu o grupo dos 
12 malawianos a rastreio da 
COVID-19 antes de os repatriar.

“Por  impera t ivo  da  l e i , 
o autocarro em que seguiam 
levou-os até a fronteira com 
o Malawi e assim procedeu-se 
ao repatriamento”, acrescentou 
Mário Arnaça.

Moçambique tem as fron-
teiras encerradas desde 01 de 
Abril ,  quando foi decretado o 
Estado de Emergência.

O pa ís  reg is ta  um to ta l 
de  1 .268 casos  posi t ivos  de 
COVID-19, nove óbitos e 373 
pessoas recuperadas,  segundo 
as autoridades de saúde

A pandemia de COVID-19 
já provocou mais de 569 mil 
mor tos  e  in fec tou  quase  13 
mi lhões  de  pessoas  em 196 
países e  terr i tórios,  segundo 
um balanço feito pela agência 
francesa AFP.       (Redacção)
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habitantes da cidade fugiram, muitos 
deles para a base protegida da Total. 

A ousadia do ataque, que o Estado 
Islâmico reivindicou, foi uma surpresa. 
Assim como as armas usadas, incluindo 
uma forte dependência de morteiros 
pela primeira vez. Enquanto os EUA 
e Portugal planeiam enviar forças 
especiais para treinar o exército mal 
equipado de Moçambique para futu-
ras batalhas, uma oferta de tropas do 

Zimbabwe para combater militantes 
foi rejeitada. 

“O Governo não mudou de posi-
ção de que pode proteger sua própria 
soberania”, disse Jasmine Opperman, 
analista para a África do Armed Con-
flict Location & Event Data Project. 
`` Se eles não reverem sua posição, 
veremos outros cinco a 10 anos de 
violência brutal. ‘’ 

O que está em jogo é mais do 

que apenas a segurança de centenas de 
milhares de pessoas no norte de Mo-
çambique. É o futuro de um dos países 
mais pobres do mundo. Em 2026, 120 
biliões de dólares em projectos relacio-
nados ao gás deverão ser aprovados. 

Isso é difícil de contemplar numa 
região onde as cidades são tomadas por 
insurgentes à vontade e a decapitação 
de moradores é uma ocorrência regular. 

                                (Redacção) 

(Maputo) Cidadãos sul-africanos 
que pretendem abandonar Moçambique 
após os recentes ataques “jihadistas”, em 
Cabo Delgado, serão ajudados pelo Gover-
no da África do Sul depois que a violência 
ceifou a vida de um dos seus cidadãos. 

A força de defesa do país ajudará 
na repatriação de cidadãos que desejam 
retornar à África do Sul, disse a agência 
num comunicado emitido no sábado. O 
corpo de uma pessoa morta nos ataques 
e seus familiares sobreviventes foram de-
volvidos à África do Sul em 30 de Março. 

O “Governo pode confirmar que, 
com excepção de uma pessoa que 

APÓS ATAQUE DEVASTADOR EM PALMA

África do Sul repatria cidadãos
morreu tragicamente na violência, mais 
de 50 sul-africanos que foram dados 
como desaparecidos através do Alto 
Comissariado Sul-africano em Maputo 
foram contabilizados”, disse. 

Um grupo ligado ao Estado 
Islâmico reivindicou a violência que 
eclodiu em Moçambique há mais de 
uma semana e meia, que levou milhares 
a fugir de Palma, na província de Cabo 
Delgado, no norte do país. Mais de 
110.000 pessoas vivem no distrito de 
Palma, incluindo 43.600 que fugiram 
de outras áreas, disse o Escritório das 
Nações Unidas para a Coordenação de 

Assuntos Humanitários. 
A África do Sul participará de uma 

reunião convocada pelo Presidente de 
Botswana Mokgweetsi Masisi para as 
nações da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral para discutir a 
insurgência em curso, disse o Governo. 

“Por uma questão de princípio, 
a África do Sul apoia os esforços 
multilaterais para responder à situação 
em Moçambique”, disse. “A África do 
Sul será guiada pelos resultados desta 
reunião sobre como pode ajudar a es-
tabilizar a situação em Moçambique.”  

                                (Redacção) 


