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Papa Francisco cita exemplos de Eusébio e Mutola
para incentivar os jovens a não se resignarem
Maputo (O Autarca) – Foi
uma autêntica aula magna de sapiência
elaborada e apresentada com espirito
motivacional. Na Redacção do O Autarca há colegas que preferem designar
catequese a oração papal proferida no
encontro inter-religioso com a participação de três mil jovens representando
todas as provincias moçambicans e as
demais congregações religiosas. Mas o
autor do artigo prefere continuar a chamar autêntica magna aula de sapiência,
apresentada com critério didático e oratório eloquente.
Deus ama-vos
O Papa falou aproximadamen-

Frase: Se você está perdendo o seu lazer, cuidado! Você pode estar
perdendo a sua alma – Virgínia Woolf, Escritora inglesa

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/09/2019
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

67.13

68.45

USD

EUA

60.95

62.15

ZAR

RSA

4.1

4.18

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 05/09/19, Edição nº 3758 – Página 02/06
te meia hora, tendo dedicado a parte final da sua oração a transmissão de uma
mensagem espiritualmente religiosa:
“Deus ama-vos. Para ele és realmente
valioso. Tu não és insignificante. Importa-se contigo, porque Deus te ama...
Procure calar todas as vozes que alaridam o interior...”.
Vós sóis importantes, precisais o
saber e acreditar nisso...
Na introdução do seu discurso
marcado pelo espírito motivacional, o
Papa Francisco afirmou aos jovens para que pudessem agradecer o facto de
ter reservado tempo para estar com eles. E disse a seguir: “Vós sóis importantes.
Precisais o saber e precisais de
acreditar nisso... vós sóis importantes...
porque não são apenas o futuro de Moçambique ou da Igreja. Vós sóis um
presente de Moçambique. Com tudo o
que vós sóis já estão a contribuir...
Sem o vosso entusiasmo, sem os vossos cânticos, a vossa alegria de viver,
no meio de todas as dificuldades de viver, o que seria dessa terra?”.
Depois sublinhou para a necessidade dos jovens sonharem de que são
a alegria dessa terra, alegria de hoje e
esperança de amanhã. “A alegria de viver é uma das vossas características
principais. Alegria de viver, alegria
partilhada, celebrada, que reconcilia e
torna no melhor antidoto capaz de desmentir todos aqueles que querem vos
dividir. Fiquem atentos nisso, àqueles
que querem vos fragmentar, que querem vos contrapor. Como faz falta nalgumas regiões do mundo a vossa alegria de viver... de estar juntas diversas
confissões religiosas na mesma terra”.

Pormenor de como estevc o interior do Pavilhão do Maxaquene, durante o encontro interreligioso orientado pelo Papa Francisco com a participação de três mil jovens de todo o país

O Papa Francisco sublinhou
que todos “somos necessários com as
nossas diferenças. As nossas diferenças
são necessárias, onde cada qual desempenha um papel fundamental no único
projecto criador para escrever uma nova página na história... uma página
cheia de esperança, cheia de paz, cheia
de reconciliação”.
Perguntando aos jovens se
queriam escrever uma nova página na
história do país, responderam em coro
“Sim... Sim... Sim...” E o Papa lançou
pergunto outras duas perguntas: “Como fazer para que o sonho dos jovens
se torne realidade? E como fazer para
que os jovens se envolvam nos problemas que afligem o país? Mas a respos-

ta as duas últimas pergundas foi dada
por ele próprio: “Vós ensinaste-nos como responder estas perguntas. Definiste... a arte, a música, a riqueza cultural
que mencionavas com tanta euforia...”
– referindo-se ao momento cultural que
antecedeu a oração. E acrescentou:
“Vós jovens caminhais com dois pés,
não deixeis que vos roubem a alegria.
Acautelem atitudes que matam o sonho
da esperança...”
Eusébio da Silva e Lurdes Motola
destacados exemplos de
preseverança
Como que a exibir a razão da
sua escolha para liderar a Igreja Católica no mundo, o Papa Francisco contou
histórias de Eusébio da Silva Ferreira e
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Eusébio Ferreira da Silva e Maria de Lurdes Mutola, dois cidadãos de Moçambique
destacados pelo Papa Francisco como exemplos de preseverança a ser seguido pelos jovens

