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“Ninguém” confirma ocorrência de tornado anteontem 
no mar da Beira 
 Beira (O Autarca) – Anteon-
tem, quarta-feira (10FEV2021) circu-
lou, na cidade da Beira, uma imagem e 
um vídeo dando conta da ocorrência de  
 

um  tornado na zona do canal de acesso  
 

ao Porto da Beira. O suposto autor do 
vídeo no comentário que apresenta não 
indica a localização da observação. A 
foto disponibilizada supostamente pelo  
 

mesmo autor apresenta a seguinte le-
genda: “Beira, bairro Palmeiras. Avis-
tado um baby tornado!”. 

Entretanto, no mesmo dia e on-
tem O Autarca encetou vários contac-
tos com vista a apurar a veracidade do 
referido. O Delegado Provincial do 
INAM em Sofala, Achado Jamal disse-
nos que a sua instituição não está capa-
citada para detectar eventos semelhan-
tes. Disse, contudo, que também rece-
beu o mesmo vídeo e a imagem mas 
não conseguiu identificar alguém que 
confirme ter visto de facto.  

O Director dos Serviços Pro-
vinciais de Infraestruturas de Sofala, 
Octávio Chicoco, que tutela o sector de 
Geo-Física na  província, disse-nos que  

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/02/2021 
Compra Venda Moeda País 

90.34 92.14 EUR UE 

74.45 75.93 USD EUA 

5.09 5.19 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a um objectivo, 

não às pessoas ou aos objectos.■ - Albert Einstein 
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a imagem mas, também, não conseguiu 
ter “evidências”, estabelecer contacto 
directo com pelo menos uma testemun-
ha. 
 Depois falamos com várias 
pessoas nas Palmeiras, Macúti e Ponta-
Gêa, os bairros do litoral da Beira e, 
também, com diversas entidades e re-
putadas personalidades da praça sem, 
no entanto, lograr o intento de encon-
trar alguém que confirmasse a ocorrên-
cia. Todos repetiam a mesma versão: 
Ouviram dizer, receberam e viram o 
video e a imagem, mas não conhecem 
alguém que lhes tivesse confirmado 
que observou de facto. 
 De entre os vários contactos 
que estabelecemos na pesquisa para 
confirmar a veracidade da informação, 
surgiu alguém que questionou o facto 
estranho de nem o próprio suposto au-
tor do video e da imagem que circula-
ram ter reivindicado a titularidade. E o 
assunto praticamente deu-se por encer-
rado tal como começou. Nem nas pró-
prias redes sociais onde a informação 
circulou teve desenvolvimento. 
 

Sobre tornado 
Um tornado é um fenômeno 

meteorológico que se manifesta como 
uma coluna de ar que gira de forma 
violenta e potencialmente perigosa. 
Geralmente possui um formato cônico, 
cuja extremidade mais fina toca o solo 
e normalmente está rodeada por uma 
nuvem de pó e outras partículas. A ma-
ioria dos tornados conta com ventos 
que chegam a velocidades entre 65 e 
180 quilômetros por hora, mede apro-
ximadamente 75 metros de diâmetro e 
translada-se por vários metros, senão 
quilômetros, antes de desaparecer. Os 
mais extremos podem ter ventos com 
velocidades superiores a 480 km/h, 
medir até 1500 m  de  diâmetro  e  per- 
 

 
 

Achado Jamal Paiva, 
Delegado Provincial do INAM de Sofala 

 
manecer no solo, percorrendo mais de 
100 km de distância. Normalmente, a 
formação de tornados está associada a 
tempestades muito intensas que produ-
zem violentos ventos, elevada precipi-
tação pluviométrica e, frequentemente, 
granizo em regiões muito planas. 

Normalmente, a formação de 
tornados ocorre no final da tarde, horá-
rio em que a atmosfera se encontra 
mais instável, com forte turbulência e 
presença de nuvens Cumulonimbus; e 
não no perío da manhã como se referiu 
relativamente ao supostamente obser-
vado anteontem na Beira, e tendo ainda 
sido catalogado como sendo a primeira 
vez que o fenómeno meteorológico é 
visto na cidade da Beira. 
 

