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Atacantes desconhecidos 
não dão tréguas em Macomia
Um grupo armado oficial-
mente desconhecido ata-
cou no domingo a vila de 
Macomia, no Centro de 
Cabo Delgado, Norte de 
Moçambique, matou cinco 
pessoas e destruiu casas e 
viaturas, relataram fontes 
das milícias locais.
Outras seis pessoas ficaram 
feridas, das quais três trans-
portadas para o Hospital de 
Pemba.
Tropas moçambicanas e do 
Ruanda estacionadas na 
zona, no Norte de Moçambi-
que, responderam...
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política, sociedade & negócios

Atacantes desconhecidos não dão tréguas em Macomia

de outros residentes, cujos 
corpos foram encontrados 
decapitados.
Um grupo de militares foi 
destacado para Namapamo 
e Micoleni, outra aldeia alvo 
de incursões.

Outras formas de combate
É para enfrentar este triste 
fenómeno que o presidente 
do Tribunal Supremo de Mo-
çambique, Adelino Muchan-
ga, sugere “novas formas” 
de actuação do aparelho ju-
diciário contra o terrorismo 

Um grupo armado oficial-
mente desconhecido atacou 
no domingo a vila de Ma-
comia, no Centro de Cabo 
Delgado, Norte de Moçam-
bique, matou cinco pessoas 
e destruiu casas e viaturas, 
relataram fontes das milícias 
locais.
Outras seis pessoas ficaram 
feridas, das quais três trans-
portadas para o Hospital de 
Pemba.
Tropas moçambicanas e do 
Ruanda estacionadas na 
zona, no Norte de Moçambi-
que, responderam ao ataque 
e, de acordo com uma fonte 
da comunidade, o bairro mais 
afectado foi o de Napulubo, 
de onde os moradores fugi-
ram.
“Houve fogo intenso, esta-
mos nas matas”, descreveu 
um dos deslocados.
A violência eclodiu um dia 
depois de homens armados 
terem reduzido a cinzas uma 
igreja, mais a Sul, em Nama-
pamo, no distrito de Chiúre.
Os mesmos agressores sa-
quearam a comunidade e 
levaram milho, arroz e gali-
nhas, relatou fonte da aldeia, 
que lamenta a morte recente 

“É importante eliminar as 
facilidades que permitem o 
surgimento, desenvolvimen-
to e o alastramento deste 
fenómeno”, enfatizou, aler-
tando que a falta de uma 
actuação “integrada deixará 
sempre espaço para o surgi-
mento e até mesmo ressur-
gimento do terrorismo”.
Adelino Muchanga observou 
que aquele tipo de crimina-
lidade constitui uma amea-
ça directa à vida, sociedade 
e à manutenção do Estado 
de Direito Democrático na 
SADC.
Moçambique, em particular, 
é assolado desde 2017 pela 
acção de grupos armados na 
província de Cabo Delgado, 
Norte do país, descritos pe-
las autoridades locais e en-
tidades internacionais como 
terrorismo.
A insurgência levou a uma 
resposta militar desde há um 
ano com apoio do Ruanda e 
da SADC, libertando distritos 
junto aos projetos de gás, 
mas surgiram novas vagas 
de violência a sul da região e 
na vizinha província de Nam-
pula.
Em cinco anos, o conflito já 
fez um milhão de desloca-
dos, de acordo com o ACNUR, 
e cerca de 4.000 mortes, se-
gundo o projeto de registo 
de conflitos ACLED.

na África Austral, assinalan-
do que este tipo de crimina-
lidade constitui uma ameaça 
directa às sociedades e aos 
estados.
“As novas formas de atuação 
do terrorismo impõem tam-
bém sobre o poder judiciá-
rio novas formas de atuação 
para combater o fenómeno”, 
afirmou Muchanga, falando 
na abertura da Conferência e 
Reunião Anual do Fórum dos 
Presidentes dos Tribunais 
Supremos da Comunidade 
dos Países da África Austral 
(SACD), na segunda-feira.
Aquele responsável defen-
deu que os aparelhos judi-
ciários e os países da África 
Austral devem suprir as fra-
gilidades que favorecem o 
crescimento da ameaça ter-
rorista na sub-região do con-
tinente africano.

