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Próximo Presidente da República será empossado 
por uma mulher  

 Beira (O Autarca) – Por ini-
ciativa do actual  Presidente  da  Repú-
  
 

blica, Filipe Nyusi, que nomeou ontem 
Lúcia da Luz Ribeiro para o cargo de 
Presidente do Conselho Constitucional, 
em substituição de Hermenegildo Ga- 
mito que renunciou o cargo, o próximo 
 

 
Lúcia da Luz Ribeiro, tornou-se a primeira 
mulher a presidir o Conselho Constitucional 
moçambicano, quem empossa o Presidente 

da República eleito      

Normalizado fornecimento de 
água às cidades da Beira e Dondo  Beira (O Autarca) – Já está normalizado, desde esta manhã,o forneci-
mento de água canalizada às cidades da Beira e Dondo. O sistema de fornecimen-
to de água às duas cidades da província de Sofala registou avaria grossa na tarde 
da última terça-feira, nomeadamente uma roptura entre Mafambisse e Dondo. 
Fonte do FIPAG disse ao O Autarca que a roptura aconteceu na sequência de tra-
balhos que a EDM está a realizar na zona. Equipas técnicas do FIPAG foram ime-
diatamente mobilizadas ao local, tendo conseguido reparar a avaria 24 horas de-
pois.■ (Redacção) 

  

Frase: 
 

A Escola não é um lugar para a preparação da Vida. A 
escola é a própria vida.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 26/07/2019 

Compra Venda Moeda País 

68.09 69.42 EUR UE 

61.19 62.39 USD EUA 

4.39 4.47 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 25/07/19, Edição nº 3729 – Página 02/07 
destacam-se: Directora da Faculdade 
de Direito da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM) (2003 -2004). Foi 
Presidente do Conselho Jurisdicional 
da Ordem dos Advogados em2003. É 
Membro fundadora da Ordem dos Ad-
vogados de Moçambique, Membro 
fundadora da Associação Mulher Lei e 
Desenvolvimento; Membro fundadora 
da Associação Moçambicana das Mu-
lheres de Carreira Jurídica.  
 É Investigadora Associada da 
WLSA.  
 Já foi assessora jurídica do Mi-
nistro das Obras Públicas e Habitação 
de 1995 a 2003. 
 É docente na Universidade E-
duardo Mondlane desde (1995) e pos-
sui também curso de formação de pro-
fessores de língua portuguesa, pela U-
niversidade Eduardo Mondlane 
(UEM). 
 É jurista, advogada de profis-
são, e Assessora jurídica de várias ins-
tituições estatais e privadas. 
 É Fluente na língua portuguesa 
e detém conhecimento de línguas es-
panholas e inglesa.■ (Erica Chabane) 
 

Chefe de Estado moçambicano a ser e-
leito nas presidenciais de 15 de Outu-
bro próximo será empossado por uma 
mulher. Será “automaticamente” o pri-
meiro Presidente da República de Mo-
çambique a ser empossado por uma 
mulher. E Lúcia da Luz Ribeiro terá o 
privilégio de tornar-se a pimeira mu-
lher a conferir posse a um Presidente 
da República.  
 Moçambique já tem histórico 
positivo de titularidade de cargos im-
portantes por parte de mulheres e cada 
Presidente da República já apostou no  
género feminino. Samora Machel apos-
tou em sua própria esposa, Graça Ma-
chel, conferindo-lhe o cargo de Minis-
tra da Eucação; Joaquim Chissano su-
biu a fasquia nomeando Luísa Dias 
Diogo para exercer o  cargo de Primei-
ra-Ministra; Armando Guebuza no seu 
primeiro governo manteve Luísa Dio-
go no cargo de Primeira-Ministra e 
ampliou o raio para o sector da Magis-
tratura do Ministério Público nomean-
do Beatriz Buchili para o cargo de Pro-
curadora-Geral da República; e Filipe 
Nyusi não pretende ficar atrás, tendo 
no seu primeiro mandato prestes a fin-
dar nomeado tantas mulheres para o 
governo e agora Lúcia da Luz Ribeiro 
para o cargo de Presidente do Conse-
lho Constitucional.  
 Se Filipe Nyusi fôr reeleito, 
obviamente será o primeiro Presidente 
da República a ser empossado por uma 
mulher.  
 A mulher representa a maioria 
da população moçambicana e insisten-
temente clama por mais e melhores o-
portunidades em todas as esferas.  
 Importa lembrar que Moçam-
bique tem  uma  mulher  que  preside  a 
 

Assembleia da República, nomeada-
mente Verónica Macamo que está a 
cumprir o terceiro mandato.   

