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EDITORIAL EXTRA 
 

Instantâneos actuais e factuais de nossos dias 
 Beira (O Autarca) – Nesta edição, chamamos a a-
tenção para a última página de autoria da nossa estimada 
cronista Silvya Gallani, que por motivos de força maior 
tem andando afastada de nossas páginas com seus ‘instan-
tâneos da actualidade.’ A sua contribuição, de alguns anos, 
tem enriquecido nossas páginas com seus conteúdos de re-
presentações fotográficas e de contextos de exemplos do 
Brasil, em particular da região centro do Estado de São 
Paulo (Jahu – capital industrial do calçado feminino da A-
mérica do Sul, e do turismo ecológico), ou em situações a-
daptáveis para Moçambique e Portugal, e vice-versa. Pois, 
os bons exemplos complementam-se e os maus corrigem-
se, evitando-os. 
 Como diz Silvya Gallanni no seu artigo, que um 
pouco pelo mundo… «a democracia de hoje está deturpada. 
Pois, os homens já não  pensam  no  seu  semelhante  como 

outro ser humano igual. ‘Respeitam’ apenas o que cada um 
aparenta na sua conta bancária e na vantagem que podem 
tirar de outrem.» 
 É nessa sua percepção da actualidade regional e in-
ternacional, que os textos de Silvya Gallanni e seus instan-
tâneos se tornam interessantes do ponto de vista de comuni-
cação, apelando a um humanismo mais solidário, num 
mundo conturbado em que as redes sociais veiculam mais 
notícias falsas e a desgraça alheia é nota dominante.  
 Silvya Gallanni questiona-nos – «até parece que no 
mundo só existe desgraça e nada de bom acontece em prol 
da humanidade. Temos que olhar para  o médico e enfer-
meiro que tratam os pacientes, os bombeiros, os professo-
res, os policiais anónimos, que arriscam a vida pelo cida-
dão, e até o condutor de ónibus que conduz os passageiros, 
e mesmo os jornalistas que nos informam do  que  se  passa 

na sociedade.»■ (Redacção)  
 

Frase: 

 

Se os políticos trabalhassem com um salário mínimo, 
(…) seriam mais humildes – Silvya Gallanni 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/03/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.56 71.96 EUR UE 

62.09 63.32 USD EUA 

4.4 4.49 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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AECOPS: Assembleia-Geral Aprova Planos de 
Actividades e Relatório de Conta de 2018 

 
 

Gabriel de Oliveira (a direita), Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AECOPS e 
Herculano Machgango, Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AECOPS 

res e de Consulta, elevando para qua-
tro. Anteriormente, existiam apenas 
duas categorias dos associados, desig-
nadamente Membros Efectivos e Ho-
norários. 
 

 A AECOPS conta actualmente 
com 68 membros inscritos, dos quais 
participaram da Segunda Assembleia 
Geral Ordinária 32 membros, menos 
que a metade.  
 

 A AECOPS é uma associação 
dirigida por um grupo de Empreteiros 
que acredita na união e conjugação de 
esforços que garantam os direitos e a 
dignidade profissional dos membros a 
si associada, e que crie mecanismos 
que permitam combater a concorrência 
desleal no mercado e erradicar obras 
mal paradas ou de baixa qualidade.■ 
(Chabane Falume) 
 

de entendimento, como forma de haver 
maior comunicação entre estes. 
 Relativamente as actividades 
desenvolvidas em 2018, surge em des-
taque no respectivo relarório a reunião 
que os empreiteiros de Sofala tiveram 
com o Ministro das Obras Públicas e 
Habitação, na qual os empresários da 
área apresentaram as suas preocupa-
ções e sugestões para a melhoria do de-
sempenho do sector. 
 

Criada categoria de Membros de 
Fundadores e de Consulta 
 No tocante a Revisão dos Es-
tatutos da Associação de Empreiteiros 
de Construção de Obras Públicas de 
Sofala, um dos tópicos principais é a 
inclusão de mais duas categorias para 
distinguir os associados da AECOPS, 
nomeadamente Membros de Fundado- 

