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EDITORIAL 
 

A nobreza clássica da profissão jornalística, o 
voluntariado e a semana de boas acções 
  Beira (O Autarca) – Que tamanha coincidência a 
celebração do dia nacional do jornalista (11.04) coincidir 
com o início da semana de Boas Acções” (12/17.21). É que 
o jornalismo é considerada uma profissão de nobreza clássi-
ca, e é de todo domínio público que a prática de boas acções 
é um acto e atitude de pura nobreza. Logo, defendemos que 
não se trata de mera coincidência, é quanto a nós fruto de 
um pensamento lógico, natural. 

Em Moçambique, é sabido que a profissão do jorna-
lista está na linha da frente de todas frentes desde a  primeira 

hora, razão pela qual tem merecido a devida atenção das ins-
tituições da sociedade nacional. 

Vale a pena destacar a referência do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, na sua mensagem dedicada ao dia 
do jornalista moçambicano, ontem: “Como governo, conti-
nuaremos a acarinhar o jornalista moçambicano, para que o 
jornalismo seja um verdadeiro veículo de transmissão de in-
formação fidedigna, valores de patriotismo, construindo uma 
sociedade mais coesa e educada”. O Presidente Nyusi disse 
mais: “Reconhecendo o papel do jornalista,  o  governo  tem 

adoptado medidas visando facilitar o e- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/04/2021 
Compra Venda Moeda País 

75.65 77.14 EUR UE 

63.63 64.88 USD EUA 

4.39 4.48 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Existem dias em que o jornalismo regista factos que, no futuro serão contados 
nos livros – e serão guardados por gerações. Nesses dias, o que o jornalismo faz é 
escrever a história – Fátima Bernardes 
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ao ofício jornalístico e conducentes à criação de órgãos 
independentes e de regulação isentas de ingerência exter-
na”. 

É uma mensagem inspiradora e motivacional esta 
do Chefe do Estado, e O Autarca na qualidade de uma 
instituição integrada e promotora do ofício jornalístico e-
naltece com honra ao Presidente Filipe Nyusi pela consi-
deração que dá à classe. 

O 11 de abril foi instituído dia nacional do jorna-
lista por ter sido nesta data, há 43 anos, que foi criado o 
Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), outrora Organi-
zação Nacional de Jornalistas (ONJ). O SNJ é um dos pri-
meiros movimentos associativos sócio-profissionais mo-
çambicanos, um dos mais prestigiados de todas classes 
profisionais e que tem dado importante contributo para o 
progresso da profissão, de todas profissões, da sociedade 
e do país em geral. O SNJ trabalha lado-a-lado com o go-
verno, com o parlamento e demais entidades públicas e 
privadas afins para a formulação de leis, normas e códi-
gos imprescindíveis para o desempenho e desenvolvimen-
to da actividade jornalística no país e, dos marcos alcan-
çados, destacam-se o trabalho realizado para definir o a-
cesso a informação como direito fundamental inscrito na 
Constituição da República; a criação de uma Lei específi-
ca da imprensa, que consagra a liberdade, o direito, o de-
ver do jornalista e dos órgãos de comunição, incluindo a 
pluralidade da própria mídia (um exemplo é a criação e 
coexistência d’ O Autarca no mercado mediático nacio-
nal); e, actualmente, está em curso o debate nacional em 
torno dos projectos de leis da Comunica-ção Social e de 
Radiodifusão e o Sindicato Nacional de Jornalistas já ofe-
receu o suporte necesário para a respectiva aprovação nos 
limites propostos. 

O SNJ tem feito muito pela valorização da classe 
jornalística e da dignidade do jornalista na sociedade, lu-
tando por uma maior e mais abrangente consciência de 
que o jornalismo é uma prática diária da inteligência e do 
exercício quotidiano do carácter. Um elemento crucial 
que o SNJ tem exigido aos jornalistas para manter firme a 
sua nobreza e que importa destacar, é o profundo  respeito  
 

e observância incondicional dos valores da ética e a deon-
tologia da profissão. Tem sido um apelo merecido, por-
quanto o jornalista moçambicano destaca-se entre os pou-
cos profissionais com percentagem acima da média na a-
valiação geral do grau de integridade e voluntariado, as-
pectos essenciais para a construção e promoção de uma 
sociedade justa, harmoniosa, solidária e próspera.  

