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General Zacarias Cossa a caminho da China 
- Antigo Conselheiro de Assuntos Policiais junto da Embaixada de 
Moçambique em Pretória e Representante das autoridades nacionais no 
processo de extradição da África do Sul para o país de Manuel Chang, detido 
na terra do Rand desde final de 2018 a pedido da justiça norte-americana 
 carias Cossa das funções de Conselhei-

ro de Assuntos Policiais junto da Em-
baixada de Moçambique em Pretória, 
representasse sinónimo de manifesta-
ção de represália do regime de Maputo 
pelo facto de não ter conseguido evitar 
a detenção em território sul africano do 
antigo ministro moçambicano das Fi-
nanças e deputado da Frelimo, Manuel 
Chang. 
 Cumulativamente, até a data 
da sua cessação, em Pretória, em Mar-
ço último, enquanto Conselheiro de 
Assuntos Policiais junto da Embaixada 
 

 

em Nova Yorque, não teve carácter 
surpreendente, uma vez conhecida a ir-
mandade entre os governos da Frelimo 
(Moçambique) e do ANC (África do 
Sul), o mesmo já não se pode referir 
em relação a informação em posse do 
O Autarca que confirma a transferência 
do General Zacarias Cossa de Pretória 
para Pequim.  
 Numa outra abordagem, pode-
se referir que esteve desacertado quem 
admitiu que a cessação do General  Za- 
   

 

  Beira (O Autarca) – Se o a-
núncio da decisão do ministro sul-afri-
cano da Justiça e Serviços Correcionais 
(e não da Justiça e Desenvolvimento 
Constitucional como erradamente refe-
rimos na edição de ontem), Michael 
Masutha, que ordena a extradição de 
Manuel Chang para a sua terra natal, 
desafiando o desejo da toda poderosa 
justiça norte-americana que pretende 
julgar o antigo ministro moçambicano 
das  Finanças  e  deputado  da  Frelimo 

 
 
 

Frase: 
 

Por vezes é melhor fingirmo-nos de burros para não sermos 
incomodados por aqueles que fingem ser inteligentes!■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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de Moçambique em Pretória, o General 
Zacarias Cossa era o representante das 
autoridades moçambicanas no processo 
de extradição da África do Sul para o 
país de Manuel Chang, detido na terra 
do Rand desde 29 de Dezembro de 
2018, a pedido da justiça norte-ameri-
cana que o acusa no caso das dívidas 
ocultas em Moçambique de lavagem 
de dinheiro e fraude financeira. 
 A saída do General Zacarias 
Cossa de Pretória para Pequim, China, 
onde passa a assumir as mesmas fun-
ções de Conselheiro de Assuntos Poli-
ciais junto da Embaixada de Moçambi-
que naquele país asiático, é considera-
da ao nível da corporação uma promo-
ção, o que desmente as correntes de o-
pinião pública que consideraram que o 
General Cossa havia sido vítima de um 
contra-ataque do regime de Maputo 
por alegadamente ter falhado a sua 
missão de proteger os interesses nacio-
nais. 
 Enquanto Conselheiro de As-
suntos Policiais junto da Embaixada de 
Moçambique em Pretória, uma função 
que se relaciona com a espionagem e 
contra-inteligência no exterior, era de-
ver do General Zacarias Cossa no mí-
nimo estar rigorosamente informado e 
informar as autoridades do país de pos-
síveis e todos os riscos de que estives-
sem expostos os cidadãos nacionais em 
território sul-africano, especialmente 
os beneficiários do regime diplomáti-
co, o que não sucedeu no caso de Ma-
nuel Chang.    
 Se fosse exercida com perfei-
ção a função que havia sido confiada 
ao General Zacarias Cossa, garantida-
mente que o antigo ministro moçambi-
cano das Finanças e deputado da Freli-
mo não viajaria à África do Sul e teria 
sido evitada a sua detenção pela Inter-
pol, da qual a Polícia Moçambicana 
também faz parte. 
 

pioneiros da Polícia da República de 
Moçambique (PRM). Dos cargos de 
chefia e direcção (confiança) mais re-
centes que assumiu destacam-se os de 
comandante da Força de Intervenção 
Rápida (FIR) e de Comandante Provin-
cial da PRM em Sofala. Em Pretória, 
na função de Conselheiro de Assuntos 
Policiais junto da Embaixada de Mo-
çambique na RSA Zacarias Cossa foi 
substituído por Abel Nuro, antigo Co-
mandante Provincial da PRM em Ma-
puto.■ (Redacção) 
 

