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Angelina N’chumali vai enterrar sexta-feira na Santa 
Isabel, cidade da Beira 

quem partilham processos politicos 
partidários durante aproximadamente 
cinco décadas. Consideram o seu desa-
parecimento físico uma perda irrepará-
vel para o partido em Sofala e princi-
palmente para a sua Família.  

 

Angelina N'Chumali fez histó-
ria no seio do Partido Frelimo em So-
fala, ao tornar-se a primeira mulher a 
assumir a posição mais alta da forma-
ção política neste ponto do país, tendo 
ocupado o cargo um ano apenas.■ (R) 
  
  

 Beira (O Autarca) – Os restos 
mortais de Angelina N’chumali, Pri-
meira Secretária do Comité Provincial 
do Partido Frelimo vão a enterrar esta 
sexta-feira no cemitério municipal San-
ta Isabel, na cidade da Beira.  

 

Angelina N'Chumali perdeu a 
vida segunda-feira última, em Maputo, 
vitima de doença. 

Os “camaradas” em Sofala es-
tão profundamente desconsolados com 
a morte de  Angelina  N’chumali,  com 
 
 

  

 

 

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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 Nacala (O Autarca) – À con-
vite do Presidente da República de 
Moçambique, Filipe Nyusi e, também, 
Presidente em exercício da SADC, o 
Presidente do Botswana, Mokgweetsi 
Masisi, visitou, na tarde da última 2ª 
feira, 21 de junho, o Porto de Nacala, 
na província de Nampula, visita essa 
que decorreu na esteira do programa de 
inauguração do Centro de Operações 
Humanitárias e de Emergência 
(COHE) da Comunidade de Desenvol-
vimento da Àfrica Austral (SADC), 
tendo permitido que os dois Estadistas 
se inteirassem com profundidade sobre 
as obras de reabilitação e expansão do 
Porto comercial de Nacala. 

No final da visita os dois Pre-
sidentes mostraram-se satisfeitos com 
os progressos que estão a ser alcança-
dos no Porto de Nacala e felicitaram a 
Empresa Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM), fazendo votos 
de que o processo de desenvolvimento 
e melhoramento deste tipo de infraes-
truturas seja contínuo. 

 

Num outro desenvolvimento, o 
Presidente do Botswana congratulou o 
seu homólogo moçambicano e, em par-
ticular, aos trabalhadores do CFM, pe-
lo empenho demostrado tendo em vista 
a contribuir para desenvolvimento da 
África Austral. 

 

“Temos interesse em todos os 
países que fazem parte da SADC e, 
claramente, Moçambique é um dos 
mais empenhados em promover o de-
senvolvimento. Parabéns ao Presidente 
Nyusi e a todos os trabalhadores que 
têm tornado este projecto possível. 
Well done Moçambique!; nós iremos 
sempre apoiar este projecto fazendo 
uso dos seus serviços.” – concluiu, 
Mokgweetsi Masisi. 

 

 
 tempo de permanência dos navios e, 

consequentemente, todo o processo de 
gestão portuária por meio da introdu-
ção de novos e modernos equipamen-
tos.■ (Redacção/ GCI-CFM) 
 

Refira-se que este projecto, a-
valiado em cerca de 250 milhões de 
USD, irá possibilitar, não só, o aumen-
to da capacidade de volume de manu-
seamento, como também, a redução do 

Mil licenciados e mestres concorrem 
ao programa de formação da Galp 

Maputo (O Autarca) – O Generation Galp, programa de captação e for-
mação de jovens da Galp, cujo prazo de candidatura terminou ontem, recebeu um 
total de 1.012 candidaturas de jovens moçambicanos interessados em desenvolver 
as suas carreiras num dos sectores mais determinantes para o futuro do país – o da 
Energia. Segundo fonte da Galp, foram recebidas candidaturas de jovens de todas 
as regiões do país, bem como de vários moçambicanos residentes no exterior, em 
países como Portugal, França, Alemanha, China, Malásia e África do Sul. Mais de 
50 candidatos apresentam médias superiores a 16, o que faz adivinhar um proces-
so altamente competitivo para o preenchimento das seis vagas disponíveis. 

