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Faleceu o empresário filantrópico Victor do Rosário 
  Beira (O Autarca) – Uma no-
tícia muito triste que marca a actuali-
dade na cidade da Beira é a morte no 
último domingo (04Nov18) em Portu-
gal, vitima de doença, de Victor Ma-
nuel do Rosário, um cidadão luso-mo-
çambicano com importante investi-
mento no sector mobiliário na capital 
provincial de Sofala.  
 Além do investimento econó-
mico que vinha realizando na cidade 
da Beira, o empresário tornou-se uma 
personalidade de referência pública no 
seio da comunidade beirense, destacan-
do-se pelas qualidades filantrópicas 
que demonstrou durante a sua vivência 
nesta urbe. 
 Envolveu-se   para   dar  o  seu 
   
 

 
 

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

do ao desenvolvimento do desporto, 
particularmente na massificação do fu-
tebol feminino na cidade da Beira, ten-
do por mérito  merecido a confiança 
dos promotores e praticantes desta mo-
dalidade para assumir a presidência da 
equipa da Fanta, uma das mais emble-
máticas no movimenmto de prática de 
futebol feminino na província de Sofa-
la.  
 Ao nível do movimento asso-
ciativo 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 agre-
miações económicas de Moçambique.  
 O seu amor pelo próximo, es-
pecialmente   pelas  pessoas  necessita- 
 

  

Frase: 
 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.39 69.74 EUR UE 

60.17 61.36 USD EUA 

4.19 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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das, tornou-o um cidadão da Beira 
ainda mais especial. 
 Ficou marcada de forma inde-
levél a sua atitude filantrópica quando 
em 2016 reagiu de forma positiva e 
prontamente a um apelo de solidarie-
dade lançado pelo Jornal O Autarca 
para ajudar uma criança com deficiên-
cia física residente no Bairro de Mo-
beira, de nome Reino Joaquim. O gesto 
filantrópico tornou-se mais impressio-
nante pela resposta imediata. Nesse dia 
o Víctor do Rosário encontrava-se em 
Maputo quando recebeu a nossa men-
sagem enviada por telefone a abordar a 
possibilidade de poder ajudar o peque-
no Reino Joaquim com uma cadeira de 
rodas. Em menos de meia hora ligou  à 

nossa Redacção para informar que aca-
bava de passar defronte de uma farmá-
cia, viu uma cadeira de rodas, foi apre-
ciar e já havia comprado. No dia se-
guinte de manhã o Victor do Rosário já 
estava com a cadeira na Beira. No 
mesmo período programou-se a entre-
gra e foi pessoalmente, na companhia 
do amigo e também empresário filan-
trópico Octávio Chidengo, a Mobeira 
para oferecer a cadeira de roda a crian-
ça 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 cones-
guem sobreviver 32 anos. “Mutumbela Gogo” é certamente 
uma excepção. Tenho para mim que a maturidade, o profis-
sionalismo e a qualidade são factores que permitem estar 
em permanente actividade.  
 “Mutumbela” não se deixa inebriar pelo êxito con-
seguido 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 des-
sa 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 possi- 
bilidade 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 rea-
lidade. Já lá vão 32 anos. Parabéns “Mutumbela Gogo”.  
 Parabéns Manuela. Parabéns aos dramaturgos, ar-
tistas, coreógrafos, encenadores e todo o pessoal de apoio 
daquela que é a primeira companhia profissional de Mo-
çambique.■ 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Universidades medíocres dificilmente dão 
frutos de qualidade 
 

 

- 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 en-
sino 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 apren-
de nas escolas não é ciência pura que conduz e transforma a 
teoria em prática. Ora, se um aluno não aprende a racio-
cinar 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 desempre-
go. 
  

