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Município inaugura estrada “Made in Beira” (antiga EN6)
Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Autárquico da Beira
(PCAB), Eng. Daviz Mbepo Simango,
reinaugurou na manhã desta terça-feira, hoje (09JUL19) a antiga Estrada
Nacional Número Seis (EN6).
Trata-se de uma via importante
da urbe, com uma extensão de cerca de
14 quilómetros desde o desvio de Inhamízua até a Rotunda André Matade
Matsangaissa, na Munhava.
A estrada beneficou de uma
reabilitação de raiz, com a particularidade de as obras terem consistido na
transformação do antigo piso de asfalto
ora substituído por de pavê, a nova tecnologia que está a ser privilegiada pela
edilidade local, considerando a consis-

Frase: Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não

tência do material que oferece maior adaptabilidade às condições geo-físicas

terão outra escolha senão acreditar em você – Cynthia Kersey
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da Beira.
As obras que vinham decorrendo desde Julho do ano passado, executadas por um empreiteiro local (Sometal) e fiscalizadas igualmente por
uma empresa da Beira (TEC Zambézia
Construtores Lda), foram financiadas
pelo próprio Conselho Autárquico da
Beira no valor de 200 milhões de meticais.
A cerimónia de inauguração
compreedeu vários momentos num
ambiente marcadamente festivo.
O Eng. Daviz Simango afirmou, na ocasião, que se trata de uma
estrada “Made in Beira”, enfatizando
que é uma via construída por empreiteiro local, engenheiros locais e o material usado foi igualmente produzido
localmente.
O Presidente do Município da
Beira referiu que a obra é mais uma
confirmação da capacidade local, tendo
apelado aos utentes para o bom uso da
mesma.
Daviz Simango salientou ainda
que a estrada é de extrema importância
para a economia da Beira, do país e da
região em geral.
A reinauguração da antiga
EN6 vai descongestionar o trafégo da
actual via rápida de entrada e saída da
Beira, sobretudo entre Manga e Munhava que nas horas de ponta tem registado circulação intensa de viaturas li-

geiras e pesadas.
A via esta manhã reinaugurada
deverá igualmente funcionar como alternativa a projectada estrada dedicada
ao Porto da Beira.
“Esta estrada tem acesso directo ao porto. A partir de hoje esperamos
que camiões de longo curso, incluindo
dos países do interland, tenham acesso
ao Porto da Beira sem ter que passar

por situações de engarrafamento, que
muitas vezes criam enormes constrangimentos a vida da própria cidade da
Beira” – afirmou Daviz Simango.
A criação de melhores condições de transitabilidade, com a reabilitação, reabertura e construção de novas
estradas é uma bandeira do actual governo autárquico da Beira.■ (Chabane
Falume)

Beira hospeda CC do MOPHRH
Beira (O Autarca) – A cidade da Beira é apartir amanhã, quartafeira (10JUL19) até a próxima sextafeira (12JUL19) hospedeira do Quinto
Conselho Coordenador do Ministério
das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH). É o segundo conselho coordenador ministerial a decorrer na cidade da Beira no
espaço de um mês, lembrando que o
Ministério dos Transportes e Comunicações realizou o seu último conselho
coordenador do presente ciclo governativo também nesta urbe, curiosamente nas mesmas datas (12/ 14) de
Junho último.
A escolha da Beira para a realização de encontros ministeriais do
género transmite o sentido solidário do
governo em relação a urbe e seus habitantes que sofreram duramente os efei-

