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`

EDITORIAL
Homenagem aos fazedores e parceiros do O Autarca
Beira (O Autarca) – O presente Editorial que homenageia aos` fazedores e parceiros do Jornal O Autarca resulta duma inspiração induzida pela iniciativa do colunista
João Craveirinha, que num extenso artigo de seis páginas
inseridas na presente edição dá a devida ênfase a citação,
semana passada, do O Autarca e o seu fundador Falume
Chabane pelo Observa-tório da Imprensa do Brasil que aborda o “Longo e árduo caminho de O Autarca” e sem reservas o Craveirinha sublinha que “mereceram ‘6 estrelas’”. O Observatório da Imprensa do Brasil é uma iniciativa do Projor – Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo e projeto original do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). É um veículo jornalístico focado na
crítica da mídia, com presença regular na internet desde
Abril de 1996.

Frase:

Reconhecendo que é sempe uma ocasião especial
obter-se uma citação a esse nível e, sobretudo, pela iniciativa do colunista João Craveirinha, a chefia editoral do O
Autarca considerou importante tomar a oportunidade para
dedicar o presente Editorial para, mais uma vez homenagear aos fazedores e parceiros do Jornal, começando pelo
próprio Craveirinha que desde a duas décadas não tem poupado inteligência e energia para o engrandecimento do O
Autarca. Ao mesmo esforço juntam-se jornalistas colaboradores e especialmente os colunistas regulares Adelto Gonçalves (Além Atlântico - Idéias), Myriam Jubilot (Encruzalhadas – Culturas e Povos), Silvya Botton Gallanni (Instantâneos – Portugal – Moçambique - Brasil); Fanissa Craveirinha (Desafios da Psicoterapia); Salomão Viagem (Falando de Marcas), João de Sousa, Viriato Dias e Leonel Marcelino. Uma saudação especial vai à todos nossos parceiros

E quando perguntarem do seu passado,
simplesmente responda: Eu não vivo mais lá.■

comerciais.■ (Redacção)
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Necessários mais de 888 milhões de dólares para a
reconstrução e resiliência da cidade da Beira
0

Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Autárquico da Beira
(PCAB), Eng. Daviz Mbepo Simango,
apresentou na última sexta-feira, numa
cerimónia pública que teve lugar no
Salão Nobre da Autarquia, o Sumário
Executivo do Plano de Reconstrução e
Resiliência da urbe severamente devastada pelo ciclone Idai entre a noite do
dia 14 de Março último e a madrugada
do dia seguinte.
O Sumário Executivo do Plano
de Reconstrução e Resiliência da Beira, disponível para consulta pública e
que será apresentado na Conferência
Internacional de Investimentos de Doadores, a ter lugar na cidade da Beira
entre os dias 31 de Maio corrente e 01
de Junho próximo, é um documento
preparado pela edilidade local no rescaldo do ciclone Idai, que aborda as
necessidades imediatas de recuperação,
aplicando os princípios de ‘reconstrução melhor’ e ‘redução do risco de desastres’, com uma ampla gama de estratégias e planos que visam tornar a
autarquia resiliente.
O documento aponta serem necessários 888 milhões, 447 mil e 517
dólares norte americanos para a reconstrução e resiliência da cidade da
Beira. Importa salientar que o número
é resultado de um trabalho de levantamento desenvolvido por equipas multisectoriais, integrando peritos nacionais
e estrangeiros sob a coordenação da edilidade. O valor apurado cobre necessidades para suprir danos causados
a área (i)- social (habitação, assentamentos, edifícios e instalações municipais); (ii)- Infraestruturas (protecção
costeira, drenagem, saneamento, resí-

Parte da audiência da apresentação do autarca Daviz Simango referente ao Sumário
Executivo do Plano de Reconstrução e Resiliência da cidade da Beira

duos sólidos, estradas e espaços públicos); e (iii)- Economia (negócios).
O Presidente Daviz Simango
explicou que o plano centra-se nos sectores que estão sob a responsabilidade
do município, e revelou que do levantamento constatou-se que os maiores
danos e perdas foram sustentados por
pessoas que viram a destruição das
suas casas e negócios. “O Município

da Beira tem muito poucos recursos
que possam ser utilizados para responder as enormes necessidades que daí
resultam. Apelamos ao governo nacional e à comunidade internacional para
que se concentrem nas necessidades
das pessoas e das empresas, porque são
vitais para a recuperação da Beira” –
sublinou Daviz Simango.■ (Chabane
Falume)

