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Parlamentar Yonusse Amad apela envolvimento das 
igrejas nos processos eleitorais para evitar-se fraudes 

 Maputo (O Autarca) – O Se-
gundo Vice-Presidente da Assembleia 
da República, Yonusse Amad convi-
dou as igrejas a envolverem-se nos 
processos eleitorais com vista a  garan-
   
 

tir moralidade. Amad considera muito 
importante o papel das igrejas para se 
evitar fraudes eleitorais. “Tem de ha-
ver moral para não haver batota. A 
fraude eleitoral é um ilícito e todo ilici- 
  

   

 

Morreu Robert Mugabe, 95 anos  
 Beira (O Autarca) – Morreu nesta sexta-feira (06Set19), 
num hospital em Singapura, aos  95  anos,  Roberto  Mugabe,  antigo 
 presidente do Zimbabwe. A informação foi confirmada pelo seu sucessor, Em-
merson Mnangagwa, em publicação no Twitter. Mugabe governou o Zimbabwe  
durante 37 anos (1980-2017). Para abandonar o poder teve de ser forçado a renun-
ciar. Nascido em Salisbúria, a 21 de Fevereiro de 1924, Mugabe é exaltado como 
símbolo da luta contra o colonialismo branco no Zumbabwe. No entanto, o seu 
percurso político acabou sendo consierado controverso dentro e fora do país.■ (R) 

  

Frase: 
 

Acredito que 99% das pessoas que investem deveriam diversificar 
bastante e não negociar constantemente – Warren Buffett 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/09/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.42 68.74 EUR UE 

60.97 62.18 USD EUA 

4.11 4.19 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Younusse Amad, de cadeira de rodas, acompanhando os membros da missão inter-religiosa 
internacional (KAICIID) na sua visita a sede do parlamento moçambicano, em Maputo  

to religiosamente configura pecado”. 
 O parlamentar lançou o convi-
te na recepção de uma missão inter-re-
ligiosa internacional (KAICIID), dedi-
cada a promoção da paz e reconcilia-
ção no mundo. A missão integrava re-
presentantes religiosos do Egipto, Áus-
tria, Guiné, África do Sul, Moçambi-
que, Cabo Verde, Gana e Etiopia. 
 “Foi uma visita de cortesia ao 
parlamento. Falamos da importância da 
Igreja nas sociedades. Também abor-
damos o papel das igrejas nos proces-
sos eleitorais, para que sejam de facto 
livres, justos e transparentes”. 
 Reconhecendo o poder espiri-
tual e moralista da Igreja, Yonusse 
Amad sublinhou que as igrejas devem 
jogar a sua influência na sociedade pa-
ra conter toda perturbação eleitoral. “A 
fraude na visão da Igreja consubstancia 
burla, pecado e isso não é bom para os 
olhos da Igreja”. 
 O Segundo Vice-Presidente do 
Parlamento moçambicano frisou “para 
que haja paz não convém que haja ilí-
citos, sobretudo eleitorais”. 
 Apelou as instituições e pes-
soas com participação  directa  ou indi- 

recta no processo eleitoral a não enve-
redarem pela via da fraude para favore-
cer um ou outro partido. 
 No referido encontro, o Parla-
mentar Yonusse Amad destacou, igual-
mente, a importância do intercâmbio 
entre as igrejas, o bom relacionamento 
entre as igrejas e entre estas e as de-
mais instituições da sociedade. 
 A necessidade da  promção  da 

justiça social, direitos humanos e a 
protecção dos direitos das pessoas com 
deficiência foi também matéria aflora-
da no encontro de cortesia entre o Vi-
ce-Presidente da AR e os membros da 
missão inter-religiosa internacional 
(KAICIID), os quais enalteceram a in-
tervenção de Yonusse Amad e sauda-
ram o esforço nacional de bisca da paz 
e reconciliação.■ (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 

A Segurança Rodoviária Contribui e Muito para o 
Respeitável Movimento Eleitoral! 