 Beira (O Autarca) – A AE-
COPS – Associação de Empreiteiros 
de Construção de Obras Públicas de 
Sofala realizou no último sábado (23) a 
sua Segunda Assembleia Geral Ordiná-
ria, destinada a (i) Apreciação e Apro-
vação dos Relatórios de Actividade e 
de Conta referentes a 2018; (ii) Apre-
sentação e Aprovação do Plano de Ac-
tividade e Orçamento para 2019; e (iii) 
Apreciação e Aprovação da Revisão do 
Estatuto e de Código de Conduta da or-
ganização. Os associados aprovaram 
por unânimidade os Relatórios de Acti-
vidade e de Conta referentes a 2018, 
confirmando o exercício de uma admi-
nistração transparente, coesa e unida 
entre os empreteiros filiados. Igual-
mente aprovaram Plano de Actividade 
e Orçamento para 2019. A matéria re-
lativa a Código de Conduta da Asso-
ciação foi agendada para uma Assem-
bleia Geral extraordinária ser marcada 
em data oportuna. 
 

Actual Direcção mantém foco na 
fortificação das relações com 
instituições públicas e privadas 
 Segundo apurou O Autarca, do 
Plano de Actividades para 2019 desta-
ca-se o desafio da actual Direcção pre-
sidida por Mário da Cruz de Amaral de 
inscrever todos os empreiteiros que e-
xistem na província de Sofala, num u-
niverso de 189 empresas. Paralelamen-
te, a actual Direcção da AECOPS man-
tém foco na fortificação das relações 
com instituições públicas e privadas, a-
través de assinatura de  memorando  de 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

1 de Março de 2000 ... Rosita Pedro 
   Nasceu no topo de uma árvore, rodeada de água. A 
"ilha" onde a mãe, Sofia Pedro, de 22 anos, se empoleirou 
durante quase quatro dias para não naufragar nas cheias, 
nunca figurará no seu registo de nascimento. 
 Um verdadeiro dilúvio engoliu, em poucos dias, os 
vales dos rios Limpopo e Save, sul e centro de Moçambi-
que respectivamente. O presidente Joaquim Chissano anun-
ciava, num balanço provisório “pelo menos 200 mortos e 1 
milhão de pessoas afetadas pela calamidade. 
 Parece que o sonho moçambicano de uma econo-
mia que registou três anos sucessivos de crescimento acima 
de 10%, menos de uma década após uma sangrenta guerra 
civil de 16 anos, foi levado pelas águas. 
 Mas Rosita sobreviveu. 
  "A história de nossa pequena Rosita é um milagre", 
afirma o capitão Stewart Berlan, o piloto sul-africano que 
salvou das águas a mãe e o bebé recém-nascido. Um final 
feliz que dá um pouco de ânimo às equipes de resgate, até 
então esgotadas pelo tamanho da tragédia. 
  Aquela mafurreira no Chibuto serviu de “sala de 
parto”. 
  Rosita Pedro nasceu no dia 1 de Março de 2000. 
Comemora hoje os seus 19 anos de idade.■ 
  

 
 

OBS: na foto, Rosita Pedro e a sua mãe, no pequeno 
monumento simbólico que as autoridades de Chibuto 

mandaram construir, contendo uma pequena placa de 
mármore, que assinala o acontecimento ocorrido no dia 

1 de Março de 2000.■  
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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 

Pergunta da Semana - no ambiente de risco em 
mobilidade profissional! 
 

 

 Bom fim-de-semana, 
 Zelamos por objecto, reduzir Risco, Custo e sinis-
tralidade, respeitando o meio ambiente,... 
 Se me permitem facilitar atento,.. coloco a pergun-
ta, sob um olhar clínico:   

 O Vosso motorista, ou técnico, administrativo 
ou chefia na qualidade de condutor, tem por hábito dis-
ciplinado, ao ir receber a viatura depois de assistida em 
oficinas, procede a uma competente avaliação ao estado 
do veiculo, seguindo rigorosamente o preventivo Check 
List?   

 E Ele (a)  que conduz, reporta/ reclamando to-
dos os desvios constatados no momento, tais como, ní- 
veis  fora  do  alinhamento  e condição dos pneus / rodas 

não ajustadas entre outras eventuais anomalias, mas 
vulgares nao conformidades? 
 Se isto fizer, vai certamente reduzir centenas de 
impactos, prejuízos, risco, reclamação, tempos desperdiça-
dos, despesas adicionais e custos diversos, melhorar a rela-
ção, controlo da qualidade e disponibilidade dos meios, 
num simples acto de pormenor preventivo, apenas! 
 Permita-me Caro Dirigente de uma ilustre abran-
gência de milhares de actividades em curso, mas em Risco, 
somos pela diferença, porque Sabemos Como Agir e res-
peitar o ambiente sócio-cultural Moçambicano, pois somos 
moçambicanos com experiência adquirida fora, porem agi-
mos em Moçambique há cerca de 12 anos em satisfação do 
território nacional, de Cabo Delgado a Maputo. 
 Saudamos pela valência preventiva, facilitamos 
guiando Gestores aos proveitos do menor custo/Km e ami-
zade ao meio ambiente!■ 
  

