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Atacantes em Cabo Delgado 
buscam midiatização
Activistas dos grupos arma-
dos extremistas que se diz 
de inspiração islâmica acti-
vos em Cabo Delgado, Nor-
te de Moçambique, desde 
2017, protagonizaram, esta 
segunda-feira, incursões 
com marca eminentemente 
de busca de midiatização.
Os pontos visados foram 
Muambula, antiga sede dis-
trital de Muidumbe, horas 
depois de o chefe de Estado, 
Filipe Jacinto Nyusi, ter es-
calado o vizinho distrito de 
Mocímboa da Praia, concre-
tamente em Awasse,...
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Nyusi apresenta um homem que diz ser um desertor das fileiras dos “terroristas”
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Atacantes em Cabo Delgado buscam midiatização

“concentração” de meios de 
segurança em torno da visita 
presidencial. 
Em alguns meios locais cons-
ta que parte de elementos 
da chamada força local da 
aldeia Muambula teria sido 
mobilizada para Namacan-
de, actual sede distrital de 
Muidumbe, aparentemente 
porque alguns dos elemen-
tos das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) tinha sido 
deslocado para posições re-
lacionadas à visita de Filipe 
Nyusi ao distrito de Mocím-
boa da Praia. 
As mesmas descrições refe-
rem ainda que a investida 
foi de alguma envergadura, 
presumivelmente porque os 
atacantes tinham conheci-
mento profundo do desdo-
bramento das FDS na zona. 
Aliás, outros relatos dizem que 
os atacantes andavam na zona 
de Muambula já há alguns dias 
camuflados de deslocados, 
basicamente para planear o 
ataque e passar informação 
sensível aos seus colegas para 
o êxito da investida. 

Activistas dos grupos arma-
dos extremistas que se diz de 
inspiração islâmica activos 
em Cabo Delgado, Norte de 
Moçambique, desde 2017, 
protagonizaram, esta segun-
da-feira, incursões com mar-
ca eminentemente de busca 
de midiatização.
Os pontos visados foram Mu-
ambula, antiga sede distrital 
de Muidumbe, horas depois 
de o chefe de Estado, Filipe 
Jacinto Nyusi, ter escalado o 
vizinho distrito de Mocímboa 
da Praia, concretamente em 
Awasse, palco da cerimónia 
de lançamento da campanha 
agrária 2022/23. 
Para este evento os assesso-
res de Nyusi movimentaram, 
entre outras pessoas, jorna-
listas e “analistas” baseados 
na cidade de Maputo.
A narrativa que circula em 
Cabo Delgado é a de que a 
investida dos homens arma-
dos rotulados oficialmente 
como “terroristas” e/ou “in-
surgentes” a Muambula e 
Mapate, terá sido facilitada 
por aquilo que se considera 

a terra em grupos e de forma 
associada, com permanente 
monitoria das Forças de De-
fesa e Segurança. 
Tal como outros distritos de 
Cabo Delgado, Mocímboa 
da Praia e Muidumbe são 
altamente produtivos, parti-
cularmente ao longo do rio 
Messalo. 
É justamente nas baixas ao 
longo do rio Messalo que 
tem estado a ser relatada a 
circulação permanente de 
terroristas. 
A província nortenha de 
Cabo Delgado enfrenta, des-
de Outubro de 2017, uma in-
surgência armada promovi-
da por rebeldes, com alguns 
ataques a serem reclamados 
pelo grupo extremista Esta-
do Islâmico.
A insurgência levou a uma 
resposta militar interna e 
desde há um ano com apoio 
do Ruanda e da SADC, atra-
vés do mecanismo regional 
da SAMIM, libertando dis-
tritos junto aos projectos 
de gás, mas surgiram novas 
vagas de ataques a Sul da 
região e nas vizinhas provín-
cias de Niassa e Nampula.
Em cinco anos, o conflito já 
fez um milhão de desloca-
dos, de acordo com o Alto 
Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados 
(ACNUR), e cerca de 4.000 
mortes, segundo o projec-
to de registo de conflitos 
ACLED.
A influência do Ruanda e da 
SAMIM em Cabo Delgado é 
actualmente avaliada como 
decisiva para o futuro do 
conflito na provıíncia, contra 
grupos armados.

