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Feliz Dia da Família Moçambicana e de Natal 
de promoção da Fraternidade, Paz, 
Harmonia, Amor, de tudo o que é Bom 
para a Humanidade e a Natureza, esta é 
uma soberba ocasião para destacar a 
Reconciliação na Sociedade. A Recon-
ciliação é um valor espiritual funda-
mental Religioso que sugere-se a sua 
abundância para o Bem da Sociedade 
enquanto é a maior instituição univer-
sal. Portanto se, eventualmente, deter-
minada parte dela se acha no seu direi-
to de estar em desacordo que a mani-
festação desse sentimento seja essen-
cialmente para o  Bem.  Vamos  nos  a-  

Beira (O Autarca) – O Autar-
ca representado pelo respectivo Editor, 
Chabane Falume, corpo redactorial e 
todos seus colaboradores residentes no 
país e no estrangeiro Deseja um Feliz 
Dia da Família Moçambicana e de Na-
tal. É uma oportunidade que os fazedo-
res d’ O Autarca tomam para saudar de 
forma especial os parceiros, anuncian-
tes, assinantes, leitores e o público em 
geral que apoia a nossa existência. E, 
porque o 25 de Dezembro carrega em 
si um significado Religioso e Unifica-
dor,  de  renovação  da Fé e Esperança,  

aproximar e ou reaproximar para ca-
minharmos juntos, tornando o percurso 
imune da sinuosidade.  

É importante que tenhamos em 
consideração que o 25 de Dezembro 
este ano é celebrado num contexto so-
cial tipificamente diferente por conta 
da pandemia da covid-19 que gerou o 
novo normal. As medidas preventivas 
para com a covid-19 são de natureza 
impositiva para o nosso próprio Bem, 
pelo que devemos ser rigorosos no seu 
cumprimento. 

Renovamos os votos de um 
Feliz Dia da Família Moçambicana e 
de Natal, juntos alinhados no BEM.■ 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020 
Compra Venda Moeda País 

90.56 92.37 EUR UE 

74.03 75.51 USD EUA 

5.01 5.11 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Mais importante que mostrar ao mundo que temos valores e 
princípios é lutar por eles, e viver diariamente sua verdade.■ 
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Era uma noite muito fria, um 
ratinho acinzentado cheio de frio e sem 
nada para comer, viu uma casa quen-
tinha, cheia de comida acabada de fa-
zer. Observou mais de perto, e, aproxi-
mando-se da janela viu uma coisa mui-
to brilhante e muito bicuda. Cheio de 
coragem e com as patitas roxas de frio, 
decidiu entrar por um buraquinho mui-
to pequenino sem dar um pio. 

Quando o ratinho entrou na 
casa, estava muito quentinha com o 
borralho da lareira côr de laranja e ver-
melhinho a combinar com o cintilar 
das luzinhas de Natal. No canto uma 
mesa quadrada em madeira forte, com 
docinhos de Natal sobre uma toalha de 
sinos bem pequeninos. 

“Uau que linda casa, hi hi hi, 
está tão quentinha! E tem tantas coisas 
boas para eu acalmar a minha fome!!”. 
E lá foi o ratinho cinzento, encher a 
barriguinha com tanta coisa docinha. 
Satisfeito e quase a rebolar, fixou ain-
da mais a sua curiosidade sobre “aque-
la coisa muito brilhante e muito bicu-
da”. Pensou ser uma vela a crepitar, 
mas se assim fosse o pinheiro de Natal 
iria queimar, pensou ele. Também po-
deria ser um farol para o pai Natal en-
contrar a casa mas nenhuma das hipó-
teses que lhe iam surgindo fazia senti-
do. O ratinho era muito esperto, e deci-
diu subir a árvore de Natal, tinha mui-
tos ramos que lhe picavam as patitas. 

– Ai, ai, ai malditos ramos, vo-
cês não vêm que eu estou a tentar des-
cobrir o que é aquela coisa, brilhante e 
bicuda? 

Devagarinho e sempre caute-
loso, não fosse o homem grande acor-
dar, subiu, subiu até que chegou ao to-
po da árvore de Natal, e descobriu algo 
de pasmar! 

