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EDITORIAL 
Juventude Moçambicana: A força motriz do 
desenvolvimento do país, e parabéns aos islâmicos  

máximo a sua capacidade e influência para assumir a lide-
rança da condução dos destinos do país, rumo ao progresso 
almejado por todos os moçambicanos. A juventude repre-
senta uma importante sociedade moçambicana e deve fazer 
valer a influência que tem. Para tal, é importante apostar na 
formação e exigir cada vez mais acesso às oportunidades 
em todas as esferas da vida nacional. Parabéns Juventude, 
especialmente a moçambicana, pela celebração hoje do seu 
dia internacional. 
 Porque o 12 de Agosto este ano coincide, igual-
mente, numa data especial para a comunidade islâmica, que 
celebra esta segunda-feira o Eid-Ul-Adha, a Grande Festa 
que sucede a realização do haje, a peregrinação a Meca, fe- 

 Beira (O Autarca) – Celebra-se nesta segunda-fei-
ra (12AGOSTO19) o Dia Internacional da Juventude, cria-
do, originalmente, através da resolução 54/120, por iniciati-
va da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1999, 
como consequência da Conferência Mundial dos Ministros 
Responsáveis pelos Jovens, em Lisboa, Portugal. O princi-
pal objetivo desta data é focar na educação e conscientiza-
ção dos jovens sobre a responsabilidade que assumem co-
mo representantes do futuro do planeta. E O Autarca de 
forma alguma podia perder esta oportunidade para lembrar 
a Juventude Moçambicana que ela representa a força mo-
triz do desenvolvimento nacional e desafiá-la a tornar-se 
mais   proactiva  na  nobre  responsabilidade  de  aplicar  ao  
    

licitamos a todos muçulmanos.■ (R)  
 

Frase: 

 

Cuide bem dos seus funcionários, e eles 
cuidarão bem do seu negócio – Richard Branson 
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Beira acolhe amanhã primeiro lançamento do livro 
“Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” 
 

- O Padre Mateus Pinho Gwenjere será, sem dúvida, lembrado como um dos líderes políticos e 
religiosos mais influentes em Moçambique que, antes da independência, surgiu e ousou 
desafiar tanto o regime colonial português como a direcção da FRELIMO com vista a garantir 
ao povo moçambicano os seus direitos à liberdade e à justiça. Ele lutou pela causa do povo 
moçambicano até ao seu último suspiro, conforme prometeu que faria. Ele é um mártir 
 

Muito foi escrito sobre o padre Mateus Gwenjere. No entanto, a versão oficial da FRELIMO 
sempre prevaleceu. O seu papel é condenado por historiadores e até mesmo por académicos e 
intelectuais. Tantas foram as energias dedicadas a neutralizá-lo, que a verdadeira face deste Padre 
permanece desconhecida. Cada vez que o seu nome é mencionado, é sempre no contexto das 
acusações da FRELIMO de que ele foi racista; um agente da PIDE (Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado); e responsável pela crise de 1968 no Instituto Moçambicano em Dar-es-
Salaam. Nenhuma dessas acusações é verdadeira, como ficou demonstrado no livro “Mateus 
Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” que, através de provas, refuta tais acusações 
 

- Tendo conhecido o Padre Mateus Pinho Gwenjere e tendo estado envolvido na luta pela 
independência, senti-me com o dever de consciência de explicar a outra face dos 
acontencimentos nos conflitos que tiveram lugar durante a crise de 1968 na FRELIMO para 
que o povo moçambicano tenha uma visao  clara do que aconteceu no passado, evitando que 
os mesmos conflitos se repitam no futuro – Lawe Laweki (João Baotista Truzão), autor do 
livro em uma grande entrevista concedida ao O Autarca, a ser publicada em duas edições, na 
qual revela também que o Segundo Congresso da FRELIMO que estava agendado para 1965, 
só viria a ser realizado em Julho de 1968 por insistência do Padre Mateus Pinho Gwenjere  
  Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira acolhe amanhã, terça-feira (13 
AGOSTO19) o primeiro lançamento 
em Moçambique do livro “Mateus Pin-
ho Gwenjere: Um Padre Revolucioná-
rio”. Trata-se de momento de lança-
mento da há muito esperada Biografia 
do Padre Mateus Pinho Gwenjere. O 
livro de autoria de Lawe Laweki, mais 
conhecido por João Baptista Truzão, 
foi inicialmente publicado em inglês e 
contém 388 páginas. O autor concedeu 
uma grande entrevista ao O Autarca a 
ser publicada em duas edições (de hoje 
e de amanhã), que sugerimos ao caro 
leitor vale a pena acompanhar a sua re-
produção na íntegra. Importa, porém, 
antes da transcrição da entrevista situar 
o estimado leitor sobre a biografia La- 
we Laweki, disponível  na  parte  intro- 

dutória do livro:  

