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PELA ELEIÇÃO A GOVERNADOR DA PROVÍNCIA DE SOFALA 

Bulha recebe visita surpresa de membros, apoiantes 
e simpatizantes que foram à sua casa felicitá-lo 

 Beira (O Autarca) – Na pro-
víncia de Sofala, mais concretamente 
na sua capital a cidade da Beira o Par-
tido FRELIMO, virtualmente conside-
rado vencedor das últimas eleições ge-
rais moçambicanas realizadas anteon-
tem, terça-feira (15Out190), já está em 
festa. 
 Por exemplo, na manhã de on-
tem, quarta-feira (16Out19), um dia 
depois da votação, um grupo de mem-
bros, apoinates e simpatizantes da 
FRELIMO, na cidade da Beira mobili-
zou-se para uma visita surpresa à ca- 

 

sa do cabeça de lista do partido para a 
eleição dos Membros da Assemebleia 
Provincial de Sofala, Lourenço Bulha, 
que concorreu para o cargo de Gover-
nador da Província de Sofala a luz do 
novo figurino de descentralização.  
 Os visitantes, numa multidão, 
preencheram o passeio defronte do 
quintal da casa de Bulha, na Ponta-
Gêa, aplaudindo e cantando “parabéns 
camarada Bulha, nosso Governador”.  
 Bulha que não havia sequer es-
preitado o exterior da sua residência, e-
ra  muito cedo ainda, foi encontrado de 

  
Frase: 

 

As pessoas que votaram não decidem nada. As pessoas 
que contam os votos decidem tudo – Josef Stalin 
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de surpresa. Teve de sair de chinelos e 
fato de treino para atender os seus fãs, 
àquem agradeceu pelo carinho. 
 Lourenço Bulha, um antigo es-
crivão do Tribunal em Sofala, caso se 
confirme a actual tendência decorrente 
do apuramento dos resultados das elei-
ções da última terça-feira, que confere 
uma larga vantagem à FRELIMO e o 
seu candidato presidencial Filipe Nyu-
si, concorre para tornar-se o primeiro 
Governador da Província de Sofala de-
mocraticamente eleito. Bulha é consi-
derado uma das personalidades política 
e empresarial mais influentes de Sofa-
la.■ (Redacção)   

 
 

Mandatária da candidatura de Nyusi afirma que a Frelimo e 
o seu candidato são os grandes vencedores destas eleições 
  Beira (O Autarca) – Numa 
postagem na rede social na manhã de 
quarta-feira (16Out19), a mandatária 
da candidatura presidencial de Filipe 
Nyusi, a actual Presidente da Assem-
bleia da República e Membro da Co-
missão Política da FRELIMO, decla-
rou que o seu partido e o seu candidato 
são os grandes vencedores da eleição 
geral realizada ontem, terça-feira (15 
Out19). 
 “Bom dia queridos amigos! 
Espero que cada um de vós tenha acor-
dado bem disposto. A FRELIMO e o 
seu candidato são os grandes vencedo-
res destas eleições. Vamos manter a 
calma, serenidade, cordialidade e a a-
mizade de sempre. Ganhamos por e pa-
ra fazer a diferença. Que o nosso bom 
Deus abençoe cada um de vós e guie 
os vossos passos rumo aos vossos  son- 
 

 
 

hos. Feliz quarta-feira!”. 
 A manifestação da Verónica 
Macamo ocorre quando ainda decorre 
o processo de apuramento da votação 
realizada ontem, e o STAE – Secreta-
riado Técnico de Administração Elei-
toral ainda não processou sequer um 
por centos dos votos – não obstante os 
números até aqui avançados ilustrarem 
uma clara vitória da FRELIMO e do 
seu candidato presidencial, Filipe Nyu-
si. 
 