– Que coisa tão bela e brilhan-
te, mal consigo abrir os olhos, de cer-
teza que é magia Natalícia!, pensava e-
le com grande entusiasmo. De repente 
a lareira começa  a  crepitar  e  ouve-se  

 

 

– Meu Deus tu não sabes? Tu 
não sabes quem é que eu sou? Todas as 
pessoas me conhecem! 

Eu sou o Pai Natal, eu sou a-
quele que leva sempre os presentes às 
crianças, Hou, Hou, Hou!!! 

O ratinho cinzento ficou ainda 
mais curioso e quis saber o que trazia 
naquele saco tão grande. O Pai Natal 
respondeu que estava cheio  de  sonhos 

 

uma voz segura dizendo “Hou Hou 
Hou” ecoando até à salinha onde o ra-
tinho cinzento estava… 

 
O ratinho, achando estranho, 

pois nunca tinha ouvido esta voz, en-
cheu-se de coragem e correu o mais 
depressa que pôde até ao topo da cha-
miné. Quando lá chegou, viu que em 
cima do telhado estava um homem 
grande, todo de vermelho e branco 
com muito pelinho, branquinho e fofin-
ho na cara que “devia ser ótimo para 
fazer umas boas caminhas!”, pensava o 
ratinho cinzento. Sem mais demoras, 
perguntou ao homem grande: “Quem 
és tu e o que estás a fazer aqui? O que 
trazes aí nesse saco gigante? E a esse 
carro tão giro?” 

O Pai Natal respirou fundo 
levantando a sua majestosa barriga e 
respondeu: 

 
https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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e imaginação para distribuir por todas 
as crianças do Mundo, assim teriam 
um Natal Feliz! Quanto às suas aju-
dantes, tinham nomes muito engraça-
dos a primeira é a Lulu, a segunda é a 
Patitas e o terceiro é o Trovão que com 
a sua velocidade e magia empurravam 
o tão belo trenó. 

No entanto, o ratinho tinha ar-
rastado consigo aquela “coisa brilhante 
e bicuda das árvores de Natal”. 

“O que tens aí a trás das tuas 
costas ratinho”, perguntou o Pai Natal. 
E o ratinho respondeu: “eu só tirei esta 
coisa brilhante e bicuda da árvore de 
Natal!” 

E o Pai Natal ao ver o que o 
ratinho trazia às costas, disse muito ad-
mirado: 

– Ratinho, isso que tu tens aí é 
a estrela de Natal! Tu não tens noção 
do que fizeste, roubaste a estrela de 

Natal a mais poderosa do 
mundo!! Sobe para o meu trenó e va-
mos para a terra pimpampum, quando 
chegarmos lá ela vai-nos a ajudar a en-
contrar a pedra, bolas de perlimpim-
pim, vou ligar o meu motor a jato se-
gura-te. 

Chegaram á terra pimpampum 
e o ratinho disse: “Pai Natal esta terra 
é muito fria e sem cor… onde é que 
vamos encontrar a pedra?”. 
            – Ainda não chegámos à pedra,  

 

o camelo que giro. 
E o Pai Natal respondeu: 
– Tens razão!! Estou a ver 

qualquer coisa ali, já sei são os três 
magos o Belchior, Baltazar e Gaspar 
que vêm Adorar o menino Jesus! 

Foi nesse momento que ambos 
perceberam a verdadeira magia do Na-
tal. Decidiram então regressar e devol-
ver a estrela ao pinheirinho. 

– Então ratinho sobe para o 
meu trenó, vamos levar-te à tua famí-
lia, disse o Pai Natal ao ratinho. “Mas 
ó Pai Natal eu não tenho família e ago-
ra?” “Não te preocupes ratinho, vem 
comigo para o polo norte, lá vais te di-
vertir com os meus ajudantes duendes 
e com a avó Natal”. 

Quando chegaram o ratinho fi-
cou espantado com o que viu! 

Entretanto apareceu a avó Na-
tal e disse: “Ratinho queres que eu seja 
a tua mamã” e o ratinho respondeu: 
“Deixa-me pensar mmmmm já sei, a-
cho que quero que sejas a minha ma-
mã”. E gritou: “Mamã gosto muito de 
ti e de ti papá, finalmente tenho uma 
família!” 