Sobre Lúcia da Luz Ribeiro 
 A Professora Doutora Lúcia 
Ribeiro até ontem, data da sua nomea-
ção pelo Presidente da República, Fili-
pe Nyusi, para o cargo de Presidente 
do Conselho Constitucional, era Juiz 
Conselheira do mesmo órgão de sobe-
rania, função que vinha desempenhan-
do desde 03 de Novembro de 2003.   

 Segundo dados retirados do 
portal electrónico do Conselho Consti-
tucional, Lúcia da Luz Ribeiro nasceu 
em Maputo, em 1963.   

 Obteve a licenciatura em Di-
reito pela Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), em 1994 e fez Pós-Gra-
duação em Assessoria Jurídica de Em-
presas na Universidade Politécnica de 
Madrid onde concluiu o Mestrado em 
Direito Empresarial pela mesma Uni-
versidade. Doutora (PhD) em Direito 
pela Faculdade de Direito da UEM, 
(2019).   

 Dentre   os   cargos    ocupados 
 
Beatriz Buchili reconduzida no 
cargo de PGR 
  Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, reconduziu ontem Beatriz da 
Consolação Mateus Buchili no cargo 
de Procurador-Geral da República. 
 Ainda ontem, em outro Despa-
cho Presidencial, Filipe Nyusi nomeou 
Alberto Paulo para o cargo de Vice 
Procurador-Geral   da   República,   em 

 
 

substituição de Edmundo Carlos Al-
berto, exonerado no período da manhã 
da mesma quarta-feira. (Redacção)  
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Correia pinto: um aguarelista da «velha 
guarda» e de reconhecido talento 
 

 

 A transparência da mancha, a distribuição dos 
efeitos e suas tonalidades, bem como a luz obtida de co-
res frias — como é o caso do verde marinho, do cinzen-
to esbatido ou do azul-turquesa, envolto num acastan-
hado forte — fazem da presente obra uma Aguarela de 
elevada execução técnica e de equilibrada harmonia. 
BARCOS (ou simplesmente «Pescadores Algarvios»), 
Aguarela sobre cartolina, com as dimensões de 23 por 
31,5 cm., é um quadro dentro do pequeno formato, alu-
sivo ao tema da Marinha, que o Artista Correia Pinto 
pintou no ano de 1999.  
 O Mar, a ondulação, os efeitos de luz reflectida nas 
águas, a neblina, movimento dos pescadores, os três barcos 
(ou Traineiras), estão executados com a maior das delicade-
zas. Os elementos essenciais estão definitos, embora o Ar-
tista não os representa muito, o que dá é indicações ao es-
pectador a partir das quais este as pode inferir. O desenho 
da aguarela delineia com clareza o barco que surge no pri-
meiro plano do quadro, enquanto as marcas do pincel, fi-
nas, situadas com precisão, ao fundo, tornam a imaginação 
capaz de ter a ilusão de concreção, apesar do contorno não 
estar absolutamente completo na obra BARCOS, que ora 
seleccionamos para ilustrar o presente texto de análise. 
 No seu outro quadro alusivo à «Fonte do Rossio», 
que se localiza na baixa de Lisboa, é igualmente uma A-
guarela sobre cartolina, com as dimensões de 20,5 por 16 
cm., datada de 1998 e dentro do pequeno formato, integra-
do no tema da Cidade e do Monumento. Neste original, o 
pintor Correia Pinto apresenta apenas um trecho, onde são 
realçadas duas “ninfas” e seus cântaros de água, com idên-
tica delicadeza de traço e apurada execução técnica. 
 Correia Pinto é daqueles pintores e aguarelistas que 
emparceira a lista de Artistas da «velha guarda» e de enor-
me qualidade e talento, no domínio da técnica pictórica em 
que se enquadra, dentro dos parâmetros da de cariz Impres-
sionista, a par de nomes como Jaime Isidoro, Lisete Ama- 
ral, João Carlos Martins (já destacado recentemente  em  «o 

 
   

Diabo») ou ainda de Paulo Ossião, só para citar alguns e-
xemplos. Correia Pinto nasceu no Porto, em 1934, onde vi-
ria a concluir o Curso de Pintura na Escola Soares dos Reis, 
com 19 valores. 
 