 Verónica Macamo é considera-
da a mulher mais influente da actuali-
dade política moçambicana e apresen-
ta-se com largas possibilidades de re-
novar a sua manutenção no cargo de 
Presidente da Assemebleia da Repúbli-
ca. Verónica Macamo é a primeira mu-
lher a assumir o prestigiado cargo de 
Presidente da Assembleia da Repúlica.  
 A Presidência da Assemebleia 
da República representa o segundo car-
go mais importante do Estado Moçam-
bicano, depois da Presidência da Repú-
blica. Em caso de impedimento (tem-
porário ou permanente) ou ainda au-
sência prolongada do Presidente da Re-
pública, o exercício da chefia do Esta-
do é assumido pela figura que ocupa o 
cargo de Presidente da Assembleia da 
República, no caso vertente Verónica 
Macamo. (Redacção) 
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Por: Leonel Marcelino 
 

Populismo, Sonambulismo, Manipulação 
    Os alertas desfilam diante dos nossos olhos, cada 
vez mais evidentes, mas, por circunstâncias diversas, não 
perdemos tempo com eles. Preferimos olhá-los como pró-
prios dos chamados tempos modernos. Ouvimos falar, com 
frequência, de maneiras de estar próprias da época que se 
vive. 
 Contribuímos, se não pararmos para pensar, se 
deixarmos que esta espécie de sonambulismo nos caracte-
rize, para criar as condições para que os populismos gan-
hem força e estilhassem a democracia representativa, o 
que, aliás, já está a acontecer, sem que haja fortes e consis-
tentes reacções. 
 Em todos os continentes, se impuseram já, regimes 
populistas, desaguando, uns, em ditaduras ruinosas, outros, 
em actuações mais sofisticadas, mas, não menos perigosas, 
de impor a vontade de um, como a única, a melhor, por vir 
de um iluminado, de um salvador do Povo. É ele contra o 
mundo. Torce, retorce, usa de todos os truques,  falsidades 
e manipulações para governar sem oposição, sem diálogo, 
sem debate. 
 As consequências são por demais visíveis: guerras 
por todo o lado, fugitivos transformados em emigrantes 
forçados e rejeitados, massacres de minorias, ocupações 
selvagens de territórios, como na Palestina, destruição das 
reservas naturais, poluição criminosa do planeta, ganância, 
exibicionismo, hipocrisia, e agora com um ataque feroz 
aos Curdos! Fecham umas frentes de combate, abrem ou-
tras. Desumaniza-se a Humanidade. Regressa o trabalho 
escravo. 
 Duas correntes, fundamentalmente, contribuem 
para a desgovernação do mundo que sofremos na pele: o 
culto evangélico e a herança da ideologia comunista.  
 As consequências conjugam-se e resultam em  me-
do, servidão, ódio, alienação, egoismo e corrupção. 
 Vai-se às arcas bolorentas de um passado morto 
para se ressuscitar o criacionismo e a leitura da Bíblia à le-
tra. Faz-se tábua rasa dos avanços civilizacionais que cul-
minaram com a definição dos direitos e deveres das pes-
soas. Retrocedemos civilizacionalmente até aos povos pro-
tagonistas da Bíblia. É como se trocássemos o carro eléc-
trico pelo burro. O culto evangélico, que inspira Bolsonaro  
  

