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EDITORIAL
Homenagem ao Clube União Desportiva de Songo
`

Beira (O Autarca) – O presente editorial dedicamos a homenagem ao Clube União Desportiva de Songo
(UDS), que acaba de consquistar pela segunda vez consecutiva o título de campeão nacional de futebol.
Coincide tratar-se da segunda conquista do clube
do título máximo nacional de futebol, e é também a segunda vez a província de Tete, no centro do país, ganha a prova.
O Clube União Desportiva de Songo (UDS) inaugural uma nova página da história do futebol moçambicano, ao tornar-se a primeira equipa de fora de Maputo a somar dois títulos de campeão nacional de futebol.
A vitória da União Desportiva do Songo contagia
todos os amantes do futebol e habitantes da região centro,
que sagra-se pela terceira vez consecutiva campeã nacional

depois da histórica conquista alcançada pelo Clube Ferroviário da Beira em 2016, passando já a região a somar cinco títulos, contando com o primeiro conquistado em 1976
pelo Textáfrica do Chimoio e em 1981 pelo Têxtil do
Púnguè.
A actual direcção do clube UDS merece uma distinção meritória. A equipe técnica e os atletas merecem o
estatuto de heróis de Tete e da região centro em geral. É a
modestia homenagem que podemos conferir ao clube.
Os tetenses estão neste momento cheios de orgulho
desportivo futebolístico nacional, fruto das grandes vitórias
óbtidas pela União Desportiva de Songo.
É de facto motivo de festa e bastante orgulho para
os tetenses depois de terem falhado a possibilidade de conquistar o primeiro título na última jornada na edição de

Examina bem os teus pensamentos e, se os vires
Frase:
puros, puro será também o seu coração – Confúcio

2016, a favor do Ferroviário da Beira.
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Este ano já ganhou há duas jornadas do fim do campeonato
nacional de futebol.
É motivo de regozijo, para se dizer que o melhor
do futebol neste momento em Moçambique está na região
centro, mais concretamente nas províncias de Sofala e Tete.
Desde 1981 que a região havia obtido o último título pelo
Têxtil do Púnguè, foi necessário esperar 35 anos. Valeu a
paciência.
Os tetenses merecem comemorar este tipo de conquista com toda pompa e circunstância. Tete e as restantes
províncias da grande região central de Moçambique tem de
ganhar mais campeonatos nacionais de futebol para o orgulho dos seus habitantes.
Em Moçambique o campeonato nacional de futebol
começou a ser disputudo em 1976, portanto há quarenta e
dois anos atrás. Desde então a região centro já ganhou apenas cinco vezes, de um universo de quarenta e dois campeonatos até aqui disputados.
Nesta que é a maior competição desportiva/ futebolística do país, Tete já se iguala a Sofala com dois títulos
nacionais e supera Nampula, a única província da região
norte que possui um título e também a província de Manica
que mantém a única conquista alcançada em 1976, sendo
que a cidade de Maputo soma sozinha 36 títulos, distribuídos pelas equipas do Costa do Sol, Maxaquene, Ferroviário, Deportivo, Matchedje e Liga Desportiva.

O Clube União Desportiva de Songo já vinha perseguindo a conquista do título de campeão nacional de futebol nos últimos desde que ascendeu ao Moçambola, resultado da sua boa organização que permitiu definir objectivos concretos. Felizmente já ganhou e voltou a ganhar consecutivamente, pelo que está de parabéns.
A responsabilidade do clube que representa o único
representante regular da província de Tete no Moçambola é
agora ainda maior, pois tem desde já dois grandes desafios:
a defesa do título em 2019 e nesse aspecto já provou capacidade depois de ter conseguido defender em 2018 o primeiro título alcançado em 2017; e a sua participação na
qualidade de representante máximo de Moçambique na liga
dos clubes campeões africanos de futebol.
Será necessário muito trabalho que não basta a sua
entrega unilateral, mas sim exige-se o envolvimento de todos os tetenses na defesa da manutenção dos grandes resultados ora conquistados.
Pelo belíssimo trabalho realizado, a União Desportiva de Songo merece mais carinho e uma homenagem pública a dimensão do feitos alcançados. É preciso que as entidades e instituições locais se juntem e promovam uma
verdadeira gala a favor da União Desportiva de Songo, sem
retirar o mérito de quem quer promover a sua homenagem
unilateralmente. Mais uma vez, parabéns a União Desportiva de Songo e parabéns a todos os tetenses.■ (Redacção)
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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