Foi então que o ratinho perce-
beu que o verdadeiro Natal era sim o 
Amor de uma Família que se fez Vida 
no Nascimento de Jesus! E o Natal de-
les foi muito imaginário e maravilho-
so.■ (Um conto de Rita Miriam San-
tos Pires/ www.mundoportugues.pt/) 

bolas de perlimpimpim estão no topo 
do Castelo Mágico, é muito grande e 
formoso, eu vou ativar o meu botão A-
rato, esse botão faz com que nos viaje-
mos à velocidade da luz da lua. Enfim, 
vou carregar prepara-teeeee!!!  

E lá foram bem-dispostos, mas 
também muito apressados, porque os 
dois queriam libertar a magia do Natal. 

Mesmo assim o ratinho sentia-
se um pouco envergonhado, mas tam-
bém forte e corajoso e feliz por estar a-
companhado pelo Pai Natal.  

Quando chegaram ao topo, vi-
ram a pedra bolas de perlimpimpim e o 
Pai Natal disse: “Ali está a pedra bolas 
de perlimpimpim ratinho, clica no bo-
tão avermelhado assim lança a escada e 
conseguimos entrar”. Lá entraram. 

O Pai Natal estava muito feliz, 
mas ao longe viu uma coisa, que se a-
proximou e viu que era um bebé. O be-
bé estava numa cabana despidinho, 
cheio de frio, e o Pai Natal disse ao ra-
tinho: 

– Aquele bebé, ali ao fundo, é 
que pode salvar o Natal. Ele é o rei de 
todos, ele é Filho de Deus o Pai de To-
dos. O Pai Natal acrescentou que os 
pais dele se chamavam Maria e José. 
O Ratinho estava tão emocionado que 
só apontava: 

– Oh Pai Natal, olha um bur-
rinho, olha uma vaquinha. Tantas coi-
sas. Olha quatro ovelhas, os anjinhos  e  
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INAM mantém previsão de “Chalane” evoluir a ciclone tropical no 
Canal de Moçambique ção marítima. 

As projecções actuais, segundo 
o INAM, indicam que o fenómeno po-
de atingir a costa Moçambicana no dia 
30 de Dezembro afectando as provín-
cias de Nampula, Zambézia e Sofala. 

“O INAM continua a monito-
rar esse fenómeno e, mais uma vez, a 
apelar a população para que continue a 
acompanhar a informação meteorológi-
ca e os avisos difundidos pelas autori-
dades nacionais competentes. 

Maputo (O Autarca) – O 
INAM – Instituto Nacional de Meteo-
rologia continua a acompanhar a evo-
lução da tempestade tropical moderada 
“Chalane”, e mantém o aviso de previ-
são de o evento meteorógico poder a-
tringir o estado de ciclone tropical 
quando entrar no Canal de Moçambi-
que, o que deverá acontecer a partir do 
dia 28, com perigo de afectar a navega- 

Actualmente, “Chalane” locali-
za-se nas coordenadas 16.0 graus sul 
de latitude e 55.9 graus Este de longi-
tude, a aproximadamente 600 quilóme-
tros de Madagascar. Com a pressão no 
centro de 995 hectopascais, ventos de 
75 quilómetros por hora e rajadas até 
100 quilómetros por hora continua a 
deslocar-se em direção à Madagáscar, a 
uma velocidade de 15 quilómetros por 
hora, podendo atingir a sua costa Leste 
no dia 26 de Dezembro, amanhã.■ (R) 
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Caro Amigo, Familia e Colegas editores 
COM UMA MENSAGEM DE ESPERANÇA, VÃO OS MEUS VOTOS DE BOAS FESTAS 
E VOTOS DE UM BOM 2021, (*) 
 “....À juventude, a quem em especial dedico estas memórias, cabe uma grande responsabilidade para a continuação dos 
desafios do país e do fortalecimento da nação moçambicana. Se os jovens não assumirem a sua responsabilidade patriótica, 
pode correr-se o risco da recolonização. A juventude deve ser combatente intransigente contra o tribalismo, o racismo e o 
regionalismo, consolidando o espírito de unidade nacional  e solidariedade. A dedicação aos estudos e ao trabalho é um 
imperativo para todos. Os jovens devem compreender que os casamentos prematuros , os vícios como o consumo do alcool, 
as drogas e a prostituição sexual são males que devem combater para que, de forma saudável, possam contribuir para o 
crescimento socioeconómico e cultural de Moçambique....” 

