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EDITORIAL 
 

Dugongo: Melhor Presente da Independência 
 Beira (O Autarca) – O país celebra esta semana 
(próxima sexta-feira, 25jun2021) o 46º aniversário da pro-
clamação da independência nacional, evento que marcou o i-
nício legal da construção do estado soberano moçambicano. 
Na prática foi uma proclamação de transferência do poder 
político-administrativo do regime colonial fascista português 
à FRELIMO que na altura auto-proclamou-se representar to-
dos moçambicanos. Há várias teorias que defendem que nos 
últimos 46 anos o que o país tem a celebrar é apenas a inde-
pendência política, pois noutros domínios a realidade tem 
mostrado que o estado soberano moçambicano não consegue 
avançar, para não dizer mesmo que tem estado a regredir em  

vários domínios da vida dos seus cidadãos.  
 Entretanto, num contexto em que o país luta pela au-
to-superação principalmente para alcançar a independência 
económica, e num cenário em que o esforço nacional está 
concentrado na construção, até para promover uma habita-
ção minimamente decente para os seus cidadãos, O Autarca 
não tem reservas em destacar a recente oferta da Dugongo 
ao mercado de cimento como sendo o Melhor Presente aos 
moçambicanos pela celebração dos 46 anos da independên-
cia. Exigimos ao governo para convencer a Dugongo a insta-
lar mais fábricas, começando por Sofala, em Muanza onde 
abunda muito calcário. O Autarca celebra  a  Dugongo  nesta   

comemoração da independência.■ (R) 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/06/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.11 75.58 EUR UE 

62.43 63.67 USD EUA 

4.35 4.44 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: A classe dominante nunca será capaz de resolver a crise. 

Ela é a crise - Rob Riemen, Filósofo e escritor holandês  
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Nos próximos 4 meses, a operadora de telefonia móvel vai oferecer carros 
Kia Sonet 0KM, Smart TVs Samsung, Modems Wi-Fi e Smartphones 
ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

Maputo (O Autarca) – A Vo-
dacom, no seu compromisso com o 
propósito de contribuir para a melhoria 
da vida dos seus clientes vai realizar, 
entre os dias 17 de junho e 8 de outu-
bro, uma mega promoção destinada a 
todos os clientes pré-pagos, híbridos e 
pós-pagos individuais registados (ex-
ceptuando clientes pós-pago empresa-
riais/ corporativos).  
 Uma nota da companhia que 
lidera o mercado moçambicano de te-
lefonia móvel refere que durante 4 me-
ses, os clientes da Vodacom terão a o-
portunidade de ganhar valiosos pré-
mios como um dos 4 carros Kia Sonet 
0KM, Smart TVs Samsung e Mo-
dems Wi-Fi todos os meses, e ainda S-
martphones Samsung A02, todas as 
semanas.  

“Cada 30MT gastos na  activa- 
 

ção de ofertas de voz ou de dados atra-
vés do *111# (pré-pagos e híbridos), 
ou gastos na factura mensal e consumo 
extra (pós-pagos individuais), corres-
pondem a uma participação (entrada) 
para o sorteio semanal. Para o sorteio 
mensal, todas as entradas/pontos acu-
mulados nos dias e semanas anteriores 
até à data do sorteio mensal serão 
considerados” – refere o comunicado.  
 Segundo a fonte, os sorteios 
te-rão lugar todas as quintas-feiras nas 
instalações da Vodacom e na presença 
da Inspecção Geral de Jogos sendo 
que, a última quinta-feira do mês será 
dedicada ao sorteio mensal. 
 Os clientes vencedores serão 
informados telefonicamente pelos a-
gentes especiais da linha do cliente da 
Vodacom, através do número 84 111. 
A entrega dos prémios será feita na  lo- 

ja Vodacom mais próxima do vence-
dor, ou numa localização alternativa, 
com a participação especial do Embai-
xador da Vodacom, Mr.Bow.   
 “A Mega promoção vai permi-
tir que os nossos clientes  tenham a o-
portunidade de receber grandes pré-
mios, ao fazerem o que já têm o hábito 
de fazer com os seus celulares: uso de 
serviços de voz e dados da Vodacom. 
Com esta iniciativa queremos  garantir 
que damos vida ao nosso propósito e 
também ao nosso posicionamento da 
marca,  quando estamos ligados à rede 
4.5G, temos tudobom e contribuímos 
para a melhoria da vida dos nossos 
clientes. Esta é também uma forma de 
agradecer pela confiança que deposi-
tam na marca Vodacom”, destacou Se-
kou Barry, Director Executivo da Área 
Comercial da Vodacom.■ (R/CI) 
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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 

Cacimbo e Nevoeiro - São Inimigos das Rodas em 
movimento! 
 