“Só com os melhores talentos seremos capazes de construir um país me-
lhor, mais justo e com mais oportunidades para todos,” afirma Marlena Chambu-
le, responsável pelos Recursos Humanos da Galp Moçambique. “Sempre apoiá-
mos a educação nas zonas mais desfavorecidas do país, e abrimos agora um novo 
ciclo, ajudando estes jovens a realizarem os seus sonhos profissionais.”O objecti-
vo é captar, formar e integrar nos quadros da Galp jovens mestres ou licenciados 
nas áreas financeira, das engenharias, tecnologias de informação, comunicação e 
marketing ou áreas afins. A idade máxima é de 30 anos.■ (R) 

 Nossos serviços:  
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Por: ME Mabunda 
(memabunda@gmail.com) 

Iremos para onde (Hitaya kwini)? - Gaby Judas/Ta Basily 

 

Dois dos nossos famosos músicos populares, Gaby 
Judas (já falecido, que Deus o tenha em paz) e Ta Basily, 
produziram uma fabulosa música também ela muito popular, 
pelo menos na zona sul do país, com o título Hita Kwini (i-
remos para onde)? - não tenho muita segurança se o título é 
este, mas toda a música repete este verso. A canção surgiu 
pouco depois das cheias do ano 2000 na zona sul, pelo que 
podemos dizer com certeza que os dois músicos se inspira-
ram naquelas arrasadoras inundações para a fantástica cria-
ção artística, tanto é que nalguma passagem referem que “já 
que as chuvas fizeram desabar a latrina”.  

A música diz assim: “Hitaya kwini! Hitaya kwini! 
Hitaya kwini! Leswi xikoti xingadilika!...” (Iremos para 
onde! Iremos para onde! Iremos para onde! Já que a latri-
na desabou). As cheias de 2000 tiveram a magnitude que 
tiveram, bastante devastadoras, umas das mais destruido-
ras de que se tem memória na história da região sul de 
Moçambique; as destruições e desabamentos foram tre-
mendas. Basta lembrar que a região entre Chicumbane e 
Xai-Xai, em Gaza, esteve completamente inundada, só 
sendo possível atravessá-la de barco durante por aí dois 
meses. Em certa medida, podemos comparar aquelas che-
ias a um dilúvio, em que tudo, tudo, desabou. Muitas, mas 
muitas inundações. Na província de Gaza, há um conside-
rável número de aldeias com o nome 2000 em memória 
destas cheias.  

 

Os músicos encontraram a latrina como a melhor 
metáfora para traduzir a situação descalabrosa, de deses-
pero, de vulnerabilidade total que se abatera sobre a sua 
comunidade/sociedade. Uma casa que chega a não ter se-
quer latrina é uma casa já sem vida, que bateu complete-
mente fundo; nela não se passa nada, está à mercê de to-
das as intempéries/vulnerabilidades!  

 

Custa-me usar esta analogia. Mas, como os músi-
cos, acho-a a melhor que traduz a nossa situação depois 
da semana passada. Naquele dia fiquei e estou muito as-
sustado, petrificado; não apanhei sono. Até hoje, quando a 
notícia vem à mente, perco o sono, quando estiver a dor-
mir, ou sobressalto quando não estiver! Creio que muitos 
compatriotas também! Não pode ter passado despercebi-
da, ou ser possível estar-se insensível  para  com  uma  in-  
 

formação terrificante desta natureza.  
Membros do Serviço Nacional de Investigação Cri-

minal (SERNIC) são actores activos dos raptos; estão entre 
os raptores! Polícias da PRM são actores activos das gangs 
dos raptores! E os ditos cujos foram mostrados ao vivo na 
TV! Sumptuosos, grandes e… Alguém consegue sono?!... 
Dá, mesmo, para ter sono assim?!... O cidadão está tranquilo 
nestes termos? Eu não consigo e não sei se voltarei a conse-
guir sono de verdade, até que qualquer coisa extraordinária, 
radical, aconteça entre nós, como mandar para casa todos os 
actuais membros da PRM e trazer outros novos.  