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

20 de Maio de 1929 … Marcelino dos
Santos completa hoje os seus 90 anos de idade
Marcelino dos Santos (Lumbo, 20 de Maio de
1929) é um político e poeta moçambicano. Foi membro
fundador da Frente de Libertação de Moçambique, onde
chegou a vice-presidente. Depois da independência de Moçambique, Marcelino dos Santos foi Ministro da Planificação e Desenvolvimento, cargo que deixou em 1977 com a
constituição do primeiro parlamento do país (nessa altura
designado “Assembleia Popular”), do qual foi presidente até à realização das primeiras eleições multipartidárias, em
1994.
Com os pseudónimos “Kalungano” e “Lilinho Micaia” tem poemas seus publicados no “Brado Africano” e
em duas antologias da Casa dos Estudantes do Império, em
Lisboa. Com o seu nome oficial, tem um único livro publicado pela Associação dos Escritores Moçambicanos,
em1987, intitulado “Canto do Amor Natural".

HOMENAGEM A “KALUNGANO”
Marcelino dos Santos foi homenageado em Luanda
pela Fundação Agostinho Neto pela passagem do seu nonagésimo aniversário natalício, uma comenda que só se confere, segundo Maria Eugénia Neto, “a personalidades que
contribuem para o engrandecimento da sociedade, seja pelo
seu trabalho, influência social, política ou económica”.
Criada em 2015, a Ordem Sagrada Esperança é honorífica
da Fundação Agostinho Neto, e destinada a galardoar ou
distinguir, em vida ou a título póstumo, cidadãos nacionais
e estrangeiros que se notabilizem com actos excepcionais
ou que tenham prestado serviços relevantes à luta de libertação nacional.■

SONHO DE MÃE NEGRA
Embala o seu filho
E esquece
Que o milho já a terra secou
Que o amendoim ontem acabou.

Ela sonha mundos maravilhosos
Onde o seu filho irá à escola
À escola onde estudam os homens
Mãe negra
Embala o seu filho
E esquece
Os seus irmãos construindo vilas e cidades
Cimentando-as com o seu sangue
Ela sonha mundos maravilhosos
Onde o seu filho correria na estrada
Na estrada onde passam os homens
Mãe negra
Embala o seu filho
E escutando
A voz que vem do longe
Trazida pelos ventos
Ela sonha mundos maravilhosos
Mundos maravilhosos
Onde o seu filho poderá viver.■
OBS: na foto Agostinho Neto e Marcelino dos Santos.■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Outro ponto CRITICO rodoviario, Causando
temor no público em geral.
Acidentes - BEXIGA cheia! olhares deA causa
mais comum das lesões da bexiga é a conNada como sentir-mo-nos ALIVIADOS e a mente
concentrada ao Volante, mas notamos que não é isso que
vem acontecendo nas nossas estradas,..
Apercebe-mo-nos que este assunto CONTINUA a
ser ignorado e tambem negligenciado pelos Condutores,
Passageiros e Ocupantes em geral, mas em particular, pelos Profissionais que passam dezenas de horas diarias ao
volante,..
Na verdade, ha estudos e registos efectuados por
entidades dedicadas na especialidade, que nos alertam para
atribuirmos mais atento pelo facto de que, quando sentimos
BEXIGA CHEIA principalmente quando situado na posição de Quem dirge um Volante, e não aliviarmos com regularidade, isso constitui fonte causadora de varios incidentes e Sinistralidade rodoviária!
Alivie visitando um banheiro, toilette, lavabo ou
instalação sanitária,.. ANTES e durante o uso prolongado
ou não, de um veículo no ambiente rodoviário!!
Por vezes, uma informação sobre saúde ouvida
uma única vez pode ser relembrada por toda a vida, gerando um comportamento preventivo.
Esse foi o impacto de uma palestra, proferida por
um médico cirurgião de um pronto socorro, cujo tema era a
ruptura de bexiga por acidentes rodoviários.
Após a palestra os banheiros/sanitários estavam repletos e os comentários sobre ir ao toilette antes de entrar
num veículo eram enfáticos, demonstrando que o recado
fora ouvido e conseguido!
Através de dados estatísticos e imagens precisas, o
especialista demonstrou como, num acidente que pode ser
até banal, estando a bexiga cheia, há um grave risco dela literalmente 'estourar'.
Ao informar a plateia atenta sobre a frequência de
atendimentos de urgência para sutura de bexiga derivadas
de acidentes de carro, perceberam-se constantes rumores e

