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O AUTARCA COMPLETA HOJE 2000 EDIÇÕES 
Início de Nova Etapa 

 O Autarca atinge hoje, segunda-
feira, 16 de Agosto de 2010, a Edição 
2000. O acontecimento para os seus faze-
dores marca o início de uma nova etapa, 
uma etapa que acreditamos conduzirá a 
materialização dos projectos em vista. Te-
mos em vista além de continuarmos a de-
senvolver a edição do jornal no actual for-
mato, agregar novos produtos e serviços no 
mercado. Estamos a trabalhar no sentido 
de nos tornarmos uma empresa jornalística 
com alguma referência. Dentro em breve 
perspectivamos lançar um semanário no 
formato tablóide. Posteriormente estamos a 

mente, nessa altura estatal, lançou a sua e-
dição zero no Dia 10 de Junho de 1998, 
coincidindo o período com o lançamento 
da primeira campanha eleitoral autárquica 
em Moçambique. A data também coincide 
com a celebração do Dia do Grande Poeta 
Português Luís de Camões; e ainda com o 
aniversário natalicio do primogénito do 
fundador do jornal, Falume Chabane. Em 
1998 Chabane Falume, hoje  com  15 anos,  

trabalhar no sentido de possuirmos uma es-
tação de rádio e televisão. São desafios que 
não só exigem de nós o esforço necessário, 
como também gostaríamos continuar a 
contar com a vossa inestimável coopera-
ção. Achamos que a Beira, os seus cida-
dãos, as instituições, merecem e precisam. 
Falamos de projectos e novos desafios. A-
gora, gostaríamos dar a conhecer um pou-
co do nosso percurso até atingirmos a edi- 
ção que hoje celebramo: 2000. O Autarca 
que se tornou no primeiro jornal privado a 
surgir no mercado na Cidade da Beira, de-
pois  do  Diário  de  Moçambique,  natural- 

  
Frase: 

Se você nunca fica assustado ou confuso, isso significa que você 
nunca se arrisca – Julia Sorel 
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Deus lhes de o eterno descanso. Gostaria-
mos salientar que O Autarca desde da sua 
fundação agiu também como escola de 
prática de jornalismo. Muitos jovens que 
exercem o jornalismo nos diferentes 
orgãos de comunicação social na Bera i-
niciaram no O Autarca. Quando começa-
mos o jornal a disponbilidade de profissio-
nais de imprensa era escassa. Aos nossos 
assinantes, Anunciantes, Leitores e Público 
em geral agradecemos por nos acolherem. 

dades de mercado são por todos conheci-
das. Contudo, mesmo assumndo que as 
condiçoes que se nos são oferecidas não 
são das melhores, a luta continua. Gosta-
ríamos a terminar render ho-menagem a to-
dos colabores, particular-mente aqueles 
que já não se encontram cá entre nós. Re-
ferimo-nos ao saudoso colega e amigo Car-
los Dino que perdeu a vida logo nos pri-
mórdios do jornal, Atílio Coimbra, Manuel 
Caetano,  Sebastião  Castigo.  A  eles   que 