Pode-se estar descansado a saber-se que aquelas 
pessoas que, em princípio, deviam proteger, guardar a nossa 
integridade, a família e a propriedade, podem estar a caçar-te 
para te raptar!... Aquelas pessoas que supomos que estão a 
vigiar a nossa casa para nos dar segurança podem estar a ca-
çar-nos para nos assassinar, ou nos assaltar, ou para nos rou-
bar! Ou a fornecer informação aos ladrões e criminosos pa-
ra… É isto que vivemos hoje, depois daquela notícia! Ou 
não?  

Desabamos! Ainda estamos a pisar o nosso chão de 
verdade? O meu já colapsou!…  

Ao contrário do descalabro cantado por Gaby Judas 
e Ta Basily, esta nossa derrocada não decorre/u das cheias 
diluvianas de 2000. Decorre apenas da descensão, desmoro-
namento e colapso de todos os valores humanos que ainda 
detinhamos. Está cada vez mais claro que estamos já despro-
vidos de princípios humanos, vivemos numa desumanidade 
quase animalesca, onde… nos comemos uns aos outros! Ca-
nibalizamo-nos, justamente como os animais! 

Tal como cantaram os Ghorwanes há já vários a-
nos, tudo, mas tudo se inverteu, está às avessas! Aqueles 
que nos deviam proteger dos raptos, são os que nos que-
rem raptar! Aqueles que nos deviam garantir segurança e 
ordem pública, são os que nos assassinam e ou nos assal-
tam! São os que estão em esquemas, concatenados, de 
braços dados com os criminosos. Aqueles que deviam 
guardar as nossas fronteiras nacionais, são os que promo-
vem e permitem entradas ilegais de estrangeiros! Aqueles 
que nos deviam proteger nas cadeias são os que nois coi-
sificam!  

Hitaya kwini?…■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DOSSIER Mass Atrocity Endings [Término de atrocidades em massa]   
Fonte: World Peace Foundation | Fundação para a Paz Mundial.                                                                 
‘ANGOLA: War of Independence’ | Guerra da Independência (…) “The 
Angolan independence war broke out in March of 1961, when revolts on coffee 
plantations against forced labor and inhumane working conditions left thousands 
dead. (…)”  
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/angola-war-of-independence-post-war-consolidation/ 

 
GUINÉ-BISSAU | ‘O VIETNAME DE PORTUGAL’ 
‘Portuguese Overseas Armed Forces and the PAIGC’ 
The war in Guinea has been termed "Portugal's Vietnam.’ 
Guinea-Bissau War of Independence explained 
Guinea-Bissau War of Independence - Infogalactic: the planetary knowledge core 

 

‘MOZAMBIQUE: War of Independence’ | Guerra da Independência 
Posted on August 7, 2015 by World Peace Foundation  [Fundação para a Paz Mundial] 
‘ALDEAMENTOS’ | “The most egregious instances of civilian deaths, however, are 
associated with the Portuguese policy of forced relocation into controlled villages. 
Known as aldeamentos, the fortified relocation camps were designed to serve three 
purposes: to prevent FRELIMO’s access to civilians; (…)  
(Tradução parcial do texto completo, na página seguinte) 
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/mozambique-war-of-independence/ 

 
 

                                                                              
 

 

PARTE 3/5 | CONTINUAÇÃO DA EDIÇÃO ANTERIOR |  

EXCERTOS PARCIAIS AUTORIZADOS DO MAGAZINE 
LUSÓFONO INTERNACIONAL – VUJONGA Nº 39 – DE 46 PÁGINAS 
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7254060.pdf (rl.art.br)  
– ISTITUTO NACIONAL DE 

ANEXOS e Hiperligações electrónicas (links) a um clique.  

