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Parceria AECOPS e Ecobank para potenciar 
actividades de empreiteiros em Sofala 

 Beira (O Autarca) – O Eco-
bank está disponível a oferecer contri-
buto financeiro para potenciar as acti-
vidades dos empreiteiros de Sofala, 
uma iniciativa que decorre da parceria 
em curso com a AECOPS – Associa-
ção dos Empreiteiros de Construção 
Civil e Obras Públicas de Sofala.  
 A manifestação foi expressa 
pelo Gerente Regional Centro da insti-
tuição financeira, Amândio David, du-
rante um encontro que manteve esta 
semana, na sede da AECOPS, na cida- 
de da Beira, com os membros de direc-
ção da associação dos empreiteiros, no 
qual participaram o Presidente e  Vice- 

 
 

Pormenor do encontro realizado na sede da AECOPS entre os membros de direcção da 
associação dos empreiteiros e o Gerente Regional Centro do Ecobank, Amândio David  

maral e Ricardo Cunhaque.  
 Durante o encontro, as partes 
comprometeram-se a elaborar os ter-
mos de referência, numa base em que o 
 

Presidente da agremiação empresarial, 
respectivamente Mário da Cruz  de  A- 

  

Frase: 

 

Chato é quando as pessoas admiram suas qualidades 
em silêncio e julgam seus defeitos em voz alta.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 02/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.32 68.58 EUR UE 

60.68 61.81 USD EUA 

4.13 4.21 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Ecobank se oferece a potenciar finan-
ceiramente as empresas de Construção 
Civil e Obras Públicas de Sofala com 
contratos de empreitadas em dia.  
 O Ecobank, a operar no merca-
do moçambicano desde 2014, é uma 
instituição financeira com sede em Lo-
mé, capital togolesa. Está presente em 
36 países africanos e o grupo está i-
gualmente representado em Paris, Du-
bai, Londres e Beijing.    

 O Presidente da AECOPS, 
Mário da Cruz de Amaral, enalteceu a 
iniciativa do Ecobank, tendo destacado 
que se trata de uma importante oportu-
nidade para dinamizar as actividades 
das empresas de construção civil de 
Sofala e desafiou os empreiteiros lo-
cais a reunirem os requisitos necessá-
rios para a sua beneficiação.    

 Actualmente com cerca de 125 
membros, a AECOPS é uma associa-
ção que acredita na união e conjugação 
de esforços que garantem os direitos e 
a dignidade profissional dos seus asso-
ciados. 
 

blicas e privadas, de modo a assegurar 
bom ambiente de negócio.■ Chabane 
Falume) 

 A actual direcção da AECOPS 
tem privilegiado o estreitamento de re-
lações saudáveis  com  instituições  pú- 

Numa cerimónia testemunhada pelo PR: 
Vodacom oferece mais uma biblioteca 
digital à província de Manica 
  Chimoio (O Autarca) – O 
chefe do Estado, Filipe Jacinto Nyusi, 
louvou a iniciativa da Vodacom na me-
lhoria do processo de ensino e aprendi-
zagem no país, através do projecto 
social “Faz Crescer”. Com esta oferta a 
Direcção da Escola beneficiária pas-
sará a leccionar a disciplina de TICs e 
terão acesso a um acervo bibliotecário 
vasto.   

 A Vodacom está alinhada com 
o Governo no provimento de uma edu-
cação de qualidade em Moçambique.   

 A Escola Secundária de Zem-
be, distrito de Macate, na província 
central de  Manica,  recebeu  da  Voda- 

 
 

PR Filipe Nyusi na ES de Zembe 
 

com 400 livros de diversas temáticas, 
20 computadores, Internet gratuita e 
um acervo de livros digitais disponí-
veis à consulta dos alunos e professo-
res, e um sistema de climatização para 
a conservação dos equipamentos aloca-
dos. 
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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 

Ao Conduzir, Assegure-se de que o Carro roda Bem 
Visível a todos os outros em Trânsito! 
 

 

 Visibilidade, Visibilidade, Visibilidade,.. 
 Uma necessidade,... 
 Mas sobretudo, uma verdade sustentável e vital, 
não negociável em mobilidade! 
 Ao comando no posto do volante, importa alinhar e 
proteger a sua visão, mantendo presente e seguro de que o 
carro que conduz, se mantém bem visível perante todos 
os outros, em transito, sejam Pões, Condutores, Ciclistas, 
Motorizados, animais e bem assim, perante sensores e ou 
sinalização electronica de monitoria e ou controlo do trafe-
go, modernamente  existente no meio ambiente que com-
partilha na comunidade. 
 

