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Comboio sofre emboscada na Linha de Sena 
Inhaminga (O Autarca) – 

Homens armados não identificados 
emboscaram um comboio esta manhã 
que circulava na Linha de Sena, na 
província central de Sofala. O ataque 
que resultou ferimentos a um maqui-
nista ocorreu no troço entre Inhaminga 
e Muanza. A cabine de maquinistas foi 
atingida com vários tiros, tal como i-
lustra a imagem que sustenta o texto. 

Consta que o maquinista foi a-
tingido na zona do peito e recebeu as-
sistência de enfermeiros militares em 
Condue, antes de ser encaminhado ao 
hospital de Muanza. 

 
 

Não se conhece a real motiva-
ção dos ataques. Sabe-se, apenas, que 
no troço em referência já ocorreram no 
passado vários ataques a comboios. No 
entanto, faz tempo que comboios dei-
xaram de ser atacados na Linha de Se-
na. 

 

Entretanto, urge referir que o 
ataque ocorre numa altura em que o 
movimento armado liderado por Ma-
riano Nhongo, dissidente da RENA-
MO, é tido como estando fragilizado, 
tendo como pressuposto o facto de 
muitos dos seus cabecilhas estarem a 
abandonar as matas para se render as 
autoridades governamentais do país.■ 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

88.82 90.59 EUR UE 

73.83 75.3 USD EUA 

4.89 4.99 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

O povo precisa entender que os políticos são funcionários públicos; parar de 
adorá-los como se fossem Deuses; e passar a fiscalizá-los; pois só assim teremos 
uma real democracia – Barack Obama  
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Prosseguem buscas para localizar 4 trabalhadores da 
CFM-Centro dados por desaparecidos em missão de 
serviço no ramal de Marromeu 

 

mento técnico para a implementação 
do "Sistema de Telecomunicações Fer-
roviária".  

Os trabalhadores ora desapare-
cidos faziam-se transportar numa dresi-
na que avariou no troço Floresta – 
Lunza, ramal de Marromeu. 

Um comunicado da empresa 
CFM refere que foram iniciadas buscas 
assim que se deu conta da ocorrência, 
as quais prosseguem ao longo linha 
férrea, como na rodovia e meios aéreos 
foram associados a operação. 

A zona onde a dresina avariou 
(troço Floresta – Lunza), no ramal de 
Marromeu abundam animais bravios, 
com destaque para leões. 

Uma fonte da CFM na Beira 
que comentou a ocorrência, disse que 
os trabalhadores tem instrução para em 
caso de avaria nunca abandonarem o 
meio em que se fazem transportar. Dis-
se também que a zona em referência é 
uma espécie de santuário com carácter 
misterioso que muitas vezes influencia 
a desatenção de pessoas.■ (Redacção) 

 

Beira (O Autarca) – Prosse-
guem as buscas para localizar 4 traba-
lhadores da empresa CFM-Centro da-
dos  por  desaparecidos  em  missão  de  

 

serviço no ramal de Marromeu. 
O desaparecimento conta des-

de segunda-feira, quando os 4 trabalha-
dores cumpriam a  missão  de  levanta- 

Beira na iminência de enfrentar recolher obrigatório 
 Beira (O Autarca) – Devido a subida exponencial de casos de transmissão da covid-19 que se regista ultimamente 
na cidade da Beira, a urbe concorre para enfrentar recolher obrigatório a semelhança da medida decretada pelo Presidente da 
República para a região do grande Maputo, com vista a conter a propagação da doença.  
 Avertino Barreto, especialista em Saúde Pública e membro da comissão científica para abordagem da covid-19 em 
Moçambique já sugeriu publicamente o recolher obrigatório para as cidades da Beira e Quelimane. Cabe ao Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi decidir. E, o Chefe de Estado profere esta noite uma comunicação à nação no âmbito da 
situação de Calamidade Pública gerada pela prevalência da covid-19 no país. 
 Nas últimas 24 horas, a província de Sofala registou 65 novos casos positivos da covid-19, elevando para 1.129 
casos activos, com um comulativo de 3.842 casos positivos, na sua maioria domiciliados na cidade da Beira. 
 A província de Sofala já soma 20 casos de óbitos devido a covid-19. Actualmente, a província conta com 7 doentes 
em regime de internamento hospitalar, com um comulativo de 98 pacientes.■ (Redacção) 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

