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NOVA VAGA DE ATAQUES ARMADOS NO NORTE DE MOÇAMBIQUE

Seis mortes desde sábado
e combates em curso

(Maputo) Pelo menos
seis pessoas já morreram
desde sábado numa nova

vaga de ataques armados no norte
de Moçambique e há combates
em curso, anunciou ontem o Pre-

sidente da República.
“Seis cidadãos foram decapi-

⇒

DURANTE ATAQUES NA DIOCESE DE NACALA

Jihadistas assassinam freira italiana

(Maputo)Uma freira
italiana, de 83 anos, foi morta
num ataque na terça-feira à
noite na missão onde vivia,
na cidade de Nacala, em
Nampula, enquanto outras
duas conseguiram escapar,
anunciaram ontem os Missionários Combonianos.
“Os rebeldes atacaram
a missão, incendiando todos
os edifícios. A irmã Maria,
missionária comboniana nascida na cidade de Vittorio
Veneto (norte), morreu durante a emboscada. Todos os
sobreviventes estão agora a
fugir para Nacala”, disse a
secretária- geral das Irmãs

Combonianas em Itália, Enza Carini.
Segundo a mesma fonte, outras
duas freiras da comunidade, uma italiana e outra espanhola, “conseguiram
escapar e esconder-se na floresta, juntamente com um grupo de raparigas”.
A freira, que vivia em Moçambique desde 1963, estava na missão
de Chipene, na diocese de Nacala,
que albergava centenas de pessoas
que fugiam dos combates no norte
do país, explicou a fonte.
De acordo com relatórios enviados à agência missionária Fides,
os atacantes destruíram as estruturas
da missão, incluindo a igreja, o hospital e a escola primária e secundária,
e a freira italiana levou um tiro na
cabeça quando tentou chegar ao

dormitório onde se encontravam os
poucos estudantes restantes.
Outros dois missionários italianos
que se encontravam na missão foram
poupados, disseram os Missionários
Combonianos de Pordenone, Itália.
O arcebispo de Nampula, Inácio
Saure, disse não ter a certeza sobre
identidade dos autores do ataque, mas
considerou que “seja muito provável”
tratar-se de terroristas islâmicos.
A província de Nampula,
juntamente com Cabo Delgado,
é palco da instabilidade causada
pela presença de grupos terroristas
ligados ao Estado Islâmico.
A província de Cabo Delgado é
rica em gás natural, mas aterrorizada
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tados, três sequestrados e dezenas
de casas foram incendiadas”,
referiu na cidade de Xai-Xai,
durante o discurso alusivo ao Dia
da Vitória, feriado que ontem se
assinalou e que celebra os acordos
da independência do país.
Filipe Nyusi confirmou os
relatos feitos pela população e
autoridades locais desde sábado
sobre ataques nos distritos de
Ancuabe e Chiúre, na província
de Cabo Delgado, e distrito de
Eráti, já na província de Nampula.
O chefe de Estado confirmou
ainda “combates” durante a última
noite (terça-feira) em Chipende, distrito de Memba, sem mais detalhes.
Fonte da congregação das
Irmãs Combonianas, em Itália,
anunciou ontem que uma freira italiana foi morta durante um ataque
à missão católica em Chipende,
no extremo norte da área que faz
parte da diocese de Nacala.
Trata-se de uma zona próxima do rio Lúrio, fronteira
natural entre as províncias de
Cabo Delgado e Nampula.
Segundo Filipe Nyusi, a nova
vaga de violência surge depois de
as Forças de Defesa e Segurança

(FDS) terem tomado uma base de
terroristas no distrito de Ancuabe.
Tratava-se da base onde grupos armados “se haviam refugiado
depois de terem sido desalojados
de vilas e aldeias” que agora estão
nas mãos de forças governamentais,
referiu na intervenção de ontem.
Depois de tomada a base, os
rebeldes ter-se-ão dispersado em
grupos mais pequenos, com cinco
e 15 membros, para zonas a sul
dos rios Montepuez e Lúrio, onde
“tentam recrutar” novos membros.
“Estão a ser seguidos” e
“estão nervosos”, acrescentou,
referindo que, por isso, deixam
um rasto de destruição e mortes.
Filipe Nyusi sublinhou que
há combates e outras operações
em curso por partes das FDS e
anunciou a rendição de mais de
40 suspeitos de envolvimento na
violência armada em Palma, Mocímboa da Praia e Pemba. Neste
lote há pessoas que se entregaram,
estando “protegidos e a colaborar”.
“A qualquer momento podem
ser devolvidos às comunidades” de
origem, “ao convívio das respectivas famílias”, acrescentou.
O chefe de Estado destacou

