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Covid-19: iniciou imunização de jornalistas e 
Secretário Geral do SNJ apela a adesão massiva  

 

Beira (O Autarca) – Decorre 
desde ontem até sexta-feira próxima, 
em todo o país, a administração da pri-
meira dose da vacina Covishield, con-
templando jornalistas. Na prática, a o-
peracionalização do processo de imuni-
zação dos profissionais da comunica-
ção social moçambicana iniciou hoje, 
tendo em conta que o respectivo anún-
cio pelas autoridades nacionais da saú-
de foi lançado ontem, pese embora ter 
sido referido com efeitos imediatos.  

 
ontem prolongar até sexta-feira próxi-
ma a segunda fase da campanha de 
vacinação contra o novo corona vírus e 

O  Ministério da Saúde decidiu 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

68.91 70.28 EUR UE 

57.02 58.16 USD EUA 

3.97 4.05 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar 

de novo com mais inteligência – Henry Ford 
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Eduardo Constantino: É bom que saibamos que o facto de se tomar a vacina não significa que 
estamos totalmente imuunes ao risco de contrair a covid-19. Urge mantermos rigor na tomada 

de medidas de precaução de modo a evitar a contaminação pelo novo corona vírus 
 

adicionar novos grupos, entre os quais 
com destaque para os jornalistas, em 
reconhecimento do facto de este grupo 
de profissionais estar a actuar na linha 
da frente no combate da pandemia co-
vid-19.  

Em todo o país perspectiva-se 
vacinar mais de 2 mil jornalistas, mas a 
meta é imunizar todos profissionais da 
comunicação social a nível nacional.  

Consta que os jornalistas já fa-
ziam parte da lista dos abrangidos para 
a actual fase de imunização com a co-
vishield, não tendo acontecido no iní-
cio, desde 19 de abril, em virtude de se 
ter dado prioridade aos mais vulnerá-
veis, entre os quais doentes com diabe-
tes com mais de 18 anos de idade que 
não foram vacinados na primeira fase, 
estudantes finalistas de cursos de saú-
de, pacientes com insuficiência renal, 
cardíaca e respiratoria crónica.  

A segunda fase de vacinação 
contra a covid-19 contempla, igual-
mente, professores do ensino primário, 
pessoas vivendo em centros de acomo-
dação com mais de 50 anos, reclusos e 
funcionários dos serviços penitenciá-
rios, assim como membos da Polícia. 
 

Eduardo Constantino apela a adesão 
massiva de de colegas 
 O Secretário Geral do Sindica-
to Nacional de Jornalistas (SG-SNJ), 
Eduardo Constantino, em breves decla-
rações ao O Autarca, referiu que a con-
templação dos jornalistas nesta fase de 
vacinação é resultado de uma negocia-
ção que envolveu o SNJ, o GABINFO 
(Gabinete de Informação) e o Governo, 
para deixar claro que não se trata de 
uma decisão unilateral do executivo. 

Eduardo Constantino apelou 
aos jornalistas no sentido de adesão em 
massa a esta campanha de imunização. 
“Não há problemas em termos de segu- 
 

rança com esta vacina até este mo-
mento, pelo que apelamos para que to-
dos participemos”. 

A Covishield, vacina britânica 
contra a covid-19 que a farmacéutica 
AstraZeneca desenvolveu com a Uni-
versidade de Oxford, mostrou 100% e-
ficaz contra complicações graves ou 
críticas e hospitalizações e se tem mos-
trado segura. 

No entanto, o SG do SNJ lem-
brou que o facto de se tomar a vacina 
não significa que “estamos totalmente 
imuunes ao risco  de  contrair a  covid- 
 

19”, apelando aos colegas profissionais 
da comunicação social a manter rigor 
na tomada de medidas de precaução de 
modo a evitar a contaminação pelo no-
vo corona vírus. 

