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Gorongosa terá eleição em ambiente de medo 
 Gorongosa (O Autarca) – O 
facto de a eleição autárquica desta 
quarta-feira (10out18) coincidir com o 
início do processo de desmilitarização, 
desmobilização e reintegração das for-
ças residuais da Renamo é visto como 
um potenciaal elemento que deverá a-
fectar o exercício do direito de voto 
por parte dos eleitores da vila munici-
pal de Gorongosa, sede do distrito com 
o mesmo nome, na província central de 
 

Sofala. 
 Refira-se que o processo de 
desmilitarização, desmobilização e 
reintegração das forças residuais da 
Renamo que iniciou formalmente no 
último sábado (06out18) tem o seu epi-
centro o distrito da Gorongosa, região 
onde a Renamo mantém a sua lideran-
ça e a maior concentração do seu braço 
armado. 
 Desde sábado ultimo o  distrito  

da Gorongosa, incluindo a sua vila mu-
nicipal, está a registar um movimento 
intenso sobretudo de membros das for-
ças de defesa e segurança envolvidos 
na operação de desmilitarização, des-
mobilização e reintegração do braço 
armado da Renamo.   

 Uma quantidade enorme de 
viaturas transportando agentes policiais 
tem sido vista a circular entre a vila da 
Gorongosa e a região montanhosa de 
Vanduzi (Santugira), onde encontra-se 
aquartelado o actual líder interino da 
Renamo, Ossufo Momade.   

 Cidadãos entrevistados pelo O 
Autarca em Gorongosa não concordam 
com o facto de o início da referida ope-
ração coincidir no momento crucial da 
eleição autárquica, defendendo que de-
via iniciar depois da votação.■ (R) 
 
      

Avaria de equipamento retarda saída da presente edição 
 Beira (O Autarca) – Uma avaria registada no equipamento de edição do 
Jornal O Autarca condicionou a saída da presente edição, cuja destribuição que 
devia ser feita no mesmo dia vai com atraso de cerca de 24 horas. 
 Pelos transtornos decorrentes dessa situação, O Autarca solicita a compre-
ensão dos assinantes, anunciantes, leitores e do público em geral.■ (Redacção) 

  

Frase: 

 

Se você se mantem neutro em situações de injustiça, 
você escolheu o lado do opressor – Desmound tutu 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.55 69.92 EUR UE 

59.87 61.07 USD EUA 

4.01 4.09 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

Resgatando memórias: “Solidários para um 
Moçambique Melhor” – 2/3 
 

- Mbuji inoha poyakasungirwa – Cabrito como onde está amarrado (Provérbio ndau) 
  

 

 Na senda da Carta Pastoral dos Bispos de Moçam-
bique de Julho de 1994 trago na Centelha de hoje uma re-
flexão enérgica que se enquadra no actual contexto político 
nacional: eleições autárquicas. Na antecâmara do dia da vo-
tação, nada melhor que transcrever alguns excertos da alu-
dida Carta, para avivar algumas memórias e ensinar a amar 
a História. A História não é o velho, é o futuro. E o futuro 
está nas nossas mãos.   
 

1. A participação dos cristãos na vida política é 
uma exigência da sua própria natureza e voca-
ção cristã, e visa garantir que todas as realida-
des terrenas e humanas sejam organizadas de a-
cordo com o plano original da criação, para a 
glória de Deus e a felicidade dos homens.   

 A Igreja não é um local de propagação dos mani-
festos partidários nem de penitência dos corruptos porque 
respeita o princípio básico de toda a Política Republicana – 
a laicidade –, mas tem o dever de perorar sobre os direitos e 
deveres dos cidadãos, em geral, e dos eleitores, em particu-
lar. Participar da vida política nacional é exercer a cidada-
nia. Os my loves, a pobreza extrema, as desigualdades so-
ciais e regionais, as fomes, as doenças e outras vulnerabili-
dades que as populações estão sujeitas ocorrem, frequente-
mente, porque perdeu-se no país o sentido do direito. Elas 
estão sujeitas, muitas vezes, aos deveres. É necessário que 
a Igreja, a par do governo, transforme esta realidade, cons-
truindo uma sociedade em que todos os cidadãos gozem 
dos mesmos direitos e deveres, independentemente  da  cor, 
convicções políticas ou ideológicas,  identidade  de  género,  

nacionalidade, origem étnica ou raça, origem ou condição 
social, religião, território de origem, etc. O voto pode não 
alterar o curso da vida individual dos moçambicanos, mas 
pode ajudar a mudar a “paisagem política nacional.” As e-
leições autárquicas, na minha maneira de ver, são a rainha 
de todas as eleições, porque o voto “conta localmente”. A 
probabilidade de se eleger “prostitutos políticos” é uma 
vontade individual (conveniência) e não uma imposição do 
chamboco, porque os eleitores conhecem à partida as más-
caras dos cabeças-de-lista.  
 

