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Papa Francisco em Maputo entre 04 e 06 de Setembro 
para promover Esperança, Paz e Reconciliação 
 Maputo (O Autarca) – A 
Conferência Episcopal de Moçambique 
(CEM) tornou esta semana oficialmen- 
 

te públicas as datas em que o Papa 
Francisco estará em Moçambique, 
mais  concretamente  em  Maputo, uma  
 

vez que o programa recebido na nossa  
Redacção  refere apenas a visita a capi- 
 

tal do país. Portanto, o chefe mundial 
da Igreja Católica estará em Maputo 
entre os dias 04 e 06 de Setembro pró-
ximo, podendo coincidir poucos dias 
depois  de  o país testemunhar a assina- 
 

tura de um novo Acordo de Paz Defini-
tiva (APD), em Agosto, entre o Presi-
dente   da    República,   Filipe  Jacinto  

 
Nyusi, e o Presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, cujo anúncio  foi  torna- 

do público a uma semana. Importa su-
blinhar  que  o  primeiro  Acordo Geral  
 

de Paz (AGP), rubricado entre o antigo 
Presidente da República Joaquim Chis-
sano  e  o  falecido líder da Renamo A- 
 

fonso Dhlakama, foi assinado em Ou-
tubro de 1992, em Roma, sob a media-
ção da comunidade católica. Tratou-se 
de  um  acordo que aconteceu quatro a- 
 

nos após a primeira visita papal a Mo-
çambique, nomeadamente o Papa São 
João Paulo ll, que esteve no país entre 
os dias 16 e 9 de Setembro de 1988, 
tendo o Santo Padre na época escalado 
as  cidades de Maputo, Beira e Nampu- 
 

la. 31 anos depois Moçambique volta a 
receber um Papa. Curiosamente as 
duas visitas coincidem no  mesmo  mês 
 

  
Frase: 

Infelizmente, as vezes é preciso cortar algumas pessoas de nossas 
vidas, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso 
sucesso!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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de Setembro.  
 “Acolhamos o Santo Padre, 
Papa Francisco, com júbilo. Que Nossa 
Senhora da lmaculada Conceição, pa-
droeira de Moçambique, interceda por 
nós e nos assista em todos os trabalhos 
de preparação desta visita” – assinala o 
comunicado do CEM, assinado pelo 
respectivo presidente e Bispo de Xai-
Xai, Lúcio Andrice Muandula. 
 A Conferência Episcopal de 
Moçambique revelou que os pontos 
mais altos desta visita Papal iniciam-se 
com o desembarque de Sua Santidade 
no nosso solo pátrio, onde sera jubilo-
samente acolhido pelas autoridades 
centrais do Estado moçambicano, pelos 
pastores e fiéis da lgreja católica, bem 
como por todas as pessoas de boa von-
tade, que ali acorrerão para manifestar 
calorosas saudações de boas-vindas ao 
Santo Padre. 
 Outros momentos altos deste 
acontecimento serão a vísita de corte-
sia do Santo Padre ao Presidente da 
República; o encontro de saudação aos 
titulares dos órgãos de soberania, aos 
representantes da sociedade civil e ao 
corpo diplomático acreditado no país; 
o encontro interreligioso com os jovens 
moçambicanos; o encontro com os bis-
pos, sacerdotes, religiosos/as, consa-
grados, seminaristas, catequistas e ani-
madores  das  Comunidades  Cristãs; e, 

 
O Papa Francisco visita Moçambique em resposta ao convite que lhe foi fortmulado O Papa 

Francisco poderá visitar Moçambique no próximo ano, em resposta ao convite formulado pelo 
Presidente Filipe Nyusi, quando da sua visita oficial a Vaticano, em Setembro de 2018 

da visita Papal, presidida pelo Reve-
rendíssima Dom António Juliasse Fer-
reira Sandramo, Bispo Auxiliar de Ma-
puto, que coordena o trabalho das dife-
rentes comissões criadas para o evento. 
 “A presença do Santo Padre no 
meio de nós quer, precisamente, signi-
ficar que a lgreja Católica em Moçam-
bique não é uma igreja isolada, está e 
permanence em íntima comunhão com 
toda a lgreja” – destaca o comunicado 
da CEM. 
 O pronunciamento destas pala-
vras pelo Santo Padre encontrará um 
grande eco nos corações de todos nós, 
pois nos animará a superar com vigor 
os traumas causados pelas trágicas de-
vastações dos ciclones tropicais lDAl e 
Kenneth, como a encarar com fé e es-
perança o fim dos momentos de turbu-
lência que têm afectado o norte da pro-
víncia de Cabo Delgado, onde as popu-
lações têm estado a sofrer por motÍvo 
dos repetidos ataques armados, perpe-
trados por grupos ainda não official-
mente identificados.■ (Redacção) 
 
