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EDITORIAL 
 

Enaltecimento a Filipe Nyusi e Ossumo Momade 
pelo empreendimento da paz efectiva e definitiva 
 Beira (O Autarca) – A demonstração dos actuais 
presidentes da República (e da Frelimo) e da Renamo, Fi-
lipe Nyusi e Ossufo Momade respectivamente, principais 
actores líderes da política na actualidade em Moçambique, 
não sobram margens de dúvidas que estão para além do pa-
drão normal para questõs da paz no país, olhando para o 
histórico do país no tratamento desta matéria. 
 Filipe Nyusi revelou-se muito cedo para conseguir 
a paz em Moçambique, um empreendimento que exige re-
conhecimento da contra-parte, o que não foi conseguido pe-
los antecessores. 
 A desestabilização com cunho político em Moçam-
biquue remonta desde o período que foi alcançada  a  maior 

conquista do país, a independência nacional com todo méri-
to a organização da Frelimo, no entanto sucessivamente te-
ve uma liderança que não conseguiu gerir o problema e o 
país teve que resvalar num conflito armado sem precedente 
no contexto actual.  
 Filipe Nyusi foi para além dos seus antecessores 
nos dois cargos que assume, Presidente da Frelimo e da Re-
pública, ultrapassando as expectativas que favoreceram pa-
ra que se torna-se o dirigente máximo em Moçambique.  
 O país precisava de um líder com capacidade de li-
dar de forma pacífica e inteligente com este tipo de matéria 
tão sensível e Filipe Nysi provou por A+B que o falecido 
líder  da  oposição  não se tratava de um bicho de sete cabe- 

ças, era uma pessoa dotada  de poderes  
 

Frase: 
A mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo 
duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas si, o 
que tem dentro delas.■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/03/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.56 71.96 EUR UE 

62.09 63.32 USD EUA 

4.4 4.49 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 04/03/19, Edição nº 3652 – Página 02/07 
pela correspondência que tem dado para ultrapassar efecti-
vamente e em definitivo o que uma crise que parecia 
insanável.  
 Custe o que custar as duas lideranças políticas, fi-
cará o legado.  
 Conflitos internos são possíveis encontrar solução 
sem necessidade de intermediários, bastando o respeito e 
humildade perante cenários adversos.  
 Filipe Nyusi foi o primeiro Presidente de Moçam-
bique que percebeu isso e ultrapassou toda fasquia, não dei-
xando dúvidas que o diálogo é a alternativa inquestionável 
para se conseguir entendimento para o bem comum. 
 Desejamos que continue a ter êxitos nessa emprei-
tada e o apoio do actual líder da Renamo é extremamente 
fundamental para que se construa um Moçambique onde o 
exercício da democracia multipartidária não deve ter nada a 
ver com facções militares. Só o Ossufo Momade e Filipe 
Nyusi, neste momento, devem garantir que isso aconteça. 
 Relativamente a desordem sobre a actual liderança 
da Renamo, particularmente em Sofala, o nosso apelo suge-
re o respeito pelos órgãos hierarquicamente superiores das 
organizações, elevando os interesses comuns do partido 
que não podem ser postos em causa devido a obejctivos 
que implicam a sustentabilidade do pejecto global. As per-
sonagens políticas moçambicanas devem  valer pelo mérito 
e não pelo protagonismo.  
 É de todo reconhecimento a intervenção do novo 
Comandante Provincial da PRM, na prevenção e erradica-
ção de conflitos para não gerar desordem em Sofala. Dese-
jamos que não perca o espirito proactivo.■ (Redacção)     
 