 

Neblinas, Cacimbo e Nevoeiro marcam presença na-
tural em terras do Índico durante esta estação climática, sob 
grandes diferenciais de temperatura, por isso, admitamos al-
gumas consequências em mobilidade rodoviária,... a evitar-
mos.   
 O nevoeiro promove um estado crítico de risco ele-
vado na condução, pelo facto de diminuir consideravelmen-
te a visibilidade, deixando no asfalto uma camada escorre-
gadia, diminuindo o atrito que os pneus executam na sua 
função normal. 
 Quando um condutor se depara com condições de 
nevoeiro deve, de imediato, sinalizar a viatura com as luzes 
de cruzamento (médios) e accionar as luzes de nevoeiro à 
frente e na rectaguarda.  

Em simultâneo, adaptar a velocidade e assegurar 
uma maior distância de segurança. 

 

 

 As luzes são o elemento fundamental na comunica-
ção no nevoeiro, em especial as luzes de médios, devem ser 
usadas, de dia ou de noite, e sempre que a visibilidade esteja 
em dúvida ou comprometida. 
 
 

 

Os máximos devem ser evitados, em especial à noi-
te, pois refletem-se no nevoeiro impedindo a visibilidade a 
maior distância.  

 

Sempre que a reduzida visibilidade se mantenha, as-
segure as luzes de nevoeiro dianteiras e traseiras.  

 

N.B. as luzes de nevoeiro da rectagurada, devem ser 
desactivadas, tão logo a visibilidade volte ao normal.   

E os 4 Piscas? 
  As luzes de emergência, conhecidas por 4 piscas, 
devem ser utilizadas neste ambiente de nevoeiro, apenas se, 
o veículo estiver imobilizado, por alguma deficiência mecâ-
nica, sinistro, algo impedindo ou duvidoso no piso da via, 
indisposição do condutor, forçado a circular a velocidades 
muito baixas.   

Como medida de alerta, recomenda-se ainda o re-
curso instantâneo aos 4 piscas quando houver necessidade 
de uma travagem forte, repentina e inesperada.   

Se as luzes são importantes na condição de reduzida 
visibilidade, para o movimento em segurança é essencial ter-
mos presente, que dependemos muito do estado das rodas e 
condições dos pneus. 
 

PNEUS  
 A disciplina vital, tem prioridade na observação 
diária sobre a satisfação da condição dos pneus, e sobretudo 
durante a rodagem, o condutor deve conseguir manter os p-
neus sempre com boa aderência ao solo.   

O que significa, moderar a velocidade conforme o 
meio ambiente,... 

 

No caso perante nevoeiro e de forma prudente, o 
condutor deve agir prevenindo-se pelo piso escorregadio. 

 

Em caso de dúvida sobre a aderência do veículo ao 
solo, por prevenção e segurança, o condutor deve utilizar 
o recurso da tração 4x4, selecionar a posição 4H, isto se o 
veículo estiver desse modo equipado e se o sistema estiver 
operacional... 
 Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA         
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA      
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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do os dispositivos que facilitam limpar na frente, o pára-
brisas e ou o vidro traseiro. 

Durante o percurso em risco, pelo nevoeiro ou ca-
cimbo, importa consultar com maior frequência os retro-
visores e em especial, naquele instante antes de travar. 

Evite travar repentinamente, pois quem vem atrás 
pode não estar distante o suficiente e não conseguir evitar 
o acidente. 

Aumente a distância de segurança para com o 
trânsito (peões, veículos e animais) e admitindo obstáculos 
inesperados no piso de circulação. 

