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Edíl de Quelimane: Assembleia Municipal aprova 
deliberação de perda de mandato de Manuel de Araújo 
 
  Quelimane (O Autarca) – A 
Assembleia Municipal de Quelimane, 
constituída pelas bancadas dos partidos 
Movimento Democrático de Moçambi-
que – MDM e da Frelimo – Frente de 
Libertação de Moçambique votou na 
manhã desta quarta-feira (22) a favor 
da perda de mandato de Manuel de A-
raújo do cargo de Presidente do Conse-
lho Municipal local. Manuel de Araújo 
foi reeleito Edídil de Quelimane nas 
últimas eleições autárquicas, cuja can-
didatura foi suportada pelo Movimento 
Democrático de Moçambique. Recen-
temente, Manuel de Araújo desertou 
das fileiras do MDM  para  regressar  a 
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Frase: 
 

Não se preocupe, aqueles que se amam de verdade nunca se 
separam, apenas andam juntos por caminhos diferentes.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/08/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.04 69.4 EUR UE 

58.7 59.87 USD EUA 

4.08 4.17 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Depois ca caçassão da can didatura de Venâncio Mondlane, o MDM empreendeu hoje mais uma investida que culminou com a perda de 

mandato de Manuel de Araújo da presidência do Município de Quelimane e nos próximos dias a investida poderá atingir Ricardo Frederico 

Renamo – Resistência Nacional Mo-
çambicana, partido que o constituiu ca-
beça-de-lista para as próximas eleições 
autárquicas ao nível do Município de 
Quelimane.  
 A legislação autárquica vigen-
te não permite que alguém eleito para 
uma determinada posição por um de-
terminado partido possa continuar no 
caso de confirmação oficial de mudan-
ça de partido.    

 Com base nesse pressuposto 
foi convocada a sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal, na qual os 
membros das duas bancadas votaram 
contra a perda de mandato de Manuel 
de Araújo no cargo de Presidente do 
Conselho Municipal de Quelimane.   

 A remoção de Manuel de A-
raújo da presidência do Conselho Mu-
nicipal de Quelimane acontece 24 ho-
ras após a celebração da festa do dia da 
cidade.   

 Também sucede 24 horas após 
a CNE – Comissão Nacional de Elei-
ções ter deliberado ontem o afastamen-
to de Venâncio Mondlane, que havia 
sido constituído cabeça-de-lista da Re-
namo para o Município de Maputo, a 
capital do país, na sequência de uma 
reclamação   apresentada   pelo   Movi-  

mento Democrático de Moçambique. 
 A semelhança de Manuel de 
Araújo, Venâncio Mondlane desertou 
recentemente das fileiras do Movimen-
to Democrático de Moçambique, parti-
do que suportou a sua eleição ao cargo 
de Deputado da Assembleia da Repú-
blica, para se juntar a Renamo.   
 A decisão da CNE é recorrível, 
podendo a Renamo submeter recurso 
ao Conselho Constitucional órgão à-
quem compete tomar a deliberação fi-
nal em casos desse tipo de conflito. 

 Entretanto, O Autarca apurou 
que o MDM vai, igualmente, impug-
nar a candidatura do cabeça-de-lista da 
Renamo para o Município de Tete, Ri-
cardo Frederico, que recentemente 
também abandonou as fileiras do parti-
do do “Galo”. 
 O MDM não vê a existência de 
nenhum tipo de vingança contra os 
seus antigos membros, e justifica que o 
partido está a funcionar conforme as 
normas jurídicas estabelecidas no 
país.■ (Redacção) 
 

Manuel de Araújo recusa 
abandonar cargo 

 Quelimane (O Autarca) – 
Manuel de Araújo que foi convidado a 
participar na sessão extraordinária da 
Assembleia Muniipal convocada para a 
sua destituição do cargo de Presidente 
do Conselho Municipal de Quelimane 
esteve presente, pediu palavra mas não 
lhe foi permitido.   

