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PR exige consciência, sentido de cidadania e  
civismo no desafio para vencer a covid-19 
  Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi na 
sua comunicação à nação proferida on-
tem a noite exigiu consciência, sentido 
de cidadania e de civismo à toda socie-
dade moçambicana no desafio para 
vencer a pandemia da covid-19. 
 

 Referiu que não são as leis 
nem as forças de defesa e segurança 
que devem impor o respeito as normas, 
mas  sim  “é a  nossa  consciência,  é  o 
 

sentido de cidadania e de civismo”. 
 

 O Presidente afirmou que os 
moçambicanos já tiveram oportunidade 
de provar que são responsáveis e que 
dispensam a intervenção da Polícia pa-
ra o cumprimento dos seus deveres. 
 

 Filipe Nyusi destacou que a lu-
ta contra a pandemia da covid-19 não 
compete apenas ao Estado ou ao Go-
verno. “Só iremos vencer a pandemia 
se houver a participação de  cada  indi- 
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Frase: 

 

Ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os 
ouvidos para escutar tudo que está a nossa volta! - Paulo 
Coelho 
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- Cinemas, teatros, casinos e ginásios  
- Escolas de condução  
- Desporto motorizado 
 
Fase 3: 
1 Outubro 
Alto risco 
- Aulas 12ª classe 
- Primário e secundário, depende das 
condições. 
- Modalidade desporto em grupo 
 
Voos 
 - Quando se reunirem condições  
Todo o resto, quando se reunirem con-
dições! 
 

18 de Agosto 
Actividades de baixo risco: 
- Retomada de aulas ensino superior 
- Retomada aulas de academia e forças 
de segurança  
- Aulas Professores 
- Aulas ensino técnico profissional 
- Alargamento cerimónias fúnebres (50 
pessoas) 
- Se morreu de covid (10 pessoas) 
- Cultos religiosos (50 pessoas) 
 
Fase 2: 
1 Setembro 
Médio risco 
- Ensino técnico profissional  
 

víduo, de cada família, de cada comu-
nidade”. 
 O Chefe de Estado disse que 
“não podemos nem queremos avançar 
sem ouvir os outros, sem auscultar as 
diferentes sensibilidades”. 
 Frisou que, como povo e nação 
“precisamos de ser motivados, unidos 
para vencer este desafio”. 
 Nyusi disse que esta doença 
não pode ser politizada. “Estou certo 
que amanhã olharemos para trás e va-
mos nos orgulhar do que fomos capa-
zes de fazer”  
 Observou que a experiência de 
países que já pensavam ter ultrapassa-
do o pior “ensina-nos que os focos de 
infecção nascem exactamente desta ne-
gligência. Nascem desse mesmo dis-
cuído que nos últimos dias tem se ge-
neralizado na nossa sociedade”. 
 O Presidente da República cri-
ticou comportamentos anormais no en-
frentamento da pandemia. “Devo refe-
rir a nossa preocupação perante situa-
ções de desleixo e de não cumprimento 
das medidas estabelecidas”. 
 Anotou que a cada dia cresce o 
número de aglomerações de pessoas 
em locais públicos, como cresce o nú-
mero de festas públicas e privadas, o 
número de bares que funcionam desa-
fiando as normas. 
 “Preocupa-nos, sobretudo, o 
desrespeito pelo uso de máscara. Em 
locais onde a máscara é de uso obriga-
tório existe ainda muita gente que não 
se protege nem protege aos outros. 
Muitos dos que usam máscara não o 
fazem de forma correcta. A preocupa-
ção em cumprir é apenas uma simples 
formalidade” – desabafou.  
 

