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EDITORIAL 
 

2019 – PASSARAM-SE 50 ANOS – EFEMÉRIDE: 03.02.1969  
 

 Beira (O Autarca) – Como é do conhecimento ge-
ral, o Professor Doutor Eduardo Mondlane, há 50 anos, foi 
vítima mortal de um “atentado terrorista organizado pela 
Pide (Polícia política portuguesa, do regime colonial do di-
tador Salazar), utilizando toupeiras (infiltrados) dentro da 
Frelimo, em Tanzania.” Segundo ainda o pesquisador João 
Craveirinha (PhD), «as bombas armadilhadas para tal fim 
teriam sido preparadas em Lourenço Marques, pelo agente 
goês Casimiro Monteiro [ou Kundaumal Nilpuri] na sede 
da Pide. Uma colocada debaixo do assento da cadeira onde 
se sentaria Mondlane na casa de praia de uma amiga norte-
americana: Betty King. [O livro armadilhado seria o plano 
B da Pide].   

 O inspector da Pide, Álvaro C. Fernandes, era o 
chefe da contra-subversão em Moçambique e em Lisboa; o 
director dos serviços secretos da Pide, Barbieri Cardoso, e- 

lo de ligação com a CIA.» O pesquisador J. Craveirinha 
prossegue: «Eduardo Mondlane poderia ter sido o primeiro 
funcionário sénior africano da ONU, a ser nomeado Secre-
tário-Geral da organização mundial, décadas antes do ganês 
Koffi Annan, nobel da paz.»  

 

(Fontes: João Craveirinha in Maputo, semanários 
‘Demos’ 13.05.1998, pp.10-11 – “Conspiração Internacio-
nal na Morte de Eduardo Mondlane?” e – “Quem Matou 
Mondlane?” in ‘Savana’ 29.05.1998, pp.16-17.   

 

Num outro comentário, ad hoc, João Craveirinha, 
em 23.02.2005 no macua. blogs), dizia que… «se Eduardo 
Mondlane tivesse chegado à independência [25.06.1975] 
provável que pouco depois ele pediria demissão da presi-
dência e retomaria a sua carreira de diplomata na ONU e de 
docente em Syracuse University em New York – dep. An-
tropologia, ou seria golpeado…» (…)■  
 
 

(Redacção) 
  

  

Frase: 

 

Podem prender uma águia numa capoeira. Mas, um dia ela voa. É sua natureza 
– Assim o disse Eduardo Mondlane, alto funcionário da ONU, de visita a 
Lourenço Marques (kaMphumo), capital colonial, em 1961 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.46 71.86 EUR UE 

61.45 62.67 USD EUA 

4.61 4.7 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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«Eduardo Mondlane o mediador da unidade moçambicana» - (detalhe do Mural da Praça dos Heróis em Maputo de 1979) 
 

Levantado recolher obrigatório em Mocimboa da Praia 
 Beira (O Autarca) – O Município da Mocimboa da Praia acabou recuando da sua decisão que ordenava o “recolher 
obrigatório” no perimetro municipal, alegadamente devido a inegurança na zona. Em novo comunicado, a edilidade em cau-
sa refere que “é revogado, ficando sem efeito, o comunicado de interdição de circulação nocturna de peões, bicicletas, moto-
rizadas, veículos pesados e ligeiros, assim como o exervício de qualquer actividade comercial, projecção de filmes, discote-
cas no perimetro da vila municipal, no período compeendido entre 21:00h e 04:00h, publicado no dia 24 de Janeiro de 2019, 
por manifesta desarmonia com o comando constitucional que reserva esta competência aos órgãos de soberania”.■ (R)  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  
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- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

5 de Fevereiro de 1933 … António Luís 
Rafael 
 

 

 António Luís Rafael exerceu actividade profissio-
nal como locutor e jornalista ao longo de 60 anos partilha-
dos entre Rádio e a Televisão. Primeiramente no Rádio 
Clube de Moçambique onde desempenhou funções durante 
duas décadas, como locutor de continuidade, ou na área da 
reportagem, o que lhe permitiu múltiplas deslocações a An-
gola, África do Sul, S. Tomé e Príncipe ou Guiné, bem co-
mo a outras zonas do continente africano. Neste roteiro se 
poderá incluir uma deslocação ao Brasil. 
 

 Ele notabilizou-se também na apresentação de es-
pectáculos de palco, nomeadamente no auditório do Rádio 
Clube de Moçambique. Foi o produtor dum programa que 
na época era uma das grandes referências da radiodifusão 
moçambicana, denominado “A Hora das Vedetas” e por 
onde desfilaram grandes nomes do mundo das artes. Fez 
parte do quadro de colaboradores das Produções GOLO 
particularmente na área desportiva, como comentador, no-
meadamente de futebol e de basquetebol. 
 

