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pág 3As Forças Armadas de De-
fesa e Segurança de Mo-
çambique anunciaram, esta 
quarta-feira, o “abate” de 
um membro do grupo que 
atacou, no domingo, uma 
coluna de viaturas no dis-
trito de Macomia, numa in-
cursão rebelde que deixou 
pelo menos três mortos (Re-
dactor N° 6377, págs. 1 e 2).
A incursão rebelde de do-
mingo teve como alvo um 
comboio de sete viaturas na 
Estrada Nacional 380, uma 
das principais da província, 
e, como resultado, um moto-
rista de um camião-cisterna 
foi atingido mortalmente, 
tendo os outros dois mortos 
resultado do despiste...
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FDS dizem que “abateram” 
um dos atacantes de domingo
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FDS dizem que “abateram” um dos atacantes de domingo

va, fizeram-se ao terreno 
em patrulha e perseguição 
desde o dia da emboscada 
até ao dia seguinte. As for-
ças destacadas, em coor-
denação com a força local, 
entraram em confronto com 
o inimigo, numa dada ma-
chamba [campo agrícola] da 
aldeia Nova Zambézia, onde 
abateram um terrorista e o 
resto escapou mata aden-
tro”, avançou Omar Saranga.
O coordenador do Teatro 
Operacional Norte, que além 
de oficial militar superior 
é historiador, em termos 
académicos, reitera que os 
rebeldes estão “enfraque-
cidos” e em “debandada”, 
lembrando a operação que 
culminou com o assalto à 
principal base dos insurgen-
tes designada Katupa, em 
Macomia, no fim do mês pas-
sado.
“Os terroristas foram es-
corraçados da sua base nas 
matas de Katupa e encon-atupa e encon-

As Forças Armadas de Defesa 
e Segurança de Moçambique 
anunciaram, esta quarta-fei-
ra, o “abate” de um membro 
do grupo que atacou, no do-
mingo, uma coluna de viatu-
ras no distrito de Macomia, 
numa incursão rebelde que 
deixou pelo menos três mor-
tos (Redactor N° 6377, págs. 
1 e 2).
A incursão rebelde de do-
mingo teve como alvo um 
comboio de sete viaturas na 
Estrada Nacional 380, uma 
das principais da província, e, 
como resultado, um motoris-
ta de um camião-cisterna foi 
atingido mortalmente, tendo 
os outros dois mortos resul-
tado do despiste do veículo 
pesado, conforme explicou 
à comunicação social estatal 
Omar Saranga, coordenador 
do Teatro Operacional Norte 
(TON).
“As nossas forças, alertadas 
e dentro do seu elevado sen-
tido de prontidão combati-

tivação da base de Katupa e 
o enfraquecimento da acção 
dos terroristas”. 
Aquele órgão encorajou as 
Forças de Defesa e Seguran-
ça e seus parceiros a envida-
rem mais esforços no senti-
do de garantir a manutenção 
da paz e segurança das po-
pulações e seus bens. 
O Conselho Nacional de De-
fesa e Segurança saudou “o 
desempenho e o sentido 
patriótico da Força Local na 
Província de Cabo Delgado, 
facto que concorre para me-
lhoria da segurança das po-
pulações nos distritos afec-
tados pelo terrorismo”.
A província de Cabo Delga-
do é rica em gás natural e 
tem sido aterrorizada desde 
2017 por rebeldes armados, 
sendo alguns ataques recla-
mados pelo grupo extremis-
ta Estado Islâmico.
Há cerca de 800 mil deslo-
cados internos devido ao 
conflito, de acordo com a 
Organização Internacional 
das Migrações (OIM), e cerca 
de 4.000 mortes, segundo o 
projeto de registo de confli-
tos 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 presen-
ça de rebeldes, mas a fuga 
destes tem provocado novos 
ataques noutros distritos 
usados como passagem ou 
refúgio.

