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EDITORIAL 
Que vença o candidato e partido que apresentar melhor 
programa de governação e bem-vindo Papa Francisco 

  Beira (O Autarca) – Esta semana, o acontecmento 
mais marcante no panorama nacional é, sem dúvidas, a vi-
sita de três dias (quarta, quinta e sexta-feira) do Papa Fran-
cisco, a par da continuação do  desenvolvimento da cam-
panha eleitoral iniciada sábado último (31Ago19).  
 

 Não obstante a visita do Papa Francisco a Moçam-
bique se circunscrever apenas à cidade de Maputo, o mais 
importante é o compromisso do Santo Padre de tomar a o-
casião especial para rezar para a bênção de todos moçambi-
canos, pelo que só podemos retribuir a oferta da sua santi-
dade com mensagens de boas-vindas e gratidão.  
 

 Paz, Reconciliação e Esperança é o que os moçam-
bicanos mais desejam neste momento e coincide bem  ser  a
   

mensagem principal que o sumo-pontífice traz ao país. 
Bem haja a visita do Papa Francisco e fazemos dela uma 
nobre oportunidade de celebrarmos a reconciliação entre os 
moçambicanos e estes com o poder divino, para que não 
haja desgraça no nosso pais.   

 Relativamente a campanha eleitoral em curso desde 
sábado último, que vai decorrer no periodo de 43 dias, urge 
realçar o ambiente cívico e ordeiro que tem caracterizado o 
decurso do processo desde o seu início. Oxalá esse ambien-
te prevaleça até ao fim, para o bem da democracia moçam-
bicana. E o nosso desejo é que vença as eleições de15 de 
Outubro próximo, as sextas gerais moçambicanas, o candi-
dato e o partido que apresentar melhor programa de  gover- 

 governação para  o  próximo  quinquê-  
 

Frase: 
Um único minuto de reconciliação vale mais 
do que toda uma vida de amizade!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.22 68.56 EUR UE 

60.69 61.9 USD EUA 

3.96 4.03 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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nio. Melhor programa de governação refere-se a promessas 
exequíveis para a melhoria da vida dos moçambicanos. 
 Afinal de contas, a campanha eleitoral não é mais 
do que o período eleitoral em que os partidos e seus candi-
datos se apresentam para a população em busca de votos. 
Por iso, reiteramos a importância de os candidatos privile-
giarem a promoção de mensagens que apresentem soluções 

aos vários problemas que afectam a sociedade moçambica-
na, no lugar de aparecerem apenas com sugestões sobre o 
que está errado ou mal feito. 
 Entretanto, O Autarca apela a compreensão dos es-
timados leitores e público em geral, em virtude de ter esta-
belecido uma cobertura condicionada da presente campan-
ha eleitoral na sequência de limitação de recursos para fa-
zer face a complexa operação logística.■ (Redacção) 
 

Cidade da Beira acolheu lançamento da campanha 
eleitoral do candidato da Frelimo, Filipe Nyusi 

 Beira (O Autarca) – O candi-
dato da Frelimo às presidenciais de 15 
de Outubro próximo, Filipe Nyusi, ele-
geu a cidade da Beira para o lançamen-
to da sua campanha eleitoral. A esco-
lha da Beira e da província de Sofala 
em geral revela a sua importância polí-
tica. Paralelamente, revelou a solida-
riedade reiterada do candidato da Freli- 
 

mo a favor das vitimas do ciclone tro-
pical Idai. No mesmo sábado Filipe 
Nyusi foi fazer campanha na vila do 
Búzi. Beira e Búzi são os pontos mais 
afectados pelo Idai.    

 Entretanto, no prosseguimento 
da sua campanha eleitoral em Sofala, 
no domingo o candidato da Frelimo es- 
 

calou sucessivamente os distritos de 
Gorongosa, Marínguè e Caia. Hoje Fi-
lipe Nyusi fez campanha nas vilas au-
tárquicas de Marromeu e Nhamatanda. 
Em todos os pontos, Filipe Nyusi pro-
meteu desenvolver mais trabalho para 
a  melhoria  contínua  da  vida dos mo- 
 

çambicanos. Disse que no seu próximo 
ciclo governativo pretende focar-se na 
promoção do Trabalho e Emprego, 
uma vez consolidado o primeiro gran-
de empreendimento: A paz definitiva.■ 

 
Filipe Jacinto Nyusi no lançamento da campanha eleitoral da sua candidatura e do partido 
Frelimo, no último sábado, na cidade da Beira, destacou as qualidades sócio-profissionais e 

humanas de Louenço Bulha, candidato da Frelimo a Governador da Província de Sofala 
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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 

Vai de Carro, Machibombo, Chapa, ou Txopela?,.. 
por isso mesmo, Aliviar é Preciso! 
 