04 de Março de 1965 … Daniel Guicossecosse   
  
 
 

 

Daniel Cuamba Guicossecosse Manuel ou somente 
Daniel Guicossecosse como é popularmente conhecido, é 
uma figura incontornável no “mundo” da comunicação so-
cial. Conheço e privo com Daniel ou simplesmente Guicos-
secosse já lá vão aproximadamente três décadas, quando 
colegas (ele mais velho e experiente) nos primórdios da 
criação da Delegação da Beira da Televisão de Moçambi-
que, na altura ainda Empresa Estatal. Sempre se apresentou 
uma pessoa alegre, desinibida, brincalhão bastante coopera-
tivo. Mesmo na posição de chefe sempre teve um trato de 
maior aproximação, respeito e, acima de tudo, total consi-
deração pelos colegas. Vi nele uma pessoa que sabe valori-
zar as pessoas, o seu trabalho e percurso. Não conheci nele 
(não vi e nem ouvi) nenhuma atitude com tendência a pre-
judicar outro. Porque gostava de estar com quem se sentis-se 
bem, e eu era uma delas, através dele conheci muitas pes-
soas com as quais até hoje me relaciono normalmente (ho-
mens e mulheres).  
 Guicossecosse, com e no seu estilo, é gente de ou-
tro nível. Não é por acaso a natureza ter-lhe oferecido a 
emblemática originalidade da Terra de Boa-Gente. Veio 
ao mundo através do povoado chamado Nhapata de Palha, 
hoje localidade de Mabil, distrito da Maxixe, província de 
Inhambane, onde teve a primeira infância até aos quatro 
anos, na companhia da sua mãe Guihoia Saranga, campo-
nesa. Em 1969, com o seu pai Cuamba Guicossecosse, 
cozinheiro, se transferiu para Lourenço Marques, actual 
cidade de Maputo. 
 Foi em Lourenço Marques, onde em 1970 iniciou os 
estudos na Escola Primária Correia da Silva.  
 Já em 1981, enquanto frequentava a 11ª classe, 
durante o período das férias escolares, começou a 
estagiar no Gabinete de Comunicação Social (GCS) 
hoje ICS (Instituto de Comunicação Social) no projecto 
das Aldeias Comunais.  
 Afiançou-me que não era a profissão de escolha 
na altura, mas começou a gostar dos micros e do con-
tacto com as comunidades. E assim acabou abrançando 
a comunicação social. Lembra-se de ter participado da 
fundação do Canal Zero, em 1983, o programa de ban-
deira do ICS que prevalece até hoje.  
 

 

 
 

 Posteriormente teve uma bolsa para o Brasil on-
de frequentou o curso de comunicação, em produção e 
realização.  

Esteve, também, na RTP, Lisboa, em estágio 
nas mesmas especialidades.  
 Em Abril de 1992 é convidado para fazer parte 
da primeira delegação da TVM na cidade da Beira, ten-
do desempenhado várias funções, incluindo a de Dele-
gado.  
 Oito anos depois, em 2000, é transferido para a 
sede, em Maputo, como realizador. E 15 anos mais tar-
de, em 2015, é nomeado Delegado do Centro de Tele-
visão Provincial (CTP) de Gaza e em 2018 é transferi-
do para o CTP de Nampula onde exerce as mesmas 
funções.  
 É casado com a Maria de Lourdes Charles des-
de 3 de Março de 1990, com quem tem dois filhos (ca-
sal) e já tem dois netos, também casal. 
 Orgulha-se de ser um homem feliz, que tem 
muitos amigos, mas não tem dúvidas da existência de 
alguns que fingem ser enquanto não são seus amigos. 
 Daniel Guicossecosse nasceu a 04 de Março de 
1965 e hoje celebra o seu 56º Aniversário Natalício. 
Parabéns à si e à sua família Guicossecosse, com votos 
de muita saúde, longa vida, sucesso profissional e que 
nada te desvirtue, continues sendo a mesma pessoa es-
pecial que conheci para toda sua existência.■  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