 

 “Depois dos seus primeiros es-
tudos no Seminário de Zóbuè, em Mo-
çambique; no Instituto Moçambicano 
na Tanzânia; na Escola Secundária de 
St. Teresa’s Boys School em Nairobi; 
bem como na Shimo-la-Tewa High S- 
chool em Mombaça, no Quénia; Lawe 
Laweki, mais conhecido por João Bap- 
tista Truzão, foi para a Índia, onde se 
graduou em Economia pela Universi-
dade de Poona, em 1977. 
 Ao regressar da Índia, ensinou 
brevemente na escola secundária da 
Central School em Nairobi, tendo de-
pois trabalhado para a BBC Monitoring 
Service em Nairobi, no Quénia. Em 
1983, partiu para Mbabane, Suazilân- 
dia (Eswatini), onde trabalhou para a 
Embaixada Americana de 1983 a 1998. 
É mestre  em  Estudos  de  Desenvolvi- 

 

Lawe Laweki, mais conhecido por João 
Baptista Truzão, autor do livro “Mateus 

Pinho Gwenjere: Um Padre Revolucionário” 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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mento pela University of South Africa 
(UNISA). Regressou ao seu país natal, 
Moçambique, em 1999. Em Moçambi-  
que, escreveu vários artigos económi-
cos e políticos que apareceram nos jor-
nais Zambeze e Canal de Moçambique, 
bem como no blogue Moçambique pa-
ra Todos”. 
 Apresentamos, a seguir, a 
grande entrevista, na forma Pergunta – 
Resposta: 
 

 O Autarca: Para quando, e-
fectivamente, está previsto (marca-
do) o lançamento do livro “Mateus 
Pinho Gwenjere: Um Padre Revolu-
cionário” nas cidades da Beira e Ma-
puto? 
 

 Lawe Laweki: O  livro “Ma-
teus Pinho Gwenjere: Um Padre Re-
volucionário” será lançado na Beira, 
em 13 de Agosto, e depois em Maputo 
em 29 de Agosto. Existe igualmente a 
previsão de lançar o livro em Quelima-
ne, na Província da Zambezia, embora 
a data não esteja confirmada.   
 O   livro retrata a história da 
vida, pensamentos, bem como activi-
dades sociais e políticas do Padre Ma-
teus Pinho Gwenjere que se juntou ao 
movimento de libertação, FRELIMO, 
na Tanzânia em 1967. Confrontado 
com a realidade no movimento, em 
pouco tempo colidiu com a direcção da 
FRELIMO. Logo após a independência 
em 1975, foi sequestrado de Nairobi, 
no Quénia, onde vivia exilado, e suma-
riamente executado pelo governo da 
FRELIMO. Desde que a sua vida este-
ve interligada com a Igreja Católica e a 
luta pela independência nacional, o li-
vro trata igualmente desses dois assun-
tos. 
 

 O Autarca: Quais são as 
principais abordagens do livro?   

 Lawe Laweki: O livro foi es-
crito em inglês e traduzido para portu-
guês. Numa visão geral, a edição por-
tuguesa  do  livro  destaca, na secção I, 

as origens do Padre Mateus Gwenjere. 
O autor dá a conhecer as forças que 
moldaram a vida de Mateus Gwenjere 
ao longo do Vale do Rio Zambeze, 
proporcionando uma visão clara da sua 
árvore genealógica, do início da sua vi-
da e da sua educação missionária. Esta 
parte centra-se igualmente na sua vida 
educacional e cristã no Seminário Me-
nor de São João de Brito de Zóbuè, na 
Província de Tete, e no Seminário Ma-
ior de Namaacha, no sul de Moçambi-
que. 
 Na secção II, o autor aborda o 
pensamento religioso do Padre Mateus 
Gwenjere, em particular o seu conceito 
de uma Igreja Católica dividida em 
Moçambique durante o período colo-
nial português. Concorrendo com o Pa-
dre Gwenjere sobre a existência de 
uma Igreja Católica dividida em Mo-
çambique está o conhecido escritor 
português Luís Salgado de Matos. De 
acordo com o Padre Gwenjere, a Igreja 
Católica em Moçambique estava divi-
dida: A Igreja Católica “Salazarista”, 
liderada pelo Cardeal-Arcebispo Teo-
dósio Clemente de Gouveia da Arqui-
diocese de Lourenço Marques e o seu 
sucessor Dom Custódio Alvim Pereira, 
defendia os interesses do regime colo-
nial português, enquanto que a Igreja 
Católica (“Profética”), liderada pelo 
Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares 
de Resende, e, depois dele, pelo Bispo 
de Nampula Dom Manuel Vieira Pinto, 
defendia os direitos do povo moçambi-
cano à autodeterminação.  
 Na secção III, o autor detalha 
as actividades do Padre Mateus Gwen-
jere durante os três anos que esteve co-
mo sacerdote na Missão Católica de 
Nossa Senhora de Fátima de Murraça: 
as suas actividades em defesa dos di-
reitos das pessoas, da sua cultura e da 
sua língua; a mobilização de africanos 
para desobediência civil, nomeada-
mente a exortação de pessoas a recusa-
rem-se a cultivar o algodão e a serem 
removidas à força das suas terras de  o-   