 Actividades como o plantio de árvores (para com-
preender a importância da natureza), limpezas colectivas 
nas escolas (impedindo a eclosão de doenças endémicas co-
mo a cólera), abertura de machambas (para ensinar a “pes-
car”), enfim, a recreação (para descobrir talentos) deixaram 
de fazer parte do cardápio dos curricula. O resultado disso é  

que escoamos para as universidades parasitas, cabuladores, 
gente medíocre e salafrários. O mal não está só do lado do 
estudante, mas também dos professores. Antigamente, na 
década de 80 e 90, havia uma espécie de funil que segrega-
va o trigo do joio, para apurar o perfil de professor. Ganha-
va-se pouco, mas amava-se a profissão, os professores e-
ram 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 universi-
dades, universidades sem laboratórios e laboratórios sem a-
lunos, universidades sem bibliotecas e bibliotecas sem li-
vros, 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 e-
las têm para a capital do país? O que é que elas produzem? 
Os excessos, dizia reiteradamente um amigo meu alenteja-
no, pagam-se caros.       
 Eu penso que se as universidades deixarem de ser 
máquinas de impressão de diplomas e dedicarem-se ao sa-
ber, o nosso país poderá reinaugurar o futuro iniciado na 
longa marcha pela liberdade, pelas gerações de 25 de Se-
tembro 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 ci-
dade 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 
  Esta primeira edição do Con-

gresso dos Farmacêuticos de Moçam-
bique foi realizada pela AFARMO, 
com a organização da 2Logical e CAE- 
 
 

 Maputo (O Autarca) – A As-
sociação dos Farmacêuticos de Mo-
çambique (AFARMO) realizou, sexta-
feira última (02Nov18), em Maputo, o 
1º Congresso dos Farmacêuticos de 
Moçambique, um evento que visa for-
necer uma oportunidade para o desen-
volvimento profissional e networking 
entre profissionais de farmácia e far-
macêuticos, reconhecendo-os como in-
tervenientes fundamentais da Saúde 
Pública.    

 O evento contou com a presen-
ça da Ministra da Saúde, Nazira Abdu-
la, que enalteceu o papel imprescindí-
vel que os farmacêuticos desempen-
ham no sector da saúde, respondendo 
às necessidades do bem-estar da popu-
lação.   

 Por seu turno, o Presidente da 
AFARMO, Nkunda Lucien Pierre, des-
tacou que o 1º Congresso dos Farma-
cêuticos de Moçambique tem como um 
dos principais objectivos contribuir pa-
ra a melhoria dos cuidados de saúde 
dos moçambicanos, através de uma 
melhor colaboração entre os profissio-
nais intervenientes.   

 Um dos momentos mais altos 
do evento foi marcado pela homena-
gem ao antigo Ministro da Saúde, Prof. 
Dr. Paulo Ivo Garrido, a quem foi atri-
buído o Prémio Núcleo 2018 na cate-
goria de Personalidade Farmacêutica 
do Ano.  
 

TSU Advertising Agency, contou com 
a participação de mais de  200 profis-
sionais do sector farmacêutico nacional 
e internacional.■ (Redacção) 
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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 Ja-
pão, onde deu aulas de Português. Conheceu 
ainda Macau e Timor e visitou os Estados Uni-
dos e o Senegal. 

Só regressou a Portugal após a morte de 
António de Oliveira Salazar (1889-1970). De-
pois do 25 de Abril de 1974, passou a lecionar 
em diversas universidades portuguesas, tendo 
dirigido o Centro de Estudos Latino-America-
nos da Universidade Técnica de Lisboa e de-
sempenhado 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 
Centro de Estudos Latino-Americanos. Tem-
pos depois, o governo português restituiu-lhe 
os salários retroativos aos anos da ditadura sa-
lazarista. (…) ■   

(CONTINUA) ADELTO GONÇALVES© 
 
 

 – III – (…) Entre 1948 e 1952, fixou-se 
no Rio de Janeiro, onde trabalhou no Instituto 
de Biologia Oswaldo Cruz, dedicando-se à in-
vestigação nas áreas de Zoologia, Entomologia 
e Parasitologia, além de ter lecionado Filosofia 
da Educação na Faculdade Fluminense de Fi-
losofia. Associou-se a outros exilados portu-
gueses, entre os quais se destacava Jaime Cor-
tesão, com quem colaborou num estudo da o-
bra 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, juntou-
se ao professor Eduardo Lourenço na Univer-
sidade da Bahia, onde ensinou Filosofia do 
Teatro e pôs em marcha o projeto de conheci-
mento da África Negra pelo Brasil, tendo fun-
dado 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- 
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