tusão, a qual ocorre, sobretudo, devido a acidentes automobilísticos, podendo também decorrer de quedas ou lesões
desportivas.
A maioria das rupturas da bexiga ocorre pelo trauma externo e tem como causa principal a bexiga cheia durante o acidente.
A bexiga cheia de urina absorve o impacto do golpe externo e não tendo resistência suficiente, explode como um balão de ar.
Através da fenda que se abre, a urina e o sangue invadem a cavidade peritoneal, onde se encontram os intestinos, podendo provocar uma peritonite química e infecciosa
com enorme dor. Os principais sintomas são a presença
de sangue na urina e a dificuldade de micção.(aliviar a
carga de urina)
Portanto, bexiga cheia, alem de constituir causa
de acidentes automobilísticos pode ter sérias consequências causando desde logo internamentos de urgência e até
mesmo morte.
A sutura de bexiga não é um procedimento trivial.
Requer um trabalho delicado em um tecido difícil. Complicações podem ocorrer como inflamação da área suturada e
até infecções hospitalares, não muito raras em grande parte
dos hospitais.
Entre os riscos de uma lesão grave está uma pressão arterial perigosamente baixa que pode acarretar choque
e morte.
Assim, .. é importante Aliviar visitando um sanitário, ESVAZIAR a BEXIGA antes de entrar ou acomodar-se em qualquer veículo para mobilidade (seja automóvel, motociclo, camião, carrinha, ónibus, autocarro, mini-bus, chapa, ambulancia, pick-up , 4x4 ou avião,..)
O conselho é VÁLIDO para Jovens, ADULTOS e
CRIANÇAS, pois se estiver aliviado, o risco de rompimento diminui drasticamente.
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N.B.,.. uma palavra de apreço e tenhamos paciência
com os Idosos ,..sim ..os que já construíam o Pais, e lembrem-se, sem telemóveis, sem chapa, sem computador e antes de começarmos a aprender a ler!
Acresce ainda o facto de que se estivermos na posição de Condutor ou Piloto, o incomodo da bexiga cheia,
provoca perturbações e distracção aos necessários sentidos do cérebro, os quais, em lugar de se situarem normalmente concentrados na óptica da condução, são susceptíveis de desvio, criam condições afectas a distracção e causa certa de incidentes e ou sinistros graves!
Justamente por isto, a bexiga cheia considerada pe-

la OMS ou WHO,.. como mais uma das causas efectivamente contribuintes para a sinistralidade rodoviária!
Podemos e devemos Prevenir por esta e varias outras causas!!
As perdas actuais e relativas a mobilidade rodoviária no Sector Privado e Institucional, são elevadíssimas em sofrimentos e os demais custos causando sérios
e constantes desvios aos orçamentos!!
Sabermos estar capazes e actualizados, permite Identificar, avaliar e recomendar os apropriados aplicativos preventivos para travarmos as Interferências que provocam impactos, por isso, a adequada Formação, justifica
toda a diferença,.. Obrigado.■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Jornal ‘O Autarca’ e seu fundador
FALUME CHABANE citados no
Observatório da Imprensa* do Brasil
mereceram ‘6 estrelas’ ******

Falume Chabane**

Texto e imagem com a devida vénia ao Observatório da Imprensa do Brasil*, a Arcénio Sebastião
da DW** alemã, e a outras fontes mencionadas nas Referências. Mphumo João Craveirinha, autor
do extenso artigo reproduzido pelo ‘Observatório…’ e colaborador d’ O Autarca notou algumas
falhas na transcrição dos excertos extraídos desta sua resenha. Nesse âmbito tomou a liberdade de
rever sem alterar o conteúdo inicial. (Redacção)

Sexta-feira, 17 de maio de 2019 / ISSN 1519 - 7670 - Ano 19 - nº 1037
IMPRENSA EM QUESTÃO