completava na altura três anitos. O jornal 
foi lançado num momento de difícil com-
preensão em relação a filosofia do que 
sempre se chamou mídia independente. O 
facto de se chamar independente criava 
muita confusão nas pessoas, sobretudo na-
quela altura o estado de liberdade ainda era 
uma miragem. As pessoas e sobretudo as 
instituições procuravam a todo custo se 
distanciar do jornal. Diziam mesmo não 
nos comprometam, não queremos ser co-
notados com a oposição, como se o facto 
de o jornal ser privado “independente” im-
plicava que fosse da oposição. Destacamos 
dois episódios quanto a nós foram mais 
marcantes nesse momento. Logo na prime-
ira semana do lançamento endereçamos 
cartas convidando as pessoas e instituições 
a assinarem o jornal e inserirem nele os 
seus anúncios. Um comerciante mais no-
tório na altura ao receber e ler o conteúdo 
da carta imediatamente recusou a receber, 
evocando as mesmas razões. No dia se-
guinte logo cedo recebemos correspondên-
cia de uma empresa que também havíamos 
endereçado convite. Quando nos prepara-
vamos para manifestar satisfação, eis que 
ao abrirmos o envolepe afnal de contas 
continha a devolução da nossa carta convi-
te e uma nota que dizia “estamos a pedir o 
favor para não nos escreverem mais”. 
Quanto a nós nem precisam devolver-nos a 
carta. Por pouco desistiamos do projecto. 
Mas, afinal nem todo “mundo” era apático 
a nossa iniciativa. Havia gente muito boa 
que nos encorajou a prosseguirmos, mora-
lizando-nos que melhores dias viriam. E de 
facto aconteceu, continuamos e começa-
mos a conquistar simpátia vinda de vários 
quadrantes, incluindo do estrangeiro. Por-
tanto, o surgimento e consolidação do jor-
nal que começou com edições semanais, 
bi-semanal, tri-semanal até atngirmos a 
presente periodicidade diária, foi caracteri-
zado por misto de facilidades e difculdades 
e acima de tudo compreensões e incompre- 
ensões. Infelizmente essa manifestação 
persiste nos dias de hoje sobretudo ao nível 
de determinados círculos polítcos que con-
tinuam  a  privlegiar  a exclusão. As dficul- 

Avante beirenses! 
Durante estes mais de vinte a-

nos em que ando directamente “meti-
do” na comunicação social conheci de-
zenas de projectos empresariais de me-
dia que tinham em vista erguer uma rá-
dio local ou regional, jornais diários, 
semanários, revistas de informação ge-
ral ou temáticas, etc.  

A experiência da vida me fez 
chegar à conclusão de que o suces-so 
ou fracaso de cada projecto tem muito 
a ver com a dedicação do(s) seu(s) im-
pulsionador(es), sem no entanto pôr de 
lado a reacção do mercado onde o mes-
mo se estabelece, principalmente no 
que à publicidade diz respeito, para 
alavancá-lo.  

Em tudo existe o criar e o imi-
tar. Quem cria sabe porque cria e para 
quê, o que já não acontece com quem 
imita... Porque Falume Chabane é um 
criador, em 10 de Junho de 1998 criou 
O Autarca, na “sua” Beira.  

Primeiro como semanal, 
passando sucessivamente para bi-
semanal, trisemanal e finalmente a 
diário. 

Não me posso vangloriar de 
ser  leitor  desde  o   primeiro   número,  

mas nos últimos anos tenho tido o pri-
vilégio de ler regularmente O Autarca. 

Com todas as vicicssitudes e 
dificuldades provincianas – e que pro-
víncia -, porque não imitador, o 
Chaba-ne mantém o seu O Autarca e 
hoje es-tamos a ler a edição 2000. É 
obra, tendo em conta o terreno onde se 
mo-ve! Parabéns!  

Está tudo bem no O Autarca? 
Claro que não. Mas creio que O 
Autarca pode ainda fazer mais na pra-
ça em que actua, aliás, deve! 

Força Chabane, com o seu O 
Autarca e que Beira e os valentes bei-
renses contribuam para o sucesso 
dessa publicação que deixou de ser de 
quem a criou para passar a pertencer à 
Beira! 

A última coisa que todos 
nós de-sejamos é participar num 
enterro do nosso filho! 

Avante Beirenses com o 
Vosso O Autarca! ■ 

REFINALDO CHILENGUE 
(Director editorial do jornal 

Correio da manhã e da revista 
PRESTÍGIO) 

 

 

Leia e Divulgue O Autarca 
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O Autarca: Duas Mil Edições de Rigor Informativo 
- Quando se está ao serviço do povo, o lucro é a satisfação do dever cumprido 

 
Acabado de chegar do passeio 

com a minha família, depois de ter de-
safiado o frio precoce que rasgava o 
céu nublado de Bruxelas, capital do 
reino da Bélgica, ameaçando chuva 
miúda, dirigi-me ao computador (meu 
fiel amigo) para ver as últimas notícias 
do país e do mundo, mal abri o correio 
eletrónico deparei-me com um irrecu-
sável convite do meu amigo e editor 
deste jornal Falume Chabane, para 
umas linhas alusivo a 2000 edições do 
“O AUTARCA”. Que o convívio fa-
miliar ressentisse minha falta, por al-
guns minutos, não podia recusar este 
convite de Chabane, um homem com 
um coração de ouro até porque foi in-
vocada uma razão de amizade, e eu, a-
mizade para mim é uma questão de 
honra.  