Questionado sobre o estado ge-
ral de saúde dos jornalistas, Constanti-
no afirmou que, felizmente, não há re-
gisto de problemas graves em termos 
de contaminação no seio da classe. “Is-
so é muito bom, estando na linha da 
frente na prevenção e combate da co-
vid-19” – sublinhou, e referiu o desejo 
de assim continuar a ser.■ (R) 
 

Instituições de comunicação social 
devem facilitar os colegas para 
poderem vacinar 
 Beira (O Autarca) – O direc-
tor provincial da Saúde de Sofala, Fino 
Massalambane, em contacto com O 
Autarca, esta manhã, apelou aos res-
ponsáveis  de  todas  instituições de co- 

municação social a facilitarem os cole-
gas para poderem vacinar. “Deiam cre-
denciais ou forneçam-se listas para fa-
cilitar o controle do processo e a siste-
matização dos números no período de 
balanço”. 

 

Fino   Massalambane   afirmou  
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todos jornalistas em Sofala. “Apela-
mos para que cada organização jorna-
lística apresente uma lista nominal ou 
prover os seus elementos de identifica-
ção para que todos sejam vacinados”. 

Na cidade da Beira, a imuniza-
ção dos jornalistas contra a covid-19 i-
niciou esta manhã, em três locais, no-
meadamente nos cetros de saúde da 
Ponta-Gêa, Munhava e Chingussura. 

O início está sendo caracteri-
zado por fraca adesão devido a escas-
sez de informação necessária.  

Esta manhã, O Autarca abor-
dou uma série de jornalistas neste pon-
to do país e a maior parte dos profis- 
sionais mostrou falta de informação 
sobre o início    os  subsequentes  con- 
 

 
tornos da vacinação. Muitos afirmaram 
desconhecer os locais de vacinação e 
os requisites necessários. 

O processo de disseminação da 
informação às próprias instituições de 
mídia, que empregam os jornalistas re-
velou-se totalmente deficiente, consta-
tando-se uma atitude grave de discri- 
minação por parte das entidades supos- 
 

tamente encarregues de fazer circular a 
informação as sociedades jornalísticas. 

Entidades que foram confiadas 
para fazer o arrolamento dos profissio-
nais contemplados de cada organização 
de mídia deliberadamente agiram de 
forma parcial, revelando grosseira ir-
responsabilidade e incompetência de li-
derança, falta de ética e solidariedade, 
pautando pela exclusão num cenário 
em que nem sequer existem muitas 
empresas de comunicação social na ci-
dade da Beira. 

A problemática decorrente da 
pandemia covid-19 exige maior res-
ponsabilidade, e a transparência, inclu-
são e abragência são aspectos essen-
ciais, porquanto se trata de um proble-
ma de saúde pública global.■ (R) 

Jornalistas devem continuar exemplares em todas 
etapas de prevenção e combate a covid-19 
Falume Chabane, após tomar a primeira dose da covishield, esta manhã, na cidade da Beira 
  Beira (O Autarca) – O Jorna-
lista Falume Chabane, vinculado ao 
Jornal O Autarca, pode ter sido o pri-
meiro profissional da comunicação so-
cial na cidade da Beira a beneficiar-se 
da imunização contra a covid-19. Foi 
esta manhã, no centro de saúde de 
Chingussura, arredores da cidade da 
Beira. Pelo menos no referido local, os 
profissionais de saúde em serviço con-
firmaram ter sido o primeiro jornalista 
a receber vacina contra o novo corona 
virus, numa altura em que muitos cole-
gas espalhados pela cidade reclama-
vam ainda falta de informação. 
 Visivelmente emocionado pela 
aquisição parcial de imunidade contra 
a covid-19, o decano Jornalista afir-
mou que “os Jornalistas devem conti-
nuar a dar exemplo à sociedade em to-
das as etapas da luta contra a pandemia 
do novo corona virus. 
  