Longo e árduo caminho de
O Autarca
Por [Mphumo] João Craveirinha em 24/08/2010 na edição 604
Segunda-feira, 16 de Agosto de 2010,
o editor Falume Chabane (no) ‘Início de
Nova Etapa’:
(…) O Autarca (…) tornou-se no primeiro jornal privado (1998) a surgir no mercado na Cidade da Beira, depois do Diário de
Moçambique, (…) nessa altura estatal.
(O Autarca) … lançou a sua edição zero
no Dia 10 de Junho de 1998, coincidindo o período com o lançamento da primeira campanha
eleitoral autárquica em Moçambique’…
Projectos? (…) ‘em breve (…), lançar

um semanário no formato tablóide.
Posteriormente (…) trabalhar no sentido
de possuirmos (O Autarca) uma estação de rádio e televisão.
São desafios que (…) exigem de nós o
esforço necessário. (…) a Beira, os seus cidadãos, as instituições, merecem e precisam (…)
a edição do jornal no actual formato (…) novos produtos e serviços no mercado’ (excertos
da edição nº 2.000).
Nota breve sobre sabotagem ao Autarca:
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Nota breve sobre sabotagem ao Autarca: roubo descarado de equipamento no aeroporto de Maputo: em 2007, o articulista destas
singelas linhas (J.C) responde solidário ao apelo do (jornal) O Autarca da carência de meios de trabalho resultando em interrupções frequentes de edições do citado jornal.
Agindo de imediato, envia um computador apetrechado com o que havia de mais actualizado no mercado informático em Lisboa,
incluindo a instalação de uma Diciopédia (enciclopédia digital), corrector ortográfico avançado de idiomas vários, teclado moderno ergonómico, rato digital e outras ferramentas custeadas com esforço pelo articulista devido à
urgência. Seria enviado esse material a Aruângua kuSena (Beira), via Maputo, através de
uma agência transitária.
O que aconteceu? Positivamente o equipamento (sem fins lucrativos) foi ‘sequestrado’
no aeroporto de Maputo pela alfândega visando ‘resgate’ sem critérios taxáveis de ad valorem, para não dizer roubo descarado. Para evitar classificações incorrectas comerciais, a caixa e o monitor do PC (personal computer) foram reciclados de quatro modelos desactualizados.
Todavia, o seu interior todo actualizado.
A impressora HP a cores multifunções (modelo 2006) para 2º envio ao jornal O Autarca na
Beira foi cancelado pelo articulista do Dialogando, com muita frustração, perante a não recepção do material anterior pelo editor do jornal.
É esse Moçambique insensível que temos. Por essa razão é que o signatário do Dia-

logando é solidário a todos os projectos socioculturais de mérito e a seus mentores, como é
o caso do jornal O Autarca e de seu fundador –
editor Falume Chabane, que prossegue na
odisseia de manter um projecto jovem de comunicação social independente, mesmo na adversidade e longe do centro do poder políticoinstitucional da capital de Moçambique, onde
alguma pseudo-elite jornalística se entrincheirou como que a confirmar o aforismo:
- ‘a cidade de Maputo é Moçambique. O
resto é paisagem’.
Ironicamente na história de Moçambique, a imprensa e o jornalismo começaram pelo norte da então colónia.
Eis alguns excertos de uma pesquisa académica do autor desta coluna num seu trabalho de 30 de Outubro de 2008 intitulado Portuguese Colonial Press in East Africa and postcolonial press (Imprensa colonial portuguesa
na África-oriental e imprensa pós-colonial):
Introdução em português original do século XIX (ano 1854) segundo fac-simile:
‘A Imprensa é um dos melhores inventos do espírito humano. Ella tem prestado os
mais importantes serviços ao Commercio, a
industria, aos interesses, e à civilização d’uma
grande parte dos povos do universo.’
Foi dentro deste contexto que por ordem
do Governo de ‘Sua Magestade’ (do reino de
Portugal) seria instituída uma ‘Typographia’
na capital da colónia portuguesa de Moçambique, localizada na ilha-Muhipiti [a capital mudaria para o sul da colónia, em Lourenço Marques, em 1898] com o mesmo nome [Typographia].

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Num sábado de 13 de Maio de 1854 surgiria o primeiro número do Boletim Official do
Governo da Província de Moçambique. Teria
uma periodicidade semanal a sair aos sábados.
No próprio número continha informação adicional que:
‘O Governo reserva uma parte da folha
para a publicação de seus actos que deseja
cheguem ao alcance de todos; e apreciará lealmente, as reflexões judiciosas, que sobre elles
lhe forem feitas. (…) Além d’isso a typographia está habilitada para dar ao prêlo quaes
quer outras obras que se convencionem’.
Este advento da tipografia em Moçambique traria novas possibilidades de ‘modernização’ a essa colónia portuguesa da África oriental. A região centro-costeira da colónia
(vale do rio Zambeze) de 1800 a 1840 tinha
passado por um período intenso como entreposto privilegiado de tráfico de escravatura
funcionando numa estrutura descontrolada, em
que as autoridades da colónia tinham dificuldades em cobrar aos particulares portugueses
os ‘cabedais percentuais’ desse tráfico, devidos por lei.
Eis excertos de um relatório de 1881
do Visconde da Arriaga [Arriaga, Visconde
da (1881). Tratado Relativo á Bahia e Território de Lourenço Marques, pp. 49], presidente
juiz de direito, Governador-geral de Moçambique e Deputado às Cortes do Reino de Portugal, em Lisboa, sobre a situação na colónia
nesse período dos primeiros quarenta anos do
século XIX (ortografia no original):
‘Os cem prazos da corôa, que abrangem
um territorio muito maior que a península ibérica’ (…) ‘estão quasi todos abandonados, por