narurais e realísticos que merecia todo o respeito, e assim 
conseguiu ultrapassar o que Moçambique não precisava ter 
passado. Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando 
Guebuza, por sinal todos de origem de etnia sulista, não fo-
ram capazes de evitar guerra em Moçambique, mas Filipe 
Nyusi mostrou que o uso do poder é essencialmente para o 
bem dos moçambicanos, e a paz inquestionavelmente é o 
desejo dos moçambicanos.  
 No início até parecia mais ousado, utópico, mas a 
sua justificativa para para tomar as decisões soberanas que 
empreendeu, enquanto personalidade influente,  para resol-
ver um problema de décadas pesaram mais alto, e rompeu 
todos os preconceitos conseguindo o que parecria impensá-
vel.  
 Pelo benefício de dúvida, consubstanciado a práti-
ca, se Filipe Nyusi tivesse sido Presidente da Frelimo e da 
República na época da constituição do Estado Moçambica-
no acreditamos que teria gerido de forma diferente o imbró-
glio político que esteve na origem do passado pós inpen-
dência, e mérito deve ser reconhecido analisando em todos 
os contextos de liderança.  
 Depois de ir a Gorongosa para persuadir Afonso 
Dhlakama que o melhor que os moçambicanos pretendem é 
a resolução pacífica dos conflitos, o carismátoco líder da 
Renamo não teve outra opção sem teimosia para confor-
mar-se a nova ordem política.  
 O facto de ter mantido o mesmo censo para ter 
comprensão do grande objectivo da nação com o actual lí-
der da Renamo, torna ainda mais extraordinário o seu em-
prendimento pela paz; e Ossufo Momade  merece  louvores 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

4 de Março de 1960 ... Filimone Meigos 
    “Andei num liceu em que tinha como professores, 
Lídia Jorge, Zeca Afonso, e foi-me quase que inoculado o 
vírus da escrita. Na verdade vinha até da escola primária, e 
a minha família toda tem muita inclinação para as letras. O 
meu pai fez letras também, e isso influenciou-me naquelas 
leituras que eram coloniais como João de Deus, Antero de 
Quintal, Camões, eu li isso. Mas o que vem a surpreender 
de verdade, foi em 1973/74, foi a obra “Mangas Verdes 
com Sal” de Rui Knofli. Nesse livro tinha um texto que di-
zia “Então Rui” e eu escrevi um nessa altura intitulado 
“Então Mone”, decalcado. Acho que foi meu primeiro texto 
e nem sei onde está esse texto, que era reminiscências de 
leitura de “Mangas Verdes com Sal”. 
  Começo a publicar textos a partir de 1975/76 na 
Beira no jornal “Diálogos”, com Heliodoro Baptista, Bassa-
na Admugy, Júlio Bicá, Carlos Beirão, Simião Cachamo, e 
mais outros. Então essa é a minha geração. 
  Em 1978 vou dar aulas em Chimoio e fui feliz por-
que quando lá chego, a “Diálogo” saía ao sábado e tinha 
um texto bem ao lado do meu, assinado “Marcelo Pangua-
na – Chimoio”. Aquela cidade é muito pequena e perguntei 
a algumas pessoas, quem era aquele. Foi então quando dis-
seram-me que era um químico e trabalhava numa fábrica de 
sumos e fui até lá. Encontrei Marcelo Panguana com uma 
bata branca armado em químico a fazer os sumos. Aquilo 
foi tipo amor a primeira vista. 
  Então continuamos a publicar na “Diálogo” e em 
princípios de 1979 fui para a tropa em Nampula, estive na 
Academia Militar e conheci a Isménia Sacramento, que tin- 
ha um programa na rádio local chamado “O Poema Essa 
Arma” – decalquei – o que originou o  meu  primeiro  livro, 
 