Angola: 1961-1974 | Guiné-Bissau (e Cabo Verde): 1963-1974. 

Moçambique: 1964-1974. [arquivos digitais internacionais] 
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MOÇAMBIQUE: ESTRATÉGIAS COLONIAIS = GENOCÍDIO? 

 “ALDEAMENTOS | Em vez de encorajar os civis a se realojarem construindo 
instalações superiores, o exército português recorreu ao comando de civis para 
abandonar suas casas e bens dentro de 3-15 dias da notificação e reassentamento nas 
áreas controladas por portugueses. [Xii] Aqueles que recusaram foram comumente 
rotulados como terroristas e mortos, enquanto outros foram torturados para instigar o 
medo na população em geral e alertá-los sobre as consequências da resistência. 
Estimativas comumente citadas afirmam que 750.000 a um milhão de civis foram 
realocados para aldeamentos ao longo da guerra. [Xiii]  

Com poucas excepções, as rápidas realocações manifestaram-se em 
acampamentos mal planeados, sem saneamento adequado ou parcelas agrícolas, [xiv] 
com a maioria das instalações atrasadas por tempo indeterminado até que tempo e 
recursos se tornassem disponíveis. [xv]  

Devido a condições deletérias, estima-se que 6 a 8% da população em cada 
aldeamento morreu de fome, doença contagiosa e exaustão enquanto vivia sob 
controle português. [xvi]” (…) Levando em consideração essas advertências, os 
estudos dessas fontes, junto com os dados do censo e relatórios de testemunhas 
oculares, indicam que o número total de civis mortos está na faixa de 30.000 a 
40.000. A pesquisa mais forte parece apoiar esse total, mas como os dados estão 
seriamente incompletos, estamos incluindo a margem mais ampla de estimativas, o 
que coloca o total estimado de mortos em 50.000 civis.” [Tradução] 
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/mozambique-war-of-independence/ 
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NB: a princípio os ‘aldeamentos’ não eram atacados pelos guerrilheiros da Frelimo por 
serem Escudos Humanos. Nhazonia em Tete foi a excepção, em 1973. (Lat: -17,93 | 
Lon: 33,21) 
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1971: Navio Angoche (Nacala 23 de Abril - acção da ARA?) 
 

Muita desinformação tem sido veiculada sobre o assunto devido à falta de informação 
concreta omitida pela Pide. No entanto pôde se apurar na altura de fontes assertivas 
que: 
 

1. A Frelimo nada teve a ver com essa acção, e nem tinha capacidade para tal. 
 

2. Boatos de submarinos, soviético ou chinês, em apoio à Frelimo seriam descartados 
porque nem soviéticos nem outro envolvimento directo militar não-moçambicano foi 
feito durante a guerrilha. E nem em Tanzania se sabia do acontecido na costa 
marítima de Moçambique. Foi uma surpresa total. 
 

3. O que se soube foi de que teria sido uma acção do grupo ARA (acção 
revolucionária armada portuguesa) – tida pela PIDE-DGS, por facção clandestina 
portuguesa, dissidente do PCP, infiltrada nas Forças Armadas Portuguesas.  
 

4. Que um sargento da armada estacionado na cidade da Beira, nas transmissões, teria 
dado as coordenadas a um avião a jacto, caça Fiat G-91 da FAP, que descolou e teria 
bombardeado o navio carregado com munições e armamento para o esforço de guerra 
colonial no norte de Moçambique. O desaparecimento da tripulação continuaria sendo 
um mistério. Aventando-se que teria saltado para o mar infestado de tubarões do 
canal de Moçambique.  As balsas salva-vidas teriam ficado danificadas com o ataque 
aéreo do caça Fiat, cujos destroços à deriva deram à costa em Quionga e arredores de 
Angoche. No navio, um cão e um gato teriam sido únicos sobreviventes. 
 