Prudência,.. a correcta Atitude,.. que devemos
aplicar,.. ANTES de Conduzir!
Caros Profissionais,
Antes de passarmos ao assunto, sugiro revermos o
significado e a importância no uso e conhecimento do termo "prudência": virtude que leva o Homem a prever e a
evitar, erros, risco e perigos!
O presente apontamento de opinião orienta-nos em
detalhes críticos que constatamos desafiando a INSEGURANÇA rodoviária, nos exemplos relacionados com a generalidade do condutores guiando somente volantes de veículos automóveis ligeiros de passageiros.
"Posso fazer uso da roda de emergência (aquela
de tamanho reduzido, pneu fino e jante sinalizada de amarelo) em substituição de qualquer das outras no veículo, porque o fabricante assim equipou o meu carro de
origem" (em pratica pela grande maioria dos "guiadores" convencidos disto, e foram assim licenciados com a tal
de carta de condução!)
NEGATIVO & FALSO!!
Esta roda, sendo correctamente denominada de
Emergência, não substitui a roda sobressalente, nem a
de reserva, devendo Aquela ser ÚNICA & Exclusivamente aplicada em uso condicionado e limitado, conforme instruções do construtor do veículo, não sendo admitida ser esta colocada em serviço no eixo traseiro, por
motivos óbvios de compromisso evitarmos o desafio ao
RISCO e respeito para com a segurança rodoviária.
(Lembrete: os melhores Pneus devem ser instalados
SEMPRE no eixo traseiro, independentemente do tipo
de tracção, estradas,cargas, pisos, lugares ou distâncias).
Esta roda suplementar, possui reduzidas dimensões, não satisfaz a condição de roda sobressalente, apresenta-se com características específicas para uso EXCLUSIVO em situações de Emergência, naquelas con-

dições inscritas na dita roda e conformes com as instruções disponíveis no manual de uso, operação e manutenção, o qual DEVE estar disponível na língua do conhecimento e trabalho do Condutor, e localizado a bordo
de TODOS os veículos!!
Qual teria sido o Distinto Dia que encontrámos
um Mecânico ou um Condutor Profissional, ou Inspector e Gerente de Frotas de veículos, ...dedicados a ler o
Manual de Uso,operação e Manutenção de uma máquina, para se certificar dos possíveis activos afectos, ANTES de intervir, conduzindo o veículo, agir no Diagnostico? ..actuarem correctamente na reparação e efectuarem verificações por inspecção técnica, ou tão simplesmente controlar a pressão do Ar recomendável aos pneus em serviço???
Infelizmente... quantos mecânicos conhecemos
em Moçambique que apesar de apenas alguns possuírem carta de condução, mas Quais reúnem capacidades
de avaliar o risco e agir pelas medidas efectivamente
preventivas sobre os components de segurança de um
veículo automóvel?
Quantos mecânicos, inspectores, experimentadores e chefias das oficinas ou servicos tecnicos das assistências, possuem a habilitação regular e actualizada
conformes com os aplicativos da tecnologia que os deve
guiar para Condução Defensiva & Avançada? (primeiro
Agem erradamente e depois dão palpites igualmente desajustados, mas que impressionam e convencem a
Quem se encontra ignorante e ou desalinhado com as
Boas práticas de uso de equipamentos e máquinas, resultando custos e sofrimentos constantes).
"Quando se reabastece o depósito de combustível do veículo, para uma longa viagem, devo atestar até
ao topo máximo, até o bocal deitar um pouco por fora
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nos limites, abanando um pouco o carro, para aproveitar melhor o espaço do ar no tanque, consigo encher
mais uns 3 a 4 litros na quantidade e também obter
uma boa média de consumo!!"
NEGATIVO & FALSO!!
Nunca se deve permitir, por motivos de segurança, fazer o atesto total até ao topo do bocal! No caso de
eventual ocorrência de um forte embate acidental, não
haverá lugar ao quase nulo volume de Ar para permitir
a absorção do impacto. O lugar do Ar, foi ocupado pelo
liquido, sendo pouco compressível, a pressão do impacto
provoca a explosão, incêndio etc.. resultando GRAVES
prejuízos, geralmente vitais humanos e materiais!
"Quando se efectua uma travagem brusca, por
exemplo de emergência, se em pavimento seco de asfalto
limpo e caso os pneus deixem fortes e acentuadas marcas, pelo resultado do brusco esforço resultante do arrastar das rodas no pavimento, isto PROVA que os travões do veículo estão a actuar em perfeitas condições!"
NEGATIVO & FALSO!!
Todos os veículos de 4 rodas na actualidade encontram-se equipados com o sistema auxiliar para a melhor eficiência e controlo da travagem e a trajectória da direcção,
para maior eficácia, sistema de segurança ACTIVA, prevenindo pelos eventuais acidentes, conhecido por ABS, o que
por Si este sistema, se 100% operacional, EVITA o bloqueio das rodas, permitindo uma maior eficiência na travagem
e portanto NÃO deve deixar acentuadas marcas nos pavimentos de boa aderência, como o asfalto, cimento, misto ou
outro bem compactado!

