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A Comunidade Desenvol-
vimento da África Austral 
(SADC) destaca que o seu 
contingente militar, a Mis-
são da SADC em Moçambi-
que (SAMIM), está a registar 
“grandes progressos” no 
combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado.
“Apraz-me destacar que a 
Missão da SADC em Moçam-
bique (SAMIM) tem feito 
grandes progressos no res-
tabelecimento da paz e se-
gurança em Cabo Delgado”, 
disse a ministra das Rela-
ções Internacionais...
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SAMIM regista “grandes progressos” 
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SAMIM regista “grandes progressos” contra o terrorismo em Cabo Delgado

contribuir para a reconstrução 
em curso em Cabo Delgado, 
no âmbito do plano definido 
pelo Governo de Moçambi-
que”, acrescentou Naledi Pan-
dor, destacando o terrorismo 
como uma ameaça que exige a 
cooperação regional.
“Além disso, os esforços regio-
nais para prevenir e combater 
a proliferação de armas devem 
ser intensificados e encoraja-
dos. A este respeito, os Estados-
-membros devem fortalecer 
e priorizar a implementação 
do protocolo da SADC sobre o 
controlo de armas de fogo, mu-
nições e outros materiais rela-
cionados”, acrescentou.
Na quinta-feira, a SADC pror-
rogou provisoriamente a sua 
missão militar que combate 
grupos armados no norte de 
Moçambique.
A decisão foi tomada durante 
uma cimeira extraordinária 
da “troika” dos chefes de Es-
tado e de Governo da SADC, 
reunida em formato virtual e 
em que Moçambique foi re-
presentado pelo seu chefe de 
Estado, Filipe Nyusi.

A Comunidade Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) 
destaca que o seu contingente 
militar, a Missão da SADC em 
Moçambique (SAMIM), está a 
registar “grandes progressos” 
no combate ao terrorismo em 
Cabo Delgado.
“Apraz-me destacar que a Mis-
são da SADC em Moçambique 
(SAMIM) tem feito grandes 
progressos no restabeleci-
mento da paz e segurança em 
Cabo Delgado”, disse a minis-
tra das Relações Internacionais 
e Cooperação da África do Sul, 
Naledi Pandor, falando duran-
te a abertura da 24.ª Reunião 
Ministerial do Órgão da SADC 
sobre Cooperação em Política, 
Defesa e Segurança, que de-
correu esta terça-feira em Pre-
tória, na África do Sul.
Segundo a chefe da diploma-
cia sul-africana, além da mis-
são militar no terreno, a SADC 
está a desenvolver programas 
de apoio para as comunidades 
locais, através do Mecanismo 
de Resposta Antecipada da 
União Africana.
“Estes são esforços que visam 

Fundamentalmente, este re-
forço visa prevenir a crescen-
te vaga de emboscadas por 
parte dos grupos armados 
sobre de inspiração islâmi-
ca contra as forças das FADM 
(exército moçambicano) e da 
SAMIM.
O contingente da SAMIM é 
actualmente calculado em 
cerca de 2.000 homens. O 
maior contingente na zona 
é o sul-africano. A base de 
Macomia conta com cerca 
de 600 militares das SANDF 
(pára-quedistas e operações 
especiais) e é aguardado 
para breve um reforço de 200 
elementos. A África do Sul 
está prestes a atingir o má-
ximo de militares previstos 
em Cabo Delgado (1.400). 
A província de Cabo Delga-
do é rica em gás natural, mas 
aterrorizada desde 2017 por 
rebeldes armados, sendo al-
guns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado 
Islâmico.
Há cerca de 800 mil deslo-
cados internos devido ao 
conflito, de acordo com a Or-
ganização Internacional das 
Migrações (OIM), e cerca de 
4.000 mortes, segundo o pro-
jeto de registo de conflitos 
ACLED.
Desde Julho de 2021, uma 
ofensiva das tropas governa-
mentais com o apoio do Ru-
anda a que se juntou depois 
a Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral 
(SADC) permitiu recuperar 
zonas onde havia presença de 
rebeldes, mas a fuga destes 
tem provocado novos ataques 
noutros distritos usados como 
passagem ou refúgio.

