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“Combate a corrupção não é bicho de sete cabeças” 
 

- Activista social Alfredo Binda (Jah Bee), que recentemente participou da Reunião Regional 
da Transparência Internacional África, que aprovou acções conjuntas anti-corrupção 
 
 
 Beira (OAutarca) – O proe-
minente  activista  social moçambicano  
 

residente na cidade da Beira, o artista 
musical e jurista Alfredo Binda, mais 
conhecido por Jah Bee, foi um dos 
convidados a participar da Reunião Re- 
 

gional da Transparência Internacional 
África, que decorreu em Nairobi, de 11  
 

a 13 de Junho último. Jah Bee, que re-
presenta uma ilustre personalidade da 
Beira,  participou  da reunião em repre- 
 

sentação do CIP – Centro de Integrida-
de Pública, uma organização não go-
vernamental moçambicana criada em 
2005 com o objectivo de contribuir
  

 
O activista social Alfredo Binda (Jah Bee) a esquerda, numa mesa-redonda em Nairobi 

para a promoção da  transparência,  an-   

Frase: 
O principal objectivo da educação é criar pessoas capazes de fazer 
coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações 
fizeram – Jean Piaget 
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dos fundos públicos, cujo beneficiário 
final pretende que sejam as gerações 
vindouras. 
 Refira-se, entretanto,que a 
Transparência Internacional Kenya 
(TI-Quênia) é uma organização sem 
fins lucrativos fundada em 1999 no 
Quênia com o objectivo de desenvol-
ver uma sociedade transparente e livre 
de corrupção por meio de boa gover-
nança e justiça social. Define a cor-
rupção como sendo o acto abusivo do 
poder confiado para ganhos privados. 
 O convite feito ao artista mu-
sical e jurista beirense Alfredo Binda 
concorreu para elevar a participação 
da Beira em eventos internacionais de 
busca de soluções para o estabeleci-
mento de justiça universal e provou o 
reconhecimento além fronteiras do ac-
tivismo desencadeado por Jah Bee pe-
la defesa dos direitos humanos, boas 
práticas governativas e luta anti-cor-
rupção. Jah Bee é actor activo da cam-
panha “Eu não pago dividas ocultas” e 
no campo jurídico tem privilegiado a 
defesa de casos que atentam sobretudo 
a camadas desfavorecidas e a defesa 
dos direitos humanos.■ (CF) 
 

ti-corrupção e integridade no país, da 
qual é membro fundador. 
 O diálogo regional anti-cor-
rupção foi um dos principais tópicos 
da reunião, cujo segmento incidiu so-
bre o trabalho de combate à corrupção 
em África, numa abordagem que en-
volveu discusses e compartilha de 
conhecimentos e experiências do capí-
tulo na região, tendo cumlinado com a 
revisão e aprovação de acções conjun-
tas anti-corrupção. Coincide, porém, 
que em Moçambique o combate a cor-
rupção constitui um dos principais te-
mas de debate da actualidade. 
 Em entrevista ao O Autarca, 
já na cidade da Beira, o activista so-
cial respondeu nos seguintes termos a 
pergunta se Moçambique estaria em 
condições de implementar as prince-
pais recomendações produzidas pela 
Reunião de Nairobi: “Claro, não é bi-
cho de sete cabeças. Havendo vontade 
política, compromisso e engajamento 
dos organismos e instituições da so-
ciedade civil que advogam a luta con-
tra a corrupção, é possível reduzir os 
níveis e melhorar o ranking do país 
neste capítulo a nível internacional”.  
 No entanto, Jah Bee denun-
ciou que, por enquanto, os sinais de 
prevenção e combate a corrupção em 
Moçambique são ainda demasiados 
débeis, tendo sugerido que o país po-
deria fazer muito mais, comparando o 
exemplo em curso em Angola.  
 