 

finalmente, no que constituirá o mo-
mento mais importante de todo o pro-
grama da visita apostólica do Papa a 
Moçambique, na manhã do dia 6 de 
Setembro, o Santo Padre presidirá a 
uma Solene Concelebração Eucarísti-
ca, na qual terá presente a realidade do 
povo moçambicano, a favor do qual 
pedirá as bênçãos de Deus, e pronun-
ciará uma mensagem de Esperança, 
Paz e Reconciliação, por sinal o lema 
da visita. 
 Sabe-se que a nível da Confe-
rência Episcopal de Moçambique foi já 
constituída uma equipa de coordenação  
 

Huawei lança este mês alternativa ao Android 
 Beira (O Autarca) – O director e vice-presidente da Huawei Enterprise 
Business Group para o Médio Oriente, Alaa Elshimy, conformou ao TechRadar  
que o sistema operative desenvolvido pela Huawei criado para server de 
alternativa ao Android da google sera lançado no mercado neste mês de Junho. 
“A Huawei sabia que isto ia acontecer e estava a preparer-se. O sistema operative 
estava pronto em Janiro de 2018 e este era o nosso plano B. Não queriamos lancer 
o sistema operative no Mercado uma vez que tinhamos relações fortes com a 
Google e outros e não queríamos arruiná-las” –declarou Alaa Elshimy.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

4 de Junho de 1955 … Paulina Chiziane 
 

 
 

lidade a que Paulina já nos habituou.■ 

 A escritora nasceu em Manjacaze, província de Ga-
za, e cresceu nos subúrbios da cidade de Maputo onde fez 
os seus estudos. Frequentou o curso de Linguística na Uni-
versidade Eduardo Mondlane sem ter, porém, concluí-
do. Iniciou a sua atividade literária em 1984, com contos 
publicados na imprensa moçambicana, como, a “Revista 
Tempo” e “Domingo”.  
  Tornou-se a primeira mulher moçambicana a publi-
car um romance. Trata-se do seu primeiro livro, “Balada de 
Amor ao Vento”, editado pela autora em 1990. 
  Contadora de histórias, arte que aprendeu com a 
sua avó, “Paulina convida-nos à cumplicidade de histórias 
que versam sobre as vivências de tempos difíceis, a espe-
rança, o amor, a mulher e África. O debate entre a tradição 
e a modernidade que a autora soube transferir da oralidade 
para o papel”. 
 Publicou as seguintes obras: Balada de amor ao 
vento (1990), Ventos do apocalipse (1993), O sétimo jura-
mento (2000) e Niketche: uma história de poligamia 
(2002), O alegre canto da perdiz (2008), As andorinhas 
(2009), Na mão de Deus (2012), Por quem vibram os tam-
bores do além (2013), Eu, mulher por uma nova visão do 
mundo (2013). 
 A sua colaboração com a Cruz Vermelha de Mo-
çambique, contribuiu para uma aproximação mais concreta 
à realidade vivida no país, o que também se reflete na sua 
escrita. 
 Paulina Chiziane nasceu no dia 4 de Junho de 
1955. Completa hoje os seus 64 anos de idade. Parabéns. 
Sucessos e a certeza de que teremos mais livros com a qua- 
 

Missão Helth4moz em Moçambique chegou ao fim 
 Beira (O Autarca) – A Missão da Health4Moz que esteve na cidade da Beira no âmito do estado de emergência de-
clarado pelo governo na sequência do ciclone Idai já chegou a fim, com o regresso a Lisboa no dia 01 de Junho do grupo de 
médicos e enfermeiros que no último mês estiveram como voluntários na capital provincial de Sofala – segundo avançou a 
SIC. Durante os 30 dias de missão promovida pela Ordem dos Médicos e pela organização não governamental Health4Moz, 
os profissionais de saúde atenderam centenas de feridos e desalojados do furacão Idai e ajudaram a criar uma unidade de 
queimados de pediatria.■ (R)  
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

Abstenção, candidatos políticos e políticos eleitores 
 

 
 
 
 

