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Apreciação do processo de extradição de Chang adiado 
de hoje para depois das eleições em Moçambique 
 
 Maputo (O Autarca) – Ini-
cialmente prevista para esta terça-feira 
(13AGOSTO19), a apreciação do pro-
cesso de extradição do antigo Ministro 
das Finanças de Moçambique, Manuel 
Chang, pelo Tribunal Supremo de Joa-
nesburgo, foi adiada para entre os dias 
16 e 17 de Outubro próximo. Consta 
que o adiamento foi a pedido das par-
tes interessadas no processo que alega-
ram necessidade de mais tempo para 
permitir melhor análise do processo, 
pedido aceite pelo Tribunal Supremo 
de Joanesburgo. O adiamento da apre-
ciação do processo para as datas ora a-
nunciadas vai de encontro as expectati-
  

 
Chang para Moçambique só pudesse 
vir a acontecer depois das eleições ge-
rais de 15 de Outubro próximo, no 
país.■ (Redacção) 

vas que indicavam uma possível efec-
tivação   da   extradição     de    Manuel 

  

Frase: 
O traidor é quem perde o valor, e não o traído. Por isso, se você foi 
traída/o, não se sinta inferior, porque não foi o seu valor que caiu, mas o 
de quem praticou a traição – Cristiane Cardoso 
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Prisioneiros políticos mortos foram combatentes genuinos da 
liberdade que merecem respeito e amor do povo moçambicano 
 

- Quando os líderes políticos deixam de ouvir a voz do povo, a tendência é de um líder 
carismático surgir para ajudar a resolver as dificuldades existentes. Tal como aconteceu com o 
aparecimento do Padre Gwenjere antes da independência, para intervir em nome do povo 
moçambicano, os excessos do governo da FRELIMO após a independência, incluindo a sua 
recusa em se reconciliar com o grupo Simango–Nkavandame-Gwenjere, levaram 
subsequentemente à emergência de outros líderes carismáticos, nomeadamente André 
Matsangaíssa e Afonso Dhlakama, que, sob a égide da RENAMO, ousaram desafiar o governo 
marxista da FRELIMO, procurando pôr fim ao sofrimento do povo moçambicano 
 

- Muitos países africanos, incluindo a Serra Leoa, Libéria, Gana e Ruanda estiveram envolvidos 
em processos de reconciliação. No caso de Moçambique, desde a independência, nunca houve um 
verdadeiro esforço da parte do governo da FRELIMO para estabelecer uma reconciliação genuína 
 

- O Padre Michael Lapsley foi recebido em audiência pelo Papa Francisco em Roma no dia 15 de 
Junho de 2019. Na ocasião, o sacerdote entregou ao Santo Padre um livro sobre a vida e a obra do 
Padre Mateus Pinho Gwenjere escrito por Lawe Laweki. O Padre Lapsley também entregou ao 
Papa Francisco duas mensagens do autor, que apelam ao Santo Padre para encorajar o governo da 
FRELIMO, durante a sua visita a Moçambique, a seguir o caminho de sarar as feridas e de 
enveredar por uma reconciliação genuína. E o autor entregou a edição portuguesa do mesmo livro 
ao Presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, incluíndo uma 
carta que igualmente apela para o sarar de feridas no seio da família Moçambicana 
 

- Trechos da parte final da grande entrevista que Lawe Laweki, autor do livro “Mateus Pinho 
Gwenjere: Um Padre Revolucionário”, concedeu ao O Autarca a propósito do primeiro 
lançamento oficial da obra em Moçambique, evento a ter lugar esta tarde, na cidade da Beira 
 
 
 

 Beira (O Autarca) – Tal co-
mo anunciamos na Edição de ontem, 
segunda-feira (12AGOSTO19), a cida-
de da Beira acolhe na tarde desta terça-
feira (13AGOSTO19) o primeiro lan-
çamento em Moçambique do livro 
“Mateus Pinho Gwenjere: Um Padre 
Revolucionário”, de autoria de Lawe 
Laweki, e na presente Edição publica-
mos a parte conclusiva da grande en-
trevista que o autor concedeu ao O Au-
tarca, obedecendo a mesma forma: 
Pergunta – Resposta: 
 

 O Autarca: Quanto tempo 
levou a elaboração do livro? 
 

