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Faleceu o empresário filantrópico Victor do Rosário
Beira (O Autarca) – Uma notícia muito triste que marca a actualidade na cidade
` da Beira é a morte no
último domingo (04Nov18) em Portugal, vitima de doença, de Victor Manuel do Rosário, um cidadão luso-moçambicano com importante investimento no sector mobiliário na capital
provincial de Sofala.
Além do investimento económico que vinha realizando na cidade
da Beira, o empresário tornou-se uma
personalidade de referência pública no
seio da comunidade beirense, destacando-se pelas qualidades filantrópicas
que demonstrou durante a sua vivência
nesta urbe.
Envolveu-se para dar o seu

Frase:

modesto contributo em várias accções
de índole social, recreativo e associativismo. Destacou-se pelo apoio presta-

É muito melhor perceber um defeito em si mesmo, do que dezenas
no outro, pois o seu defeito você pode mudar – Dalai Lama

do ao desenvolvimento do desporto,
particularmente na massificação do futebol feminino na cidade da Beira, tendo por mérito merecido a confiança
dos promotores e praticantes desta modalidade para assumir a presidência da
equipa da Fanta, uma das mais emblemáticas no movimenmto de prática de
futebol feminino na província de Sofala.
Ao nível do movimento associativo empresarial local, Víctor do
Rosário integrou o Conselho Director
da Associação Comercial da Beira
(ACB), no período de 2009 a 2016.
Refira-se que a ACB representa uma
das maiores e mais prestigiadas agremiações económicas de Moçambique.
O seu amor pelo próximo, especialmente pelas pessoas necessitaCÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/11/2018
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das, tornou-o um cidadão da Beira
ainda mais especial.
Ficou marcada de forma indelevél a sua atitude filantrópica quando
em 2016 reagiu de forma positiva e
prontamente a um apelo de solidariedade lançado pelo Jornal O Autarca
para ajudar uma criança com deficiência física residente no Bairro de Mobeira, de nome Reino Joaquim. O gesto
filantrópico tornou-se mais impressionante pela resposta imediata. Nesse dia
o Víctor do Rosário encontrava-se em
Maputo quando recebeu a nossa mensagem enviada por telefone a abordar a
possibilidade de poder ajudar o pequeno Reino Joaquim com uma cadeira de
rodas. Em menos de meia hora ligou à

nossa Redacção para informar que acabava de passar defronte de uma farmácia, viu uma cadeira de rodas, foi apreciar e já havia comprado. No dia seguinte de manhã o Victor do Rosário já
estava com a cadeira na Beira. No
mesmo período programou-se a entregra e foi pessoalmente, na companhia
do amigo e também empresário filantrópico Octávio Chidengo, a Mobeira
para oferecer a cadeira de roda a criança que consta na imagem ao lado. Foi
um grande alívio a vida desta criança e
sobretudo da família, que tratou logo
de matricular na escola pois já tinha
um meio auxiliar para a movimentação
do menor. Por esta e outras acções do
Rosário sempre sempre recordado.■ (R)

Víctor do Rosário (a direita) e Octávio
Chiudengo (a esquerda) ofereceram em 2016
a cadeira de rodas a esta criança residente
na Mobeira, em resposta a um apelo de
solidariedade lançado pelo O Autarca

Uma Data na História
Por: João de Sousa

6 de Novembro de 1986 …
Mutumbela Gogo
São poucas as companhias de teatro que conesguem sobreviver 32 anos. “Mutumbela Gogo” é certamente
uma excepção. Tenho para mim que a maturidade, o profissionalismo e a qualidade são factores que permitem estar
em permanente actividade.
“Mutumbela” não se deixa inebriar pelo êxito conseguido e confirmado. Sabe bem quão importante é, num
país onde os níveis de cultura geral são assustadores, levar
o teatro aos palcos, às escolas, às comunidades e fazer dessa arte um veículo de comunicação e fundamentalmente de
educação.
Infelizmente em Moçambique (e em muitos outros
países do mundo) é extremamente difícil viver apenas do
teatro, da música, do cinema.
A Companhia soube, por vezes fazendo das tripas
coração, sobreviver. Houve altos e baixos, “mas sempre
que estávamos a começar uma crise logo tínhamos a possibilidade de imaginar outras formas de trabalhar”.