 A estrela desta estranha constelação, foi, sem sur-
presa, a abstenção. Culpam-se os políticos ocupantes de 
cargos públicos como os grandes culpados desta deserção 
de eleitores. Não concordo.  A culpa resulta da passiva ati-
tude dos cidadãos que, como cidadãos, logo, como políticos 
que também são, quer queiram quer não, abdicam da sua o-
brigação de contribuir, com o seu empenho, para o aperfei-
çoamento da democracia. Ora, esse contributo começa com 
a sua obrigação de participar, com o voto, na escolha de 
quem deve ocupar os cargos públicos. Com o voto, a arma 
democrática ao seu dispor, seleccionam-se os candidatos 
que mais se aproximarem do perfil adequado aos que vão 
representar o Povo, na Assembleia da República. O cida-
dão-político, que todos somos, quando se demite da sua o-
brigação de participar num acto fundamental para a demo-
cracia, comete um crime dos mais abjectos, pois desiste de 
lutar por um país com mais dignidade, mais qualidade de 
vida, mais progresso. Ao desistir da luta, os abstencionistas 
perdem o respeito por si mesmos, pelos outros, pela comu-
nidade a que pertencem. Colocam-se ao nível dos que exer-
cem os cargos públicos mais focados nos seus egos e inte-
resses umbilicais do que nos interesses da comunidade a 
que pertencem.  
 Na minha opinião, os abstencionistas não passam 
de seres egoistas, execráveis, cobardes, desistentes e pre-
guiçosos, que trocam a luta por um mundo melhor por um 
banho de sol e de água salgada.  
 A política não é deste ou daquele. É de todos, pois 
todos os cidadãos, enquanto membros de uma comunidade, 
são políticos. Os políticos são pessoas como aquelas que se 
cruzaram contigo, há pouco, na rua. Uns cultivam as bar-
bas, outros curtem as calças rotas e os cabelos pintados de 
mil e uma cores, alguns exibem-se como cobras serpeantes, 
sem destino, ou amolecem de nariz esborrachado nas mon-
tras dos centros comerciais. Quantos são capazes de largar 
essas rotinas desastrosas, inúteis, para, ao menos uma vez 
de vez em quando, se interessarem pelos interesses da co-
munidade e irem a votos? Votar? O que é isso?perguntarão 
alguns. «Não me lixem! Esses gajos são todos iguais! Eles 
que se governem!» E é este egoismo doentio que faz deles 
lixo, deles e duma sociedade incapaz de  se  organizar  para  
 

 

que se cultive e se exerça a cidadania. Estes abstencionistas 
são fruto de uma sociedade falhada, incapaz  de convencer 
os cidadãos dos seus direitos e deveres.  
 Não há democracia que resista quando os cidadãos 
se abstêm de lutar por um mundo mais digno, mais justo, 
mais progressivo, mais respeitador do outro e da sua ma-
neira de estar na vida. 
 O mundo está cada vez mais perigoso. A Europa 
está a ameaçar desfragmentar-se. Forças saudosistas das 
fronteiras, das guerras, dos falsos nacionalismos, das cape-
linhas que os alimentam, ameaçam a democracia e lutam 
para retroceder ao tempo dos mussolinis e dos hittleres, on-
de só havia lugar para alguns, atirando com todos os que 
fossem diferentes para campos de concentração, fornos de 
gás, desertos de gelo, conforme fosse mais adequado ao si-
lêncio das violências. Quantos milhões de pessoas foram 
sacrificadas em nome de ideologias desrespeitadores da 
dignidade humana? Há regiões onde esse inferno continua 
bem aceso. A Europa construiu-se para evitar as guerras, 
respeitar os valores da democracia, espalhar pelo mundo os 
ideais que valeram os Direitos Humanos, que criaram e ex-
portaram a bandeira da «Liberdade, Igualdade, Fraternida-
de». A Europa não é rica em bens materiais, se a comparar-
mos com outros continentes. A riqueza da Europa vem dos 
seus valores, hoje ameaçados pelas hordas de saudosistas 
do passado. 
 Ora, a eleição de deputados para o Parlamento Eu-
ropeu, tinha, como objectivo principal, defender os valores 
que os povos livres europeus defendem, o que, quanto mais 
não seja, acabou com as guerras que, periodicamente, nos 
dizimavam. Com o projecto europeu construiu-se uma 
prosperidade nunca vista e uma dignidade humana antes 
desconhecida. Basta lembrarmos o que acontecia a quem 
tinha de emigrar para França, ou outros destinos, a salto, 
sem documentos, sem garantias, arriscando a vida, morren-
do, quantas vezes, numa cadeia, ou num qualquer desfila-
deirto, na sua luta por uma vida melhor. Já se esqueceram? 
Lembrem esses tempos a estes inúteis cidadãos que trocam 
a arma do voto pelos passeios preguiçosos nos centros co-
merciais ou nas praias que deixarão de ser suas, se abdica-
rem das lutas que têm de agarrar, quanto antes.■ 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

“GARRAS dos SENTIDOS”                                            
“Não quero cantar amores, 

Amores são passos perdidos, 
São frios raios solares, 

Verdes garras dos sentidos. 
(…)                                                                                        

Não quero cantar amores 
Nem falar dos seus motivos.” 

 

Augustina Bessa-Luís© 
Escritora portuguesa. 

‘Nasceu a 15 Outubro 1922 (Amarante, Portugal).’ 
Faleceu ontem 03 de Junho 2019.  
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