A propósito do voluntariado e porque, em Mo-
çambique, é o Conselho Nacional do Voluntariado 
(CNV), no seu trabalho lado-a-lado com diversas entida-
des públicas, privadas e particulares, quem coordena as 
actividades por ocasião da semana global de boas acções, 
destacamos a calorosa congratulação feita aos jornalistas 
moçambicanos pelo Presidente do CNV, Osvaldo Maua-
ie, que transmitiu ontem um reconhecimento merecido 
pela importância do trabalho dos profissionais da comuni-
cação social na dessiminação de mensagens de apelo a so-
lidariedade que vem sendo veiculadas por várias forças 
vivas da sociedade, sobretudo nos últimos tempos que o 
país atravessa momentos delicados, nomeadamente o ce-
nário de terrorismo em Cabo Delgado, a crise imposta pe-
la covid-19, para além da situação em que milhares de 
concidadãos ainda enfrentam em resultados de terem fica-
do desalojados devido aos ciclones. 

Durante a semana dedicada a boas acções, O Au-
tarca reforça a importância do cometimento de todas for-
ças e sectores da sociedade moçambicana, particularmen-
te neste período que os moçambicanos precisam vencer a 
luta contra os factoes contrários à sua própria existência. 
Deseja-se que as pessoas pensem bem, falem do bem e 
pratiquem o bem. Agindo nesse princípio ter-se-á uma fa-
mília, comunidade, país e mundo agradavéis para se vi-
ver.  

“É na esteira da comemoração do dia do jornalista 
moçambicano que, vimos rogar a todos órgaos de comu-
nicação social e os seus membros para que dediquem um 
espaço/tempo para sensibilizar a sociedade para a neces-
sidade de cada um, onde estiver que “active o lado solidá-
rio”, devolvendo dessa forma o sorriso para quem mais 
necessita neste momento” – Osvaldo Mauaie; e O Autar-
ca subscreve.■ (Redacção) 
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Correspondênci@ Electrónica@ 
 

Por: Jafar Buana (*) 

A era de desafios e de vitórias para 
o jornalista moçambicano 
 

 
 - Nunca se esquecer do futuro, a partir da actualida-
de, o tempo passa e precisamos de criar condições para nós 
e para as nossas famílias. Ou seja, que tenhamos um traba-
lho ou emprego decente. Combater a percepção de que a 
profissão de jornalista é de coitados, por parte da sociedade 
ou dos poderes instituídos.   

 Para terminar, é importante abordar as denunciadas 
dificuldades no acesso às fontes de informação. De facto, 
são um fenómeno planetário, apesar das especificidades lo-
cais. Urge é uma luta conjunta e coordenada para que tal 
desafio seja ultrapassado e é possível, se partirmos do pres-
suposto de que já existe um quadro legal favorável nesse 
sentido. Significa que há vontade no país para que a profis-
são continue a ser aquela que todos respeitam e admiram. 
As fases por que o país passou podem ter tido alguma in-
fluência nesse contexto, mas cabe a nós conferir o melhor à 
presente.    

 Com a descoberta e exploração de recursos naturais 
no nosso país, sem dúvida, cresce o fardo de responsabili-
dade informativa para os jornalistas moçambicanos, por-
que, já é presente, Moçambique passou a ser um dos países 
mais noticiados do mundo. E, antes que sejam os outros a 
nos noticiarem, urge a necessidade de nós os jornalistas 
moçambicanos tomarmos a dianteira, porque estamos na 
fonte original, somos donos desses recursos e temos que sa-
ber a melhor forma de noticiar. Resumidamente, estamos 
condenados a informar bem, de forma a educar o nosso país 
para esses desafios e ajudá-lo para o seu desenvolvimento 
integral. 
 Moçambique é um dos raros casos de um jornalis-
mo livre, responsável, resiliente e admirado na nossa re-
gião. A era que se aproxima, aliás, a partir de agora, preci-
sará de um jornalismo moçambicano, e não de um jornalis-
mo em Moçambique. O que o país precisa, a partir de ago-
ra, não é de jornalismo mediático, mas sim de jornalismo 
comunicativo e educativo. E, iremos mais longe. Acredi-
tem. Promovam o homem e o país. Bem haja, jornalista 
moçambicano. 
  Um grande abraço a todos.■ 

