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Novas incursões semeiam luto e destruição em Macomia 

Uma nova incursão terrorista, na vila de Macomia, na província de Cabo Delgado, semeou luto e des-
truição e pôs a população em debandada.

KaTembe reflecte sobre 
regularização do DUAT 
e acesso a água potável

O distrito da Katembe, um dos mais pobres da 
Cidade de Maputo, enfrenta vários proble-
mas, sendo parte deles a morosidade na re-

gularização do Direito de Uso e Aproveitamento da 
Terra (DUAT) e o acesso deficitário a água potável.
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Novas incursões semeiam luto e destruição em Macomia 

Uma nova incursão terrorista, na vila de Ma-
comia, na província de Cabo Delgado, se-
meou luto e destruição e pôs a população 

em debandada.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas, casas foram 
destruídas e  várias pessoas fugiram da vila, após um 
grupo armado desconhecido atacar no último domin-
go a vila de Macomia, no centro de Cabo Delgado.

Fontes das milícias locais que avançaram com o as-
sunto na segunda-feira, relataram  que outras seis 
pessoas ficaram feridas, das quais três transportadas 
para o Hospital de Pemba.

Tropas moçambicanas e do Ruanda estacionadas na 
zona responderam ao ataque e, de acordo com uma 
fonte da comunidade, citada pela DW Africa, o bairro 
mais afectado foi o de Napulubo, de onde os morado-
res fugiram. "Houve fogo intenso, estamos nas ma-
tas", descreveu um dos deslocados.

A violência eclodiu um dia depois de homens arma-
dos terem reduzido a cinzas uma igreja, mais a sul, 
em Namapamo, no distrito de Chiúre.

Os mesmos agressores saquearam a comunidade e le-
varam milho, arroz e galinhas, relatou fonte da aldeia, 
que lamenta a morte recente de outros residentes, 
cujos corpos foram encontrados decapitados.
Um grupo de militares foi destacado para Namapamo 
e Micoleni, outra aldeia alvo de incursões.

A província de Cabo Delgado tem sido aterrorizada 
desde 2017 por uma violência armada, sendo alguns 
ataques reclamados pelo grupo extremista do Estado 
Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde há 
um ano com apoio do Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), liber-
tando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram 
novas vagas de violência a sul da região e na vizinha 
província de Nampula.

Em cinco anos, o conflito já fez um milhão de des-
locados, de acordo com o ACNUR, e cerca de 4.000 
mortes, segundo o projecto de registo de conflitos 
ACLED.
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KaTembe reflecte sobre regularização do DUAT e acesso a água potável

O distrito da Katembe, um dos mais pobres 
da Cidade de Maputo, enfrenta vários pro-
blemas, sendo parte deles a morosidade na 

regularização do Direito de Uso e Aproveitamento da 
Terra (DUAT) e o acesso deficitário a água potável.

Segundo um relatório do Estudo de Base sobre as 
questões em alusão,  mais de 70% das famílias não 
tem os títulos  do DUAT  e somente cerca de 26% tem 
acesso a água potável do provedor público, o FIPAG.

Para reflectir sobre estas problemáticas e buscar so-

luções, terá lugar, nesta quinta-feira, 27 de Outubro, 
uma Conferência distrital sobre Regularização do 
DUAT e Acesso a água potável naquele distrito, con-
cretamente no bairro Chali, numa das estâncias turís-
ticas locais.

Apuramos ainda, segundo o comunicado de impren-
sa a que tivemos acesso que a Conferência conta com 
intervenções de representantes do Conselho Munici-
pal de Maputo; Administração do Distrito KaTembe; 
FIPAG/Águas da Região Metropolitana de Maputo) e 
de representantes de outras instituições convidadas, 
como o Centro para a Democracia e Desenvolvimen-
to (CDD).

Trata-se de uma iniciativa da Associação para o De-
senvolvimento Comunitário da KaTembe(ADC-
-KATEMBE), integrada num projecto de “Acesso à 
Informação e Monitoria da Governação Local, deno-
minado Cidadania Autárquica, financiado pela Fun-
dação MASC, através do Programa de Apoio a Acto-
res Não-Estatais(PANNE).

Além da Cura em concerto 
O projecto social de sensibilização e apoio à 

saúde, atravês, fundamentalmente,  de ma-
nifestações culturais, denominado "Além da 

Cura", realiza domingo próximo, pelas 11 horas, na 
Associação dos Músicos, na cidade de Maputo, um 
concerto cultural para angariação de fundos. 