Agindo “defensivamente por antecipação" tem 
tempo para decidir por mudanças suaves de ritmo e veloci-
dade moderada, face a circunstâncias críticas de reduzida vi-
sibilidade para todos. 

Não dependa apenas do equipamento, convencido 
pelas tecnologias, mantenha-se actualizado e capaz ao ade-
quado uso, manutenção diária, antecipando-se aos meios e 
atento aos factores humanos com os quais necessitamos de 
conviver. 

Tal qual a educação, a formação e a mobilidade, não 
são tarefas, integram a saúde, o trabalho, o meio ambiente, 
como disciplinas essenciais ao desenvolvimento Humano.■ 
 

Continuado da Pág. 04 
Provavelmente a distracção venceu antes da sua 

partida naquela madrugada com céu limpo, mas de nevoeiro 
cerrado nas zonas baixas e curvas...  
 Evitar travagens bruscas, atribuir adequado e an-
tecipado recurso da caixa de velocidades (seja manual ou 
automática) agir para reduzir a marcha por acção do motor. 
 Deve aconchegar o pedal de travão em modo suave, 
porque ajuda a sinalizar a presença da viatura, via 3 luzes 
de travagem disponíveis na rectaguarda. 
 As luzes de travão, facilitam a comunicação ao 
trânsito na retaguarda, porém, considere que muitas viaturas, 
não dispõem de luzes de nevoeiro dedicadas na traseira. 
 Vidros desembaciados, escovas em bom estado e 
água no esguicho. 
 Evitando a distração, o condutor deve manter os vi-
dros do carro desembaciados, fazendo uso adequado do 
sistema de A/C, afirmativo, usar o sistema do ar condicio-
nado na regulação apropriada. 

Há quanto tempo, nunca consultou o manual de 
instruções da máquina que pressupõe conhecer? 

Manter as escovas limpa-vidros funcionais e con-
firmar antes da partida que tem água no  depósito,  operan- 
 

País perde General devido a distração na mobilidade 
rodoviária 

Chimoio (O Autarca) – O jo-
vem general Raúl Simões – Coman-
dante Provincial da PRM de Manica 
perdeu a vida ontem a tarde na EN-6, 
em Gondola, depois de se envolver 
num “espetacular” acidente de viação. 

O jovem general Simões cons-
ta que foi o principal protagonista do 
acidente que acabou tirando-lhe a vida 
e de duas companheiras com quem via-
java na viatura particular de alta cilin-
rada. Testemunhas referem que Raúl 
Simões circulava em alta velocidade e 
a distração relativamente as normas de 
mobilidade rodoviária pode ter sido a 
causa principal do sinistro. 

O acidente que ceifou a vida 
do General Raúl Simões remete à uma 
séria reflexão sobre a postura a adoptar 
na mobilidade rodoviária, independen-
temente do domínio de volante, posi-
ção social, qualidade e estado da viatu- 

 
 

ra em uso. É preciso perceber que pela 
posição que ocupava, o General Raúl 
Simões devia ser exemplo na condução 
prudente e exemplar, ainda que nem 
por isso ficasse imune a acidente. 
 Perante este acidente, torna-se 
imperativo a renovação da chamada de 
atenção para maior responsabilidade na 
mobilidade rodoviária, cuja ausência 
proporciona consequências enormes, 
sobretudo aos dependentes.■ (R) 
  

 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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O Autarca: seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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  INTRODUÇÃO  |  JOÃO CRAVEIRINHA, JR. 
 

1961-1974 | 13 ANOS - 3 FRENTES:                                                                             
ALGUMAS HISTÓRIAS NÃO CONTADAS   DA SANGRENTA GUERRA COLONIAL PORTUGUESA,  
EM ÁFRICA, CONTRA O DIA DA INDEPENDÊNCIA AFRICANA. 
 

13 ANOS - 3 FRENTES:  
- ANGOLA (1961);  
- GUINÉ-BISSAU (1963);  
- MOÇAMBIQUE (1964). 
 

1961-1974: 13 YEARS - 3 FRONTS:                                                                                                   
SOME UNTOLD STORIES OF THE BLOODY PORTUGUESE COLONIAL WAR  
IN AFRICA AGAINST AFRICAN INDEPENDENCE DAY.                                                                 
 

13 YEARS - 3 FRONTS:                     
- ANGOLA (1961);                                       
- GUINEA-BISSAU (1963);                                          
- MOZAMBIQUE (1964).   