(*) Investigador/Mestre em Comunicação para o Desenvolvimento 
(Este artigo foi primeiramente publicado na edição 3456, de 

10.04.18, do Jornal O Autarca 
 

  Aproveito esta oportunidade para felicitar a todos 
os jornalistas moçambicanos por ocasião do 11 de Abril, 
ontem, domingo, que, este ano, marcou o 43º aniversário 
do movimento jornalístico no nosso país, assim como para 
partilharmos algumas ideias. 
 Trata-se de uma importante data para todos nós da 
classe, independentemente do lado de actuação em que ca-
da um se encontra, por carregar consigo um simbolismo in-
delével, tanto do ponto de vista de compaixão profissional, 
como do caminho percorrido. 
 Por isso, encorajo-vos a irem à luta incondicional 
pela nobreza clássica da nossa profissão, pelos direitos e 
deveres consagrados nos diversos instrumentos legais, éti-
co-deontológicos e editoriais, por ser essa a via para todo o 
almejado nosso sucesso. 
 A profissão de jornalista tem uma particularidade, 
que é de que quem alguma vez foi, sempre o será, desde 
que a tenha escolhido por paixão e movido pelos factores 
vocacionais. Tenho dito que é a melhor profissão do mun-
do, porque ela leva-nos a perceber a humanidade. E esta 
deve servir de bússola para o nosso trabalho quotidiano.  
 Todavia, o percurso profissional destes 43 anos 
trouxe-nos muitos desafios, tanto a nível individual, como 
colectivo. E, com isto, vale dizer que precisamos de nos 
reinventar, na perspectiva de que a dinâmica do mercado 
nos empurra para uma aprendizagem contínua, onde a tec-
nologia e a lei do mais forte imperam. No meio de qualquer 
adversidade, o jornalista esse sempre foi o único que se su-
pera, porque aprende para informar, ensinar e formar os ou-
tros seres humanos. Temos essa prorrogativa e responsa-
bilidade. 
 Precisa-se de: 
 - Promover a pessoa humana. Sempre e sempre. 
 - Continuar a cultivar a nobreza da profissão, atra-
vés do respeito pela pessoa humana, rigidez informativa, 
imparcialidade, objectividade, angariação e protecção das 
fontes de informação, bem como a cultura de contraditório 
informativo. 
 - Lutar  pelos  direitos e por melhores condições de 
trabalho. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 Sindicato Nacional de Jornalistas 
 

Mensagem por ocasião do 11 de Abril de 2021, Dia do Jornalista moçambicano 
Lema: Rigor e Profissionalismo: Desafios do Jornalismo Contemporâneo 

 

Assinalou-se, ontem, domingo, 11 de Abril de 2021, o Dia do Jornalista moçambicano. Neste ano, celebramos o Dia do 
Jornalista moçambicano num momento particularmente difícil para os profissionais da comunicação social, em resultado 
dos desafios que se nos apresentam: a pandemia do novo coronavírus e as guerras em curso nas regiões centro e norte do 
país, para além das sequelas causadas no tecido social pelos ciclones que nos apoquentam agora com mais violência e 
regularidade, entre outros eventos sociais.  
 

Para o jornalista fazer o seu trabalho de recolha, tratamento e divulgação de matérias noticiosas, enfrenta ainda a 
velocidade com que as imagens aparecem nas redes sociais, reduzindo, sobremaneira, o tempo para pensar, questionar a 
pertinência daquelas imagens e vídeos que, muitas vezes, não acrescentam valor nenhum à história colectiva mas agita as 
emoções e acicata sentimentos.  
 