Relaxamento de algumas medidas 
Fase 1: 
 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Bernardino Tomo 

*O “discurso cirúrgico” 
 de Filipe Nyusi*  
 

 

 Desta vez, o Presidente da República, Filipe Nyusi foi muito bem asses-
sorado. Num discurso de vinte e três minutos, mostrou confiança e alta capacida-
de de inspirar milhões de moçambicanos. Preparou-se de forma mais favorável 
para garantir uma comunicação capaz de flexibilizar a evolução económica e so-
cial do país. 
 Filipe Nyusi inovou muitos aspectos no seu discurso. Prenunciou as pala-
vras com energia, entusiasmo, emoção e ritmo. A sua recente comunicação possui 
uma dimensão contagiante que revela a honestidade e responsebilidade de um 
presidente de verdade. É preciso levar à sério esta doença, apelou. 
 Vários aspectos merecem atenção no discurso cirúrgico proferido ontem. 
Nyusi apresentou soluções que se relacionam com a natureza real e prática do 
nosso país e buscou exemplos de outros países como uma estratégia para reforçar 
os seus argumentos. “A experiência de países que já pensavam ter ultrapassado o 
pior ensina-nos que os focos de infecção nasce exactamente dessa negligência… 
que se tem generalizado na nossa sociedade”. 
 Numa clara posição de liderança, o Presidente da República sublinhou o 
seguinte: “Acreditamos que os nossos próximos passos se baseiam em duas linhas  
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ser anunciada, não foi ligeira. Depois de muita ponderação, 
de muita auscultação consideramos que esta opção é aquela 
que melhor serve os interesses do nosso povo. Só assim, i-
remos assegurar o necessário equilíbrio entre as medidas 
restritivas e o relançamento gradual da actividade económi-
ca”. 
 No âmbito geral, Filipe Nyusi fez um discurso se-
guro e com elementos que reforçam o seu verdadeiro com-
promisso com o povo. 
 *Temos de consolidar os ganhos que alcançamos a-
té este momento*, (Filipe Nyusi, 05/08/2020).■ 
 

de acção: a primeira é manutenção das medidas de preven-
ção e controlo da Covid-19 e a segunda é garantia que a vi-
da social e económica tenha o seu curso normal”, disse.  
 No seu entender, a persistência das restrições exige 
responsabilidade e sacrifício. A retomada de actividades 
vai acontecer de forma gradual e cautelosa. É por isso que 
o alívio das restrições será conduzido de forma faseada e 
com critérios dirigidos para cada sector. 
 O Estado de Emergência foi renovado para mais 30 
dias. Nyusi justificou esta acção nos seguintes termos: “Es-
ta decisão, caros compatriotas, não foi fácil, nem é  fácil  de
  

Porto da Beira: A escala do navio MV Rhosus não 
foi anunciada  
 Beira (O Autarca) – Na se-
quência da violenta explosão ocorrida 
no passado dia 4 de Agosto no Porto 
de Beirute, no Líbano, a imprensa 
estrangeira tem vindo a citar que as 
2.700 toneladas de Nitrato de Amónio 
armazenadas desde 2013 naquele por-
to, tinham sido descarregadas do navio 
MV Rhosus que havia entretanto, par-
tido do Porto de Batumi, na Geórgia, 
com destino ao Porto da Beira, em Mo-
çambique. 
 

 Em virtude de tal informação 
suscitar interpretação diversa, a Comis-
são Executiva da Cornelder de Mo-
çambique - operador portuário dos Ter-
minais de Contentores e de Carga Ge-
ral no Porto da Beira – emitiu um co-
municado de imprensa esta manhã, no 
qual esclarece o seguinte: 
 -  O operador portuário não te-
ve conhecimento que o navio MV 
Rhosus iria escalar o Porto da Beira. A 
escala de um navio ao Porto da Beira é 
anunciado pelo agente do navio, ao o-
perador portuário, com uma antecedên-
cia de 7-15 dias; 
 

 - Produtos contendo Nitrato de 
Amónio são substâncias de aplicação 
múltipla manuseados, transportados e 
comercializados a nível global.  Dentre 

 

 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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cais, onde decorre a operação; 
 -  No caso concreto do Porto 
da Beira, é expressamente proibida a 
descarga à granel e o seu acondiciona-
mento em armazéns do operador por-
tuário.  Após a descarga, a mercadoria 
é transportada pelo importador em ca-
miões ou vagões para os mais variados 
destinos, no País e na Região Austral 
de África.■ (Redacção/ CdM) 
 

as várias aplicações, são usados, essen-
cialmente, na agricultura como fertili-
zantes, bem como para a produção de 
explosivos destinados à indústria mi-
neira;   
 - A entrada destes produtos em 
território moçambicano e atracação dos 
navios carecem de autorização prévia 
das autoridades que superintendem as 
áreas do Interior, Finanças e Agricultura; 
 

