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Deputados da AR visitam às "pressas" 
o Município da Beira 

 
Por: Jackson Ndiripo 
Um grupo de deputados li-

gados ao Gabinete Parlamentar de 
Prevenção e Combate ao HIV/SI-
DA  na  Assembleia  da  República, 

esteve durante o último fim-de-se-
mana numa visita descrita como 
sendo de "cortesia", ao Município 
da Beira. 

 

A visita que se esperava po- 

desse produzir alguns efeitos práti-
cos no contacto com as autoridades 
municipais da Beira, acabou resu-
mindo-se em mais um daqueles en-
contros que terminam nos gabine-
tes. 

 

O Autarca soube de fonte 
ligada ao gabinete do Presidento do 
Conselho Municipal da Beira, que 
o último grupo de deputados que 
visitou o Município da Beira, para 
além de ter chegado tarde ao en-
contro marcado com Daviz Siman-
go, não teve tempo nem sequer de 
clarificar o qual era o plano da sua 
visita ao nível do Município da 
Beira. 

 

Por aqulio que nos foi dado 
a conhecer, o presidente da referida 
comissão da AR, Isaú Joaquim Me-
neses, procurou por todas as formas 
simplificar   o   encontro   alegando  
 

Maria da Luz Guebuza em Sofala 
A Primeira Dama de Moçambique, Maria da Luz Guebuza, inicia 

esta manhã uma visita de trabalho de seis dias à província de Sofala, no 
centro do país. 

Para além da cidade da Beira, a capital provincial, Maria da Luz 
Guebuza vai deslocar-se aos distritos de Dondo, Muanza, Búzi e Machan-
ga, onde prevê manter contacto directo com a realidade da populacão, aus-
cultação de preocupações e busca de soluções para os problemas ligados à 
pobreza, desenvolvimento, Hiv/Sida, cólera e malária. 

A Primeira Dama de Moçambique lidera uma campanha que 
pretende conciliar o trabalho da Saúde ao de Educação dos pacientes.■ 
 

 

Publicidade 

 

Frase: Somos um universo de cada um por si, onde deveríamos ser 
todos por todos, um a um.■ 
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Soluções Empresariais e Particulares 
O maior Internet C@fé da Beira 

Agora com preços mais baixos da cidade 
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que demoraram num encontro que 
acabavam de ter com o Governador 
Provincial e que, naquele momento 
não tinham muito tempo a perder, 
porque tinham um encontro marca-
do em menos de dez minutos. 

Segundo nos revelaram, o 
deputado Isaú Meneses, chegou 
mesmo a intorromper a explicação 
da vereadora para a área de Saúde e 
Acção Social no Município da Bei-
ra, Vitória Machava, que foi convi-
dada pelo presidente do Município 
a tecer considerações sobre o está-
gio da situação da chamada doença 
do século na capital provincial de 
Sofala. 

Entretanto, por causa da 
manifesta falta de tempo para um 
diálogo sobre a problemática do 
HIV/SIDA na Beira, ficamos a sa-
ber que o presidente do Município 
da Beira, Daviz Simango, advertiu 
aos deputados para que das próxi-
mas vezes venham para àquele edi-
fício com tempo suficiente para tra- 

  

acompanhados de técnicos do mu-
nicípio e outro pessoal ligado à 
saúde na Cidade da Beira, para 
avaliarem o nível do sofrimento 
das populações por causa do SI-
DA.■ 

balhar. 
As nossas fontes acrescen-

taram que o edil da Beira sugeriu 
que os deputados ao invez de soli- 
citar encontros de "cortesia" em ga-
binetes, deviam  descer  ao  terreno  

Situação Alarmante na Beira 
Num outro desenvolvimen-

to, apesar da Comissão da AR res-
ponsável pela Prevenção e Com-
bate ao HIV/SIDA, não ter tido 
tempo de debater a problemática 
desta epedimia na urbe, o Conselho 
Municipal da Beira tentou explanar 
o ponto da situação nesta que é tida 
como a segunda maior cidade do 
país. A vereadora para área da Saú-
de e Acção Social no CMB, Vitória 
Machava, não escondeu que a si-
tuação em relação ao SIDA na Ci-
dade da Beira é arlamante. 