Moçambique, em particular, é assolado desde 2017 pela acção de grupos armados na 
província de Cabo Delgado, Norte do país, descritos pelas autoridades locais e entidades 
internacionais como terrorismo
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A insurgência 
levou a uma resposta 

militar desde 
há um ano com apoio 
do Ruanda e da SADC, 
libertando distritos 
junto aos projetos 

de gás, mas 
surgiram novas 

vagas de violência 
a sul da região e na 

vizinha província 
de Nampula
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economia & negócios

O ministro dos Transportes e 
Comunicações de Moçambi-
que diz que os empresários 

dos Emirados Árabes Unidos 
(EAU) têm “um enorme inte-
resse em investir em vários 
domínios” no país africano, 
aproveitando os vastos recur-
sos financeiros de que dispõe.
Mateus Magala falava esta 
segunda-feira aos jornalistas, 
em Abu Dhabi, à margem de 
uma visita de quatro dias que 
o Presidente moçambicano, 
Filipe Jacinto Nyusi, realiza 
desde domingo aos EAU.
“Os empresários dos Emira-
dos Árabes Unidos têm um 
enorme interesse em inves-
tir em vários domínios em 
Moçambique, porque eles 
têm um grande excedente”, 
em termos de liquidez, afir-
mou Magala.
As infraestruturas, nomea-
damente portos e aeropor-

Empresários dos EAU têm 
“enorme interesse” em 
investir em Moçambique

Os empresários 
dos Emirados 
Árabes Unidos 
têm um enorme 

interesse em investir 
em vários domínios 

em Moçambique, 
porque eles têm 

um grande excedente 
- Mateus Magala, 

ministro dos 
Transportes 

e Comunicações 
de Moçambique

tos, são áreas com potencial 
para a captação de investi-
mento dos empresários da-
quele país asiático, prosse-
guiu.
O ministro dos Transportes 
e Comunicações de Moçam-
bique avançou que os ho-

mens de negócios dos EAU 
confiam nas políticas ma-
croeconómicas que estão 
a ser implementadas pelas 
autoridades do país africano 
e no ambiente de negócios 
prevalecente.

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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sociedade & negócios  

WhatsApp com 
perturbações severas

A rede social WhatsApp dei-
xou “meio mundo” com os 
nervos à flor da pele entre a 
noite de segunda-feira e as 
primeiras horas desta terça-
-feira, acabando por arrastar 
milhões para a Telegram.
A recuperação dos serviços 
do WhatsApp está, contudo, 
a ser mais lenta no caso dos 
utilizadores que utilizam a 
‘app’ em computadores e 
‘tablets’.

O Redactor apurou que estas 
perturbações não afectaram 
apenas os usuários de Mo-
çambique, tendo ocorrido a 
mesma situação na África do 
Sul, em alguns países da Eu-
ropa e na Índia.
Incrédulos, alguns usuários 
do sistema pré-pago da rede 
social WhatsApp em Moçam-
bique foram ao extremo de 
repetir recarregamentos de 
valores, alguns até recorren-
do ao famoso “txuna”, pen-
sando que não tinham saldo 
suficiente para usufruir dos 
serviços, debalde.
Na África do Sul, por exem-
plo, alguns jornais chega-
ram mesmo a noticiar que o 
“WhatsApp estava for a do 
ar” no país.
Sabe ainda o Redactor que 
logo pela manhã desta ter-
ça-feira muitos usuários do 
WhatsApp, na terra do rand, 
queixaram-se de não estar a 
conseguir enviar ou mesmo 
abrir mensagens. 
Após envio de mensagens 
o usuário conseguia ver o 
ícone dando conta de que 
a mensagem ainda não foi 
enviada, apuramos juntos de 
alguns utilizadores na África 
do Sul.
Muitos tiveram que reini-

Ficha técnica

Primeiro jornal ilustrado transmitido por FAX e E-mail, de 2ª a 6ª-
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mente o ponto de vista nem a linha editorial deste jornal.

ciar os telefones e o próprio 
WhatsApp, para além de re-
verificar as conexões seja 
por Wifi ou por dados, antes 
da informação de que o pro-
blema era mesmo com a em-
presa provedora do serviço 
WhatsApp.
Até ao fecho desta edição 
não havia uma informação 
formal sobre razoes deste 
problema que afectou os 
usuários do WhatsApp.
Já ao longo do dia de terça-
-feira começaram a surgir 
notícias de normalizações 
do quadro em diversos paí-

ses, incluindo Moçambique.
A avaliar pelas mensagens 
trocadas nas redes sociais, 
pode se concluir que a Tele-
gram ganhou muitos novos 
membros nas últimas 48 ho-
ras à escala mundial.
A aplicação WhatsApp, que 
tem quase 2.000 milhões de 
utilizadores em todo o mun-
do, permite enviar e receber 
mensagens pela Internet, 
tendo substituído, em mui-
tos casos, outros serviços 
tradicionais, como as men-
sagens SMS.