pronunciou bem a alcunha do maior
futebolista moçambicano de sempre
“Pantera Negra” e da “nossa” menina
de ouro a campeã olímpica Maria de
Lurdes Mutola – revelando inequivocamente o elevado nível de preparação
da interação.
“Sei que a maioria de vós gosta muito de futebol. Recordo um grande jogador destas terras que aprendeu a
não se resignar. Eusébio da Silva, a
“Pantera Negra”. Começou a sua vida
desportiva num clube desta cidade. Apesar das dificuldades económicas da
sua família e a morte prematura da sua
mãe não impediram os seus sonhos...
não faltaram razões para se resignar,
mas não se resignou. O seu sonho e
vontade de jogar lançaram-no para adiante. Mas, igualmente, importante foi
encontrar com quem jogar, porque numa equipa não são todos iguais, nem
fazem as mesmas coisas ou pensam da
mesma maneira. Cada jogador tem as
suas características... como podemos
descobrir neste encontro, vimos tradições diferentes, inclusive podemos falar línguas diversas, mas isso não im-

pediu de nos encontrarmos”.
O Santo Padre foi além: “Infelizemente alguns se julgam no direito
de determinar quem pode jogar e quem
deve ficar fora do campo. É um direito
injusto. Que passam a vida dividindo”.
E mais adiante referiu-se a
“nossa” menina de ouro: “Temos o exemplo da Maria de Lurdes Mutola
que aprendeu a preseverar, a continuar,
a tentar... Apesar de não ter conseguido
cumprir o seu anseio de conquistar melhadalha de ouro nos primeiros jogos
olímpicos que disputou, na quarta tentativa a atleta na corrida de oitocentos
metros alcançou a sua medalha de ouro
nas Olimpiadas de Sidney”.
Sonhar juntos, com os outros e
nunca contra os outros
O Papa depois introduziu outro
elemento, que tem a ver com o empenho pelo país, tendo questionado “como
empenhar pelo país” e a resposta novamente foi sua: “Já começaste a fazer agora, permanecendo unidos indepenindependentemente daquilo que vos
possa diferenciar, procurando sempre a

oportunidade de realizar o sonho por
um país melhor, mas sempre juntos”
Recordou o provérbio que refere que “se quizer chegar depressa caminha sozinho, se quiser chegar longe
vai acompanhado”, para enfatizar que
“temos que sonhar juntos, com os outros e nunca contra os outros”. Francisco referiu que deve-se sonhar como se
preparou o encontro inter-religioso, onde todos actuaram unidos e sem barreiras, e sublinhou que “isso faz parte da
nova página da história de Moçambique”.
“...Jogar juntos ensina-nos que
inimiga do sonho e do compromisso
não é apenas a resignação, mas também a ansiedade. A ansiedade pode
tornar-se uma grande inimiga do sonho... os sonhos mais velhos conquistam-se com a esperança, paciência e
determinação, renunciando as pressas.
Ao mesmo tempo, é preciso não se deixar bloquear pela insegurança, não ter
medo de arriscar e cometer erro. É normal. As coisas mais velhas formam-se
com o tempo. Nunca caíamos no erro
de parar porque as coisas que não correram bem a primeira. O pior erro seria
abandonar, por causa da ansiedade, o
sonho de um país melhor.
Não deixem de fora os vossos idosos
Num outro cenário, o Sumo
Pontífice apelou aos jovens a não deixarem de fora os idosos, assinalando
que eles podem ajudar para que os vossos sonhos e aspirações não sejam arrebatados pelo primeiro vento da dificuldade ou da impotência.
“Os idosos são as nossas raízes. Vivais escutando e valorizando aqueles que vos precederam”. O líder da
Igreja Católica contextualizou aos jovens o sucedido com a música moçambicana, exemplificando o ritimo tradicional de Moçambique, a Marrabenta,
ora transformado em Phanza depois de
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receber incorporação de outros modelos.
O Papa sugeriu aos jovens um
caminho feito de liberdade, entusiasmo, criatividade e horizontes novos
sem, no entanto, deixar de cultivar simultaneamente as raízes que nutrem e
sustentam.
“São pequenos elementos que
podem vos dar o apoio necessário para
não vos encolher nos momentos de dificuldade, mas abrir-vos uma brecha de
esperança, que vos ajudará a pôr em
jogo a vosssa criatividade em encontrar
novos caminhos, espaços para responder os problemas”.