 2. Antes das Eleições, cada partido deve publi-
 car o programa ou declaração da sua política. 
 Os cidadãos têm o dever de examinar, madura-
 mente, todos os programas para avaliar o que 
 cada partido promove e como pensa cumprir as 
 suas promessas; como tenciona governar o País; 
 como pensa fazer face aos grandes desafios e 
 problemas da actual sociedade moçambicana, 
 nomeadamente a miséria, a fome, o desemprego 
 e a falta de trabalho e de habitação, a educação, 
 a saúde, a corrupção, a escalada da delinquên-
 cia, os roubos, a violência urbana, o desequilí-
 brio das condições para o desenvolvimento entre 
 as diferentes regiões do País, a questão da regu-
 lamentação da posse e usufruto de terras consa-
 gradas pelo direito consuetudinário, etc.    

 Os partidos políticos demitiram-se de pensar nos 
supremos interesses do povo. Os programas dos partidos 
políticos, nos tempos actuais, são um  conjunto  de  (falsas) 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 09/10/18, Edição nº 3567 –  Página 03/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

Continuado da Pág. 02 
promessas de ocasião e não desígnios (concretos) de vivên-
cia. Os partidos deixaram de ter convicções e causas. Não 
há, sobretudo, o baluarte de ideias que norteavam as agre-
miações partidárias que criavam identidades e arrastava 
massas. Isto acontece devido ao vazio das suas lideranças. 
Sem leme, sem foco, sem princípios e sem alma benigna (a 
alma estará alienada ao diabo?), fazem da política uma fon-
te de acesso aos recursos. Lembro-me com alguma nostal-
gia as palavras filosóficas do meu saudoso amigo Professor 
José Hermano Saraiva que dizia o seguinte “Nós achamos 
mal. Nós hoje achamos que o político serve. Não se ser-
ve. O político que se serve é um homem que atraiçoa a 
nação a qual serve. Ou seja, o político não se serve, ser-
ve.” A responsabilidade de acabar com a pobreza não é só 
dos partidos no poder (no caso das autarquias), mas tam-
bém dos partidos da oposição, porque Moçambique é plu-
ral.  
 3. Outros critérios a ser observados. Há que 
 conhecer as pessoas, as suas qualidades huma-
 nas, a sua integridade moral, a sua honestidade 
 política. Não se deve olhar apenas se tal candi-
 dato é da minha tribo, da minha Província ou 
 região. A desonestidade, a corrupção e a falsida-
 de não conhecem tribo, língua ou região.  
 Vejo com preocupação que grande parte dos eleito-
res está mais comprometido com a naturalidade do cabeça-
de-lista e não com o “relevo” dos partidos. Por outras pala-
vras, há uma enorme tribalização do voto. Noutras para-
gens, onde a democracia é ainda de infantário, este fenóme-
no degenerou em conflitos étnicos, sobretudo quando um 
determinado candidato não fosse  “natural”  daquela  autar- 
 