Caso resultem tais marcas naqueles pavimentos
secos, significa imediatamente de que o sistema do ABS
não actuou, podendo perder o controlo da trajectória do

veiculo e portanto deduz-se haver certamente uma deficiência na travagem, conferindo-se normalmente com o
piloto de sinal em alerta amarelo, ABS, sinalizando nos
instrumentos de bordo! Requer diagnostico imediato da
assistência Técnica da marca e modelo, e evite palpites
dos curiosos e ou pressupostos mecânicos, e caso estejam capacitados ao efeito!
Quando? A maioria dos nossos Mecânicos conseguem realizar um competente DIAGNOSTICO da
viatura, se nunca frequentaram formação apropriada e
especifica para saberem usar correctamente um veiculo
automóvel?... porque tem carta de condução?... seria
muito bom se um dia a instrução no ensino das escolas de
aprendizagem fosse o apropriado, justo, honesto e competente, isso sim.
Infelizmente a nossa vida social, gira dependente de muitos MITOS e falsidades acerca de vários desempenhos profissionais, que se encontram enraizados,
desde crianças (onde gravamos tudofácil em memoria),
as matérias do dia a dia, essencial sobre mobilidade rodoviária tem sido completamente desprezada nos vários
níveis da educação e ensino, esquecido pelas universidades e,.?... temos a GRAVE sinistralidade que temos !!,..
mas, estamos sempre a TEMPO de rectificarmos, as Atitudes, os Comportamentos, os maneirismos, afastarmos as informalidades e seguirmos os actos de cultura
profissional adequados e no tempo ligados ao desenvolvimento, mas,...sempre e também,.. compatível com as
culturas locais.
Dedico este especial Apontamento a Todos os usuários, envolvidos na mobilidade de máquinas entre elas,
o mais conhecido e usado, o CARRO ou o veículo automóvel,..
Porque motivo os usuários em geral, Condutores, Instrutores, Mecânicos, Técnicos, Chefias, Directores, Gestores, Administradores, Engenheiros, Inspectores, Fiscais & Peritos, etc.. não consultam o livro/manual dedicado ao melhor uso e manutenção do veículo e
que DEVE estar SEMPRE disponível na linguagem de
conhecimento do Condutor, a bordo do equipamento?
Porque não, o Instrutor do Ensino da aprendizagem para a Condução, devia ser educado a instruir, para
a regular consulta dos manuais de uso, operativo e manutenção do veiculo, durante aspraticas no ensino da aprendizagem ao correcto uso da viatura!
Porque mal estamos?... simplesmente porque,..
se faz de conta que se Fiscaliza!!...
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Continuado das Pág’s 03 e 04
Igualmente bastante CRITICO e muito grave, tem
sido desprezado e negligenciado naquilo de que Tanto as
Autoridades fazem de conta que temos um sistema operacional ao nível nacional, ...um processo de Inspecções Periódicas e Obrigatórias aos veículos automóveis???!!!
De toneladas de desvios e informalidades em prática... Quem confia e acredita nos metodos e processsos aplicados nos nossos Centros de Inspecção de veículos Automóveis??
Seria óptimo se as Inspecções IPO, funcionassem em conformidade com as exigências de lei, um projecto de facto que previne pela mais valia de conformidades da condição do veiculo alinhada com a segurança
rodoviária,... mas do papel ao terreno, ainda estamos a
muitos Km!
Não há alguém que mais conheça o carro que
conduz do que, Quem o projectou, construiu, testou,
corrigiu, rectificou, melhorou, para nosso conforto, economia e sobretudo Segurança!!
E Nós,...? os Usuários e outros convencidos de
Técnicos,.. tudo isso desprezamos,.. em troca de Quê??
De uma tal de carta de condução,... tirade ou

