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Filipe Nyusi deposita candidatura ao cargo de 
Presidente da República 

 

 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente do partido Frelimo, Filipe Ja-
cinto Nyusi, submeteu ao Conselho 
Constitucional (CC) na manhã desta 
quinta-feira (06JUN19) a sua candida-
tura às eleições presidenciais de 15 de 
Outubro próximo. Filipe Nyusi, actual 
Chefe de Estado, é o primeiro candida-
to a depositar no Conselho Constitu-
cional candidatura a sexta eleição pre-
sidencial moçambicana.  
 

 O Presidente da Frelimo é um 
dos principais candidatos a eleição pre-
sidencial, tendo como principais adver-
sários o Presidente da Renamo, Ossufo 
Momade, e o Presidente do MDM, Da-
viz Mbepo Simango, o terceiro candi-
dato mais votado no pleito anterior que 
elegeu que culminou com a eleição de 
Filipe  Nyusi  ao  presente  mandato de  
 

 
  
Frase: 

Não há prazeres verdadeiros senão com 
necessidades verdadeiras■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 03/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.21 70.57 EUR UE 

61.62 62.83 USD EUA 
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mos sabendo o que queremis para os 
próximos cinco anos”. 
 O candidato da Frelimo afir-
mou que o seu partido tem compromis-
so e responsabilidade de fazer crescer 
o país e colocar Moçambique nos ní-
veis que deve estar. Lamentou, no en-
tanto, o facto de os níveis de que se re-
fere terem sido muitas vezes interrom-
pidos por motivos que considerou não 
valer a pena mencionar por não fazer 
parte do estilo do seu trabalho justifi-
car um sucesso ou um fracasso.  
 Filipe Nyusi referiu que opor-
tunamente será dado a conhecer o  ma-  

nifesto do candidato e do partido Freli-
mo, mas adiantou que o mesmo inspira 
a vontade do povo moçambicano, no 
qual pretende-se que o desenvolvimen-
to do capitral humano nos seus vecto-
res sócio-económico seja privilegiado 
e duma maneira integrada. “Queremos 
que através do homem continuemos a 
levar avante Moçambique e continua-
remos também a abraçar a área do em-
prego, mais produtividade e colocar o 
produto de Moçambique em competi-
ção. Desenvolveremos ainda infraes-
truturas sócio-económicas do país” – 
assinalou.■ (Redacção) 
 

Presidente da República. 
 Na sua declaração à imprensa, 
momentos após a submissão da candi-
datura ao CC pela sua mandatária Ve-
rónica Macamo, membro da Comissão 
Política (CP) da Frelimo e actual Presi-
dente da Assembleia da República 
(PAR), Filipe Nyusi referiu que a sua 
candidatura emana o cumprimento da 
mis-são mandatada pelo seu partido. 
 “E porque não há surpresas pa-
ra a Frelimo, a razão é essa que explica 
claramente a nossa presença como pri-
meiro candidato, porque sabiamos o 
que queremos e mesmo  assim  o  fize- 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

6 de Junho de 1913 ... Museu Álvaro 
de Castro   

 
 A área externa do Museu de História Natural de 
Maputo tem um jardim com murais do artista Malangatana 
e estátuas e painéis didáticos sobre dinossauros. Uma das 
preciosidades de seu acervo está em um exemplar 
do celacanto, um animal que se acreditava extinto, mas foi 
encontrado no litoral da África do Sul em 1938. o celacanto 
é um fóssil vivo, uma expressão utilizada pelos especialis-
tas para identificar animais ou organismos que não evoluí-
ram. 
  Este Museu completa hoje 106 anos de existência.■ 
 

 O Museu Álvaro de Castro (hoje Museu de Histó-
ria Natural), foi criado em 1913. A construção, fundada em 
1911, tinha como objetivo ser uma escola primária, mas a-
cabou sendo cedida para a curadoria do Museu. Passou a 
ser chamado de Museu de História Natural de Maputo após 
a independência do país. Em 2013, comemorou 100 anos 
de existência. Atualmente é tutelado pela Universidade E-
duardo Mondlane.   

 A instituição tem diversas colecções de animais 
embalsamados (diretamente das savanas africanas) como 
leões, girafas, hipopótamos e rinocerontes), abrigando uma 
de fetos de elefante, entre os primeiros 22 meses de gesta-
ção, desde a época da Primeira Guerra Mundial, sendo a ú-
nica do mundo. Esta colecção de fetos é resultado de uma 
fatalidade. No período da colonização, um grupo de explo-
radores portugueses decidiu que uma área ao sul do conti-
nente, onde habitavam 300 elefantes, era boa para o plan-
tio, razão pela qual mataram todos os animais. Posterior-
mente, descobriu-se que a terra não servia para agricultura.   

 No acervo do Museu existem imagens, estátuas, 
instrumentos musicais e acessórios de tribos moçambica-
nas. 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Noronha da Costa: Uma pintura feita a 
partir do aprisionamento do real 
 

 

 A “coisa” escópica, ocupa no Homem um lugar 
central. O investimento do olhar percorre a espécie como 
subjacência, encontrando-se no narcisismo (a famosa histó-
ria de Narciso, poder-se-ia cruzar com o Retrato de Dorian 
como locus mortífero de quem se (não/ama), no corpo se- 
xual, gerando aí o desejo e o seu  equívoco  (o Voleirismo), 
 