E, o pretexto para esta actividade inaugural da inicia-
tiva é a sinalização do Outubro Rosa, uma solidarie-
dade contra o cancro.

Segundo nota informativa enviada à nossa redacção,  
"Além da "Cura",  é um projecto social que  pretende 
impactar mulheres e homens através da produção de 
conteúdos humanizados sobre saúde, concretamente 
campanhas e eventos culturais com o objectivo de 
consciencialização e fortalecimento da saúde emo-

cional de mulheres, homens e seus familiares para a 
superação.

Pois, "doenças como o câncer não deixaram de exis-
tir e por isso queremos aproveitar o mês do Outubro 
Rosa para começar, trazendo inspiração e esperança 
para as mulheres  moçambicanas e não só", explicam 
os mentores da iniciativa, que tem no elenco a cantora 
Tchakaze.

No entanto,  este  projecto que pretende ser de âmbi-
to nacional, abragendo comunidades de todo o país, 
na sua primeira edição, nesta semana, concretamente 
no domingo, dia 30 de Outubro, pelas 11 horas, reali-
za um concerto musical, na Associação dos Músicos 
Moçambicanos, cujos fundos a angariar com as en-
tradas visam apoiar as vítimas do cancro, particular-
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mente mulheres, sendo um proble-
ma que vem abalando as  famílias 
moçambicanas.

Além da própria Tchakake, des-
filaram no palco da Associação 
dos Músicos, vários artistas e ac-
tivistas comprometidos pela causa, 
maioritariamente mulheres.

Segundo o cartaz do evento, cons-
tam: Tchakaze, Sizaquel, Maelly, 
Lyshinne, Djuly, Rassy Kani, Koti-
nha, Alves Silva, Uamba e Isis Ma-
vota.

Kátia Vanessa 
e Tenderness & 
Love juntam-se 
para promoção 
do empodera-
mento feminino 
em Moçambique

Foi na passada sexta-feira, 21 de Outubro, que 
as duas partes (Kátia Vanessa e TAL) chega-
ram a acordo em juntar esforços em uma mis-

são comum: O EMPODERAMENTO FEMININO 
EM MOÇAMBOIQUE. A Tenderness And Love é 
uma organização moçambicana, que tem como pau-
ta Direitos Humanos, com foco em Educação e De-
senvolvimento comunitário. Fundada por uma jovem 
socióloga moçambicana, a organização tem vindo 
a trabalhar com as comunidades, nas pautas acima 
descritas vale recordar que um dos projectos que a 
mesma tem levado à cabo é o MENINA TU PODES. 
A cantora Kátia Vanessa, que além de ser activista 
social, possui cerca de 20 anos de carreira musical e 
já lançou vários hits na praça, inclusive o seu último 
single SUPA WOMAN, que levanta a auto-estima das 
mulheres e fala sobre a força e o poder que uma mu-
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lher tem para si, e para outra. Neste âmbito, as duas 
partes se uniram, de forma a expandir ainda mais o 
seu impacto positivo nas raparigas beneficiárias deste 
projecto (e não só), uma vez que a arte/música, é uma 
forma de alcançar massas, e influenciar positivamen-
te mentes, atitudes e comportamentos. Para a direc-
tora geral da Organização, Priscila Sitole: “sabemos 
da importância que é para as meninas, terem mode-
los de referência para um empoderamento saúdavel e 
melhores escolhas no presente/futuro. Ficamos muito 
felizes por contar agora oficialmente com a nossa em-
baixadora musical Kátia Vanessa, que é uma grande 
referência da promoção do empoderamento femini-

no no nosso país.” Kátia Vanessa reforçou que: “ser 
embaixadora do Projecto MENINA TU PODES, e da 
TAL, enche-me de orgulho e gratidão, pois é um re-
conhecimento do trabalho que tenho estado a fazer de 
empoderar as meninas e mulheres através da música. 
Esta parceria vai juntar mais ainda as sinergias, alcan-
çando assim muito mais mulheres!”
A música já tem vindo a tocar nas sessões do projec-
to, e já é um grande sucesso: o momento musical é 
o momento que complementa a palestra, fazendo-as 
acreditar que ELAS PODEM SIM, pois são SUPA 
WOMAN´s, SUPA GIRLS
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