Nas últimas semanas foram 
reportados ataques a aldeias 
próximas, e algumas pessoas 
foram obrigadas a deslocar-
-se a Muambula. 
Acredita-se que tenha sido 
neste grupo que os atacantes 
tenham se infiltrado e entra-
do em Muambula. 
Consta que à entrada a Mu-
ambula, no dia do ataque, o 
grupo se subdividiu em dois 
grupos, penetrando e igual 
número de direcções, desig-
nadamente uns de Mandava, 
outros da zona baixa de Na-
macande. 
O primeiro grupo atacante 
terá deixado Muambula ao 
fim do dia, tendo seguido em 
direcção a Namacule e pas-
sando sucessivamente por 
Mandava, Litapate e, mais 
tarde, pelas baixas de Man-
dela. 
No lançamento da campanha 
agrária, o Presidente da Repú-
blica, por reconhecer que as 
condições de segurança ainda 
não são efectivas, recomen-
dou para a necessidade de 
os camponeses trabalharem 

Consta que parte de elementos da chamada força local da aldeia Muambula teria sido 
mobilizada para Namacande, actual sede distrital de Muidumbe, aparentemente porque 
alguns dos elementos das Forças de Defesa e Segurança (FDS) tinha sido deslocado para 
posições relacionadas à visita de Filipe Nyusi ao distrito de Mocímboa da Praia

redactor

Presidente da República no acto do lançamento oficial da campanha agrícola 2022/23
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O Governo moçambicano 
estará hoje no Parlamento 
para dar o ponto da situação 
do combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado e da cri-
minalidade, de acordo com o 
rol de perguntas já do domí-
nio da media.
A presença do Executivo na 
Assembleia da República faz 
parte da sessão periódica de 
perguntas dos deputados 
dos três grupos parlamenta-

res ao Governo.
O partido Frelimo, no poder 
e com maioria parlamentar, 
pretende saber “como está 
sendo feita a reconstrução 
das zonas afectadas pelo 
terrorismo, de modo a pos-
sibilitar a retoma da vida 
das populações e da sua se-
gurança”.
A bancada parlamentar do 
partido Frelimo quer ainda 
conhecer os progressos em 
curso para que o livro esco-
lar do ensino primário passe 
a ser produzido em Moçam-
bique, bem como os avanços 
registados na correção de 
erros detectados nos manu-
ais da sexta classe.
Por seu turno, a Resistên-
cia Nacional Moçambicana 
(RENAMO), principal partido 
da oposição, questiona o 
Executivo sobre “o estágio 
actual do combate contra 
o terrorismo e assistência 
humanitária” às populações 
afectadas pela violência na 
província de Cabo Delgado.
A RENAMO pretende igual-
mente saber do Governo as 
estratégias para “estancar” 
a criminalidade, principal-
mente raptos, em algumas 
cidades do país.
Quer ainda que o Executivo 

Combate ao terrorismo 
é o “prato do dia” 
hoje no Parlamento 
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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/

aponte caminhos para que o 
país tenha uma educação de 
qualidade e ações visando 
tornar o preço de electrici-
dade mais acessível para as 
famílias, considerando que 
Moçambique é produtor 
deste recurso.
O Movimento Democráti-
co de Moçambique (MDM), 
terceiro partido, também 
questiona o Executivo sobre 
a evolução da luta contra os 
grupos armados em Cabo 
Delgado.
O MDM está igualmente pre-
ocupado com a crescente 
vaga de crimes em algumas 
cidades moçambicanas, no-

meadamente homicídios e 
raptos.
O terceiro partido moçam-
bicano quer ainda que o 
executivo se pronuncie so-
bre a situação financeira 
das empresas Linhas Aére-
as de Moçambique (LAM) e 
Tmcel, cujas tutelas minis-
teriais  têm afirmado que 
atravessam uma situação 
operacional e líquida crítica.
O partido Frelimo detém 
uma maioria qualificada de 
184 deputados no parla-
mento, seguindo-se RENA-
MO, com 60, e, por fim, MDM, 
com seis assentos.
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Uma terceira edição da Fei-
ra Comercial Interafricana 
(IATF, sigla em inglês) vai 
decorrer no Centro de Ex-
posições de Abidjan (Côte 
d’Ivoire) entre os dias 21 e 
27 deste Novembro. 
A IATF é uma iniciativa 
criada no âmbito da ope-
racionalização da Zona de 
livre Comércio Continen-
tal Africana pela União 

Africana, em parceria 
com o Banco Africano de 
Exportação-Importação 
(Afreximbank), com vista à 
promoção das trocas inte-
rafricanas. 
Em Maio deste 2022, a IATF 
aprovou o Comunicado das 
Partes Interessadas SC-
2022-008 Liberação de In-
terpretações.