Promover benefícios para as 
gerações vindouras 
 Sobre a grande ilação que po-
de tirar da Reunião de Nairobi, o en-
trevistado apontou: “Que o crime de 
colarinho branco é um cancro que sor-
rateiramente e lentamente vai-se se a-
lastrando, que quando deres por ela já 
todo o corpo está tomado e nada há a 
fazer. Entra-se na fase que se chama 
“State Capture” literalmente traduzido 
 

 
 

Jah Bee denuncia que os sinais de prevenção 
e combate a corrupção em Moçambique são 
ainda demasiados débeis, e sugere que o país 
deve seguir o exemplo em curso em Angola 

diria “rendição do Estado” ao crime 
organizado”. 
 Destacou que que participar 
do encontro foi para ele, para além do 
orgulho, uma responsabilidade e opor-
tunidade que permitiu colher subsídios 
que contribuirão bastante no debate e 
na  advocacia  da  gestão  transparente  
 

ISCED gradua 313 licenciados em 
Maputo 

  Maputo (O Autarca) – O Ins-
tituto Superior de Ciência e Educação à 
Distância (ISCED), com sede na cida-
de da Beira e representações em todas 
as capitais provinciais, gradua amanhã, 
sexta-feira (12JUL19), em Maputo, 
313 técnicos superiores formados no 
modelo à distância e online. Os 311 es-
tudantes finalistas de nível de licencia-
tura a serem graduados amanhã, em 
Maputo, se somarão aos 201 graduados 
na zona centro (Beira) e 411 graduados 

na zona norte (Nampula), totalizando 
911 técnicos superiores que são lança-
dos ao mercado de emprego pelo 
ISCED no presente ano. Trata-se do 
primeiro grupo de licenciados na histó-
ria da instituição desde a sua criação 
em 2015, ano em que registou um efec-
tivo de 2500 ingressos, em áreas de 
Ciências Sociais e Humanas e Gestão e 
Economia.  
 

  O ISCED é uma instituição 
moçambicana privada de ensino supe-
rior, vocacionada para a educação a-
berta e à distância no modelo online.■ 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Cândida Cunha (1927-2002):Uma Nova 
Impressão Impregnada de Lirismo  

 A presença da Aguarelista Cândida Cunha — já na 
sua face terminal nos inícios do Ano 2000 —, conseguiu a 
Ressurreição, com nova estética e novos processos técni-
cos, de uma pintora plasticamente diferente, na busca de 
um novo caminho e numa nova expressão impregnada de 
lirismo que viria a definir, de certo modo, a poetisa, quer 
nos seus trabalhos em Aguarela e Pastel, quer nos seus tra-
balhos executados a Óleo e em Acrílico. Tomando como ú-
nico ponto de partida uma concepção particular de vida, a-
penas a forma e não o conteúdo viria a modificar-se em re-
lação ao seu trabalho realizados nas décadas de 80 e 90, 
com toda essa rara vibração da cor que funcionava como e-
lemento autónomo e, enquanto pretendia utilizar os meios 
estéticos de repetição, transparência, ritmo e modulação, 
tendia ainda, como antes, a reduzir um conceito de técnica 
e estruturas cada vez mais «simples».   

 «Mas, se a Figura humana, trabalhadora, laboriosa, 
conhecida e “desconhecida”, se perfila na sua força Criati-
va» — como muito bem referiu o saudoso Crítico de Arte 
Mário Nunes, a propósito da Obra de Zé Penicheiro —, so-
mos de opinião que a constatação daquele conceituado Co-
lega pode ser equiparada à Obra de Cândida Cunha, que 
hoje analisamos. As imagens soberbas da Natureza que pin-
tou, quer em Aguarela, quer em Óleo, que o homem modi-
fica ou recria, rebentam em plenitude, tratados, artistica-
mente, nas imagens que mostra, ocupando lugares próprios 
que se espalham do Mar à Serra, da Paisagem do Campo 
aos Recantos, do Casario Rural às Feiras e Romarias das 
Aldeias. Uma infinidade de vivências, uma exteriorização 
de encontros, uma multiplicidade de momento, que Cândi-
da Cunha absorveu e continuou a absorver aos usufrutuá-
rios numa estética de actualidade que chega aos nossos 
dias.   