e a ala mais reaccionária dos republicanos americanos, só é 
possível pela forte ignorância, pelo propósito de anular o 
outro, de impedir o diálogo, a solidariedade, a compreen-
são, o próprio perdão. 
 É o poder de quem lê os textos à sua maneira e os 
impõe. Esse poder, de que se apropriam sacrilegamente, 
configura uma ditadura religiosa. 
 Abundam os trumps, os bolsonaros, os chavistas, 
os fidelistas, os ditadores de pacotilha. 
 Quantos heróis que chegaram ao poder pela revo-
lução ou pelo voto, acabaram manipulando o povo para se 
"governarem" e reduzirem os adversários a inimigos da 
Pátria, prendendo-os, assassinando-os, difamando-os. 
Quantos passaram de heróis aclamados a ditadores odia-
dos, na América, na àsia, em África. 
 Por outro lado, nos países de influência comunista, 
quantas vezes ouvimos invocar o colonialismo e o neoco-
lonialismo, bandeiras populistas, como fundamento de to-
dos os males que atormentam as populações? Nunca acei-
tam que a raiz do mal está na sua incompetência, na sua in-
capacidade para se modernizarem, se informarem e forma-
rem, roídos pelo ódio, pela inveja, pela ganância e corrup-
ção. Não aceitam as culpas próprias, como um ensino de-
sadequado, arcaico, politizado, incapaz de formar cidadãos 
livres, interventivos, inovadores, preparados para a única 
revolução que vale a pena - aquela que trabalha para um 
progresso humano partilhado, sem privilegiados nem es-
cravos, nem perseguidos por motivos de origem, de raça, 
de cultura, de religião, da cor da pele, ou outros. 
 Por outro lado, ainda praticam uma economia ba-
seada em planos quinquenais falhados, que usa o protec-
cionismo como arma, em vez de se prepararem para a 
competição e a partilha. O proteccionismo, usado pelos re-
gimes comunistas, alimenta a ignorância, coarta a liberda-
de e impede a autêntica libertação. 
 A tudo isto, acrescentem-se traços culturais que, se 
não matam, impedem um progresso sustentado. Falemos, 
por exemplo, das consequências do mal de inveja, do re-
curso aos feiticeiros, dos casamentos prematuros, das quei-
madas, da ganância, da corrupção, do valor que se dá à for-
ma e do desprezo pelo conteúdo. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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extrema direita, defensores do fascismo, adeptos declara-
dos das ideias de Hittler, como a perseguição aos ciganos, 
aos judeus, aos estrangeiros, sobretudo se forem negros. 
 Assim testemunhamos a progressiva degradação 
de um estado de direito assente em regras democráticas. Aí 
estão já a actuar no Parlamento europeu e nalguns parla-
mentos nacionais. Nas últimas eleições, em Portugal, tam-
bém já fomos contemplados com um exemplar que só o 
nosso sonambulismo promoveu. Andamos a dormir para 
gáudio de populistas perigosos que, se continuarmos a abs-
ter-nos, em breve nos conduzirão ao caos. E, como todos 
sabemos por experiência, o caos é a sepultura dos direitos 
democráticos. Fica um alerta para os povos africanos que, 
em breve, vão a eleições.  
 Não se deixem manipular por falsas bandeiras ini-
migas, por discursos inflamados, aparentemente, muito pa-
trióticos, com o único objectivo de conquistarem o poder e 
"governarem-se".■ 
 

Continuado da Pág. 03 
 Nestes países, tem mais valor o parecer-se que o 
ser-se.  
 Muito mais haveria a dizer, mas, como alertas que 
pretendem dar uma ajuda, já basta. 
 Contudo, ainda quero repisar que muitos dos ma-
les apontados só têm uma solução: apostar num ensino 
moderno, pragmático, construtor de cidadãos interventi-
vos, com uma profissão definida, inovadores, revolucioná-
rios, no sentido de que terão a responsabilidade de criar 
países onde todos tenham direito a ser felizes. 
 Mas, a Europa, o continente que exportou a demo-
cracia, dá já sinais de desagregação, de desrespeito pelas 
regras institucionais, vítima de movimentos e de acções de 
pseudo amigos do Povo. Assim aconteceu com o "Brexit", 
assim se deixam morrer nos mares os fugitivos de guerras 
caucionadas pelos donos das armas, se matam à fome mul-
tidões,  se  perseguem  minorias,  se  elegem  indivíduos  da 

Cornelder Promove 3ª Edição da Légua da Beira 
 Beira (O Autarca) – Por oca-
sião do seu 21º aniversário, a Cornel-
der de Moçambique, SA (CdM), irá 
promover no próximo dia 09 de No-
vembro de 2019, na Cidade da Beira, a 
Terceira Edição da "Légua da Beira”, 
uma competição popular aberta que 
contempla um percurso de 7.2 kms de 
distância. 
 Segundo um comunicado de 
imprensa da CdM recebido na nossa 
Redacção, o evento, que visa fomentar 
e massificar a actividade desportiva co-
mo forma primordial de promoção da 
saúde e bem-estar, deverá contemplar 
cerca de 3.000 concorrentes entre lo-
cais e estrangeiros. 
 A competição terá como ponto 
de partida e chegada o Largo dos CFM 
e irá movimentar atletas distribuídos 
em várias categorias, tais como: Popu-
lares; Veteranos; Federados; Trabalha-
dores da CdM; Comunidade Portuária; 
Estudantes e Hinterland. Tal como já 
vem sendo habitual, estão em jogo pré-
mios aliciantes monetários avaliados 
em mais de 1 Milhão de Meticais.  
 As inscrições terão lugar no e-  