Tendo acontecido o contrário e, 
sobretudo, com a informação que dá 
conta da promoção do antigo agente 
responsável pela espionagem e contra-
inteligência moçambicana em Pretória, 
reforça-se a tese defendida por alguma 
corrente de opinião pública, segundo a 
qual certa ala das autoridades moçam-
bicanas presumivelmente estivesse a 
par do risco da detenção de Manuel 
Chang. 
 Refira-se, entretanto, que o 
General  Zacarias  Cossa  é  um quadro 

Combio dos CFM descarrila e causa 
mortes, feridos e desaparecidos 

 
SAL, integrados na equipe que 
procedia a escolta da composição. 
 O comboio seguia o sentido 
Beira – Machipanda. 
 Em relação aos danos 
materiais, a fonte refere o tombo de 27 
vagões carregados de contentores e três 
tanques de gasóleo. 
 A Empresa CFM enviou ime-
diatamente ao local uma equipa de so-
corro e apresenta as mais sentidas con-
dolências às famílias enlutadas neste 
momento de muita dor.■ (Redacção) 
 

 Beira (O Autarca) – Um 
comboio de mercadorias pertencente a 
Empresa Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM-EP) descarrilou 
na manhã de ontem, quarta-feira (22 
Maio19), em Belas, na Linha de Ma-
chipanda, tendo provocado a morte de 
quatro pessoas, ferimento de nove e 
seis não localizados.  
 Segundo um comunicado da 
empresa CFM enviado à nossa Redac-
ção, os mortos, feridos e desaparecidos 
são agentes da Empresa  de  Segurança 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Nelson Moda 

Mataram Padre Landry: O Ódio gera Violência. A 
Violência Mata! 
 
 
 

 

 A trajectória da vida quotidiana permite-nos conhe-
cer pessoas e seus valores. Calou-se para sempre uma voz, 
um pensamento sem ruído, um silêncio didáctico. Foi-se 
aos braços do Pai um sacerdote, um irmão, um missionário, 
padre Landry. Conheci-o melhor em Abril do ano passado 
numa iniciativa que a Sant’Egidio junto com a Universida-
de Católica organizou, graças a indicação da irmã Ana Fon-
tana. Nesta iniciativa, Landry chega a apresentar, junta-
mente com João Dambiro, “O Preço de duas mãos limpas, 
um jovem contra a corrupção “, escrito pelo italiano Fran-
cesco de Palma, da Comunidade de Sant’Egidio. Padre 
Landry, de origem congolesa, deixa sua terra para servir à 
Deus e aos homens na Beira. Naquela apresentação do li-
vro, achei nele o conhecimento profundo do seu país de o-
rigem, marcado pela guerra e pelo acentuado índice de cor-
rupção, a qual Floribert resistira até ao martírio. Descreveu 
a dor do povo congolês sem no entanto deixar de lado o so-
frimento que a corrupção causa ao povo moçambicano. 
 A sua estadia em Moçambique, a sua missão na 
Beira, a disponibilidade de falar em público sobre a corrup-
ção testemunham a sua audácia e o seu comprometimento 
com a justiça. Lembro-me que quando procurava alguém 
para apresentar este livro sobre a corrupção, muitos se ex-
cusaram, alegando ser tema ou assunto “muito quente” e 
que mexe com “os grandes”, todavia, o padre Landry, sem 
condicionalismo e sem medo, aceitou com muito gosto. 
Nisto, repito, era um homem e um sacerdote livre e sem 
medo. Não tinha medo, não porque confiava em armas ou 
na força da violência, mas porque o Evangelho o libertou 
da escravidão do medo. Vivia o que ele próprio acreditava 
e pregava. Vivia orientado por Jesus, O libertador. 
 Em pleno Domingo (dia do Senhor), provavelmen-
te preparava-se para celebrar a missa, eis que segundo a no- 
  

tícia que circula, entram em sua residência os donos deste 
mundo, esfaqueam-no, golpeam e envenenam-lhe. Em me-
nos de 24 horas, morre no hospital. Quanta crueldade! É a 
força do mal que leva à morte um sacerdote. A inveja e o ó-
dio que o mal exerce contra o bem e quem faz o bem.   

 Estamos num mundo onde não se reconhece tanto 
o valor da vida humana duma “sociedade individualizada”, 
onde ódio gera violência e a violência torna-se uma cultura 
para afirmar interesses próprios ou exigir a legitimidade. 
Hoje nós, seus irmãos e amantes da vida, questionamos aos 
obreiros desta morte: Que mal fez o Padre Landry ao ponto 
de merecer a morte tão violenta? A resposta pode ser um si-
lêncio da cumplicidade.   