 - Nos casos de navios de Nitra-
to de Amónio que escalam o Porto da 
Beira, o operador portuário observa to-
das as medidas de segurança exigíveis 
no manuseamento de uma carga consi-
derada perigosa; inclusive a presença 
do corpo de bombeiro, restrição de 
veículos e pessoas alheias à operação. 
É igualmente proibida a presença de 
materiais inflamáveis no  perímetro  do  
 

CMB e UniLicungo estabelecem sinergias 
  Beira (O Autarca) – O Con-
selho Municipal da Beira (CMB) e a 
Universidade Licungo (UniLicungo) 
assinaram na manhã desta quinta-feira 
(06AGOSTO2020) um Memorando de 
Entendimento que permite as duas ins-
tituições juntarem sinergias.  
 O acordo foi assinado no espa-
ço do salão nobre do Conselho Munici-
pal da Beira, pelo Edil Daviz Simango 
e o Reitor Boaventura José Aleixo. 
 O memorando visa o estabele-
cimento de relações mútuas de coope-
ração nas áreas científico e técnico 
profissional, afim de capitalizar as ha-
bilidades técnicas dos estudantes e pro-
fissionais recém formados, abrangendo 
funcionários de ambas instituições nos 
domínios da gestão administrativa, in-
vestigação, pesquisa, extensão, entre 
outros.■ (Redacção) 

 
Na imagem o Presidente do Conselho Municipal da Beira, Daviz Simango (a direita) e o 

Reitor da Universidade Licungo, Boaventura José Aleixo, após a assinatura do Memorando 

País celebra primeiro aniversário da Assinatura do 
Acordo de Paz e Reconciliacão Nacional 
    Beira (O Autarca) – Foi a 06 de Agosto de 2019, em Maputo, que o actual Presidente da República, Filipe Nyusi e 
o Presidente da Renamo, Ossufo Momade assinaram o Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Hoje, o acordo faz um ano 
desde da sua assinatura. O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional representa o reafirmar do desejo dos signatários de ga-
rantir uma paz definitiva para o povo moçambicano. Pela celebração, o Presidente da República, Filipe Nyusi felicitou a Re-
namo, através do seu presidente, por se manter firme neste compromisso. O Acordo de Paz e Reconciliação foi o culminar de 
uma etapa do longo processo de diálogo político que o PR encetou com a liderança da Renamo, visando pôr fim a um con-
flito armado que, ainda que localizado, dilacerava o tecido social e económico do país.■ (R) 
  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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CORRESPNDÊNCI@ ELECTRÓNIC@ 
 

Por: Leonel Marcelino, Lisboa 
 

Contra o peso da angústia contra o medo… 
 
 
 Quando reli o poema de Daniel Filipe “Pelo silên-
cio na planície pela tranquilidade em tua voz”, senti um 
clarão inundar-me, envolver-me, confundir-me, atordoar-
me, qual relâmpago súbito e inesperado, pela surpresa da 
sua actualidade, da sua oportunidade, da sua pertinência. 
Mais uma vez se confirma como a voz dos poetas é, quase 
sempre, profética, imprevisível, vinda de um além que nin-
guém conhece, mas, tão real como o comer e o dormir.   

 Daniel Filipe desafia o “seu Amor” a irem à luta 
pela dignificação da pessoa humana, confirmando o que es-
tamos a aprender com a pandemia que nos atingiu e que 
tem mostrado que o “eu”, sozinho, morre sem remissão e 
que só o “eu” em diálogo com o “tu” poderá ter hipótese de 
sobreviver. O “eu” sozinho pressupõe o imediato, a morte 
sem remissão, a ausência de futuro, a impossibilidade do e-
terno. Se alguma coisa estamos a aprender, com a ameaça 
da pandemia, é que, se desprezarmos o outro, a vida não 
tem sentido nem justificação. Vive-se sozinho para quê?   