 
 
 
ABSTRACT 

In the middle of the 21st century, after 46 years of African independences from 1975 – it appears that the growing 
and pandemic MOCKERY AND BADMOUTH popular in Angola, Guinea-Bissau, and Mozambique, is a medieval Portuguese 
cultural heritage, transposed to his former African colonies. 

Colonies was the classic designation still used at the beginning of the so-called corporative Estado Novo (New State] 
which started in 1933, later on (1951) referred as ‘Overseas Provinces.  Estado Novo ended on 1974, April 25, by the 'Carna-
tion Revolution' led by the Portuguese Captains of April.’ Angola, Guinea-Bissau, and Mozambique are the African territo-
ries self-decolonized through the armed struggle – 1961 until 1974 – against the Portuguese colonial occupation through 
guerrilla warfare. 

African guerrilla warfare was due to the intransigence of Lisbon regime in preparing Africans for their respective in-
dependences. The History of Portugal itself is an example for the legitimacy of armed struggle for independence against fo-
reign dominations such as Spanish and French. 

The 13 years of war effort in the African colonies was depleting the country in Europe. The socio-economic situation 
in Portugal was regressing more and more. The Portuguese migratory exodus, from Europe, almost to every corner on the 
earth, was extremely high. 
 

RESUMO 
Em pleno século XXI, após 46 anos das independências africanas de 1975 – infere-se que o crescente e pandémico 

ESCÁRNIO E MALDIZER popular, em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique,1 seja uma herança cultural, medieval portuguesa, 
transposta pelo colonialismo1 anterior, para essas suas colónias em África. Colónias, posteriormente ditas ‘províncias ultra-
marinas’ nos inícios do denominado Estado Novo2 corporativista iniciado em 1933 e terminado em 25.04.1974, com a ‘Re-
volução dos Cravos’ dirigida pelos Capitães de Abril. 

Angola, Guiné-Bissau e Moçambique – territórios africanos que se auto-descolonizaram pela luta armada (1961 a 
19743) contra a ocupação colonial portuguesa que durou Guerra de guerrilha africana, devido à intransigência do regime de 
Lisboa em preparar os africanos para as respectivas independências. A própria História de Portugal é exemplo da legitimida-
de de se lutar pela independência contra as dominações estrangeiras, tais como: espanhola e francesa.  

Os 13 anos de esforço de guerra nas colónias em África esgotavam Portugal na Europa. A situação socioeconómica 
no país regredia cada vez mais. Extremamente elevado o êxodo migratório português, da Europa, quase para qualquer canto 
do planeta.  
 

ALGUMAS HISTÓRIAS NÃO CONTADAS | SOME UNTOLD STORIES       
Em 1960, anteriormente às insurgências armadas nas suas colónias na África ocidental e oriental, Portugal ‘usufruía’ 

de algum desenvolvimento económico-financeiro com a recepção ‘tax free’ (livre de impostos) das caudalosas riquezas das 
colónias – madeiras preciosas, produtos agrícolas – sisal, algodão tipo egípcio, chá tipo Ceilão, açúcar de cana, peles e têx-
teis.  

Além do ouro vindo de Moçambique, proveniente do desconto anual de 25% dos salários das  dezenas  de  milhar  de 
 

Pacto de Silêncio dos ex-Beligerantes? 
Pact of silence from ex-Belligerents? 
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 jovens ‘magaízas’ rurais – vulgo mineiros moçambicanos nas minas de ouro das terras do Rand – vizinha República da Áfri-
ca do Sul bóer do apartheid.4  

Descontos percentuais anuais desde as décadas de 1920 a 1974 – convertidos em 40 toneladas de barras em ouro 
(Krugerrand) transportadas do hinterland aurífero pelas ‘Suid-Afrikaanse Spoorwee’ – Ferrovias da República da África do 
Sul para o Cais Gorjão do porto da cidade de Lourenço Marques e por via marítima nos navios cargueiros portugueses para 
os cofres do BNU em Lisboa. Esse ouro inseria-se no pacto colonial – português / bóer, da década de 1920 de exportação de 
mão-de-obra ‘indígena’ para as minas de ouro do Transval através da ‘Witwatersrand Native Labour Association’ vulgo 
‘WENELA.’ 