 Lawe Laweki: O livro come-
çou como um projecto de três (3) pes- 
soas em 2009. Cada um  de nós deveria 
escrever  um  determinado  número  de 

capítulos. Quando vi que os meus cole-
gas não estavam a avançar, acabei es-
crevendo sozinho todo o livro. 
 

 O Autarca: À quem dedica o 
livro?  
 

 Lawe Laweki: Dedico o livro 
à memória do Padre Charles Pollet; aos 
Missionários da África (“Os Padres 
Brancos”); e aos membros do Conse-
lho de Anciãos (Baraza-la-Wazee) em 
Dar-es-Salaam, na Tanzânia. Sem eles, 
este livro não existiria. 
 No final de 1969, quase todos 
os alunos do Instituto Moçambicano, 
que haviam sido desterrados no Campo 
de Refugiados de Rutamba, haviam fu-
gido de lá para Nairóbi, no Quénia. 
Muitos desses estudantes, incluindo es-
te autor, conseguiram deixar  o  Campo  

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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de Refugiados de Rutamba depois de 
obterem dinheiro do Padre Charles 
Pollet para viajarem para Nairobi no 
Quénia. Era suficiente para um estu-
dante escrever uma carta para ele a pe-
dir dinheiro. Ele enviava o dinheiro 
sem perguntar se o estudante pertencia 
à sua Missão de Murraça. 
 Alguns dos estudantes, in-
cluindo este autor, conseguiram obter 
bolsas de estudo no Quénia por reco-
mendação do Padre Pollet. Quando es-
te autor chegou em Nairobi, ele conti-
nuou a se comunicar com esse Padre, 
às vezes apenas para perguntar sobre o 
seu estado de saúde. O Padre sempre 
respondia alegremente e, muitas vezes, 
inesperadamente colocava dinheiro 
dentro do envelope.  
 Em sua carta a um acadêmico, 
em 15 de Fevereiro de 1997, o Padre 
Pollet escreveu que, desde a sua infân-
cia, ele sempre quis servir os negros 
em África. Segundo ele, viveu três a-
nos no Ruanda, 21 anos em Moçambi-
que e 30 anos na Tanzânia. Dos três lu-
gares, ele gostou mais de trabalhar para 
o povo do Centro de Moçambique. E-
les eram, para ele, "os mais simpáti-
cos".  
 Continuando, o Padre acusou, 
na sua carta, a direcção da FRELIMO 
de ter morto o seu "filho", Padre Ma-
teus Gwenjere, e de ter escrito ao Go-
verno queniano para o prender ao ter i-
do visitar "os seus moçambicanos" em 
Nairóbi.  
 Os “Padres Brancos” começa-
ram a chegar a Moçambique em mea-
dos da década de 1940, a convite do 
Bispo da Beira, Dom Sebastião Soares 
de Resende. Os Missionários da África 

mim, não encontro no Evangelho 
nenhum sermão sobre independên-
cia” . 
 Os Padres Roger Pille, Walther 
van der Hout, e Charles Pollet estão re-
gistados nos arquivos da PIDE/DGS 
como os três “Padres Brancos” que fo-
ram os principais responsáveis pelo re-
crutamento e envio de jovens para a 
Tanzânia para ingressar na FRELIMO.  
 Em 1952, o Bispo da Beira, 
Dom Sebastião Soares de Resende, es-
creveu o seguinte: 
 “Recebi um sacerdote chama-
do Pollet, o melhor dos “Padres Bran-
cos” em Moçambique. Ele é zeloso, 
activo, etc. Se eu tivesse uma dezena 
de padres como ele, revolucionariam 
a minha diocese em pouco tempo”. 
 Na Missão de Murraça, o Pa-
dre Charles Pollet passava a maior par-
te do seu tempo a visitar as famílias a 
pé, de bicicleta ou de motorizada, che-
gando às zonas mais recondidas de Gu-
mançanze, Zimba, Marra, Magagade, 
Mulema, Mulambe, Nsona, Macualo, 
Checha, Sombreiro, Chipende, Chi-
pongoloa, Nharugué, e Camba. Ele tin-
ha contactos directos com as famílias, 
buscando conhecer os seus problemas, 
o seu estado de saúde, assim como a 
escolaridade e a educação de seus fi-
lhos.  
 Os membros do Conselho de 
Anciãos (Baraza-la-Wazee) em Dar -es-
Salaam, na Tanzânia, forneceram 
comida e abrigo a este autor e a muitos 
outros estudantes do Instituto Moçam-
bicano a caminho de Nairobi, no Qué-
nia. Bastava mencionar o nome do Pa-
dre Gwenjere para ser bem recebido 
pelos membros deste Conselho que  tu- 