A solidariedade é a melhor arma que
transforma a história
Noutro diapasão, o Papa Francisco referiu-se a Paz, observando que
muitos dos jovens presentes no encontro nasceram sob o signio da paz, uma
paz laboriosa que passou por momentos diversos.
Explicou que a paz é um processo no qual todos, incluindo os jovens, são chamados à fazer avançar,
estendendo sempre as suas mãos especialmente àqueles que estão passando
momentos difíceis.
“Procurai crescer na amizade,
também com aqueles que pensam de

maneira diferente, para que a solidariedade cresça entre vós e se torne na melhor arma para transformar a história”.
Destacou que a solidariedade é
a melhor arma que transforma a história.
Alteração climática versus
descalabro ecológico
“Infelizmente, a poucos meses
sofrestes com o embate de dois ciclones e vistes a consequência do descalabro ecológico em que vivemos. Temos
o imperioso desafio de proteger a casa
comum” – concluiu o ilustre visitante.■ (Érica Chabane)

Vodacom promove digitalização do ensino em Maputo
- Pouco mais de dois mil alunos da Escola Secundária Graça Machel passarão
a ter a disciplina de TICs, mercê da oferta de uma sala de informática no
âmbito do projecto de apoio a educação - “Vodacom Faz Crescer”
Maputo (O Autarca) – Emoção e alegria, é o cenário que caracterizou os alunos da Escola Secundária
Graça Machel, em Maputo, no passado
28 de Agosto, momentos após terem
recebido da Vodacom, uma biblioteca
apetrechada e sala de informática. A
Escola recebeu 355 livros de diversas
matérias, 20 computadores, Internet
gratuita, um acervo de livros digitais acessível aos alunos e professores e um
sistema de climatização para melhor
conservação dos equipamentos.
O Administrador da Vodacom,
Lucas Chachine, diz que a iniciativa
visa oferecer oportunidades do desenvolvimento cognitivo, através de um
mundo centrado hoje na digitalização.
“Não temos dúvidas que este
projecto está a mudar a forma de pensar dos alunos e das comunidades onde
já nos fizemos presente. Hoje, sabemos
que há crianças que viram pela primei-

ra vez um computador, mercê deste
projecto. É nosso desejo que esta oferta
eleve os padrões de ensino e de conhecimento para os alunos desta escola,
que desde já, entram no mundo da digitalização, o que irá fazer crescer as
suas qualidades e esperança de um futuro brilhante na sua vida social, económica e profissional”, apontou Chachine.
A cerimónia da inauguração da
biblioteca e sala de informática foi testemunhada pela Governadora da cidade de Maputo, Iolanda Cintura, acom-

panha por quadros da educação a nível
da cidade de Maputo. Cintura saudou a
Vodacom e a Fundação Sérgio Gago
por esta iniciativa que constitui uma alavanca estratégica para a prossecução
do ensino e aprendizagem, com base
no uso efectivo das tecnologias de informação e comunicação. “Com o gesto amigo da Vodacom e da Fundação
Sérgio Gago está reforçada a capacidade institucional das escolas com vista a
melhoria da qualidade de ensino, bem
como da higiene e limpeza nas nossas
escolas”.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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(2/2) MAPUTO | Mural da Praça dos Heróis:

SAMORA MACHEL e a FRELIMO foram enganados!
[Aqui toda a Verdade num Contexto Sociológico Cultural]

A propósito da criação em 2013, de uma Comissão de Restauro
do Mural da Praça dos Heróis de Maputo sem João Craveirinha, o
seu autor.