 
 
 
 
 
 
 
O regime do novo Moçambique, saído em 25.06.1975, continuou com o anterior acordo colonial português com o i-

nimigo regime do apartheid. Porém, a ‘troca’ não mais em barras de ouro, mas sim em dinheiro Rand, moeda da R.A.S. 
E de Angola, a ‘metrópole portuguesa’ (na Europa) recebia, sobretudo, diamantes, petróleo, café. São Tomé e Prínci-

pe… cacau para chocolate. Da Guiné-Bissau, arroz e madeiras. Cabo Verde forneceria a mão-de-obra para a construção civil, 
empregadas domésticas e funcionários para as outras colónias. Aliás como no passado no período da escravatura em Portu-
gal. 

Porém, no retorno comercial das matérias-primas manufacturadas em Portugal, as colónias (Angola, Moçambique, 
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe) pagavam imposto pela importação da “mãe-pátria.” E, note-se, Guiné-Bissau, a mais 
esquecida do ‘reino,’ seria lembrada por ter sido a única guerrilha africana que alcançou uma vitória militar anti-colonial, a 
sul do Sahara.  

Nesse âmbito o regime vigente de Marcelo Caetano ponderava em 1973 abandonar essa colónia na África ocidental. 
No entanto a ligação da liderança do movimento guerrilheiro guineense à componente cabo-verdiana, inviabilizaria essa pos-
sibilidade. O PAIGC que liderava a guerrilha não aceitava a separação da independência da Guiné-Bissau com o arquipélago 
de Cabo-Verde.  

Por outro lado, a ‘guerra colonial’ inverteria esse tímido desenvolvimento na dita metrópole europeia, notado em 
1960, devido à exploração das colónias incluindo as da Ásia e Oceânia. Verificar-se-ia um aumento de altos níveis de pobre-
za e de emigração clandestina para América do Sul, França e outros lugares – em particular de jovens portugueses refrac-
rios5 a uma guerra desgastante de 13 anos em África, longe da sua terra natal na Europa, progressivamente. 
 

‘CASA ONDE NÃO HÁ PÃO, TODOS RALHAM E NINGUÉM TEM RAZÃO!’  
Com efeito em Portugal, do novo século XXI, apesar de membro da União Europeia, nota-se um registo latente ‘sau-

dosista’ no discurso quotidiano de regresso ao passado…, mas mais num contexto do que se terá perdido em África, de todo 
compreensível. É humano. Ou não será? 

Porém. uma espécie de refúgio na memória colectiva de pertença à derradeira potência colonial, europeia, em África.  
Em abono da verdade, o discurso sociopolítico português no seu actual panorama nunca se actualizou, escudando-se 

numa lusofonia utópica não consensual entre Portugal e os demais parceiros. Poderá haver uma explicação lógica para tal si-
tuação – a falta de uma descolonização psicológica da sociedade portuguesa passados 47 anos, em 2021.  

Os discursos políticos mais ou menos inflamados ou distorcidos da realidade, falam por si. A fase pandémica, em 
curso, é pretexto para tudo mais alguma coisa e evita a problematização dos conceitos. São de domínio público no quotidiano 
televisivo. E, grosso modo, o reflexo dessa memória ‘não descolonizada’ na sociedade portuguesa nos remete pouco (ou 
muito) para o apotegma luso que diz: ‘CASA ONDE NÃO HÁ PÃO, TODOS RALHAM E NINGUÉM TEM RAZÃO!’ 

