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CDD recomenda o Governo a dialogar com Mariano
Nhongo para salvar terceiro acordo de paz no país

Frase:

Lindo é poder olhar todos os dias para o céu e
descobrir que em meio a tantos problemas existe um
Deus que nos permite sorrir.■

Maputo (O Autarca) – O
Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD), uma organização da socieade civil fundada em 2018 por um
grupo de cidadãos moçambicanos inspirados pela Visão de uma sociedade
moçambicana inclusiva, democrática e
desenvolvimentista, com respeito dos
Direitos Humanos, lançou esta terçafeira (16JUN2020) uma recomendação
ao Governo para que este dialogue
com Mariano Nhongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo,
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com vista a salvar um terceiro acordo
de paz em Moçambique.
O apelo surge poucos dias depois de o Presidente da República, Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo,
Ossufo Momade terem relançado no
posto administrativo de Savane, distrito de Dondo, em Sofala, o processo de
Desarmamento, Desmobilização e
Reintegração (DDR) de 5.200 guerrilheiros da Renamo. O DDR havia sido
interrompido por longo período devido
a problemas logísticos-financeiros e
desentendimentos entre as partes.
O CDD entende, entretanto,
que sem atender às reivindicações da
autoproclamada Junta Militar da Renamo liderada por Mariano Nhongo, a retoma do DDR não trará paz definitiva
em Moçambique. “Por isso, o Centro
para Democracia e Desenvolvimento
(CDD) defende que é importante que
sejam desencadeados contactos com a
Junta Militar para uma melhor compreensão e enquadramento político das suas reivindicações”.
No dia da retoma do DDR,
Mariano Nhongo desvalorizou o processso, prometendo reaver o armamento que está a ser entregue ao Governo pela Renamo, e ameaçou intensificar as suas incursões militares. Poucos dias depois protagonizou um ataque no distrito de Nhamatanda, onde
foi assaltado um centro de saúde e roubado diverso medicamento.
O Centro para Democracia e
Desenvolvimento considera que o sucesso da pacificação está condicionado
à resolução de um problema que nasceu com a assinatura do Acordo de Paz
Definitiva e Reconciliação Nacional: a
autoproclamada Junta Militar da Renamo liderada por Mariano Nhongo.
Desde Agosto do ano passado,

O Presidente da República, Filipe Nyusi e o Presidente da Renamo, Ossufo Momade,
relançaram há dias o processo de DDR, no posto administrativo de Savane, distrito de Dondo

a “Junta Militar” tem estado a protagonizar ataques armados contra civis nas
províncias de Sofala e Manica como
forma de exigir a demissão de Ossufo
Momade da liderança da Renamo e de
denunciar o terceiro acordo de paz em
Moçambique assinado no dia 6 de Agosto de 2019.
O CDD entende que, na verdade, a Junta Militar representa a continuação da Renamo de Afonso Dhlakama, sempre disposta a recorrer à força
das armas para ver as suas reivindicações atendidas.
Segundo o CDD, nesse sentido, Mariano Nhongo seria, em miniatura, Afonso Dhlakama, figura “incapturável” através de mordomias e intransigente nas suas exigências.
O Centro para Democracia e
Desenvolvimento acrescenta que é pre-

