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EDITORIAL EXTRA 
Homenagear todos os heróis é uma forma de 
promover a reconciliação e unidade nacionais 
 

- “A vitalidade é demonstrada não apenas na habilidade de persistir, 
mas na habilidade de começar tudo de novo” – F. Scott Fitzgeral 
 Beira (O Autarca) – Celebra-se amanhã, sexta-feira (03 
Fev2023), o dia oficialmente dedicado aos heróis moçambicanos 
(nacionais).  

A data que todos os anos coincide ser o 34º dia do ano 
no calendário gregoriano, a sua escolha teve em conta o dia do a-
niversário da morte de Eduardo Chivambo Mondlane, 1º Presi-
dente da Frelimo, no governo desde a proclamação da indepen-
dência nacional, a 25 de Junho de 1975, e destacado arquitecto 
da unidade nacional em Moçambique. 

Eduardo Mondlane nasceu em Manjacaze, Gaza, sul de 
Moçambique, a 20 de Junho de 1920, tendo perdido a vida, viti-
ma de assassinato atribuído ao regime fascista colonial portu-
guês, em Dar-Es-Salam, capital da Tanzânia, a 03 de Fevereiro 
de 1969.  

Eduardo Mondlane não lutou sozinho, nem somente ao 
lado de Samora, Josina e outros alinhados da actual Frelimo.  Por 
isso, a celebração do 03 de Fevereiro remete a toda a sociedade 
moçambicana uma dedicação a homenagem à todos aqueles que 

lutaram pela proclamação da independên- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/01/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.24 64.51 USD EUA 

3.66 3.74 ZAR RSA 

68.75 69.13 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Actos inseguros o manterão em apuros! – Carlos Sousa, 
Especialista em Mobilidade Rodoviária 
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Mesmo assumindo que essas figuras ora excluídas da 

história dos heróis moçambicanos terão no seu posiocionamento 
crítico prejudicado a organização da luta, a própria história uni-
versal baseada em reflexões biblicas, nos ensina que “não há mal 
que dure para sempre”, e a ordem divina nos transmite o direito 
e dever de perdão. Perdoamos aos vivos assim como devemos 
perdoar aos mortos. Só não perdoa quem é fraco. 

Parafraseando F. Scott Fitzgeral, um destacado pensa-
dor americano que viveu entre 24 de Setembro de 1896 a 21 de 
Dezembro de 1940, “a vitalidade é demonstrada não apenas na 
habilidade de persistir, mas na habilidade de começar tudo de 
novo”.  

E, porque um dos designios políticos da actual governa-
ção em Moçambique vinca a importância da reconciliação como 
factor fundamental para a promoção da unidade nacional, urge 
encorajar os principais tomadores de decisão dos destinos do 
país para promoverem a reconciliação com todos destacados lu-
tadores pela libertação da pátria.  

Queremos acreditar que não é obra dura perdoar e re-
conciliarmo-nos, fundamentalmente com os nossos ente-queri-
dos. Somos a favor do reconhecimento de todos os heróis nacio-
nais, sem discriminação do seu segmento ideológico, desde que 
tenha feito algo em prol da pátria, a semelhança dos que hoje são 
reconhecidos pela história oficial do país. 

Bem hajam todos os heróis moçambicanos.■ (R)  
 

Continuado da Pág. 01 
cia da pátria amada.  

Sucede, porém, que nem todos os destacados lutadores 
pela proclamação da independênjcia da pátria moçambicana tem 
merecido a mesma consideração.  

Independentemente do que terá originado a sorte de ca-
da um daqueles que todos juntos lutaram pela criação do Estado 
moçambicano, é momento de chamarmos a reflexão dos princi-
pais tomadores da decisão sobre os destinos do país para reconsi-
derarem determinados factos produzidos para formar a história 
da heróica luta armada de libertação de Moçambique, um movi-
mento liderado pela FRELIMO entanto Frente de Libertação de 
Moçambique mas que juntou cidadãos nacionais e estrangeiros 
de diferentes pontos de vista que acabaram sendo renegados, des-
favorecidos pela postura crítica, uma forma de ser e estar perfei-
tamente sugerida e acolhida em sociedades universais, a seme-
lhança do que hoje se chama lambebotismo que não constitui pe-
cado algum àquem assim o desejar ser. 

Destacados lutadores patrióticos como Urias Simango, 
Paulo Gumane, Padre Mateus Gwengere, Joana Simeão, Celina 
Simango, Júlio Razão, Felipe Magaia e tantos outros que se fôr 
para mencionar os nomes não caberiam nas páginas deste jornal, 
somos da modesta opinião que devem ser resgatados para inte-
grar a história dos heróis nacionais. Incluindo os lutadores pela 
democracia e defesa da soberania. 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: António da Cunha Duarte Justo 

Aniversário do assassínio do Rei de Portugal – um 
crime republicano e nação sem processamento 
jurídico nem histórico 
 

Lisboa, prohibiendo cualquier participación oficial por personal 
militar o funcionarios del gobierno.” 