 Nos relatos preliminares desta morte não se fala de 
ter havido confrontos entre o Padre Landry e os malfeito-
res. Isto não me espanta, pois Landry aprendeu e também 
ensinou nesta terra do Chiveve novas línguas e culturas, 
mas não aceitou aprender nem ensinar a cultura do uso da 
violência para se opôr a violência. Nos comentários da sua 
morte, é evidente que ofereceu todas as faces aos seus mal-
feitores (desde o esfaqueamento até ao envenenamento). É 
um padre que não usou a violência para salvar a si próprio.   

 Católicos e não católicos, crentes e não crentes 
com quem me interceto, condenam com amargura este acto 
desumano, não apenas por ser um sacerdote, mas por ser 
humano, feito outrora a imagem e semelhança de Deus. 
Mataram Landry, mataram Deus! A cidade chora, o povo 
grita e lá do céu Deus escuta este grito. 
 Reflitamos profundamente como sociedade, o que 
queremos neste mundo. Rezaremos sem cessar por Landry, 
pela nossa Beira e pelos praticantes destes actos, por forma 
que Deus nos ajude a sermos mais humanos, amarmos a 
verdadeira justiça, a promovermos sempre o diálogo onde a 
paz estiver ameaçada, e a abstermo-nos do ódio que gera 
violência.■ 
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 23/05/19, Edição nº 3685 – Página 04/06 

ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
       Joaquim da Fonseca, a «Rádio Clube de 

      Monsanto» e o apoio aos pintores 
figurativos –  (1/2)  
 

 

 Hoje, com inteira justiça, vamos enaltecer uma Fi-
gura que muito tem contribuído para a Comunicação Social 
do nosso País, no domínio da Rádio Regional, e também 
dado o seu valioso contributo à divulgação e apoio na área 
das Artes Plásticas, de Feição Figurativa, a partir de MON-
SANTO — aquela que é considerada «A Mais Portuguesa 
das Aldeias de Portugal».    

 «The right man, in the right place» — o homem 
justo (certo), no justo (certo) lugar —, dizem os ingleses. E 
consideramos a máxima acertada, referente à função, cargo 
ou profissão do homem na organização social. Para uma 
competência activa em cada lugar, donde há-de resultar ne-
cessariamente um rendimento funcional no todo organizado 
da Nação, com a correspondente prosperidades do Estado. 
E num critério de justiça social, dar também a cada um se-
gundo o seu valor (da máxima latina «redere suum ciuq») 
para além da satisfação das necessidades básicas. 
 

 Em Portugal, porém, onde o sentido da Vaidade 
pessoal se sobrepõe à consciência do Valor próprio, o ho-
mem propende mais à conquista das posições fáceis na So-
ciedade, à custa de expedientes, com favorecimentos opor-
tunos, do que à afirmação do valor próprio, por esforço de 
aprendizagem e desempenho meritoso do cargo ou capaci-
dade vocacional e intelectual para esse desempenho. Talvez 
porque o Mérito Profissional é pouco considerado e mais se 
consideram essas ditas posições sociais, com ostentações 
formais do cargo.  Assim, temos visto pessoas, em lugares 
de competência, realmente hábeis no seu ofício, e dificil-
mente substituíveis, pelo desejo de proeminência social, lo-
go que têm uma oportunidade, concorrem a outros lugares 
ou procurarem outras situações que, se lhes dão maior rele-
vo ou provento numerário, os tornam mais ineptos  na  fun- 
 

 
Jornalista Joaquim Fonseca no seu Gabinete de trabalho 

 
ção, pela falta de conhecimentos ou adestramento profissio-
nal. 
 Outros, só por situações de favor, ascenderam ao 
serem colocados em cargos para que não foram talhados — 
ou com os quais não têm quaisquer afinidades —, donde a 
mesma inépcia de função, em detrimento de valores poster-
gados para esse mesmo exercício. Com os correspondentes 
resultados negativos na organização funcional do Estado, 
(ou de qualquer outro Sector, onde o jogo de competências 
se deve fazer adstrito a cada lugar, por missões repartidas e 
diferenciadas). A Humildade e a Honestidade do desem-
penho, com a boa consciência profissional, devem sobre-
por-se a esse sentido de proeminência social. E não o con-
trário. Porque a Sociedade onde todos estamos inseridos e 
da qual fazemos parte, acabará sempre por reconhecer e 
considerar os Honestos e Cumpridores e desmascarar os 
Impostores e Oportunistas. Com o correspondente anátema 
social e até o desprestígio do cargo que ocupam e para o 
qual não foram talhados — repetimos.■ 