"comprada" á pressa, ???...para o Acidente?
Resultado geral, guiamos MAL convencidos de
boa perícia, desafiamos constantemente o Risco em mobilidade, por agirmos erradamente enganados e enganando vamos, envolvidos por distracção e desprezando
as necessidades que Hoje TODAS as tecnologias nos impõem, ou seja, reunirmos capacidades e competências
actualizadas aos desempenhos a que nos propomos e a
Condução de uma Máquina mais conhecida por automóvel, nao pode ser excepção!
Os Condutores necessitam de regular Formação
por Capacitação e adaptação aos meios actuais alinhados ao desenvolvimento com respeito sério pela CULTURA (conduta & comportamentos) e bem assim, Valores dos actos preventivos ao RISCO e disciplinados face ao meio ambiente.
Apropriado momento para reflexão ao nível da
prudência,... e se o fizer, Agradecemos!
Se nos mantivermos, regularmente Capacitados
ao correcto usar, manter e EVITARMOS ERROS em
desafio ao Risco da Sinistralidade,.. tanto mais & melhor conseguimos o maiseconómico custo rodado por
Km,... tranquila e confortavelmente!!

Homicídio da cidadã portuguesa: MP desconhece
razões de demora do julgamento
Beira (O Autarca) – O caso
de homicídio da cidadã portuguesa na
província de Sofala, centro de Moçambique, aguarda julgamento desde Janeiro deste ano. Recordar que a morte da
portuguesa Inês Bota aconteceu em
Dezembro de 2017. Dias depois os suspeitos do crime foram neutralizados
pelas autoridades policiais.
A Procuradora-Chefe Provincial da República em Sofala, Carolina
Azarias, citada pela Lusa, confirmou
há dias na cidade da Beira que o pro-

cesso sobre o homicídio da portuguesa
Inês Bota já foi remetido ao tribunal,
aguardando o agendamento de julgamento desde então.
Segundo a Agência, a procuradora-chefe de Sofala, Carolina Azarias,
afirmou que o Ministério Público remeteu o caso ao tribunal em janeiro
desde ano, desconhecendo as razões
para a demora no julgamento. A demora no julgamento do caso "não é normal, mas, provavelmente o tribunal
possa esclarecer o que estará na origem