5. Que a mesma ARA teria também sido responsável pela sabotagem anterior de um 
comboio saído do porto de Nacala com material de guerra a caminho de Niassa, de 
passagem por Nampula. Um dos elementos desse grupo clandestino teria sido um 
alferes sediado em Nampula. Após a independência radicar-se-ia na capital de 
Moçambique como jornalista destacado, adquirindo a nacionalidade moçambicana. 
 

6. Em 1974 (entre Maio-Junho) o pintor João Craveirinha, Jr., na residência dos pais, 
no bairro da Coop em Lourenço Marques (rua Almeida Garret nº16), contactado por 
um cidadão português acompanhado pela esposa do comandante Adolfo Bernardino, 
do navio Angoche, pedia informações sobre a tripulação do mesmo navio. O 
contactado repetiu o referido nas alíneas.■ 
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NOTA                                                                                                                                                 
‘Visitas nas Zonas Libertadas da Frelimo’ | Nas bases controladas pela Frelimo, em Cabo 
Delgado, houve a registar a entrada de repórteres fotográficos e cineastas, norte-americanos, 
suecos e chineses. E em Tete, jornalistas soviéticos que filmaram e fotografaram de uma base. Em 
1971, segundo Shafurdin Khan representante da Frelimo em Nova Iorque, o cineasta Fred 
Zinnemann (1907-1997), dos EUA, estaria interessado em filmar nas zonas de guerra controladas 
pela Frelimo. ■ 
 
RELATO INÉDITO (guardado na memória) 
 

Niassa 1965: O General português que escapou de ser capturado (!?) 
(segundo relato registado por um oficial português e transmitido a meios jornalísticos 
europeus e da oposição, em Lourenço Marques - Moçambique) 

 

Numa das visitas a Niassa, percurso do aeroporto a cerca de 5km na periferia de 
Vila Cabral, o referido general teria dispensando a rígida escolta militar de comandos 
(que seguia distanciada na retaguarda). O general, a civil, seguiria numa camioneta 
Land Rover de um cantineiro português, conhecido nessa região de cultura macua-
nhandja-ajaua, do imenso lago.  

Numa das picadas, subitamente, teria surgido uma ‘blitz’ (auto-stop) de 
guerrilheiros da Frelimo do comando operacional do comandante Milagre Mabote 
(parente de Sebastião Mabote – ‘o leão de Catur’).1 

Lívido o referido general português não foi reconhecido pelos guerrilheiros cujo 
chefe interpelando o cantineiro-motorista, sobre… quem era o homem – este 
disfarçou dizendo que era um parente de visita. Depois de serem ‘oferecidos’ alguns 
sacos de mantimentos que transportava nas traseiras do jipe-camioneta, o cantineiro 
seguiu viagem sem percalços até a capital Vila Cabral.  

Ecos da guerra no norte, chegados a Lourenço Marques, nos meios jornalísticos 
por esse militar anónimo citado no subtítulo, acrescentavam que o general não 
ganharia para o susto, e que o seu estado bio – emocional, à chegada à Vila seria por 
demais evidente. E, a questão que se colocava era se teria sido um acto de sangue-frio 
e coragem do general ou de uma questão de lhe terem ocultado a gravidade da 
situação real, no terreno, do esforço militar português frente à ofensiva guerrilheira 
intensiva. ■ ©JC, Jr. 
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OUTRO RELATO (de um comunicado de guerra guardado na memória)  
 

 
 
BRASIL 1968 – militarmente apoia colonialismo português em Moçambique…   

 

 E que, o marechal gaúcho, Costa e Silva (1899-1969),2 Presidente do Brasil dos 
“anos de chumbo” de 1967 a 1969, a pedido de Oliveira Salazar de Portugal, teria 
enviado marinheiros brasileiros para intervir em Niassa (Catur) apoiando soldados 
portugueses na ‘guerra colonial’ contra a guerrilha da Frente de Libertação de 
Moçambique, em luta pela independência. A guerrilha operacional de Niassa 
verificara a presença de brasileiros ao lado da tropa portuguesa. E, que esses militares 
da armada brasileira teriam tido desinteligências com os soldados portugueses por 
estes últimos, incendiarem palhotas de aldeias africanas. A maioria desses fuzileiros 
brasileiros de base, seriam de origem afro-mestiça indignando-se pela atitude dos 
comandos luso-europeus vindos de Portugal. 