tram-se em fuga espalhados 
em pequenos grupos. Para 
sobreviver, realizam incur-
sões terroristas e pilham 
produtos alimentares nas 
aldeias”, concluiu Omar Sa-
ranga.
Os “ganhos” militares no 
TON foram, de resto, salien-
tados durante a X Reunião 
Ordinária do Conselho Na-
cional de Defesa e Segu-
rança (CNDS) orientada esta 
quarta-feira em Maputo pelo 
Presidente da República e 
Comandante-Chefe das For-
ças de Defesa e Segurança, 
Filipe Jacinto Nyusi.
Um comunicado enviado ao 
Redactor no final desta reu-
nião sublinha que “o Con-
selho Nacional de Defesa e 
Segurança congratulou as 
Forças de Defesa e Segu-
rança pelo esforço abnega-
do na reposição da ordem e 
segurança pública no Teatro 
Operacional Norte, facto 
que culminou com a desac-

As nossas forças, alertadas e dentro do seu elevado sentido de prontidão combativa, 
fizeram-se ao terreno em patrulha e perseguição desde o dia da emboscada até ao 
dia seguinte. As forças destacadas, em coordenação com a força local, entraram em 
confronto com o inimigo, numa dada machamba [campo agrícola] da aldeia Nova Zambézia, 
onde abateram um terrorista e o resto escapou mata adentro
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FDS dizem que “abateram” um dos atacantes de domingo

Estamos neste
momento a 
desenhar a 

plataforma das 
informações que 

nós precisamos que 
façam parte deste 
leque de controlo 

que nós deseja-
mos implementar 
pela primeira vez 
- Fulgêncio Seda, 

director-geral do 
Serviço de Migração 

de Moçambique

redactor

O Serviço de Migração de 
Moçambique está a se pre-
parar para realizar um censo 
visando avaliar a condição 
de legalidade de estrangei-
ros no país.
A informação foi dada a co-
nhecer pelo director-geral 
da entidade, esta semana, 
na cidade da Beira, província 
de Sofala, Centro de Moçam-
bique.
“Nós estamos a planificar 
um recenseamento de raiz 

dos estrangeiros, visando 
saber onde eles se locali-
zam, qual foi o primeiro vis-
to que usaram para entrar na 
República de Moçambique e 
quais são as atividades que 
estão a desenvolver”, expli-
cou, Fulgêncio Seda.
O responsável falava à co-
municação social, momen-
tos após efectuar uma visita 
de trabalho à delegação do 
Serviço de Migração de So-
fala.
Segundo a fonte, será a pri-
meira vez que o país realiza 
este tipo de recenseamento, 
cujo objectivo principal é 
o “controlo da legalidade” 
dos estrangeiros em Moçam-
bique.
“Estamos neste momento a 
desenhar a plataforma das 
informações que nós preci-
samos que façam parte des-
te leque de controlo que nós 
desejamos implementar 
pela primeira vez”, acres-
centou Fulgêncio Seda, sem 
avançar a data do arranque 
do processo.
Questionado sobre a situa-
ção de Alberto Lário (vide 
Redactor N° 6376, pág. 6), 
treinador português de atle-
tismo detido há duas sema-
nas por irregularidades na 

Na forja primeiro censo 
de estrangeiros residentes
em Moçambique

sua documentação e que foi 
hospitalizado pouco tempo 
depois com covid-19, Ful-
gêncio Seda disse que o téc-
nico vai ser deportado logo 
que apresentar um teste ne-
gativo.
“Estávamos só à espera da 
realização do último teste 
de covid-19 e logo que isso 
acontecer ele vai sair do 
país”, declarou Fulgêncio 
Seda, sem avançar mais de-
talhes.
Segundo as autoridades 

moçambicanas, Alberto Lá-
rio está em situação de ir-
regularidade desde 2019, 
ano em que o seu Docu-
mento de Identificação de 
Residentes Estrangeiros 
(DIRE) teve o seu prazo ex-
pirado.
O técnico foi obrigado a pa-
gar uma multa de cerca de 
um milhão de meticais e, 
para regularizar a sua situa-
ção, deverá voltar para Por-
tugal.

