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(Maputo) Depois de incursões 
em aldeias que fazem limite com 
Meluco e Ancuabe, grupos terroristas 
conseguiram atacar, na manhã desta 
quinta-feira, o acampamento de uma 
mineradora denominada Gemrock. 
Esta firma de mineração de pedras 
preciosas estabeleceu-se em Moçam-
bique para desenvolver actividades 
de pesquisa e exploração de minas 
de rubis no território moçambicano, 
particularmente em Montepuez, dis-
trito com inúmera abundância daquele 
minério. 

O ataque a Gemrock obrigou 
a mineradora vizinha, a Montepuez 
Ruby Mining (MRM) a tomar previ-
dências de forma imediata. Evacuou 
trabalhadores e suspendeu as activi-
dades de mineração. 

Ao que o mediaFAX soube, no 
acampamento da Gemrock, localizado 
na aldeia Nanhupo, distrito de Mon-
tepuez, província de Cabo Delgado, 
os atacantes entraram quando eram 
sensivelmente seis horas da manhã. 

Apesar de algumas informa-
ções partilhadas em vários grupos 
sugerirem morte de algumas pessoas 
e captura de outras, incluindo traba-

Terroristas entraram num acampamento bem próximo à mineradora do general Pachinuapa

Sirenes ecoam na MRM
lhadores expatriados, o mediaFAX sabe 
que os terroristas somente conseguiram 
incendiar uma viatura que estava no 
acampamento daquela mineradora de 
capitais indianos. A infraestrutura da 

mina, soubemos, continua intacta. 
“Todo o pessoal da Gemrock está 

contabilizado e seguro. Apenas uma 
viatura foi queimada. Toda infraes-
trutura esta intacta, equipamentos de 

(Maputo) Olívia Machel, filha 
do primeiro Presidente da República 
[Popular] de Moçambique juntou 
a sua voz ao coro dos que, fora de 
quaisquer salamaleques, preferem 
dizer que o que lhes vai à alma em 
torno dos ensaios que querem obrigar 
Filipe Nyusi a ir a um hipotético ter-
ceiro mandato à frente dos destinos 
do país. 

Em entrevista ao SAVANA desta 
sexta-feira, a filha de Samora Machel 
encontra uma possível interpretação, 
caso se confirme o interesse que tem 
estado a ser abordado em voz baixa no 
seio do partido. Para ela, a pretensão 
poderia confirmar a tese de os dois 
mandatos presidenciais de Filipe 
Nyusi terem sido bastante cinzentos, 

o que faz pensar que, talvez, num 
terceiro mandato possa trabalhar para 
deixar algum legado de governação. 

 “Dois mandatos são suficientes 
para deixar um legado”, sentencia 
para depois explicar que “a ser real 
que a actual direcção tenciona avançar 
para o terceiro mandato, é porque 
está ciente de que falhou nos seus 
propósitos e sente o peso de deixar o 
poder sem ter feito coisas palpáveis”.

Até numa perspectiva compara-
tiva, Olívia Machel coloca Armando 
Guebuza numa posição de ter sabido 
governar melhor do que Filipe Nyusi, 
tendo em conta a serie de grandes 
infraestruturas públicas deixadas 
quando deixou o poder em 2014. 
(Redacção) 

Terceiro mandato de Filipe Nyusi 

Filha de Samora Machel (também) 
não vê o ensaio com bons olhos
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Actividade do Mercado - BVM
Estatísticas do final do dia 20 de Outubro de 2022.
Ofertas de Venda                Preço (MT)
Obrigações
---                                  ---
Fundos Públicos
---                                  ---
Acções                                      Preço (MT)
---                                                     ---
CMH -                                                2.100,00
---                                              --
HCB                                               1,35
Papel Comercial  
---                                               --

Valores Mobiliários                Preço (MT)
Obrigações
---                                              ---
Fundos Públicos
---                                            ---

Ofertas de Compra

Acções
CDM -                                                      50,00
EMOSE -                                                  12,00
HCB -                                                         1,00
---                                                     ---
Papel Comercial
---                                                     ---

Acções                                      Último Preço
CDM -                                                      46,00
CMH -                                                2.100,00
EMOSE -                                                  11,25
ZERO INVESTIMENTOS, S.A               20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A               3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A             100,00
HCB -                                                         1,35
ARKO SEGUROS -                            1.250,00
REVIMO -                           12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A               1,00
PAYTECH, S.A                                 10,00

Mercado de acções

Principais Câmbios MZN
 em 17 de Outubro de 2022

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT      3,48         3,54 
USD/MT        63,25        64,51
 GBP/MT      71,46         72,88
 EUR/MT     61,84         63,07

  Fonte: 
Nota: Cotações válidas apenas para 
montantes inferiores ao contravalor de 
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)  

mineração ou animais” – referiu uma 
fonte da empresa. 