 “Kalach in Love”. Uma releitura do programa radiofónico 
“O Poema Essa Arma” da Isménia Sacramento. Estava ela, 
Rafa Cambala, Moncolo Chiniá, Ana Paula Muhoro, todos 
estes escreviam. 
  Se eu quiser dividir a minha entrada para as letras 
te-ria essas três etapas que são, a fase do Liceu, do Chimo-
io, onde fiz a geração “Diálogos”, e em Nampula, onde a 
Isménia Sacramento no seu programa apresentou-me o Rui 
Nogar e Orlando Mendes. Foi um facto inédito. Tinha co-
migo os meus textos iniciantes que mostrei aos dois. Eles 
disseram-me “há uns teus amigos em Maputo que vão gos-
tar daquilo que escreves e eles tem uma linha própria”. 
  Foi então quando conheço Ungulani Ba Ka Khosa, 
Eduardo White, Juvenal Bucuane. E quem me dá os primei-
ros escritos destes é o Rui Nogar, ele era na altura director 
provincial de qualquer coisa em Nampula. Nessa altura, a-
liás, estava em vista a criação da AEMO. Portanto, quando 
a AEMO foi criada eu estava na tropa em Nampula e já es-
tavam em contacto com os dois escritores que assumiram 
as grandes pastas da AEMO, sendo Rui Nogar, Secretário-
geral e Orlando Mendes, Presidente da Mesa da Assemble-
ia Geral.” 
  O professor secundário, secretário de governador, 
jornalista, oficial das Forças Armadas de Moçambique, edi-
tor cultural do semanário “Savana” ... é o aniversariante de 
hoje. Nasceu no dia 4 de Março de 1960. Comemora hoje 
os seus 59 anos de idade.■ 
 

Nota: para assinalar a data de aniversário do “Mone”, 
rebusquei, com a devida vénia, o extracto dum texto 

publicado na revista “Literatas”.■ 
 

UCCLA acolhe Encontro de Promoção e de Desenvolvimento Económico de Moçambique 
 A UCCLA acolhe, de 6 a 8 de Março corrente, o Encontro de Promoção e de Desenvolvimento Económico de Moçambique, um 
evento organizado pela Casa de Moçambique em Lisboa. O evento  permitirá dar a conhecer os vários projectos e iniciativas existentes, 
oportunidades ao nível da participação e influência nos processos de negociação, definição e implementação de medidas de impacto de 
desenvolvimento económico, envolvendo municípios, governos distritais e provinciais.■ (R) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Raramente surge, Uma BOA Noticia como esta: 
Galp construiu Aldeia Solar em Moçambique 

 

 Com recurso a sistemas solares fotovoltaicos, a 
Fundação Galp inaugurou a sua primeira Aldeia Solar em 
Moçambique. Pela primeira vez a luz eléctrica chegou à re-
mota aldeia de Chissinguana. 
 A Fundação Galp, em parceria com o FUNAE – 
Fundo de Energia, inaugurou em Chissinguana, a sua pri-
meira Aldeia Solar em Moçambique. Chissinguana situa-se 
no distrito de Búzi, localizado na província de Sofala, Mo-
çambique. 
 O projeto beneficia mais de 1.400 habitantes da-
quela comunidade com a eletrificação de 62 infraestruturas, 
incluindo residências, bancas de comércio, secretaria admi-
nistrativa da aldeia, hospital e iluminação pública. 
 Trata-se da primeira fase do projeto “Energiza” que 
a Fundação está a levar a cabo no centro e norte do país. 
 Ao todo, no âmbito desta iniciativa, está prevista a 
montagem de quatro Aldeias Solares: duas em Sofala, uma 
em Cabo Delgado e uma em Manica. 
 Serão instalados sistemas solares fotovoltaicos e 
dado acesso a energia elétrica naquelas comunidades. 
 Esta é a primeira vez que a luz elétrica chegará a 
estas populações. 
 No conjunto das seis aldeias abrangidas, serão be-
neficiados seis mil moçambicanos que, desta forma, pas-
sam a ter assegurado um bem essencial em escolas, unida-
des de saúde e nas suas próprias casas. 
 O investimento, de 600 mil euros, vai gerar aproxi-
madamente 50 KWh de energia eléctrica de origem renová-
vel, marcando uma nova era naquelas seis aldeias que não 
tinham acesso a energia. 
  “Tendo em conta que 64% dos moçambicanos vi-
ve em zonas rurais e sem acesso a energia, projectos desta 
natureza têm um forte impacto na vida das comunidades, 
não só do ponto de vista social mas também no desenvolvi- 

