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Sofala em “estado de alerta” devido a rumores de
registo de insurgência ontem a noite em Gorongosa
Beira (O Autarca) – Informações ainda não confirmadas por fontes
oficiais indicam ter ocorrido pelo menos dois ataques armados a igual número de viaturas na noite de ontem,
quarta-feira (31JUL19) no troço da
EN-1 entre Nhamaphaza e Gorongosa,
na província de Sofala. Consta que foram alvos um autocarro de transporte
passageiros de longo curso e um camião. Há relatos de uma vitima mortal,
nomeadamente o condutor do camião
supostamente atacado e um ferido, por
sinal também ocupante do mesmo camião. Quanto ao autocarro de transporte de passageiros, informações disponí-
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A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento
envolvido e não na vitoria propriamente dita – Gandhi

veis indicam a inexistência de vitimas
humanas, se não apenas a chaparia do
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do machimbombo que sofreu perfurações de balas.
O Autarca contactou sem sucesso o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) de Sofala, para efeitos de confirmação da informação que
já está a criar certo cenónio de apreensão, sobretudo para as pessoas que circulam com alguma frequência o referido troço.
Os rumores referem que os supostos ataques terão ocorrido poucas
horas depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi, ter anunciado ao
princípio da tarde de ontem, na sede da
Assembleia da República, a assinatura
esta quinta-feira, em Gorongosa, do acordo de cessação definitiva das hostilidades militares entre a Renamo e o
Governo, o qual responsabiliza ambas
as partes a se absterem de todos actos
hostís ou ataques militares contra forças, posições ou propriedades, nem
contra a população em geral.
Em Gorongosa refere-se a existência de um grupo de homens armados da Renamo desavindos com a
presidência de Ossufo Momade e que
tem prometido protagonizar desordem
enquanto não fôr satisfeita a sua reivindicação, que se resume na destituição
do actual líder do partido.
Várias correntes da sociedade
moçambicana tem defendido a necessidade de não desvalorização da ala militar dissidente da Renamo, apelando a
importância de tomada de iniciativas
que resultem numa unclusão e integração universais.
A ala em questão tem, igualmente, exigido o seu reconhecimento.■

Concretizada em Chitengo assinatura
do acordo de cessação definitiva das
hostilidades militares no país

Presidente da República, Filipe Nyusi (a esquerda) e o Presidente da Renamo, Ossufo
Momade, em plena sessão de troca de pastas após a assinatura do acordo de cessação
definitiva das hostilidaes militares, concretizado esta tarde em Chitengo (PNG)

Chitengo (O Autarca) – Chitengo, sede do emblemático Parque
Nacional da Gorongosa, no distrito
com o mesmo nome, província central
de Sofala, testemunhou ao princípio da
tarde desta quinta-feira a grande cerimónia de assinatura do acordo de cessação definitiva das hostilidaes militares entre o Governo e a Renamo. Foi
uma cerimónia pública bastante concorrida por personalidades nacionais e
estrangeiras.
Os signatários do acordo, nomeadamente o Presidente da República, Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade, comprometeram-se a fazer valer na íntegra a letra
do documento, o qual uma das cláuslas

principais responsabiliza as duas partes
a se absterem de todos actos hostís ou
ataques militares contra forças, posições ou propriedades, nem contra a população em geral.
O Presidente da Renamo, Ossufo Momade, dedicou o acto a heroicidade de Afonsom Dhlakama, falecido líder carismático da Renamo.
O Presidente da República, Filipe Nyusi, dedicou o acordo a todos os
moçambicanos e agradeceu a colaboração da comunidade internacional envolvida nos esforços de busca de paz
em Moçambique.
A assinatura do acordo em
Chitengo simboliza que a paz é também necessária para a fauna e flora.■
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