Referiu que em 2002, a ta-
xa de prevalência do HIV na Cida- 
de da Beira era de  34%,  mas  hoje 

as perecentagens dispararam de 
forma vertiginosa. 

Sem indicar dados concre-
tos, Machava referiu que o Municí-
pio tem contribuído na prevenção e 
combate ao HIV/SIDA, colaboran-
do com diversas associações voca-
cionadas a apoiar os doentes e mu-
nícipes que são portadores do vírus 
do SIDA. 

De acordo com a vereadora 
Vitória Machava, o Município da 
Beira, disponibilizou uma viatura 
com capacidade de 4 toneladas que 
tem servido para o transporte de 
doentes para efeitos de tratamentos 
em diferentes unidades sanitárias.■ 
 

Crianças órfãos: as maiores vítimas do SIDA 
No encontro que os deputa-

dos da Assembleia da República ti-
veram com o presidente do Con-
selho Municipal da Beira, ficou-se 
a saber, também, que a autarquia 
dirigida por Daviz Mbepo Siman-
go, no esforço que faz no sentido 
de reduzir o impacto do Sida na Ci-
dade, tem procurado identificar 
crianças órfãs, idosos e viúvos de-
samparados por terem perdido pa-
rentes vitimados pelo SIDA. 

A vereadora Vitória Ma-
chava reconheceu que o  Município 

ainda não conseguiu fazer o levan-
tamento dessa camada de pessoas 
em todos os bairros, mas garantiu 
que o registo já começou com ob-
jectivo de se apurar quantas crian-
ças, idosos e viúvos se encontram 
naquelas condiões. 

Várias outras questões fo-
ram levantadas por parte do Conse-
lho Munipal da Beira, como por e-
xemplo o relacionamento com o 
Núcleo Provincial de Prevenção e 
Combate ao HIV/SIDA em Sofala. 

Por alegar falta de tempo, o 

deputado Isaú Meneses nem sequer 
autorizou a representante do CNCS 
em Sofala a falar, quando esta pe-
diu a palavra para esclarecer algu-
mas questões sobre o trabalho de 
prevenção e combate ao Sida nesta 
parcela do país. 

Para além do Município da 
Beira, a referida Comissão do Ga-
binete Parlamentar de Prevenção e 
Combate ao HIV/SIDA, composta 
por nove elementos, visitou os dis-
tritos de Caia, Nhamatanda e Bú-
zi.■ 
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25 de SETEMBRO 1964 / 2006 – 42 ANOS 
“Áfricas ensanguentadas, gemiam / Angola, Guiné e Moçambique / Maquela do Zombo, Madina do Boé e 
Mueda,/  Irmanadas, nas granadas rebentadas/ Metralhadoras G3 e canhões estremeciam/ Kalashenikoves 
– metralhadoras, e minas bailarinas/ Bailando no baile da morte anunciada/ Viúvas e órfãos de soldados 
vivos/ De luto antecipado vestidos/ Soldados mancebos, outros,/ Dormindo com a morte, a fiel amante./ Á-
frica em Guerra/ Soldados portugueses, longe do Norte/ Africanos guerrilheiros, a Sul, nas suas Terras/ 
(Excerto de POEMA  “ABRIL de BRADOS MIL” lido pelo seu  autor (João Craveirinha) na Suécia em Abril 
2005 a convite da Associação Portuguesa de Estocolmo por ocasião da efeméride do 25 de Abril naquele País 
Nórdico. João Craveirinha ©) 
 

25 de SETEMBRO 1964 / 2006 – 42 ANOS 
Povo de Moçambique, em nome de todos vós a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique), procla-
ma hoje solenemente a Insurreição Geral Armada do Povo de Moçambique contra o colonialismo portu-
guês, com vista à completa Independência de Moçambique. (Proclamação do Comité Central da FRELIMO a 
25 de Setembro de 1964). 
 