Octávio Chicoco, Director dos Serviços 
Provinciais de Infraestruturas de Sofala 

 
Tornado ou tromba de água não 
tornadica 

Ainda a propósito do tal vídeo 
apelidado “do momento”, O Autarca 
encontrou uma fonte que desconstruiu 
a teoria de tornado, e referiu, com base 
nas imagens, tratar-se de tromba de á-
gua não tornadica, que normalmente se 
desenvolvem na alta humidade de am-
bientes com nuvens carregadas e que 
estão no processo de desenvolvimento. 
Geralmente, trombas de água do tipo 
exibidas no víeo em questão desenvol-
vem-se e dissipam-se rapidamente, 
tendo seu ciclo de vida mais curto do 
que 20 minutos. Portanto, é um fenó-
meno normal nas regiões tropicais.■ 
(Chabane Falume/ Wikpédia)  

Derrame de combustíveis no Umbelúzi 
Maputo (O Autarca) – A Administração Regional de Águas do Sul, re-

vela que um comboio transportando quantidades ainda não especificadas de com-
bustível, do tipo diesel, com destino ao Reino do Eswatini, descarrilou na linha de  

 

Goba na noite do dia 10 de fevereiro. O acidente ocorreu no território de Eswatini, 
a sensivelmente 1km da fronteira com o territó-rio nacional, tendo provocado o 
derramamento  de  diesel, em quantidades ainda por apurar, que neste momento a- 
 

flui para o Rio Umbelúzi. A ARA-Sul refere que está a monitorar a situação e a 
levar a cabo análises laboratoriais para determinar os impactos do ocorrido. Deste 
modo, apela a população vivendo nas imediações do incidente para a tomada de 
medidas de precaução, evitando o uso e o consumo das aguas do rio Umbelúzi 
sem tratamento especializado, e recomenda à população em geral para continuar a  
 

acompanhar as informações emitidas pelas entidades competentes.■ (Redacção) 
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De Vez Em Quando... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 

 Só há duas coisas Infinitas: a Humanidade 
e a Estupidez 
 Pois é... 

  À excepção do "Corta Fitas", que não conheço -- 
mas sobre o qual me informarei, "quando tiver tempo e pa-
ciência", os restantes conheço. 
  Cálculo que se refira, quanto ao "Expresso", a cria-
turas tipo Henrique Raposo, agora eventualmente "órfão" 
do seu "guru" Trump e outros seus mandantes ou cúmpli-
ces.  
  Também a numerosos escreventes do Jornal "Ob-
servador", lançado e pago por diversos próceres da Direita 
(alguns da civilizada, outros nem por isso), que se enfeita 
com um ou outro comentador respeitável, com bons jornalis-
tas para a mera "informação", mas se "enche de escritos de 
criaturas patéticas", providos de especialidades assaz suspei-
tas: médicos (afirmação "reforçada" por fotografia com bata 
e fundo nebuloso, em formato "tondo", À LAIA DO CA-
BOTINO IMBECÍCEL) que escrevem disparates, em ge-
ral perigosos para a saúde pública, «e se desvendam em 
manifestações de ignorância caricatas», como um que se re-
fere a um vírus que "morre", na superfície tal ou tal, onde 
cai: só que um vírus não pode morrer em lado nenhum, por-
que não é um organismo vivo (!); mas há mais, como um 
pseudo-economista  que invoca a frequência de "oxfordices" 
e etc., etc., ao qual alguém qualificado já descobriu a care-
ca, explicando com algum pormenor que os locais, mestra-
dos ou cursos listados pelo vigarista, nada têm a ver com as 
prestigiadas universidades aí instaladas, mas sim com cursos 
"ad hoc", estágios, meros seminários, etc., etc., etc..  
  Finalmente, temos o ilustre "senador" António 
Barreto, "já nascido azedo de feitio e inchado de megalo-
mania", praticante de ilegalidades ---  enquanto Ministro, re-
cusou-se a cumprir sentenças e acórdãos dos Tribunais 
que davam razão aos trabalhadores agrários que impugna-
ram centenas de actos e decisões congeminadas no seu Mi-
nistério, baseados numa Lei que o próprio fabricou e que 
tomou o seu nome ---, pelo que, reconhecendo alguns méri-
tos na sua profissão, raramente leio um texto seu que não 
me cause uma certa náusea, nomeadamente, quando, do 
alto da sua (?) "superior qualidade intelectual", em sua se-
natorial cadeira, erguido a ela pelo mesmo «tipo de baco- 
cos» e babosos admiradores que "achavam"  o  Vasco  Puli- 
 