Por outro lado, a pergunta que não quer calar: - a visita a Moçambique em 1968, 
do navio-escola Custódio de Mello, da armada brasileira,3 escalando o porto de 
Lourenço Marques então colónia portuguesa em guerra, fora coincidência, ou faria 
parte do treino dos guardas-marinha brasileiros? ■ ©João Craveirinha, Jr. 
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Navio-Escola Custódio de Mello (Acervo: DPHDM) 

BRASIL 1968 – 
militarmente 

apoia colonialismo 
português em 

Moçambique…  
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NOTAS 
1. A estratégia geral da guerrilha da Frelimo em 1965 era chefiada pelo comandante Filipe Samuel 
Magaia (chefe DSD: Departamento de Segurança e Defesa) cuja estratégia prioritária era a de 
através de Niassa expandir a guerrilha para Nampula e Zambézia, em direcção ao rio Zambeze.  
- Nessa época, em Cabo Delgado manter-se-ia o ‘status quo’ de desgaste e dispersão do então 
inimigo colonialista português, na zona maconde – entre o planalto de Mueda e rio Rovuma.  
- Filipe Magaia (1937-1966) poderá terá sido um dos primeiros africanos baNto moçambicanos a 
chegar ao posto de sargento (ou furriel) do exército colonial português, em 1960. Tinha 
frequentado a Escola Comercial.                                                                                                 
- [Filipe Samuel Magaia] (…) “no ano de 1958 foi recrutado para o cumprimento do serviço 
militar colonial tendo sido colocado, após a recruta, em Nampula onde permaneceu durante 18 
meses.” 
https://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/politica/69720-filipe-samuel-magaia-um-percurso-heroico-iniciado-desde-a-infancia.html 

O Autarca: seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 23/06/21, Edição nº 4169 – Página 12/14 
 2.“Artur Costa e Silva foi o segundo presidente do Brasil durante o período da Ditadura Militar, 
governando o país de 1967 a 1969.” 
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/costa-silva.htm 
3. Almeida, Anderson da Silva (2010). Todo o Leme a Bombordo / Marinheiros e Ditadura civil-
militar no Brasil: Da Rebelião de 1964 à Anistia. Niterói: UFF (PDF 250f. Dissertação de 
Mestrado) 
https://www.historia.uff.br/stricto/td/1380.pdf 
DPHDM | MARINHA DO BRASIL / Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha 
https://www.marinha.mil.br/dphdm/viagens-de-circum-navegacao 
 

 
“CARREGADO POR amigos no saguão do Aeroporto Internacional, no Rio, o ex-
marinheiro Antônio Geraldo da Costa, de 75 anos, chega ao Brasil, depois de 39 anos 
de exílio. Mesmo após a Lei da Anistia, Costa, conhecido como Neguinho ou Tigre, 
temia voltar ao país e ser preso por suas ações durante o regime militar, quando 
participou da Aliança Libertadora Nacional (ALN). Último exilado, ele foi preso e 
torturado naquela época. Fugiu para o Chile e morou na Suécia. O PAÍS, página 8”       

‘Data venia O GLOBO 22 de Julho de 2009, Matutina, Segunda Página, página 2.’ 
Edição do Dia | Acervo O Globo 
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Parte 4 de 5 CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO. Entre 
outros temas o MASSACRE de WIRIAMU em TETE, a 16 
Dezembro de 1972. 
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