 Em 1975 regressa a Portugal onde é admitido na 
Radiotelevisão Portuguesa, ali actuando na área do jornalis-
mo e nas vertentes da apresentação de Telejornais, entrevis-
tas, e reportagens gravadas ou “em directo”.  
 

 Com a RTP a promover o lançamento da informa-
ção regional é ali que passa  a  uma  nova  fase  da  carreira, 
 

   

que lhe proporciona durante alguns anos a percorrer o país 
de norte a sul. 
 Em 1992 é convidado para orientar a delegação da 
RTP em Évora, assumindo posteriormente o cargo de Co-
ordenador do Centro de Emissão do Alentejo.  
 Reformou-se em 2003 e, após alguma ponderação, 
decidiu enveredar por um segmento que nunca tinha expe-
rimentado: a escrita, sob a forma de 2 livros “Sara e a Pai-
xão” (2016) e “As Horas Dos Tempos” (2018), duas pu-
blicações, autografadas pelo autor, que merecem um lugar 
de destaque na minha estante.  
 António Luís Rafael, que continua a viver em Évo-
ra, nasceu no dia 5 de Fevereiro de 1933. Ele completa hoje 
os seus 86 anos de idade.■ 

PRM tem novo comandante em Sofala 

 Beira (O Autarca) – A Polícia 
da República de Moçambique (PRM) 
conta com um novo Comandante Pro-
vincial em Sofala. Trata-se de Paulik 
Anafi Ucacha, apresentado aos mem-
bros da corporação no último sábado 
(02), na cidade da Beira.  
 Paulik Ucacha  substititui no 
cargo Alfredo Mussa, que dirigiu a 
PRM em Sofala nos últimos  quatro  a- 

Nos. 
 O novo Comandante Provin-
cial da PRM de Sofala vem transferido 
da vizinha província de Inhambane, 
onde até a data da nomeação para a no-
va função exercia o cargo de Director 
da Ordem no Comando Provincial da 
Polícia da República de Moçambique 
naquele ponto do sul do país. 
 Por seu turno, Alfredo  Mussa, 
 

o comandante Provincial cessante de 
Sofala, que recentemente foi promovi-
do a 1º Adjunto do Comissário da Polí-
cia, acaba de ser nomeado para exercer 
as funções de comandante do ramo da 
Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial no 
Comando Geral da PRM.  
 O novo “timoneiro” da PRM 
em Sofala espera contar com o apoio 
de “todos” na sua missão.■ (R)  
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

O que disse Salazar quando os EUA 
descobriram petróleo em Angola? uma análise 
comparativa com o caso de Moçambique 
 

- Odiar os Estados Unidos não faz de ninguém um terrorista, mas é evidente 
que aumentámos a quantidade de pessoas que gostariam de nos prejudicar 
– Daniel Dayan – O Terror Espectáculo: Terrorismo e Televisão, 2009, p. 31 
 

 

 2009. Estava eu em Lisboa quando o meu saudoso 
amigo Professor José Hermano Saraiva contou a seguinte 
história: estando Salazar em Vimieiro no concelho de Santa 
Comba Dão, sua terra natal, recobrando a saúde, chegou-
lhe a notícia menos esperada – que o regime escondera du-
rante décadas – os americanos haviam “descoberto” petró-
leo em Angola. Combalido, Salazar saltou da sua poltrona e 
com a mão direita na testa afirmou o seguinte “agora esta-
mos lixados”.  
 E tinha razão, porque com o fim da importância es-
tratégica da Base Aérea das Lajes, nos Açores, a qual os 
EUA usaram para dissuadir a propagação da démarche so-
cialista na Europa, o petróleo angolano tornava-se assim no 
mais eficaz instrumento para estabelecer a dominação eco-
nómica de África. Como sacar o petróleo angolano sem 
derrubar o regime salazarista? Salazar tinha perfeito conhe-
cimento de que com a “descoberta” de recursos naturais nas 
colónias portuguesas seriam alvos de cobiça por parte dos 
países mais poderosos do mundo. Daí que, sob pretexto de 
incapacidade económica e financeira, preferiu congelar a e-
xistência do património mineral nas colónias. Sim, Salazar 
empobreceu os povos das colónias portuguesas e atrasou o 
desenvolvimento de Portugal mas impediu o assalto às suas 
riquezas.   
 O meu amigo José Soares tem uma opinião contrá-
ria. Diz ele, o seguinte: “Salazar sabia perfeitamente que 
havia nações que queriam ficar com as colónias portu-
guesas. Isso acontecia pelo menos desde 1580. Não, Sala- 
zar não empobreceu os povos das colónias  portuguesas. 