Incrédulos, 
alguns usuários 

do sistema pré-pago 
da rede social 
WhatsApp em 
Moçambique 

foram ao extremo 
de repetir 

recarregamentos 
de valores, alguns 
até recorrendo ao 

famoso “txuna”, 
pensando que não 

tinham saldo 
suficiente para 

usufruir dos 
serviços, debalde
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cultura, turismo & negócios  

Quarta edição do 
festival Standard 
Bank Acácia Jazz

O Standard Bank realiza, no 
próximo dia 2 de Dezembro, 
no Campus da Universidade 
Eduardo Mondlane, a quarta 
edição do festival Standard 
Bank Acácia Jazz, que terá 
como figuras de cartaz o saxo-
fonista Everette Harp e o te-
clista Jeff Lorber, ambos dos 
Estados Unidos da América.

Introduzido em 2017 como 
uma forma de homenagear a 
capital do País, também co-
nhecida como a “Cidade das 
Acácias”, o festival contará, 
ainda, com as actuações do 
conceituado guitarrista mo-
çambicano Jimmy Dludlu e 
da nova promessa do afro-
-jazz nacional, Leyna Souto. 
“Pretendemos valorizar a 
nossa cultura e promover a 
cidade de Maputo, a sua be-
leza e tudo que ela tem para 
oferecer. Há muita coisa que 
não é conhecida fora e nós 
pretendemos divulgar isso 
como forma de impulsionar 
o turismo”, explicou Alfredo 
Mucavela, director de Ma-
rketing e Comunicação do 
Standard Bank.
Através deste evento, o ban-
co espera contribuir para a 
internacionalização da músi-
ca moçambicana e promover 
o País como destino turísti-
co de referência, elevando 
a sua cultura e promovendo 
o intercâmbio cultural entre 
músicos e outros fazedores 
de arte nacionais, em ge-
ral, com artistas de diversos 
quadrantes do mundo. 

Pretendemos 
valorizar a nossa 

cultura e promover a 
cidade de Maputo, 

a sua beleza e tudo 
que ela tem para 

oferecer. Há muita 
coisa que não é 

conhecida fora e nós 
pretendemos 

divulgar isso como 
forma de impulsionar 

o turismo - Alfredo 
Mucavela, director 

de Marketing e 
Comunicação do 
Standard Bank

frase
Foi Putin que invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra 
que já matou milhares de pessoas e que destruiu parte de 
um país que não pediu para estar em guerra. Nada justifica 
essa decisão. Mas condenar essa acção de Putin não nos 
impede de ver e de conhecer os factos.
- Carmo Afonso, advogada portuguesa 
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Pretende-se, igualmente, 
ajudar a promover a nova 
geração de artistas que tem 
vindo a despontar no País. 
Por isso, como tem sido 
apanágio, a presente edição 
contempla uma voz nova e 
em ascensão no panorama 
do afro-jazz nacional, a de 
Leyna Souto.
“Procuramos, sempre, com-
binar a música internacio-
nal afro-jazz aos novos ta-
lentos existentes no País. 
Já tivemos a Banda Kakana 
e o Walter Mabas. Esta é 
uma forma de evidenciar e 
valorizar a música moçam-
bicana. É o que temos feito 
e vamos continuar a fazer”, 
disse Alfredo Mucavela.
Com este naipe de artistas, es-
tão criadas as condições para, 
à semelhança das anteriores 
edições, brindar os citadinos 
de Maputo e os amantes do 
jazz de todo o País com um 
espectáculo memorável.
Esta edição vai decorrer no 
Campus da Universidade Edu-
ardo Mondlane para, segundo 
Alfredo Mucavela, permitir 
que mais pessoas possam 
assistir ao espectáculo. “Nos 
locais anteriores, podíamos 
acomodar entre 500 e 600 

pessoas. Desta vez, acredita-
mos que poderemos duplicar 
este número”.
Na ocasião, o director do 
Serviço Municipal de Cultura 
da Cidade de Maputo, Rodri-
go Sala, reiterou o compro-
misso de continuar a traba-
lhar com o Standard Bank na 
realização deste e de outros 
eventos, que, na sua opinião, 
contribuem para a transfor-
mação da cidade de Maputo 
como destino preferencial 
do turismo cultural.
“Agradecemos ao Standard 
Bank por trazer um evento 
desta envergadura e adop-
tar o nome da nossa Cida-
de das Acácias. Há firmeza 
em continuarmos a trilhar 
este caminho juntos. Sen-
timos que esta edição terá, 
literalmente, um tempero 
valioso, tendo em conta 
o alinhamento preparado 
para assinalar os 135 anos 
da nossa cidade”, referiu Ro-
drigo Sala.
Importa realçar que a quarta 
edição do festival Standard 
Bank Acácia Jazz é realizada 
em parceria com o Conselho 
Municipal de Maputo e o Mi-
nistério da Cultura e Turismo.
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