 

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca 
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique, 

Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro 
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por Fanisse Craveirinha (psicóloga clínica) 
 

O Coronavírus bateu-nos à porta, entrou nas nossas vidas sem pedir 
permissão e com uma velocidade assustadora. Ninguém nos preparou ou ensaiou 
para um cenário com estas características ou dimensão. É um cenário de guerra, 
afirmam alguns, outros dizem tratar-se de uma gripezinha que não atingirá a 
todos e apenas os mais frágeis. A verdade é que diariamente somos inundados 
por palcos de terror, onde ninguém escapa imune, é uma pandemia, e todos, 
hoje, desdobram-se em estratégias de sobrevivência, sejam elas em hospitais, 
empresas, instituições ou até mesmo em casa. “É a pior crise de sempre!”, 
“…em mais de 90 anos de vida não vi algo parecido…”, “Como profissional de 
saúde não esperei passar por isto em momento algum…”  

Este vírus põe em causa toda a nossa realidade conhecida até agora, abala 
as estruturas mais organizadas e assola as entidades mais fragilizadas. A sua 
transversalidade é impressionante e as suas consequências ficarão para a história 
e, na nossa história. Especialistas de várias áreas ocupam agora a maioria do seu 
tempo a tentar desvendar o fenómeno que marcará 2020.  

Quem, ao comer as 12 passas, imaginaria que este acontecimento nos traria 
a este lugar... Ao lugar onde a ida ao supermercado é caracterizada pela distância 
entre as pessoas, pela desconfiança, pelo desinfectar constante; ao lugar onde os 
bolos de aniversário assumem diversas formas e a música de parabéns é cantada 
através de plataformas virtuais; ao lugar onde sentimos que o risco de vida é 
permanente e que não nos dá tréguas. 
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 O Covid-19 já deixou a sua marca e, muitos de nós, percebemos que o seu 
carimbo ficará visível bastante tempo.  

Passaram mais de duas semanas em isolamento e agora o estado de emergência 
é renovado por mais duas, no mínimo… Experienciámos o choque, a  
revolta, a zanga e até a corrida desenfreada, na procura da organização forçada que 
nos vimos obrigados, para estarmos em casa seguros e com algum conforto, a 
trabalhar se assim for possível.  
 

 
 

Outros, continuam a sair de casa para trabalhar e assegurar que os alicerces se 
mantêm e não desabam. Mas também para esses, o medo e angústia se sobrepõem a 
tudo, também aqui os lugares se revelam estranhos e sem precedente. As 
preocupações estendem-se a todas as áreas da sociedade (da economia à cultura), mas 
nós, os psis, observamos com um olhar atento às possíveis consequências 
psicológicas e aos efeitos emocionais que daí advêm. 

 Nos manuais de psicologia não existe a rubrica Covid-19, mas existem muitos 
capítulos dedicados ao trauma, às relações, às patologias somáticas, ao luto, à 
angústia de separação, às problemáticas ansiosas e aos estados deprimidos. Sabemos 
que nesta pandemia, somos remetidos a uma intensidade de fenómenos psíquicos 
bastante elevada e que se estende de forma prolongada no tempo. É algo com o qual 
não estamos habituados a lidar e por isso se torna extremamente difícil de suportar. 
Vamos atravessando várias fases com sentimentos diversos, onde algumas se tornam 
particularmente exigentes emocionalmente e vão-se instalando por vezes sem nos 
apercebermos. 
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No início vão predominando sentimentos que se exteriorizam através de 
maior ou menor implicância com o próximo mostrando a nossa irritabilidade, a 
nossa revolta vai-se transformando e evidenciando a nossa zanga, o choque e o 
medo revelam-se quando é preciso assustar os mais velhos com palavras de ordem   
para se manterem em casa. E desta forma, vamos mantendo a luta e o combate ao 
vírus. 