rigem; o  recrutamento e o envio à 
Tanzânia de jovens moçambicanos pa-
ra se juntarem ao movimento de liber-
tação da FRELIMO; a sua perseguição 
pela PIDE; bem como a sua fuga de 
Moçambique para a Tanzânia para se 
juntar ao movimento. 
 Na secção IV, retrata as activi-
dades do Padre Gwenjere no movimen-
to da FRELIMO: o seu testemunho na 
Assembleia Geral das Nações Unidas 
em Nova Iorque em Novembro de 
1967, em que denunciou as injustiças e 
a opressão do regime colonial portu-
guês; a sua luta pela realização de re-
formas na FRELIMO assim como a  
sua colisão com a direcção da FRELI-
MO após ser confrontado com a reali-
dade dentro do movimento. O Segundo 
Congresso da FRELIMO que estava a-
gendado para 1965, só viria a ser reali-
zado em Julho de 1968 por insistência 
do Padre Gwenjere. Esta secção retrata 
ainda as suas actividades fora do movi-
mento da FRELIMO; o seu sequestro 
de Nairobi, Quénia; e a sua execução 
pelo governo da FRELIMO. 
 Na secção V, o autor chama a 
atenção para a tradição de conflitos in-
ternos dentro do movimento da FRE-
LIMO, argumentando que tais confli-
tos eram predominantemente regionais, 
embora exacerbados por lutas pelo po-
der político. A elite política moçambi-
cana foi a força motriz por trás da exa-
cerbação destes conflitos, usando-os 
como alavancas para mobilizar apoios 
na busca do poder.  
 No fim, o autor apela para o 
sarar de feridas e para uma genuína re-
conciliação entre a família moçambica-
na. Já passa quase meio século desde 
que o Padre Mateus Pinho Gwenjere e 
muitos outros líderes nacionalistas, in-
cluindo o Reverendo Uria Simango, 
Paulo Gumane, Adelino Gwambe, Lá-
zaro Nkavandame, Casal Ribeiro, e 
Dra. Joana Simeão, foram mortos pelo 
governo da FRELIMO, sem que os 
seus familiares e o povo  moçambicano 
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saibam onde se encontram os seus res-
tos mortais.    

 O Autarca: Qual é a princi-
pal motivação e pretensão do autor 
na abordagem do tema? 
 

 Lawe Laweki: Tendo conhe-
cido o Padre Mateus Pinho Gwenjere e 
tendo estado envolvido na luta pela in-
dependência, senti-me com o dever de 
consciência de explicar a outra face 
dos acontencimentos nos conflitos que 
tiveram lugar durante a crise de 1968 
na FRELIMO para que o povo moçam-
bicano tenha uma visão clara do que a-
conteceu no passado, evitando que os 
mesmos conflitos se repitam no futuro.  
 Muito foi escrito sobre o padre 
Mateus Gwenjere. No entanto, a versão 
oficial da FRELIMO sempre prevale-
ceu. O seu papel é condenado por his-
toriadores e até mesmo por académicos 
e intelectuais. Tantas foram as energias 
dedicadas a neutralizá-lo, que a verda-
deira face deste Padre permanece des-
conhecida. Cada vez que o seu nome é 
mencionado, é sempre no contexto das 
acusações da FRELIMO de que ele foi 
racista; um agente da PIDE (Polícia In-
ternacional e de Defesa do Estado); e 
responsável pela crise de 1968 no Ins-
tituto Moçambicano em Dar es Sa-
laam, Tanzânia. Nenhuma dessas acu-
sações é verdadeira, como ficou de-
monstrado no livro “Mateus Pinho 
Gwenjere: Um Padre Revolucioná-
rio” que, através de provas, refuta tais 
acusações contra ele. 
 Conheci o Padre Mateus Pinho 
Gwenjere em Setembro de 1964, quan-
do estudava no Seminário de Zóbuè 
em Moçambique. Os nossos caminhos 
voltariam a cruzar-se uns quatro anos 
mais tarde no Instituto Moçambicano 
em Dar-es-Salaam, Tanzânia, onde eu 
era estudante em 1968. O Padre Gwen- 
jere chegou  à  capital  Tanzaniana  em 