Do    e-mail  recebido,  é  claro 

que percebi o significado daquela frase 
“elaborar algumas ideias”, era mais do 
que um simples pedido, habitual nestas 
circunstâncias, em que se “descarrega” 
meia dúzia do Latim para o “aniversa-
riante” enobrecer o seu ego e mostrar o 
seu voto, mas sim, que debitasse algu-
mas linhas sobre o actual “cardápio” 
da política macroeconómica e social do 
país. Mas, convenhamos, tem de ser 
feita de forma séria e honesta, porque o 
vedetismo e a complacência não aju-
dam em nada.  

O país vive momentos dramá-
ticos de que há memória, e o futuro é 
cada vez mais uma incógnita. Como 
diria o prof. Adriano Moreira, “mau 
começo para o futuro, porque para o 
presente não vejo remédio”. A actual 
crise financeira mundial que, de pas-
sagem  pelo   nosso  país,  não  pára  de 

“linchar” a vida dos moçambicanos. E 
em consequência disso, a miséria vol-
tou a ganhar terreno no seio das famí-
lias moçambicanas. E porque o azar 
não vem só, a derrapagem do metical 
face as principais divisas estrangeiras 
(Dólar, Euro, Rand) deram lugar à es-
peculação de preços dos principais pro-
dutos e serviços.  

A pandemia do enriquecimen-
to fácil (ilícito) apanhou à boleia do as-
censor do “lambebotismo” e não se sa-
be ao certo em que andar está. Na capi-
tal Maputo e um pouco por todo o país 
os criminosos voltaram a impor o me-
do, demonstrando ser mais fortes que a 
Polícia. Na educação a vuvuzela não 
pára de dar sinais de aviso à navega- 
ção. Os tribunais deixaram de ser o 
templo de justiça e passaram a ser lo-
cais onde se cometem erros e  pecados! 
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O Ministério da Agricultura há muito 
perdeu a pista dos seus planos. Até ho-
je nem um resultado plausível da jatro-
fa. É mesmo esta uma geração da vira-
gem. Está tudo virado! 

Face a estas e outras dificulda-
des de agradar os ouvidos de Lúcifer e 
de toda a sua comitiva, lá no inferno, é 
tarefa basilar dos órgãos de comunica-
ção social, a todos os níveis, basear-se 
no rigor informativo e na isenção, duas 
“armas nucleares” capazes de eliminar 
estes males. Povo informado vale por 
dois. Fazer jornalismo não é pedir 
“sangue” para que os jornais, etc., se 
encham de manchetes que coloquem 
em causa a honra alheia, para vendar 
mais “peixe” ou ter mais lucros, mas 
sim, como diria a jornalista Judite de 
Sousa “ é proporcionar ao cidadão in-
formação para ser livre no cumprimen-
to dos quatro “cês” do jornalismo: con-
hecer, compreender, confiar e contar.  

Este texto não pode terminar 
sem dizer palavras ao aniversariante: 
‘O AUTARCA’ que completa hoje 
2000 ediçoes desde da sua existência 
ao serviço do rigor informativo. O seu 
primeiro “vagido” deu-se na capital 
provincial de Sofala, Beira. Infeliz-
mente não pude acompanhar o parto do 
jornal, em 1998. Continuo, porém, a 
assistir, diariamente, o seu progresso. 
Hoje é um bebé gigante. Posso afirmar 
com alguma autonomia que as 2.000 
edições são o resultado da heroicidade 
dos seus jornalistas. Heroicidade tendo 
em conta a realidade, nua e crua, de 
um país com mais da metade dos mo-
çambicanos que não sabe ler nem es-
crever (mas não é aselha), a sobrevi-
vência é uma questão de inovação. O 
comboio do progresso não pára, ‘O 
AUTARCA’ também não. 
Quando se está ao serviço do povo, o 
lucro é a satisfação do dever cumprido. 
E é este o principal lema do ‘O 
AUTARCA’, servir com perfeição a 
quem mais precisa: O POVO. É a di- 