À esquerda: João Craveirinha (no círculo), em imagens de Junho de 2000
com os operários contratados para o primeiro retoque do Mural Épico Gigante, conduzido pelo Autor, o que não acontecia desde 3 de Fevereiro de 1979. Ao centro:
desenho censurado. Ao alto: Presidente SAMORA MACHEL em entrevista numa
revista holandesa, de 1974. No fundo, em estilo maconde, um desenho de JOÃO
Craveirinha. Embaixo: verso da mesma revista holandesa com a notícia da chegada
à cidade da Beira, em finais de 1974, do novo governador Alberto Cangela de Mendonça (acenando) e o comandante guerrilheiro ‘Cara Alegre.’ Ao lado: página 39
da revista DRUM da África do Sul, de Agosto de 1982. Seguinte: Dar Es Salaam
(Tanzânia), Setembro 1970 – João Craveirinha (23 anos de idade), explicando a seu
chefe do DIP, Jorge Rebelo, a paginação e ilustração do primeiro livro de História
de Moçambique editado pela FreLiMo. Observando: voluntários holandeses, Jan
Draisma e a esposa Frouke (encoberta). No canto inferior esquerdo, a voluntária
sueca Ulla, esposa de Bosse Hammarström, ausente. (DIP: Departamento de Informação e Propaganda sediado no Instituto Moçambicano em Kurasini, com a sua oficina de artes gráficas). Embaixo: ano 2000 – o autor do mural após o seu restauro.

1979 – Mural da Praça dos Heróis:
Feita Censura de Estilo Fascista
«“Nas obras de restauro de Junho de 2000, do Mural da Praça dos Heróis executado pelo seu autor João Craveirinha, foi auxiliado por uma equipa de operários Moçambicanos da construção civil. O Mural pode ser considerado como a Maior Pintura Mural de África e uma das maiores do Mundo (005mts de altura x 110mts comprimento).
Teve a 1ª fase de Janeiro a 3 Fevereiro de 1979. Este “controverso” Mural artístico (para os menos informados) foi
mandado executar pelo Presidente Samora Machel, em finais de 1978, debaixo da supervisão do Ministro da Infor-

mação Jorge Rebelo (MINFO) – Chefe do Trabalho Ideológico da FRELIMO. Para apoio da produção técnica foi destacado o director da Direcção Nacional de Propaganda e
Publicidade do MINFO (DNPP), José Freire." (…) “1ª Fase
incompleta porque não houve tempo de pintar o Céu Azul
como fundo, na madrugada de 3 de Fevereiro de 1979, encima da hora da Inauguração da Praça dos Heróis Anti-Coloniais da Luta Armada pela Independência. Só seria possível pintar o Céu em Junho de 2000.» in O Autarca nº 1171
de 09/10/2006, segunda-feira, pp 3/4.

Leia e Divulgue O Autarca – O Seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Mural da Praça dos Heróis em Maputo:
RACISMO OU CONSCIÊNCIA PESADA?!?!