 
 

Padre Pollet visitando aldeias durante estação 
chuvosa em 1963. Visto a atravessar uma área 

pantanosa, carregando a sua cama de acampamento 
e altar portátil. Fonte: © 2019   Dr. Josef Pampalk 

 
(os “Padres Brancos”) foram os mis-
sionários católicos mais conhecidos e 
mais estimados na região centro de 
Moçambique, particularmente na re-
gião do povo Sena. A educação e a 
consciência política conquistadas pelos 
nativos podem ser principalmente atri-
buídas a eles. Falando sobre a retirada 
dos “Padres Brancos” de Moçambique 
em entrevista a um jornal português, o 
arcebispo de Lourenço Marques, Dom 
Custódio Alvim Pereira, acusou-os de 
“tornar o ensino cristão e a adoração a 
Deus acessíveis ao povo Sena” na sua 
língua em vez da língua nacional, Por-
tuguês. Continuando, ele disse: 
 “Durante muito tempo, os 
“Padres Brancos” interessaram-se 
por Antropologia e Sociologia. De lá, 
eles entraram na política... Deste mo-
do, incutiram nas mentes dos negros 
as   ideias   de   independência.    Para 
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do faziam para dar refúgio, abrigo e 
comida aos estudantes que fugiam do 
Campo de Refugiados de Rutamba.  
 O Conselho de Anciãos (Bara-
za-la-Wazee), era o grupo que traba-
lhava com o Padre Gwenjere durante o 
seu conflito com a direcçao da FRELI-
MO. Baraza-la-Wazee era anterior-
mente um órgão da FRELIMO. No en-
tanto, mais tarde, o mesmo distanciou-
se da Direcção da FRELIMO devido à 
falta de paridade no movimento e falta 
de acordo sobre como a guerra deveria 
ser travada, e como os combatentes da 
liberdade da FRELIMO deveriam ser 
tratados. No seu livro “Vidas, Lugares 
e Tempos”, o ex-Presidente Joaquim 
Chissano confirmou a existência de 
problemas no movimento da FRELI-
MO devido à falta de paridade. Ele es-
creveu que, assim que chegou a Dar 
-es-Salaam em Setembro de 1963, o 
Presidente Mondlane levou-o para uma 
reunião com o Conselho de Anciãos: 
 “A reunião (com o Conselho 
de Anciãos) era sobre a necessidade 
de admitir como funcionária da Sede 
Provisória da FRELIMO uma jovem 
maconde para que também houvesse 
gente do Norte do país a trabalhar no 
escritório. Tinha de se acabar com U-
baguzi, discriminação”. 
 No que se refere à forma como 
a guerra deveria ser travada, enquanto 
a liderança da FRELIMO defendia 
uma "guerra prolongada", conforme o 
discurso do fim-de-ano do Presidente 
Mondlane, o Conselho de Anciãos a-
creditava numa guerra rápida, acusan-
do as forças armadas da FRELIMO de 
cobardia e recusa em combater o ini-
migo. Os membros do Conselho de 
Anciãos também estavam contra os 
maus-tratos dos combatentes da liber-
dade. Os membros do Conselho de An-
ciãos na Província de Cabo Delgado a-
cusavam as Forças Populares de Liber- 
tação de Moçambique (FPLM) de ma-
tar militantes como entendessem. 
 O    trabalho   de   mobilização 
 

 
Secretário Provincial de Cabo Delgado, Lázaro 

Nkavandame. Fonte: © 2019   Centro de 
Documentação e Formação Fotográfica. Maputo 

 

revistas religiosas. Ele ficou gravemente 
ferido na explosão, perdendo as duas 
mãos e a visão do seu olho  esquerdo.  
 