Ficha técnica
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CNE angolana pede a partidos 
que evitem mensagens que 
conduzam a extremismos

O presidente da Comissão 
Nacional Eleitoral (CNE) an-
golana exorta os partidos 
concorrentes às eleições de 
24 de Agosto a “cumprirem 
rigorosamente a lei”, em re-
lação à forma de comunicar, 
“evitando levar os eleitores 
para momentos extremos”.
“Chamamos atenção aos 

partidos e coligações de par-
tidos concorrentes que de-
verão fazer cumprir a cons-
tituição e a lei e o código de 
conduta no que diz respeito 
à forma de comunicação 
evitando levar os eleitores 
para momentos extremos”, 
afirmou, esta terça-feira, Ma-
nuel Pereira da Silva.
O presidente da CNE, que 
falava na abertura de um 
workshop sobre cobertura 
eleitoral, dirigido a jorna-
listas de órgãos nacionais e 
estrangeiros, pediu também 
aos eleitores a “não perma-
necerem” nas assembleias 
de voto após exercerem o 
seu direito.
“Apelamos a todos os elei-
tores que após procederem 
a sua votação devem ime-
diatamente regressar à sua 
residência, porque se assim 
não fazermos estaríamos a 
contrariar uma norma da lei 
eleitoral”, frisou.
Manuel Pereira da Silva 
pediu aos jornalistas a re-
forçarem a educação cívica 
eleitoral junto dos cidadãos, 
reiterando que o eleitor 
“não necessita de permane-
cer na assembleia depois da 
votação”.
“O eleitor após a votação 
tem mesmo de regressar à 

O líder da CNE 
assegurou também 
que os resultados 
eleitorais serão 
produzidos por 

um órgão que tem 
como missão 
“organizar, 
coordenar, 
conduzir”, e 

mais do que isso, 
realçou, realizar o 
processo eleitoral 
de “forma isenta, 

transparente” 
e, por tropeço de 

comunicação, disse 
igualmente 

“sem lisura”
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casa e aguardar os resulta-
dos descansadamente”, sa-
lientou.
O líder da CNE assegurou 
também que os resultados 
eleitorais serão produzidos 
por um órgão que tem como 
missão “organizar, coorde-
nar, conduzir”, e mais do 
que isso, realçou, realizar o 
processo eleitoral de “forma 
isenta, transparente” e, por 
tropeço de comunicação, dis-
se igualmente “sem lisura”.
Para as eleições gerais de 24 
de Agosto, estarão espalhadas 
nas 18 províncias angolanas 
3.212 assembleias de voto e 
mais de 26 mil mesas de voto.
Estabelecer com precisão e 
exactidão o espaço de inter-
venção dos órgãos de comu-
nicação social no processo 
eleitoral é o principal ob-
jectivo deste workshop, que 
termina esta quinta-feira, 
em Luanda.

Garantir maior e melhor do-
mínio dos conteúdos e con-
ceitos em matéria eleitoral 
e estabelecer um relaciona-
mento de parceria com os 
diferentes órgãos de comu-
nicação social estão entre 
os objectivos específicos do 
encontro.
A CNE e seus órgãos, os ór-
gãos de comunicação social, 
o papel da comunicação so-
cial nas diferentes fases do 
processo eleitoral, a comu-
nicação institucional, a cam-
panha de educação cívica 
eleitoral e a Lei de Observa-
ção Eleitoral constituem os 
conteúdos temáticos deste 
workshop.
As quintas eleições gerais da 
história política de Angola 
estão agendadas para 24 de 
Agosto e oito forças políti-
cas, já em campanha eleito-
ral, concorrem para o pleito.