do Valente o maior cronista do Séc. XX, o maior prosador 
da actualidade (hahahahah), outra senatorial figura (o Eugé-
nio Lisboa --- de quem tenho a honra de conhecer e ser A-
migo desde 1970, desde os tempos de Lourenço Marques, 
em Moçambique --- é que os topa, como esclareceu no Se-
manário Cultural JL). 

 

Admiradores incondicionais, não notam as contradi-
ções em que o autor enreda, a de conceitos a que recorre, a 
superficialidade espectacular do pensamento. De vez em 
quando, espreito-lhe a prosa, quando suspeito que, por de-
trás de uma crónica, houve racionalidade: às vezes, aconte-
ce. Mas o tempo é escasso demais para o gastar com medio-
cridades e insignificâncias, tantas vezes imitações de imita-
ções. 

 

Portanto, os "media" e "autores" a que se referes, já 
os conheço de longa data. Bem como o seu repertório, as 
suas tendências políticas, os seus "tiques" idiotas e (?!) inte-
lectuais, bons e maus. Não se trata de perseguição ad homi-
nem. Podem ser bons vizinhos, ternurentos com as crianças, 
carinhosos com os animais de estimação. O que me interessa 
é o desempenho público, as qualidades e defeitos revelados 
no espaço público. 
 Por muito ousado que pareça um Afonso Almeida 
Brandão, ilustre desconhecido, manifestar a sua falta de in-
teresse por tão "presentes" e louvados Órgãos de Comuni-
cação, ou por autores cuja grandiosidade e magnificência 
"ninguém deve pôr em causa", não encontro razões para 
formar uma opinião, ou um gosto e não os expressar publi-
camente, se a ocasião o proporciona e, até, exige.  
 

Bastou o tempo da ditadura e da PIDE para, por ra-
zões óbvias, não dizer exactamente o que pensava. Para 
compensar, dedicava-me a aldrabá-los, sempre que possí-
vel, necessário e eficaz... 
  De resto, sempre me estive nas tintas para o que 
a generalidade das pessoas pensa de mim. O que muito es-
pantava as gentes, nomeadamente, quando enfrentava os di-
tos "poderosos", facilmente desorientados por «uma súbita 
torcedura nas calistas veredas de conversação, instaladas em 
suas mentes formatadas» --- não raro, abrindo brechas em 
convicções e desnudando contradições. A ironia e a sáti-
ra também são instrumentos que manejo bem e sempre me 
acompanharam: o seu uso, no momento certo, é muitíssimo 
eficaz. e JÁ O EXECUTO  HÁ MEIO  SÉCULO  DE  PRO- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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E sabe? Tenho uma biblioteca bastante extensa, qua-
se toda lida ou (sendo o caso) consultada. "Uma discoteca i-
dem-aspas". Tenho mais obras de compositores menos con-
hecidos do que a RDP, ou da Rádio Moçambique (onde 
trabalhei em 1973 de boa memória!) apesar de, quando diri-
gi os seus Arquivos, ter adquirido muitos registos que nem 
sequer existiam para quem fui substituir. 