1 de Agosto de 1957 ... Francisco Esaú
Cossa (Ungulani)
"Os editores têm sempre a mania de exigirem uma
pequena resenha das nossas vidas. Somos obrigados a abrir
algumas estradas e enveredarmos por carreiros que só a nós
nos diz respeito. É assim a vida. Mas vamos a ela: Nasci
em Inhaminga, Distrito de Cheringoma (província de Sofala) a um de Agosto do ano 57. Nunca assentei arraiais por
largo tempo num determinado local. Andei pelo país inteiro
(exceptuando Tete). De formação tenho um bacharelato
que sustenta o Ungulani. De livros posso mencionar Ualalapi, Orgia dos Loucos, e Estórias de Amor e Espanto.
Pronto. Cá está parte do meu percurso. "
UNGULANI ... visto pela Professora Fátima Mendonça
UNGULANI BA KA KHOSA, nome literário de
Francisco Esaú Cossa, pertence à geração de jovens, conhecida como “Geração do 8 de Março”, que mercê de uma
directiva do Presidente Samora Machel, ingressaram a partir de 1977 na Universidade Eduardo Mondlane a fim de aí
completarem, de forma faseada, cursos de formação de professores nas várias áreas de ensino.
Francisco Esaú Cossa formar-se-ia então na recémcriada Faculdade de Educação em 1978 e 1980 como professor de História e Geografia, tendo sido colocado na província do Niassa. De regresso a Maputo em 1982 ingressou
no Ministério da Cultura. Posteriormente exerceu o cargo
de Director Adjunto do Instituto Nacional de Cinema e Audiovisual de Moçambique, sendo posteriormente nomeado
Director do Instituto Nacional do Livro e do Disco. Em
2003 Ungulani ba ka Khosa foi homenageado pela CPLP
(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), e recebeu
o Prémio José Craveirinha, em 2007.
O seu nome tsonga, Ungulani ba ka Khosa, seria o
que viria a adoptar ao publicar Ualalapi, em 1987, dando
sequência à publicação em 1982, no Diário de Moçambique
na Beira, de um conto intitulado “Dirce minha deusa nossa
deusa”.
Em 1988 Ualalapi o recebeu o Prémio Gazeta de
Ficção Narrativa e, em 1991, o Prémio nacional de ficção

narrativa, instituido pela AEMO, em ex-aequo com “Vozes
Anoitecidas” de Mia Couto. Consta da lista dos cem melhores livros africanos do século XX conjuntamente com
“Nós matámos o cão tinhoso” de Luis Bernardo Honwana e
“Terra sonâmbula” de Mia Couto.
Para além da sua actividade como ficcionista, Ungulani ba ka Khosa tem participado activamente em debates na Imprensa escrita, com a publicação regular de crónicas em vários jornais. O estilo provocatório e irreverente
com que enfrenta os variados problemas que aborda tornaram-no uma referência nacional e consagraram a sua popularidade, com destaque para as camadas jovens urbanas, o
que é visível na afluência aos lançamentos dos seus livros.
UNGULANI e a AEMO
Outro aspecto que marca a trajectória de Ungulani
ba ka Khosa é o seu carácter interventivo no seio da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO). Criada
em 1982, com vocação para promover o contacto entre escritores, a AEMO despoletou uma nova dinâmica na vida
literária do país, a par do activismo das páginas literárias e
a criação de prémios e concursos literários, de que resultou
o surgimento de uma nova geração de escritores. Desta, salientou-se imediatamente Ungulani ba ka Khosa que, em
1984, foi co-fundador da revista “Charrua”, com Eduardo
White, Helder Muteia, Juvenal Bucuane e Pedro Chissano,
a que se juntaram Tomás Vieira Mário (Vimaró) e o artista
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plástico Ídasse Tembe, com apoio do então secretário-geral
Rui Nogar e patrocínio oficial da AEMO.
Embora tivessem surgido outras iniciativas do mesmo tipo, nomeadamente “Forja da Brigada Literária João
Dias” e ECO, foi a energia dos activistas de “Charrua” que
se sobrepôs até à própria dinâmica da AEMO. A partir dos
anos 90, a geração de escritores, que tinha dado corpo à revista Charrua tomou conta dos destinos da AEMO, com a
eleição de Pedro Chissano para Secretário-Geral, situação
que prevaleceu até 2007, com Armando Artur e Juvenal
Bucuane. A partir de 2007 a composição da direcção da
AEMO mudou substancialmente com a entrada de Jorge de
Oliveira (Jurista e coordenador nos anos 90 da “Gazeta de
Artes e Letras” da Revista “Tempo”) como Secretário Geral e a inclusão de novos elementos oriundos dos grupos
surgidos nos finais dos anos 90.
UALALAPI
Ualalapi é o nome de um guerreiro “nguni” a quem
é destinada a missão de matar Mafemane, irmão de Mudungazi (depois chamado Ngungunhane-Gungunhana).
Este guerreiro dá o título ao relato, ficcionado por