No entanto, apesar desses desafios, o jornalista deve continuar a seguir as grandes premissas da profissão: isenção, rigor e 
credibilidade. Uma ética especial, interpessoal, que regula a consciência profissional do jornalista e o torna responsável 
pelos seus deveres profissionais de prestar à sociedade uma informação objectiva e verídica, devem continuar a guiá-lo, 
por forma a colocar como factor primordial a defesa dos direitos e interesses exigidos pela dignidade da pessoa e pela 
rectidão dos seus intentos.  
 

E essas pressões que recaem sobre o jornalista não devem – em hipótese alguma – fazê-lo desviar-se do seu papel na 
sociedade. É facto que há cada vez mais informações a circularem cujas fontes permanecem na sombra, mas é importante 
questionar se, por termos um telemóvel na mão, seremos todos jornalistas.  
 

A pergunta impõe-se quando o cidadão começa a pressionar o repórter, quando os telemóveis, a internet e as redes sociais 
condicionam os jornais, revistas, rádios e até estações televisivas. Vivemos tempos em que o verdadeiro jornalismo é 
confrontado com críticas e contradições, enquanto outros se servem dele para obedecer a lógicas partidárias, económicas, 
ou, meramente, para “ajustes de contas” pessoais.  
 

Ao celebrarmos mais um Dia do Jornalista moçambicano, devemos revisitar os valores da ética e a deontologia da nossa 
profissão. A ética profissional que se exige ao jornalista continua a ser a mesma, e ainda bem, mas as variáveis que a 
condicionam são múltiplas e muitas vezes contrárias à defesa dos direitos e interesses exigidos pela dignidade da pessoa, 
mas isso não nos deve enfraquecer na nossa missão. 
 

Há uma dúvida que inquieta cada vez mais o jornalista no desempenho da sua profissão: exibir ou não as imagens que já 
circulam na internet. Se, por um lado optar por publicar, poderá ser alvo de duras críticas por alegado sensacionalismo; se 
não o fizer, e os outros optarem pelo contrário, muitos, vão questionar a opção… sendo igualmente verdade que os vídeos 
amadores têm servido para revelar ângulos da notícia aos quais os jornalistas, muitas vezes, não têm acesso. Cabe ao 
jornalista analisar todas estas questões antes de publicar a informação recebida.  
 

Com a velocidade da “rede”, com a velocidade do “tempo internet”, o poder da decisão passa a ser curto, porque tem de 
ser imediato. É cada vez mais premente pensar mais nos prós e nos contras destas decisões. No entanto, a rede tem outro 
poder. Os jornalistas não podem passar um dia sem ter acesso às redes sociais.  
 

Fazer jornalismo é pensar a profissão, estudar o momento, o passado e o futuro, sempre com a consciência de que vivemos 
novos tempos, mais mediáticos, muito mais instantâneos e fugazes. Neste novo ambiente, o jornalista deve continuar a 
guiar-se pelos princípios éticos.  
 

Ao celebrarmos o 11 de Abril, devemos recordar que a primeira obrigação do jornalismo é a verdade; a primeira lealdade é 
aos cidadãos; a sua essência é uma disciplina de verificação. Os jornalistas devem manter a independência relactivamente 
aos alvos de cobertura jornalística; o jornalismo deve vigiar o poder de forma independente; proporcionar um fórum para a 
crítica e o compromisso públicos; deve produzir notícias aprofundadas e proporcionais; e, finalmente, os jornalistas devem 
ter permissão para expressar a sua consciência pessoal.  
 

Feliz Dia do Jornalista Moçambicano! 
 

O Secretariado Executivo 
Maputo, 08 de Abril de 2021 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Capitão Manuel Bernardo Gondola 

O Mau Uso da Liberdade 
(Elementos de Autocritica) 
 

é bom e mau. O resultado está a vista de todos, a expansão 
do vício em nome de uma mal entendida liberdade, que, ig-
norando o grito indignado das consciências rectas, despreza 
os valores da honestidade, do pudor, da dignidade, do direi-
to alheio, numa palavra, daqueles valores em que se funda 
toda a convivência bem controlada. 