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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Termina visita de Pelosi a 
Taiwan com promessas de 
apoio dos Estados Unidos

Aumento no preço para 
ver dragões suscita greve

Aqueles que 
ofendem a China 

devem ser punidos 
de forma 

inelutável - Wang 
Yi, chefe da 
diplomacia 
de Pequim

O avião que transportou a 
presidente do Congresso 
norte-americano, Nancy 
Pelosi, descolou às 18:01 
locais (11:01 em Maputo) 
desta quarta-feira do aero-
porto de Songshan, Taipé, 
depois duma visita em que 
prometeu que os “Estados 
Unidos não vão abandonar 
Taiwan”.
A visita de Nancy Pelosi 
provocou indignação políti-
ca em Pequim que reclama 
Taiwan (República da China) 
como parte integrante da 
República Popular da China 
(Redactor N° 6369, pág. 3).  
Pelosi permaneceu menos 
de 24 horas em Taiwan ou 
Formosa, visitando esta 
quarta-feira o Parlamento de 
Taipé antes da reunião com a 
chefe de Estado da Repúbli-
ca da China, Tsai Ing-wen. 

Em resposta, o Exército Po-
pular de Libertação  da Chi-
na enviou na terça-feira 21 
aviões militares para a Zona 
de Identificação da Defesa 
Aérea de Taiwan, informou o 
Ministério da Defesa da Re-
pública da China em comu-
nicado.
Paralelamente, Pequim  im-
pôs, pelo segundo dia con-
secutivo, sanções comerciais 
a Taiwan proibindo a impor-
tação de citrinos, rebentos 
de bambu congelados e dois 
tipos de peixe, bem como a 
bloqueou a exportação de 
areia para a República da 
China.
O chefe da diplomacia de 
Pequim, Wang Yi, disse esta 
quarta-feira que “aqueles 
que ofendem a China devem 
ser punidos de forma inelu-
tável” referindo-se à visita 
de Nancy Pelosi, presidente 
do Parlamento norte-ameri-
cano.
“Trata-se de uma farsa pura 
e simples. A coberto da de-
mocracia, os Estados Uni-
dos violam a soberania da 
[República Popular da] Chi-
na”, acrescentou o ministro 
à margem de uma reunião 
da Associação dos Países do 
Sudeste Asiático (ASEAN) na 
capital do Cambodja. 

Trabalhadores do turismo 
indonésios entraram em 
greve devido ao agravamen-
to dramático no preço dos 
bilhetes para ver dragões de 
Komodo.
Os visitantes serão agora 
cobrados 3.750.000 rupias 
(13.331 meticais) para vi-
sitar as principais ilhas do 
Parque Nacional de Ko-
modo - acima de 200.000 
rupias (710,4 meticais) an-
tes.
O governo espera limitar o 
número de visitantes e pro-
teger os lagartos ameaçados 
de extinção da sobre-expo-
sição aos humanos.
Mas os trabalhadores locais 
dizem que isso vai assustar 

completamente os turistas, 
fazendo com que os seus 
rendimentos sequem.
A Indonésia é o lar de cerca 
de 3.300 raros dragões de 
Komodo, de acordo com a 
agência de notícias Reuter.
O maior lagarto do mundo 
tem dentes afiados, uma 
mordida venenosa, e cres-
cem até um comprimento de 
três metros.
A sua aparência única, como 
um dinossauro atrai auto-
carros de turistas de todo o 
mundo, com 220.000 a reu-
nir-se no Parque Nacional de 
Komodo em 2019 para ver 
as espécies ameaçadas em 
carne e osso.

frase
Diante de um mundo de mudança e desordem, a co-
munidade internacional espera que a China e os EUA 
assumam a liderança na defesa da paz e da segurança 
mundiais
- Xi Jinping (Presidente da China) dirigindo-se a Joe 
Biden (EUA)

O Governo do Partido Co-
munista Chinês reclama 
a soberania sobre a  ilha 
desde que os nacionalistas 
do Kuomintang  liderados 
por Chiang  Kai-shek  fo-
ram derrotados pelas for-
ças comunistas chefiadas 
por Mao  Tsé-Tung durante 
a guerra civil na segun-

da metade da década de 
1940.
Os nacionalistas refugiaram-
-se na ilha do Estreito da For-
mosa e estabeleceram em 
Taiwan, em 1949, a Repúbli-
ca da China (ROC - sigla ofi-
cial) - fundada em 1912 por 
Sun Yat-sen, em Nanquim.
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