Ba Ka Khosa, da vida e da época do hosi (rei, imperador,
em língua tsonga) Ngungunhane, famoso pela resistência
que opôs aos portugueses nos finais do séc. XIX. Mas à
medida que a narrativa progride, o quadro que se desenrola
aos nossos olhos é bem outro.
Numa escrita veloz, forte, densa, violenta, crua,
chocante por vezes, recorrendo a metáforas quase brutais,
perpassada de aforismos e de uma raiva não disfarçada que
a poderosa imaginação visual do autor reforça, Ngungunhane é-nos revelado como um homem cruel, sanguinário, violento, um verdadeiro tirano para o seu povo - a sua designação como imperador ou rei é propositadamente anárquica -,
na mesma medida em que os colonizadores portugueses o
eram para com esse mesmo povo. Um e outros provocam a
destruição do império de Gaza, deixando um rasto de miséria, fome, crueldade, sofrimento e humilhação. Uma “história” ficção de sangue, de guerra, de arbitrariedades, de morte. Mas sem dúvida tão perturbadora quanto fascinante.
Francisco Esaú Cossa nasceu no dia 1 de Agosto de
1957. Comemora hoje os seus 62 anos de idade. Parabéns
Ungulani. Que haja saúde para mais comemorações e naturalmente, mais publicações.■

Younusse Amad defende legislação específica
alinhada a convenção internacional sobre PcDs
Maputo (O Autarca) – O Vice-Presidente da Assembleia da República, Younusse Amad, defendeu ontem, em Maputo, o estabelecimento de
uma legislação em forma de leo que acomode os preceitos unstituídos na
convenção internacional sobre Pessoas
com Deficiência (PcDs). O Parlamentar e membro da ADEMO falava no
workshop de apresentação e validação
do estudo sobre a inclusão social, económica e política das pessoas com deficiência e desenho da “Agenda Nacional” para a área da Deficiência em Moçambique, evento no qual participou
em representação pessoal e do Secretário-Geral da Renamo (André Madjibire), partido de que é membro. O workshop foi promovido pela Westminster
Foundation for Democracy (WFD) em
parceria com a Assocação dos Deficientes de Moçambique (ADEMO),
Fórum das Associações das Pessoas
com Deficiência (FAMOD), Assembleia da República, com assistência

técnica do Centro de Direitos Humanos
da Universidade de Pretória.
Na mesma ocasião, o proeminente político, legislador e activista de

direitos humanos destacou, igualmente,
a importância da promoção do mesmo
tipo de eventos para assuntos das Pessoas com Deficiência.■ (Redacção)