 Iniciou, depois, o seu trabalho como artista gráfico 
e Retratista. Durante meio ano estagiou em Munique, na A-
lemanha, tendo efectuado, posteriormente, diversas viagens 
de estudo a Madrid, Londres, Paris e a Roma. Desde 1979 
dedica-se principalmente ao Óleo e à Aguarela, com inú-
meras participações, quer em exposições particulares e co-
lectivas no nosso País e no Estrangeiro. Encontra-se repre-
sentado em diversas Colecções Institucionais e Particulares, 
nomeadamente, no Museu da Marinha (Lisboa), Museu Jo-
ão Mário (Alenquer), Banco Portugal (Lisboa) e no Museu 
Regional de Sintra, além da sua Obra se encontrar citada 
nos mais diversos Dicionários de Arte, Antologias de Pin-
tura, Catálogos de Exposições e em Textos dispersos por 
jornais e revistas da especialidade. A cotação média actual 
de Correia Pinto oscila entre os 500 e os 60 Mil Euros, para 
obras em Pequeno, Médio e Grande Formato, nas Galerias 
de Arte e nos Estabelecimentos Leiloeiros Portugueses, Es-
panhóis, Ingleses e Francês, onde se encontra representado 
em diversas Colecções Particulares desses países.■ 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

A importância da leitura – 2 
   No seguimento do artigo anterior "Importância da 
Leitura", apresentamos, hoje, um poema de Daniel Filipe, 
como simples exemplificativo de como podemos fruir a lei-
tura, enriquecendo-nos interiormente pela beleza do uso da 
linguagem, riqueza dos sentimentos e das emoções. E mais 
não digo. Tentem usufruir da arte de Daniel Filipe, esse ex-
traordinário autor cabo-verdiano quase desconhecido nas 
nossas escolas, para nossa vergonha. 
 

Daniel Filipe 
O autor: 
 Nasceu na Ilha da Boavista, Cabo Verde, em 1925. 
Morreu em 1964. Funcionário da Agência Geral do Ultra-
mar, combateu ideologicamente a ditadura de Salazar. So-
freu prisão e torturas da PIDE. 
 Poeta e jornalista colaborou nas revistas Seara No-
va, Távola Redonda, Bandarra, Cabo Verde, O Diabo. 
Com outros poetas, dirigiu Notícias do Bloqueio, uma série 
de nove fascículos de luta ideológica e social. 
 Começou pelos temas africanos, acabando na cor-
rente neo-realista ligado a temas do ser, da solidão, da paz, 
do amor, da cidade. 
 Deixou-nos Missiva (1946), Marinheiro em Ter-
ra (1949), O Viageiro Solitário (1951), Recado para uma 
Amiga Distante (1956), A Ilha e a Solidão (1957) – Prémio 
Camilo Pessanha, O Manuscrito na Garrafa (1960), ro-
mance, A Invenção do Amor (1961), Pátria, Lugar de Exí-
lio (1963). 
 

Lutaremos meu amor 
Pelo silêncio na planície pela tranquilidade em tua voz 
pelos teus olhos verdes estelares pelo teu corpo líquido de 
[bruma 
pelo direito de seguir de mãos dadas na solidão nocturna 
lutaremos meu Amor 
Pela infância que fomos pelo jardim escondido que não te-
ve o [nosso amor 
pelo pão que nos recusam pela liberdade sem fronteiras 
pelas manhãs de sol sem mácula de grades 
lutaremos meu Amor 
Pela dádiva mútua da nossa carne mártir 
 

pela alegria em teu sorriso claro pelo teu sonho imaterial 
pela cidade escravizada pela doçura de um beijo à despe-
dida 
lutaremos meu Amor 
Pelos meninos tristes suburbanos 
contra o peso da angústia contra o medo 
contra a seta de fogo traiçoeira cravada 
em nosso doce coração aberto 
lutaremos meu Amor 
Na aparência sozinhos multidão na verdade 
lutaremos meu Amor” 
 

Daniel Filipe, A Invenção do Amor e Outros Poemas 
Tema: 
 A luta por uma sociedade de pessoas livres e feli-
zes. 
 

Assunto: 
 O sujeito lírico convida o seu Amor a lutar pela li-
berdade, pelo amor, pelo pão, pela solidariedade, pelo di-
reito a uma vida com qualidade, por uma juventude feliz, 
contra o medo e a angústia. 
 

AS PALAVRAS E OS SONS: 
 Há duas preposições que definem, por assim dizer, 
a espinha dorsal do poema: por e contra. 
 Por, contraído com o artigo definido o/a (pelo/pe-
la), agrega a maior parte das expressões que compõem o 
texto. 
 