que os seus habitantes foram vendidos para a
America, e os senhores depois d´esta vergonhosa venda e ricos, seguiram quasi todos o
mesmo caminho, vindo alguns para a Europa’
(…)
Em 1820, os habitantes de Quilimane
(colonos), que pela sua riqueza se consideravam a povoação mais importante e aristocratica da provincia, proclamaram-se independentes desligando-se do governo da capital e unindo-se ao Rio de Janeiro’ (…)
‘O Praso Luabo, que foi dos jesuitas, e
que durante muitos annos forneceu mantimentos de arroz, milho, mandioca, feijão e ervilha
para os navios de escravos, que aportavam a
Quilimane, está hoje despovoado, por que os
colonos [ex-prazeiros ´negros´ assimilados e
mestiços proprietários de pequenas herdades a
prazo´] também foram vendidos‘(…).
Pioneirismo em Moçambique colonial: Ars Artificialiter Scribendi (arte artificial de escrever): Primeiras publicações independentes e população alvo: a imprensa iria ter
um papel importante na divulgação quer do
que se passava em África, quer de notícias
vindas do reino e da situação política.
As primeiras tentativas de imprensa ‘livre’ são esboçadas entre os colonos portugueses. Em 9 de Abril de 1868 surge o jornal O
Progresso, o primeiro jornal privado de Moçambique.
Devido a um litígio com um juiz, segundo nos conta o investigador Ilídio Rocha, o
jornal é suspenso pela Ordem nº 243 de 11 de
Abril de 1868 do Governador-Geral da Província, tenente-coronel António Augusto de Almeida Portugal Correia de Lacerda.
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É institucionalizada assim a censura prévia a todos os jornais. Surgem em finais do século XIX jornais comerciais de empresas particulares, como a majestática Companhia de
Moçambique (na origem da Entreposto de Portugal) além de jornais mais informativos ou
políticos, de pendor republicano e anarco-sindicalista. Alguns jornais em inglês surgem,
com os sugestivos títulos de The Beira Post
(1898-1921), Lourenço Marques Guardian
(1905-1952) e Beira News (1922-1951).
Evolução da imprensa (1909 -1974):
De todos os jornais surgidos em Moçambique,
destacaremos o primeiro jornal publicado e redigido por mestiços (e ‘negros’ assimilados),
patrocinados pela maçonaria portuguesa (Grémio Lusitano). É fundado em 1 de Março de
1909, intitulado O Africano e é o primeiro cuja
população alvo era a população africana nativa. É também o primeiro a utilizar uma língua
baNto (africana) – o shi-Jonga – além do português. Daria origem ao jornal O Brado Africano (1918-1974) pelos mesmos jornalistas
fundadores, os irmãos Albasine e Estácio Dias,
também dirigentes associativos do ‘Grémio Africano’, mais tarde ‘Associação Africana’ de
predominância mestiça (extinta pela Frelimo).
Um outro jornal torna-se um marco na história
do jornalismo progressista em Moçambique e
de Portugal – trata-se de A Tribuna, fundado
pelo escritor e empresário português João Reis
e apoiado por uma ‘elite’ de jornalistas portu-