Setembro de 1967, tendo fugido do 
centro de Moçambique por causa das 
suas actividades “anti-portuguesas”. 
Eu cheguei àquela cidade no início de 
1968 para prosseguir estudos no Insti-
tuto Moçambicano, após um período 
de treino militar no Campo de Treino 
Militar da FRELIMO em Nachingwea, 
no sul da Tanzânia. Em Nachingwea, 
eu pertencia à “Segunda Companhia 
Especial de Mbeya”, um grande grupo 
de seminaristas que fugiram do Semi-
nário Menor de Zóbuè em 1967 para se 
juntarem à FRELIMO, em protesto pe-
la expulsão dos “Missionários da Áfri-
ca” que lá ensinavam. 
 Três anos depois, os nossos 
destinos cruzar-se-iam novamente em 
Nairobi, no Quénia. No final de 1969, 
eu fugi do Campo de Refugiados de 
Rutamba na região de Lindi, no sudes-
te da Tanzânia, onde os estudantes do 
Instituto Moçambicano haviam sido 
banidos quando a direcção da FRELI-
MO encerrou o Instituto Moçambicano 
e expulsou os estudantes rebeldes do 
movimento. Em 1972, ao saber que a 
di-recção da FRELIMO queria elimi-
ná-lo fisicamente, o Padre Gwenjere 
também decidiu deixar Tabora para o 
Quénia, porto seguro de tantos moçam-
bicanos que no exílio se viam forçados 
a fugir, não do inimigo comum, o regi-
me colonialial, mas dos outros comba-
tentes pela liberdade. 
 Em Nairobi, no Quénia, morá-
vamos no mesmo bairro, Riruta-Sateli-
te, em Kawangware, nos arredores da 
capital queniana, onde todos os domin-
gos eu assistia à missa que ele celebra-
va na igreja católica local. Foi enquan- 
to vivia em Riruta-Satelite no Quénia 
que o Padre Gwenjere foi sequestrado 
pelos agentes do governo da FRELI-
MO, em 10 de Outubro de 1975, e su- 
mariamente executado.  

 O Autarca: Qual é o entendi- 
 

mento do autor em relação a perso-
nagem do livro? 
 

 Lawe Laweki: O Padre Ma-
teus Pinho Gwenjere será, sem dúvida, 
lembrado como um dos líderes políti-
cos e religiosos mais influentes em 
Moçambique que, antes da indepen-
dência, surgiu e ousou desafiar tanto o 
regime colonial português como a di-
recção da FRELIMO com vista a ga-
rantir ao povo moçambicano os seus 
direitos à liberdade e à justiça. Ele lu-
tou pela causa do povo moçambicano 
até ao seu último suspiro, conforme 
prometeu que faria. Ele é um mártir.  
 O Padre Gwenjere é originário 
do conceito de uma Igreja Católica di-
vidida em Moçambique durante o pe-
ríodo colonial português. Ele disse à 
sua audiência nas Nações Unidas que 
havia em Moçambique a Igreja Católi-
ca "Salazarista", liderada pelo Cardeal-
Arcebispo Teodósio Clemente de Gou-
veia da Arquidiocese de Lourenço 
Marques e o seu sucessor Dom Custó-
dio Alvim Pereira, vinculado ao Regi-
me; e a Igreja Católica “Profética”, li-
derada pelo Bispo da Beira, Dom Se-
bastião Soares de Resende, e, depois 
dele, pelo Bispo de Nampula Dom Ma-
nuel Vieira Pinto, que defendia os di-
reitos do povo moçambicano à autode-
terminação. 
 “A Igreja não pode ter apenas 
preocupações místicas. Deve também 
preocupar-se com as questões sociais 
… Os missionários portugueses estão 
a prejudicar o Cristianismo ao não 
cumprirem a missão que lhes foi con- 
fiada pela Igreja”, disse o Padre nas 
Nações Unidas. 
 O Padre Gwenjere estava en-
volvido na luta pela independência as-
sim que foi ordenado ao sacerdócio, 
defendendo os direitos das pessoas, a 
sua cultura e a sua língua; mobilizando 
pessoas para a  desobediência  civil;  e- 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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xortando as pessoas a se recusarem a 
cultivar o algodão e a serem removidas 
à força das suas terras de origem; e en-
viando jovens moçambicanos para a 
Tanzânia para se juntarem à FRELI-
MO. 
 Sobre o recrutamento de jo-
vens para se juntarem à FRELIMO, o 
Padre Fernando Pérez Prieto, que tra-
balhou na Missão de Murraça durante 
muitos anos, escreveu o seguinte no 
seu testemunho no livro sobre Padre 
Mateus Pinho Gwenjere: 
 “Conheci o Padre Gwenjere 
pela primeira vez na Missão de Ama-
tongas no Distrito de Gondola em 
1966 ... Quando o encontrei nova-
mente no Seminário de Zóbuè, ele pe-
diu um aparelho de rádio de onda 
curta para entrar em contacto com as 
suas ligações no Malawi e Moçambi-
que desde qualquer ponto do "mato". 
Ele recebia mensagens como, por e-
xemplo: "recebida almadía com os 
cinco cabritos para a boda de (fula-
no)", a significar que “os cinco jo-
vens que ele enviou para a FRELIMO 
chegaram ao seu destino”.  
 É de notar que nas suas notas 
autobiográficas datadas de Novembro 
de 1972, o Padre Gwenjere escreveu 
que, durante a sua permanência como 
sacerdote na Missão de Murraça, mo-
bilizou e enviou muitas pessoas para a 
Tanzânia para se juntarem à FRELI-
MO. Segundo ele, para realizar essa ta-
refa, usou o seu próprio dinheiro para 
as despesas de viagem dessas pessoas. 
Referiu igualmente que comprou uma 
máquina de escrever por 900 escudos, 
tendo-a depois doado à FRELIMO em 
Blantyre, Malawi. A PIDE confirmou a 
entrega desta máquina. Um relatório da 
PIDE de 2 de Novembro de 1966, re- 
velou que dois indivíduos, nomeada-
mente José João e Domingos Alberto, 
chegaram a Bangwe, Blantyre, carre- 
gando uma  máquina  de  escrever  que 

