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Autarca da Beira solicita o contributo dos munícipes para 
o enriquecimento do relatório de reconstrução da urbe 
  Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Autárquico da Beira 
(PCAB), Eng. Daviz Simango, convida 
aos autarcas beirenses à darem o seu 
contributo para o enriquecimento do 
relatório que irá reportar os danos cau-
sados a urbe pelo ciclone Idai e o plano 
de reconstrução a ser apresentado na 
conferência de investimento de doado-
res, prevista para o próximo mês de 
Maio, no Chiveve. 
 

 “Estamos já a trabalhar com 
uma equipa holandesa muito forte.  Te-  

poiar o trabalho em curso de levanta-
mento dos danos causados a urbe pelo 
ciclone Idai. Convido aos interessados 
à virem apreciar o volume de trabalho 
já realizado e a darem o seu contributo 
para o enriquecimento do documento”. 
 

 Daviz Simango revelou, sem 
avançar detalhes, que a edilidade já 
concluiu o levantamento dos danos re-
gistados na zona costeira. “Estamos a-
gora a preparar o relatório de recons-
trução da Beira que vai estar disponí-
vel à todos concidadãos pelo menos 15 
dias antes da conferência de investi-
mentos dos doadores. Nós queremos 
expôr a realidade e com muita clareza 
mostrar ao mundo o que sucedeu e o 
nosso pensamento para o futuro”.   

   

 
 

mos também uma equipa da UN-Habi-
tat e outra da UNICEF,  que  estão a  a- 

 
 

Pensa-
mento 
do Dia 

Sobre as menos ou mais dívidas ocultas contraídas em nome de Moçambique: 
(notícia em foco hoje 18.04.2019, em Moçambique): «Fulano e fulana de tal 
acabam de ser detidos.» Quem sabe, daqui a uma década ou antes, outras mais 
figuras políticas e do topo se seguirão quando se apearem do pedestal!? Porquê 
esta situação? Porque o desespero faz com que mentores locais talvez precisem 
de mostrar serviço aos “patrões” do globalismo como forma de esconder o que 
nunca esteve oculto.■ 
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problemas actuais da Beira. 
 O evento que estava inicial-
mente previsto para o dia 24 de Abril 
corrente, tendo sido adiado para Maio 
por decisão do Governo Central, prevê 
juntar diversos parceiros nacionais e 
estrangeiros para a busca de sinergias 
para a reconstrução da cidade da Beira 
destruída pelo ciclone Idai. 
 Paralelamente, o sector priva-
do nacional representado pela CTA – 
Confederação das Associações Econó-
micas de Moçambique já elaborou um 
programa de assistência à recuperação 
empresarial pós-Idai, cujo evento esta-
va previsto para decorrer na cidade da 
Beira no dia 16 de Abril corrente, mas 
acabou sendo adiado a última da hora, 
facto que deixou indiganado o tecido 
empresarial local que considera cada 
vez está a ficar mais tarde, porque o 
sector privado está a ficar para trás.■ 
(Érica Chabane) 
 

  A conferência de investimento 
de doadores para a reconstrução da 
Beira é uma iniciativa do Conselho 
Autárquico local que conta já com  o a-  
 

padrinhamento do Governo Central, 
mas Daviz Simango tem lamentado a 
manifesta lentidão das autoridades de 
Maputo na busca de  soluções  para  os  
  

FIFA avalia a recuperação de campos de futebol 
afectados pelo ciclone Idai na cidade da Beira  
  Beira (O Autarca) – O Presi-
dente da FIFA, Gianni Infantino, man-
datou à cidade da Beira o Director do 
maior organismo internacional de fute-
bol para Área de Infraestruturas de Á-
frica e Caraíbas, Véron Mosengo-
Omba, para se inteirar do estado dos 
recintos de prática de futebol nesta par-
cela do país, ciente de que os mesmos 
não escaparam dos efeitos destruitivos 
causados pelo cilone Idai, cujo epicen-
tro de actuação foi a capital provincial 
de Sofala. 
 