 O Padre Michael Lapsley foi 
recebido em audiência pelo Papa Fran-
cisco em Roma no dia 15 de Junho de 
2019. Na ocasião, o sacerdote entregou 
ao Santo Padre um livro sobre a vida e 
a obra do Padre Mateus Pinho Gwenje-
re escrito por Lawe Laweki. O Padre 
Lapsley também entregou ao Papa 
Francisco duas mensagens do autor, 
que apelam ao Santo Padre para enco-
rajar o governo da FRELIMO, durante 
a sua visita a Moçambique, a seguir o 
caminho de sarar as feridas e de enve-
redar por uma reconciliação genuína. 
Por seu turno, Lawe Laweki entregou a 
ediçao portuguesa do mesmo livro ao 
Presidente da República de Moçambi-
que, Sua Excelência Filipe Jacinto 
Nyusi, incluíndo uma carta que igual-
mente apela para o sarar de feridas no 
seio da família Moçambicana. 
 

 Tendo partilhado esta parte da 
sua história, em que uma carta bomba 
lhe explodiu as duas mãos, o Papa 
Francisco ficou visivelmente comovi- 
do. O encontro entre os dois homens 
de Deus foi descrito  num  comunicado 
 

contra o Presidente Mondlane era reali-
zado em duas frentes: Enquanto o Pa-
dre Gwenjere influenciava o grupo do 
Conselho de Anciãos em Dar-es-Sala-
am, Lázaro Nkavandame, como Secre-
tário Provincial da Província de Cabo 
Delgado, exercia influência sobre o 
grupo do Conselho de Anciãos (Bara-
za-la-Wazee) dentro da Província de 
Cabo Delgado. 
  

 O Autarca: Quem abre o li-
vro? 
  

 Lawe Laweki: O livro “Ma-
teus Pinho Gwenjere: Um Padre Re-
volucionário” é aberto pelo Padre Mi-
chael Lapsley.  No seu prefácio no li-
vro,  o Dr. Josef Pampalk que foi Mis-
sionário da África no centro de Mo-
çambique durante muitos anos, explica 
quem é o Padre Michael Lapsley.  É 
um sacerdote anglicano nascido na Nova 
Zelândia, que chegou à  África do Sul 
em 1973, no auge da repressão do apar-
theid. Pelas injustiças que encontrou no 
país, ele posicionou-se em defesa de a-
lunos que eram detidos, torturados  e  
assassinados pelo regime do apartheid. 
Por esta ousadia, ele foi expulso da Á-
frica do Sul pelo regime do apartheid em 
1976, tendo ido morar no Lesoto.    

 No Lesoto, tornou-se membro 
do Congresso Nacional Africano 
(ANC) assim como seu capelão no exí-
lio nos 16 anos que se seguiram. Du-
rante este período, viajou por todo o 
mundo, mobilizando comunidades da fé 
para apoiarem a luta de libertação e opo-
rem-se ao regime do apartheid, que 
abusava da fé cristã para justificar a o-
pressão interna. Em 1982, após uma in-
cursão policial na capital do Lesoto, 
Maseru, na qual muitas pessoas foram 
mortas, o Padre Lapsley mudou-se para o  
Zimbabué onde, em 1990, três meses a-
pós a libertação de Nelson Mandela da  
prisão, o Departamento de  Cooperação 
Civil, uma unidade secreta das forças de 
segurança do apartheid,  lhe enviou uma 
carta-bomba   escondida   dentro   de  duas 
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Padre Michael Lapsley entregou ao Papa 
Francisco uma cópia do livro sobre a vida e a obra 

do Padre Mateus Pinho Gwenjere escrito por 
Lawe Laweki; e ainda duas mensagens do autor 

que apelam ao Santo Padre para encorajar o 
governo da FRELIMO, durante a sua visita ao 
país, a seguir o caminho de sarar as feridas e de 

enveredar por uma reconciliação genuína 
 

de imprensa como "uma experiência 
bastante comovente".  Foi visto como 
um re-encontro entre dois irmãos que 
não se viam há muito tempo. Depois 
de um grande abraço, eles, em pouco 
tempo, se deram bem: “O mesmo sen-
tido de humor, a mesma linguagem, a 
mesma capacidade auditiva, e as mes-
mas prioridades ”. 
 

 O Autarca: O livro sai sob a 
chancela de que Editora e quantas 
páginas tem o livro? 
 