 Atentemos, em seguida, no tema da luta. Lutar por 
quê? Essencialmente, lutar contra os vírus instalados na hu-
manidade, os vírus com que nos habituámos a conviver e a 
aceitar, sem reflexão, apenas como esses pequenos mundos 
de que somos feitos sem disso termos consciência. Cada 
“eu” e cada “tu” são um mundo, mas, um mundo misterio-
so que precisa de um sopro especial que faz de cada ser um 
“eu” e um “tu”, com tanto de comum como de diferente. 
Não há dois eus iguais, nem iguais entre si, nem iguais uns 
aos outros. Quem sabe explicar este mistério de haver 
«eus» e «tus» aos milhões, todos tão diferentes e todos tão 
iguais em tantos sonhos, ideais, direitos, qualidade de vida, 
maneiras de ser e de estar?   

 Que maravilha esta luta travada por um “eu”, alia-
do ao “seu Amor”, a favor de tudo quanto dignifica a pes-
soa humana:  
 

 Pelo/pela: 
 silêncio na planície 
 tranquilidade em tua voz 
 teus olhos verdes estelares 
 teu corpo líquido de bruma 
 direito de seguir de mãos dadas na solidão 

nocturna 
 infância que fomos 
 jardim escondido que não teve o nosso 

amor 
 pão que nos recusam 
 liberdade sem fronteiras 
 manhãs de sol sem mácula de grades 

 

 dádiva mútua da nossa carne mártir 
 alegria em teu sorriso claro 
 teu sonho imaterial 
 cidade escravizada 
 doçura de um beijo à despedida 
 meninos tristes suburbanos; 

 

 e contra os vírus que infectam a humanidade e mar-
ginalizam os mais frágeis., como “o peso da angústia”, “o 
medo”, “a seta de fogo traiçoeira cravada em nosso doce 
coração aberto”. 
Esta luta solidária não é minha nem tua, mas, de todos – 
“Na aparência sozinhos multidão na verdade”. 
 Quem duvida que, hoje, mais que nunca, no am-
biente de crise que vivemos, vale a pena lutar pelas coisas 
lindas da vida contra o seu lado feio – a tristeza, a fome, o 
medo, a angústia, a violência? Com efeito, não serão as coi-
sas simples as mais preciosas? 
 Relembremos, a terminar o poema de Daniel Fili-
pe. 
 

Pelo silêncio na planície pela tranquilidade em tua voz 
 pelos teus olhos verdes estelares pelo teu corpo 
 líquido de bruma 
 pelo direito de seguir de mãos dadas na solidão 
 nocturna 
 lutaremos meu Amor 
 Pela infância que fomos pelo jardim escondido que 
 não teve o nosso amor 
 pelo pão que nos recusam pela liberdade sem 
 fronteiras 
 pelas manhãs de sol sem mácula de grades 
 lutaremos meu Amor 
 Pela dádiva mútua da nossa carne mártir 
 pela alegria em teu sorriso claro pelo teu sonho 
 immaterial 
 pela cidade escravizada pela doçura de um beijo à 
 despedida 
 lutaremos meu Amor   

 Pelos meninos tristes suburbanos 
 contra o peso da angústia contra o medo 
 contra a seta de fogo traiçoeira cravada 
 em nosso doce coração aberto 
 lutaremos meu Amor 
 
 Na aparência sozinhos multidão na verdade 
 lutaremos meu Amor” 
  Daniel Filipe, A Invenção do Amor e Outros 
Poemas.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:  
https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M 
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PORTUGAL ANTERIOR A 1964 

3.  “O Coelhinho Verde” de Virgínia de Castro e Almeida. 

Colecção contos de encantar, com ‘Bonecos de PAM.’ 
Releio este livrinho que fez as minhas inocentes delícias, teria eu uns 6 ou 7 

anos. Ao relê-lo, actualmente, o que sobressai com toda a evidência, é a intenção 
educativa que a Autora introduz no discurso. Há intenções morais e sociais: A 
saber: 

- Quando nos tratam bem, é imperativo  agradecer; 
- Na idade avançada, não se pode trabalhar. Então, quem não tem teres nem 

haveres, vai pedir esmola. Mas é-se muito feliz, e não se pensa em querer ou fazer 
mal a ninguém. 

- Por outro lado, isso permite ser livre e vaguear ao acaso, à aventura. Com 
muita alegria e boa disposição, e sem fazer mal a ninguém, obviamente. 

- A caridade é muito bonita, é o arrimo dos desvalidos – que não são assim 
tão desvalidos porque são muito alegres e felizes, como referi. 