 
 

difício do Pavilhão dos Desportos da 
Beira, nas instalações da Associação 
Provincial de Atletismo de Sofala 
(APAS), com início previsto para o dia 
18 de Outubro e término no dia 05 de 
Novembro do ano corrente.  
 Esta prova, que conta com as-
sessoria técnica da APAS, segue regu-
lamentos em vigor na modalidade e o 
apuramento dos resultados será feito 
por cronometragem electrónica pro-
cessada por uma entidade especializa-
da e com ampla experiência em even-
tos deste tipo.  
 No mesmo local – Largo dos 
CFM – Segundo refere  o  comunicado 
 

 
 

que citamos, serão realizadas, em si-
multâneo, actividades tais como: Feira 
de Saúde no quadro do tradicional pro-
grama “Porto Saudável", que integra 
uma série de abordagens no campo da 
saúde e bem-estar físico e mental (tes-
tes de HIV/SIDA, Diabetes, Tensão 
Arterial, Consultas de Oftalmologia) 
que incluem sessões de Aeróbica, Mú-
sica, Teatro, e onde estarão também, 
disponíveis serviços de Identificação 
Civil e de atribuição de NUIT ofereci-
dos pelo Departamento de Identifica-
ção Civil - DIC e pela Autoridade Tri-
butária de Moçambique - AT, respecti-
vamente.■ (Redacção) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

17 de Outubro 
 

- 1929 – Mário Wilson, antigo jogador e treinador de futebol. Se fosse vivo completaria hoje os seus 90 anos de idade. 
- 1945 – Graça Machel, política, activista social e dos direitos humanos. Comemora hoje os seus 74 anos de idade. 
- 2015 – Xadreque Mucavele deixou de estar fisicamente connosco. Faz hoje 4 anos. 

 

 

  

 
 
Ciclones Tropicais reúnem em Maputo comité do 
sudoeste do Índico 
  Maputo (O Autarca) – A ca-
pital moçambicana, de Maputo, é palco 
a partir de hoje, quinta-feira (17Out19) 
até 23 de Outubro corrente (quarta-fei-
ra da próxima semana) de uma impor-
tante reunião sobre Meteorologia, a 23ª 
Sessão do Comité dos Ciclones Tropi-
cais do Sudoeste do Oceano Indico. A 
reunião regional foi aberta esta man hã 
pelo Ministro Carlos Mesquita, dos 
Transportes e Comunicações.  
  

 A Reunião do Comité dos Ci-
clones Tropicais do Sudoeste do Ocea-
no Indico de Maputo decorre no rescal-
do de  dois  maiores  ciclones  tropicais 
 

 
do Indico que devastaram Moçambi-
que no primeiro semestre deste ano: I-
dai, região centro, a 14 de Março e 
Kenneth, norte, a 25 de Abril. 
 O Idai, que teve o epicentro a 
cidade do porto índico da Beira, tendo 
destruído mais de metade do parque i-
mobiliário da urbe e causado a morte 
de mais de meio milhar de habitantes 
da província de Sofala, é considerado o 
ciclone tropical com maiores prejuízos 
no sudoeste do Oceano Índico. 
 

 A temporada cicloníca no O-
ceano Índico sudoeste é um período de 
cada ano quando a maioria dos ciclo-
nes tropicais se formam na bacia do O-
ceano Índico sudoeste. Geralmente co-
meça em 15 de Novembro e termina 
em 30 de Abril de cada ano e ocorre no 
Oceano Índico ao sul da linha do Equa-
dor e a oeste do meridiano 90°L. Mau-
rícias e Seychelles consideram que a 
temporada termina em 15 de Maio de 
cada ano, sendo que os sistemas tropi-
cais formados nesta região são monito-
rados pelo Centro Meteorológico Re-
gional Especializado de Reunião, que é 
controlado pela Météo-France, depar-
tamento francês responsável pela me-
teorologia. (Redacção) 
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