 Lawe Laweki: Conforme es-
crevi anteriormente o livro-mãe "Ma-
teus Pinho Gwenjere: A Revolutio-
nary Priest” assim como a  edição 
portuguesa do livro “Mateus Pinho 
Gwenjere: Um Padre Revolucioná-
rio”, incluíndo suas capas, foram pro-
duzidos por editores da “Reach Publi-
shers” em Wandsbeck, África do Sul. 
A edição portuguesa do livro contém 
338 páginas.  
 

 O Autarca: Últimas conside-
rações... 
 

 Lawe Laweki: Ao examinar a 
história de conflitos na FRELIMO,  es- 

que o Padre Mateus Gwenjere e muitos 
outros líderes nacionalistas, incluindo 
o Reverendo Uria Simango, Paulo Gu-
mane, Adelino Gwambe, Lázaro Nka-
vandame, Casal Ribeiro, e Dra. Joana 
Simeão, foram mortos pelo governo da 
FRELIMO, sem que os seus familiares 
e o povo moçambicano saibam onde se 
encontram os seus restos mortais.  
 Muitos países africanos, in-
cluindo a Serra Leoa, Libéria, Gana e 
Ruanda, estiveram envolvidos em pro-
cessos de reconciliação. No caso de 
Moçambique, desde independência, 
nunca houve um verdadeiro esforço da 
parte do governo da FRELIMO para 
estabelecer uma reconciliação genuína. 
 A África do Sul, um país vi-
zinho, com a sua Comissão da Verdade 
e Reconciliação (TRC), é vista como 
um modelo para as sociedades que de-
sejam viver em paz. Uma reconciliação 
genuína em Moçambique começaria 
com o reconhecimento pelo governo da 
FRELIMO de que os prisioneiros polí-
ticos mortos foram combatentes genui-
nos da liberdade que merecem respeito 
e amor do povo moçambicano.■ (Fa-
lume Chabane) 
 

te autor chegou à conclusão de que tais 
conflitos eram predominantemente re-
gionais, embora tenham sido exacerba-
dos pela luta pelo poder político. A 
partir desses conflitos, este autor che-
gou a uma outra conclusão: quando os 
líderes políticos deixam de ouvir a voz 
do povo, a tendência é de um líder ca-
rismático surgir para ajudar a resolver 
as dificuldades existentes. 
 Tal como aconteceu com o a-
parecimento do Padre Gwenjere antes 
da independência, para intervir em no-
me do povo moçambicano, os excessos 
do governo da FRELIMO após a inde-
pendência, incluindo a sua recusa em 
se reconciliar com o grupo Simango–
Nkavandame-Gwenjere, levaram sub-
sequentemente à emergência de outros 
líderes carismáticos, nomeadamente 
André Matsangaíssa e Afonso Dhlaka-
ma, que, sob a égide da RENAMO, ou-
saram desafiar o governo marxista da 
FRELIMO, procurando pôr fim ao so-
frimento do povo moçambicano. 
 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 
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Leonel Marcelino 

Nacionalismos, populismos, tradicionalismos e 
outros ismos 
  Assistimos, horrorizados, ao retrocesso civilizacio-
nal do reerguer das barreiras que, a pouco e pouco, políti-
cos de grande visão vinham derrubando para harmonia e e-
mancipação dos Povos, para salvaguarda dos direitos hu-
manos, para mais qualidade de vida para todos, mais aten-
ção ao outro, tendo em conta que só existe uma raça huma-
na. Infelizmente, políticos sem escrúpulos, ambiciosos de 
um poder a todo o custo, voltam a apregoar o reerguer dos 
muros, do ódio às diferenças, a defesa intransigente dos de-
talhes elevando-as a causas de todos os males. Todos os se-
res humanos têm o  direito de escolher e cultivar a sua reli-
gião, a sua cultura, o seu modo de viver, num mundo que é 
de todos e que chega para todos, quando os fabricantes e os 
comerciantes de armas, de ódios e de ganância pararem 
com os seus crimes e deixarem  as  pessoas  entenderem-se.  
 

A prova de que é possível vivermos juntos e de que há lu-
gar no mundo para todos é que, durante décadas, a Europa 
parou com os costumados conflitos, encontrou formas de 
desenvolvimento comum, derrubou fronteiras e muros arti-
ficiais. Infelizmente, os populismos alimentados por ambi-
ções disfarçadas de nacionalismos, tradicionalismos e ou-
tros ismos inconfessáveis regressam aos divisionismos, res-
suscitam perigosamente os fantasmas de um passado caóti-
co de milhões de mortos e de toneladas de sofrimento.    