 A dicotomia de sombra e luz nos seus Quadros pro-
porciona ângulos de conceptualidade diferente, que obtêm 
um equilíbrio estético e regista uma Composição marcada 
pela racional distribuição dos motivos, exibe volumes que 
moldam corpos, distribui linhas que projectam preocupa-
ções, referências, perspectivas que dimensionam espaços i-
limitados como é o caso desta belíssima Aguarela que re-
produzimos, com o título RECANTO, pintada na localida-
de de Colares, em Sintra, com as dimensões de40X30 cm., 
datada de  1996.  Audaciosas  combinações  de  tonalidades 
 

 
completam uma concepção que acolhe a essência da Cria-
ção quer neste e Quadro em concreto, quer na maioria de 
toda a sua Obra que conhecemos bem — e cujo percurso ti-
vemos o privilégio de ter acompanhado ao longo dos últi-
mos 40 anos. 
 Liberta de academismos que, muitas vezes, acor-
renta a Criatividade, o trabalho de Cândida Cunha propor-
ciona em cada Composição uma linguagem própria, subli-
mada na gramática estilística que a enobrece e a apresenta 
após a sua morte como Mestre na difícil tarefa de Pedagoga 
e de Verdadeira Artista. Cândida Cunha nasceu em Évora 
no dia 17 de Março de 1927 e veio a falecer em Lisboa no 
dia 24 de Setembro de 2002, aos 75 anos, no Hospital A-
madora Sintra, vítima de doença prolongada. Recordá-la 
hoje e aqui, é prestar-lhe o nosso Tributo e homenagear a 
sua Obra a Título Póstumo.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

11 de Julho de 1924 … Bertina Lopes 
 

 Bertina recebe na sua casa-atelier todos os “palo-
pes” que passam pela capital italiana. O terraço, com vista 
fabulosa dos telhados de Roma inclusive da Basílica de São 
Pedro, tornou-se uma espécie de “embaixada paralela”. To-
dos deixam a sua assinatura, nas paredes, repletas de ho-
mens políticos, artistas, músicos, enfim de toda a gente que 
por lá passa. Um pedaço dos palopes em território neutro, a 
Itália. 
  Está lá o poema que lhe dedicou Graça Machel, a 
flor de Joaquim Chissano, o charuto de Mário Soares, os a-
gradecimentos de Carlos Veiga… e todos os outros que 
passaram e passam por lá a tomar um “espumantinho eróti-
co”. 
  Bertina conta anedotas, sorri à vida, leva tudo com 
a ligeireza sonhadora dos grandes artistas e fala uma língua 
que é só dela: o “bertinês”, uma mistura de português e ita-
liano, como a definiu o escritor italiano Carlo Levi. 
  Quando fala, usa sempre um tom baixo e arrastado, 
como se tivesse sempre que traduzir não apenas as palavras 
mas aquilo que sente na alma: as reacções agressivas - que 
são uma caractéristica dela - se apagam logo graças ao sor-
riso de menina brincalhona e das boas maneiras de senhora 
requintada. 
  Bertina é uma pessoa generosa. “No meio artístico 
e social de Moçambique é carinhosamente chamada Mama 
B”, escreveu Joaquim Chissano, “porque nela está corpori-
zado o mito e a essência do nosso ser colectivo, o modelo e 
exemplo a seguir pelas novas gerações, a fonte inesgotável 
de inspiração nos nossos esforços de reconstrução e desen-
volvimento nacional, de consolidação da tolerância e re-
conciliação, de trabalho árduo por um futuro melhor, em 
que estejam garantidos o pão, a paz, a harmonia e o bem-
estar para todos.” 
  O antigo presidente de Moçambique esqueceu de 
dizer que Mama B é assim chamada também em Itália onde 
conta com 57 “filhochos”, (filhotes). A pena dela é que a-
penas uma traz o seu nome. 
  
 

   