A memória teria de ser apagada para que não houvesse 
a ideia de que a República foi filha do crime e de uma classe ja-
cobina que desde as invasões Francesas influenciou e influencia 
determinantemente os destinos de Portugal. 

A República não quer ter memória porque mostraria o 
feitio da têmpera de parte da sua classe que determina hoje os 
destinos de Portugal. A república esconde bem as suas vítimas 
nas caves da nação. Esquece porém que, deste modo, manipula 
o pensar da colectividade portuguesa, ao baralhar e omitir a ver-
dade sobre este período decisivo para Portugal. Este procedi-
mento ajuda amelhor entender o pen-sar coado de grande parte 
da população portuguesa.  

A infraestrutura ideológica da nação não permite o pro-
cessamento nem a digestão das partes negativas praticadas em 
nome do Estado e por isso vomita-as logo, de princípio.■ 

 

O regicídio de 1 de Fevereiro de 1908 com o assassínio 
do rei D. Carlos e do seu filho e herdeiro, D. Luís Filipe de Bra-
gança, foi praticado por jacobinos republicanos de influência 
francesa e auxiliados por elementos da Carbonária (maçonaria). 

 

Os assassinos directos Alfredo Costa e Manuel Buíça 
foram imediatamente apanhados pela polícia e logo depois mor-
tos para impedir uma investigação séria e não descobrir os cúm-
plices. As armas usadas no regicídio foram levantadas do armei-
ro Gonçalo Heitor Freire (republicano e maçon). 

 

Em 1910, o governo republicano liderado pelo Primei-
ro-Ministro Afonso Costa impediu a investigação judicial do 
regicídio terminando o caso sem condenação nem conclusão. 

 

“En 2008, el gobierno socialista de la Tercera República 
Portuguesa rechazó conmemorar el  centenario  del  regicidio  de 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
- Environmental consulting 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Distraído ao Volante - O Pior é que o Risco, Roda 
em Agravamento, Se nos mantivermos Assim, 
Distraídos! 
 

 

 Caros Profissionais, 
 Desafiamos e provocamos incidentes, por dis-
tração em todas as actividades onde é requerida concen-
tração com os vários sentidos. 
 Estudos em constante desenvolvimento e relati-
vos a causas de Acidentes Rodoviários, permitem-me le-
var ao conhecimento dos interessados,… 
 Os factos a seguir mencionados, embora tendo o-
rigem nos EUA, servem como críticos exemplos compa-
ráveis, comprometendo a segurança e sérias consequên-
cias: 

1 - Condutores ficam em média desligados da es-
trada, por 5 a 7 segundos enquanto apenas observam algo 
no telefone, o que significa que correm o risco de guiar, 
o equivalente ao comprimento de um campo de futebol, 
com ZERO atenção na condução! 

2 - 6x vezes mais chances de estar envolvido 
num acidente, do que quando alguém guia embriagado! 

3 - Estando envolvido em incidentes, sofre 8x 
mais a possibilidade de provocar uma colisão! 

4 - Dezenas de adolescentes morrem todos os 
dias, por condução distraída, porque são 400% mais pro-
pensos a causar um acidente! 

5 -  60% das colisões de veículos envolvem o uso 
de telefonia móvel, incluindo o recurso ao GPS no tele-
móvel!!! 

6 - Pelo menos, 660.000 condutores, norte-ame-
ricanos estão a guiar telemóveis e carros, em simultâ-
neo, neste instante enquanto lemos este informativo. 

 7 - As perdas, os gastos, as emissões excessivas 
e os custos da distração ao volante, ultrapassam bas-
tante os impactos, se comparado com a terrível causa de 
guiar embriagado! 
 A Distração, Não acontece somente com Moto-
ristas, tem sido largamente partilhada por serviços de as-
sistência técnica, manutenção, reparação, seguros, recur-
sos humanos, vendas, instrução, formação, supervisão e 
logística,... pois!   
 Aqui fica o apontamento para sensibilizar os nos-
sos Gestores, e em especial todos que em nome profis-
sional, estão afinal agindo por actos inseguros,... distraí-
dos!  
 Uma outra grave distração, envolve o facto de al-
guns supervisores e técnicos, ficarem convencidos que 
se um profissional exibe um certificado, isso pode re-
presentar desempenhos e comportamentos alinhados às 
conformidades perante meios??? 
 Tenhamos em consideração, os comportamentos 
desajustados, pelo convívio social desde o berço, mitos, 
crenças, e ignorância,... ainda constatado, no ambiente 
profissional. 
 Importa Adequarmos a Formação de Aperfei-
çoamento profissional, ajustar algumas facilidades au-
xiliares por monitoria remota, mas sobretudo eleger tam-
bém a Constatação Efectiva Capaz (por watchdog), e 
activarmos os apropriados actos correctivos, como pre-
ventivos.  
 Investidores, Profissionais, Famílias e Comuni-
dades, Agradecem.... 
 Atentamente ao dispor,...■ 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820, +258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820, +258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Moçambi-Cá - Exposição de artistas plásticos de 
Moçambique é inaugurada amanhã em Lisboa 

 

ciativas com escolas, palestras, espetácu-
los e ciclos de cinema moçambicano. 