 

 Um Bom Dia,.. só é Bom dia,... 
 Se Aliviado, pois isso conduz-nos a um Óptimo 
Dia,... 
 BEXIGA CHEIA é considerada pela OMS - Causa 
de Acidentes Rodoviarios! 
 Um tema que parece vulgar, porém, merece atento 
pois este Risco, tem sido muitas vezes ignorado, desvalori-
zado e desprezado, embora de impacto muito frequente no 
uso rodoviário e por isso, lamentavelmente tem marcado 
perigos, prejuizos e fatalidades! 
 Importa esclarecermos o assunto e motivarmos o 
Diálogo sobre Saúde e Segurança no trabalho!! 
 

"Reduzirmos Interferências e o risco na 
Mobilidade"   
 A recomendação,.. 
 Alivie  visitando um banheiro, toilette, lavabo ou 
instalação sanitária,..ANTES do acesso e ou durante o uso 
de um veículo no ambiente rodoviário!! 
 Todos os Condutores licenciados como tal, afir-
mam e admitem efectuarem bons desempenhos profissio-
nais, no entanto, continuamos a assistir e a sofrermos os 
impactos de desleixo, como no caso em analise acerca da 
BEXIGA CHEIA, em longo curso, rodam mais de 2h sem 
parar!... mas esta mensagem, deve servir tambem de nota 
para os coordenadores, supervisores e gestores das respecti-
vas áreas!  
 Por vezes, uma informação sobre saúde ouvida 
uma única vez passa ao esquecimento distraido, importa ser 
relembrada por respeito ao compromisso vida, gerando um 
comportamento preventivo.  
 Através de dados estatísticos e estudos dedicados, 
os especialistas demonstram resultados criticos de um aci-
dente que podendo ser até banal, mas se ocorrer no ins-
tante em que nos apresentamos com a  bexiga  cheia,  há  
 

na verdade um grave risco da bexiga literalmente 'es-
tourar'.  
 A causa mais comum das lesões da bexiga é a con-
tusão, a qual ocorre, sobretudo, devido a acidentes automo-
bilísticos, podendo também decorrer de quedas ou lesões 
desportivas. 
 A maioria das rupturas da bexiga ocorre pelo 
trauma externo e tem como causa principal a bexiga 
cheia durante o acidente. 
 A bexiga cheia de urina,  absorve o impacto do 
golpe externo e não tendo resistência suficiente, explode 
como um balão de ar.  
 Através da fenda que se abre, a urina e o sangue in-
vadem a cavidade peritoneal, onde se encontram os intesti-
nos, podendo provocar uma peritonite química e infecciosa 
com enorme dor.   
 Os principais sintomas são a presença de sangue 
na urina e a dificuldade de micção. (aliviar a carga de u-
rina). 
 “Bexiga cheia, alem de constituir causa de aci-
dentes automobilísticos pode ter sérias consequências 
causando desde logo internamentos de urgência e até 
mesmo morte”. 
 A sutura de bexiga não é um procedimento trivial. 
Requer um trabalho delicado em um tecido difícil. Compli-
cações podem ocorrer como inflamação da área suturada e 
até infecções hospitalares, não muito raras em grande parte 
dos hospitais ou clinicas. 
 Entre os riscos de uma lesão grave está uma pres-
são arterial perigosamente baixa que pode acarretar choque 
e morte. 
 ... é importante Aliviar visitando um sanitário, 
ESVAZIAR a BEXIGA antes de entrar ou durante o a-
comodar-se em viagem e em qualquer veículo para mo-
bilidade (seja automóvel, machibombo, motociclo, camião, 
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carrinha, ónibus, autocarro, mini-bus, chapa, pick-up , 4x4 
e ou avião,..) 
 O conselho é VÁLIDO para Jovens, ADULTOS e 
CRIANÇAS, pois se estiver aliviado, o risco de rompimen-
to diminui drasticamente. 
 N.B.,.. uma palavra de apreço e tenhamos paciên-
cia com os Idosos ,..sim ..os que já construíam o Pais, e 
lembrem-se,  sem telemóveis, sem chapa, sem computador 
e antes de começarmos a aprender a ler! 
 Acresce ainda o facto de que se estivermos na posi-
ção de Condutor ou Piloto, o incomodo da bexiga cheia, 
provoca  perturbações e distracção aos necessários senti-
dos do cérebro, os quais, em lugar de se situarem normal-
mente concentrados na óptica  da  condução,  são  susceptí- 
 