ainda a detenção de um recrutador
em Mogincual, distrito costeiro da
província de Nampula, que tinha
já um grupo de 16 jovens “prontos
para integrar fileiras” da insurgência.
Alguns pontos do extremo
norte da província de Nampula,
juntamente com Cabo Delgado,
são palco da instabilidade causada
pela presença de grupos armados.
A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas
aterrorizada desde 2017 por
violência armada, sendo alguns
ataques reclamados pelo grupo
extremista Estado Islâmico.
A insurgência levou a uma
resposta militar desde há um ano
por forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC), libertando
distritos junto aos projectos de gás,
mas levando a uma nova onda de
ataques noutras áreas, mais perto
de Pemba, capital provincial.
Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito,
de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM),
e cerca de 4.000 mortes, segundo
o projecto de registo de conflitos
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Jihadistas assassinam freira italiana
desde 2017 por violência armada,
sendo alguns ataques reclamados pelo
grupo extremista Estado Islâmico.
A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano por
forças do Ruanda e da Comunidade

de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), libertando distritos junto
aos projectos de gás, mas levando a
uma nova onda de ataques noutras
áreas, mais perto de Pemba, capital
provincial.

Há cerca de 800 mil deslocados
internos devido ao conflito, de acordo
com a Organização Internacional das
Migrações (OIM), e cerca de 4.000
mortes, segundo o projecto de registo
de conflitos ACLED.(Redacção)

DESTACAM-SE OS NOMES DE MANISH CANTILAL, RIZWAN ADATIA E SHELTON LALGY

Detido suspeito de envolvimento
no rapto de pelo menos quatro
empresários em Maputo

(Maputo) O Serviço Nacional
de Investigação Criminal (Sernic)
anunciou esta semana a detenção
de um suspeito de envolvimento no
rapto de pelo menos quatro pessoas,
entre empresários e seus familiares,
na província de Maputo.
“Trata-se de um cidadão moçambicano de 38 anos e que foi detido
em resultado de um mandado de busca
e captura”, explicou Henrique Mendes, porta-voz do Sernic na província
de Maputo.
O suspeito, detido na província
de Gaza, é indiciado no envolvimento
de pelo menos quatro raptos ocorridos
entre 2020 e 2021, com destaque para
os casos dos raptos dos empresários

Manish Cantilal e Rizwan Adatia,
bem como de Shelton Lalgy, filho de
um outro proeminente empresário do
ramo dos transportes.
Segundo o porta-voz do Sernic
na província de Maputo, o indivíduo,
que se assume como o motorista
da quadrilha, foi detido no dia 1 de
Setembro na província de Gaza, no
âmbito de uma operação que as autoridades têm estado a desenvolver.
“Trata-se de uma rede que se
dedica ao rapto de pessoas e é preciso reforçar que já tínhamos outros
indivíduos detidos, alguns julgados,
ligados a estes crimes”, explicou
Henrique Mendes, avançando que as
operações para a localização de outros

www.rotundaplanthire.co.za

membros da quadrilha continuam.
Manish Cantial, sócio de um
espaço de restauração numa das principais avenidas de Maputo, e o empresário e filantropo indiano Rizwan
Adatia foram raptados entre Fevereiro
e Maio de 2020, tendo sido semanas
depois resgatados pelas autoridades
no âmbito da mesma operação.
O empresário e filantropo indiano Rizwan Adatia, que esteve raptado
durante 21 dias em Maio, acabaria por
abandonar Moçambique.
Shelton Lalgy, filho de um outro
proeminente empresário do ramo dos
transportes, foi também raptado em
Fevereiro de 2022 e libertado dias dePublicidade
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ESTAVAM CLANDESTINAMENTE EM MOÇAMBIQUE, FUGINDO DO ‘LOCKDOWN’ NA ÁFRICA DO SUL

Autoridades moçambicanas
repatriam
doze
malawianos
Autoridades
moçambicanas

pois em circunstâncias por esclarecer.
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Moçambique cresce 5,3% este ano e 6,5% em 2023
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manter a sua taxa de juro nos 15,75%
em 2023, com a desaceleração da inflação e a manutenção do crescimento
económico robusto”, argumentam.
Sobre a violência no norte do
país e o impacto nas exportações de
gás natural, a Fitch Solutions estima
que as exportações cresçam 238,5%,
ou seja, mais do triplo do actual,
principalmente devido ao aumento da
produção da Eni no projecto ao largo
da costa moçambicana.