Pelo/pela: 
 silêncio na planície 
 tranquilidade em tua voz 
 teus olhos verdes estelares 
 teu corpo líquido de bruma 
 direito de seguir de mãos dadas na solidão 

nocturna 
 infância que fomos 
 jardim escondido que não teve o nosso 

amor 
 pão que nos recusam 
 liberdade sem fronteiras 
 manhãs de sol sem mácula de grades 
 dádiva mútua da nossa carne mártir 
 alegria em teu sorriso claro 
 teu sonho imaterial 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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orações subordinadas (relativas explicativas: que fomos; 
que não teve o nosso amor; que nos recusam). Concretiza-
se, pois, uma acumulação de complementos que precedem 
o predicado (Lutaremos meu Amor) e que constituem, por 
assim dizer, o programa da luta. 
 

 O sujeito poético acumulou metáforas e símbolos 
de grande beleza para enfeitar o panfleto: ”pelos teus olhos 
estelares”, “pelo direito de seguir de mãos dadas”, “pela 
infância que fomos”, “pelas manhãs de sol sem mácula”, 
“pelo teu sonho imaterial”, “pela cidade escravizada” “ 
pela doçura de um beijo”, “Pelos meninos tristes suburba-
nos”… 
 

 Entre os inimigos da vida com qualidade, incluem-
se implicitamente aqueles que estão por detrás dos “meni-
nos tristes”, da “cidade escravizada”, da “angústia”, do 
“medo”, da “seta de fogo traiçoeira”: a falta de trabalho, a 
opressão, a liberdade negada, as prisões arbitrárias, os son-
hos liquidados, os bairros degradados das periferias das ci-
dades. Ao fim e ao cabo, o grande inimigo da sociedade 
moderna representa-se por cidades desumanizadas, mal pla-
nificadas, autênticos guetos de gente infeliz. Que melhor do 
que a cidade, com todas as assimetrias e contrastes, com to-
dos os sonhos e frustrações acumulados para simbolizar um 
combate falhado, numa civilização frustrada?! Tenhamos 
presente que as cidades deveriam ser as sedes da cidadania. 
 

 O ritmo flúi suavemente, como o lamento de um 
rio de lágrimas que corre ao sabor da mágoa. A pontuação 
omitida, uma espécie de rima interior (planície/líquido/se-
guir; voz/olhos), a sucessão de sons líquidos (-l- e –r-) e o 
recurso a elementos, como o refrão e a intercalação de ex-
pressões curtas com longas, acentuam o ritmo dolente: 
 

“Pelo silêncio na planície” 
“pela tranquilidade em tua voz” 
pelos teus olhos verdes estelares” 
“pelo teu corpo líquido de bruma” 
pelo direito de seguir de mãos dadas na solidão nocturna” 
lutaremos meu Amor” 
 

 As antíteses finais: aparência-verdade, sozinhos-
multidão (“Na aparência sozinhos multidão na verdade”) 
associam os interesses individuais aos colectivos, legiti-
mando assim uma luta, que é de todos, por uma vida com 
mais qualidade a que presida a fraternidade.■ 
 

 cidade escravizada 
 doçura de um beijo à despedida 
 meninos tristes suburbanos; 

contra: 
 o peso da angústia 
 o medo 
 a seta de fogo traiçoeira cravada/em nosso 

doce coração aberto 
 O poema reparte-se por quatro estrofes de três ver-
sos seguidos de refrão (“lutaremos, meu Amor”), terminan-
do por uma espécie de finda de dois versos. Ausência de 
pontuação. Predomínio dos sons nasais. Aliteração das lí-
quidas “r” e “l”. Os complementos do verbo lutar vêm no i-
nício de cada verso. Prioridade à coordenação. Domina o 
verbo lutar, no futuro do indicativo. O poema enfeita-se de 
metáforas, símbolos, antíteses. 
 

A minha leitura: 
 A figura feminina, idealizada companheira de luta 
e de vida, aparece sob a designação “Amor”, de contornos 
indefinidos, etérea, inatingível, fugidia, como um sonho 
que se esbate e se persegue sem nunca se alcançar. Os o-
lhos são estelares, o corpo é líquido de bruma, o sorriso 
é claro, o sonho,imaterial. O poema, na sua simplicidade 
bela, quase se resume à ideia de uma luta pelas coisas boni-
tas da vida contra o seu lado feio: a tristeza, a fome, o me-
do, a violência, a angústia. E não serão as coisas simples as 
mais preciosas e aquelas pelas quais mais vale a pena lutar? 
 A estrutura do poema, com refrão, faz lembrar o 
modelo repetitivo de alguns poemas medievais, o que con-
tribui para uma densificação da mensagem, mantendo a 
tensão. Por outro lado, lembra-nos o discurso de um comí-
cio, com o orador a convocar as massas para a luta. Há a 
partilha de frustrações e de sonhos comuns, o apelo a uma 
solidariedade que desemboca no penúltimo verso: Na apa-
rência sozinhos multidão na verdade. 
 A ausência de pontuação aproxima o texto da orali-
dade. Percebe-se um certo encantamento pela planície si-
lenciosa em oposição à cidade escravizadora e injusta: Pelo 
silêncio na planície - pela cidade escravizada, pelos meni-
nos tristes suburbanos...Há uma quase ausência de verbos, 
pois o sujeito poético quis concentrar os significados em 
torno do verbo lutar: lutaremos meu Amor. Há  apenas  três  

