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Reacções positivas ao último Editorial do O 
Autarca: “Críticas a Justiça e ao Regime do Dia” 
 
 

o exercício em curso ao nível da Ad-
ministração da Justiça não passa de 
uma manobra egendrada para resgatar 
o antigo Ministro das Finanças e Depu-
tado da Frelimo na Assembleia da Re-
pública das amarras das justiças sul a-
fricana e norte americana.   
 No caso das “dívidas ocultas” 
há pelo menos 12 ou 18 cidadãos mo-
çambicanos identificados de participa-
ção no esquema. A sugestão dos leito-
res que reagiram ao último Editorial do 
O Autarca é que todos sejam simulta-
neamente constituídos arguídos. Exis-
tindo quem goza de imunidade que se- 
ja igualmente requerida a sua retirada – 
a semelhança do que está acontecer 
com o Deputado Manuel Chang –  para 

tes dariam maior credibilidade e con-
fiança ao presente exercício da Admi-
nistração da Justiça moçambicana no 
tratamento do caso das “dívidas ocul-
tas”. 
 O ponto principal é o seguinte: 
Manuel Chang não é o único implicado 
neste caso. Logo, a Procuradoria Geral 
da República (PGR) e o Tribunal Su-
premo (TS) deviam iniciar uma acção 
extensiva a todos os implicados e não 
focar-se especificamente no único ci-
dadão por se encontrar sob custódia 
das autoridades de Justiça sul africana. 
Agindo exclusivamente sobre Manuel 
Chang fortifica-se a percepção  de  que  

 Beira (O Autarca) – Na se-
quência do último Editorial do O Au-
tarca publicado na edição desta segun-
da-feira (28), com o título “Críticas a 
Justiça e ao Regime do Dia”, imediata-
mente a nossa Redacção recebeu várias 
reacções positivas cujo teor considera-
mos importante partilhar com o nosso 
estimado público leitor. 
 Além de felicitações que nos 
foram endereçadas por abordarmos o 
tema na sua vertente positiva, um exer-
cício que tem sido considerado raro no 
mercado mediático nacional, acolhe- 
mos importantes sugestões que a serem 
implementadas pelos órgãos competen- 

  

Frase: 
 

Quem não tem quase nada, normalmente agradece por tudo. 
Quem tem tudo normalmente reclama, por nada!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.2 71.58 EUR UE 

61.34 62.55 USD EUA 

4.5 4.59 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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juntos serem detidos preventivamente. 
A Justiça moçambicana deve agir céle-
re contra todos os implicados.  
 No entanto, porque tem havido 
alguma insistência em relação a men-
ção do envolvimento no caso de um 
antigo Presidente da República, os lei-
tores do O Autarca sugerem um trata-
mento especial a esta figura que repre-
senta um símbolo indelével da nação 
moçambicana. Entendem que não se 
pode tocar de qualquer forma na figura 
do “nosso” antigo Chefe de Estado sob 
pena de se construir uma imagem pés-
sima sobre a nação. Isso retiraria credi-  
 

Justiça moçambicana, particularmente 
da PGR, pode-se até crer que já tenha 
iniciado acção contra os restantes im-
plicados, mas é necessário e urgente 
que se dê o conhecimento público com 
a mesma celeridade que está a tratar 
em relação a Manuel Chang. 
 Os leitores que reagiram ao E-
ditorial do O Autarca reconhecem ter 
havido certas falhas no início do trata-
mento deste processo, mas consideram 
esta uma importante oportunidade para 
a sua correcção e devolver a credibili-
dade e confiança da Justiça moçambi-
cana aos cidadãos e ao mundo em ge-
ral.■ (Redacção)  
 

bilidade do país. Não se trata necessa-
riamente de uma manifestação de ino-
centá-lo, mas entende-se que dado o 
seu estatuto não se pode banalizar o 
seu nome muito menos a sua figura 
sem evidências materiais comprova-
das. Ainda assim, para a defesa da ima-
gem e prestígio do país, havendo, de 
facto, evidências do seu envolvimento, 
propõem-se tomada de medidas admi-
nistrativas e de persuação para que e-
ventualmente estando na posse de din-
heiro e ou bens indevidos possa devol-
ver ao Estado de livre e espontânea 
vontade. 
 Acreditando   na  seriedade  da
   

PARA QUEBRA DE IMUNIDADE DO DEPUTADO MANUEL CHANG 

Sessão da Comissão Permanente da Assembleia da 
República termina com abandono da Renamo da sala 