 

 

 Bem Hajam,.. 
 A todos quanto se dedicam alinhados e produzindo 
pela causa do desenvolvimento,.. 
 O presente movimento eleitoral em curso, demons-
tra um óptimo exemplo disso. 
 Podemos admitir que a estrada constitui uma urna 
gigante onde milhares e milhares de condutores ali deposi-
tam seu voto, havendo sempre alguém que conta os Kms, 
os passageiros, as cargas, os gastos, os consumos, os cus-
tos, as avarias, as perdas, mas também a satisfação, os be-
neficios e os resultados na chegada.  
 No entanto, ao compreendermos a importância des-
te movimento, rodando afinal muito dependente do uso ro-
doviário,... isso acontece, porque na verdade contamos com 
esse suporte móvel conduzido sobre rodas, por ser facili-
tador, abrangente de valores confortáveis e justamente tam-
bém, para se atingirem e multiplicarmos nossos objectivos. 
 Mas algo não faz sentido,... se tanto de positi-
vo,... Porque sofremos afinal constantes e pesadas PER-
DAS por Sinistralidade? 
 Porque,..  guiamos máquinas, excessivamente dis-
traídos, a comprovado perigo de crescimento por vícios 
mergulhados nos smartphones, entre várias outras causas. 
 Porque,.. continuamos MAL convencidos de um 
método e sistema de ensino na aprendizagem, avaliação e 
licenciamento para a condução, porém movimentamo-nos 
assentes nos pilares e acabamentos pintados e revestidos de 
processos e conhecimentos ultrapassados e inadaptados 
face ao real, por isso, resultam práticas excessivamente 
desalinhadas com os presentes e necessários requisitos 
de exigência pela mobilidade rodoviária. 
 Porque,.. apesar de acreditarmos e participarmos 
no desenvolvimento via uso das novas tecnologias, despre-
zamos com frequência, as indispensáveis e  esssenciais  ne- 

cessidades de atendermos regularmente a formação espe-
cializada e capaz, envolvendo com prioridade os actores 
que dirigem e consequente alargar o progresso facilitador 
dos apropriados valores abrangentes,  a todos os que se en-
contram na relação do dever ao correcto uso, partilha de 
respeito disciplinar no ambiente de risco, manutenção, 
fiscalização e boas práicas preventivas,  envolvendo os 
meios rodoviáios. 
 Porque,.. os valores autorizados a guiar máqui-
nas na actualidade, não combinam e em muito pouco a-
linham com as necessidades suficientes adaptáveis aos 
requisitos em risco, no nosso meio ambiente rodoviário! 
 Porque,.. também compete aos dignos empresá-
rios, gestores e educadores, na vanguarda dos investimen-
tos, darem o bom exemplo de sustento profissional, elegen-
do a formação em conformidade, como um activo sempre 
orçamentado aprovado e coerente,  presente, actualizado e 
capaz, exactamente alinhando-se nas suas áreas ao desen-
volvimento, justo isso,.. prioridades na pronta satisfa-
ção dos aplicativos de formação e monitoria pela quail-
dade, aos desempenhos pelos clientes internos e exter-
nos, em processo de procedimentos activos em modo regu-
lar e contínuo, atendendo aos críticos hábitos de risco, ví-
cios, mitos, meio ambiente e culturas  locais, em torno do 
sustentável. 
 Porque,.. se tem desprezado, que a sinistralidade 
rodoviária sustenta a principal causa de morte aos jo-
vens dos 16 aos 28 anos (estudos e alertas pela OMS)! 
 Porque,.. a continuarmos assim, a sinistralidade 
rodoviária, tende a ocupar lugar cimeiro das causas de 
morte, infelizmente agravados registos encontram-se pro-
jectados para muito breve, Já durante o calendário do pró-
ximo ano 2020! 
 Porque,.. bem conduzir um volante,  não  significa 
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necessariamente que estejamos capazes de bem conduzir 
todos os volantes! (Quem supervisiona e promove facilida-
des a evitarmos e minimizarmos este impacto?)   