Em 2004, o Prof. Mário Pinto havia parafraseado o título em epígrafe, num seu artigo, contextualizando a actualida-
de de Portugal com uma variante:  

‘Casa Onde Não Há Razão, Todos Ralham E Não Há Pão.’6 

(…) “Penso que a conexão lógica interna deste sábio ditado se mantém válida se alterarmos assim os termos do juízo: casa onde não há razão, 
todos ralham e não há pão. Isto é: se se perde a racionalidade, o discernimento, o bom senso e a virtude, segue-se que a consequência é a conflitualidade 
negativa e depois o empobrecimento. Isto pode aplicar-se à situação portuguesa.” (…) 
 

NOTAS 
 

1. Colonialismo (remete a fontes abalizadas, por isso a referenciamos como aceitáveis) 

Colonialismo – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)  
 

2. O Estado Novo (1933-1974) 
Estado Novo (parlamento.pt) 
 

3.25 DE ABRIL E INDEPENDÊNCIAS                                                                                  
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 Cronologia 1961-1969: Início da Guerra Colonial e viragem no destino das colónias 
Cronologia 1961-1969: Início da Guerra Colonial e viragem no destino das colónias | 25 de Abril e Independências | DW | 10.12.2013 
 

4. Deutsch Weller: Mais passado que futuro: mineiros moçambicanos na África do Sul 
Mais passado que futuro: mineiros moçambicanos na África do Sul | Internacional – Alemanha, Europa, África | DW | 16.07.2014 
 

5. REFRACTÁRIO: ‘MILITAR jovem que foi apurado para o serviço militar mas não se apresentou na sua unidade’ 
refractário | Definição ou significado de refractário no Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa sem Acordo Ortográfico (infopedia.pt) 
 

6. [Professor catedrático] Mário Pinto: ‘Casa onde não há razão, todos ralham e não há pão’ 10 de Maio de 2004, in jornal 
Público (Portugal). (…) “Penso que a conexão lógica interna deste sábio ditado se mantém válida se alterarmos assim os ter-
mos do juízo: casa onde não há razão, todos ralham e não há pão. Isto é: se se perde a racionalidade, o discernimento, o bom 
senso e a virtude, segue-se que a consequência é a conflitualidade negativa e depois o empobrecimento. Isto pode aplicar-se à 
situação portuguesa.” (…) 
Casa onde não há razão, todos ralham e não há pão | PÚBLICO (publico.pt) 
 

REFERÊNCIAS 
A GUERRA E AS RESPOSTAS MILITAR E POLÍTICA | RTP 2 
https://media.rtp.pt/descolonizacaoportuguesa/pecas/a-guerra-instala-se-em-tres-frentes/ 
 

Alberto Amaral [Professor] 
Wayback Machine (archive.org) 
 

Alberto Amaral [Professor catedrático]: ‘As pedradas do Professor Mário Pinto.’ 
9 de Fevereiro de 2002, in jornal Público (Portugal). 
https://www.publico.pt/2002/02/09/jornal/as-pedradas-do-professor-mario-pinto-167207                                      
 

Prof. Mário Pinto Edição  
https://iep.lisboa.ucp.pt/person/mario-pinto 
 

History of the SAR&H Magazine from 1905 to 1930 
HTTP://WWW.THEHERITAGEPORTAL.CO.ZA/ARTICLE/HISTORY-SARH-MAGAZINE-1905-1930 
 

DENOMINAÇÕES COLONIAIS 
-  PARA USO INTERNO, em 1930; era o Império Colonial Português. 
- PARA USO EXTERNO, a Constituição de 1951 passou à designação mais “aceitável” de Províncias Ultramarinas. 
- A partir de 1970 a denominação de ‘ESTADO’ retomaria o anterior exemplo do ‘Estado Português da Índia.’                                               
 

Uma contradição evidente, por ultrapassar em dimensão geopolítica o anterior epíteto colonial de ‘Província’ – designação 
comparável às províncias portuguesas europeias. Tais como do Minho ao Algarve, etc. 
 

ARQUIVO PESSOAL DO EDITOR DO VUJONGA MAGAZINE 
ANUÁRIO DO ESTADO DE MOÇAMBIQUE (1972-1973). INFORMAÇÕES OFICIAIS, COMERCIAIS, GEOGRÁFICAS E HISTÓ-
RICAS – 51ª EDIÇÃO. Lourenço Marques: Editores A. W. Baily & CA., Lda. Informações Oficiais, Comerciais, Geográficas e 
Históricas.  
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DÚVIDAS  POR  ESCLARECER 
 

PORTUGAL: 13 ANOS DE GUERRA EM ÁFRICA –1961-1974. 
 