A entrada é livre. 
Dia dos Heróis Moçambicanos: 

A exposição é inaugurada nesta 
data como uma singela homenagem da 
UCCLA ao esforço imenso do povo mo-
çambicano na luta pela sua independên-
cia. 

Moçambique celebra o Dia dos 
Heróis Moçambicanos a 3 de Fevereiro 
para recordar os muitos que lutaram e 
morreram durante a guerra de indepen-
dência contra Portugal, que terminou em 
1975. A data é baseada no dia do assas-
sinato de Eduardo Chivambo Mondlane, 
um importante líder da independência na 
história do país.■ (Redacção/ UCCLA) 

 

Lisboa – Na data em que se as-
sinala o Dia dos Heróis Moçambicanos, 3 
de Fevereiro, a UCCLA inaugura “Mo-
çambi-Cá - Exposição de artistas plásticos 
de Moçambique”, às 18 horas. Com a par-
ceria da Embaixada de Moçambique em 
Portugal e da Câmara Municipal de Lis-
boa, a exposição estará patente até ao dia 
15 de Maio. 

Nesta mostra estarão expostas 
mais de 60 peças, de mais de 40 artistas 
moçambicanos. A curadoria é da respon-
sabilidade de personalidades de reconhe-
cido mérito cultural: Frank Ntaluma, Ri-
cardo Vicente, Roberto Chichorro, Rui A. 
Pereira e Titos Pelembe. 

Durante o período expositivo, a 
UCCLA irá organizar visitas guiadas,  ini- 

CCP-Beira acolhe Centenário de Eugénio de Andrade 

 
 

drade. Nasceu no Fundão, no distrito de 
Castelo Branco, em Portugal, e viveu em 
Lisboa e Coimbra antes de se ter fixado 
no Porto, para exercer as funções de Ins- 
petor Administrativo do Ministério da 
Saúde. Grande parte da sua obra literária 
foi precisamente criada no Porto. O Poe-
ta, pertencente à era contemporânea, a par 
de escritores como Miguel Torga, Ale-
xandre   O’Neill,   Herberto   Hélder,   Ruy 

Belo, Manuel Alegre, Vasco Graça Mou-
ra, entre outros, recebeu diversas distin-
ções e prémios tanto nacionais como in-
ternacionais. 

O seu primeiro livro, “Adoles-
cente“, foi editado em 1942, mas é a obra 
“As mãos e os Frutos”, em 1948, que lhe 
confere grande destaque e reconhecimen-
to. Eugénio de Andrade dedicou-se à es-
crita ao longo da sua vida e publicou de-
zenas de livros, participando, igualmente, 
em diversas antologias. Eugénio de An-
drade foi também autor de livros infantis 
e tradutor, por exemplo, de obras de Gar-
cia Lorca. Sendo um dos poetas mais tra-
duzidos da literatura portuguesa, entre ou-
tros, foi-lhe atribuído o grau de Grande 
Oficial da Ordem de Sant’Iago da Espada 
e a Grã-Cruz da Ordem de Mérito, o 
Prémio da Associação Internacional dos 
Críticos Literários, o Prémio Camões, en-
tre várias outras distinções.■ (R) 

 

Beira (O Autarca) – O Centro 
Cultural Português-Beira vem acolhe a 
exposição “Centenário de Eugénio de An-
drade”. A cerimónia de inauguração reali-
zada ontem, contou com um conjunto de 
actividades audiovisuais que permitiram 
ecoar a poesia de um dos maiores poetas 
portugueses da contemporaneidade. 

Se o poeta contemporâneo Eugé-
nio de Andrade fosse vivo, teria celebrado 
100 anos no passado dia 19 de Janeiro. 

 

Com o intuito de homenagear o 
escritor, é possível visitar a exposição 
“Centenário de Eugénio de Andrade”, a 
partir de hoje, de segunda-feira a sábado. 

 

A exposição revela a pessoa e a 
obra, para além de ser um convite à leitu- 
ra do poemário que o Poeta nos deixou. 
 

Celebremos Eugénio de Andrade! 
 

José Fontinhas (1923 - 2005) a-
dotou o nome artístico de Eugénio de  An- 
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