 

mas também na observação da Realidade. Num certo senti-
do, a pintura comunga dessa experiência de aprisionamento 
do Real. A par da Fotografia e do Cinema. Mas enquanto a 
fotografia é sobretudo uma extensão “do olho que vê” e 
que aí mesmo se apropria da “coisa” vista, num lugar aonde 
as coordenadas espaço/tempo se fixam, e, o cinema uma 
expansão do processo onírico, pedindo por aí ao expectador 
penumbra e suspensão da motricidade, a pintura é apropria-
ção/transformação. 
 Num certo sentido, a pintura partindo da “coisa”, 
reenvia-a para outro lugar e o verdadeiro Artista, é aquele 
no Monte Scopus, gera uma Porta de Ouro sempre invisí-
vel e sempre perscrutada nas Muralhas de Jerusalém. Por aí 
o acto de pintar (o processo pictórico) situa-se numa barrei-
ra de contacto consciente/inconsciente; mas em vez de se 
colocar, na fractura que separa os dois fenómenos, ele pro-
põe-se à exploração da coesura, isto é, do que separa e 
une. A Pintura Contemporânea — aquela que  é  do  Nosso 
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Continuado da Pág. 03 

Tempo e não como referência à Pintura (dita) Moderna, co-
mo erradamente a maioria dos Críticos da nossa praça têm 
“a mania” de classificar! — explorou, aliás, minimamente 
este plano, desde o excesso Surrealista aonde “a coisa”, 
passava a ser outra “coisa”, até ao Abstracionismo, em que 
“coisa” alguma lá está para sustentar o vulgar processo de 
reconhecimento. 
 Noronha da Costa, a nosso ver, é um dos poucos 
empenhados nesta dupla face do acto pictórico, cuja Obra 
acompanhamos desde o início da Década de 80, à época, li-
gado à «Galaria Nasoni», com sede na cidade do Porto. A-
través de ímpar e genial processo de ocultação (as nebula-
turas que se constituem como «modus faciendi» da sua téc-
nica), reenvia-nos a um Mundo de Sonho — Vida, proposta 
que se apresenta na dupla conjuntura do processo a produ-
to. É assim que cada uma das suas Telas (quer executadas a 
óleo, quer executadas a Acrílico) nos empurra, através de 
uma Estética «sui genesis», para o deslize.  
 Deslize «da Coisa para Outra Coisa», deslize do 
que está para um movimento a todo o  momento  possível e
  

paradoxalmente impossível, deslize de um significante que 
ali mesmo se fura empurrando-nos para o oniroide e estran-
hamento deslize deste último para uma virtual realidade 
que nunca está — e que está sempre.  
 O que é impressionante na pintura de Noronha da 
Costa é essa aproximação ao sentir como estética (ai-esteti-
ké, quer dizer faculdade de sentir). E aí as suas produções 
em termos de Obra, convidam-nos sempre a uma contem-
plação inquietante, em que mais do que aquilo quer dizer, o 
dizer aquilo nunca se esgota e não esgota nunca a pulsão de 
Olhar. Neste sentido, a Obra de Noronha da Costa é tam-
bém uma teoria sobre a Pintura, uma te-orein — isto é, um 
convite a perder-nos nessa interface entre o Olhar e o Ver, 
a que a palavra teoria nos reenvia. Se disso formos capazes, 
percebemos o imenso Talento deste Artista de Eleição que 
é Noronha da Costa. Mas essa perda ou essa deriva, vem do 
que ele faz, mas é em cada um que se Recria. Em Esplen-
dor de cor e imagens!■  

LEGENDA DAS FOTOS 
1. – Noronha da Costa 

2. – Obra do Pintor 
 

Vodacom promove palestra sobre Ambiente  
 

- Integrado nas comemorações do 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, a acção contou 
com a parceria da Fundação Sérgio Gago que na ocasião alocou ecopontos para melhor 
gestão de resíduos sólidos na Escola Primária Completa (EPC) do Albasine 
  Maputo (O Autarca) – Alin-
hada no processo de consciencializa-
ção das pessoas sobre os cuidados a ter 
com o Meio Ambiente, a Vodacom 
Moçambique promoveu ontem, quarta-
feira (05JUN19), na Escola Primária 
Completa do Albasine, na cidade de 
Maputo, um leque de actividades cen-
tradas na elevação da consciência dos 
alunos e do corpo docente sobre a im-
portância do meio ambiente.  
 A maior operadora de telefonia 
móvel em Moçambique acredita que 
uma das melhores formas para o suces-
so nesta batalha passa por transmitir 
mais conhecimentos sobre a preserva-
ção ambiental aos mais novos. 
 “Porque  a  Escola  é  um lugar 

 
 onde buscamos o conhecimento, acha-

mos bem que a nossa acção deve estar 
centrada nos alunos, aqueles que são o 
presente e o futuro do nosso país” – 
declarou, na ocasião, Juvêncio Guila, 
chefe executivo do Departamento de 
Saúde, Higiene e meio ambiente na 
Vodacom. 

 A Fundação Sérgio Gago, que 
tem um acordo assinado com a Voda-
com para assuntos ambientais aderiu a 
iniciativa e levou para a escola ecopon-
tos e alguns ensinamentos sobre o 
ABC da reciclagem do lixo, um meca-
nismo de gestão fundamental para a 
conservação do ambiente.■ (R) 
 

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

MINHA MÃE 
…Fala comigo, Deusa minha 

Mãe, Rainha do Universo, / 
Inspiração das grandes obras– 
dos feitos dos grandes homens 
/no tempo em que as mulheres 
não tinham direito ao Verbo, /  

E vem dançar comigo nas 
raízes fecundas dos meus 
versos… (excerto) 

Myriam Jubilot©  
O5/05/2019. Lx. 12:51 pm 

 