ciso ter sempre presente que Mariano
Nhongo é apenas o porta-voz dos anseios e das preocupações de guerrilheiros, de alguns eleitores tradicionais e
de alguma elite política da Renamo acomodada nas cidades que acha que a
actual liderança do partido abandonou
os ideais de Afonso Dhlakama.
“Por isso, conquistar a paz definitiva e reconciliação nacional passa
também por conquistar essa outra Renamo, a Renamo invisível do ponto de
vista político e institucional, mas intensamente vivida pelos seguidores de
Mariano Nhongo”.
Por enquanto, o enviado pessoal do Secretário-Geral das Nações Unidas já abriu uma janela de esperança:
“Estamos disponíveis para discutir se o
objectivo for paz”.■ (Chabane Falume/ CDD)
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Polícia detém e confisca material de dois jornalistas
tidos teria sido evitada se o Comandan- autoridades policiais para investigarem
em Vilankulo
te, Chefe das operações e outros mem- e responsabilizarem os autores pelos
Maputo (O Autarca) – O MISA Moçambique denunciou esta manhã o sucedido com dois Jornalistas da
estação on-line Vilankulo Televisão (V
TV) que viram o seu material de trabalho confiscado, na última sexta-feira
(12JUN20), por uma brigada da Polícia
da República de Moçambique (PRM,
naquele distrito, na altura liderada pelo
respectivo chefe das operações, Malotel Muchine.
Segundo um comunicado do
MISA, o incidente, tal como apurou no
local o Núcleo provincial do MISA
Moçambique em Inhambane, envolveu
os jornalistas Paulino Vilankulo e Yassin Vilankulo, que na altura reportavam um acidente de viação que acontecera naquele momento. “Os Jornalistas
foram detidos e levados por uma viatura de Marca Mahindra para o Comando
Distrital, por ordens do chefe das operações, para onde foram molestados e
obrigados a apagar todas as imagens e
gravações que continham nos aparelhos”.
Segundo o comunicado do MISA, os jornalistas suspeitam que a polícia já estivesse à procura de uma oportunidade para os deter, tendo em conta
que aquela televisão nunca foi bem
vista pela polícia, desde que iniciou as
emissões.
“O patrono da VTV, Yassin Amugy, empresário local, conta que foi
um momento aterrorizante para os seus
colaboradores, pelo tratamento violento com que foram sujeitos”. Para Amugy, que deplora o sucedido, a violência
a que os seus repórteres foram subme-

bros da PRM que conheciam a proveniência daquela equipa de Jornalistas,
optassem pela solicitação de possíveis
esclarecimentos aos Jornalistas, caso
fosse necessário. Yassin Amugy lamenta o sucedido, afirmando que sempre tratou a PRM, como entidade parceira.
O comandante distrital da
PRM em Vilankulo, Carlos Nhaca, disse reconhecer o erro cometido pelos
seus homens. Contudo, minimizou o
sucedido alegando que em todo processo de trabalho há falhas. No caso
vertente, segundo ele, foi o que sucedeu, pedindo a compreensão da parte
lesada. E negou que os agentes tenham
recorrido à violência.
“Face ao sucedido o MISA
Moçambique condena com veemência
o comportamento da PRM e apela às

maus tratos, confiscação e destruição
dos materiais jornalísticos em causa” –
conclui o comunicado do MISA Moçambique.
Já está a ser recorrente a detenção de jornalistas, importando lembrar
que na semana passada dois Jornalistas
foram injustamente detidos na cidade
da Beira, e no mesmo período um Jornalista foi, igualmente, detido na cidade de Chimoio.
No seio da classe jornalística
predomina receio relativamente a eventual perseguição dos seus membros
pelo regime do dia. É entendimento comum que essas detenções de Jornalistas pressupõem uma tentativa de silenciar psicologicamente os profissionais
da comunicação social, o que choca
com a Liberdade de Imprensa plasmada na Constituição da República.■ (R)

Edmundo Galiza Matos Júnior nomeado
Administrador do distrito de Vilankulos
Ma pu to
(O Autarca) – O
antigo Deputado
da Assembleia da
República
pela
Bancada do Partido Frelimo, Edmundo Galiza Matos acaba de ser nomeado novo Administrador do Distrito
de Vilankulos, na província de Inhambane, sul do país. O ex-Parlamentar
substitui no cargo Melchior Focas Situte, que dirigiu o distrito nos últimos a-

nos e que já está
for a do mesmo
desde há semanas.
Vilankulos
é um distrito autárquico e turístico, localizado na
costa de Inhambane.
É um distrito mais desenvolvido da província de Inhambane e um
dos poucos do país com Aeroporto Internacional, devido ao potencial turístico que oferece ao mundo.■ (R)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