Introduzi na Antena 2, nos meus programas, prosa-
dores e poetas de muitas línguas e que quase ninguém con-
hecia; bem como compositores, antigos e modernos, que só 
vieram a ser reconhecidos e admirados bem mais tarde, al-
guns porque as minhas revelações (tinha uma rubrica, quan-
do realizei uns "programas da manhã", dedicada a esse te-
ma) incitavam a um corrupio de compras (por quem tinha 
essa possibilidade, claro: a Antena 2 existe para servir os 
que não têm acesso a estes bens culturais, (bem como para 
mostrar o que há de novo  no universo cultural). 
  Isto é, não tenho a mania de saber tudo --- e de tu-
do. Mas a acumulação de conhecimentos, em diversas áreas, 
das Artes às Ciências, mais a minha mania de analisar tudo 
o que me chama a atenção --- por me agradar ou por me de-
sagradar ---, de pensar no que exige ser pensado dão-me se-
gurança suficiente para não me atemorizar com altos cargos, 
para respeitar quem o merece --- mas mas nunca deixando 
de manifestar as minhas discordâncias, por mal entendida 
deferência. Também me serve para tornar claro que não res-
peito quem não o merece. Na minha opinião, que, no caso, 
é o que conta. 
  Esclarecimentos adicionais: 
  Odeio o "politicamente correcto". É a maneira er-
rada de combater discriminações, sendo uma ameaça à His-
tória e contextualização do que investiga, à definição de es-
tratégias eficazes para combater a estupidez, a ignorância 
e o preconceito. E é uma ameaça às línguas e à sua evolu-
ção natural. Apenas me adapto, quando necessário, para não 
ferir pessoas que já caíram, inocentemente, nas malhas da 
malfadada invencionice. Será o caso de algum dos Meus 
Leitores...?! 
  Portanto, as hipóteses que o meu Caro Amigo Anó-
nimo expõe são descabidas, não ultrapassando a linguagem 
e os conceitos mais vulgares usados para tentar questionar 
conceitos, aliás, muito mal conhecidos e fundamentados. 
Infelizmente, pertencem a um vocabulário escasso, muito u-
sado por ditadores (Putin, Xi Jinping...) ou candidatos "a 
tal" (a umTrump de "triste memória", Orbán, Ventura...) 
  Lembro-me do artigo. Não me recordar do autor ou 
do jornal significa apenas que não me interessam, pelo que 
raramente ou nunca os menciono. 
 

  As redes sociais "não estão a maltratar a Esquer-
da". São usadas para vomitar o que não se diz cara a cara 
ou, sequer, sob o nome verdadeiro. E pelas mais diversas or-
ganizações: não por acaso, com predominância da extrema-
direita, de "democracias musculadas", de grupos de agita-
dores empenhados em criar o "caos" e desacreditar movi-
mentos incómodos para diversos poderes, e até por empre-
sas: campanhas de Trump e intromissões russas e chinesas 
noutros países são apenas a ponta do "icebergue". 
  Quanto aos malefícios destas redes já há bastante bi-
bliografia. A mim, bastar-me-ia o desencantado desabafo de 
Umberto Eco: a "Internet" é o meio de comunicação mais 
democrático de que a Humanidade já dispôs e ei-la cheia de 
idiotas (não leva aspas porque estou a citar de cor). Mas o 
meu interesse pelos "media" leva-me a procurar mais escla-
recimento sobre algo de que não precisei de muito tempo pa-
ra detectar: qualquer pessoa pode colocar a maior idiotice ou 
mentira na "net" --- em geral! ---- ou nas redes sociais. A 
ânsia é "repassar". E a maioria do Leitores não vai verificar 
nada e engole tudo de mão beijada!!!. E a mentira ou a cre-
tinice espalham-se pelo Mundo, à velocidade da luz, já que 
a esmagadora maioria dos utentes são iletrados, desprovi-
dos de qualquer grelha crítica, sem o hábito de pensar, ir-
responsáveis. E os erros de gramática, de tradução, as seví-
cias sobre todas as línguas utilizadas também originam mais 
um vasto grupo de vítimas. 
  Convicções não são certezas, Meu Caro Amigo. De-
finições ou fórmulas científicas, de que nos servimos (pelo 
menos da sua utilização tecnológica) todos os dias, não são 
certezas. A curiosidade e a dúvida são pilares fundamentais 
da Ciência. Tenho convicções, não tenho certezas, excepto a 
de Einstein: «Só há duas coisas infinitas: o Universo e a 
Estupidez Humana. E, se tenho dúvidas, é em relação ao 
primeiro.» 
 Posso criticar ideias, sem conhecer ou autor. Não 
"digo mal", no sentido coscuvilheiro. Critico posições. 
Mas, para dar os exemplos dos disparatados em funções nos 
"Observadores" desta vida, não preciso de saber o nome. 
Os dislates foram publicados: estão à disposição dos Leito-
res, responsabilizam o autor e o órgão de comunicação. E 
um nome, sem obra ou feito (bom ou mau) associado, não é 
conhecido nem na rua do seu dono. 
  Raramente transcrevo ou faço uma referência indi-
vidual, sem juntar a identificação. Evidentemente. Como se 
prova acima. 
  D. Quixote não "passou à História porque um escri-
tor Genial o divulgou". É uma personagem de ficção. Pas-
sou à História, e à Cultura, e ao mito, porque um escritor 
Genial o criou--- o que é diferente.■ 
 