- Para ultrapassar os problemas da vida, é preciso não só coragem, mas 
imaginação, ou seja, engenho – com a protecção das forças sobrenaturais, claro 
está. E o concurso da imaginação – pelos vistos, quanto mais tresloucada, melhor. 
Como quem diz: grandes males, grandes remédios. MAS sem rebelião. Tudo numa 
boa, que o povo deve manter-se calmo – “mui respeitador e obrigado”. 
 

Leia, Divulgue e Publicite  n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique 
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- O Bem e o Mal existem. O Bem tem que vencer o Mal – e aí, a crueldade é 
necessária para que o Bem saia vitorioso. Crueldade sem remorsos, sem 
cogitações, nem hesitações. É cortar cabeças e pronto, já está. 
         - O mundo está dividido em classes sociais. E as classes favorecidas dirigem-
-se às classes desfavorecidas com fórmulas linguísticas que denotam, se não 
desprezo – pelo menos, menosprezo. No entanto, a força braçal é do Povo, e o 
povo está ao serviço dos poderosos. 

- Há ainda a referir mais estas últimas marcas deste discurso subliminar: 
As personificações do Bem e do Mal, sendo o Bem inerente à condição 

feminina: 
= A parte feminina, a Mulher, representada nas quatro fases da vida:    
- a fada Boa, modelo da Mulher na maturidade, que é quem detém o poder 

(enquanto não lhe é arrebatado pelo Homem) e o remédio;  
a avó - a sabedoria da idade;  
a neta - a infância, que deve seguir os bons exemplos e cooperar;  
a jovem, a Princesa, coitadinha, que só tem que ser bonita e fielmente esperar 

pelo casamento; 
= A parte masculina: personificada no gigante, que é a força bruta que tem 

que ser domada, domesticada; e o Príncipe, símbolo da juventude imatura, que só 
por si é inoperante e tem que ser manipulado… pelas mulheres. 

- Está presente a chamada “sabedoria popular”, através das formulações 
lapidares dos ditados e provérbios:  

“Quem não se aventurou, não perdeu nem ganhou”.  
Muito adequado a um país de emigrantes. 
= Por fim, o traço de beleza física que se realça, é que as beldades são todas 

loiras, de cabelos de oiro. Ou seja, são celtas, são visigodos, são da casta da 
nobreza guerreira. Nada de misturas com Moiros ou Africanos… 

Concluindo – um discurso linguístico e literário bem de acordo com a moral 
socioeconómica do Estado Novo. Um discurso circular, sem quebras nem saídas: 
conservador, dualista, cruel, elitista e racista. Vencer na vida, mas deixando tudo 
nos seus devidos lugares, pois sabemos que quem for bom, terá a recompensa.  

E o que é ser bom?  
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É vencer na vida deixando tudo tal como se encontrou, nos seus 
devidos lugares... 

E assim se vê como um continho para crianças, que (aparentemente) 
trata apenas de encantamentos, fadas boas e gigantes maus, é tudo menos 
inocente! 

Enfim…  
‘Re-encontrei’ este livrinho que outrora fez as minhas delícias. E sinto-

me feliz por constatar que apenas contribuiu para me cultivar a fantasia. 
Quanto ao mais, fiquei apta a aprender outras lições. 

Continuando numa leitura de símbolos, posso dizer que ‘re-encontro’ 
este coelhinho verde em muito bom estado de conservação, apesar do papel 
amarelecido pelo pó do tempo. Pois só o papel amareleceu. Infelizmente, a 
ideologia que contém anda a refazer-se do recuo a que se viu forçada, e 
anda a recompor-se a passos de mau gigante… 

Dona Virgínia Folque de Castro e Almeida Pimentel Sequeira e Abreu 
viveu entre 1874 e 1945. Era uma aristocrata. A sua obra bem o 
comprovou.■ ©MJdC. 

  
Referências 

Virgínia de Castro e Almeida and the collection 
                                                   «Grandes Portugueses» 
       http://www.cerimonias.net/libecline/n2/abstracts.pdf 

          Portuguese film pioneer Virgínia de Castro e Almeida 
https://wfpp.columbia.edu/pioneer/virginia-de-castro-e-almeida/ 