   

 Mesmo em condições climáticas normais, é possí-
vel que os veículos (dependente da cor) fiquem mais difí-
ceis de se avistarem atempadamente, ao passarem da luz do 
sol para a sombra ou passarem por uma nuvem de fumaça 
ou poeira.  
 Daqui se compreende o motivo porque a indústria 
automóvel adoptou recentemente o princípio obrigatório 
das luzes do dia permanentemente sinalizando os novos 
veículos automoveis na actualidade. 
 

 Manter a sua própria conspicuidade (fazer-se notá-
vel) em condução, significa simplesmente garantir que ou-
tras pessoas e animais possam ver facilmente o seu veículo 
a aproximar-se, em todos os momentos e conhecer quais as 
suas intenções na trajectoria que pretende seguir. 
 Não é preciso muito para descobrir que o aplicativo 
comum de "você ligar os limpa parabrisas e, em seguida, li-
gar os faróis", é freqüentemente inadequado! 
 Vejamos alguns casos criticos pelos impactos da 
reduzida e confusa visibilidade para o trânsito rodoviário, 
mesmo durante a exposição solar do dia:  
 Quando cerca do meio-dia, em clima tempestuoso, 
não é raro o céu derepente apresentar-se muito escuro e 
quando ainda não está chovendo! 
 Por outro lado, há momentos em que está caindo á-
gua, mas o céu é bastante brilhante, com a visibilidade ape-
nas levemente afectada.  
 E o tempo nublado com forte cacimbo, pelas man-
hãs ou ao final da jornada, reduzindo fortemente a visibili-
dade, mesmo quando não está chovendo? 
 O facto é que regras simplistas, como "limpadores, 
faróis dianteiros", costumam ser tão úteis quanto um escu-
do de protecção ao  calor de efeito ao chocolate - resulta a-
final em muito pouco uso, permitindo o progresso do risco 
de acidentes. 
 Queiramos entender tambem que o movimento ro-
doviário em dominante, os Condutores devem estar prepa-
rados para as alterações climaticas,  que estamos e ainda 
vamos por elas passar, sofrendo. 
 

 Uma boa pratica é simplesmente manter a sua con-
centração de aprumo enquanto ao volante e observar cons-
tantemente outros veículos e Pões - tanto à sua frente, late-
ral e quanto atrás do veiculo que dirige.  
 

 Se em algum momento os Pões e as outras viatu-
ras  em  trânsito  são  menos fáceis de ver, então é porque 
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o seu veículo pode estar mais difícil de ser visto, tam-
bém!  
 E lembre-se de que, se o sol estiver muito baixo, 
seja ao "por do sol"  ou  no brilhate momento ao nascer o 
poderoso solar,  seus raios podem ofuscar temporariamente 
a nossa vista e o risco do acidente cresce em velocidade ex-
cessiva ao posto do perigo. 
 Se não conduz um veiculo recente, já equipado 
com as notáveis  Luzes do Dia: 
 Utilizar durante o dia os faróis de medios, é so-
bretudo uma medida prudente e preventiva, não custa nada 
que atrapalhe ou prejudique alguém e não tem qualquer im-
pacto nos consumos ou negativo na vida útil da bateria!  
 Sim, na verdade, os faróis ligados usam uma quan-
tidade minúscula de mais combustível, e isso aumenta as e-
missões do seu moto, ...Mas proteger vidas, deixando ou-
tros usuários da estrada ver, você chegando é facilmente a 
maior consideração e respeito de partilha com o trânsi-
to, olhando tambem pelo meio ambiente. 
 

 Em resumo, mantenha todos os vidros, espelhos e 
luzes do veículo, constantemente limpos e funcionais.  
 Se dispõe de óculos de sol, use-os para além da 
função da protecção solar, especialmente em dias tempes-
tuosos, quando uma súbita luz do sol batendo em uma es-
trada molhada e facilita o descanso da vista em condu-
ção nocturna. 
 O Saber agir Profissional, deve estar e sentir-se e-
fectivamente CAPAZ e Seguro de aplicar-se utilizando os 
correctos actos Preventivos no Essencial, pois comprova-
do que de tão pouco serve apresentar um certificado emiti-
do na base de,… ou porque posso exibir a obrigatória carta 
de condução, para além de quantas & quantas fora do 
prazo legal e inclusive, muitas "cartas" passeando carros e 
não alinhadas por conformidades com as categorias, car-
gas perigosas transportadas e serviços de passageiros em 
frequente uso de RISCO pelos veiculos guiados. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

Sant’Egidio ajuda mil famílias reassentadas em 
Mandruzi e Mutua 
  Dondo (O Autarca) – A Co-
munidade de Sant’Egidio em Sofala e-
fectuou uma distribuição de alimentos 
de primeira necessidade a cerca de 
1000 famílias reassentadas em Man-
druzi e Mutua na sequência de ajudas 
humanitárias em curso à resposta dos 
efeitos causados pelo ciclone IDAI.  
 Para o representante da Sant’ 
Egídio, as ajudas alimentares e tantas 
outras aínda se enquadram na ajuda de 
emergência concebida por esta organi-
zação da Igreja Católica.  
 São mulheres, crianças e ho-
mens alocados numa nova terra e numa 
nova realidade a que se devem adaptar 
à um novo ritmo de vida. Com o  ciclo- 
 