  

 
 

Jornalista Falume Chabane, tomando a primeira dose da vacina britânica Covishield, no 
centro de saúde de Chingussura, sendo que a segunda dose deverá tomar no dia 29 de junho 

 

 “É um processo imprescindível 
para a saúde e vida de todos nós. É 
gratuíto e gratificante fa sua adesão. 
Tirando a pequenina dor que a pessoa 
sente ao introduzir-se a seringa, o resto 

é tudo muito simples, sem fila e bas-
tante breve. Apelo a adesão de todos 
colegas, porquanto é a nossa própria 
vida em jogo. Continuemos a ser e-
xemplares colegas” – apelou.■ (R) 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

04 de Maio de 1969 … Ercílio Fernandes Bechardas  
 
 

 
Ercílio Fernandes Bechardas considero-o um comu-

nicador por excelência. Desde que o conheço no início da 
década 90, enquanto colegas na Televisão de Moçambique, 
vejo nele uma pessoa sofisticada e simples. Um fazedor nato 
de Rádio, Televisão. Tem muita coincidência na nossa rela-
ção: Gosta de músicas jazz e rock. Muita leitura e tem gusto, 
também, pela pintura artística. E ainda gosta de desporto, es-
pecialmente a modalidade de Basquetebol, nas vertentes pra-
ticante e expectador. 

Formado em Linguística pela Universidade Pedagó-
gica (UP), Ercílio Fernandes iniciou o ensino em 1974, um 
ano antes da proclamação da Independência Nacional, fre-
quentando a Escola Primária Dom João, no bairro da Ma-
lhangalene, em Maputo, então Lourenço Marques. Depois 
teve passagens, sucessivamente, pelas escolas 3 de Feverei-
ro, Maxaquene, Josina Machel, Francisco Manyanga e Uni-
versidade Pedagógica. 

Foi Professor de Português e Técnicas de Expressão, 
na década 90, tendo leccionado nas Escolas Secundárias Jo-
sina Machel e Francisco Manyanga e na Universidade Peda-
gógica, em Maputo.  

Actualmente vinculado a Empresa Pública Electrici-
dade de Moçambique, no sector de comunicação e imagem, 
Ercílio Fernandes fez teatro no Grupo Tchova-Xitaduma, e 
trabalhou para a Rádio Moçambique, Televisão de Moçam-
bique e para várias agências de comunicação e publicidade. 

 

 
 

Ercílio, o “grandalhão” como estimavelmente o trato 
em nossos ambientes privados, sobretudo de diversão, nas-
ceu em Maputo, no dia 4 de maio de 1969, e hoje celebra o 
seu 52º Aniversário Natalício. Parabens pelo Aniversário e 
Votos de longa vida replete de Saúde e Felicidade Amigo.■ 
 

Falantes da língua portuguesa atingirão 400 milhões em 2050 e 500 milhões em 2100 
Beira (O Autarca) – Assinala-se esta quarta-feira o 5 de maio - Dia Mundial da Língua Portuguesa, num contexto 

em que idioma lusófono, comunidade da qual Moçambique faz parte, está em crescente relativamente a quantidade de seus 
falantes. O 5 de m foi instituído Dia Mundial da Língua Portuguesa em 2019, pela UNESCO, organização das Nações Uni-
das que reconhece o idioma como património linguístico actualmente falado por mais de 260 milhões de pessoas em todo o 
mundo. O português é uma importante língua internacional no planeta. Estimativas das Nações Unidas apontam que, em 
2050, os falantes da língua portuguesa serão 400 milhões e em 2100 poderão ultrapassar a barreira dos 500 milhões. Uma 
mensagem alusiva a efeméride, apresentada pelo Embaixador Moçambicano Belmiro Malate, em Jakarta, capital da In-
donésia, revela a existência de estudos que apontam que, no final do presente século, o continente africano será aquele onde 
se registará o maior número de falantes da língua portuguesa, demonstrando, uma vez mais, a importância do rico contributo 
de África e de Moçambique em particular, para a língua de Camões. Refira-se que o Português é língua oficial em 5 nações 
africanas, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Princípe. Na Europa é língua ofi-
cial apenas em Portugal, no continente americano só no Brasil e no Asiático também apenas na Indonésia.■ (Redacção) 
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