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Autarca da Beira formaliza candidatura à 
Presidência da República 
  Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente do Partido Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM) e au-
tarca da Beira, Eng. Daviz Mbepo Si-
mango, formalizou ontem, quarta-feira 
(12JUN19), junto do Conselho Consti-
tucional (CC), a sua candidatura a elei-
ção presidencial de 15 de Outubro pró-
ximo. 
 Um influente político moçam-
bicano, Daviz Simango é único autarca 
na história da jovem democracia do 
país a concorrer à  Presidência  da  Re- 

 

pública. Terceiro candidato mais vota-
do nas presidenciais anteriores, Siman-
go volta a destacar-se na eleição de 
Outubro próximo na qualidade de um 
dos principais concorrentes a eleição 
presidencial, tendo como adversários 
fortes o candidato da Frelimo, Filipe 
Nyusi, e da Renamo, Ossufo Momade. 
 Daviz Simango explicou que a 
sua candidatura expressa a vontade dos 
moçambicanos e vincou que pretende 
desenvolver uma nação justa e acabar 
com a corrupção no Estado.■ (R) 
  
 

 
Daviz Simango, autarca da Beira, 

já formalizou a sua candidatura à PR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.83 71.21 EUR UE 

61.6 62.81 USD EUA 

4.2 4.28 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

PENSAMENTO DO DIA 
Eu não quero que diga mal de Mugabe. Como não quero que diga mal do 
malogrado Samora Machel. Quero apenas que ache que foram 
brilhantes libertadores dos seus povos, mas não ídolos. Um ídolo é a 
imagem dum Deus, que nos devemos propor seguir, imitar, tentar igualar – 
José Ribeiro Soares  
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Da Escultura à Pintura de Raúl Martins 
Mendonça 
 

 

 A Obra de Raúl Martins Mendonça há muito con-
fiada ao público, sob a aparência de uma dupla linguagem 
criadora repartida pela Pintura e pela Escultura, de cores a-
máveis no que refere à pigmentação e de esboços sedutores 
no que respeita aos vários tipos de pedra com que são tra-
balhadas as esculturas, ambos de leitura sedutora, técnica 
harmoniosa e séria, constitui, porém, trabalho denso, rico 
de desenho, recheada de perspectivas, plena de indícios de 
outras temáticas, de correlações tão só apontadas ou apenas 
intuídas, de novas pistas, de cruzamentos de planos, de ân-
gulos inesperados (ou mesmo calculados), de propostas ou 
de descoberta, seja qual for a modalidade em que esteja a 
trabalhar. Em suma, de desafios. E tudo isso a respeito e 
pretexto dos desenhos e dos óleos de um Artista (grafada 
esta palavra com A), que é nosso contemporâneo, que se 
encontra hoje aqui entre nós, e dos seus Desenhos, Óleos e 
Esculturas. Criação que é a razão inspirante de uma divaga-
ção desquisitiva sobre pontos cruciais (e, por isso mesmo, 
acaso e necessariamente polémicos no bom sentido do ter-
mo polémica). 
 A presente análise, embora feita sinteticamente a 
destacar a Obra de Raúl Martins Mendonça à qual nos refe- 
 

 

 
 rimos, representa, em verdade, mais do que a apresentação 
da Obra de um inquestionável Criador cujo percurso, ao 
longo dos anos, passou (quase) despercebido da maioria do 
grande público, dos «marchands», dos colecionadores e da 
crítica da especialidade. È uma reflexão, a propósito dele, 
sobre a essencialidade do Desenho como arte primordial e 
comunicação. Diria mesmo, um breve ensaio sobre a situa-
ção de Desenho no conjunto não só da Arte em geral e das 
outras artes, — a Pintura e a Escultura em particular — 
mas também como expressão inicial (a criança desenha an-
tes de falar) e, por isso, de uma tão grande autenticidade 
que a torna chave do íntimo, do visceral do Artista e do 
percurso estruturante e construtivo da sua Obra.  
 

 Chegados aqui apraz salientar que o conjunto da O-
bra de Raúl Martins Mendonça assume-se ainda, lição de 
história e estética do Desenho relativamente aos seus Qua-
dros a Óleo e às suas peças de Escultura. Mas também uma 
metodologia dele. E que Raúl Mendonça sirva como ensejo 
e exemplo para quanto se vem de sublinhar não o subalter-
niza, nem o diminui. Bem pelo contrário.  
 