 
 

ne, estas famílias perderam o pouco 
que possuíam incluindo seus ente que-
ridos.  
 O administrador do Dondo a-
gradeceu e testemunhou o gesto, ape- 
lando para uma boa convivência dentro 
do reassentamento, evitando oportunis-
mo porque o centro foi criado para pes-
soas necessitadas e não para aproveita-
mento. 
 O ciclone IDAI desalojou mi-
lhares de famílias em Sofala.■ (R)  
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        Nascida Hilda de Almeida Prado Hilst, 
em 1930, na nossa ‘pequena’ Jahu. Escritora 
que levou o nome de nossa cidade por outras 
terras e vastos mundos poéticos.  Uma mu-
lher além do seu tempo. Filha de Apolônio 
de Almeida Prado Hilst, fazendeiro de café e 
jornalista, e de Bedecilda Vaz Cardoso, imi-
grante portuguesa. Aos dois anos de idade 
seus pais separam-se. Mãe e filha mudam-se 
para Santos.             

 Estudou no Colégio interno Santa 
Marcelina. Em 1948 ingressa na faculdade 
de direito da Universidade de São Paulo.    

 1950 lança seu primeiro livro ‘Pressá-
gio’ e 1951, ‘Balada de Alzira’, e conclui seu 
curso de direito.  Decidida, em 1954, assume 
seu lado poético.  Lança  várias  obras  literá- 

rias entre 1955 e 1962. Publica diversas o-
bras de poesias, entre elas: “Balada do Festi-
val” (1955) e “Ode Fragmentária” (1961). 
No ano de 1965 muda-se para Campinas, on-
de passa a morar na “Casa do Sol” –, uma 
chácara próxima à fazenda de sua mãe. 
         1968, Hilda casa-se com Dante Casari-
ni. Nesse mesmo ano escreve as peças tea-
trais “O Visitante” e o “Novo Sistema”. 1970 
inicia-se na ficção, com o livro “Fluxo Floe-
ma”. 1982 escreve “Senhora D”, poste-
riormente adaptada para o teatro. 1985 di-
vorcia-se do marido. 1990, com a publicação 
de “O Caderno Rosa de Lori Lamby”, a-
nuncia que vai aderir à literatura pornográfi-
ca. Em 1992 publica “Bufólicas”, poesias sa-
tíricas. 
 

Hilda Hilst uma 
escritora jauense 

Pesquisa, leituras, texto e grafismo de Silvya Gallanni. 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

 

PRESSÁGIO (1950) / 
Poemas Primeiros / À minha mãe / 

XII 
Dia doze… e eu não suportarei / 

o estado normal das cousas. / 
O ano que vem, não vou desejar / 

felicidades a ninguém (…) / 
 

 

Não sabem de nada os meus amigos. / 
E não vou explicar / 

porque podem ficar sentidos. /  
 São puros, vão morrer como anjos. / 
  Vão morrer sem nada saber / 

daqueles dias perdidos. / 
Vão morrer sem saber que estão morrendo. / 
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          Culta, Hilda Hilst era de personalida-
de forte e temperamento transgressor que ia 
de encontro aos costumes da época. Fez 
parte da geração da poesia brasileira que foi 
denominada “Geração de 45” que reagiu 
contra o prosaico e o supérfluo. Entendiam 
os poetas que as conquistas dos modernis-
tas de 22 deveriam ser abandonadas. 
          

 Hilda Hilst rompe com o bom tom 
clássico literário, uma vez que nada é passi- 

vo em seus textos. A poesia de Hilda Hilst 
passeia por temas como a solidão, morte, a-
mor, a loucura, o misticismo e o amor eró-
tico. “Enigmática, mística, dona de um tex-
to, na maioria das vezes, estranho, instigan-
te, é capaz de surpreender o leitor.” 
 Hilda Hilst faleceu em Campinas, 
São Paulo, no dia 4 de fevereiro de 2004 
aos 74 anos. Deixando uma imensa lacuna, 
mas um grande legado poético. ■ 
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BALADA DO FESTIVAL III / 
… 

Haste pensativa e débil / 
da rosa que tenho na memória. / 

Te pareces comigo / 
na efêmera vontade / 

de ser mais vida e menos morte, / 
Só nos falta o amor. Grande. / 

Sem mácula. / 
O poema infinito para mim, / 
a eternidade para tua rosa. / 

… 
Hilda Hilst 