Electricidade mais cara a partir de hoje 
  Entretanto, a EDM alega que o 

ajustamento do tarifário de energia e-
léctrica que abrange essencialmente os 
consumidores de baixa tensão visa per-
mitir que a empresa possa prosseguir 
com os investimentos de expansão da 
rede eléctrica, com vista a colmatar o 
crescimento da demanda e aumentar o 
acesso da população à energia eléctri-
ca; assegurar o equilíbrio financeiro 
que permita a continuidade do forneci-
mento de energia com qualidade e se-
gurança. 
 A EDM salienta que o presente 
ajustamento é diferenciado por catego-
rias de clientes, por forma  a  assegurar 

a protecção das camadas mais desfavo-
recidas e de baixa renda, mantendo i-
nalterada a tarifa social. 
 Para os clientes que se enqua-
dram nos parâmetros definidos para a 
tarifa social (potência de 1.1KVA e 
consumo não superior a 125KWh/ 
mês), cujas instalações usam o conta-
dor do tipo Pré-oagamento (CREDE-
LEC), será fixado um limite de cor-
rente de 5 Amperes. 
 O custo de energia eléctrica 
em Moçambique tem um peso enorme 
na estrutura do custo de vida, pelo que 
implicará aos cidadãos mais um esfor-
ço para manter o actual padrão.■ (R) 

 Maputo (O Autarca) – O 
consumo de energia eléctrica fornecida 
pela Empresa Pública Electricidade de 
Moçambique (EDM-EP) passa a custar 
mais caro a partir desta sexta-feira, 01 
de Março de 2019. 
 Trata-se de uma medida que a-
panha de surpresa o público consumi-
dor, tendo em conta que o anúncio não 
obedeceu sequer um período mínimo 
de antecedência, ou seja, a EDM torna 
pública a decisão de ajustamento do ta-
rifário de energia eléctrica no mesmo 
dia de entrada em vigor, o que poderá 
causar certos transtornos aos clientes 
da empresa. 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 O universo fantástico e criativo na pintura 
de Magnus de Monserrate 
  Homem de outra idade sensível que é e se sabe, nu-

ma postura de «gentleman» modesto e discreto, alheado de 
polémicas ideológicas. Magnus de Monserrate é daqueles 
pintores que vem a desenvolver uma poética distanciada de 
influências formais da actual pintura dita moderna, em prol 
dum iberismo de aspereza fantástica e criativa dentro dos 
parâmetros de feição Surrealista, contudo, de efeito cromá-
tico evidente e que, consigo, se tornou autêntica imagem de 
marca individualizante.  
 Os seus temas representam quase sempre (ou não) 
uma iconografia harmoniosa feita de cores quentes e de e-
quilibrada estrutura. Magnus de Monserrate é um Artista 
que inventou para as suas composições uma Luz de Cobre 
que, vinda do alto (ou antes do seu recôndito de Alma mais 
Secreto?), e vai incidir sobre a Atmosfera dos seus Quadros 
um Silêncio e uma Magia ímpar, que caracteriza os temas 
que retrata, amiúde, na sua Obra. Uma Luz morna, de bra-
sido amortecido na lareira — há que reconhecê-lo! — de 
um dia de Outono já friorento a chegar ao fim. 
 O Universo fantástico e criativo da pintura de Mag-
nus de Monserrate — nunca é demais acentuar —, espalha 
as suas raízes em várias frentes do Imaginário nas quais as-
sentam os seus pilares desde o Nascimento dos Tempos, no 
despertar espantoso do colorido musical da elevação celeste 
da espinha andina ao  mais  absoluto  silêncio  das  profun-
dezas Marinas ou Lunares, recriadas de forma sublime em 
ambiente de Surrealizante Atmosfera, qual Ilhas Galápagos 
da sua Imaginação Interior. 
 Flutua no seu ambiente Criativo uma constante her-
dada e contagiosa de infantilismo adolescente e maduro; é 
o Ciclo da Vida repetindo-se em cada segundo, em cada 
Século em que os olhos r as Alma captam e reflectem com 
um simples pincel a refrescante chuva da imaginação fértil. 
Tal como “No Mundo Fantástico” de Gabriel Garcia Mar-
quez, quando pinta a lendária Aracatáca de Solidões Cente-
nárias e Olhos de Seres Desconhecidos que rezam e dan-
çam nas Margens do Rio Magdalena, há ritmos de “cum-
bias” negras e “vallenatros” verdes, Magnus de  Monserrate 
 