 “Bertine era a mulher do médico que me fez nas-
cer. Mas como era um nome estrangeiro o governo não dei-
xou registar o nome. Os meus pais decidiram então me cha-
mar Bertina.” 
  Bertina à medida que a idade avança não deixa de 
ensinar a arte de viver com o sorriso apesar da dor, a arte 
da curiosidade, da generosidade, e sobretudo a grande arte 
de não se levar demasiado a sério, a ironia, e a arte e o pra-
zer da convivência natural e social. Ela nunca esqueceu de 
onde veio, nunca esqueceu a luta do seu povo e a luta dela 
ao lado, embora geograficamente distante, da sua gente. 
  PS: No dia do nascimento de Bertina Lopes (11 de 
Julho de 1924 – se fosse viva completaria hoje os seus 95 
anos de idade) decidi partilhar, com a devida vénia, este ex-
tracto dum texto de autoria da jornalista Paola Roletta, pu-
blicado no semanário “Savana”, no dia 27 de Janeiro de 
2006.■ 
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Nyusi e Guterres analisam cooperação Moçambique - ONU 
  Maputo (O Autarca) – O Se-
cretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), António Guterres, 
que já se encontra em Moçambique pa-
ra uma visita de trabalho de dois dias 
ao país, será recebido esta tarde (15h00 
locais), em Maputo, pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi. 
 Segundo apurou O Autarca, no 
encontro entre Filipe Nyusi e António 
Guterres, a decorrer na Presidência da 
República, será analisada a cooperação 
entre Moçambique e o sistema das Na-
ções Unidas, para além da avaliação do 
ponto de situação pós-emergência, en-
tre outros assuntos de interesse multila-
teral. 
 A deslocação, amanhã, sexta-
feira (12JUL19), à cidade da Beira, re-
presenta um dos momentos mais mar-
cantes desta que é a primeira visita do 
Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) à Moçambique. 
 Na cidade da Beira, António 
Guterres pretende observar pessoal-
mente a destruição causada pelo  ciclo- 
   

 
ne tropical Idai, estabelecer contacto 
directo com os sobreviventes e avaliar 
os esforços de recuperação pós aquela 
que representa uma das piores catástro- 
fes ambientais vividas no continente a-
fricano. 
 Guterres  já  manifestou  que  a 

organização que lidera “gostaria de fa-
zer muito mais” para ajudar Moçambi-
que, tendo garantido que as agências 
das Nações Unidas estão completa-
mente mobilizadas para o apoio às po-
pulações que sofreram tanto.■ (Érica 
Chabane) 

Clube de Golfe da Beira já implementa novas regras 
da modalidade 
 

 
 

Félix Machado, Presidente do CGB e um dos 
melhores e assíduos golfistas da Beira 

 

pelo organismo máximo de golfe no 
mundo. A prática de golfe na cidade 
Beira é uma tradição centenária e des-
de sempre envolve jogadores de várias 
nacionalidades do mundo. 
 Uma das novas normas ora em 
  
 

 Beira (O Autarca) – Uma sé-
rie de novas e modernas regras de jogo 
de golfe entraram em vigor em todo o 
mundo no início deste ano. E o Clube 
de Golfe da Beira (CGB), um dos mais 
emblemáticos de Moçambique e da re-
gião, já está a implementar as novas re-
gras desde o segundo torneio da pre-
sente temporada realizado no último 
domingo (07JUL19).  
 

 Félix Machado, Presidente do 
Clube de Golfe da Beira, referiu que a 
prática da modalidade ao nível da sua 
agremiação acompanha toda a evolu-
ção da disciplina desportiva e observa 
rigorosamente  as  regras  estabelecidas 
 

prática reforça o princípio de jogar a 
bola como ela está, onde  e  na  posição  
 

em que ela estiver e o campo no estado 
em que se encontra. Significa que o jo- 
 

gador já não deve harmonizar a bola, 
muito menos usar a mão para o acerto. 
Também, não há mais penalidade por 
mover acidentalmente uma bola no 
green, mas o atleta é penalizado se fôr 
virtualmente  certo  que  fez com que a  
 

bola se movimentasse de propósito. O 
tempo de procura de uma bola perdida 
foi reduzido de cinco para três minu-
tos. E o jogador não pode levar mais de 
40 segundos para jogar uma tacada. 
 

 São apenas algumas de entre 
várias mudanças introduzidas para aju-
dar a acelerar o ritmo de jogo.■ (R) 
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Problematização do Pré-Conceito                                      
NÃO EXISTEM RAÇAS!  

SÓ HÁ UMA ESPÉCIE HUMANA. 
As Ciências Confirmam. 

A Humanidade Sobrevive 
Pela Mestiçagem Contínua! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Paradigma: casal Janet Johnson e Eduardo Mondlane. Uppsala, Suécia, 1964.  
Foto original: data venia Uppsala-Bild; Upplandsmuseet. 