E, inteligente, sabia que só se impede o assalto às suas 
riquezas se se mostrar força, ânimo e coragem. Nunca 
com empobrecimento. Salazar sabia que tinha um país 
pequeno, em população e riqueza, sabia que (brancos e 
negros) éramos menos que as grandes potências e que 
uma das formas de empobrecer um país é fazer com 
que ele se endivide desmesuradamente. Uma das formas 
de empobrecer rapidamente e por muito tempo um país 
é promover os corruptos. Olhe para África, olhe para a 
América Latina e vê o quê? Gente rica muito bem insta-
lada, com fortunas na Europa e na América, rodeados 
de gente famélica e quase analfabeta.” 
 O regime salazarista durou mas acabou sucumbido 
pelos americanos e a “fauna de países acompanhantes”. É 
claro, antes que algum nacionalista me acuse de falta de 
memória e de amor à pátria, convém referir que os movi-
mentos de libertação nacionais tiveram um papel determi-
nante na conquista das independências dos países dos Paí-
ses Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). An-
gola navega hoje entre a independência política e a inde-
pendência económica. E enquanto depender da importação 
de modelos de governação e de desenvolvimento económi-
co, jamais será um país próspero para todos os angolanos. 
Como bem disse o meu amigo Nkulu “a dependência re-
tira a originalidade, ficando os Estados a tocar música 
em play-back.”      
 O mesmo aconteceu quando os nossos dirigentes a-
nunciaram, numa efusiva alegria, a “descoberta” de gás na 
Bacia do Rovuma, notícia que acalentou esperanças do  fim 
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no seio da Sociedade Civil, a transformação de armas em 
enxadas. Como se o gás ou qualquer outro recurso – à ex-
cepção da inteligência – fosse realmente panaceia dos pro-
blemas de Moçambique. A quantidade de gás natural e de 
outros recursos de vida que garantem a manutenção do nos-
so lugar – cimeiro – entre os países de recursos, reanimou 
as velhas cobiças e uma loucura sem precedente na luta pe-
la livre exploração dessas riquezas. Enquanto uns viam es-
sas disputas como uma oportunidade contra o cativeiro da 
miséria que afecta a maioria da população moçambicana, 
eu tinha uma opinião contrária que é a mesma: o perigo de 
entregarmos os recursos sem conhecer os processos da sua 
exploração. E ainda, sem fortificar as forças de defesa e se-
gurança.   
 Eu que tenho por hábito analisar o motor do pêndu-
lo e não os ponteiros, desconfio que os americanos estejam 
mais preocupados em prender Chang não propriamente pa-
ra restituir os dólares roubados, mas para uma delação pre-
miada que acabará condenando todo o partido Frelimo. 
Com a cavalaria chamada Sociedade Civil em acção fica 
fácil de tornar ilegítimo o governo da Frelimo, o que justifi- 
caria uma evasão. Estamos a assistir o espectáculo na Ve-
nezuela, país com uma das reservas mais ricas de petróleo 
do mundo, prestes a transformar-se em Iraque, Síria ou So-
mália. E eu pergunto: (1) é pela falta de democracia que 
querem invadir a Venezuela?; (2) então o que é democra- 
cia? (3) é lançar bombas contra povos inocentes de outros 
países; (4) é financiar golpes de Estado?; (5) é bisbilhotar  a 

privacidade alheia (lembro que a acusação contra Chang é 
feita com base em escutas telefónicas e invasão do seu e-
mail)?; (6) quem restringe a liberdade de pessoas em pri-
sões que não lembra o diabo? (7) que tipo de activismo é 
esse que só se preocupa com Chang e ignora as violações 
que os EUA cometem contra imigrantes? Eu não sei se te-
rei alguma resposta, mas desafio que haja um contraditório.        
 Eu não digo que tudo esteja bem no país. Não con-
cordo, por exemplo, com a corrupção. Se há uma coisa que 
me repugna é a corrupção. Temos uma montanha de leis 
contra a corrupção, mas a doença parece ter atingido aque-
les que deviam administrar a vacina. A franja é maior e 
tem, de alguma forma, protecção do partido Frelimo. Por-
tanto, estaria no pelotão da frente se a luta fosse contra a 
corrupção em Moçambique, mas recuso-me a aceitar que o 
comando venha de fora. Que sejamos nós, moçambicanos, 
sem camisetas e gastos em publicidades cujas verbas servi-
riam para remediar os golpes da pobreza, a combater a cor-
rupção. Sem instrumentalização e banalização da inteligên-
cia. Estamos a ganhar uma guerra a favor da neocoloniza-
ção em detrimento da guerra contra a corrupção. O meu re-
ceio é de que, dentro de poucos anos, estejamos a conjugar 
o verbo “se eu pudesse”. Será tarde demais quando formos 
engolidos pelas forças do mal. Estejamos atentos, se quiser-
mos manter a nossa soberania. Truman Capote tinha razão 
quando escreveu “Inútil colocar trancas nas janelas 
quando o medo já invadiu os corações”. Zicomo (obriga-
do) e um abraço nhúngue ao João Fenhane, leitor destas 
minhas centelhas.■ 
 