gueses e africanos, entre os quais os poetas José Craveirinha e Rui Knopfli, o ensaísta Eugénio Lisboa, o jovem escritor Luís Bernardo
Honwana e o repórter-fotográfico Ricardo
Rangel. Surge assim A Tribuna em 6 de Outubro de 1962. Era governador-geral em Moçambique o contra-almirante Sarmento Rodrigues, que autorizaria a publicação desse jornal
diário. O seu chefe de redacção foi o jornalista
António de Gouveia Lemos, de Lamego (Portugal). Em conjunto com Amadeu José de
Freitas e Ilídio Rocha, promoveram formação
para comunicação e jornalismo a estudantes de
liceu em Lourenço Marques.
A Tribuna, na altura, foi considerado no
Brasil e internacionalmente como o mais moderno jornal de língua portuguesa. O grafismo
era do mestre Garizo do Carmo (que foi monitor de tecnologias de pintura e decoração do
autor deste apontamento em 1964, na Escola
Industrial).
O jornal tornou-se obviamente no alvo
da Pide, polícia política portuguesa. Em Março
de 1963, o jornal A Tribuna seria absorvido
pelo BNU (Banco Nacional Ultramarino) devido a dívidas e entregue à União Nacional, de
Salazar. Seria extinto em 1975 pela Frelimo. O
jornal diário até então da situação era
o Notícias de Lourenço Marques, fundado a 15
de Abril de 1926. Ao contrário dos outros, foi
o único que sobreviveu ao ‘pós-colonial’ de
1975, adaptando a sua vocação. Intervencionado após a independência, transformar-se-ia
num periódico oficioso do actual regime no
poder – Frelimo (1975 a 2010), intitulandose Notícias de Maputo.
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Imprensa ‘pós-colonial’: Grosso modo,
na independência a partir de 25 de Junho de
1975, toda a comunicação social moçambicana
e a publicidade passam a ser controladas por
um Ministério de Informação. (…)
Paradoxalmente, parecia que a sombra
da lei de Imprensa de 3 de Setembro de 1926,
do ministro João Belo de Portugal, restringindo a liberdade de imprensa na colónia, pairava
de novo sobre Moçambique a partir de 1975.
Na altura, em 16 de Outubro de 1926,
numa frente comum, reagiriam contra a ‘lei
João Belo’ alguns jornais editados na capital
de Moçambique, redigindo um protesto único,
tais como o jornal Brado Africano, Jornal do
Comércio, Emancipador (clandestino operário) et cetera.
Alguns dos editores europeus, naturais
de Portugal, são expulsos de Moçambique em
1926 por incomodarem o regime português de
então. Em 1975 muitos dos actuais escribasjornalistas de Moçambique, jovens na altura e

ultra - revolucionários, pactuaram com a Frelimo na ofensiva contra os ‘reaccionários.’ Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades (O
tempora o mores).
Actualidade do jornalismo em Moçambique:
De 1976 a 1992, Moçambique é envolvido numa ‘guerra civil’ sui generis.
Com a abertura ao multipartidarismo, é
abolida a censura prévia institucional. A partir
desse momento é facilitada a licença para órgãos de informação escrita, radiofónica e televisiva.
Por falta de meios e de equipamento, os
repórteres e jornalistas de Moçambique tornam-se pioneiros na inovação de jornais diários em formato A4 por assinaturas via fax.
Mais tarde, com a versão online e, numa
fase mais recente, transformam-se em sociedades de cooperativas de jornalistas associados,
investindo em jornais tablóides com versão
online. Alguns mantêm a versão via fax.

‘A Imprensa de
Moçambique
História e catálogo
(1854-1975)’
de Ilídio Rocha

‘mediaFAX’ pioneiro jornal via fax de Moçambique
do malogrado jornalista beirense Carlos Cardoso
(1951-2.000), voz incómoda silenciada a tiros de
metralhadora em Maputo, a 22 de Novembro.

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Apesar da liberdade de imprensa actual
(2010) há riscos à integridade física de alguns
jornalistas quando denunciam certas arbitrariedades quer de empresários em promiscuidade
com políticos, quer outras.
Todavia a imprensa escrita corre o risco
de se substituir à oposição ao governo, pela
forma contundente como assina alguns de seus
editoriais. Isto, reflexo de uma inércia da oposição moçambicana com assento parlamentar.
Informação impressa de um processo iniciado em 13 de Maio de 1854 em Muhipiti

(muitíssimo anterior ao 13 de Maio da Cova
da Iria de 1917), de facto, desse processo do
séc. XIX a 10 de Junho de 1998 – edição zero
– e daí a 16 de Agosto de 2010 – edição 2.000
d´ O Autarca –, o jornal pioneiro da Beira percorreu um caminho longo (Caminho Longi)
não para S.Tomé, como a morna cabo-verdiana nos sugere, mas sim, num caminhar que
chega longe num processo de perseverança
de seu editor-fundador Falume Chabane –
Asante Sana! Khani Mambo! Bem-haja!
****** Jornalista, Lisboa (Portugal)

Jornal de
SÁBADO, 27 DE
ABRIL DE 1974.
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