CC chumba três candidaturas presidenciais
Maputo (O Autarca) – Através do Acórdão nº 7/CC/2019 de 31 de Julho, recaído sobre o Processo nº 8/CC/2019, relativo a verificação dos requisitos
legais exigidos para as candidaturas a Presidente da República, o Conselho Constitucional, sob alegação de não preencherem os requisitos legalmente exigiveis,
“chumbou” nesta quarta-feira, ontem (31JUL19) três candidaturas, incluindo da
Alice Mabota, a primeira mulher moçambicana a apresentar candidatura para a
chefia do Estado. As outras candidaturas rejeitadas são de Eugénio Estêvão e Hélder Luís Paulo de Mendonça. O Conselho Constitucional analisou o total de sete
propostas de candidaturas, tendo validado quatro delas, nomeadamente dos cidadãos Daviz Mbepo Simango, Filipe Jacinto Nyusi, Mário Albino e Ossufo Momade, que deverão disputar as eleições presidenciais de 15 de Outubro próximo.■ (R)
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ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

Adamodjy: Um artista moçambicano
dificil de «catalogar», paradoxal e inquieto
Como definir e «capturar» na malha crítica este
pintor moçambicano, natural da cidade da Beira, deliberadamente transgressor como Escritor que é e «marginal» na
sua qualidade de Artista de Arte, exaltado e gesticulante, ameaçador e corrosivo que, sob um aluvião de cutiladas, de
lavas que rebentam e salpicam, de gestos acusadores e vociferações cromáticas, torna quase irreconhecíveis as figuras teratológicas que pinta — presenças de uma fauna híbrida, semi-humana, por vezes transfiguradas em termos de execução crepuscular, ameaçadora? Onde situar esta pintura
excessiva: numa extremidade dos expressionistas portugueses de raiz figurativa, enfáticos e acutilantes, que conheceram uma revivescência exaltada no “heftige Malerei” (a
«pintura irascível») de Schonebeck ou de Bazelitz dos Anos 70 e, posteriormente, com um Kiefer melodramático
(cujo “pathos” operário, colossal e germaníssimo se afasta
muito, afinal, da emoção crítica e perversa, do nosso Pintor?) — hipótese mais verosímil — situar-se-á nas derivações exaltadas do chamado «Expressionismo Abstracto» a
recordar Gil Teixeira Lopes ou Guilherme Parente, da veemência do gesto e da laceração de um Pomar (como na tela emblemática do Museu de Arte Moderna Contemporânea
Manuel de Brito, exposta ao público no Palácio dos Anjos,
em Algés.
Com esta pintura repleta de um furor mais próximo
da ira cerebral (mas também, verdadeiramente, ira enquanto emoção e nervo que do gesto impensado (mas gesto violento e vibrado apesar de tudo), BAHASSAN ADAMODJY satisfaz, quiçá, um instinto agressivo que segue dois
rumos opostos: a violência dos gestos e as estocadas, das
cores gritantes, das complementaridades infectadas e, simultaneamente, uma vertente híper-crítica que opta “caricatura” ao estilo africano, pela monstruosidade anatómica,
pelo desenho impiedoso que espreita por entre o tiroteio
cerrado das pinceladas (e por vezes da Espátula), entre os
jactos vermelhos e líquidos dos lança-chamas e que, todavia, sobrevive nas altas temperaturas dos perfis derretidos e
das formas exorbitantes prestes a rebentar: formas humanoides de tratamento pictórico africanizadas, quais esquele-

Adamodjy: um pintor de sonhos

tos de máquinas paranóicas, cadáveres ainda sofredores,
meio bicho, meio robot, vestígios de humanidades sobreviventes de guerras genéticas (ou será antes alertas camuflados de guerras alusivas ao tempo Colonial Português?!)
Trata-se, em suma, de um temperamento que queima: tratar-se-á de um Artista em cólera contra os Universos
patológicos Da desumanidade galopante ou, talvez, de um
extremismo subversor, potencialmente perigoso? Talvez
seja, pois basta olhar à nossa volta para observar que a nossa Humanidade e o Planeta Terra onde vivemos “está-de-
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pernas-para-o-ar”… O saudoso Mestre e Crítico de Arte,
Rui-Mário Gonçalves, propugnava activamente a necessidade para o Artista — e para o Homem — de se reprimitivizar, a fim de conseguir obter completude e inteireza Cultural; se fosse necessário, por regressão. Proclamava: «O
Homem original, gritando as suas consoantes, fê-lo com uivos de angústia e furor pelo trágico do seu próprio estado,