 
Padre Mateus Gwenjere com o seu aparelho de rádio nas montanhas de Zóbuè, sempre em contacto com 

os seus colaboradores da FRELIMO no Malawi e Moçambique.Fonte: © 2019   Dr.Josef Pampalk 
 

foi entregue à um oficial da FRELIMO 
conhecido por Chico Lourenço.   
 O seu testemunho na Quarta 
Comissão da ONU em 1967 foi arrra-
sador pelas acusações que nela são fei-
tas. Para além de revelar a existência 
de uma Igreja Católica dividida em 
Moçambique, denunciou as injustiças e 
a opressão do regime colonial portu-
guês. O seu testemunho nas Nações U-
nidas recebeu destaque na imprensa in-
ternacional, tendo influenciado, em 
grande medida, as decisões futuras da 
ONU. O depoimento foi seguido por 
várias mensagens de indignação, con-
denação e raiva, particularmente dos 
delegados africanos, deixando o Go-
verno Português muito desconfortável. 
Numa informação dirigida ao “Gover-
nador Geral de Moçambique” em Ja-
neiro de 1968, o director do “Gabinete 
dos Negócios Políticos do Ministério 
do Ultramar” escreveu o seguinte: 
 “Segundo informação recebi-
da neste gabinete, tal depoimento (do 
Padre Gwenjere nas Nações Unidas) 
impressionou grande número de dele- 

gações na 4.ª Comissão… Indignado 
com o testemunho, George Coleride-
Taylor, da Serra Leoa, disse: ‘Temos 
ouvido descrições horripilantes que 
nos fazem gelar o sangue nas veias, 
das atrocidades dos portugueses, do 
terror escandaloso que podia ser lite-
ralmente descrito como a violentação 
da África  por Portugal”. 
 Na Assembleia Geral da ONU 
em Nova Iorque, o Padre Gwenjere a-
tendeu às expectativas do Presidente E-
duardo Mondlane. O presidente da 
FRELIMO ficou satisfeito com o seu 
testemunho, uma vez que reiterava a 
sua crença na eficácia da diplomacia 
para resolver o problema da indepen- 
dência de Moçambique. 
 Contudo, o Padre Gwenjere, 
que tinha grandes expectativas sobre o 
movimento de libertação da FRELI-
MO, foi confrontado com a realidade 
logo após a sua chegada à Tanzânia. O 
padre, que não conhecia a história dos 
conflitos internos e das lutas pelo po-
der na FRELIMO, aderiu ao movimen- 
to numa altura em  que  esta  se  encon- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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trava em tumulto após o assassinato do 
Secretário de Defesa e Segurança da 
FRELIMO, Filipe Samuel Magaia, por 
um dos seus oficiais militares em 10 de 
Outubro de 1966.  
 Os problemas que surgiram no 
rescaldo do assassinato de Magaia le-
varam o padre a questionar algumas 
políticas da FRELIMO, incluindo os 
maus-tratos e as execuções sumárias de 
combatentes da liberdade leais ao líder 
militar morto; a priorização da política 
de “guerra prolongada”; a concentra-
ção do poder político-militar e de segu-
rança em torno do grupo dos “sulis-
tas”; a nomeação de moçambicanos 
brancos de origem portuguesa como 
professores do Instituto Moçambicano; 
e a falta de convocação de qualquer 
congresso para resolver problemas in-
ternos. O Segundo Congresso da FRE-
LIMO que, de acordo os estatutos, es-
tava agendado para 1965, só viria a ser 
realizado em Julho de 1968 por insis-
tência do Padre Gwenjere. 
 A ruptura do Padre Gwenjere 
com o Presidente Mondlane tornou-se 
evidente numa festa do fim de ano em 
Dar-es-Salaam em 1967. No seu dis-
curso anual, o Presidente Mondlane 
disse aos militantes que deveriam "es-
perar que a guerra durasse muitos a-
nos". Ele também lhes disse que "a 
FRELIMO estava a lutar contra o co-
lonialismo português e não contra a 
cultura portuguesa ou o povo portu-
guês. Na ocasião, o Padre Gwenjere o-
pôs-se aos pronunciamentos de uma 
"guerra prolongada" do Presidente 
Mondlane. Ele argumentou que uma 
"guerra prolongada" só traria mais so- 
frimento aos moçambicanos dentro do 
país. 
 Dentro de pouco tempo, após a 
estadia do Padre Gwenjere em Dar-es-
Salaam, o Presidente Mondlane con-
cordou em implementar reformas na 
FRELIMO. Apesar de todos os proble-
mas internos no movimento, nunca tin-
ha havido algum congresso ou uma 
conferência para resolvê-los. De acor- 
do com os estatutos da FRELIMO, os 
congressos deveriam ser realizados pe- 
riodicamente no movimento. O Padre 
Gwenjere  pediu  a  implementação  de 