 Durante as visitas efectuadas 
aos recintos de prática de futebol na 
cidade da Beira, Véron Mosengo Om-
ba foi acompanhado pelo Presidente da 
Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF) e pelo Presidente da Associação 

 
Provincial de Futebol de Sofala 
(APFS). Um dos recintos escalados é o 
Estádio Municipal, um dos mais afec-
tados pelos efeitos destruitivos do ci-
clone Idai. Na visita ao Estádio na Mu- 

nicipal, acompanhado pelo autarca Da-
viz Simango, Omba não escondeu a e-
moção ao ver o triste cenário de estra-
gos, tendo manifestado o interesse da 
FIFA de apoiar a reconstrução.■ (R) 
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Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

"Na Cova Do Lobo Não Há Ateus" 
  A entrevista de João Céu e Silva ("Uma Longa 
Viagem com António Lobo Antunes", Porto Editora), a Lo-
bo Antunes, alertou-me para uma outra possível abordagem 
do tema da existência de Deus, embora mantendo o essen-
cial do que penso, um pouco diferente do que pensa o escri-
tor. 
 João Céu e Silva, a certa altura, coloca esta pergun-
ta a Lobo Antunes: 
 "- A propósito do rezar de Orson Welles, qual é a 
sua posição sobre a religião?", ao que o escritor renomado 
respondeu:   

 - Há um velho provérbio húngaro que diz: "Na 
cova do lobo não há ateus." Eu julgo que não existe 
quem não acredite, porque o Nada não existe na Física 
ou na Biologia e quando se lêem os grandes físicos – 
Einstein, Max Planck e por aí fora -, vê-se que eram ho-
mens profundamente crentes. Chegaram a Deus através 
da Física e da Matemática e falavam de Deus de uma 
maneira fascinante. A minha relação é a de um espírito 
naturalmente religioso - e cada vez mais -, embora não 
no sentido desta ou daquela Igreja mas naquele que me 
parece que a ideia de Deus é óbvia. Cada vez o é mais pa 
ra mim.   

 As várias religiões que foram sendo edificadas 
pelos homens têm mais a ver com questões humanas que 
com a existência de Deus. Se fosse tentado a acreditar 
que cada religião é criação de Deus, decidiria, sem hesi-
tar, pela não existência de Deus, tais e tantos são os er-
ros, tais e tantas são as marcas dos defeitos mais fundos 
da alma humana, tanta é a pequenês a que reduzem Deus.   

 O Homem tende a sentir-se um ser solitário. Fal-
ta-lhe algo. Uma espécie de fome e sede não identifica-
das. Angustiantes. Sofre de um não-sei-quê. Enquanto 
uns se interrogam, outros vivem como "Deus quer", afir-
mam. As bem aventuranças  pertencem  ao  Homem,  en- 

quanto as mal aventuranças são culpa de Deus. Ora aqui 
é que, tantas vezes, ao atribuirmos a Deus uma responsa-
bilidade que é dos homens, e só dos homens, de um mo-
do simplório e comercial, se conclui que Deus não exis-
te, pois, se existisse, não morreriam tantas criancinhas, 
não haveria tantas mortandades por fomes, guerras e tan-
tas outras calamidades. É a maneira mais irresponsável 
de ver o problema. Confunde-me tanta estupidez, tanta 
ignorância, tanto vendilhão do Templo. Que Deus seria 
este que olhasse para os homens como filhos desprotegi-
dos, precisado de miminhos e de boas acções, de incenti-
vos, como dizem os pais modernos que trocam educação 
por actos de chantagem. O mesmo aconteceria com este 
Deus Todo Poderoso que reservaria o Paraíso para os 
bem comportados e o Inferno para os que se portam mal. 
Seríamos apenas as tais ovelhas e cordeiros bem com-
portados que Deus controlaria a seu bel desígnio. 
 Gil Vicente, numa época em que a Igreja Católi-
ca churrascava pessoas como leitões no espeto, falou de 
livre alvedrio, isto é, mais palavra menos palavra, a li-
berdade de o Homem poder fazer as suas escolhas. O 
Bem e o Mal exitem no Homem. Cabe-lhe escolher. Não 
é Deus que falha ao Homem. É o Homem que falha a si 
mesmo. Quando escolhe criar situações de guerra, de fo-
me, de doença, de calamidades, de irresponsabilidade, a 
culpa é do Homem. Nunca é de Deus.  
 Que dignidade teria o Homem se fosse o cordei-
rinho de Deus? Se não tivesse a liberdade de optar por 
um caminho ou por outro? O homem digno de ser Ho-
mem vive para a responsabilidade de criar o Bem Co-
mum, de lutar por uma civilização mais justa, mais fra-
terna, mais amiga do outro e do seu habitat. Se opta pe-
los desequilíbrios, desagua no caos. Na infelicidade. Há 
Deus? Não há Deus? Cada um, em dado momento da ca-
minhada, vai encontrar a sua resposta.■ 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Tó Carvalho: Uma pintura com o poder de 
convocar sentidos 
  Disse Sir Thomas Browne que a Arte é a Natu-