desta demora", declarou Carolina Azarias.
A cidadão Inês Bota, nascida
em Leiria, 28 anos a data da sua morte
(Dezembro de 2017), era funcionária
sénior da empresa Ferpinta, na cidade
da Beira.■ (CM/ Lusa)
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Félix e Cátia vencem Torneio de Golfe Nectar 2018
Beira (O Autarca) – Os golfistas do Clube de Golfe da Beira
(CGB) Félix Machado e Catia Laurentino venceram o Torneio de Golfe Nectar 2018, disputado na manhã do último sábado (03Nov18), respectivamente nas categorias masculino e feminino.
Na série principal, masculino,
Félix ocupou a primeira posição com
72 tacadas e Catia com 73 tacadas foi a
primeira classificada da série feminina.
O torneio foi patrocinado pela
Nectar, uma empresa que executa trabalhos de manutenção de equipamentos especializados no Porto da Beira.
O responsável pela adminsitração de relações públicas da Néctar,
António Salomão Macuacua, afirmou
que o torneio superou as expectativas,
sobretudo pela afluência dos golfistas.
“O evento correspondeu a expectativa. Foi óptimo. O número dos
golfistas superou a expectativa. Também os parceiros estiveram presentes.
Foi fenómenal. Mais uma vez ficou demonstrada a nossa componente social e
reafirmar que o patrocínio ao golfe veio para ficar”.
Esta é quinta edição anual de
torneio de golfe patrocinado pela Nectar Coal Handling (Moçambique), subsidiária da Nectar Group Ltd, uma empresa baseada na cidade da Beira, fundada em 2011, que exerce operações
de manutenção de equipamentos especializados no Porto da Beira.
Na edição anterior, realizada
em Outubro de 2017, Félix Machado
foi igualmente o vencedor em masculinos e em feminino a grande vencedora
foi a Lisa Cilliers.
O torneio do último sábado, a
semelhança do que aconteceu nas últimas duas edições, teve a honra de
contar com a participação do Director
Geral da Nectar Group, Christopher J.
Boughton, que viajou a propósito da
sede da empresa em Londres, Inglaterra, à cidade da Beira, Moçambique.
O Presidente do Clube de Golfe da Beira, Félix Machado, agradeceu
a parceria com a Nectar.■ (Redacção)

Christopher J. Boughton, Director Geral da Nectar Group, ladeado pelos vencedores do
Torneio de Golfe Nectar 2018: Cátia Laurentino e Félix Machado

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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SAMBAR
EXPRESSÃO AFRICANA
Dialogando com a Poetisa

Anna Guasque em 2014
(Adida Cultural do Brasil 1992, em Lisboa)
“Pude ver no seu celular cenas das pessoas dançando, com tambores e toda uma maneira muitíssimo brasileira de o que nós chamamos de SAMBAR.” in Anna Guasque
(2014, 02.03) [Referente à missão que o filho
Octávio teve em Moçambique numa ONG]
Caríssima Poetisa Anna Guasque:
A sua citação em epígrafe é verdadeira,
mas seu filho Octávio que não se iluda com
cenas que a olhos estranhos serão exóticas de
um povo humilde...e grato... (o moçambicano
que ele encontrou).
Aliás encontrará isso nas zonas mais pobres do Brasil ...de norte a sul. Sei que sabe
que essa atitude de exteriorização moçambicana é também bem africana, baNto, do Norte,
Centro a Sul de Moçambique, na África do
Sudeste.
Nesse contexto, o verbo SAMBAR provém da palavra ‘SAMBA’ que é também um
sobrenome Wollof (Uolófe) do Senegal, região
muito mais a norte na África Ocidental, em i-