 Maputo (O Autarca) – A Co-
missão Permanente da Assembleia da 
República (CPAR), conforme previsto, 
reuniu-se na manhã desta terça-feira 
(29), em Maputo, na sua IX Sessão Ex-
traordinária, com o único ponto de a-
genda: Apreciação da Solicitação do 
Tribunal Supremo (TS) sobre o con-
sentimento do Parlamento moçambica-
no para a prisão preventiva do Deputa-
do Manuel Chang. 
 O órgão executivo da Assem-
bleia da República viveu hoje uma das 
piores experiências da sua história.  
 O Autarca apurou a momentos 
que os membros integrantes do órgão 
em representação da Bancada Parla-
mentar da Renamo abandonaram a sala 
de sessões, com a justificação de que a 
Comissão Permanente é organicamente 
incompetente para decidir sobre  a  ma-  
 

téria agendada para o encontro.  
 O MDM não participou da ses-
são. 
 A Comissão Permanente é pre-
sidida pela Presidente da Assembleia 
da República, Verónica Macamo, vin-
culada a bancada maioritária da Freli-
mo.  
 Na sessão desta manhã faltou 
consenso entre os membros do órgão 
em representação das bancadas da Fre-
limo e da Renamo. Chegou-se a viver 
ambiente de relativo alvoroço. A Rena-
mo justificou que somente a plenária 
da Assembleia da República tem com-
petência para levantar imunidade do 
Deputado. Sentindo falta de compreen- 
são dos colegas das Frelimo sobre este 
ponto de ordem, a Renamo retirou-se 
da sala e na ocasião anunciou que a-
bandova a Comissão Permanente. 
  

 Ainda assim, a Frelimo acabou 
decidindo sozinha sobre a quebra de i-
munidade do Deputado Manuel Chang, 
ora detido na vizinha República da Á-
frica do Sul em cumprimento de man-
dato de captura internacional emitido 
pelas autoridades da Justiça norte ame-
ricana, em conexão com o famigerado 
caso das “dívidas ocultas” contraídas 
no anterior Governo no qual Chang era 
Ministro das Finanças. 
 As autoridades moçambicanas 
já iniciaram um processo visando con-
vencer as autoridades sul africanas pa-
ra primarem pela transferência de Ma-
nuel Chang para Moçambique no lugar 
da sua extradição para os Estados Uni-
dos. Há um entendimento de que a o-
posição moçambicana deseja que 
Chang seja julgado nos EUA, enquanto 
a Frelimo pretende que sejá cá.■ 
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Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

STV- ONDE A GENTE SE VÊ?  
Às vezes as grandes árvores surgem de uma semente defecada pelos 
pássaros – Extraído de uma conversa com amigo Nkulu 
 

 

 Não vale a pena falar da TVM porque é uma tele-
visão fastidiosa que caiu na rotina. Como se sabe, “as roti-
nas são como as árvores: se nascem tortas dificilmente se 
endireitam.” Tem bons profissionais, mas peca pela estrutu-
ra pesada que não funciona. É como ter um carro cheio de 
combustível, mas avariado. As restantes televisões são um 
problema de saúde pública no que tange à língua portugue-
sa. O meu amigo Nkulu tem o hábito de dizer que a língua 
não é museu, mas sim dinâmica. E tem razão. Acontece, 
porém, que em Moçambique a dinâmica da língua está per-
vertida. É claro que nestas coisas de mediocridade há sem-
pre algumas excepções… O interesse que tenho por algu-
mas televisões no país são as previsões do estado do tempo 
que também pouco acertam, tudo o resto é supérfluo.      

 O meu foco na centelha de hoje é a Stv. E porquê? 
Porque era suposto ser a televisão onde a gente se vê. Não é 
o que acontece. Os programas da Stv nos últimos tempos 
privilegiam o localismo artístico-cultural e a minudência de 
valores. Anda por lá uma certa consciência, errada, de que 
Moçambique é Maputo. A generalidade dos espectáculos 
musicais que são transmitidos, por exemplo, é predominada 
por cantores naturais do Maputo ou que vivem na capital 
do país. Os programas têm uma única vereda: capital do 
país.    