 No final da sessão dirigiu uma 
conferência com a imprensa na qual a-
firmou de viva voz que não abandona-
rá o cargo de Edíl de Quelimane e  pro- 

meteu que avançará com um processo 
de recurso junto ao Conselho Constitu-
cional com vista a reposição da legali-
dade. 
 Depois orientou um pequeno 
comício com uma moldura humana 
maioritariamente composta por mem-
bros da Renamo que se concentrou na 
parte traseira do edifício principal do 
Conselho Muncipal de Quelimane para 
manifestar a sua solidariedade a favor 
do Edíl ora destituído. Manuel de A-
raújo tranquilizou aos apoiantes que 
continuará em exercício, a trabalhar 
para o bem de Quelimane.■ (R) 
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Por: Leonel Marcelino 

Ainda Alda Lara 
  Os clássicos diziam que os poetas eram portadores 
de um dom divino que lhes permitia percepcionar, com ins-
piração e de um modo superior, aquilo que o comum dos 
mortais se cansa de viver sem darem conta da sua profundi-
dade, oportunidade, relevância. Por mim, tenho por hábito 
ler um escritor, seja poeta ou prosador, tendo em conta a 
sua capacidade para tocar a minha sensibilidade, os meus 
valores, a minha humanidade, digamos assim. Quando des-
cubro essa comunhão, fico por ali, a saborear, a meditar, a 
banhar-me num mar de águas remansosas, ou agitadas, 
sempre purificadoras.   

 Há tempos que não lia Alda Lara, que conhecia por 
deveres de ofício, submerso pelas exigências do cum-
primento de programas que não nos deixam demorar muito 
neste ou naquele autor, mal nos permitindo sensibilizar os 
alunos para a sua leitura. Esta beleza de poder estacionar 
remansosamente num autor é um dom de aposentado que 
saboreio até à exaustão.   

 Voltemos, então, a Alda Lara, na esperança de sen-
sibilizar outros apaixonados por esta poetisa que, numa tão 
curta passagem pela Terra, nos deixou um exemplo de vida 
e uma obra que é pena que não seja mais lembrada, sobre-
tudo em África, que ela tanto amava.   

 "As Belas meninas Pardas" aparecem num poema, 
aparentemente, inocente na sua ironia, quase uma brinca-
deira de momento, uma nota de rodapé. Mas não. Este ins-
pirado poema pertence à categoria daqueles que levavavm 
os clássicos a afirmar que ser poeta era ter um dom divino. 
De que nos fala o poema? Aparentemente, de um episódio 
tão frequente, nas ruas de Lisboa, onde ela o captou: um 
desfile de meninas de Colégio, ou instituição afim, farda-
das, todas muito certinhas, bem arranjadinhas, lindas, sem 
risos tontos nem gestos descontinuados. Desfilam as meni-
nas, que ela apelidou de "pardas", não só, certamente, por 
motivo do uniforme, mas também pela  carga  sugestiva  de  
 

alguém que quer passar despercebido, neutro, sem cor, sem 
chamar a atenção. E estas meninas "pardas", "belas como 
as demais", "olham com olhos no chão./falam com falas 
macias./ Não são alegres nem tristes./ São apenas como 
são/todos os dias". 
 E que fazem estas meninas? Estudam, estudam 
muito, durante muitos anos, certamente preparando-se es-
colarmente para ocuparem um lugar de relevo na socieda-
de. "Sabem muito escolarmente", dirá Alda Lara, mas "Sa-
bem pouco humanamente". 
 Estas meninas certinhas, nunca saborearam uma 
gargalhada espontânea, nunca tiveram um gesto desconcer-
tado, nunca fizeram nada que "parecesse mal". Ao fim e ao 
cabo, nunca viveram. Cumpriram um programa. Não, certa-
mente o seu programa, mas aquele que alguém desenhou 
para elas. Espera-as um marido que seja um bom partido, i-
rão parir,  dar continuidade ao sistema, a uma cadeia de 
múmias que, no futuro, hão-de fazer leis, gerir empresas, 
tomar decisões, governar o país.  Mas, como, se 
nunca viveram humanamente? 
 E, a nossa poetisa, com argúcia, com a tal argúcia 
que distingue o escritor com estaleca daquele que escreve 
de acordo com os modismos, alerta-nos: "O mais, são his-
tórias perdidas... 
 Pois que importam outras vidas?... outras raças?..., 
outros mundos?... que importam outras meninas, felizes, ou 
desgraçadas ?!..." 
 Afinal, esta educação "parda" continua bem viva 
em todo o mundo, (de certeza no mundo lusófono, com re-
levo para África, onde muitos alunos não frequentam a es-
cola por falta de recursos para comprarem a estúpida far-
da). É previsível, portanto, que uma educação "parda" desa-
gue no tipo de países, de governantes e de sociedades que 
continuam a teimar num mundo desajeitado, onde há lugar 
só para alguns, segundo a cor, a cultura, a religião, a manei-
ra de estar na vida. É tempo de mudar esta educação cin-
zenta para uma educação activa, com janelas escancaradas 
para a vida, onde todos tenham direitos  e oportunidades i-
guais.■ 

