Ano XIX – Nº 3910 – Domingo, 24 de Maio de 2020

EDITORIAL
Feliz Eid al-Fitr
Beira (O Autarca) – Celebra-se neste domingo
(24Maio20) o Eid al-Fitr (árabe: )ﻋﯿ ﺪ اﻟﻔﻄ ﺮ, uma comemoração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã.
Eid al-Fitr significa literalmente "Celebração do fim do jejum". Celebra-se no primeiro dia do mês de Shawwal, o décimo mês do calendário islâmico. Em algumas sociedades
muçulmanas esta celebração é também conhecida como a
"Doce Celebração" ou a "Pequena Celebração". O Eid religioso é um só dia, mas ele é muitas vezes celebrado por 3
dias. O primeiro Eid al-Fitr foi celebrado em 624 pelo profeta Maomé e os seus familiares e amigos em regozijo pela

Frase:

vitória na Batalha de Badr.
O Eid al-Fitr normalmente representa um festival
assinalado com uma oração comunal a meio da manhã, geralmente realizada em praças ou recintos de feiras, uma vez
que as mesquitas não possuem espaço para tantas pessoas.
Antes da oração se iniciar a congregação recita
o Takbir, uma prece que glorifica a grandeza de Deus. Depois da oração segue-se um sermão (khutba) e uma oração
especial que pede perdão e ajuda a todos os muçulmanos
do mundo.
É tradição a realização de um grande almoço (o
primeiro almoço que os muçulmanos tomam após o jejum
diurno de um mês), geralmente na casa de um parente mais

Se Deus não te dar aquilo que você quer, é
porque daquilo você não precisa!■

velho. As crianças recebem prendas,
que podem ser novas roupas ou dinheiCÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/05/2020
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ro.
Entretanto, este ano a celebração do Eid al-Fitr tem
a particularidade de ser diferente, devido as restrições impostas na sequência da pandemia covid-19, que não permite
a concentração de pessoas para a prevenção da doença.
É certamente um momento difícil e os muçulmanos
tem plena consciência disso. Todavia, cada membro da co-

munidade muçulmana é chamado a orientar a celebração
em ambiente restrito, e tendo em conta que a festa ocorre
num momento difícil a ordem do dia é conduzir as orações
pedindo à Deus protecção e benção para o universo superar
rapidamente a pandemia do covid-19.
À todos membros da comunidade muçulmana, O
Autarca deseja Feliz Eid al-Fitr.■ (Redacção)
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO EID AL-FITR

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

MENSAGEM DE SAUDAÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE
DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO EID AL-FITR
Moçambicanas e Moçambicanos,
Caros compatriotas,
Celebra-se hoje o Eid al-Fitr, que assinala o fim do Ramadan, um mês marcado pelo jejum sagrado do
nascer ao pôr-do-sol das nossas irmãs e dos nossos irmãos muçulmanos.
O Ramadan foi um período intensamente espiritual que serviu para renovar a fé, praticar actos de
caridade, promover valores de bondade, perdão e tolerância, assim como exaltar o papel da família e
da comunidade.
O Ramadan foi sempre momento de muita devoção e sacrifício. Lamentavelmente, este ano, os
sacrifícios dos muçulmanos como os de todos os moçambicanos, aumentaram.
O Islão, uma religião que valoriza a interacção social, nesse Ramadan, os seus crentes tiveram que
conviver com inúmeras restrições para evitar a propagação do novo coronavírus.
Em cumprimento das orientações e medidas do combate contra a Pandemia COVID-19, tiveram que
abrir mão do iftar, os tradicionais jantares com a presença de amigos e familiares, do tarawih, as
orações nocturnas nas mesquitas, as visitas regulares aos familiares e amigos, até a peregrinação à
Cidade Santa de Meca.
Tudo foi tão diferente e não esperado.
O maior sacrifício foi consentido pelas comunidades muçulmanas residentes no Norte da província de
Cabo Delgado por causa dos ataques armados violentos, e nas províncias de Manica e Sofala, por
causa dos poucos que entre nós usam a violência para fazer recuar o desenvolvimento de
Moçambique e recuar o bem-estar dos moçambicanos.
Por isso, nesta celebração de Eid al-Fitr, queremos manifestar a nossa solidariedade a todas as irmãs
e todos os irmãos que professam o Islão, por terem sido submetidos ao sofrimento e às medidas
tomadas durante o mês sagrado, aceitando privar-se de práticas milenárias desta religião.
Caros Compatriotas Muçulmanos,
Neste dia de celebração do Eid, que juntos celebramos nos anos passados, gostaria de reafirmar
como Governo, o nosso reconhecimento à solidariedade e apoio dos nossos irmãos, membros da
comunidade muçulmana, aos necessitados em particular, neste momento em que lutamos contra a
Covid-19.
Neste momento de alegria e de festa, fazemos votos que a força que os crentes acumularam durante o
Ramadan sirva para consolidar a união e a fraternidade entre as famílias moçambicanas, com
destaque para as que se encontram deslocadas, espoliadas dos seus bens, devido às acções
terroristas e de todos os outros que nos pretendem dividir.
Que Allah amplie as virtudes de cada Rizk e Barakah e conceda o grau mais alto de tolerância, de
misericórdia em Jannat
Desejo a todos os irmãos muçulmanos de Moçambique e do mundo inteiro, um FELIZ EID-MUBARAK
2020 e uma celebração cheia de alegria e de prosperidade.
Maputo, aos 23 de Maio de 2020
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira

O Autarca – Jornal Independente, Domingo – 24/05/20, Edição nº 3910 – Página 05/11

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DA BEIRA
POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO EID AL-FITR