 A respeito da Obra de Martins Mendonça tornam-
se recorrentes nos pincéis, no cinzel ou no escopro, a des-
coberta, a comunicação e a liberdade, quer dos sentimentos, 
quer das percepções do espaço e do desenho. Importa, con- 
tudo, referir, ademais, a força, dinamismo e precisão do tra-
ço, a escolha do branco  para  as  cores  que  são  aplicadas, 
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posteriormente, da sua paleta diversificada para a Tela ou 
para a Pedra, no caso da Estatuária ou da Escultura de Mé-
dio e Grande Porte, como é o caso da peça que publicamos, 
alusiva à Santa no seu Pedestal. A tentativa harmoniosa de 
conciliação entre a tendência Figurativa, e a tendência não 
figurativa, um sentido racional, abstraízante e depurativo, 
os traços  muitas  vezes  fugazes, rápidos,  lineares,  o  puro
  

grafismo, os perfis e os esbatidos, um certo pendor deses-
truturantes e multiplicantes… são alguns dos muitos aspec-
tos do trabalho de Martins Mendonça que importa assina-
lar. Tanta coisa por dizer! Acrescentaremos, tão-somente, 
que estamos diante uma figura de enorme talento e sensibi-
lidade, com rasgos de genialidade à mistura, que nos obriga 
a catalogá-lo nos Quadros Artísticos do nosso País. Mereci-
damente, em abono da Verdade.■     

Filme “A Nossa Gorongosa, um parque para o 
povo” exibido em exclusivo à imprensa 

 Maputo (O Autarca) – A Sala 
Rovuma 1, das Torres Rani, em Mapu-
to, acolhe amanhã de manhã, sexta-fei-
ra (14JUN19) a exibição exclusiva à 
imprensa do filme “A Nossa Gorongo-
sa - um Parque para o Povo”.   
 Trata-se de um filme que teve 
a sua estreia mundial no Museu Afro-
Americano  em  Washington  D.C.  em 

15 de Maio de 2019, e amanhã será a 
primeira exibição em Moçambique. 
 O filme tem pouco menos de 
60 minutos e após a exibição exclusiva 
à imprensa será aberta a sessão de 
questões e entrevistas. A iniciativa é 
promovida pelo Clube Empresarial da 
Gorongosa (CEG).  
 Segundo apurou O Autarca  de 

fonte envolvida na organizaçao do e-
vento, a exibição exclusiva à imprensa 
do filme “A Nossa Gorongosa – um 
Parque para o Povo” representa uma o-
casião que proporcionará uma platafor-
ma para aprofundar o conhecimento da 
estratégia do Parque Nacional da Go-
rongosa (PNG) e assuntos emergentes 
relacionado.■ (Redacção)  
 

UE mobiliza 100 milhões de Euros para ajudar 
Moçambique a recuperar dos ciclones Idai e Kenneth 
 
 Maputo (O Autarca) – A U-
nião Europeia (UE) anunciou a dispo-
nibilização de uma verba de 100 mi-
lhões de Euros para ajudar Moçambi-
que a recuperar dos efeitos devastado-
res dos ciclones Idai e Kenneth, que a-
tingiram o país em Março e Abril deste 
ano. O Comissário para a Cooperação 
Internacional e Desenvolvimento, Ne-
ven Mimica, fez o anúncio no rescaldo 
da Conferência dos Doadores Interna-
cionais realizada na Beira, uma das re-
giões mais fustigadas pelos ciclones. 

 

 O Comissário para a Coopera-
ção Internacional e Desenvolvimento, 
Neven Mimica, disse: “A União Euro-
peia é fundada na solidariedade: soli-
dariedade entre os seus Estados-Mem-
bros e solidariedade com os países par-
ceiros em todo o mundo. É por isso 
que estou aqui hoje, em Moçambique, 
para anunciar que a UE vai mobilizar 
100 milhões de Euros para apoiar o 
país nos seus esforços para recuperar e 
reconstruir infra-estruturas e fortalecer 
a resiliência. Iremos igualmente  apoiar 

o Malawi e o Zimbábue, também afec-
tados pelos ciclones.” 
 Durante a sua visita, o Comis-
sário Mimica encontrou-se com o Pre-
sidente da República de Moçambique, 
Filipe Nyusi, tendo visitado também o 
Hospital Central da Beira. 
 O ciclone Idai, que teve a Bei-
ra o epicentro da intempérie, foi um 
dos piores desastres climáticos da Áfri-
ca Austral. Quando atingiu o continen-
te em Março, provocou inundações, 
deslizamentos de terra e ventos fortes. 