BM aborda “A Importância da Prime Rate na Economia Moçambicana” 
 Maputo (O Autarca) – O Banco de Moçambique (BM), no âmbito dos encontros bimestrais com a imprensa, apre-
senta amanhã, sexta-feira (26JUL19), em Maputo, o tema “A Importância da Prime Rate na Economia Moçambicana”. Na 
qualidade de regulador do sistema bancário e mercado monetário, o BM tem a finalidade de promover uma maior transpa-
rência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar o mecanismo de transmissão da Política 
Monetária. A 17 de Maio de 2017, o BM e a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) assinaram o “Acordo para Unifor-
mização da Base de Cálculo (Indexante) da Taxa de Juro no Sistema Bancário”, que revoga o “Acordo de Adesão ao Uso da 
MAIBOR como Taxa Directora do Mercado Monetário Interbancário”, datado de 16 de Junho de 1999.■ (Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

25 de Julho de 1964 ... Inauguração da 
Delegação do Banco Nacional Ultramarino em 
Moçambique 

 

  Nas décadas de 1950-60, a modernização e alarga-
mento do edifício da filial de Lourenço Marques tinha-se 
tornado cada vez mais urgente para a administração do 
BNU, tendo em conta o volume de negócios que esta filial 
tinha vindo a dar ao banco. Este progresso era incompatível 
com um edifício de filial que, apesar de esteticamente ape-
lativo, não possuía a totalidade das funcionalidades neces-
sárias. Efectivamente, parte dos serviços que inicialmente 
operavam no rés-do-chão tiveram de ser transferidos para o 
1º andar e, inclusive, ocupar um outro edifício exterior à fi-
lial na Avenida da República. A secção comercial, nos ar-
mazéns nas traseiras da filial, tinha sido extinta e substituí-
da pelo arquivo do banco. 
  Para um futuro edifício, o projeto foi atribuído ao 
arquiteto José Gomes Bastos. Este inseria-se na denomina-
da “2ª geração de arquitetos modernistas portugueses”. Por 
este motivo, a visão que apresentou para o novo edifício se-
ria para imprimir precisamente essa modernidade, que 
constatou que estava ausente no urbanismo e arquitetura de 
Lourenço Marques de então. 

  

 No ano do centenário do BNU (1964), foi inaugu-
rado um este edifício moderno e imponente, de 5 andares 
com uma área de 11.530 m², situado na baixa da cidade, 
que ocupava a quase totalidade do quarteirão entre a Aveni-
da da República e a Rua Consiglieri Pedroso.   

 Na altura da inauguração, trabalhavam na filial do 
BNU em Lourenço Marques 466 funcionários.■ 
 

Filipe Nyusi inicia visita a província de Sofala 
 Beira (O Autarca) –  O Presidente da República, Filipe Nyusi, chegou esta manhã a cidade da Beira, no início de 
uma visita de trabalho à província de Sofala que se prolonga até próximo sábado. Hoje, Filipe Nyusi compre uma agenda ex-
traordinária, devendo dirigir, na Escola de Sargentos da Polícia “Tenente General Oswaldo Assael Tazama” no distrito de 
Nhamatanda, a cerimónia de patenteamento de oficiais e de encerramento do Curso de Sargentos da Polícia. A visita presi-
dencial a Sofala prevê trabalhos na cidade da Beira e distritos de Caia, Chemba e Machanga, onde Filipe Nyusi tem agenda-
do encontros com os Governos locais, comícios populares, visitas a empreendimentos de interesse económico e social, bem 
como interagir com diferentes segmentos da sociedade. 
 Nesta deslocação, o Presidente Nyusi faz-se acompanhar pelos Ministros da Administração Estatal e Função Pública, 
Carmelita Namashulua; do Interior, Jaime Basílio Monteiro; dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, Vice-
Ministra da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celmira Frederico Pena da Silva; Governador da Província de In-
hambane, Daniel Francisco Chapo; Quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado.■ (Redacção) 
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