 Está na moda a perseguição aos emigrantes. Nin-
guém  se interroga acerca dos motivos que levam essas pes- 
 

soas a saírem dos seus países e a procurarem oportunidades 
de vida que lhes recusam nas suas terras. Os emigrantes fo-
gem dos horrores de guerras que os fabricantes de armas e 
de ódios fomentam para venderem as suas mercadorias. Os 
que  os rejeitam são os mesmos que criam as condições que  
 

os expulsam de suas casas. É a hipocrisia elevada ao máxi-
mo, por exemplo, ouvir o sr. Trump gritar contra os emi-
grantes,  ignorando  que os Estados Unidos são um produto  
 

de emigrantes. Foram eles que construíram aquele país de 
sucesso. E, aqui para nós, que ninguém nos ouve, quantas 
armas, aviões e outros instrumentos de  destruição  vendem  

os amigos do Sr. Trump aos provocadores das ondas de e-
migração? 
 A sabedoria ensina que cada comunidade tem ca-
racterísticas próprias que o tempo e a vida foram consoli-
dando. Nada contra isso. Mas tudo contra a ideia de que são 
inamovíveis e que devem cultivar-se para sempre. São as 
tais tradições que alguns transformam em dogmas, com um 
único objectivo inconfessável: não perderem as regalias, 
sobretudo o poder, que essas tradições lhes dão, como guar-
diões das ditas. Só que a vida rola imparavelmente e, a todo 
o momento vai mostrando que tudo passa, nada fica na 
mesma. O que ontem era verdade, hoje é mentira. A expe-
riência mostra como há tradições que matam. Em África, e 
não só, pois estes problemas existem a nível mundial, com 
mais máscara ou menos máscara, quantas raparigas morrem 
de partos prematuros e da prática de abortos? Quantas vê-
em as portas do futuro implacavelmente fechadas por moti-
vo dos casamentos contratados pelos pais, quantas escravas 
trabalham a terra com um filho às costas, outro ali perto, à 
espera da mama e, tantas vezes, outro já na barriga? A mu-
lher não diz não, ensinam as velhas. Quantas vezes a inveja 
vai roendo os sonhos, queimando casas, destruindo cultu-
ras? E as queimadas? E o tipo de alimentação? E, quantas 
vezes, com a água a correr por perto, se deixam as terras in-
cultas à espera das primeiras chuvas? E os empregos? E as 
oportunidades que se fecham por motivos religiosos, cultu-
rais, étnicos, cor da pele? E quantas mortes, misérias e hor-
rores nascem dos estúpidos feitiços, outra arma de poder e 
de sujeição repugnante e humilhante. Com esta arma nasci-
da da estupidez e da crendice se paralisa o cérebro e o cora-
ção. 
 Os homens tendem a esquecer que todos somos 
pessoas. As diferenças são apenas acidentes, circunstâncias 
ditadas pela geografia, pelo clima, pelo tipo de alimenta-
ção, pelas imposições do círculo de ferro que aperta as pes-
soas desde crianças. Há mais mundo além desse círculo. 
Temos a obrigação de aproveitar os benefícios que outras 
civilizações possam trazer-nos. Há progressos na saúde, na 
educação, na filosofia, na religião, na maneira de viver que 
acrescentam qualidade à vida, que preservam a dignidade
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humana, que ajudam à implementação da liberdade, da to-
lerância, da alegria, da fraternidade. Ficar parado no tempo, 
mastigando ignorância, maldade, agressão, exclusão, trans-
forma as pessoas em bichos. É como se fossem minhocas 
enterradas na terra, sem visibilidade nem visão. 
 Não sejam bichos, sejam gente. Libertem-se! Só há 
uma raça – a raça humana. É dever de todos nós tudo fazer-
mos para a dignificarmos, para lutarmos pela igualdade, pe- 
  

la liberdade, pela fraternidade. Todos temos direito a uma 
vida com mais qualidade. Isso exige uma luta corajosa para 
derrubar, em cada círculo comunitário, as barreiras circuns-
tanciais que nos diferenciam e enaltecermos aquilo a que, 
como seres humanos, temos direito. Não defendamos as di-
ferenças circunstanciais, mas apostemos numa educação de 
qualidade para todos, empregos e oportunidades de traba-
lho sem discriminação de nenhuma natureza, acesso igual à 
justiça, direitos e deveres iguais para todos.■ 
  