da sua História de Nação. O desejo de decidir o seu 
destino é um direito de todos os Povos tal qual Portu-
gal também teve em não desejar ser parte da GRANDE 
HISPANYA hoje Espanha. Subsiste no entanto um 
complexo colonial sempre latente no imaginário colec-
tivo português em relação à Espanha. É como diz o di-
tado lusitano anti-colonial, contra Espanha: …” DE 
ESPANHA NEM BOM VENTO NEM BOM CASA-
MENTO”… Por analogia era (e talvez ainda seja para 
muitos), o paradoxo de se aceitar a Independência de 
Portugal mas não a de Moçambique ou de outra coló-
nia lusa em África e mesmo do Brasil lá muito escon-
dido no pensamento menos libertador.  
 

DIALOGANDO  
Por: João CRAVEIRINHA 

ANALISTA  

25 SETEMBRO 1964 / 2006 – 42 ANOS 
Efeméride dos Heróis anti-coloniais de Mo-

çambique na fase moderna. Esta data sem dúvida per-
tence a todos os Moçambicanos (incluindo os da RE-
NAMO e de outros grupos políticos em Moçambique. 
Efeméride de 25 Setembro 1964, sem a qual também 
hoje não existiriam como grupo político). É sem dúvi-
da esta data que nos iria fazer ser Moçambicanos no e-
xercício de uma CIDADANIA, pois reflecte um desejo 
concretizado de resistência secular ao colonialismo 
português, em Moçambique. Da mesma forma que es-
sa potência antiga colonial, Portugal, resistiu a qual-
quer tipo de invasão no seu próprio território  ao  longo 

Três Detalhes após as obras de restauro, em 
Junho de 2000, do Mural da Praça dos Heróis executa-
do pelo seu autor João Craveirinha (JC),  ao  centro  de 
 

camisa azul, auxiliado por uma equipa de operários 
Moçambicanos da construção civil. Na imagens, vistas 
frontais e das traseiras da  que  é  considerada  a  Maior 

   
Correlacionada com a efeméride do 25 de SETEMBRO de 1964, detalhes de imagens inéditas e esclarecimentos 

sobre o MURAL da PRAÇA dos HERÓIS anti – coloniais dos tempos modernos. 
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 Pintura Mural de África e uma das maiores do Mundo 

(005mts de altura x 110mts comprimento). 
Teve a 1ª fase de Janeiro a 3 Fevereiro 1979. 

Este “controverso” Mural artístico (para os menos in-
formados), foi mandado executar pelo Presidente Sa-
mora Machel em finais de 1978, debaixo da supervisão 
do Ministro da Informação Jorge Rebelo (MINFO) – 
Chefe do Trabalho Ideológico da FRELIMO. Para a-
poio da produção técnica foi destacado o director da 
Direcção Nacional de Propaganda e Publicidade do 
MINFO (DNPP), José Freire. O desenho – base de JC, 
para o original foi “descoberto” pelo “cooperante” por-
tuguês, Álvaro Belo Marques, em casa do pintor João 
Craveirinha (autor deste apontamento inédito, no O 
Autarca da Beira). Na altura em meados de 1978, en-
contravam-se presentes José Freire, o fotógrafo Ricar-
do Rangel e o A.B. Marques, assíduos visitantes à casa 
de JC. 