Leia e Divulgue O Autarca 

O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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CIP receia hipoteca das receitas do gás 
 dólares (860 milhões de euros) nos 

próximos cinco anos, o que corres-
ponde a 80% do serviço da dívida até à 
maturidade dos títulos, em 2023. 
 A organização da sociedade ci-
vil apela para que  antes  da  aprovação 
 

de qualquer proposta de reestruturação, 
a Assembleia da República moçambi-
cana deve estabelecer os critérios de u-
so das receitas do gás para salvaguar-
dar a transparência e prestação de con-
tas.■ (Redacção/ África 21) 
 

 
 O Centro de Integridade Pú-
blica (CIP), organização da sociedade 
civil moçambicana, alertou hoje em 
comunicado para a intenção do Gover-
no de hipotecar as receitas do gás em 
vez de responsabilizar os autores das 
dívidas ocultas. 
 Segundo um comunicado do 
CIP, o Governo “ainda não se pronun-
ciou publicamente” sobre a proposta de 
reestruturação submetida pelos credo-
res, e como tal “cria incerteza” pelo 
que o CIP “chama atenção para os pas-
sos que devem ser tomados de modo a 
esclarecer como é que as receitas do 
gás devem ser utilizadas”. 
 Os credores da dívida soberana 
de Moçambique propuseram há cerca 
de três semanas ao Governo que pague 
apenas 200 milhões de dólares até 
2023, e a partir daí receberão o restante 
em função das receitas do gás. 
 Segundo disse à Lusa fonte li-
gada às negociações, a proposta que o 
comité dos credores entregou recente-
mente ao ministro das Finanças prevê 
que o Governo não tenha de pagar 80% 
do valor previsto no acordo inicial até 
2023.  
 A proposta oferece um alívio 
de liquidez financeira substancial até 
2023, o que corresponde ao período em 
que esse alívio foi pedido”, explica a 
fonte, acrescentando que Moçambique 
deixa de pagar quase mil milhões de 
 