quia. No nosso país, o cabeça-de-lista que, em comércios 
populares, fala o idioma local não o faz para melhor trans-
mitir as suas promessas, mas sim uma maneira de marcar 
território. Há uma crescente estigmatização do “outro”. 
Preocupa-me, pois parece que estamos a construir um Mo-
çambique tribal, de tal forma que hoje o corrupto é protegi-
do por pertencer a uma etnia privilegiada. A geografia do 
voto, em Moçambique, tem os seus mistérios. O poder de 
“voto étnico” corrói os valores do Estado democráticos.              
 4. O candidato deve ter provado na vida prática 
 com atitudes concretas que possui estas qualida-
 des. Porque de palavras e promessas, sem actua-
 ção prática, já está o nosso povo muito cansado.  
 Já cá disse mais de uma vez que os Estados, Mo-
çambique não foge à regra, deveriam ter um tribunal pecu-
liar para julgar os detentores de cargos públicos que não 
cumpram com suas promessas eleitorais. Enquanto não 
houver um tribunal com esses poderes e características, que 
julgue os “chicos-espertos” da política, teremos sempre 
mafiosos a comandar as coisas públicas. A consciência e a 
ética já não são atributos dos políticos de hoje.  O que rei-
na, hoje, é a política de “cabrito come onde está amarrado”. 
Infelizmente tenho de concorda com o falecido major Al-
fredo Reinado: “Um político pode mudar de pele muitas 
vezes, como uma cobra. Uma vez por dia, uma vez por 
mês, uma vez por ano, não interessa. Os políticos são 
sempre cobras. Mudam de ponto de vista quantas vezes 
precisarem. Podem ser heróis e vilões ao mesmo tempo. 
Os seus únicos objectivos são políticos. Seja quem forem 
as vítimas, para eles isso não é um problema.” Zicomo e 
um abraço nhúngue ao Manos, brilhante defensor da Pá-
tria.■  
 

Brasil votou mas não encontra o seu centro  
 A 07.10.2018 o povo brasileiro votou. 46,21% dos votos foram para Jair Bolsonaro (extrema direita-PSL), 
28,97%  para Fernando Haddad (substituto de Lula no partido da esquerda PT) , 12,50 %,  para Ciro Gomes (Esquerda 
PDT)), 4,78% para Geraldo Alckmin (centro direita PSDB) e 1,21% para Henrique Meirelles (apoiada por Tremer). Nas me-
sas de voto esteve presente a Indignação contra a corrupção, a violência e a má gestão. Se 46,21% votam em Bolsonaro será 
de redefinir o que se entende por extrema e por direita. Segundo imprensa alemã, mais de 60.000 pessoas foram mortas no a-
no passado no Brasil; lutas nas favelas entre a mafia da droga e a polícia tornam patente a insegurança do direito no Brasil. 
Em 28 de outubro haverá a eleição do segundo turno. A bolsa reagiu positivamente ao resultado de Bolsonaro: isto significa 
que conta que ele vença na segunda volta. A sociedade encontra-se dividida, o seu futuro não promete. Uma sociedade man-
ca das duas pernas não pode caminhar, vai rastejando. “Na casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão”, conclui 
a sabedoria popular. Num ambiente assim afirmam-se os mais oportunistas e mais fortes quer da esquerda, quer da direita; o 
povo, esse, vai vivendo na sombra de uns e de outros e no desconsolo da sua defesa ou ataque.■ (António Justo) 
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Maríngue respira ambiente de paz    
 mos em Maringue chamou-nos atenção 

para a necessidade de realçar o modo 
de convivência pacífica, elevado grau 
de reconciliação, que se pretende em 
todas regiões do país, principalmente 
nas zonas críticas que resistem à mu-
dança positiva, como são os casos de 
territórios que mantém hostilidades a 
grupos de ideologia diferente.  
 No entanto, Maríngue tem ain-
da enormes desafios de desenvolvi-
mento. Apresenta ainda muitas comu-
nidades pobres, o que se nota pelo tipo 
de habitação predominante. Falta àgua 
e quase tudo, denunciando aparente au-
sência da intervenção do Estado. 
 O distrito tem enormes recur-
sos que devidamente geridos dariam 
um importante  contributo  para  a  me-  
 

lhoria da qualidade de vida dos habi-
tantes locais. 
 É uma importante região de 
Sofala no domínio de exploração de re-
cursos florestais, mas a maioria das co-
munidades locais ainda não começou a 
beneficiar da compensação resultante 
da política que impõem a canalização 
de 20 por cento da receita decorrente 
do negócio. 
 O distrito tem mineiros, que 
tem atraído muitos intervenientes do 
negócio, sobretudo cidadãos de nacio-
nalidade estrangeira, na sua maioria 
somalis e nigerianos. 
 A presença massiva desses es-
trangeiros já está gerar uma preocupa-
ção para as autoridades administrativas 
locais, que receiam a transformação da 
região num centro de pilhagem e tráfi-
co de recursos naturais.■ (Chabane 
Falume) 

 