 Não há equilíbrio algum, porque o que conta é o 
showbiz (indústria de entretenimento), uma expressão que 
surgiu para apadrinhar a mediocridade e a nudez crua dos 
seus mentores, vícios de carácter de que a sociedade está 
enfermada. Não estou contra os 'tsovas', mas que se dê a o-
portunidade a artistas de “outros Moçambiques” desfilarem 
a sua classe e assim construir-se um Moçambique plural. A 
paleta musical nas Festas de Natal e Fim do Ano (em publi-
cidade na Stv) não ficaria completa sem incluir artistas co-
mo João Estima, Carlos Figueira, Chandú Lacá, Tomás 
Guilhermino,   Imamo  Hagi,  Massukos,  Stewart  Sukuma, 
 
 

Célio Figueiredo e Nelson de Sousa, Chenjerai, Ali Faque, 
Domingas e Belita, Romualdo, Didácia, Garimpeiros, 
Constâncio, Camal Givá, Guilhermina Pascoal, etc. Ade-
mais, verifica-se que os convidados dos programas habitam 
no mesmo espaço, como se a inteligência fosse uma ques-
tão de “geografia”.  
 Outra ideia errada que é muitas vezes irradiada nos 
corredores da Stv é a de que UMA TELEVISÃO PRIVA-
DA NÃO SE GUIA POR MORALISMO E PATRIO-
TISMO. Meu Deus, quanta aberração! A Stv não está ins-
talada em “terra de ninguém”. Ela existe para servir Mo-
çambique. Caso contrário, de nada valeria o estandarte que 
a norteia: isenção, rigor e profissionalismo. A conquista da 
independência deste país não foi construída apenas com ba-
las, a cultura desempenhou um papel preponderante que a 
Stv parece querer fazer desfalecer. Os programas televisi-
vos, por mais comerciais que sejam, devem ter um sentido 
patriótico. Os programas devem estar em condições de edu-
car e fazer escolas.     

 Daniel David, PCA do grupo SOICO, disse no de-
curso do 15º aniversário daquela estação televisiva o que 
para mim devia ser a conduta de todas as televisões: “A u-
nidade nacional é um dos princípios fundadores do nosso 
país. Todos somos importantes e podemos desempenhar 
um papel activo na construção do nosso país. E o papel da 
Televisão também passa por aí, estar perto das pessoas, le-
var até elas a melhor informação, o melhor entretenimento, 
o melhor de Moçambique.” E disse mais:    

 “Lançamos a Stv com o objectivo de introduzir um 
diferencial qualitativo no panorama televisivo nacional, 
pois acreditávamos que havia espaço para uma televisão 
privada de referência em Moçambique. Este foi um projec-
to construído a pensar, em primeiro lugar, nos telespectado-
res. Assim, apostamos na produção de conteúdos nacionais 
de  entretenimento,  introduzimos  um  jornalismo  de  van- 
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tamos a nossa grelha com conteúdos de referência interna-
cional. Uma característica do DNA do Grupo SOICO é a 
ambição, e nesse sentido, um dos objectivos era sermos lí-
deres de audiência. Ora, o pouco tempo em que isso foi 
conseguido reflecte a valorização do diferencial qualitativo 
que introduzimos no mercado.”  
 Onde está o problema? Cá por mim, as televisões 
ganharam uma certa autonomia que não respeitam os valo-
res e ética profissional que todos devemos ter.  Ganhou  po-
  

deres e acomodou-se no elitismo. As televisões não são lu-
gares de elites, do politicamente correcto, pelo contrário, 
são palcos de duros combates. É assim que se fizeram gran-
des profissionais deste país. Sou contra aqueles que pensam 
que possuir o poder significa ser dono absoluto da terra e 
da gente que a ocupa. Criam-se aringas contra críticas com 
o argumento de que “se não gosta, não vê ou crie a sua pró-
pria televisão”. Um abraço nhúngue ao Matine, meu com-
panheiro dos velhos tempos da faculdade e leitor assíduo 
destas minhas centelhas.■   
 

COE-Sofala com défice de bens não alimentares 
para as vitimas de inundações na cidade da Beira 

 Beira (O Autarca) – O infor-
me do Comité Operativo de Emergên-
cia (COE) de Sofala apresentado du-
rante a última visita do Primeiro-Mi-
nistro (PM), Carlos Agostinho do Ro-
sário, a este ponto do país, revela a e-
xistência de um défice de produtos não 
alimentares para apoiar as cerca de 
1.200 familias, o correspondente a seis 
mil pessoas, afectadas pelas inunda-
ções na cidade da Beira. 
 Segundo  o informe do COE-
Sofala, regista-se défice de tendas, tan-
ques de armazenamento de água, kit’s 
de abrigo, certeza, lajes, redes mosque-
teiras, utensílios domésticos e produtos 
de higiene. 
 Contudo, estão pelo menos ga-
rantidos em todos os centros de aco-
modação abertos nesta parcela do país 
o mínimo de três refeições diárias (ma-
tabicho, almoço e jantar), incluindo o 
abastecimento de água, assistência mé-
dica, social e protecção. 
 A cidade da Beira conta neste 
momento com seis centros de acomo-
dação abertos em Ndunda, Josina Ma-
chel, Matadouro, Mungassa, Muavi e 
Pavilhão dos Desportos. 
 