Nova plataforma de emissão de BI’s será ensaiada 
esta semana em todas capitais provinciais  

 Maputo (O Autarca) – A Di-
recção Nacional de identificação Civil 
(DNIC) iniciou na semana passada, a 
título experimental, nas cidades de Ma-
puto e Matola o processo de cadastra-
mento de dados para a emissão do Bi-
lhete de Identidade (BI) com base na 
plataforma fornecida pela nova prove-
dora, recentemente contratada pelo Go-
verno Moçambicano. 
 Um comunicado da Direcção 
Nacional de identificação Civil assegu-
ra que até esta sexta-feira (08) todas as 
capitais provinciais estarão  a  operar  a 

 
nova plataforma, sendo que até 17 de 
Março ano em curso todos os distritos 
estarão cobertos pelo novo sistema. 
 O comunicado da DNIC realça 
que os locais não abrangidos pela pla-
taforma nesta fase continuam a traba-
lhar normalmente, com base na ante-
rior plataforma. Esclarece ainda que os 

actuais BI’s mantém-se válidos para 
todos os efeitos, até expirer o seu prazo 
de validade ou serem trocados. 
 Por outro lado, tranquiliza que 
as taxas fixadas pela emissão do Bilhe-
te de Identidade não vão sofrer nenhu-
ma alteração, permanecendo os actuais 
valores de 165 meticais para cidadãos 
maiores de 18 anos de idade e 90 meti-
cais para crianças até 17 anos. 
 Refira-se que o BI emitido 
com base na nova plataforma contém 
Chip para o armazenamento codificado 
de informação.■ (Redacção)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



 

2022 
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“Vodacom Faz Crescer” oferece biblioteca escolar 
em Maputo 
  Beira (O Autarca) – A Voda-
com através da sua iniciativa de res-
ponsabilidade social na área de educa-
ção, denominada “Vodacom Faz Cres-
cer”, disponibilizou na última sexta-
feira (01), na cidade de Maputo, uma 
biblioteca à Escola Primária Completa 
de Magoanine “B”, visando a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem. 
 

 A Biblioteca está apetrechada 
em meios didácticos, com destaque pa-
ra 20 computadores com acesso à in-
ternet gratuita e 300 livros de diferen-
tes temáticas, para além de um acervo 
de livros digitais disponíveis a consul-
tas dos estudantes.  
 

 A entrega da biblioteca coinci-
diu com a cerimónia oficial da abertura 
do ano lectivo 2019 e contou com a 
presença do Primeiro-ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, da Ministra da 
Educação e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH), Conceita Sortane, da go-
vernadora da Cidade de Maputo, Iolon-
da Cintura e do Presidente do Conse-
lho Municipal de Maputo, David Si-
mango.  
 Na cerimónia estiveram ainda 
presentes, representantes de corpos di-
plomáticos, professores, pais, encarre-
gados de educação e comunidade no 
geral. 
 Durante o ano passado, 2018, 
o “Faz Crescer” apetrechou bibliotecas 
escolares nas províncias de Manica, 
Sofala, Tete, Zambézia, Nampula, 
Cabo Delgado e Gaza tornando assim 
Maputo a 8ª província contemplada 
pelo projecto. 
 “Com esta acção a Vodacom 
busca medidas assertivas para o desen- 

ciadas pelo projecto, ecopontos e uma 
formação com o ABC da reciclagem. 
  O projecto “Vodacom Faz 
Crescer” é uma iniciativa de responsa-
bilidade social da Vodacom, em parce-
ria com o Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano visando a-
poiar o sector da Educação ao nível de 
todo o país. O projecto consiste na rea-
bilitação e apetrechamento de bibliote-
cas escolares em Moçambique.■ (R)   
  

volvimento intelectual dos estudantes 
olhando sempre para o desenvolvimen-
to tecnológico no sistema de ensino e 
aprendizagem.”,  destacou Paula Zan-
damela, das Relações Públicas da Vo-
dacom. Um novo elemento adicionado 
ao projecto neste evento foi a compo-
nente ecológica. Uma acção que acon-
teceu por conta da nova parceria entre 
a Fundação Sérgio Gago e a Vodacom, 
que irá levar à todas as escolas  benefi- 
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