 
 

 

Presidente Eduardo Mondlane com Vice-Presidente Uria Simango no Segundo Congresso da FRELIMO  
na Província de Niassa em 1968. Fonte: © 2019   Centro de Documentação e Formação Fotográfica. Maputo 

 
reformas para colocar o movimento 
num caminho visto por ele e outros 
combatentes como o melhor para a Re-
volução Moçambicana. Nas suas notas 
autobiográficas datadas de 16 de No-
vembro de 1972, o Padre Gwenjere es-
creveu que o Presidente Mondlane re-
cusava-se redondamente em imple-
mentar reformas, forçando-o a buscar a 
intervenção do Governo da Tanzânia e 
do Comité de Libertação da OUA. 
 No final do primeiro trimestre 
de 1968, o Padre Gwenjere e seu grupo 
Baraza-la-Wazee (Conselho de Anci- 
ãos) já não queriam mais reformas mas 
a realização do Segundo Congresso pa-
ra eleição de um novo líder da FRELI-
MO. Após o primeiro congresso da 
FRELIMO, realizado em Setembro de 
1962, o segundo congresso estava mar-
cado para 1965. No entanto, só foi rea- 
lizado em Julho de 1968 devido à in-
sistência e pressão do Padre Gwenjere. 
O Padre estava optimista de que Uria 
Simango seria eleito para a liderança 
do movimento. 
 Ele mesmo não tinha ambição 
de ocupar qualquer cargo no movimen- 
to, pois, segundo ele, a sua "principal 
preocupação era a libertação de Mo-
çambique" e ele não estava disposto 
a"abandonar o seu sacerdócio". Tudo o 
que ele queria era colocar Uria Siman- 
go  no  poder,  conforme  escreveu  nas 

suas notas autobiográficas:   

 “Todos nós queríamos eleger 
o Reverendo Uria Simango. Uria 
Simango queria que eu o ajudasse a 
ser o novo presidente”.  
 

 O Autarca: Quais foram as 
suas principais fontes? 
 

 Lawe Laweki: As principais 
fontes do livro foram primárias, tendo 
o autor participado na luta pela inde-
pendência e tendo conhecido e vivido 
com o Padre Gwenjere durante vários 
anos. Para uma boa compreensão das 
actividades de Gwenjere como sacer-
dote na Missão de Murraça, o autor ob-
teve e cruzou igualmente informações 
do seu sobrinho Benjamim Ventura 
Gwenjere que é chefe tradicional dos 
“Povoados Gwenjere”, das notas auto-
biográficas do Padre Gwenjere, dos re- 
latórios da Polícia de Segurança Portu-
guesa, a PIDE, do padre Fernando Pé-
rez Prieto, bem como dos paroquianos 
que o conheceram. Sobre o movimento 
da libertação da FRELIMO, o autor 
cruzou informações e do movimento 
da libertação da FRELIMO, cruzei in-
formações com os documentos da 
FRELIMO, principalmente os discur- 
sos e comunicados do Terceiro Con-
gresso da FRELIMO em Maputo em 
1977.■ (Falume Chabane/ Continua 
na Edição de amanhã) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Um Condutor Emocional tem 10 vezes mais chances 
de sofrer um acidente! 
 