À hora do ataque, ao que parece, os 
funcionários da mineradora não estavam 
no acampamento. Tinham sido evacua-
dos para o Posto Administrativo de Na-
manhumbir. Enquanto isso, a população 
local fugiu para as matas, não havendo, 
até ao fecho da presente edição, indica-
ções de qualquer vítima mortal, captu-
rados, nem de residenciais incendiadas. 

Da visita que fizemos à página de 
internet da Gemrock, vimos que está 
patente a indicação de que, desde 2017, 
a empresa tem estado a fazer exploração 
em áreas adjacentes à exploração  da 
Montepuez Ruby Mining. 

“A Gemrock tem explorado tanto 
a leste quanto a oeste da licença MRM 
da Gemfields e hoje tem acesso a mais 
de 589 quilometros quadrados de área 
potencial de rubi localizada dentro do 
Complexo de Montepuez” – refere a 
mineradora. 

MRM evacua e interrompe ac-
tividades

Pelo facto de o ataque ter acontecido 
numa região bastante próxima da região 
na qual opera a MRM, esta entidade 
decidiu evacuar os seus trabalhadores e 
suspender as actividades de mineração.  

“Como consequência, a MRM 
iniciou o processo de evacuação de 
colaboradores operacionais e

empreiteiros e, portanto, as opera-

ções de mineração no local cessaram. 
Pessoal de segurança e a força policial 
moçambicana permanece no local e 
militares moçambicanos estão a che-
gar ao local” – referiu a empresa, em 
comunicado, depois de contextualizar e 
explicar que após uma atualização em 30 
de Agosto de 2022, na qual a Gemfields 
anunciou maior vigilância em relação 
à insurgência de Cabo Delgado, houve 
novos desenvolvimentos. 

“Esta manhã, um ataque atribuído 
à actividade insurgente foi relatado no 

vizinho rubi mina pertencente à Gemrock, 
que fica aproximadamente 12 km a su-
deste das operações da Montepuez Ruby 
Mining Limitada (“MRM”), na qual a 
Gemfields detém 75% de participação” – 
avança a mineradora também detida pelo 
general Raimundo Pachinuapa, através da 
Mwiriti, apontando as razões que obrigam 
à suspensão de actividades e a evacuação 
de trabalhadores. (Redacção) 

Texto co-produzido com a Zitamar News, no 
âmbito do projecto Cabo Ligado, em parceria com 
a ACLED

(Maputo) O Governo, através da 
estatal Electricidade de Moçambique 
(EDM), está a investir perto de 150 mi-
lhões de dólares norte-americanos, em 
remodelação da rede eléctrica.

Trata-se de uma intervenção 
de raiz que consiste em substituir 
o sistema em uso desde o período 
colonial, com objectivo de aumen-
tar a sua capacidade e corresponder 

Intervenções de vulto que não aconteciam desde 
o período colonial

EDM investe USD 150 milhões 
em remodelação da rede eléctrica

aos desafios do contexto actual.
Com efeito, estão em curso obras 

de colocação de condutores eléctricos de 
maior capacidade, colocação de transfor-
madores com uma capacidade duplicada 
em 17 subestações espalhadas pelo país, 
para além da montagem de outros equi-
pamentos anexos. 

O projecto inclui a construção e 
melhoramento de linhas de média e alta 
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tensão, também com objectivo de du-
plicar a capacidade de fornecimento 
da corrente eléctrica. 

O mediaFAX soube do director de 
electrificação e projectos daquela em-
presa pública, que estas intervenções 
contam com o apoio do Banco Mundial 
(BM), entidade que desembolsou os 
150 milhões de dólares. O Governo 
comparticipa em indemnizações às 
famílias que vão sendo afectadas na 
zona por onde devem passar as linhas 
de média e alta tensão, entre outros 
equipamentos.  