O alargamento provisório do 
destacamento das tropas da 
África Austral vai durar até à 
“apreciação e consideração” 
do relatório abrangente da 
SAMIM pela cimeira ordiná-
ria dos chefes de Estado e de 
Governo da SADC, agendada 
para 17 e 18 de Agosto de 
2022, na República Democrá-
tica do Congo.
Refira-se que a espinha dorsal 
da SAMIM, o contingente sul-
-africano (SANDF) reforçou, 
no início deste Julho, o seu 
armamento e equipamento 
de combate destinado às tro-
pas desdobradas no âmbito 
deste esforço, concretamente 
no distrito de Macomia. 
Para esse efeito, os militares 
sul-africanos usaram o por-
to de Pemba para descarre-
gar armamento e 80 veículos 
blindados e todo-o-terreno 
do tipo Casspir (fabrico Tibs 
Transport, África do Sul) e usa-
dos sobretudo para transpor-
te de tropas (14 por veículo), 
sendo conhecidos pela sua 
resistência a eventuais minas 
e ataques com armas de fogo.

Além disso, os esforços regionais para prevenir e combater a proliferação de armas 
devem ser intensificados e encorajados. A este respeito, os Estados-membros devem 
fortalecer e priorizar a implementação do protocolo da SADC sobre o controlo de 
armas de fogo, munições e outros materiais relacionados
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Especialistas 
forenses dizem 

que ainda não há 
causas conclusivas 

sobre as mortes 
dos 21 jovens. O 

Ministro da Polícia, 
Bheki Cele, disse a 
jornalistas que as 

investigações iriam 
continuam

Metanol pode ter sido 
a causa da morte de 
21 jovens no Cabo

Resultados preliminares, 
divulgados esta terça-feira 
(19 de Julho) apontam para 
a presença de metanol nas 
amostras de sangue dos 21 
adolescentes que morreram, 
no bar Enyobeni, na província 
sul-africana do Cabo Orien-
tal, a 26 de Junho passado.
No entanto, a direcção pro-
vincial de saúde do Cabo 
Oriental diz que ainda se-
rão feitos mais testes para 
determinar se o metanol 
estava ou não em níveis le-
tais.
Litha Matiwane, da direcção 
de saúde do Cabo Oriental, 
disse que “os níveis de ál-
cool no sangue das vítimas 
não foram fatais, nem seus 
níveis de monóxido de car-
bono” acrescentando que os 
resultados finais é que vão 

determinar as reais causas 
das mortes.
Os dados preliminares es-
tão contidos num relatório 
do laboratório da cidade do 
Cabo, que realizou os testes 
toxicológicos.
O metanol, também chama-
do de álcool metílico, é uma 
substância alcoólica comu-
mente encontrada em pro-
dutos de limpeza. 
Entretanto, especialistas fo-
renses dizem que ainda não 
há causas conclusivas sobre as 
mortes dos 21 jovens. O Minis-
tro da Polícia, Bheki Cele, disse 
a jornalistas que as investiga-
ções iriam continuam
No dia 26 de Junho, adoles-
centes [o mais novo tinha 
13 anos] morreram num bar 
Enyobeni, em circunstancias 
ainda por esclarecer. 
A dona do bar foi detida e 
posteriormente solta, se-
mana passada, acusada de 
manter aberto o estabele-
cimento fora de horas. Dois 
trabalhadores do bar tam-
bém foram notificados e pa-
garam multas. 
O bar foi fechado logo após 
a tragédia.
As famílias dos 21 adoles-
centes continuam a exigir 
explicações do que causou a 
morte precoce dos seus en-
tes queridos.
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Filhos de José Eduardo 
dos Santos aceitam 
funeral em Angola, mas…

Os filhos mais velhos do ex-
-Presidente angolano José 
Eduardo dos Santos com-
prometeram-se esta terça-
-feira a colaborar na realiza-
ção de um funeral nacional, 
mas após as eleições de 24 
de Agosto e pedem um mau-
soléu para acolher os restos 
mortais.
Numa carta subscrita por 
cinco dos seus descenden-
tes (Isabel, José Filome-
no “Zenu”, Welwitschea 

“Tchizé”, Joess e José Edu-
ardo Paulino “Coreon Dú”), 
os filhos do antigo Presi-
dente da República expres-
sam “profunda gratidão ao 
povo de Angola” e a todos 
os que partilham a sua tris-
teza, pedindo respeito pelo 
luto.
“Seja qual for o resultado 
das próximas eleições, no 
futuro, nós, a família, junto 
das instituições e do Pre-
sidente eleito, colaborare-
mos na união da Nação e, a 
organizar com tempo ne-
cessário as condições para 
homenagem e o funeral 
nacional do Pai da Nação, 
o nosso pai, Eng. José Edu-
ardo dos Santos, para que 
um dia este em dignidade 
e respeito descanse em paz 
na terra dos seus antepas-
sados”, prometem os filhos 
mais velhos, na carta.
“Nós, os filhos do Eng. José 
Eduardo dos Santos, apela-
mos a todos a respeitarem 
os nossos costumes, os nos-
sos valores ancestrais e as 
nossas crenças religiosas. O 
nosso pai tem esse direito e 
ninguém o pode contestar”, 
apelam, salientando que na 
tradição africana o tempo de 