reza do Homem, do mesmo modo que a Natureza é a 
Arte de Deus. A expressão “A Arte é a Natureza do Ho-
mem” é rica de implicações. Significa, desde logo, que a 
Arte é “natural”, que ela constitui condição fundadora 
da sua própria Humanidade. Depois, e simultaneamen-
te, que a Arte é expressão daquilo que no Homem, ser 
feito à imagem e semelhança de Deus, mais próximo es-
tá da Divindade: o poder de criar. A Arte é, pois, a Na-
tureza (agora no sentido mais imediato da palavra) do 
Homem, e o Artista um demiurgo investido de poder 
Divino. 
 

 A poucos Artistas pode com tão feliz propriedade 
caber tal asserção como a Tó Carvalho. A sua Obra — e 
não apenas pelo modo como ela se manifesta quer através 
da pincelada forte, das camadas de tinta que saem dos tubos 
de forma densa, oleosa e empastada para a tela, mas depois 
suavizada em termos de tratamento pictórico e de género, 
ora Rural, ora Urbano. Enquanto Natureza, essa Obra tem 
em si mesma outro sentido que não seja o seu poder de 
convocar sentidos, e não tem outro limite senão os limites 
do nosso próprio olhar e da nossa própria razão de espec-
tadores. Arte de um Criador menor, também ele Criação, 
uma natureza assim hão-de tender (naturalmente, dir-se-ia) 
para o Clássico e situar-se em plena tensão entre a sua au-
sência formal e aberto, e os limites concretos em que se fe-
cham as circunstâncias emocionais e racionais de cada es-
pectador. 
 

 Superfícies, volumes, figuras, fissuras, linhas sim-
ples, harmoniosas, horizontalidades, desenho seguro, estru-
turado e fortemente apelativo, são, tão-somente, processos 
de contemplação na sua Obra, apenas forma oferecida aos 
nossos sentidos (nomeadamente à visão, ao tacto) com ab-
soluta e elementar disponibilidade, e neles apenas, nos nos-
sos sentidos, a sua ausência de sentido “faz” sentido: corpo 
de gente viva (e autêntica), usos e costumes, tradições que 
se perdem e que habitam nas aldeias e vilas do nosso País, 
retratadas com dignidade e mestria pelo Artista Tó Carva-
lho. São, em suma, essas pessoas que constituem o resulta-
do do seu Livro «O Rosto Dum Povo», lançado ao público 
no ano de 2001, em Caracas, na Venezuela. Os Quadros de 
Tó Carvalho mantêm ligações com o mundo visível. O pin-
tor está interessado na Luz e na percepção visual, mas há 
sugestões de arquitectura urbana na estrutura de  alguns dos  