“Esperamos, com estas interven-
ções, um melhoramento da qualidade 
de energia e uma boa disponibilidade 
para novas ligações. Como sabe, 
desde o tempo colonial a esta parte o 
número de clientes aumentou e agora 
temos muitas empresas que usam 
equipamentos de grande consumo de 
electricidade. Então, queremos evitar o 

que está a acontecer na África do Sul, por 
exemplo, que tem cortes sistemáticos de 
fornecimento de energia de até três vezes 
ao dia”, disse Gil Massinga, acrescentado 
que o projecto também está inserido na 
agenda 2030, na meta nacional de acesso 
universal à energia até 2030. 

O programa de transformação é sus-
tentado por planos de acção e de gestão 
detalhados, prevendo-se que, nos próxi-
mos anos, Moçambique consiga aumentar 
a capacidade de geração, transmissão e 
exportação de energia. 

As obras iniciaram em 2020 e 
previa-se que terminassem este ano, mas 
sofreram uma paragem forçada por conta 
da pandemia da Covid-19. Assim, o ca-
lendário da finalização foi reprogramado 
para o próximo ano, 2023.

Moçambique tem cerca de 30 mi-
lhões de habitantes, dos quais mais de dois 
terços não têm acesso à energia eléctrica. 
(Eduardo Conzo)

(Maputo) O governo decidiu, 
através de uma decisão da ministra 
da Justiça, Assuntos Constitucionais 
e Religiosos, Helena Kida, datada de 
18 de Outubro corrente, e comunica-
da à congregação nesta quinta-feira, 
suspender temporariamente todas 
as actividades religiosas da Igreja 
Velha Apostólica em Moçambique, 
numa medida justificada com a ne-
cessidade de evitar “consequências 
desastrosas” que possam resultar da 
violência que tem sido assistida nos 
últimos tempos. 

Em causa, segundo se sabe, está 
em causa um ambiente de desenten-
dimento e criação de alas na congre-
gação, particularmente resultante 

Igreja Velha Apostólica em Moçambique 

Governo suspende actividades
do comportamento tido como bastante 
problemático do apóstolo Jaime César 
Matlombe, dirigente que, aliás, foi 
compulsivamente reformado e indicado 
a “apóstolo emérito”, como caminho 
para devolver paz àquela igreja. 

A decisão de mandá-lo à reforma 
de forma antecipada foi tomada de for-
ma, segundo se sabe, de forma unânime 
pelo órgão máximo desta congregação, 
depois de  reunir  apóstolos da região 
africana e médio oriente. Entretanto, 
apesar da decisão daquela entidade com 
sede na África do Sul, nas últimas sema-
nas tem estado a ser visto um ambiente 
não de reconciliação, mas de preparação 
de confrontação, tendo como promotor 
o apóstolo Jaime César Matlombe. 

É que, segundo consta, Jaime César 
Matlombe não aceita as decisões supe-
riormente tomadas e insiste em tentar 
perpetuar o seu reinado, num cenário 
em que mais de 90 por cento de crentes 
têm estado a manifestar, publicamente, 
o seu descontentamento em torno do 
comportamento de excessos de Jaime 
Matlombe. 

O que se diz é que ele [Jaime 
Matlombe] exige à conferência dos 
apóstolos que o deixem terminar o seu 
mandato, que segundo tem estado a dizer 
nas comunidades por onde passa, vai até 
31 de Dezembro. Por outro lado, exige 
que seja ele a sugerir o apóstolo que deve 
ser ordenado em sua substituição, o que 
para os crentes não faz qualquer sentido 
tendo em conta que seria a continuidade 
da deplorável conduta dele encarnada 
em outra pessoa. 

“Ele está a criar alas. Está a incitar à 
violência. Está a promover delapidação 
dos recursos. Está a dividir a igreja para 
criar a dele. Diz que a dele vai passar 
a chamar-se Igreja Velha Apostólica 
DE Moçambique, contra a verdadeira 
que é Igreja Velha Apostólica EM Mo-
çambique” – disse um crente, anotando 
que “talvez a decisão do Ministério da 
Justiça venha mesmo para evitar males 
maiores na congregação, porque aquele 
senhor está mesmo a dividir crentes para 
continuar a reinar, e quando é assim 
maior violência pode acontecer e gente 
pode morrer na igreja”.