Nós, os filhos 
do Eng. José 
Eduardo dos 

Santos, 
apelamos a todos 
a respeitarem os 
nossos costumes, 
os nossos valores 

ancestrais e as 
nossas crenças 

religiosas. O nosso 
pai tem esse direito 

e ninguém o pode 
contestar

A família de 
José Eduardo 
dos Santos, 

que faleceu no 
passado dia 

08 de Julho em 
Barcelona, 
e o Governo 

angolano estão 
envolvidos numa 
disputa judicial 

quanto à entrega 
e trasladação do 
corpo de ex-chefe 
de Estado, que tem 

oito filhos, de cinco 
mulheres

luto é “um tempo de refle-
xão e reconciliação”.
A família de José Eduardo 
dos Santos, que faleceu no 
passado dia 08 de Julho 
em Barcelona, e o Governo 
angolano estão envolvidos 
numa disputa judicial quan-
to à entrega e trasladação do 
corpo de ex-chefe de Estado, 
que tem oito filhos, de cinco 
mulheres.
De um lado, estão os cinco 
irmãos mais velhos que, nes-
ta carta, rejeitam celebrar as 
exéquias antes das eleições 
em Angola, onde correm 
processos judiciais contra 
Isabel dos Santos; do outro, 
está a viúva e mãe de três 
outros filhos de José Edu-
ardo dos Santos, Ana Paula 
dos Santos, que estava afas-
tada do marido há alguns 
anos, ressurgindo a seu lado 
nos últimos meses.
Ana Paula dos Santos foi a 
interlocutora do Governo 
angolano quando o mari-
do se encontrava interna-
do na clínica de Barcelona, 
onde acabou por falecer, e 
é apoiada pelo Governo an-
golano que pretende fazer 

um funeral de Estado em Lu-
anda, mas viu chegar ao fim 
os sete dias que decretou 
para o luto nacional sem a 
presença do corpo no veló-
rio, estando dependente da 
decisão dos tribunais espa-
nhóis.

frase
A política tem a sua fonte na perversidade e não na gran-
deza do espírito humano
- Voltaire, filósofo 

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00
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Heroínas da conservação
Fatiança Paulino e Imacu-
lada João são duas sofa-sofa-
lenses de gema que, pelo 
menos como o afirmaram, 
politicamente incolores, 
desarmadas, enfrentaram 
desconfianças de dois con-
tendores fortemente arma-
dos e, pela conservação do 
meio ambiente, não baixa-
ram a guarda e levaram a 
sua missão até aos dias de 
hoje.
Estão devidamente iden-
tificadas e localizadas, vi-
vem e trabalham no Regu-
lado de Canda-Nhanguco, 
no distrito de Gorongosa, 
província de Sofala, Centro 
de Moçambique e são, em 
nosso modesto entender, 
merecedoras de reconhe-
cimento público oficial de 

quem de direito, pelo que 
fazem (vide páginas 13/19 
desta edição da revista 
Prestígio – Julho/Agosto 
de 2022) ou https://bit.
ly/3oc1lWc.
Mana Ivete Maibase, aqui 
tem uma sugestão de “TPC” 
para fazer e levar s resulta-
dos a quem de direito. Afinal 
você mesma é prova de que 
um apelido “desconhecido” 
na praça por mérito próprio 
pode singrar.
Esta é a manchete da edição 
da revista Prestígio deste 
Julho/Agosto de 2022, que, 
como sempre tem outras 
matérias bem interessantes, 
dentre elas, a saber:
- Uma edição especial do 
Mozambique Fashion Week 
(MFW) a decorrer em Vi-
lankulo
- A reintrodução de rinoce-
rontes no Parque Nacional 
do Zinave, 40 anos depois
- A premiação de Mia Couto 
com o galardão de Prémio 
de Literatura José Craveiri-
nha
- O lançamento de mais uma 
obra da lavra de Jorge de 
Oliveira
- As revelações inéditas do 
empresário Muhammad Ab-
dullah , da COTUR, entre ou-
tras matérias para as quais, 
desde já, convidamos o es-
timado leitor a “degustar” 
com gosto.
Até Setembro/Outubro 