 
Fundação Galp inaugurou a primeira Aldeia Solar em Moçambique 

 

mento da própria economia local”, aponta a Fundação 
Galp. 
 “Projectos como o Energiza, em Moçambique, são 
o espelho fiel da missão que defendemos na Fundação Galp 
– energia que cria futuro. Neste caso, ao presenciar a mu-
dança estruturante que estamos a fazer nestas comunidades 
e nestas pessoas, sinto-me especialmente orgulhosa por po-
dermos contribuir de forma tão premente”, refere Joana Ga-
roupa, directora-geral da Fundação Galp. 
 Referindo apostar num futuro energético mais sus-
tentável, a Fundação Galp assume o compromisso de conti-
nuar a desenvolver projectos que visam o acesso universal 
a fontes de energia limpa.■ 
 

fonte: https://www.wattson.pt/2019/02/23/portugueses-
constroem-aldeias-solares-em-mocambique/ 

Porque nao, a muitas MAIS iniciativas como esta? Os 
Bancos Privados andam todos os dias na onda do corta fitas 

em assinaturas de acordos , mas,.?  nada de concreto! 
Grandes Companhias na exploração de minério e de tudo 
que temos de bom na terra,...continuam a explorar e nada 

de investimentos de apoio social concretos! Senhores 
Gestores Públicos ?...chega de faz de conta!■ 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: António Justo, Alemanha 

Será que "comunistas comem criancinhas"? 
 

- A Política de Lenine e de Estaline fez surgir o canibalismo na URSS 
 
 
 A expressão “Comunistas comem criancinhas” (1) 
deve-se ao facto das políticas criminosas comunistas de Le-
nine e de Estaline terem, (com a sua reforma agrária e fo-
mento da industrialização), provocado em alturas diferen-
tes (1919-1921) e (1932-1933) fomes que originaram mui-
tos milhões de morto, levando as pessoas a comer carne de 
cadáveres humanos e em especial carne de crianças. Mus-
solini usou-se do facto para fazer propaganda contra os comu-
nistas. De facto, não eram os comunistas, mas a política co-
munista que conduzia à “fome genocida”. 
 

Política no Sentido do Plano 
 Lenine, a partir de 1919, iniciou uma política de con-
fisco de terras, animais e cereais dos camponeses, que gra-
dualmente levaria a uma crise de fome em massa na popula-
ção. No desespero, famílias para matar a fome, cozinha-
vam pernas e braços dos cadáveres; chegavam a alimen-
tar-se dos próprios parentes, com frequência, bebés, me-
nos resistentes à fome e às doenças e cuja carne era mais 
tenra e como tal preferida. O historiador Orlando Figes des-
creve tais situações no seu livro “A Tragédia de um Povo” on-
de avalia as consequências da Revolução Russa para o povo 
da ex-União Soviética. 
 De facto, também na Ucrânia, o ditador Estaline se-
guiu a política da reforma agrária do revolucionário Leni-
ne e fez uso do terror para impor a coletivização mediante 
a qual, o Estado se apropriou das terras e do gado dos 
camponeses, agrupando-as em latifúndios colectivos. Para 
impor tal, fez uso de tropas regulares e da polícia secreta. Os 
comunistas de Moscovo tinham decidido colectivizar a Ucrâ-
nia para que a União Soviética pudesse acelerar a sua indus-
trialização à custa dos camponeses expropriados; na Ucrânia, 
porém, foi proibida a saída dos camponeses para as cidades. 
 O holocausto da fome (2) de 1932-33 ("Holodo-
mor") provocado por Estaline também ele obrigou as pes-
soas na Ucrânia a tornarem-se canibais; a fome era tanta 
que depois de terem comido cães e gatos muitos passaram a 
ter de comer carne humana; Devido à fome provocada pelo 
plano de Estaline, milhões morriam e os cadáveres eram trans-
portados às pilhas em carros  (7 milhões de mortos).  Também 