 

 Caros Interessados, 
 Um condutor que age emocional, gera impulsos 
por vezes não harmonizados e também por isso tem 10 
vezes mais chances de sofrer um acidente! 
 Admirado?... se assim reagiu, significa imediata-
mente que também necessita de se actualizar face ao risco 
que desafia e transmite ao trânsito, quando vai convencido 
de saber guiar um veículo auto na actualidade! 
 Não pode haver desculpas ao volante para a dis-
tracção, pois isso,..requer uma abordagem constantemente 
monitorada, renovada e baseada em sistemas e procedi-
mentos aplicados, monitorizados e activos, no alinha-
mento por métodos preventivos orientados por formação 
especializada sobre a tecnologia da condução defensiva, 
na qual se torna indispensável considerarmos os frequentes 
comportamentos de RISCO resultantes dos não alinha-
mentos locais, maus hábitos, mitos, vícios e informalida-
des! 
 A cultura profissional deve ser constantemente 
estimulada, induzida, monitorada  e gerenciada, não a-
penas nos desempenhos técnicos da actividade, mas tam-
bém suportados e reforçados por breves palestras cons-
truídas diariamente em torno de uma forte atitude preven-
tiva para saúde, higiene, segurança e meio ambiente, a-
brangendo toda a equipa potencial ao risco e envolvida, po-
rém,..os factos e factores de risco no quotidiano, sobretudo 
os inúmeros casos desalinhados ao correcto uso do volante, 
teem sido muito negligenciados! 
 Os graves impactos da FADIGA  constituem com-
ponentes da Distracção, de muitos condutores envolvidos e 
 

com responsabilidades profissionais marcadas de muitas 
excessivas horas seguidas, sem pararem, contaminando 
ainda mais o risco ao volante! 
 Alguma vez assistiu a nossa Fiscalização do Trân-
sito Rodoviário actuar em modo correctivo imediato sobre 
as graves transgressões ocorridas por Fadiga ou os Agen-
tes Reguladores do Trânsito a agirem preventivamente 
sobre os condutores, potencialmente afectos pela causa da 
Ressaca? 
 Como é que a distracção, e a fadiga são aborda-
das e tratadas na sua actual organização?  
 A outra complexidade para uma organização é a 
responsabilidade em monitorar a capacidade de conduzir 
em relação ao que está acontecendo na vida privada do mo-
torista antes de pegar a estrada. 
 Descansou o suficiente de 7 a 8 horas?  
 

 Deixou de beber há quantas poucas horas e não se 
reflectiu no bafometro de controlo do nível de alcoolemia? 
deu luz verde, mas a reacção de retardo ainda esta bem 
presente no condutor, devido a ressaca!! 
 

 A mobilidade & segurança rodoviária  é parte 
integrada da Vida de Todos, justo isso, deve ser encarada 
como uma Disciplina de responsabilidade compartilha-
da e nesse ponto, uma organização pode exercer muita 
influência Preventiva no sentido de proteger a sua equi-
pa de colaboradores (directos & indirectos) nomeadamen-
te criando compromissos interactivos para os prestadores 
de serviços e fornecedores, facilitando o melhor aos clien-
tes e,...bem assim obviamente alarga o conhecimento sobre 
a partilha de boas práticas em satisfação de acolhimento 
nas comunidades nesses locais.  
 

 Será  que  os  métodos  preventivos  para  reduzir  a 
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Distracção, travar a Fadiga e Evitar a Ressaca estão sinto-
nizados no Seu radar, facilitando atento aplicado, antes, 
durante e mesmo depois de estacionar a condução? 
 Por isto e muito mais causas interligadas ao conju-
gado de múltiplos actos necessários ao sustento de uma 
condução saudável, constantemente estudamos e aplica-
mo-nos via Diagnóstico que nos sensibiliza aos detalhes 
nos procedimentos de risco, justo isso, alinhamos nossos 
actos de Formação aos correctos valores que garantem a 
Sintonia, educando regularmente, (o presente indica-nos 
que os actos preventivos devem de seguir alinhados ao de-
senvolvimento, por isso, a capacitação anual deve assumir 

o lugar educativo profissional capaz, apto e obrigatório) 
prevenindo pelos aplicáveis e adoptados procedimentos, fa-
cilitando e elegendo também novas atitudes na nossa cultu-
ra, para deixarmos de ser vitimas rodoviárias da distrac-
ção, pelo menos, evoluirmos a sabermos estar capazes de a-
girmos muito mais próximos dos desafios em desenvolvi-
mento, reduzindo o risco VITAL disso! 
 Se conseguido o cultivo Profissional, as attitudes 
estendem-se naturalmente e regam vitalidade, abraçando a 
Família e as comunidades. 
 É justo compartilhar,... 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات    ■التحی
 