pela consciência de si próprio e pela sua própria impotência
perante o Vazio».
Estas expressões de uma inquietação fundamental
são, talvez, uma boa conclusão para estas brevíssimas reflexões sobre a Obra de um Artista difícil de «catalogar», paradoxal e inquieto, que procura intensamente exprimir a sua
interrogação angustiada, quer na pintura, quer na escrita.
Assim é o pintor moçambicano Bahassan Adamodjy.■

Beira acolhe maior campanha mundial de testetagem de
hepatites B e C
Beira (O Autarca) – A cidade
da Beira acolhe no próximo sábado (03
AGOSTO19) a grande campanha humanitária de testagem de hepatites B e
C, aberta a participação de toda população interessada. Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pelo Rotary Club
da Beira (RCB), no âmbito do projecto
mundial de erradicação “Hepatite Zero”, promovida pelo Rotary Clube Internacional. Amílcar Sabino, Embaixador da iniciativa para Moçambique, afirmou ao O Autarca que trata-se da
maior campanha uma vez levada a cabo no mundo, estando a decorrer simultaneamente em 50 países dos continentes africano e americano, entre os
dias 20 de Julho último e 04 de Agosto
corrente.
A campanha que busca quebrar o grande silêncio que existe sobre
a doença, diagnosticando pessoas portadoras do vírus, mas que desconhecem a situação em que se encontram,na
cidade da Beira irá decorrer no Largo
do CFM-Centro, a partir das 08h00.
A hepatite é assintomática até
os seus estágios mais avançados e, geralmente, quando a pessoa percebe os
sintomas pela primeira vez, já é tarde
demais e a única possibilidade de cura
seria um transplante de fígado.
Estima-se que no mundo existam mais de 400 milhões de pessoas
que têm os vírus da hepatite B e C e,
absurdamente, apenas 5% dos casos
são diagnosticados. Consta que há

mais pessoas a morrerem de hepatite
do que de AIDS. Só nos EUA, em
2018, a hepatite C matou mais do que
todas as outras doenças infecciosas
combinadas. No entanto, se for descoberto e tratado a tempo, pode ser curado.
O nomeado Embaixador da
campanha para Moçambique, Amílcar
Sabino, considerou esta uma oportunidade que não deve ser desperdiçada
por quem está na Beira (residentes e
vientes), tendo apelado a participação
massiva dos cidadãos, principalmente

adulta com mais de 40 anos de idade.
Refira-se, entretanto, que a iniciativa “Projeto Hepatite Zero” surgiu
do sonho de um brasileiro, Humberto
Silva - sobrevivente do vírus, que foi
diagnosticado com a doença após 38 anos, sem nunca suspeitar. Ele fez um
voto a Deus para que ele trabalhasse
sem receber nada, até o fim de suas
forças para mudar a situação no mundo, e hoje, junto com o Rotary International, está organizando acções para erradicar a doença em mais de 200
países.

Sobre o Rotay
O Rotary Internacional é uma Rede Global de voluntários na qual o Rotary Clube da Beira está filiado, que integra líderes profissionais, empresariais e
comunitárias dedicadas a prestação de serviços humanitários. O actual Embaixador para Moçambique da campanha “Hepatite Zero”, Amílcar Sabino, já foi
várias vezes Presidente do Rotary Clube da Beira (RCB).■ (R)
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coordenação de Mphumo João Craveirinha

Pensamento ‘de’ dia
O meu mundo não é deste presente
porque venho do futuro.
Pois, este presente é passado
já visto e revisto,
de retrocesso rápido…
Um ‘déjà vu’ rebobinado
em ‘fast rewind.’
….
Mphumo Kraveirinya©01/08/2019, Quinta-feira, 08:50.
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