(Continua no próximo número) 
 

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 
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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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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

23 de Maio de 1915 ... Samuel Dabula 
   Para assinalar a data de nascimento de Samuel Da-
bula, que hoje, se estivesse entre nós, completaria os seus 
104 anos de idade, transcrevo, com a devida vénia, um arti-
go publicado no jornal “Notícias”. 
  “Samuel Dabula Nkumbula, foi pessoa que se nota-
bilizou pela sua faceta de eminente proto-nacionalista, di-
namizador e impulsionador das artes e da cultura moçambi-
cana e prestigiado locutor da rádio. 
  Com efeito esta figura, que na época abraçou a pro-
fissão de professor primário, após se ter formado na Escola 
de Habilitação de Professores Indígenas, em Alvor, na 
Manhiça, passou a trabalhar, no ano de 1943, para o Centro 
Associativo dos Negros da Colónia de Moçambique, como 
professor, para ministrar aulas do ensino primário. A escola 
deste Centro era uma das poucas escolas do chamado ensi-
no de adaptação, no contexto do Moçambique colonizado, 
onde o ensino para indígenas, na época, estava sob a égide 
da Igreja Católica. 
  Sendo o Centro Associativo dos Negros da Colónia 
de Moçambique uma associação de negros, Dabula não se 
limitou apenas a cumprir com o mero papel de professor da 
escola, mas debruçou-se como um dos elementos da direc-
ção, na difícil tarefa de formação do Homem na dimensão 
sócio-cultural. Com efeito na qualidade de dinamizador das 
actividades da juventude, nesta associação, criou e dinami-
zou, no ano de 1943, o grupo dramático. 
 Dentre as várias actividades que este grupo reali-
zou, destacam-se os saraus culturais, que englobavam can-
to, poesia, música e teatro. Este grupo, nos meados dos a-
nos 50, apresentou três peças de teatro de temática africana, 
viradas para a educação cívica através da critica dos costu-
mes. Estas peças de teatro foram escritas, encenadas e apre-
sentadas por si nos palcos do Centro Associativo. 
   O Grupo dramático subdividia-se em várias disci-
plinas, nomeadamente: o canto, poesia, dança e teatro. No 
capítulo do canto e dança o grupo, denominado pelos por-
tugueses de folcrórico, sob a sua direcção, debruçou-se na 
pesquisa de ritmos e danças para resgatar e desenvolver as 
danças da região Sul de Moçambique. Estas danças, que 
antes eram feitas à roda da fogueira e à sombra de  uma  ár- 
 

 
 

vore, designadamente a Marrabenta, o Xingomana, o Xigu-
bo, o Nfena, Makwaela dentre outras, passaram a ser inter-
pretadas e acompanhadas por instrumentos convencionais, 
nos palcos e nos salões em eventos sociais, onde se popula-
rizaram.   

 Na interpretação dos números de canto e dança fa-
zia questão de dar a conhecer o significado das danças, on-
de, quando e porque eram executadas e em que circunstân-
cias, o que pressupunha um apurado estudo etnológico.   