Um dia, de maneira geral, quando se equacionar o
que foi realmente a purga intelectual (i) em Moçambique,
na pós-independência, sem dúvida, a escalada ao poder através da astúcia de oportunismo – estratégia usada por certos luso-descendentes ‘ultra-esquerdistas’ que ficaram em
Moçambique, não espantará aos mais atentos e informados
sobre o processo soit disant revolucionário moçambicano.
Pois, infiltraram-se nas chefias da segurança interna (polícias civis), das finanças, do jornalismo, das artes e
letras, do ensino superior e da pesquisa, e em muitos outros
sectores da nova incipiente República, dita popular. Tiraram ilações do apartheid bóer da África do Sul e da Rodésia de Ian Smith. Aprenderam de que pelo fenótipo (aparência) não podiam exercer o poder político directamente,
num cenário de esmagadora maioria baNto ressentida. Somente o poderiam fazer, à imagem e semelhança de um Samora Machel baNto – daí a bajulação e vivas à situação
contra os outros baNto, tidos como reaccionários. Beneficiaram-se desse anterior status de domínio da língua portuguesa de seus pais – a única de Moçambique que sabiam.
Hoje, alguns fazem parte da nova alta-burguesia moçambicana. O novo contexto da lusofonia e dos negócios ajuda. Os que não conseguiram adaptar-se à mudança de 1975
foram para o estrangeiro para sobreviver.
Por outro lado, os estragos ideológicos foram enormes em nome de uma sociedade de construção do “homem
novo” em que se devia “matar a tribo (africana) para se fazer a nação.” Uma utopia perigosa e mal-intencionada que
somente visava privilegiar os luso-falantes, e esvaziar a
cultura africana no moçambicano, proibindo o uso e desenvolvimento das línguas locais, matrizes para uma identidade africana moderna. Em nome de um pseudo-combate ao
tribalismo cometeram-se danos culturais irreparáveis. Instilaram-se complexos culturais e medos de perseguições étnicas, até pelo uso dos seus apelidos (sobrenomes) baNto.
Processou-se uma lavagem cerebral às gerações
moçambicanas vindouras. Um processo de assimilação pior

que o do período colonial. Um novo paradigma provocando
o declínio do uso de certos idiomas moçambicanos existentes, antes da chegada dos portugueses quinhentistas. Paradoxalmente, nem o colonialismo português foi tão longe
nesse crime de eliminar a cultura africana em África, neste
caso, a partir da proibição do uso e ensino dos idiomas
baNto, em Moçambique. Grosso modo, a língua portuguesa
sempre coexistira inter-culturalmente com as línguas africanas sem decreto-lei ‘revolucionário’ ou acordo.
Ora, nesse contexto enquadra-se o actual Mural em
causa. Do desenho original de João Craveirinha foi eliminada a cena do navegador português e seu escravo africano
na caravela (ver início da coluna). Seriam apagados ou diluídos os traços europeus das personagens-chave coloniais,
tais como a de Mouzinho de Albuquerque (escondido atrás
do cavalo preto – inicialmente cavalo branco), e a imagem
em segundo plano do chefe-de-posto colonial português,
salientando o sipaio seu subordinado africano. São detalhes
indicadores de ‘branqueamento’ da história.
Ainda que reclamando, o traço original do autor
(João Craveirinha) foi forçadamente substituído (na maquete) pelo então seu director da DNPP, por traços estilizados
e caricaturais retirando toda a dignidade artística ao projecto. Quiçá, heranças do mesmo director na administração do
jornal da Mocidade Portuguesa de Moçambique, das décadas de 1940-50.
Por outro lado, João Craveirinha em 1979, não podia recorrer a ninguém. Era vigiado pela polícia política.
Tinha família; esposa e filhos.
Noutro plano do Mural, de braço esticado, estava a
figura do comandante Filipe S. Magaia (1937-1966) a dar início à luta armada em 25 de Setembro de 1964. Na altura,
era o Chefe de Defesa e Segurança da FRELIMO. A imagem foi trocada pela de Samora M. Machel (1933-1986)
que o substituiu após o seu assassinato em 1966.
Nas ilustrações em rodapé, excertos do desenho inicial de João Craveirinha, antes do traço desfigurado pelo
então director da DNPP, a quem a direcção da FRELIMO –
MINFO, confiou a supervisão gráfica e ideológica do Mural. (JK) | (i) Purga intelectual: perseguição ou eliminação
de pessoas consideradas perigosas politicamente.
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