Como alguém disse in “A Verdade sobre o 
Mural” Gigante de Moçambique em Maputo: - …” 
Qualquer obra de grande envergadura tem de ter apoio 
de uma equipa...mas a autoria será sempre do autor e 
executor do original e supervisor. São métodos de tra-
balho. E foi João Craveirinha que executou, escolheu 
os que o apoiassem e os dirigiu, passando sempre seu 
traço na uniformidade do traço geral para equilíbrio 
geral da obra. A um projecto de um arquitecto ou en-
genheiro nunca são mencionados os pedreiros e demais 
operários mas somente os seus mentores”(…) “João 
Craveirinha tem uma base sólida de artes gráficas além 
de artes plásticas. Foi designer de artes gráficas e pu- 
blicidade durante décadas em Moçambique e na Euro-
pa.” (…) “Obra executada pelo autor (pendurado em 
andaimes) pelo próprio João Craveirinha com apoio de 
uma equipa escolhida e dirigida por ele, na 1ª fase 
em1979, composta por operários, alunos e artistas ami-
gos, e na 2ª fase somente com apoio de operários Mo-
çambicanos de construção civil (pedreiros e pintores 
de obras) pagos pelo Ministério da Agricultura (Minis-
tro Hélder Muteia) por ordem   do  Presidente  de  Mo- 
 

çambique Joaquim Chissano na altura. (Nota: Infeliz-
mente é proibido fotografar o Mural. É considerada á-
rea militar)... Fim de citação. 

E os Arquitectos e Engenheiros não participam 
nas obras ao contrário do autor JC que dirigiu direc-
tamente as obras de pincel na mão, tanto na 1ª fase in-
completa em 1979 apoiado por Estudantes secundários 
Moçambicanos, artistas amigos convidados por ele e a-
poio logístico do Conselho Executivo de Maputo. 1ª 
Fase incompleta porque não houve tempo de pintar o 
Céu Azul como fundo na madrugada de 3 de Fevereiro 
1979, encima da hora da Inauguração da Praça dos He-
róis Anti-Coloniais da Luta Armada pela Independên-
cia. Só seria possível pintar o Céu em Junho de 2000.O 
autor desta crónica de hoje, aproveita para saudar o 
empenhamento do Poeta Hélder Muteia, na altura Mi-
nistro da Agricultura (Ministério defronte do Mural), 
por ter confiado e acreditado na capacidade de João 
Craveirinha, contra a corrente de muitos iconoclastas 
em Moçambique, quais Talibans na destruição de valo-
res da Terra. Grato Poeta Hélder Muteia.(JC)■ 

Post scriptum: 
A César o que é de César neste caso a João 

Craveirinha o que é de João Craveirinha pois...   
ao contrário do que corre popularmente em 

Moçambique : - Rigorosamente o Pintor Malangatana 
nada tem a ver com este MURAL onde não participou 

como convidado. Aliás o seu traço de desenho não é 
nem podia ser este. Só uma ignorância em Arte visual 

pode-se acreditar em tal. 
 
Moçambique e Zimbabwe 

Acordo de cooperação militar 
Por: Alexandre Marcelino 

Chimoio – Os Mi-
nistros da Defesa de Mo-
çambique e do Zimbabwe, 
respectivamente Tobias 
Dai e Sidney Sekeramay, 
assinaram semana passada 
em Chimoio, capital pro-
vincial de Manica, no cen-
tro do país, um protocolo 
de cooperação bilateral na 
área de defesa. 

O protocolo assi-
nado resulta da revisão do 
Acordo de Cooperação 
Militar que existe desde 
1988 entre os dois países, 
por sinal  ambos  membros  

da SADC. A revisão foi e-
fectuada a margem da se-
gunda Sessão da Comissão 
Mista Permanente de De-
fesa e  Segurança  Moçam-
bique-Zimbabwe, realiza-
da em Maputo, de 29 a 31 
de Maio deste ano, visan-
do conforma-lo ao contex-
to actual de segurança na 
região. 

 

O mesmo acordo 
tem em vista o reforço das 
relações bilaterais de coo-
peração entre os Ministé-
rios da Defesa e as Forças 
Armadas dos dois países, 
vizinhos e irmaos.■ 

 
Detalhe da Maqueta original de 1979 que serviu de 

modelo do referido Mural Épico da Praça dos Heróis 
anti-coloniais em Maputo. Os antecedentes do 25 de 
Setembro de 1964 no Mural com Eduardo Mondlane 

e os Heróis - Guerrilheiros em destaque. 
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