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ÁFRICA/TANZÂNIA - Transferido para Dar es Salaam o sacerdote atingido
com ácido em Zanzibar
Dar es Salaam (Agência Fides) – O sacerdote católico Pe. Anselmo Mwanga'mba foi atacado por assaltantes
desconhecidos com um jato de ácido que lhe causou ferimentos graves na ilha de Zanzibar (Tanzânia), em 13 de
setembro .
"O ácido bateu-lhe no rosto, braços e peito. Pe. Anselmo foi internado no National Hospital em Dar es Salaam
onde fui encontra-lo", disse Dom Augustine Shao, Bispo de Zanzibar, contatado por telefone pela Agência Fides.
Pe. Mwanga'mba foi atacado na tarde de 13 de setembro na capital da ilha, Stone Town, na saída de um café
internet por um grupo de homens que jogou ácido sobre ele.
O Presidente de Zanzibar, Ali Mohammed Shein, condenou o grave ato de violência e prometeu medidas duras
para parar com o que ele definiu como "uma rede criminosa" responsável pelos recentes ataques com ácido. "Não
podemos viver com medo constante de indivíduos fora de controle que usam ácido como uma arma", disse Shein
visitando o sacerdote no hospital em Zanzibar, onde foi internado logo depois do caso.
As autoridades da ilha ofereceram uma recompensa de 6 mil dólares para quem fornecer informações para prender
os autores de atos desta natureza. Em agosto, dois britânicos de 18 anos de idade que faziam voluntariado numa
escola foram vítimas de um ataque desse tipo. Em novembro de 2012, Fadhil Suleiman Moena, Secretário do
Mufti Chefe de Zanzibar, foi atacado por desconhecidos com um jato de ácido, perdendo um olho. Em fevereiro,
foi morto em Zanzibar Pe. Evarist Mushi (veja Fides 18/2/2013), e no Natal tinha foi gravemente ferido numa
emboscada outro sacerdote católico, Ambrose Mkenda. Além disso, algumas igrejas foram queimadas. A Igreja
Católica denunciou várias vezes o clima de ameaça contra os cristãos e a propaganda daqueles que incitam
confronto inter-religioso. (veja Fides 22/5/2013). (L.M.) (Agência Fides 16/9/2013)
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