UNAPROC resgata 503 pessoas na 
Beira 
 

 
tou o trabalho das equipas de resgate 
posicionadas no terreno. 
Recomendações aos Municipios da 
Beira e Dondo 
 No final da visita a Sofala, o 
Primeiro-Ministro recomendou aos 
Municípios da Beira e Dondo para ga-
rantirem permanentemente  a limpeza 
dos sistemas de drenagem e valas nos 
bairros suburbanos de risco moderado 
e alto, bem como persuadir as comuni-
dades para a observância de medidas 
de higiene e saneamento do meio.■ (FE) 
 

 Durante o decurso da ocorrên-
cia das inundações provocadas pela 
queda excessive de chuva, a UNA-
PROC - Unidade Nacional de Protec-
ção Civil resgatou pelo menos 503 pes-
soas, segundo o informe da COE local. 
 As vítimas que foram resgata-
das com vida, icluindo os seus bens, 
foi com recurso de embarcações e na-
dadores. 
 Refira se que no decurso das 
operações de resgate as vítimas não o- 
fereceram resistência, facto  que  facili- 
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A Fidelidade e a BDQ-Concertos assinam protocolo 
de parceria para eventos de 2019 

 Maputo (O Autarca) – Ma-
tias Damásio, Shalamar, Deltino Guer-
reiro, Judith Sepuma e Mi Casa, são al-
guns dos nomes da música que a BDQ-
Concertos pretende trazer aos palcos 
moçambicanos em 2019. Estes grandes 
eventos passam a contar com o apoio e 
os seguros da Fidelidade. 
 “Para a Fidelidade, este acordo 
é uma oportunidade de nos associar-
mos à cultura e a momentos de entrete-
nimento tão apreciados pelo público. A 
larga experiência e qualidade na orga-
nização dos eventos, são factores que 
valorizamos e reforçam o apoio da 
marca, a este parceiro.” – referiu o Di-
rector Geral da Fidelidade Carlos Lei-
tão, nesta ocasião. 
 O acordo firmado entre a BDQ 
e a Fidelidade, é o primeiro duma rela-
ção de parceria, que se pretende cres-
cente e duradoura – este é o alinha-
mento de ambos os parceiros. 
 “Para a BDQ, esta parceria 
preenche um espaço que precisava ser 
fortalecido, pois, acrescenta valor aos 
requisitos de qualidade que defende-
mos para os nossos eventos” – foram 
as palavras de Belmiro Quive o Direc-
tor Geral da BDQ-Concertos. 
 Foi num ambiente de boa dis-
posição e visivelmente satisfeitos, que 
os parceiros assinaram este acordo, cu-
jo primeiro efeito prático, terá lugar 
nos dias 1 e 2 de Março, nos dois con-
certos de Matias Damásio, em Maputo.  

Sobre a Fidelidade 
 A Fidelidade é a terceira segu-
radora mais antiga do mundo. Presente 
no mercado Moçambicano desde Outu-
bro de 2014, a empresa   conta  já  com 

 
 

Pormenor do momento da assinatura do protocolo 
de parceria entre a Fidelidade e a BDQ-Concertos 
 

 Inicialmente, a BDQ Concer-
tos foi criada para promover apenas e-
ventos relacionados com o jazz para 
colocar Moçambique na rota interna-
cional deste género musical. Em pou-
cos anos de existência, a empresa acti-
vou a sua marca "Moments of Jazz", 
que brindou os moçambicanos amantes 
de jazz. Além de trazer artistas de ga-
barito internacional ao país, a BDQ 
Concertos quer colocar artistas nacio-
nais noutros palcos.■ (Redacção) 
 

46 colaboradores e agentes por todo o 
país. A seguradora pretende ser re-
conhecida pelos clientes e pelo merca-
do em geral como uma seguradora de 
referência em Moçambique, com uma 
estratégia assente nos princípios que 
distinguem a Fidelidade na generalida-
de dos mercados onde opera – Quali-
dade de Serviço, Inovação, Fidelização 
dos Clientes e Contributo para a Socie-
dade através de programas de respon-
sabilidade social. 
 

Sobre a BDQ   

 A BDQ Concertos foi fundada, 
em 2013, por Belmiro Destino Quive, 
com o objectivo de promover espectá-
culos “ao vivo”, gerir eventos culturais 
e agenciar artistas. 
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