“A ExxonMobil vai provavelmente chegar a uma Decisão Final
de Investimento em 2023 e a TotalEnergies vai provavelmente retomar
o projecto de GNL em 2023, o que
aumenta os investimentos em activos,
de uma forma geral, que deverão
subir 7% e contribuir com 3,4 pontos
percentuais para o crescimento económico”, dizem os analistas.
O principal risco destas previsões, admitem, são “os contínuos

ataques de insurgentes na província
de Cabo Delgado”, cujas acções
actuais ou futuras “podem atrasar o
desenvolvimento do sector do gás
natural, potencialmente até encorajando outras empresas a suspenderem
ou cancelarem as operações no país,
para além de atrasar ainda mais o
recomeço das obras da TotalEnergies
e congelar a decisão de outras firmas
que ponderam investir no país, como a
ExxonMobil”, concluem.(Redacção)

DEVIDO A ATAQUES TERRORISTAS

Deslocados em fuga do distrito
de Eráti “multiplicam-se”

(Maputo) O administrador do
distrito de Eráti, na província de
Nampula, palco de um ataque armado
na sexta-feira, disse que continuam a
“multiplicar-se” as pessoas em fuga
de Kútua, na margem sul do rio Lúrio,
fronteira com Cabo Delgado.
“O movimento de deslocados
mantém-se. Está a multiplicar-se,
estamos numa situação de crise”,
disse Manuel Manusso.
Manusso avançou que as pessoas procuram refúgio na vila sede
do distrito, Namapa, onde são acolhidas por familiares, líderes locais

e população em geral.
Aquele dirigente não especificou o número de pessoas que
abandonaram Kútua, a aldeia visada,
observando que as comunidades estão “perturbadas”. o administrador
de Eráti observou que o distrito já
acolhia deslocados de guerra obrigados a fugir da província de Cabo
Delgado desde o início dos ataques
armados em Outubro de 2017.
“Nós temos vindo a receber esta
onda de deslocados, porque alguns
estão aqui há dois ou três anos”,
enfatizou Manuel Manusso.

Manusso adiantou que as Forças de Defesa e Segurança estão no
terreno para tentar repor a segurança
e permitir o regresso das populações.
O porta-voz da Polícia em
Nampula, Zacarias Nacute, disse
na segunda-feira que o ataque a
Eráti pode ter sido protagonizado
pelos mesmos grupos armados que
aterrorizam Cabo Delgado.
“Há a possibilidade de ser um
ataque terrorista protagonizado por
esse grupo de indivíduos que estão
na província de Cabo Delgado”,
afirmou Nacute.(Redacção)

RITMO DE SUBIDA DE PREÇOS PODE ABRANDAR NOS PRÓXIMOS MESES

Standard Bank prevê inflação
de 11,7% em Moçambique

(Maputo) O Standard Bank
prevê que Moçambique termine o
ano com uma inflação de 11,7%,
com o ritmo de subida de preços
a abrandar nos próximos meses.
O pico poderá ter sido atingido
já em Agosto, refere o economista-chefe do banco, Fáusio Mussá.
Aquele responsável destaca
o impacto de medidas anunciadas pelos Governo, de subsidiar
transportes e importação de
combustíveis para garantir uma
certa estabilidade dos preços.
“As camadas mais vulne-

ráveis da nossa sociedade são
as que mais se ressentem do
impacto do aumento do preço
dos combustíveis”, referiu.
“Neste cenário, a nossa
expectativa é que o Banco de
Moçambique mantenha a taxa
de juro de referência da política
monetária (MIMO) até ao fim do
ano no atual nível de 15,25%”,
acrescenta.
Fáusio Mussá diz-se preocupado com a queda das reservas
internacionais, levando a uma
redução da cobertura de impor-

tações para 4,7 meses.
“Face ao aumento da ajuda
externa (por parte do Banco
Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros parceiros),
é expectável que o Governo
consiga, nos próximos meses,
restaurar o nível de reservas para
um rácio superior a quatro meses
de importações”, acrescentou.
“Isso pode ajudar a reduzir
algumas pressões que se registam no mercado cambial sob
ponto de vista de liquidez”, referiu Fáusio Mussá.(Redacção)
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