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  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

13 de Junho de 1940 ... Eurico Catoja 
 

 
 

Maio. 
  Parabéns Eurico, amigo e vizinho dos velhos 
tempos da Malhangalene. Que contes muitos mais, 
sempre com saúde.■ 

 

 Decorria o ano de 1959. A equipa principal de 
futebol do Desportivo de Lourenço Marques foi convi-
dada a deslocar-se à cidade de Quelimane, para efec-
tuar duas partidas amigáveis. No sábado à noite, de-
pois do primeiro encontro, os jogadores e a equipa téc-
nica dos “alvi-negros” foram convidados a participar 
num jantar, que decorreu nas instalações do Ferroviá-
rio de Quelimane. 
  Porque a segunda partida se jogava no domin-
go, terminado o jantar, o treinador Fernando Lage pe-
diu ao capitão da equipa, Armando Ferreira da Silva, 
(irmão do Américo Ferreira da Silva, antigo jogador e 
treinador de basquetebol do Malhangalene) que man-
dasse recolher os jogadores para o local onde estavam 
instalados. Todos obedeceram, à excepção do guarda 
redes Jerónimo. 
  No dia seguinte, antes do jogo, Armando Fer-
reira da Silva perguntou ao treinador quem seria o 
guarda redes? Fernando Lage estranhou a pergunta. 
Mesmo assim respondeu: “O Jerónimo”. 
  Armando Ferreira da Silva retorquiu: “se ele 
jogar eu não jogo”. 
  O treinador não percebeu a reacção do seu ca-
pitão. Armando Ferreira da Silva fez questão de expli-
car o sucedido na noite anterior e da recusa de Jeróni-
mo em acatar uma ordem que lhe tinha sido dada. 
  Perante a situação Fernando Lage decidiu: “jo-
ga o Eurico. O Jerónimo fica no banco de suplentes”. 
  Recordei esta história, que me foi contada por 
José Júlio de Andrade, antigo jogador do Desportivo 
de Lourenço Marques, porque Eurico Catoja completa 
hoje, dia 13 de Junho, os seus 79 anos de idade. 
 Tanto quanto estou recordado, (com ele na ba-
liza relatei vários jogos dos “alvi-negros”, quando dei-
xou de jogar no Desportivo, (sucedeu-lhe o Arménio) 
Eurico alinhou pelo Textáfrica do Chimoio. Há indica-
ções de que chegou a jogar também  pelo  Primeiro  de 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | 36 anos                                   
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 2 
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso do partido único 
Frelimo, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de 
Arte produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria 
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal 
Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984. 

   
A Propaganda Política servindo-se da ARTE 

 

Desde os tempos da antiguidade ocidental dos 
romanos de César que a Arte é utilizada e os artistas 
mobilizados ou forçados a mostrar serviço. Neste caso 
do Calendário Tempo, relativo a 1983-84, isso não se 
verificou. A execução deste calendário (bilingue) partiu 
de uma iniciativa privada, acordada entre o seu 
organizador Mphumo JOÃO Craveirinha e a então 
‘Tempográfica’ em 1982. (O resto está descrito na 
epígrafe acima). O Calendário de Arte abre com o Mês 
de Abril 1983, feriado dia 7, quinta-feira, com uma 
representação de obra do pintor Malangatana, mais tarde 
abusivamente utilizada para ilustrar aleatoriamente um 
4º congresso político em 1983. O slogan ‘carimbando’ o 
mês, era: “Defender a Pátria; vencer o 
subdesenvolvimento; construir o socialismo.” 
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Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   

A Colecção Cadernos Literários –

 VuJonga inaugura um novo conceito 

cultural de edição, no século XXI – o Livro 

como Arte, totalmente elaborado pelos seus 

autores – neste caso, pelo autor Mphumo 

Kraveirinya na divulgação literária de seu 

labor em colaboração livre com duas 

autoras – Myriam Jubilot e Silvya Gallanni – 

parceiras neste projecto de produção 

literária e gráfica, doméstica, e autónoma. 