 O risco rodoviário, não nos permite opções de vo-
to, exige condutores e dirigentes sempre atentos, apetrecha-
dos de conhecimento e tomadas de decisão do correcto uso 
preventivo e atempadamente, caso contrário, o perigo pode 
vencer as eleições!   

 Guiarmos um volante é fácil, no entanto estarmos 
aptos e capazes de conduzirmos o correcto uso de uma 
máquina, partilhando e conseguirmos as desejáveis en-
tregas de valores a tempo e a custos moderados, isso na 
verdade requer conhecimento profissional regularmente a-
justado aos meios, capaz de responder aos sinais acesos e 
desligados, com ou sem nevoeiro, em qualquer instante e 
de acto disciplinado alinhado para aquele ambiente!   

 O nosso sistema de ensino em geral, pouco nos tem 
orientado de facilidades ao efeito, porquanto as praticas, 
encontram-se em evidencia na mobilidade, vejamos e con-
sideremos os criticos, arriscados, actos em movimento re-
clamados de altos custos e perigosos resultados dos impact-
tos que sofremos. 
 

 Sugiro apetrecharmo-nos e agirmos com prudên-
cia,  Prevermos e Planearmos, os prioritários Valores Pro-
fissionais, mas devidamente Orçamentados e Aplicarmo-
los em tempo útil, evitando-se desvios e incompatibilidades 
por desculpas comerciais, pois tais actos devem ser consi-
derados como essenciais e que na verdade nos facilitam 
guiarmos aos resultados alinhados ao desenvolvimento. 
 Se melhor alinharmos a velocidade moderada com-
binada do carro com a estrada do progresso, agindo portan-
to prevenidos por adequados actos preventivos, resulta tan-
to que, até os seguros podem facilitar-nos acrescidos bene-
ficios por agirmos reduzindo o risco, da fatalidade, do or-
çamento, dos consumos, da poluição, das rendas nas fami-
lias, dos Investidores, da resposta formal as contribuições 
tributáveis e poderosos ganhos se devem esperar simulta-
neamente provenientes da atempada capacitação dedica-
da em apetrecho aos valores da juventude, gestores, cria-
dores, fazedores, produtores e multiplicadores dessa formal 
qualidade, Hoje e Amanhã. 
 Votos de um óptimo alinhamento eleitoral,.. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات    ■التحی
  

Arranca na Beira segunda fase de reabilitação de estradas  

 Beira (O Autarca) – Arran-
cou ontem no Município da Beira a se-
gunda fase do programa de reabilitação 
e asfaltagem das principais artérias da 
urbe, cuja empreitada incide agora so-
bre a Rua Alfredo Lawley, que parte 
da Avenida Samora Machel em direc-
ção a zona do Matacuane. A interven-
ção em curso contempla também as a-
venidas Armando Tivane, Artur Canto 
de Resende e Major Serpa Pinto. Pre-
vê-se que até antes do final do ano em 
curso o estado das estradas da cidade 
da Beira mude completamente para 
melhor. 
 Posteriormente, segundo Alba-
no Carige, Vereador da área de infra-
estruturas e urbanbização o Município 
compromete-se a “atacar” outras vias 
que se apresentam em estado de degra-
dação. 
 Albano Carige sossegou  quan- 

 
to a qualidade das obras, afirmando 
que o empreiteiro chinês que está a e-
xecutar os trabalhos é de reconhecido 
mérito, o mesmo que esteve envolvido 
na reabilitação da Estrada Nacional 
Número Seis (EN-6). 
 