 Jovens da época que já frequentavam o ensino se-
cundário e pré-universitário dançavam com brio e orgulho 
estas danças como forma de vincarem a sua identificação 
com a cultura e a sua condição de moçambicanos. São de 
destacar figuras como Eneas Comiche, Mariano Matsinhe, 
Manuel Magaia, Armando Guebuza, Jorge Tembe, Janet 
Maximiano, Lúcia e Rosa Tembe, Isabel e Carlota Man-
guene, só para citar alguns, dentre muitos outros que foram 
seus discípulos. 
 Esta atitude veio a quebrar o preconceito de que só 
praticavam danças nativas os incultos pois, a partir deste 
feito estas danças passaram a ser apreciadas, reconhecidas e 
valorizadas e até registadas quer em disco como em fitas 
magnéticas, como veio a acontecer com a gravação de um 
disco interpretado pela Orquestra Djambo com as canções 
“Elisa gomara saia; Xiwuanana xanga e Bambatela Sába-
do”, canções já mundialmente conhecidas. 
 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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  Aconteceu que, tendo se quebrado este preconceito, 
vários grupos foram convidados a apresentar espectáculos 
na cidade de cimento, no auditório da Rádio Clube de Mo-
çambique e em outras casas de espectáculos, para auditó-
rios formados por portugueses, que se deliciavam, quer 
com a graciosidade da Marrabenta ou com a virilidade do 
Xigubo, manifestações culturais a que apelidavam de “fol-
clore”. 
 Samuel Dabula defendia, vezes sem conta, que era 
preciso estudar pois era importante adquirir conhecimentos 
que nos iriam facultar a capacidade de discutir a Indepen-
dência com os portugueses. 
  Defendia também que com a ida dos primeiros es-
tudantes a Portugal, para prosseguir com estudos superio-
res, já se estavam a desenhar os primeiros passos para a ob-
tenção da Independência. A sua visão era de que se deveria 
formar 50 advogados, 50 engenheiros, 50 médicos, 50 eco-
nomistas e assim por diante, para assegurar a existência de 
quadros para a Independência. 
  Foi igualmente Homem do desporto. Aliás, poucas 
são as vezes que se dissocia o Desporto da cultura. Praticou 
o futebol como jogador, treinador, presidente da direcção e 
mais tarde da Mesa Assembleia do Sporting Nacional Afri-
cano. Presidiu a direcção da Associação do Futebol Africa-
no de Moçambique. 
  Ainda nos meados dos anos 50, Samuel Dabula foi 
convidado a trabalhar no Rádio Clube de Moçambique com 
a missão de criar uma emissora de rádio em línguas nacio-
nais, a “Hora Nativa”. 
 

  Na qualidade de locutor da rádio, produziu e apre-
sentou vários programas radiofónicos, de âmbito educati-
vos e recreativos, sendo de destacar o programa “Keti Ke-
ti”, pelo impacto e grande popularidade que ganhou. O pro-
grama realizava-se nos salões do Centro Associativo e era 
transmitido na Rádio Clube de Moçambique (Hora Nativa), 
já que era falado em línguas nacionais. A Orquestra Djam-
bo abrilhantava este programa que lhe grangeou muita po-
pularidade, tornando-o num grupo muito apreciado e con-
corrido. Era um programa de entretenimento que buscava e 
divulgava novos talentos no canto, dança e música. Artistas 
de nomeada, como João Wate, João Cabaço, foram desco-
bertos neste programa. São de destacar os momentos de 
muito bom humor que este programa proporcionava. 
  Como locutor de rádio, entrevistou várias figuras 
famosas, tais como Eusébio, Mário Coluna, Pelé, a canço-
netista brasileira Ângela Maria, entre outras figuras de des-
taque no mundo da arte, cultura e desporto, no quadro do 
trabalho que executava na área de comunicação social. 
  Samuel Dabula marcou um lugar na vida deste 
país, pelas obras que em vida incansavelmente realizou no 
ramo do ensino, no âmbito do proto-nacionalismo, na área 
de arte e cultura, na área de comunicação social, merecendo 
a sua vida e obra melhor divulgação para servir de referên-
cia às novas gerações”. 
  Samuel Dabula de quem fui colega nas Produções 
GOLO e no Rádio Clube de Moçambique, nasceu no dia 23 
de Maio de 1915. Se estivesse fisicamente connosco, com-
pletaria hoje os seus 104 anos de idade.■ 
 

Expansão de sistemas de abastecimento de água em Maganja da Costa  

 
 

 A expansão de sistemas de a-
bastecimento de água constitui uma 
das principais prioridades do Governo 
da Maganja da Costa, por considerar 
uma área fundamental para a elevação 
da qualidade de vida dos habitantes lo-
cais. Com este tipo de iniciativas redu-
zem-se as distâncias percorridas e o 
tempo despendido pela população em 
busca do precioso líquido e, simulta-
neamente, oferece-lhes mais disponibi-
lidade para outros a fazeres, sobretudo 
as raparigas que precisam de mais tem-
po para se dedicarem aos estudos.■ (R)   

 Maganja da Costa (O Autar-
ca) – Carlos Carneiro, actual Adminis-
trador do Distrito da Maganja da Cos-
ta, na província central da Zambézia, 
procedeu ontem, quarta-feira (22Maio 
19), o lançamento da primeira-pedra 
para a construção de um pequeno siste-
ma de abastecimento de água na Loca-
lidade de Cariua, pertencente ao Posto 
Administrativo Sede do Distrito. 
 Trata-se de um sistema que vai 
beneficiar a cerca de 1.500 pessoas, 
com mais de sessenta ligações domici-
liárias.  

Carlos Carneiro procedendo o lançamento 
da primeira-pedra para a construção de 

sistema de abastecimento de água em Cariua 
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