Abidjan acolhe 3ª edição da 
Feira Comercial Inter-africana
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SOCIEDADE & política

Muitos prisioneiros de guer-
ra capturados pelas forças 
russas e pelas ucranianas no 
âmbito do conflito na Ucrâ-
nia estão a ser submetidos 
a torturas e maus-tratos, in-
cluindo choques elétricos, 
alerta a Organização das Na-
ções Unidas (ONU).
“A proibição de tortura e 
maus-tratos é absoluta, mes-
mo, - aliás, especialmente 
- em períodos de conflitos 
armados”, sublinhou a chefe 
da Missão de Vigilância dos 
Direitos Humanos na Ucrâ-
nia, Matilda Bogner, durante 
uma videoconferência reali-
zada esta terça-feira em Kiev.

Segundo lembrou, os dois 
países são signatários da 
Convenção de Genebra, que 
estabelece as exigências 
relativas ao tratamento dos 
prisioneiros de guerra.
Nos últimos meses, a mis-
são da ONU entrevistou 159 
prisioneiros de guerra (139 
homens e 20 mulheres) deti-
dos pela Rússia e pelos seus 
grupos armados afiliados e 
175 prisioneiros de guerra 
(todos homens) detidos pela 
Ucrânia.
A missão teve acesso desim-
pedido aos locais de reclu-
são dos prisioneiros de guer-
ra controlados pelo Governo 
ucraniano, mas, apesar de 
vários pedidos, não conse-
guiu aceder aos prisioneiros 
de guerra que estão na Rús-
sia ou em locais controlados 
pelos seus grupos armados.
Ainda assim, a ONU conse-
guiu entrevistar prisioneiros 
de guerra ucranianos que já 
foram libertados, recolhen-
do informações sobre a for-
ma como foram tratados.
“A grande maioria dos pri-
sioneiros de guerra captu-
rados pelas forças russas 
entrevistados [pela missão 
da ONU] disse que foi tor-
turada e maltratada dia-
riamente durante a sua re-

Prisioneiros de guerra 
russos e ucranianos 
alvos de torturas

Redactor/Agências

clusão”, denunciou Matilda 
Bogner.
De acordo com os relatos, 
após a captura, alguns dos 
prisioneiros foram espanca-
dos e depois transportados 
para o local de detenção, 
“muitas vezes em camiões 
ou autocarros sobrelota-
dos”, e nem sempre com 
acesso a água ou casas de 
banho.
“As mãos estavam amarra-
das e os olhos tapados com 
tanta força que deixaram fe-
ridas nos pulsos e no rosto”, 
avançou a chefe da missão 
das Nações Unidas.
Ao chegarem a determina-
dos locais de reclusão, os 
prisioneiros de guerra foram 
submetidos a “procedimen-
tos de admissão” que con-
sistiam em ser espancados, 
ameaçados, agredidos por 
cães e negligenciados, se-
gundo testemunhos recolhi-
dos pela ONU.
A missão das Nações Unidas 
também recebeu “alegações 
credíveis” de execuções su-

márias de prisioneiros de 
guerra russos capturados 
pelas forças ucranianas e vá-
rios casos de tortura e maus-
-tratos.
“Documentámos casos de 
tortura e maus-tratos, prin-
cipalmente quando as pes-
soas foram capturadas ou 
enquanto estavam no in-
terrogatório inicial ou a ser 
transferidas para campos de 
trânsito e locais de reclu-
são”, explicou Bogner.

Nos últimos 
meses, a missão 
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O Qatar é o país mais pe-
queno com uma área de 
11.581Km2, que vai organi-
zar um Mundial de Futebol, 
como também, será o me-
nos populoso a organizá-lo, 
com aproximadamente 2.8 
milhões de habitantes, dos 
quais a maioria é emigrante. 
Neste mundial estima-se 
que mais de um milhão de 
pessoas possam visitar o Qa-
tar! 
A língua oficial do Qatar é o 
árabe, mas o inglês é mui-
to comum, derivado de um 
grande número de emigran-
tes que trabalham no país, 
cujos 90% de habitantes 
vivem na capital do país, 
Doha. 