  Maringue (O Autar-
ca) - O país celebrou semana passada o 
vigésimo sexto aniversário do AGP – 
Acordo Geral de Paz, assinado a 04 de 
Outubro de 1992, em Roma, capital da 
Itália, entre o antigo Presidente da Re-
pública, Joaquim Alberto Chissano, e o 
falecido líder da Renamo, Afonso Ma-
cacho Marceta Dhlakama, colocando 
fim ao conflito armado que durou 16 a-
nos em Moçambique. Tratou-se da pri-
meira celebração da efeméride sem o 
testemunho do líder da Renamo, Afon-
so Dhlakama, que faleceu a 03 de Ma-
io do ano em curso, na Serra da Goron-
gosa, província de Sofala, vítima de 
doença.  
 A reportagem do O Autarca 
esteve no distrito de Maringue, onde 
funcionou a base principal da Renamo 
durante o período do conflito armado. 
Foi a partir de Maringue onde a Rena-
mo sob comando de Afonso Dhlakama 
operacionalizou a luta armada contra o 
regime da Frelimo. Maringue é conhe-
cido até os dias correntes como o bas-
tião da Renamo. 
 Em Maringue, no dia 04 de 
Outubro a nossa Reportagem trabalhou 
na vila sede do distrito, na sede do pos-
to administrativo de Canxixe e na loca-
lidade de Palame, tendo observado um 
ambiente de total tranquilidade e des-
contração. Foi nos confirmado que é o 
ambiente geral que caracteriza todo o 
distrito. As pessoas vivem normalmen-
te. Não transparecem nenhum vestígio 
de ter sido uma zona de conflito. As 
marcas do passado  difícil, na nossa 
constatação, estão apagadas. Muitos 
residentes locais, entre velhos, homens, 
mulheres, jovens e crianças em idade 
escolar não faziam sequer idéia do dia, 
como quem não se lembra sequer do 
passado recente horrível. 
 A  tranquilidade  que  observa- 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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    - I - (…) Em Ensaios sobre Cultura e 
Literatura Portuguesa e Brasileira, volume I 
(Lisboa, Editora Âncora, 2000), que tem mere-
cido reedições, o leitor encontrará textos peda-
gógicos e filosóficos, especialmente aqueles 
que apareceram a partir da década de 1950, 
embora possam ser encontrados alguns de dé-
cadas anteriores, mas que são suficientes para 
dar uma ideia geral do pensamento agostinia-
no. 
    Um dos textos que se destaca entre os 
28 artigos, prefácios de livros e ensaios aqui 
reunidos é aquele que carrega o título “Ensaio 
para uma teoria do Brasil”, publicado original-
mente na revista Espiral, nºs. 11-12, de 1966, 
em que o autor diz que “a grande base do re-
tardamento do Brasil como civilização nova 
vai estar no ciclo do açúcar e, mais que tudo, 
no ciclo do ouro, que provoca o quase despo-
voamento de Portugal em homens, fixa no 
Brasil uma tão elevada percentagem de euro- 
peus que o  equilíbrio  anterior  se  rompe  e  se 

perde aquele hibridismo de cultura que se a-
presentava como tão promissor”. 
    Para Agostinho da Silva, a partir daqui, 
“o indígena passa a ser uma minoria que se e-
limina rapidamente e a lei de Pombal, banindo 
o uso do tupi, é o ponto culminante do drama 
brasileiro, que consiste essencialmente em ver-
se arrastada pelas correntes de um mundo eu-
ropeu, que lhe é estranho, a nação que estava 
ensaiando um teor de vida inteiramente novo”. 
 Dessa maneira, passou o Brasil a ser o 
que Portugal foi a partir do século XV, “um 
país ocupado pelo estrangeiro, quer a ocu-
pação se faça com o direito romano, a arqui-
tetura renascentista ou a poesia do tipo italia-
no, quer se processe com instituições da 
Contra-Reforma, a política de linha maquiavé-
lica e, mais diretamente, as tropas de or-
denação austríaca trazidas pelo duque de Al-
ba”.■ 

(CONTINUA) Ad. Gonçalves© 
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Agostinho da Silva 
um pensador 

lusófono 
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O filósofo, poeta e ensaísta Agostinho da Silva 
(1906-1994) sempre teve múltiplos interesses, 
mas concentrou-se em áreas como literatura 
portuguesa e brasileira e as questões 
portuguesas, deixando obras, artigos e ensaios 
que o colocam hoje como um dos maiores – 
senão, o maior – pensadores luso-brasileiros do 
século XX. (…) Adelto Gonçalves©IDÉIAS 
 

 