ta vuvuzela do CHIVEVE que não 
incómoda, mas dá voz a quem não a 
tem. Desde o seu rebento em 1998 
mantém sempre viva a convicção de 
ser um jornal independente. O “espaço 
verde” que este jornal dedica regular-
mente algumas páginas mostra bem o 
quão ‘O AUTARCA’ está comprome-
tido com a causa do ambiente. E os 
prémios recebidos de organismos na-
cionais e internacionais fazem jus a is-
so. São assim as grandes instituições, 
erguem-se do calo e do suor, a bem da 
informação.   Ao  ‘O AUTARCA’  e  a 

toda a sua família de jornalistas e leito-
res espalhados dentro e fora de portas 
desejo as maiores felicidades. 

PS: Algumas pessoas, amigas 
e outras nem por isso, me escrevem a 
pedir o regresso da coluna “A Caixa do 
Diálogo” que era publicado neste jor-
nal às 2ª feiras tenho a informar as 
mesmas e a quem interessar, que devi-
do a motivos de formatura em terras 
lusas, é-me impossível satisfazer este 
pedido. Zicomo kwambire (muito obri-
gado).  

Viriato Dias em Bruxelas 
 

Parabéns O AUTARCA! 
Quando pisei o solo pátrio em 

Fevereiro de 2008, para aqui ficar a 
viver definitivamente, já era colabora-
dor do Jornal online o Autarca desde 
2006. 

Pensava eu que estando aqui 
no meu País, disporia de tempo mais 
do que suficiente para escrever sobre o 
quotidiano das minhas gentes. Enga-
nei-me totalmente!  

Mal cheguei, ocupei-me como 
Consultor jurídico e professor de E-
conomia Politica no ISCTEM durante 
seis meses.  

Depois rumei até Vilankulo 
onde integrei uma  equipa num projec-
to ambicioso de uma ONG como Di-
rector.  

Finalmente constituí uma So-
ciedade de Advogados na qual trabalho 
há precisamente 15 meses, e não tenho 
mãos a medir! 

Pode parecer mentira, mas não 
sei muito bem porque razão já não con-
sigo arranjar tempo para escrever...Tal-
vez me sinta ainda atordoado com a 
realidade que encontrei depois de 25 a-
nos a viver fora da Terra que me viu 
nascer...talvez sinta antecipadamente e 
sem razão aparente o peso de ter que 
medir tudo quanto queira dizer/escre-
ver  sobre  a minha Terra sem ferir sus- 

ceptibilidades...talvez tenha perdido 
temporariamente o gosto de escrever 
só por escrever...talvez nem valha a 
pena, se calhar, estar aqui a querer jus-
tificar algo que não é de todo justi-
ficável! 

Sinto que o Jornal Autarca não 
merecia que eu tivesse deixado de es-
crever...mesmo sobre as coisas mais 
insignificantes do quotidiano da nossa 
Terra...mesmo sendo eu um...descon-
hecido.  

Afinal escrever não será um 
exercício através do qual nos é per-
mitido dar voz a quem não a tem ou 
não a pode ter? Não é um meio que nos 
permite dizer o que pensamos ou senti-
mos em relação àquilo que se passa à 
nossa  volta? 

Escrever de forma consciente, 
responsável e crítica, é exercer plena-
mente a Cidadania!  

Contra mim próprio falo, pois 
ao não escrever demito-me das respon-
sabilidades que me são acometidas co-
mo cidadão na defesa dos direitos, li-
berdades e garantias constitucional-
mente consagradas. 

Parabéns o AUTARCA! Duas 
mil edições é OBRA! 

Gracio Abdula em 
Vilanculos 

 
O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 

SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 
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