O importante, acrescentou, “é 
que o Ministério da Justiça e Assuntos 
Constituições chame o apóstolo Ma-
tlombe, sente com ele e chame-lhe à 
razão, pois ele deve tentar promover a 
paz e a reconciliação e não dividir para 
continuar a reinar”. (Redacção)
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(Maputo) O Primeiro-ministro 
(PM), Adriano Maleiane, reiterou, 
nesta quinta-feira, na Assembleia da 
República (AR), que o governo vai 
continuar a apostar no que considera 
“diversificação da economia e au-
mento da produção e produtividade” 
como caminhos a serem privilegia-
dos na abordagem do combate à 
pobreza e redução do custo de vida, 
cuja incidência tem estado, nos últi-
mos tempos, a manter bem elevado o 
espectro de manifestações públicas. 
Aliás, recorde-se, há pouco tempo, a 
maior organização sindical do país, 
a OTM -CS, veio a público ameaçar 
convocar manifestações públicas à 
escala nacional, caso o governo con-
tinue a fazer ouvidos de mercador em 
relação à subida imparável do custo 
de vida e consequente deterioração 
da capacidade de compra do traba-
lhador moçambicano. 

Adriano Maleiane, que falava 
na Assembleia da República no 
segundo e último dia de respostas 
às perguntas colocadas pelas três 
bancadas parlamentares, disse que a 
par desta abordagem, continuar-se-ia 
a implementar acções que melhorem 
a estabilidade macroeconómica e o 
ambiente de negócios.

“Continuaremos ainda a prio-
rizar a adopção e implementação de 
accões que assegurem a melhoria da 
estabilidade macro económica, do 
ambiente de negócios e de atracção 
de investimentos como forma de, 
cada vez mais, garantir a diversifica-
ção da nossa economia e o incremen-
to da produção e produtividade com 
destaque para agricultura, indústria e 
turismo, tendo em conta o seu efeito 
multiplicador na geração de emprego 
e renda para o povo moçambicano” 
– apontou o PM, perante reacções 
diferenciadas dos deputados da 
Assembleia da República. As duas 
bancadas que perfazem a oposição 
mantinham uma tónica crítica e de 
insatisfação, mas a Frelimo, que é 

Caminhos para a redução do custo de vida

Maleiane voltou a falar 
da diversificação da economia

maioritária, manteve a lógica de ba-
ter palmas mostrando convergência 
com a perspectiva apresentada pelo 
governo. 

Por outro lado, Adriano Ma-
leiane deu a conhecer que o governo 

estava a fazer a revisão da Estratégia Na-
cional de Desenvolvimento Económica, 
no sentido de actualizá-la e garantir que 
esteja em condições de responder aos de-
safios colocados até 2041. A estratégia é 
um documento que indica a visão do que 
Moçambique pretende ser em determinada 
área em determinado período. 

Assim que o processo estiver concluí-
do, garantiu Maleiane, o documento seria 
depositado na AR para efeitos de apreciação 
e possível aprovação. (Redacção)

(Maputo) Arranca, nesta sexta-
-feira, a 12ª edição do Campeonato 
Africano das Nações (CAN) em 
futebol de praia, evento que decorre 
na turística vila de Vilankulo, na pro-
víncia de Inhambane, cujo término 
está previsto para 28 do corrente mês 
de Outubro. 

No jogo de abertura, Moçambi-
que vai defrontar a selecção do Ma-
lawi, sendo que a partida está inserida 
no Grupo “A”.

O Marrocos é outra selecção 
que faz parte do grupo da equipa 
moçambicana, este que ficou reduzido 
a somente três equipas por conta da 

Na vila turística de Vilankulo

Arranca hoje CAN de futebol 
de praia

desistência da Nigéria.
O grupo “B” comporta as selecções 

do Senegal, Uganda, Egipto e Madagáscar.
O campeonato é aguardado com 

muita expectativa por parte dos amantes 
da modalidade, tendo em conta a brilhante 
prestação do conjunto moçambicano na 
edição anterior.

Naquela competição, Moçambique 
perdeu na derradeira jornada diante do 
Senegal, actual campeão em título, por 
quatro bolas a uma.

O Presidente da Republica, Filipe 
Nyusi, vai presidir à cerimónia de inau-
guração do campeonato, na tarde de hoje. 
(Redacção)
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