 
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 



 

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca em apoio a 
luta contra a pandemia da covid-19 em Moçambique, Portugal e no Mundo Inteiro 
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PORTUGAL: ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 24 JAN. 2021 
Reeleição do Prof. Cated. Marcelo Rebelo de Sousa 

VITÓRIA DO BOM-SENSO CÍVICO 
EM TEMPO DE PANDEMIA GRIPAL (S.A.R.S) 
EQUILÍBRIO DE UM CENTRO PREVALECEU 
Desconstruído conceito ideológico de 

bipolaridade política do eleitorado  
Esquecido o pré – conceito medieval europeu                  

do clero e nobreza à direita                                       
do poder latifundiário –  o rei1                                                                     

e, o excluído povo à esquerda.                                          
(1rei feudal: acumulador de terrenos e propriedades                                       

e distribuidor de títulos pelos apoiantes)                                                      OUTRA POSSÍVEL LEITURA DOS FACTOS 
Abstenção ocupa o 2º Lugar              

EM 3º LUGAR A SOMA DE TODOS CANDIDATOS 
PELA INCLUSÃO SOCIAL  

Em último lugar: Candidato pela exclusão social  
CONCLUSÃO: NA RELIDADE SÓ CONTA                

UM PRIMEIRO LUGAR ELEITO 
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OUTRA LEITURA FACTUAL DAS PERCENTAGENS 
de uma campanha eleitoral presidencial de novos-candidatos sem programa próprio 
definido para além de visar o Presidente-recandidato. No entanto, todos de tónica 
comum, acirrada, contra o único-candidato que se demarcou pela exclusão social. 
Destaque ainda para Ana Gomes, candidata do género feminino mais votada de sempre 
numa eleição em Portugal, com mais de Meio-Milhão de votos. As omissões deste 
facto serão óbvias pela discriminação ao género. 

 1º Marcelo Rebelo de Sousa: 60.76 % - 2 milhões 519.599 votos. 
 

2º ABSTENÇÃO: 45.45% - 1 milhão 679.795 (sem votos) 
 

3º Soma total dos restantes candidatos pela inclusão social e contra o 
candidato pela exclusão social: 27.4 % - 1 milhão 143.719 votos. 
 

4º Candidato pela exclusão social: 11.90 % - 496.653 votos. 
  FONTE ESTATÍSTICA PR 21 ELEIÇÕES: votantes 45,45% 
[universo de 4 milhões 261.209 votantes] 
 https://www.presidenciais2021.mai.gov.pt/resultados/territorio-nacional 
 

Próxima análise: Estudo sobre o 
poder da Televisão no marketing 
político (e disputa de audiências na 
promoção de espaço comercial).  
RESENHA:  
Karl POPPER e John CONDRY. 
“TELEVISÃO UM PERIGO 
PARA A DEMOCRACIA.”  
(Portugal: Gradiva Publicações 
1995/2007).                                            
 

Título original: La télévision: un 
dangeur pour la démocratie 
1993/1994) 
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