O teatro de “Mutumbela” encontra no nosso dia a
dia, uma importante fonte de inspiração.
O sonho de 6 de Novembro de 1986 tornou-se realidade. Já lá vão 32 anos. Parabéns “Mutumbela Gogo”.
Parabéns Manuela. Parabéns aos dramaturgos, artistas, coreógrafos, encenadores e todo o pessoal de apoio
daquela que é a primeira companhia profissional de Moçambique.■
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Viriato Caetano Dias
(viriatocaetanodias@gmail.com)

Universidades medíocres dificilmente dão
que escoamos para as universidades parasitas, cabuladores,
frutos de qualidade
gente medíocre e salafrários. O mal não está só do lado do
- Porque será que os nossos estudantes
não estudam, não aplicam as melhores
tecnologias, não usam as máquinas mais
adequadas e as culturas mais
produtivas? E se ficam só pela queixa? –
Extraído de uma conversa com amigo JRS
Semana finda, enquanto caminhava pela marginal
da cidade de Maputo, pus-me a pensar na qualidade do ensino público nacional. Apontei falhas no ensino primário
que continua a apresentar um currículo predominantemente
ideológico. Reconheço o esforço do governo, sobretudo na
expansão do ensino, o problema é que aquilo que se aprende nas escolas não é ciência pura que conduz e transforma a
teoria em prática. Ora, se um aluno não aprende a raciocinar bem, a escrever correctamente, a indagar e a esmiuçar
os fenómenos sociais, dificilmente poderá se auto-afirmar.
Continuaremos a ter um ensino a educar para o desemprego.
Actividades como o plantio de árvores (para compreender a importância da natureza), limpezas colectivas
nas escolas (impedindo a eclosão de doenças endémicas como a cólera), abertura de machambas (para ensinar a “pescar”), enfim, a recreação (para descobrir talentos) deixaram
de fazer parte do cardápio dos curricula. O resultado disso é

estudante, mas também dos professores. Antigamente, na
década de 80 e 90, havia uma espécie de funil que segregava o trigo do joio, para apurar o perfil de professor. Ganhava-se pouco, mas amava-se a profissão, os professores eram verdadeiros educadores. Hoje a profissão foi assaltada
por todo o tipo e espécie de gente e interesses.
As universidades são hoje “quaisquer coisas”, sem
valor. Porque aquilo que deveria dar valor, a cada dia que
passa, é vencido pelas forças do mal. O meu amigo Nkulo,
a quem pedi a sua abalizada e experiente opinião, não tem
dúvida: quando a gangrena é maior, os medicamentos
não funcionam. Assistimos hoje uma inversão da ordem:
universidades sem professores e professores sem universidades, universidades sem laboratórios e laboratórios sem alunos, universidades sem bibliotecas e bibliotecas sem livros, universidades sem salas de aulas, salas de aulas sem
talento humano. O único fruto que dão é a mediocridade e a
disfuncionalidade. A cidade de Maputo, ela só, aglutina
mais da metade de universidades do país. Que contributo elas têm para a capital do país? O que é que elas produzem?
Os excessos, dizia reiteradamente um amigo meu alentejano, pagam-se caros.
Eu penso que se as universidades deixarem de ser
máquinas de impressão de diplomas e dedicarem-se ao saber, o nosso país poderá reinaugurar o futuro iniciado na
longa marcha pela liberdade, pelas gerações de 25 de Setembro e 8 de Março. Zicomo e um abraço nhúngue ao Jr.,
meu chauffeur.■

