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Incidentes de Mieze aumentam receios 
de novas tentativas de assalto à cadeia 
local para libertar extremistas violentos 
lNa noite de terça-feira, duas viaturas e duas casas foram incendiadas em Mieze, a 20 quiló-

metros de Pemba. Até aqui ainda não se sabe se o incidente está ou não relacionado com a 
expansão do conflito para o sul de Cabo Delgado. A falta de informação oficial aumentou o 
pânico entre os residentes locais e ressuscitou os alertas de tentativas de invasão ao estabele-
cimento prisional de Mieze para libertar extremistas violentos. Tal como aconteceu em 2020.
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CASAS E VIATURAS QUEIMADAS A 20 KM DE PEMBA
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A expansão do conflito para o sul de 
Cabo Delgado continua a criar pâni-
co em várias aldeias dos distritos de 

Ancuabe, Chiúre e Mecúfi. Além do terror 
causado pelos extremistas violentos, a falta 
de informação por parte das autoridades está 
a deixar milhares de pessoas desesperadas. 
Não há informação oficial sobre o que efec-
tivamente está a acontecer. Muitas famílias 
estão a abandonar as suas casas à procura 
de um destino seguro, situação que deverá 
agravar a crise humanitária na província.

Na noite de terça-feira, duas viaturas e duas 
casas foram incendiadas no posto de Mieze, 
distrito de Metuge, a 20 quilómetros de Pem-
ba. Além do pânico criado em Metuge, o in-
cidente fez subir os níveis de alerta na capital 
provincial de Cabo Delgado. A Polícia ainda 
não se pronunciou sobre a ocorrência e em 
Mieze ninguém sabe explicar quem são os 
autores do incidente e em que circunstân-
cias atearam fogo. Nem os proprietários das 
viaturas e das casas têm a mínima ideia das 
razões da escolha dos seus bens.

Na ausência de informações relevantes, é 
difícil desassociar este incidente com a ex-
pansão do extremismo violento para o sul 
de Cabo Delgado. E a situação torna-se ainda 
mais preocupante porque é em Mieze onde 
está o maior estabelecimento penitenciário 
de Cabo Delgado. Isto é, quase todos os ex-
tremistas violentos (indiciados, acusados e 
condenados) estão na cadeia de Mieze, que 
funciona em regime semi-aberto. Um ataque 
a este estabelecimento prisional pode signifi-
car a libertação de centenas de extremistas 
violentos. 

Em Novembro de 2020, o Governo confir-
mou a ocorrência de duas tentativas de in-
vasão ao estabelecimento prisional de Mieze, 
com a finalidade de libertar supostos extrem-
istas violentos ali detidos. Além de Mieze, as 
tentativas de assalto aos estabelecimentos 
prisionais também foram registados em Ma-
comia e Mocímboa da Praia, antes de as duas 
vilas caírem nas mãos de extremistas violen-
tos1.

Duas semanas depois do início dos ataques 
no sul de Cabo Delgado, o Presidente da 
República desembarcou ontem em Pemba, 
onde manteve um encontro com altas pat-

lFilipe Nyusi chegou ontem a Pemba e reuniu com altas patentes das forças conjuntas de 
Moçambique, Ruanda e SADC. Hoje, quinta-feira, o Presidente da República vai à Mueda, sua 
terra natal, presidir às celebrações da passagem do dia de massacre de Mueda e do dia da 
moeda nacional, o metical. Ainda em Cabo Delgado, Nyusi deverá inaugurar a praça do me-
tical, uma infra-estrutura construída na marginal de Pemba pelo Banco de Moçambique. Não 
está prevista nenhuma visita aos milhares de deslocados que fogem do conflito…

1 https://www.opais.co.mz/grupo-armado-tentou-assaltar-algumas-penitenciarias-em-cabo-delgado/ 

entes das forças conjuntas de Moçambique, 
Ruanda e SADC. Não foram revelados os 
assuntos discutidos na reunião que acon-
tece numa altura em que o conflito parece se 
aproximar cada vez mais para Pemba.

Esta quinta-feira, Filipe Nyusi “voa” até Mue-
da, sua terra natal, para dirigir as celebrações 
do dia do massacre de Mueda e do dia da 

moeda nacional, o metical. Ainda em Cabo 
Delgado, Nyusi deverá inaugurar a praça do 
metical, uma infra-estrutura construída na 
marginal de Pemba pelo Banco de Moçam-
bique. Não está prevista nenhuma visita aos 
milhares de pessoas que fogem do conflito, 
muito menos uma comunicação sobre a situ-
ação que ser vive em Cabo Delgado.

https://www.opais.co.mz/grupo-armado-tentou-assaltar-algumas-penitenciarias-em-cabo-delgado/
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