 Enquanto decorreram as obras, 
as autoridades municipais da Beira 
advertem sobre o condicionamento do 
trânsito automóvel nas avenidas em 
intervenção e apela a compreensão e 
colaboração dos munícipes.■ ® 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

6 de Setembro de 1966 … Aniano Tamele  
 

Aniano nasceu no Chibuto. É o quarto de um total de 10 
irmãos. Começa bem cedo a gostar de música por in-
fluência de membros da sua família. O seu pai, o conhecido 
Eusébio Johane Tamele (Zeburani), é o grande impulsiona-
dor que inlfuencia Aniano no sentido de que este integre o 
seu conjunto musical. 
 Lembro-me das participações de Aniano (integrado 
no grupo do seu pai), tocando nos programas “ao vivo” que 
a Rádio Moçambique realizava, nos finais dos anos 80, 
(1978 a 1980) no seu Pavilhão-Estúdio da Feira Internacio-
nal de Maputo (FACIM), ou nos espectáculos realizados no 
Xai Xai, Chokwé, Manjacaze ou Chibuto. 
 De Aniano há que recordar, entre outros títulos, 
“Vakolonyi” (colonialistas), “Ukwedakwe damacaxoti” (a-
záfama de carregamento de contentores) ou “Titiani”(nome 
de rapariga). 
 Em 1984 grava “Falsos Amigos”, um álbum dos 
Tamele para, três anos depois, enveredar pela sua carreira a 
solo. Se a memória não me atraiçoa “Vulavula Nkata” (Fa-
la Querida) é a canção de estreia, que constitui referência 
no programa radiofónico “Ngoma Moçambique” e que sur-
ge como destaque do “Quadrante da Mulher”. 
 É importante dizer que “Tsunela Papai”, gravação 
de 1988, constitui, a meu ver, uma das  suas imagens de 
marca, por dois motivos essenciais, nomeadamente pela 
qualidade de gravação mas também pelo significado da sua 
letra e da mensagem que a mesma transmite. O enorme su-
cesso desta canção e a notoriedade do crescente sucesso 
que Aniano vinha conseguindo na sua carreira, levou a que 
nós (eu e o Leite de Vasconcelos) o convidássemos a parti-
cipar numa das edições do programa “Volta a Moçambi-
que”, da nossa televisão pública. 
 Para além da vitória no “Ngoma Moçambique”, é 
importante referir o contributo que ele  deu,  conjuntamente  
 

 
 

com o seu irmão Zefanias, com o corista Artur Bila e com 
Bernardo Domingos (guitarrista e produtor – filho de Xidi-
minguana) ao projecto “Lembrando Zeburani”, que visava 
recriar as canções de Eusébio Johane Tamele.   

 Em 2014, depois de 18 anos de ausência, Aniano 
regressa. Vence por duas vezes o “ Ngoma”, o que vem 
provar a sua maturidade, a sua dedicação e empenho pela 
música e acima de tudo pela qualidade do seu trabalho. 
  O ano passado, como forma de consagração duma 
carreira iniciada nos anos 70, Aniano foi rebuscar um dos 
seus títulos de 1988 (Tsunela Papai) para o seu primeiro 
CD de originais. 
  A trajectória de Aniano, que hoje (6 de Setembro 
de 2018) completa os seus 53 anos de idade, não se resume 
a estas breves linhas. Há certamente muito mais para contar 
e para dar a conhecer aos mais jovens cantores desta terra, 
sobre a trajectória de vida artística duma figura que man-
têm a tradição dos Tamele, nos caminhos de música de 
qualidade. 
  Parabéns Mukokani. Saúde. Continua a brindar-nos 
com a qualidade da tua música.■ 
 

Esperados mais de 4.500 combatentes nas celebrações do Dia da Vitória em Chimoio 
 Chimoio (O Autarca) – A cidade de Chimoio, capital provincial de Manica, acolhe amanhã, sábado (07Set19) as 
cerimónias centrais alusivas ao Dia da Vitória, a serem orientadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, cujo evento 
contará com a participação de mais de 4.500 combatentes em representação de todas as províncias do país.■ (R) 
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