Acordo de Paz Definitiva deve ser consentido por 
todos os moçambicanos  
  Maputo (O Autarca) – Por o-
casião da celebração ontem, segunda-
feira (12AGOSTO19) do Dia Interna-
cional da Juventude, a ADE – Agência 
de Desenvolvimento e Emprendedoris-
mo, braço económico da ARO Mo-
çambique, manifestou-se para congra-
tular o Presidente da República, Filipe 
Nyusi e o Presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, pelo esforço envidado 
para restituir a paz efectiva e definitiva 
aos moçambicanos. 
 “Está assegurada e de forma i-
nequívoca a reconciliação e Paz dos 
moçambicanos que numa voz única de-
cidiram esquecer as diferenças, calar as 
armas e enveredar pelo bom senso. 
Congratulamos-nos com a assinatura 
do acordo definitivo, etapa irreversível 
para que Moçambique risonho alcance 
os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que passa pela Paz. 
Mas este maior presente que nos foi 
dado pelo Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi e o líder da Renamo, Ossufo 
Momade, só pode ser efectivo se todos 
os moçambicanos se apropriarem do 
acordo”. 
 Numa mensagem enviada à 
nossa Redacção, a ADE salienta que 
foi rara, oportuna e sabiamente bem 
pensada a ideia do DDR entre ambos 
signatários que tanto  fazem  e  fizeram 

para o cessar das hostilidades para o 
júbilo de todos os moçambicanos. 
 “O essencial quanto a nós nes-
ta fase deve ser a réplica do conteúdo 
do acordo em todas as frentes envol-
vendo a juventude quer em palestras, 
debates, workshop, colóquios e demais 
eventos para o bem da cultura demo-
crática. Sem Paz, reiterando, o desen-
volvimento fica equidistante e com a 
Paz o desenvolvimento é tangível”. 
 A ADE destaca que a come-
moração do Dia Internacional da Ju-
ventude é uma oportunidade para a ju-
ventude arregaçar as mangas com hori-
zontes postos no crescimento económi-
co do país, que deve constituir a princi-
pal agenda dos jovens que são a força 
motriz de qualquer nação. 
 “Nesta senda, a ADE apela de 
forma veemente para que os jovens 
não se distraiam por agendas ocultas 
ao desenvolvimento na base de alicia-
mento para supostamente ganharem 
emprego no norte do país enveredando 
pelo crime violento. Ao celebrarmos o 
12 de Agosto, reafirmámos o nosso co-
metimento em ver o pais a registar pro-
gresso através de iniciativas e ou pro-
jectos concretos e criativos. Afirma-
mos de viva voz o nosso não acto ma-
cabro e aproveitamento político sob ca- 
pa de religião  ou  para  fins  contrários 

 
 

Policarpo Tamele, Director Executivo da ADE 
 

ao desenvolvimento e nada justifica o 
terror em Cabo Delgado”. 
 A organização apela a juventu-
de para colocar a Paz como seu prince-
pal propósito e compromisso e na cer-
teza de que sendo a seiva da nação a 
mensagem de concórdia vai ecoar em 
todo o país e na diáspora. 
 “Trata-se de uma data sublime 
em que todos os jovens são chamados 
a reforçar a produção, dedicar-se de 
forma abnegada nos estudos, reforçar a 
vigilância e colaborar para a efectivi-
dade e sucesso do DDR. 
 “Não podíamos deixar de sau-
dar o esforço do Presidente da Repú-
blica que no meio de vicissitudes sou-
be usar a sabedoria e inteligência como 
principais premissas para o diálogo 
com a Renamo, do mesmo modo a vi-
sita do Papa Francisco será uma oca-
sião soberana para orar pela Paz em 
Moçambique e no mundo inteiro.■ 
(Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Fugaz o tempo escoa… 
nas horas que latejam 
por entre as frinchas 

da memória esquecida… 
E, das têmporas do desconhecido, 

temperos da alma e da carne, 
Ritmos mil nos despertam! 

 

TEMPORALIDADE 

Mphumo Zuau Kraveirinya© Lisboa,17 Outubro 2013. 