1-Envolvidos num total por fases, cerca de 500 mil militares europeus e milícias africanas, no esforço de guerra em defesa 
do colonialismo. 
2-Cerca de ‘8.9201 soldados mortos’ [a 10 mil soldados]. 
3-Milhares de feridos de guerra, graves e ligeiros. (Incluídos acidentes em missão de serviço). 
4-Pós-traumas de guerra:2 mais de 100 mil ex-soldados sem acompanhamento psicológico para ‘exorcizar’ os malefícios do 
que fizeram e viram, e sofreram: - “Para mim a guerra está bem viva.”2 
5-Mais de 1 milhão de pessoas afectadas e familiares dos soldados portugueses que sofriam pelos seus entes queridos desta-
cados nos longínquos terrenos africanos de guerra.3 
6-ALCORA:4 “Unidos Venceremos - United We Win” – a última aliança euro supremacista na África Austral: Portugal, [a-
partheid] Zuid-Afrikaansche Republiek, Rhodesia.  
 

 
 

1. Dias, Francisco da Silva (2016). Cenas do Século XX. Almada: Casa da Cerca. C. Municipal de Almada. 
2. “(…) O 12º Destacamento de Fuzileiros Especiais de 1965/67 em Moçambique foi o mais operacional e com maior risco. 
Se matámos, não importa.” | ‘3 de Abril de 2011 às 00:00’ 
https://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/para-mim-a-guerra-esta-bem-viva 
3. “Guerra colonial: Eles resgataram os que lá ficaram” [data venia Sara Capelo in sabado.pt] 
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/guerra-colonial-eles-resgataram-os-que-la-ficaram 
4.‘Colonial Wars, Colonial Alliances: The Alcora Exercise in the Context of Southern Africa’ 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/41748/1/Colonial%20Wars%2C%20Colonial%20Alliances.pdf 
 
 
 
 

O esforço de guerra de 13 anos em África – 1961-1974 – teve e tem seus custos humanos irreparáveis, psicológicos e 
materiais que ainda se vão reflectindo na actualidade, na efeméride de mais um 25 de Abril de 2021. 

Passados 47 anos, as abordagens reais desses custos trágicos têm sido evitadas. Alguns, sem noção da dimensão mí-
nima desse esforço hercúleo e traumático de guerra que envolveu milhões de almas, de vidas humanas, quer de Portugal, 
quer de Angola, Guiné-Bissau e sua parceria com Cabo-Verde e de Moçambique, e mesmo de São Tomé e Príncipe, extrapo-
lam como se nada tivesse acontecido de dramático. É como se as independências africanas tivessem sido uma oferta de Por-
tugal, a antiga administradora colonial. Nada de mais errado de todos os pontos de vista.  

Ora, porquê tanto silêncio após 4 décadas e 7 anos?  
O veterano general de topo de Moçambique, Alberto Chipande, há tempos terá dito que: 
 “Fomos enganados pelos portugueses.”  
(Aliás não só ele – outros terão manifestado esse incómodo pelo “pacto de silêncio” entre a liderança guerrilheira dos 

denominados Movimentos de Libertação africanos das colónias portuguesas e o então MFA – Movimento das Forças Arma-
das portuguesas).  

Chipande, saído da guerrilha e antigo monitor primário do planalto de Mueda, anterior ao início da insurreição arma-
da de 1964, da região sempre mártir de Cabo Delgado referia-se concretamente a quê? 

Alguns dados estatísticos ad hoc (mas confirmáveis) sobre a guerra colonial para Portugal e de libertação para os in-
dependentistas africanos podem ser elucidativos para escalpelizar essa eventual afirmação e a de outros. ■ JOÃO CRAVEI-
RINHA, JR.  
 

CONCLUSÃO | 1ª PARTE de 5 
 Pacto de Silêncio dos ex-Beligerantes? | Pact of silence from ex-Belligerents? 

CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO 
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PARTE 1/5 | CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO |  

O Autarca: seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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