dioma desse povo muito antigo do tempo dos
faraós – os senegaleses actuais e os ‘Sambás.’
E, muitos deles terão transportado as suas tradições a partir do século XVI, sobreviventes
das viagens nos navios europeus, “tumbeiros”
de escravos para as Américas. Há vestígios no
folclore da República Dominicana e do Brasil.
No gigantesco continente de África (com 55
países), existem ainda ramos culturais Wollof
na Mauritânia, Mali, Gâmbia e Guiné-Bissau.
Por outro lado, essas expressões populares moçambicanas de “sambar” em roda, reflectem a gratidão pela saída de um desespero
pontual de subsistência pelas dificuldades existenciais de décadas e décadas de rupturas
culturais das tradições perdidas de solidariedade, e do direito consuetudinário. Anteriormente, em declínio, com o colonialismo europeu,
hoje acentuadas no pós-moderno com a globalização feroz dos mercados financeiros controlados por Wall Street...Dow Jones, LSE
DAX, Heng Seng, et cetera...em que nem a
O.M.C mal consegue equilibrar os poderosos
lobbies...do comércio internacional. (Segue na
página seguinte)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Caríssima poetisa e amiga, não se esqueça que minha pós-adolescência (19671972) foi feita no exílio africano dos tempos
da luta anti-colonial
pela independência.
Convivi com os estratos sociais mais humildes
e rurais de Moçambique em guerra de armas
na mão contra o colonialismo português, numa altura em que Portugal colonial era apoiado pelo Brasil dos militares.
Tempos dos generais – do cearense Castelo Branco, ao gaúcho Costa e Silva; a Garrastazu Médici (outro gaúcho) ... Ernesto Geisel (ainda o lobby gaúcho) …[Presumo que
saiba melhor do que eu] ... Finalmente, o carioca João Figueiredo (também general e lusodescendente algarvio) que acabaria com esse ‘enfeudamento’ brasileiro, político, anti-natura, a Portugal colonial...salazarista.
Caríssima...a mensagem que deixo a seu
filho, retribuindo a atenção que agradeço... é a
de que “ensine o povo a pescar,” se puder,
criando condições e ferramentas de auto-suficiência para não se perpetuar a eterna esmola
aos desvalidos...de dependência do que vem
de fora...O seu filho tem a minha solidariedade. Sei de seu esforço e exposição a situações
extremas. Dou valor.
Eu fundei uma ONG-D (Ong para o Desenvolvimento através da Cooperação Internacional e apresentada na DG-VIII da Comissão
Europeia em Bruxelas (1995/6).
Eventualmente, os governantes dos paí-

ses visados preferiam que sejam ONG com paliativos e não para o real desenvolvimento autónomo com parcerias locais. Preferirão, talvez, ONGs que venham de fora com dinheiros
exteriores...para perpetuarem a miséria de seu
povo e assim lucrarem com algo, além de empregos para conhecidos...numa oligarquia sem
fim.
Aplicar-se-á aí que: “Santos da Casa
não Fazem Milagres” isto é; estão impedidos
de fazerem milagres...pelos seus governantes.
O servilismo para essa gente rende dividendos...
Terminando, em anexo, uma das minhas áreas e actividades inseridas na ONG-D,
na década de 1987-1997, era o de criar links
de sinergias (endogeneização) potenciando interfaces de associativismos cívicos em parcerias inteligentes. Visava incentivar o Desenvolvimento auto-sustentado em Moçambique numa dinâmica interagindo com o «mundo lusófono.»
Nos estatutos inspirei-me no que havia
de mais avançado dos países nórdicos «inventores» das ONG de solidariedade e depois
ONG-Dês para o Desenvolvimento. Actualmente quase inexistentes. Enfim!
Entretanto, continuemos Dialogando!
Saudações a seu filho...Octávio... e Parabéns!
■ Mphumo Kraveirinya (PhD). Professor
Doutor – Investigador na UL (2018). [Segue
na página seguinte]
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ANNA GUASQUE on Kraveirinya’s

Art:
Poetry in Painting Form (English translation
by Mphumo Kraveirinya)
The JK painting discloses the shout of
freedom of speech in the purest line of the exaltation of feelings.
– The artist is able to demonstrate by the
harmony of colours the unequivocal presence
of a continent that shows itself, and makes
itself noticed in the “cohort” of the contemporary artists.
In his human substance he brings to the
people’s eyes, the configuration of the maternal breast sublimed by nudity, where implicitly he liberates the sexual conception and revives it in the double image which pays homage
to the woman and desire, finally love.
JKraveirinya is a hero of our time in the
fight to raise art to its place in modernity in its
utmost simplicity and very vigorous form of
expression. The strong lines show us the aggressiveness of the action, the idea reasserting
from the symbols, the assertion of his motherland making us remember her in honour, glory
and art.
The cultural fusion of his composition
brings to us the poetry of Fernando Pessoa in
his image, suggesting his mystique in the symbolic involvement that in return gives us back

the song of the unforgettable poet.
Nothing more original than to describe
poetry in painting form, in the segment which comes deeper from the recondite of the soul
to show the universal images that involve humankind. That mystery in few people is given
the chance to be observed, and an artist like
JKraveirinya donates to us the simplicity of
that message of love, which we are thankful
for and we praise him on behalf of the peace
that soars there. ■ A. Guasque.
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