16 de Junho de 1947 … João Baptista de Sousa
Conheço João de Sousa desde a minha infância, enquanto apaixonado pelos relatos de futebol que fazia na Rádio Moçambique, e de há três anos para cá tenho mantido
uma correspondência regular, depois de ele ter acedido ao
meu convite para partilhar a sua rubrica “Uma Data na História” com os leitores do Jornal O Autarca. Devido a novos
compromissos pessoais, no início deste ano João de Sousa
anunciou a suspensão da colaboração com O Autarca. “Uma Data na História” inspirou o lançamento da minha actual rubrica “Pessoas & Factos”.
Cronista autor de “XIPALAPALA” da secção
BLOGS, João Baptista de Sousa, seu nome completo, é um
dos grandes jornalistas radiofónicos de sempre de Moçambique. João de Sousa é considerado o “The Voice” da Rádio Moçambicana. Figura ímpar no meio jornalístico desportivo radiofónico e de quem muitos de nós guarda gratas
recordações…
Detentor de um currículo brilhante, João de Sousa
iniciou a sua actividade radiofónica nas Produções GOLO,
uma Agência de Publicidade que produzia vários programmas que eram transmitidos através do então Rádio Clube de
Moçambique, em 1964.
Começa a fazer relatos desportivos de várias modalidades (basquetebol, futebol e hóquei em patins) em 1966.
Para além da cobertura dos acontecimentos nacionais, com
destaque para os Campeonatos da Cidade e os Provinciais,
fez transmissões directas de jogos que se realizaram no exterior de Moçambique, nomeadamente em Angola e em
Portugal.
Em 1968, a par com os relatos desportivos, é incluído em outras equipas de produção de programas das
Produções GOLO, tendo realizado até 1975 o “Bondiazinho” (de parceria com o Eugénio Corte Real) ou o “Guiando e Ouvindo Música”. Esporadicamente fazia a locução de
outros programas tais como o “Domingo Alegre” ou o “Extensão 10”.
Produziu rubricas diárias sobre a atualidade desportiva moçambicana que eram transmitidos diariamente
no programa CIDADE 68, no então Canal D do RCM.
Em 1974 ingressa no Rádio Clube de Moçambique
como locutor. Após a nacionalização, ocorrida em 1975,

passa para os Serviços Redactoriais, (hoje Direcção de Informação) como repórter e noticiarista. Nessa qualidade
realiza um conjunto de transmissões “em directo” relacionadas com vários acontecimentos nacionais. É nesse período que é integrado no grupo de profissionais designados
para acompanhar o Presidente Samora Machel nas suas viagens de Estado.
Em 1977 chefia a Redacção Desportiva da Rádio
Moçambique. Faz a cobertura dos principais eventos nacionais, regionais e internacionais, sendo de destacar as transmissões directas feitas da participação moçambicana na Liga dos Campeões Africanos ou na Taça das Taças (em futebol), nos Campeonatos Africanos de Basquetebol em masculinos e femininos, nos Jogos Africanos de Argel, no
Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins da Argentina

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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de 1978 ou dos Jogos Olímpicos de Moscovo de 1980.
Na sua trajectória profissional dirige o Canal Nacional da RM, e posteriormente o Departamento de Programas. Anos depois foi nomeado Administrador da Rádio
Moçambique, sendo responsável durante 6 anos pelos pelouros Comercial e de Produção.
Em 2003 é nomeado Assessor do Conselho de Administração para as Relações Internacionais e posteriormente para a Área de Comunicação e Imagem da Empresa.
Integra o grupo dos primeiros jornalistas que cria o
Canal Desportivo da Rádio Moçambique, (RM DESPORTO) que durante 19 horas de emissão se dedica exclusivamente a noticias e reportagens sobre desporto nacional e internacional.
Em Fevereiro de 2006 é nomeado Correspondente
da Rádio Moçambique na África do Sul, tendo terminado o
seu mandato no dia 31 de Janeiro de 2012.