 
 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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 Hoje, cidade da Beira. Anteriormente, no século 
XIX (19), um lugar inóspito que se foi transformando 
pouco a pouco num povoado, de vila a cidade. O rio Chi-
veve deixava marcas de pestilência a céu aberto pelo 
percurso em canal que cruzava a localidade em direcção 
ao mar. Mercê da alta-engenharia portuguesa, a partir da 
década de 1960, a cidade e região suburbana vão sendo 
reabilitadas pelo sistema de drenagem e saneamento, e 
por efeito de educação cívica.  
      Em devida altura, numa audiência num hotel em 
2003, antigo palácio do século XIX no Alto de Santo A-
maro em Lisboa, na rua Jau, nome do enteado de Ca-
mões, alertámos (sem pestanejar) ao recém-eleito edil-
maior da cidade da Beira, de visita a Portugal, da exis-
tência dos projectos desse gigantesco trabalho de drena-
gem da Beira. (É que tecnologia não tem ideologia). Pe-
na que não nos foi dada a devida importância na altura. 
Ter-se-ia poupado tempo e dinheiro dos doadores inter-
nacionais aproveitando trabalhos anteriores feitos com ê-
xito pelos técnicos portugueses, a partir de 1962. A Beira 
tinha quase 200 mil habitantes, entre colonos europeus, 
nativos, mestiços e asiáticos. Em 1996, num gabinete de 
engenharia, em Lisboa, por um dos engenheiros interve-
nientes da década de 1960, foram-nos mostrados relató-
rios, mapas, fotos, e desenhos, desses trabalhos de drena-
gem e saneamento da Beira. Algumas dessas imagens i-
lustraram nossas crónicas, sobre o tema, iniciadas em 31 
Julho 2006, no jornal ‘O Autarca’ nº 1122, e reproduzi-
das em 2018, a 14 de Agosto, edição nº 3533.  
     Por outro lado, muito antes de se chamar Beira, o 
imperador Soshangana, do primeiro  império  de  Gatsha, 
 

instalado no Búzi, reinava sobre a região de Sofala e par-
te de Manica (c.1840-1859), e a sul do rio Save. Mais 
tarde, seu filho Umuzila instalar-se-ia em Udengo, na 
Gorongosa, onde está sepultado. Posteriormente, já no 
terceiro império, o último imperador de Gasha, Mundu 
iNgazi (vulgo Gungunhana), devido a uma epizootia mu-
da-se para Mandjacaze (Mand’lha iNkazi) destruindo a 
sede dos Mondlanes (Mond’lhanes), vaLengue. O nome 
Mundu iNgazi é título shona-indao para “pessoa de san-
gue real.”Além dos tios, Molungo, Kheto e Manhude, 
dois dos seus conselheiros chamavam-se Mutazabano e 
Simango, da estirpe dos temíveis guerreiros shona-indao. 
Por essa razão, os portugueses os apelidaram de “ma-
changanas de Sofala” e por analogia, da Beira.  
      A edificação da Beira colonial, dos portugueses, 
em local insalubre para os nativos senas, prende-se a 
questões de ocupação militar de controlo estratégico para 
o hinterland colonial britânico, das ‘Rodésias e Niassa-
lândia.’ A Companhia de Moçambique (1891-1942), im-
portante entreposto colonial português, teria a sua ‘sede 
africana’ na Beira. A toponímia é uma homenagem por-
tuguesa ao príncipe herdeiro, português, Luís Filipe 
(1887-1908), também príncipe da Beira. Da sua visita à 
Beira de Sofala, em 4 de Agosto de 1907, a vila é ele-
vada a cidade. Consta de outras crónicas lusófonas, que 
um seu irmão, Alberto Novais, fruto do relacionamento 
do seu pai, o rei Carlos (1863-1908) com Carlota Adelai-
de Garcia de Novaes (1864-1922), camareira de sua mãe, 
a rainha Amélia (1865-1951), teria sido “desterrado” pa-
ra a cidade da Beira onde deixaria descendência ‘luso-
moçambicana’– jus sangüinis et jus solis.■M.K.  
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De Aruângua kuSena a Beira 
– As várias idades de um Lugar – (e um pouco de Etno-História) 

… «A data de 20 Agosto de 1887 
assinalava a chegada das primei-
ras forças portuguesas, desem-
barcadas num local denominado 
«Chiveve», com o fim de instala-
rem o Comando Militar de Aruân-
gua.» 
 

 

… «Na caracterização geral da cidade, um traço hidro-fisionómico avulta, marcando tra-
dicionalmente a Beira desde a hora da fundação: o Chiveve. Trata-se de uma linha de á-
gua com cerca de 4 quilómetros de desenvolvimento sinuoso, cujo leito molhado chega a 
ter quase 200 metros de largura nas marés altas, constituindo nessas ocasiões, em plena ci-
dade, mancha aquática de inspiração veneziana.» ‘Data venia’ ao Engenheiro português, 
Jaime Simões Cordeiro, 1962. 
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