Mas agora, o tempo (e com mais tempo), vai abrindo um espaço amplo e 
sonoro ao pensar e ao sentir. E nestes dias de pandemia, o que vamos pensando e 
sentindo é algo desagradável e desconfortável, é alguma coisa próxima da angústia, 
do sentimento de impotência, que de tão diferente é, nos leva a questionar se nos 
pertence. Também há a dúvida, o conflito e a constante ambivalência de sensações 
que nos confronta directamente com a persistente incerteza e indefinição sobre o 
futuro. Nessa altura podemos ficar apáticos, frustrados, exaustos e desgastados. 

Aceitar e reconhecer esta multiplicidade de sensações ajuda-nos a melhor 
suportá-las e desenvolver uma forma mais positiva, apesar das circunstâncias. 

 O Covid-19 ainda não existe nos manuais é certo, mas todas as emoções 
que nos têm invadido por esta altura, são conhecidas, têm a sua função psíquica 
compreendida e podem ser elaboradas por nós de forma saudável, tornando-as 
passageiras.  

A nossa estrutura psicológica tem uma enorme elasticidade e é capaz de 
suportar eventos traumáticos de grande intensidade. A nossa habilidade para nos 
adaptarmos e reinventarmos é excepcional. A nossa competência e sabedoria 
para criar e fazer o mesmo com menos recursos é surpreendente. 

A prova disso está em tudo aquilo que tem sido divulgado nos media, desde a 
solidariedade manifestada em todas as frentes, passando pela força e determinação 
dos que se encontram na primeira linha, à genialidade das invenções realizadas em 
casa, expostas nos vídeos que assistimos. Talvez seja esta a nossa melhor táctica, a 
mais saudável, a mais eficaz e aquela que nos vai permitir rapidamente ultrapassar 
e fazer face a esta nova verdade.■ ©Fanisse Craveirinha 

[Texto repetido de VuJonga 19 pp.23-26, de 25 d’Abril 2020] 

Para hiperligação Clique aqui ►  7071196.pdf (rl.art.br) 
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[Recolha desta base de dados às 21:30 TMG do dia 1 de Março 2021] 
WORLD POPULATION 

7,849,273,928 Current World Population 

22,988,341 Births this year 

344,292 Births today 

9,651,056 Deaths this year 

144,542 Deaths today 

13,337,285 Net population growth this year 

199,750 Net population growth today 
 

CPLP: posição na lista mundial proporcional de países com casos 
de Coronavirus registados 
2. India / 3. Brasil / 24. Portugal / 97. Moçambique / 118. Angola /   
129. Cabo Verde / 152. Guiné Equatorial / 167. Guiné-Bissau /  
181. S. Tomé e Príncipe / 202. Timor-Leste / 206. Macau.                                                                                             
[A República da África do Sul (RSA) está em 16º lugar na lista.                       
A língua portuguesa é também uma das suas línguas oficiais. É um País 
vizinho de Moçambique de intenso trânsito trans-fronteiriço]..   
Fontes ‘ao vivo’ da Worldometer - para acompanhar clicar em baixo 
Coronavirus Update (Live): 114,935,339 Cases and 2,548,306 Deaths from COVID-
19 Virus Pandemic - Worldometer (worldometers.info) 
 

POPULAÇÃO MUNDIAL A UM CLIC: 

Informação Estatística Actualizada ao Segundo. 

https://www.worldometers.info/ 
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