 
seus trabalhos alusivos à Cidade, ao Recanto, à Paisagem, 
ao temas Históricos e Religiosos e também aos Monumen-
tos Públicos. Tó Carvalho cria espaços através de meios 
simples: formas de cores e de tamanhos diferentes são pin-
tados no fundo branco da tela, algumas sobrepostas, outras 
separadas. Um sentido é compensado pelas diagonais que 
introduzem uma sensação de dinamismo. 
 Deus menor, o Artista-demiurgo olha, com os mes-
mos olhos desprovidos do “rabi” de Jerusalém fitando o seu 
“golem”, a Obra, agora sozinha diante de nós. Algo de irre-
mediável aconteceu. E esse olhar — que a comum “ima-
gem e semelhança” de cada um dos presentes trabalhos de 
Tó Carvalho (também) denuncia — permanece ainda na O-
bra como um melancólico condão umbilical ou uma espé-
cie de persistente desejo trágico de identidade. De que mo-
do (a pergunta fá-la o poeta argentino Borges) «olhará, por 
sua vez, Deus a sua breve e insegura Obra, o Artista?» 
Inquestionavelmente estamos diante de uma Pintura com o 
Poder de Convocar Sentidos. 
 António Augusto Nunes de Carvalho, de seu nome 
completo, nasceu no dia 27 de Fevereiro de 1938, em Cas-
telo Branco. Vive na cidade de Tomar há cerca de 70 anos, 
onde cresceu e se fez homem. Foi recentemente lançado ao 
público, em Lisboa, a Biografia alusiva à Vida e Obra de 
Tó Carvalho, com o título «Guardião de Memórias», inte-
grada nas Colecções PALETA, de autoria do jornalista e 
crítico de arte, Afonso Almeida Brandão, através da Edito-
rial Seleprinter — e que pode ser adquirido nas Livrarias de 
todo o País a partir do próximo mês de Novembro.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

18 de Abril de 1964 ... Vilankulo 
  Vilankulo (anteriormente designada de Vilancu-

los) é uma vila moçambicana, sede do Distrito do mesmo 
nome, na província de Inhambane, e encontra-se localizada 
na costa da baía de Vilankulo, a leste da qual se encontra o 
Arquipélago do Bazaruto. 
 

 A povoação foi criada pela portaria 1.060 de 23 de 
Julho de 1913, e foi posteriormente elevada a vila e sede de 
concelho pela portaria 17.773 de 18 de Abril de 1964.   

 Vilankulo foi elevada à categoria de município em 
1998, dispondo desde então de um governo local eleito. De 
acordo com o censo de 2017 o município tem uma popula-
ção de 193.895 habitantes e uma área de 78,8 km2. 
  O turismo é uma das principais actividades econó-
micas do distrito devido aos numerosos empreendimentos 
turísticos tanto na vila de Vilankulo como em duas ilhas do 
Arquipélago de Bazaruto que pertencem administrativa-
mente ao distrito, nomeadamente Benguerra e Magaruque. 
Para tal, a vila está dotada de um aeroporto internacional. 
 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
PRESERVAÇÀO DO AMBIENTE 
 De acordo com o jornal “A Verdade”, um dos de-
safios de um município em expansão é conciliar o desen-
volvimento económico com a preservação do ambiente. Os 
problemas decorrentes desse desequilíbrio são o desempre-
go e o surgimento de famílias carenciadas. O investimento 
em infra-estruturas é fundamental para que o crescimento 
não seja sinónimo de problema. O acesso aos serviços de á-
gua canalizada, luz e cuidados sanitários é imprescindível. 
 Com um clima tropical e húmido ainda que com 
baixa pluviosidade, solos arenosos, relevo de planície e a 
bacia hidrográfica do rio Govuro, a autarquia via, no passa-
do, o seu desenvolvimento dependente do trabalho migrató-
rio e da pesca. 
 

O ASPECTO DA VILA 
 O aspecto da vila, diga-se, poderia ser melhor não 
fosse a proliferação de cercas com base em plantas espin-
hosa no centro e arredores da autarquia. Fala-se, para col-
matar esse desinteresse pela estética visual, numa campan- 
ha de sensibilização, uma vez que não se trata de falta de 
dinheiro, como as construções atestam. É um problema cul- 

 
 

tural que representa uma nódoa na imagem de uma vila que 
reivindica o estatuto de cidade. 
 Vilankulo foi elevada a vila e Sede de concelho pe-
la portaria 17.773 de 18 de Abril de 1964. Faz hoje 55 a-
nos.■ 
 

Tolerância de ponto todo 
dia amanhã 

 Maputo (O Au-
tarca) – Por ocasião da ce-
lebração da Sexta-Feira 
Santa, amanhã (19Abril 
19), a Ministra do Traba-
lho, Emprego e Segurança 
Social, Vitória Dias Dio-
go, concedeu tolerância de 
ponto durante todo o dia, 
para permitir que a comu-
nidade cristã comemore o 
dia que marca a morte de 
Jesus Cristo condignamen-
te. 
 