O importante é ser livre, é Liberta-se, e isto implica 
uma aprendizagem contínua e progressiva. A liberdade, a 
autêntica liberdade porque implica escolha e responsabili-
dade não é um agir anárquico, ao sabor dos caprichos, mas 
sim a expressão do poder escolher correcto, de se compro-
meter, em ordem a um ideal de vida.  
 Então, ser livre não é ser independente de tudo, 
uma vez que, a vida é sempre uma relação de dependência, 
mas escolher e seleccionar essas dependências integrando-
as no ideal e no sentido de vida. É mesma coisa com a li-
berdade. A liberdade existe dentro dos limites, que o siste-
ma pode controla-la.  

Isso deveria acontecer.  
n/b: 

Há também quem pense, Paulina Chiziane está ai, 
pode nos ajudar a compreender a situação, que a desorien-
tação da sociedade actual, deriva exactamente de que, nós 
recusamos alguma coisa que se chama de formação de tra-
dição, que tem a ver com essa herança. Que pode ser uma 
herança muito próxima mas, que pode ser também uma he-
rança formada ao longo de muitos séculos, e na medida em 
que esse legado, não é transmitido por aqueles que o vive-
ram e nem recebido por aqueles que o deveriam recebe-lo.  

Então, você tem esse carácter meio instantâneo do 
presente, que tem as suas vantagens mas também tem suas 
desvantagens uma vez que, a tradição ela é formadora. A 
tradição ela pode pesar como uma limitação mas ela tam-
bém pode contribuir como uma formação do presente. En-
tão, há que se considerar, há que se dar o devido peso para 
as duas coisas. A modernidade e a tradição.■ 

 

Hoje, no país todos falam de liberdade e de liberda-
de. São os jovens, os políticos, formadores de opinião pú-
blica…, e…, enfim. Você vê, é uma palavra que parece 
mágica para tudo resolver ou para legitimar atitudes e até 
opiniões.    

Ser livre? Liberdade? “É não ser controlado e não 
ter que dar contas a ninguém. É fazer o que me apetece 
quando, como e com quem quero. É não ouvir a opinião 
dos outros e seguir os caprichos e paixões que nós jovens 
temos: discotecas, drogas, sexo, álcool. Ser livre é curtir e 
não ligar ao que os “velhos” e “professores” nos enfiam”. 
(Um jovem)   

“Para mim a liberdade é o desejo e a necessida-
de de ser autónomo, de pensar por mim própria e tomar 
as minhas próprias decisões. É o desejo de ser diferente, 
de ser respeitada como sou, e o querer ser tratada como 
adulta e válida. A liberdade é sonhar com o amanhã vi-
vendo o hoje com coragem e com alegria…, ser livre é 
ser feliz!” (Uma jovem)  

“Quando a liberdade é entendida não como auto-
domínio e generosidade, mas como libertinagem e indivi-
dualismo como acontece entramos no «tudo posso fazer». 
E assim a poesia do amor e da sexualidade dão lugar ao 
erotismo, à prostituição, à violação de menores, ao inces-
to… É em nome desta falsa liberdade, que surgem orga-
nizações criminosas, que vivem do comércio do prazer e 
da libertinagem, da pornografia e da droga, da violência e 
da morte.” (Um pai) 

E…, na verdade, nós hoje vivemos numa socieda-
de permissiva, que parece não conhecer já fronteira do que 

 
SANT’ EGÍDIO DENUNCIA ASSASSINATO DE 9 ACTIVISTAS EM CABO DELGADO 

Beira (O Autarca) – A Comunidade de Sant’ Egídio denunciou, há dias, na cidade da Beira, o assassinato de nove 
activistas da organização, vítimas de ataques terroristas na nortenha província de Cabo Delgado, de 2020 à 2021. 

A Comunidade de Sant’ Egídio prestava assistência humanitária às vítimas de ataques terroristas na província de 
Cabo Delgado, e consta que as vítimas integravam o grupo de trezentos voluntários que trabalham com a organização,  
noquadro do projecto da Escola da Paz. 