O Islam é a religião oficial 
e predominante com 65%, 
as outras são, o hinduísmo 
15%, Cristianismo 14% e 
Budismo 4%. 
Qatar é banhado pelo Golfo 
Pérsico, com um clima de-
sértico, quente com tempe-
raturas elevadíssimas, onde 
o Sol está sempre com um 
sorriso. 
O Dia Nacional de Qatar co-
memora-se a 18 de Dezem-
bro, que vai “coincidir” com 
a final do torneio. 
O Qatar foi oficialmente in-
dependente a 3 de Setem-
bro de 1971 das “garras” do 
Império Britânico, tornando-
-se num Estado Soberano. 
O Rial é a moeda do Qatar e 
um dólar americano equiva-
le, a 3.64 Rials. 
Apesar da colonização bri-
tânica, a família AL-THANI 
está no poder há mais de 
um Século. O actual Chefe 
do Estado, é o Sheik Tamim 
Bin Hamad Al Thani, de 42 
anos de idade, que subiu ao 
trono aos 33 anos de idade, 
porque o seu pai abdicou do 
poder. O Qatar é uma Monar-
quia absoluta, onde os po-
deres passam de pais para 
filhos. 
O Qatar é um dos países mais 
ricos do mundo por causa das 
reservas de petróleo e gás na-
tural, e a família Al Thani, umas 
das mais ricas do mundo. 

Apesar da 
colonização 

britânica, 
a família AL-THANI 

está no poder há mais 
de um Século. O 
actual Chefe do 
Estado, é o Sheik 

Tamim Bin Hamad Al 
Thani, de 42 anos de 
idade, que subiu ao 

trono aos 33 anos de 
idade, porque o seu 

pai abdicou do poder

opinião

Fahed Sacoor   

Mundial de Qatar 2022 

Começa já a 20 de Novembro a festa do futebol Mundial. Desta vez, num país de Médio 
Oriente, numa época futebolistica diferente a que estamos habituados e também, de 
cultura completamente diferente. Vai ser um Mundial e peras, como soe dizer-se.  

Qatar é um dos países mais ricos do mundo e sem qualquer influência no futebol, mesmo 
assim, conseguiu que este Mundial fosse realizado na sua terra. Vá lá saber-se as razões, 
embora todos desconfiemos. 

Um Mundial de futebol com muitas polémicas, a começar pela morte de muitos 
trabalhadores imigrantes que estiveram, principalmente na construção de infra-
estruturas e  8 estádios de futebol, a trabalharem em altissimas temperaturas  e segundo 
se diz, sem mínimas condiçõs nem a devida compensação salarial pelo trabalho realizado. 
Uma forma de escravatura moderna, dizem os “experts” na matéria, onde se inclui 
também, o racismo, trabalhos forçados, e precários alojamnetos sem as mínimas 
condoções de higiene e espaço! 

Para além desta controvérsia sobre os direitos humanos, também a liberdade de 
expressão, o modo de se vestir, e o comportamento dos adeptos dos que visitarem  este 
país durante um mês, será escrutinado dos pés à cbeça, pois, terá que ser tudo como as 
suas leis internas mandam, e sendo um país muçulmano, as regras são um tanto a quanto 
rigidas, especialmente para os forasteiros.  

Já imaginaram por exempl, os “hooligans” ingleses, vestidos de “kandura”, que é um veste 
longo branco, com um lenço na cabeça chamado “ghutra”, amarrado com “agal,” uma 
corda preta e, eventualmente, as mulheres com o “hijjab”? Clao que não se vai chegar a 
estes extremos mas..  

Também o alcoól é proibido e só será permitido consumer-se nos seus hóteis e, numa 
parte restrita à volta de estádio, vendido apenas com a apresentação do bilhete de entrada 
do jogo. Dentro do estádio só  haverá bebidas sem alcoól. 

Os ingleses e outros estão habituados a outro tipo de comportamento durante estes jogos, 
mas terão que se submeter às leis do país e controlar as suas emoções, “otherwise”… 

O Qatar 

fsacoor19@gmail.com

FAHED SACOOR (de Londres)

Em termos de segurança, é 
um dos países mais seguros 
do mundo, com baixa taxa 
de criminalidade. A lei prevê 
punições drásticas a quem 
cometer delitos quer sejam 
de pequena índole, quer se-
jam grandes. 
A economia de Qatar, antes da 
descoberta do petróleo e gás 
natural, girava à volta da pes-
ca, das pérolas e do comércio. 

Mesmo apesar de todos os 
rumores, “boicotes”, evi-
dências de corrupção nos 
votos, Qatar fez “ouvidos 
de mercador” e continuou 
a fazer normalmente o 
seu trabalho, para tor-
nar realidade o sonho do 
mundial vir para um país 
do Golfo! 
Bem haja!
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Estamos no caminho para o inferno climático
- António Guterres, secretário-geral da ONU