EDM na Beira regista nova vandalização de PT
Beira (O Autarca) – Indivíduos ainda não identificados vandalizaram na madrugada da última segunda-feira
(05Nov18) o posto de transformação de energia eléctrica pública PT-248, na zona da Manga-Mascarenhas, arredores da cidade da Beira. Trata-se de uma segunda acção de sabotagem de infra-estruturas eléctricas que se regista na mesma zona em
menos de duas semanas. O cenário já é uma preocupação tanto ao nível da EDM-EP, assim como dos residentes locais.■ (R)
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Moçambique inaugura o 1º Congresso dos Farmacêuticos
- O evento reuniu moçambicanos e os representantes da Ordem dos Farmacêuticos
de Portugal, no 1º Congresso dos Farmacêuticos de Moçambique, dedicado à
criação de novas ligações para o avanço no ramo farmacêutico no país
Maputo (O Autarca) – A Associação dos Farmacêuticos de Moçambique (AFARMO) realizou, sextafeira última (02Nov18), em Maputo, o
1º Congresso dos Farmacêuticos de
Moçambique, um evento que visa fornecer uma oportunidade para o desenvolvimento profissional e networking
entre profissionais de farmácia e farmacêuticos, reconhecendo-os como intervenientes fundamentais da Saúde
Pública.
O evento contou com a presença da Ministra da Saúde, Nazira Abdula, que enalteceu o papel imprescindível que os farmacêuticos desempenham no sector da saúde, respondendo
às necessidades do bem-estar da população.
Por seu turno, o Presidente da
AFARMO, Nkunda Lucien Pierre, destacou que o 1º Congresso dos Farmacêuticos de Moçambique tem como um
dos principais objectivos contribuir para a melhoria dos cuidados de saúde
dos moçambicanos, através de uma
melhor colaboração entre os profissionais intervenientes.
Um dos momentos mais altos
do evento foi marcado pela homenagem ao antigo Ministro da Saúde, Prof.
Dr. Paulo Ivo Garrido, a quem foi atribuído o Prémio Núcleo 2018 na categoria de Personalidade Farmacêutica
do Ano.

Esta primeira edição do Congresso dos Farmacêuticos de Moçambique foi realizada pela AFARMO,
com a organização da 2Logical e CAE-

TSU Advertising Agency, contou com
a participação de mais de 200 profissionais do sector farmacêutico nacional
e internacional.■ (Redacção)
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(…) Despreocupado com a questão
financeira, viajou, escreveu, recebeu
medalhas e títulos, além de ter concedido
muitas entrevistas a órgãos de imprensa.
(…)
Adelto Gonçalves©IDÉIAS
– III – (…) Entre 1948 e 1952, fixou-se
no Rio de Janeiro, onde trabalhou no Instituto
de Biologia Oswaldo Cruz, dedicando-se à investigação nas áreas de Zoologia, Entomologia
e Parasitologia, além de ter lecionado Filosofia
da Educação na Faculdade Fluminense de Filosofia. Associou-se a outros exilados portugueses, entre os quais se destacava Jaime Cortesão, com quem colaborou num estudo da obra de Alexandre de Gusmão (1658-1753).
Em 1952, mudou-se para João Pessoa a
fim de ajudar a fundar a Universidade Federal
da Paraíba, onde deu aulas de História Antiga
e Geografia Física até 1955. Em 1959, juntouse ao professor Eduardo Lourenço na Universidade da Bahia, onde ensinou Filosofia do
Teatro e pôs em marcha o projeto de conhecimento da África Negra pelo Brasil, tendo fundado o Centro de Estudos Afro-Orientais.
Em 1961, foi nomeado assessor para a
política externa do presidente Jânio Quadros
(1917-1992).
Em 1962, com Darcy Ribeiro (1922-

1997), dedicou-se ao projeto da fundação da
Universidade de Brasília e criou o Centro de
Estudos Portugueses naquela instituição. Em
1963, com bolsa da Unesco, viajou para o Japão, onde deu aulas de Português. Conheceu
ainda Macau e Timor e visitou os Estados Unidos e o Senegal.
Só regressou a Portugal após a morte de
António de Oliveira Salazar (1889-1970). Depois do 25 de Abril de 1974, passou a lecionar
em diversas universidades portuguesas, tendo
dirigido o Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Técnica de Lisboa e desempenhado funções de consultor do Instituto
de Cultura e Língua Portuguesa, atual Instituto
Camões.
Na década de 70, o governo brasileiro o
aposentou do ensino. Mais tarde, ele dirigiu o
2022
Centro de Estudos Latino-Americanos. Tempos depois, o governo português restituiu-lhe
os salários retroativos aos anos da ditadura salazarista. (…) ■
(CONTINUA) ADELTO GONÇALVES©
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