Segundo a representante da Comunidade de Sant’ Egídio em Moçambique, Quiara Totrine, entrevistada na Beira, é 
dramática a situação que se vive em Cabo Delgado, onde ocorrem os maiores projectos de exploração de gás no mundo.■ (R) 

 
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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 Portos nacionais inauguram uma nova era com a instalação da 
primeira escada telescópica de acesso aos navios no Porto da Matola 
 
 

Maputo (O Autarca) – Os 
portos moçambicanos acabam de inau-
gurar e testemunhar uma nova era, mo-
derna, com a instalação da primeira es-
cada telescópica de acesso aos navios 
no terminal de combustíveis do Porto 
da Matola, em Maputo. O acto que ins-
pira e incentiva a sua réplica pelos res-
tantes terminais principais dos portos 
importantes nacionais teve lugar recen-
temente e foi orientado pelo PCA – 
Presidente do Conselho de Administra-
ção da Empresa Pública Portos e Ca-
minhos de Ferro de Moçambique 
(CFM-EP), Miguel Matabel. 
 

 
 

 
Primeira escada telescópica de acesso aos navios inaugurada no Porto da Matola, em Maputo 

 
do precedido de uma demostração do 
seu funcionamento junto ao navio. 

Avaliada em cerca de 390 mil 
euros, este novo equipamento de traba-
lho, o primeiro no país, irá permitir 
não só, o cumprimento do regulamento 
da empresa CFM e das regras interna-
cionais de segurança, como, também, 
muito contribuirá para a redução do 
tempo de preparação da operação de 
descarga dos navios. 

Falando na ocasião, o director 
do Porto da Matola, Arlindo Fondo, 
realçou o impacto deste novo equipa-
mento na facilitação das actividades do 
Porto da Matola. “Este equipamento i-
rá garantir a melhoria dos nossos pro-
cessos e consequentemente uma maior 
produtividade. Antes estávamos reféns 
da variação das marés para realizar o 
descarregamento dos navios e nalguns 
momentos ficávamos impossibilitados 
de desenvolver as nossas actividades 
devido a estes fenómenos naturais. A 
aquisição desta escada irá trazer mui-
tos ganhos”. 

Recorde-se que o Porto da Ma-
tola possui 4 principais terminais, de-
signadamente de combustíveis, de alu-
mínio, de cereais e de carvão, sendo os 
3 últimos concessionadas a privados.■ 
(Redacção/ CFM) 
 

Segundo fonte da CFM, o acto 
de inauguração da escada foi progra-
mado para coincidir com a chegada e 
descarregamento de um navio, tendo si-  
 

Alcançado novo recorde no terminal 
de carga geral do Porto da Beira 

Beira (O Autarca) – O termi-
nal de carga geral do Porto da Beira, 
um dos mais emblemáticos da região, 
localizado em Sofala, alcançou recen-
temente o seu novo recorde no manu-
seamento de mercadorias. Não tem si-
do poupado esforços para superar o seu 
próprio índice de produção e produtivi-
dade, e numa recente descarga de adu-
bo a granel do tipo NPK, conseguiu al-
cançar um notável manuseio de 9.200 
toneladas métricas em menos de 24 ho-
ras. 

A carga referenciada, prove-
niente do Porto de Jorf Lasfar, de Mar-
rocos, teve destino final a vizinha Re-
pública da Zâmbia e a sua descarga, 
portanto, veio suplantar o recorde ante-
rior de 7.435.240 toneladas métricas 
num período de 24 horas, resultado de 
uma operação semelhante realizada em 
dezembro de 2018. 
 

 
 

Operação de descarga de mercadoria no 
terminal de carga geral do Porto da Beira 

 
“Esta conquista no campo ope-

racional, traduz a entrega, eficácia e de-
dicação de uma equipe multidisciplinar 
flexível e totalmente engajada na opti-
mização dos serviços de manuseio de 
cargas prestados pelo Porto da Beira” – 
destaca a Cornelder de Moçambique, 
concessionária do terminal, no seu 
websait.■ (Redacção/ CdM) 
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