A par com a actividade radiofónica colaborou com
a Televisão de Moçambique como “pivot” e comentarista
dos jogos dos Campeonatos do Mundo de Futebol e como
apresentador (de parceria com Leite de Vasconcelos) do
programa “Volta a Moçambique”.
Embora reformado, continua a colaborar com a Rádio Moçambique na produção de 3 programas semanais de
60 minutos cada, nomeadamente “O Fio da Memória”,
“História das Músicas” e “Coisas da Bola”.
A viver actualmente na Matola, casado e com um
filho, João de Sousa nasceu em Lourenço Marques, actual
Maputo, a 16 de Junho de 1947, e hoje celebra o seu 73º Aniversário Natalício. Parabéns pelo Aniversário João e votos de longa vida replete de sucessos. E aproveito a ocasião
para desafiar-te a considerar a possibilidade de retornar a
colaboração com O Autarca. Bem-hajas! (Fonte: Bigslam.pt)

Liga Inglesa de Futebol retoma amanhã, quarta-feira
Maputo (O Autarca) – Depois de um longo período de ausência por conta do avanço da pandemia da covid -19, a
época 2019-20 da Liga Inglesa de Futebol amanhã, quarta-feira, com dois jogos em atraso.
O Arsenal desloca-se ao Etihad Stadium para enfrentar o Manchester City. Os Gunners entram no confronto em 9º
lugar na tabela classificativa (os líderes Liverpool tem mais do que o dobro de pontos), mas pretendem ganhar impulso depois de uma vitória por 1x0 sobre o West Ham United, rival de Londres, no último confronto antes da suspensão da liga. Enquanto isso, o City encontra-se relativamente seguro no 2º lugar, mas espera conquistar os três pontos e garantir que o Liverpool não consiga garantir o título da Premier League na sua primeira partida frente ao Everton no próximo fim-de-semana.
A outra partida de reabertura do campeonato inglês nesta quarta-feira é um confronto importante para o Aston Villa,
ameaçado de descida, que receberá o Sheffield United em Birmingham. Os Lions temiam uma descida para a 2ª liga, caso a
temporada fosse cancelada, mas esse jogo oferece a oportunidade de subir até o 16º lugar. No entanto, os Blades, comandados pelo astuto treinador Chris Wilder, tem sido uma das equipas sensação da temporada e pode passar para o quinto lugar se
somar os três pontos e garantir uma vaga na luta para a qualificação para a próxima edição da Liga Europa.& (Redacção)

Vaga de frio em Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala e Manica
Beira (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia, anunciou esta manhã a ocorrência de uma vaga
de frio a partir desta terça-feira, devendo prolongar-se até sexta-feira próxima (19JUN2020), afectando principalmente as
províncias de Maputo, Gaza e Inhambane (sul); e espera que o mesmo sistema afecte as provincias de Sofala e Manica (centro) apartir da quinta-feira (18JUN2020).
Segundo um comunicado do INAM, durante o período em referência e nas cinco supramencionadas províncias, o
ambiente sera caracterizado por continuação de tempo frio, acompanhado de chuvas fracas a moderadas, com temperaturas
máximas que poderão estar entre 18 a 22 graus celcius.
Em face do fenómeno meteorológico, que poderá causar desconforto devido a variação da temperatura, o Instituto
Nacional de Meteorologia recomenda a adopção de medidas de segurança face ao frio intenso que vai se registar. Especial atenção deve ser reservada à crianças e idosos.■ (Redacção)

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira
E-mail: oautarca@gmail.com
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229
E-mail: falumechabane@yahoo.com.br

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail ( ), ou entrega por estafeta no endereço desejado ( )
Entidade................................................................................................................................................................................
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail ..............................
Individual ( ) Institucional ( ) .............../ ........../ 2013
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00 * Institucional: 26.400,00