Mana Ivete 
Maibase, aqui 

tem uma sugestão 
de “TPC” para 

fazer e levar s 
resultados a quem 
de direito. Afinal 

você mesma é prova 
de que um apelido 
“desconhecido” 

na praça por 
mérito próprio 

pode singrar
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Sinónimo de turismo em Moçambique

RINOCERONTES 
REGRESSAM AO 

PARQUE DO ZINAVE 

JORGE DE OLIVEIRA 
TEM NOVO LIVRO

QUANDO OS DIAS CORREM 
MAL AOS ASTROS

DUAS HEROÍNAS
DA CONSERVAÇÃO POR RECONHECER 

MIA COUTO VENCE 
GRANDE PRÉMIO DE 

LITERATURA JOSÉ 
CRAVEIRINHA

JÁ DISPONÍVEL

Caso esteja interessado em receber, não hesite. 
Formalize o pedido através do prestigio@tvcabo.

co.mz, indicando seu nome.
É GRÁTIS
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PREVISÃO DE TEMPO 

27º 17º 24º 14º

21 Julho 20 Julho

QUARTA       QUINTA       SEXTA       SÁBADO       DOMINGO               
22 Julho 

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/
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Sobre a nomeação de Raul 
Domingos à embaixador 
Vencem a inclusão e Estado 
de Direito e democrático. 
Assim como a construção da 
Paz.
Com esta nomeação está um 
grande gesto de reconcilia-
ção, inclusão e sentido de 
Estado. 

1. O presidente distingue, 
ao nomear Raul Domingos, 
o Estado do governo. Existe 
Estado moçambicano e exis-
te o governo. Nomear como 

embaixador um cargo que 
pode ser exercido por qual-
quer moçambicano sem cor 
partidária, religião ou cren-
ças é um passo significativo. 
Em África, Nelson Mandela 
fez isso e por isso a sua li-
derança foi distinguida pela 
ONU.

2. África é terra de guerras 
por falta da inclusão. Quem 
vence, vence tudo e quem 
perde, perde tudo até espo-
lhar-te de ser cidadão de um 
país.
Deste modo o presidente 
da República mostra que é 
presidente não só do seu 
partido Frelimo, mas, e so-
bretudo, de todos moçam-
bicanos. 
As funções que podem ser 
exercidas por qualquer mo-
çambicano (cidadão) são 
as do Estado tais como ma-
gistrados, forças armadas, 
missões diplomáticas, di-
rectores nacionais, PCA’s de 
empresas públicas etc. 
Governo é aquele conjunto 
de ministros (o executivo), 
todos outros poderes po-
dem ser ocupados por qual-
quer cidadão. 
Era pena vivermos até meio 
século excluindo outros mo-
çambicanos de serem filhos 
deste país por cores partidá-

rias ou religião enquanto a 
nossa Constituição defende 
o Estado de Direito e demo-
crático. 
O que acabou de acontecer 
acontece nos países civili-
zados desde França, Itália ou 
Inglaterra ou Portugal. 
Os embaixadores são cida-
dãos do Estado. 
Este é um gesto forte de 
luta contra aquilo que o 
intelectual Óscar Monteiro 
chamou de partidocracia 
(o partido acima do esta-
do). Óscar Monteiro (mem-
bro sénior e co-fundador 
da frelimo) pedia. “Peço a 
minha frelimo pra não se 
sobrepor ao Estado. Não 
vamos matar o Estado pra 
viver exclusivamente o 
partido. É o que estraga o 
Estado de Direito e demo-

crático”. De facto o par-
tido (enquanto no poder) 
ajuda a gestão do Estado 
sem ser, por isso, o dono 
do Estado e abocanhando-
-o. Monteiro distinguia o 
Estado do partido e escre-
veu num dos seus ensaios 
académicos publicado por 
Cadernos Sociológicos co-
ordenados por Professor 
Carlos Serra. 
Nyusi entra na história de 
Moçambique como quem 
pretende ser presidente dos 
moçambicanos e não exclu-
sivamente presidente do 
seu partido.
Viva a inclusão, viva o Esta-
do de direito e viva a demo-
cracia.

Era pena 
vivermos até 
meio século 

excluindo outros 
moçambicanos de 

serem filhos deste 
país por cores 

partidárias 
ou religião 
enquanto 

a nossa 
Constituição 

defende o Estado 
de Direito 

e democrático

Alberto Ferreira (no Facebook)
*   título da responsabilidade 
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Um grande gesto de 
reconciliação