na revolução cultural da China entre 1958 e 1961 houve cerca 
de 30 milhões de mortos à fome e também se relata ter havido 
canibalismo. 
 Até hoje o horror do "holocausto da fome" tem sido 
silenciado, não entrando na consciência do povo europeu. O 
historiador Kun relata que "o Holodomor (holocausto da fo-
me) tem sido mantido em silêncio, enquanto a perseguição de 
judeus sob o domínio nazista é conhecida em todo o mundo, 
muito poucas pessoas sabem disso”. 
 A História do comunismo (soviético, chinês, etc.) 
em comparação com o nazismo tem sido branqueada de 
tal modo que, não sendo embora melhor do que o nazismo 
nacional-socialista, não são lembradas as suas barbarida-
des na consciência social recorrendo-se à tática do seu si-
lenciamento. Um marxismo inteligente sabe usar dos seus 
multiplicadores em posições estratégicas relevantes para 
uma formação eficiente da mentalidade pública. 
 

 Um fenómeno que observo (e para que não encontro 
explicação suficiente) é o facto de constatar um trato seme-
lhante usado em relação ao islamismo onde o pensar politica-
mente correcto procura ignorar as suas obras para assim com-
preendê-lo e deste modo aceitá-lo. Os meios de comunicação 
social deveriam, por honestidade e amor à causa, tratar os fac-
tos com os mesmos critérios, não os deixando apenas ao sabor 
de maiores ou menores boas vontades, interesses ou influên-
cias. 
 

 Quanto ao nazismo e ao marxismo é óbvio lem-
brar-se na opinião pública o terror nazi, mas constitui hi-
pocrisia e silenciamento da História não se tratar de igual 
modo o terror comunista marxista como se trata o nazista. 
Os holocaustos aos judeus, aos ucranianos e aos arménios 
são genocídios contra a humanidade independentemente 
da nação, raça ou ideologia. Tudo isto mostra a fragilidade 
humana independentemente dos sistemas; a praga maior 
será a de uma ideologia materialista que não conceda ao 
Homem o estatuto da sua dignidade humana soberana. É 
indigno e desumano um Estado, uma ideologia ou um sis-
tema que usurpe ou abuse da soberania da dignidade hu-
mana de uma pessoa.■  
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A história do carnaval do Brasil em Maputo 
   Maputo (O Autarca) – A-
lusivo a semana do Carnaval no 
Brasil, o Centro Cultural Brasil-
Moçambique, em Maputo, apresen-
ta quarta-feira próxima (06) a His-
tória do Carnaval Do Brasil.   
 Trata-se de um evento que 
permitirá a todos que dele participa-
rem conhecer mais a história deste 
evento comemorativo que marca o 
Brasil e o mundo. 
 Dia 9 de Março já, poder-
se-á participar do evento, conhecen-
do mais  sobre ele. 
 Segundo um comunicado do 
Centro Cultural Brasil-Moçambi-
que, nem só de ziriguidum e teleco-
teco foi feito o Carnaval na história 
do Brasil.  
 A festa mais popular, na 
verdade, teve início há milhares de 
anos.  
 A primeira marchinha foi 
feita por Chiquinha Gonzaga, para 
o cordão carnavalesco Rosa de Ou-
ro: Ó abre alas.  
 Depois da gravação do sam-
ba Pelo Telefone, este genero co-
meçou a ganhar espaço no carnaval 
carioca e se expandiu para todo o 
Brasil. 
 Com voz e instrumentos do 
músico Claudinho Meduza e apre-
sentação do actor Expedito Araujo, 
a apresentação traz textos e muita 
música para contar a explosão das 
festas e bailes de carnaval no Bra-
sil, desde as famosas marchinhas, a-
té as músicas mais conhecidas da 
actualidade.■ (Redacção)  
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