Inaugurada Central Solar de Mocuba com 
capacidade de produzir 79 GWh por ano  

 

 

 

 Mocuba (O Autarca) – Foi inaugurada no último sábado (10AGOSTO19), pelo Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, a Central Solar de Mocuba, na província da Zambézia, dotada 
de capacidade para produzir até 79 GWh por ano e fornecerá energia limpa a 175 mil clientes. 
Segundo apurou O Autarca, a produção de energia da nova central contribuirá para evitar a e-
missão de 75 mil toneladas de carbono ao ano. Trata-se do primeiro maior projecto do género a 
ser implementado no país. Uma Central com a mesma capacidade está a ser construída em Me-
toro, Cabo Delgado. Estas iniciativas visam contribuir para a diversificação da matriz de forne-
cimento de energia à rede eléctrica nacional, contribuíndo  para o uso de energia limpa.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

12 de Agosto de 1949 … Carlos Beirão 
 

 Em Agosto de 1988, se a memória não me atraiçoa, 
no decurso duma deslocação à cidade da Beira, encontrei-
me, na Casa dos Bicos, com o Carlos Beirão. Aquele local 
emblemático da capital de Sofala era o seu quartel-general 
e também o ponto de encontro das gentes das artes das mar-
gens do Chiveve. 
  Com um café de permeio, Carlos Beirão falou-me 
de uma das suas próximas aventuras que consistia em gra-
var um disco de 33 rotações. Já tinha as canções, já tinha 
recebido o aval da Rádio Moçambique para a gravação da-
quilo que seria a matriz em fita magnética e até já tinha fei-
to alguns ensaios com um dos operadores técnicos da Dele-
gação da Beira da RM. Tempos depois a matriz estava 
pronta tendo sido  encaminhada para a Sede da RM para o 
trabalho de mistura final, feito pela equipa dirigida pelo 
saudoso Fernando Azevedo, que era na  época  o  Chefe  do 
 

   

Sector de Captação e Gravação de Música, e que tinha co-
mo companheiros Albino Caetano, José Barata, Roberto 
Auze e Francisco Cuna. 
  “O que te quero pedir é que escrevas algo para a 
contracapa do disco”. E eu escrevi assim:  
 “Finalmente Carlos Beirão decidiu limpar a poeira 
do seu arquivo e passar para 33 rotações, uma parte da sua 
produção no campo da música. Escrevendo e compondo 
Carlos Beirão deixa registada a marca da alegria, mas tam-
bém da dor e sofrimento. Ouvir este disco é recordar outros 
tempos. Tempos em que à sombra de árvores frondosas nos 
deliciávamos com os pitéus da menina Páscoa, ouvindo por 
espaços as histórias do trabalho forçado nas minas e planta-
ções. Que esta NEGRA constitua o arranque para outras 
coisas mais”. 
  Lembrei-me dele e das músicas deste LP editado 
pela Casa Bayly, porque Carlos Beirão, o comunicador de 
Rádio, (chegou várias vezes a colaborar em programas da 
Rádio Moçambique), o desportista, treinador e dirigente 
desportivo, o animador cultural, o homem dedicado às le-
tras e às artes, e eu sei lá que mais, nasceu no dia 12 de A-
gosto de 1949. 
  Se fosse vivo completaria hoje os seus 70 anos de 
idade.■ 
 

 

 
AUTARQUIA DA BEIRA 

CONSELHO AUTÁRQUICO 
 

A N Ú N C I O 
 

Por ocasião do dia 20 de Agosto, dia da Cidade da Beira, as Ve-
reações da Indústria, Comércio, Turismo, Mercados e Feiras e da 
Juventude e Desportos irão realizar uma Feira de Gastronomia, 
Feira de Associações Juvenis e Desfile das modalidades Despor-
tivas, como de Karaté, Boxe, Canoagem e Hipismo, testagens na 
área de saúde e circuncisão masculina a se realizar nos diasd 16 e 
17 de Agosto na Bacia, localizada no 12º Bairro – Maraza. 
 

Os três primeiros classificados na área de Gastronomia terão di-
reito à prémios, para tal, ficam informados aos munícipes em ge-
ral que os interessados em participar poderão se inscrever no De-
partamento da Indústria, Comércio e Turismo até ao dia 12 do 
corrente mês.  
 

Beira, aos 07 de Agosto de 2019 
A Directora do Departamento Autárquico da Indústria, 

Comércio e Turismo 
Luísa Mateus Cipriano 
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Angu com feijão,  
Pimenta malagueta,  

Barriga no fogão.  
Vingança da Nêguinha,  
No Brasil do Casarão! 

 

PROCESSO – BRASIL AFRICANO 

Mphumo Zuau Kraveirinya© Lisboa, Junho 2014. 