Uma obra de «Arte Gráfica» na verdadeira 

acepção da palavra. Este livro é o terceiro 

desta colecção.  

 

The VuJonga Literary Notebooks 

Collection)  launches a new cultural concept 

of edition in the 21st century –  the Book as 

Art entirely made by the authors –  in this 

case, by the author Mphumo 

Kraveirinya who presents his literary work in 

free collaboration with two lady authors –

  Myriam Jubilot and Silvya Gallanni  – 

partners in this project of literary and graphic 

production, domestic, and  autonomous. A 

work of «Graphic Art» in the full meaning of 

the word. This is the third book of this 

collection. 
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Vestiu-se de Sol 

KaPulana louçana 

Saiu a Dançar 
___________________ 

Haikai de Silvya Gallanni de Jahu - São Paulo - Brasil.             
Poemeto estilo nipónico, especial para o tema da capa desta obra e dedicado 

a Fanisse Muianga, bisavó paterna do autor. 

Lisboa, setembro 2017. [0]  

 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 13/06/19, Edição nº 3700 – Fascículo 06/20 

Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   

 
 
Índice  
 

Páginas 
 

Nota Bilingue 1 
Haikai 2 

Frontispício 3 

Ficha Técnica 4 

Portada 5 
Índice 7 

Dedicatória 9 

Resumo 11 

Abstract 13 

Prefácio 15 

Capítulo 1: Origens da KaPulana [22 | 23] 

Capítulo 2: KaPulana, Comunicação e Cultura, e Sociologia [42 | 43]            

Capítulo 3: KaPulana & Promoção de Marketing [62 | 63] 

Capítulo 4: KaPulana e Política [72 | 73] 

Capítulo 5: Iconografia Kapulânica [92 | 93] 

Notas Referenciais 113 

Notas adicionais ao Prefácio 119 

Obras do Autor 121 

Anexos 123 

Conclusão 125 
 
 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 13/06/19, Edição nº 3700 – Fascículo 07/20 

Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   

Dedicatória 

 
 
 

  
À minha bisavó materna Watchavana Mphumo                                                                                                                  

(c. 1889 -1971) 

[Dona Albertina da Conceição Mphumo] 

 

Watchavana Mphumo foi a última das grandes princesas e rainhas 

da histórica dinastia Mphumo do povo vaJonga, da baía da capital de 

Moçambique. No quintal de seu casarão no bairro da Munhuana, da 

cidade colonial de Lourenço Marques, padres holandeses cristãos 

católicos (sacramentinos) e freiras realizavam missa pela impossibilidade 

física de Watchavana se deslocar à igreja mais próxima na Missão de 

Santa Ana da Munhuana. A população nativa local afluía em massa. 

          De salientar que alguns de seus parentes mais próximos, como os 

Libombos, frequentavam a Missão Suíça presbiteriana cristã (protestante). 

          Por outro lado, algumas de suas sobrinhas viveram maritalmente e 

tiveram filhos de recém-chegados indianos hindus e muçulmanos, e 

goeses, gregos, alemães, italianos, judeus e portugueses. Ela própria, a 

princesa Watchavana, viveu maritalmente com um juiz português nos 

inícios do século XX (c.1906). Não teve filhos ou filhas. Criou sobrinhos e 

sobrinhas, e filhos e filhas destes, a quem educou como netos. 
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Na linhagem baNto local era sobrinha do rei Pulana e neta do 

grande rei Mashakene que auxiliou Umuzila (c.1820-1884) contra seu 

irmão Mauéué (c.1830-1872) na conquista do trono (mubango). Guerra de 

1858 a 1862 pela sucessão do 1º imperador de Gatsha, Soshangane 

(c.1790-1858). Umuzila viria a ser o pai de Mundu iNgazi (c.1845-1906), o 

iNgungunhane, último imperador baNto. 

          Tive o privilégio de conhecer a princesa Watchavana Mphumo, 

minha bisavó materna, tia-avó [1] de minha mãe, irmã de seu avô materno, 

Mphumo.■ 

 