CONSELHO MUNICIPAL DA BEIRA
GABINETE DO PRESIDENTE DO MUNICÍPIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA BEIRA AOS
MUÇULMANOS POR OCASIÃO DA CONCLUSÃO DO RAMADAN (EID UL-FITR)
Amados irmãos e irmãs muçulmanos,
Permitam-me com o fim do Ramadan, felicitar por ocasião do EID UL-FITR, e agradecer vós pelas
orações visando a reconciliação, a justiça, a paz e que o desenvolvimento seja nossa prioridade, para
o bem-estar e o bem geral de toda a família humana.
Aceitem o meu apreço por terem demonstrado a vossa contribuição na prevenção do COVID-19,
ficaram esse mês sagrado “num Ramadan privado”, longe uns dos outros e longe das mesquitas, tudo
devido ao confinamento.
Apesar desta adversidade da pandemia, que forçou uma forma diferente de celebrar longe das
mesquitas, aglomerados e familiares as vossas orações foram Escutadas, pois Deus é misericordioso
e Está próximo dos seus servos.
Boa festa a todos vós!
Presidente
Daviz Mbepo Simango
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão

A PROPÓSITO DO NOVO PARTIDO
DO TEN.-COR. TINOCO
Se não "houvesse políticos" é porque o Trump (o
gajo 'tá mesmo doido!) tinha carregado no botão proibido
(ou o Kim Jong Un, que já é tarado de nascença). E tínhamos ido todos pró maneta!
Não há sociedades sem políticos. O que há é ditaduras, cujo(s) mentor(es) reservam para si o "sacrifício" de
"servir o povo", coitados! E, para "trabalharem" à-vontade,
calam todos os que discordam da sua política (qu'eles até
nem são políticos, mas sempre vão decretando que "a política é para os políticos", os tais que... não há!)
Depois há umas situações com outros nomes, mas
as mesmas péssimas intenções, do tipo das Monarquias absolutas (iguaizinhas a ditaduras), como na Arábia Saudita: a
quem levanta a garimpa, dão-lhe fim, cortam-no aos nacos
e dão-lhe sumiço. E mais umas coisas parecidas, intermédias, mas sempre a caminho da "política sem políticos".
E há uns facínoras que se aproveitam da "ingénuedade" e distracção da Democracia (e de muitos democratas
entretidos com picuinhices) e até conseguem ser eleitos: o
Bolsonaro, o Trump, o Orbán, como - em tempos - um tal
Adolfo Hitler.
Quando vires um título destes, vai buscar uma caçadeira e prepara-te para apontares às cornaduras dos cafagestes que o pariram.
Estão a preparar as cangas para aplicar a todos o
distraídos e idiotas que acreditam nestas imbecilidades p'ra
boi ruminar. Depois, basta um gajo que não gosta de ti bufar qualquer aleivosia a teu respeito... e 'tás feito ao bife.
Foi assim com Hitler, com Estaline, com Mussolini, com
Pinochet e os seus outros sócios sul-americanos, e mais exemplos que, desgraçadamente não faltam.
Ainda a dias vi um documentário sobre os massacres de milhares de oficiais polacos, durante a II Guerra,
ordenados por Estaline e Beria, depois atribuídos aos nazis
(que também lhes assentavam bem), e muito mais tarde re-

velados. Aí se contava, também, como os carrascos de hoje
são amanhã apontados como traidores e executados por ordem de "ex-colegas". O totalitarismo é o território mais inseguro e pantanoso que se pode habitar: mesmo para os "apoiantes".
Não vou ver o que se segue à bujardice do título,
porque já sei que são variações das mesmíssimas paroladas,
já repetidas mil vezes, com mais ou menos habilidades,
mas de uma miséria intelectual abaixo de cano de esgoto. E
não nasci para sofrer...
O populismo e a demagogia já eram do conhecimento dos gregos. Shakespeare fez a suma da oratória demagógica no célebre discurso de Marco António, no "Júlio
César", a demonstração suprema da filha-de-putice em plena acção.
Estas coisas são para tolos e ignorantes. Não são
para nós.■
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Município da Beira já
desinstalou túneis desinfectantes
Beira (O Autarca) – O Presidente do Município da Beira, Daviz Simango, procedeu ontem ao
encerramento formal de
todos túneis que haviam
sido instalados na autarquia no quadro da prevenção do covid-19. No total
chegaram a funcionar oito
túneis que estavam sob a
alçada da edilidade. O encerramento de todos túneis
no país foi ordenado pelo

Na imagem o Presidente Daviz
Simango encerrando um dos
túneis desinfectantes

Ministério da Saúde, após
estudo concluir que os dispositivos produzem efeito
prejudicial à saúde.■ (R)
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

24 de Maio de 1958 … Vila de Chemba
Beira (O Autarca) – A Vila de Chemba, a sede do
distrito com o mesmo nome, a norte da província central de
Sofala, celebra neste domingo (24Maio20) o seu 62º Aniversário de elevação a actual categoria administrativa.
Localizada a margem do Rio Zambeze, Chemba é
uma vila pacata, cujo desenvolvimento actualmente está a
ser estimulado pela implantação na antiga povoação da primeira indústria açucarreira do país baseada numa produção
orgânica. O empreendimento que fornece sustento a centenas de famílias da vila é o maior projecto de investi-mento
uma vez realizado em Chemba, cujo distrito tem limite, a
noroeste e oeste com o distrito de Tambara, a sudoeste com
o distrito de Macossa (distritos da província de Manica), a
sul com o distrito de Maringué, a sudeste com o distrito
de Caia e a leste e nordeste com o distrito de Mutarara (distrito da província de Tete).
Pela celebração do 62º Aniversário de elevação da
antiga povoação de Chemba a categoria de Vila, desejo a
todos habitantes da vila Boas Festas!■