 Porque a maioria 
da população  moçambica-  

na, incluindo não pratican-
tes da religião, se identifi-
cam com o cristianismo, o 
mais provável é que gran-
de parte das instituições 
públicas e privadas apro-
veitem a ocasião para 
manterem-se encerradas, 
como tem acontecido nos 
últimos anos, não obstante 
a tolerância de ponte se re-
ferir apenas aos trabalha-
dores que professão a reli-
gião cristã. Portanto, me-
lhor os cidadãos que tive-
rem agenda para o dia de 
amanhã aproveitem cum-
prir ainda hoje para evitar 
transtornos.■ (R) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 Pensamento do Dia… (notícia em foco hoje 
18.04.2019, em Moçambique): «Fulano e fulana de 
tal acabam de ser detidos.» Quem sabe, daqui a uma 
década ou antes, outras mais figuras políticas e do to-
po se seguirão quando se apearem do pedestal!? Por-
quê esta situação? Porque o desespero faz com que 
mentores locais talvez precisem de mostrar serviço aos 
“patrões” do globalismo como forma de esconder o 
que nunca esteve oculto. E aí… os bodes expiatórios 
serão sacrificados (primeiro) e há que mostrar distan-
ciamento, porque ‘a lei é dura, mas é a lei’ (dura lex, 
sed lex) …Não se tratará mais da implementação da-
quela frase moçambicana em shiJonga, traduzida para 
português, de que o “cabrito come onde está amarra-
do.” Já não há mais cabritos, mas sim bodes – shipon-
gos, que expiam os pecados próprios, e dos outros 
mais do topo da pirâmide do poder. Um dia a História 
julgará com mais ou menos parcimónia. 
 Mas atenção, à “síndrome de poder” que ca-
racterizou o general Noriega (1934-2017) ditador do 
Panamá de 1983 a 1989, aliado dos EUA (que o der-
rubou), e que em 2019 ameaça Nicolás Maduro 
(1962-…) da Venezuela. A diferença é de que no 
caso Noriega, houve também acusações de ligações 
com o narcotráfico colombiano, aliás uma das cau-
sas que em 20 de dezembro  de  1989  “cerca  de  28 

mil soldados [norte] americanos tomaram de assalto 
a Cidade do Panamá” promovendo um golpe de Es-
tado.  

 

Pois, e em relação a Moçambique, pode até es-
tar a ser germinada de outra forma a geo-estratégia até 
a ‘casa’ do Poder cair. No fundo, uma casa que cai, 
começa a desabar pelo apodrecimento da base que vai 
enfraquecendo até atingir o topo do tecto e assim esta 
desabar no meio de muita poeira mediática.  

 

 É este também o drama de Moçambique. A 
Bancocracia da alta-finança internacional sobrepõe-
se à Democracia…onde em teoria…num Estado de 
Direito, o Poder é do povo que por natureza tanto e-
xulta, se alegra, pela substituição de um líder em 
queda-livre por outro novo. E, ao se desiludir com 
este novo líder poderá também invenctivá-lo acu-
sando-o de aleivosia, traição, corrupção, abuso de 
poder, ‘et cetera.’  

 

Fenómeno, esse, porque de maneira-geral os 
povos são por natureza iconoclastas, anti-imagens 
de poder. É só ter um agitador… 

Isto é – os povos podem nutrir ódio pelos que 
ontem aplaudiram, se hoje se sentirem desiludidos 
colectivamente. É assim a alma humana, às vezes 
deitada na lama! M.K.© PhD. 
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