veis de desvio, criam condições afectas a distracção e cau-
sa certa de incidentes e ou sinistros graves! 
 As perdas actuais e relativas a mobilidade rodo-
viária no Sector Privado e Institucional, são elevadíssi-
mas em sofrimentos e os demais custos causando sérios 
e constantes desvios aos orçamentos!! 
 Justamente por isso, Identificar, avaliar e reco-
mendar os apropriados aplicativos preventivos para tra-
varmos as Interferências que provocam impactos, somente 
o recurso a uma adequada Formação & se Capaz, regu-
larmente adoptada por diagnostico,..justifica toda a dife-
rença,.. 
 O combate diario, risco a risco, conduz-nos segura-
mente ao menor custo de operacao dos meios, gerando faci-
lidades ao atingirmos os objectivos, com saúde!■ 
 

 
 
 

Dom Matteo Zuppi nomeado Cardeal 
 Beira (O Autarca) – O actual Arcebispo de Bolonha (Itália), Dom Matteo Zuppi, uma fi-
gura bastante conhecida em Moçambique pelo seu envolvimento directo no processo de pacificação 
do país, tendo desempenhado o papel de Mediador, por parte da Comunidade Sant' Egídio, do A-
cordo Geral de Paz (AGP), assinado a 04 de Outubro de 1992, em Roma, acaba de ser promovido 
pelo Papa Francisco à Cardeal. Dom Matteo Zuppi que esteve em Maputo no início de Agosto últi-
mo para testemunhar a assinatura do Acordo de Paz Definitiva e aproveitou a ocasião para deslocar-
se à cidade da Beira onde veio rezar pelas vitimas do ciclone tropical Idai, nasceu em Roma, aos 11 
de Outubro de 1955 e é um padre católico italiano da comunidade de Santo Egídio, assumindo des-
de 27 de Outubro de 2015 o arcebispado da Arquidiocese de Bolonha, Itália.■ (Érica Chabane) 
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PORTUGAL| Judo| “The World Champion is ours” 
 [And those people also afro-descendants segregated in ‘Jamaicas’ Neighbourhoods – in southern 
Lisbon, are not "ours"?] 

“Jorge Fonseca has won and is the new Judo World Champion -100 Kg.” 
 

PORTUGAL | Judo | 
 

 “RTP: O Campeão do Mundo é nosso” 
 

[E essas pessoas também afro-descendentes 
segregadas nos bairros das 'Jamaicas' – 
no sul de Lisboa, não são "nossas"? MK] 

 

«Myriam Jubilot de Carvalho:  Grande pergunta, 
na verdade. São "nossas" apenas quando 

enaltecem o ego colectivo...» 
 

 
 
 
 
 
 

Jorge Fonsec 
 
 

Jorge Fonseca 
PARA ALÉM DO DESPORTO | No 

‘novo’ conceito mundial da Sociologia da Cul-
tura, dir-se-ia que o abnegado judoca Jorge 
Fonseca, de ascendência são-tomense e prínci-
pe, pertence à ‘Diáspora Africana na Europa’ – 
ou melhor, seria enquadrado num conceito de 
‘Afro-Europeu português.’  

No ping-pong temos outros exemplos de 
campeãs portuguesas a nível mundial, mas de 
origem chinesa. É a mundialização total em 
2019. 
 Por outro lado, se, na Literatura em  lín-  

gua portuguesa integrada numa dita Lusofonia 
CêPê-eLe-Pêliana existirem somente laurea-
dos ‘Euro-Africanos’ de luso-descendência pa-
terna e materna, (e uma parcial), então…  

… Neste caso, no desporto em Portugal 
de um campeão mundial Afro-Português da 
‘Diáspora Africana na Europa’… Why Not? 
(Porque não?... a ‘regra’ não pode valer só pa-
ra o lado dos descendentes de antigos colonos 
europeus em África denominados ‘tout court’ 
de “africanos”).■ Mphumo 
Kraveirinya©2019 in coluna Dialogando. 
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“Jorge Fonseca venceu e é o novo Campeão do Mundo de Judo -100 Kg.” 
"O judoca [Jorge Fonseca] do Sporting [de Portugal], que nasceu em São Tomé e Príncipe, chegou ao combate 

decisivo ao derrotar azeri Elmar Gasimov, vice-campeão olímpico no Rio 2016 e europeu em 2014, nas meias-finais, por 
waza-ari, depois de ter superado, nos quartos de final, o georgiano Varlam Liparteliani, por ippon, em 3.15 minutos." 

https://www.rtp.pt/noticias/judo/judo-jorge-fonseca-e-campeao-do-mundo-em-100-kg_d1169567 
 