 

AUTOR, Pág. 189, “DA UDENAMO À FRELIMO E À DIPLOMACIA MOÇAMBICANA” , LOPES TEMBE 
NDELANA, Maputo  Março 2012, MARIMBIQUE Conteúdos e Publicações Lda. 

 

* AUGUSTO MACEDO PINTO, TALABO SERIS  & ASSOCIADOS, ADVOGADOS ,LDA 
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“É uma oportunidade aprendermos dos ensinamentos de Jesus” 
- Davis Simango, Presidente do MDM e do Município da Beira 

dade e construindo a verdadeira Paz. 
Daviz Simango falava numa 

conferência com a imprensa, para diri-
gir saudação aos moçambicanos pela 
comemoração do 25 de Dezembro, que 
coincide escassos dias do fim de ano. 

“Moçambicanos, precisamos 
hoje de libertar os olhos, promover na 
humanidade o sopro da vida da qual  
tanto necessitamos, para que  os nossos 

Beira (O Autarca) – Por oca-
sião da celebração do Natal, esta sexta-
feira, o Presidente do MDM e do Mu-
nicípio da Beira, daviz Simango disse 
que esta é uma oportunidade para a-
prendermos dos ensinamentos de Je-
sus. “Ele nos encoraja para o compro-
misso concreto com a defesa e a pro-
moção da vida, superando toda violên- 
cia, aprofundando a justiça, a solidarie- 

 

corações sejam premiados pela paz, 
fraternidade e amor ao próximo.  

“Que Deus abençoe a Família 
Moçambicana e nos ilumine nas tarefas 
que a História nos confere” – destacou 
Daviz Simango, numa mensagem que 
abordou vários aspectos do estado ge-
ral do país, cujas abordagens convida-
dos o seu acompanhamento em próxi-
mas edições d’ O Autarca.■ (R) 
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Assembleia Municipal de Lisboa endereça voto de 
pesar ao Governo e Povo Moçambicano 

 

Maputo (O Autarca) – “A 
Assembleia Municipal de Lisboa ma-
nifesta à República de Moçambique, 
os mais sinceros votos de pesar perante 
a sucessão de crimes hediondos perpe-
trados na província de Cabo Delgado 
por assassinos bárbaros que tal como 
em muitos locais do globo, usam a 
bandeira do islamismo radical para 
justificar criminalidade organizada e 
violência desmedida. 

Na mensagem, a Assembleia 
Municipal de Lisboa refere que no 

mo os que tem ocorrido no país. 
 A mensagem da Assembleia 
Municipal de Lisboa dirigida ao Go-
verno e Povo Moçambicano pelos cri-
mes hediondos praticados contra a po-
pulação moçambicana, é referida num 
comunicado de imprensa da Presi-
dência da República. 

A situação em Cabo Delgado 
está a agravar a insegurança dramática 
em que se encontram mais de 720 mil 
moçambicanos, tendo já resultado a 
morte de centenas de cidadãos.■ (R) 
 

meio da crise da pandemia, outras cri-
ses, igualmente graves passam desper-
cebidas desmerecendo a repulsa e a 
condenação a que normalmente esta-
riam votados os actos  inaceitáveis  co- 
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A  MEUS  PRIMEIROS  PROFESSORES 
Nesta semana do ‘Dia da Família’ a minha                            
Oração de Gratidão a Meu Pai e à Minha Mãe: 

Obrigado meu Pai João J. Craveirinha 
(sénior) [1920-1997] por teres sido com 
minha Mãe Cacilda da Conceição 
Mphumo Dias [1923] meus Primeiros 
Professores incluindo na Higiene e Profi-
laxia que tanta falta fazem em tempos 
desta 3ª Pandemia – uma no Século XX e 
duas neste Século XXI!■ Vosso filho so-
brevivente ©João J. Craveirinha Jr. 
[1947] 
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