  
 

Manhã Submersa – Óleo s/Tela, 27X22 cm. – 2012 – Colecção Particular 
 percorre em Espiral o Tempo e o Espaço banhando de to-

ques Místicos as suas Telas prenhas de Seres Selvagens (ou 
não), montes, pedras, rios, núvens, Mulheres, Homens, 
Noites, Flores e Frutos que enriquecem o Mundo Virgem 
da Floresta um meio-ambiente, em vias de acelerada dete-
rioração. 
 Magnos de Monserrate é, sem dúvida, quanto a 
nós, um exímio Poeta de descrições pictóricas que rimam 
raivosamente em cores de amor e «diabinhos zoomorfos», 
cuja projecção artística percorre um périplo de transcenden-
tais inquietações, transversal aos Sonhos e ao Subconscien-
te do pintor, plasmado que são na forma Surrealizante que 
executa. Obra séria, honesta, sentida, sofrida e interioriza-
da, que importa conhecer melhor e divulgar.■  
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com um salário mínimo, seriam mais humil-
des. Aí sim, íamos conhecer os verdadeiros su-
per-heróis nacionais em que todos, como diz o 
Hino do Brasil – «Ouviram do Ipiranga as 
margens plácidas (…) de amor eterno seja 
símbolo» de «… um sonho intenso, um raio 
vívido… De amor e de esperança à terra des-
ce» …  
 Ámen, para todos, acrescentamos – po-
bres e ricos, em conjunto, superarem as dife-
renças sociais, respeitando-se uns aos outros. 
Pois, no fundo o que importa mesmo, serão os 
homens e mulheres que façam dos nossos paí-
ses, lugares melhores para se viver, sem ter de 
se emigrar em busca de boas condições.  
 Mas, é ‘Utopia’ dirão. Pois se assim fos-
se quase ninguém se iria candidatar a cargo 
político, dirão outros, como personagens do 
‘Caco Antibes’ da série ‘Sai-de-Baixo’ da Te-
levisão: ‘as elites têm horror a pobre!’■ SIL-
VYA GALLANNI. 

 Aproximam-se as eleições em Mo-
çambique e em Portugal, para finais do ano 
2019. As do Brasil tiveram lugar em 07 de 
outubro 2018, com o resultado conhecido. 
Votar sim, é preciso, mas, naquele ou na-
quela que lhe parecer mais honesto/a. Não 
essa de votar para seguir a moda porque na 
internet – WhatsApp, Twitter, ou sondagens 
pagas, dizem onde a maioria irá votar. Por 
isso, o povo precisa de estudar muito bem 
em quem vai votar. Conhecer o seu candi-
dato, e, acima de tudo conhecer o seu pas-
sado político e pessoal.  
 Por outro lado, a democracia de hoje es-
tá deturpada, os homens já não pensam no seu 
semelhante como outro ser humano igual. 
‘Respeitam’ apenas o que cada um aparenta na 
sua conta bancária e na vantagem que podem 
tirar de outrem. Se os políticos trabalhassem 
pro-bono,  somente  com  ajudas  de  custo,  ou 
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instantâneos actuais e 
factuais de nossos dias 

Até parece que no mundo só existe desgraça e nada de bom acontece em prol 
da humanidade. Temos que olhar para o médico e enfermeiro que tratam os 
pacientes, os bombeiros, os professores, os policiais anónimos, que arriscam a 
vida pelo cidadão, e até o condutor de ónibus que conduz os passageiros, e 
mesmo os jornalistas que nos informam do que se passa na sociedade.  

 

por Silvya Gallanni* 
*Silvya Gallanni é um autora luso-brasileira de avoengas italianas e guarani, e isso se reflecte na 
sua narrativa. Tem obra poética publicada e citada em diversos meios literários. Participa em 
projecto editorial inédito tricontinental, com mais uma autora e um autor. Foi promotora de 
marketing alimentar no Brasil onde percorreu vários Estados. Formada em Contabilidade. 