efeitos do ciclone tropical Idai.
Analista na Beira comentou
ao O Autarca a demanda de conselhos
coordenadores ministeriais na urbe, afirmando que faz sentido a iniciativa
do MOPHRH realizar a sua magna
reunião nesta cidade, para onde destacou um gabinete específico para coordenar as actividades inerentes ao
programa de recuperação pós ciclones
tropicais Idai e Kenneth. Explicou que
estando reunidos na Beira, os quadros
do sector terão a oportunidade de sentir na “pele” o quão sofrimento que se
viveu nesta cidade no dia 14 de Março
último, quando a urbe foi “agredida”
pela fúria dos ventos extremos. Foi, aliás, a mesma justificação apresentada
pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, quando
do conselho coordenador do sector.■
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A importância da leitura
Num texto, há sempre vários textos e existem
vários caminhos para descobrirmos o nosso. Quando um
escritor combina as palavras, carrega-as das suas
experiências, das suas emoções, da sua maneira de estar na
vida, de influências plurais : sociais, políticas, religiosas,
culturais, económicas... É sempre possível descobrirem-se
todas essas matérias numa mensagem construída com o
apoio da gramática (implícita ou explícita)... e/ou ainda no
gozo de transgredir a norma. As palavras encadeiam-se
num quebra-cabeças fascinante. E a leitura não é mais do
que entrar no jogo do autor: o jogo de desmontar o puzzle
que ele inventou.
O texto literário é uma obra de arte com a
subjectividade própria de toda a criação, mas também
portador de técnicas e de marcas que influenciaram o autor.
Isso não impede, no entanto, que cada leitor faça a sua
leitura dos textos e os recrie. A observância de algumas
pistas poderá ajudar-nos a ler com mais prazer e mais
proveito.
1.Comecemos por uma leitura lenta e silenciosa
com o objectivo de descobrirmos como as palavras se
ligam em conjuntos, pois, isoladas, perdem muito do seu
relevo. Descubramos as suas alianças.
2.Façamos uma nova leitura para sublinharmos as
palavras desconhecidas e as expressões que tivermos mais
dificuldade em entender.
3. Depois de tentarmos perceber o sentido geral do
texto, poderemos eventualmente consultar o dicionário para
decifrarmos o significado das palavras que desconhecíamos, escolhendo o que nos parecer enquadrar-se melhor no
contexto. Façamos o respectivo registo. A consulta do dicionário, no entanto, só deverá ser feita em último recurso,
pois poderá, acaso, contribuir para a desmotivação da leitura. Quase sempre é possível fazermos a nossa leitura, só
com as palavras que conhecemos e com as informações que
as nossas vivências nos foram fornecendo. A não ser no caso de especialistas, que têm de ser rigorosos nas suas análises, tenhamos a liberdade de ler consoante as nossas informações. Um dia, quando ganharmos gosto pela leitura, poderemos sempre rever as nossas interpretações. Nada mais

...pela liberdade sem fronteiras/
pelas manhãs de sol sem mácula de grades
Daniel Filipe
Ler é descobrir maneiras de viver
L.M.
nefasto do que teimarmos em ler o que não entendemos. Só
gostamos do que percebemos. Se forçarmos e exagerarmos,
corremos o risco de nunca mais termos vontade de pegar
num livro.
4.Impõe-se nova leitura para sublinharmos as expressões que nos tenham surpreendido pela beleza e/ou pela novidade.
É natural que sintamos algumas dificuldades, nuns
casos mais acentuadas que noutros. Não devemos desanimar por isso, pois entrámos no domínio da intimidade do
autor. As palavras significam agora o que ele quis que significassem.
As fugidias e frágeis palavras são o material da arte do escritor. Os autores recriam, inventam. É a conotação.
Mas, não é obrigatório lermos as palavras com o mesmo
sentido com que o escritor as utilizou. Os seus significados
podem e devem ser recriados por quem as aprecia. Assim,
o leitor pode fazer a sua leitura. Pode criar o seu texto. De
resto, os jogos nunca são fáceis de jogar e a leitura é um
dos jogos mais desafiadores. Devemos também evitar a obsessão de apenas querermos decifrar a mensagem. Isso pode matar o prazer de ler. Como acontece com o gramaticismo, isto é, o texto ser estudado apenas na sua vertente gramatical, às vezes desligada dos outros conteúdos. Como obra de arte o texto desafia a nossa inteligência e sensibilidade. Ler também tem de ser uma arte. Tanto o escritor como
o leitor são detentores de liberdades que cada um utilizará à
sua maneira.
5. Passemos à etapa seguinte: a das interrogações
que nos ajudem a entender o mundo do autor. Escreveu por
quê? Usou esta forma por quê? Escolheu estas palavras e
juntou-as deste modo por quê? Que efeitos pretendeu criar?
Para quem escreveu? Conseguiu fazer passar as suas intenções? Conseguiu criar beleza? A que época literária pertence? Quem foram os seus contemporâneos? Como viviam as
pessoas desse tempo?
Enfim, um sem número de interrogações que nos ajudarão a ler o texto. Também levaremos a cabo, seguindo
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este método, a realização de um dos mais importantes objectivos da leitura: o nosso enriquecimento pelo convívio
com estéticas e éticas múltiplas, com outras maneiras de estar na vida. É a aprendizagem do espírito crítico, da liberdade, do gosto pela informação, pela investigação, pela solidariedade, pela tolerância. Ler também aperfeiçoa a cidadania. No acto da escrita estiveram presentes o prazer e a
febre de comunicar. O mesmo prazer e a mesma febre requeridos pelo acto de ler. A indiferença, a monotonia, ou os
exercícios que as provoquem, matam o prazer de ler.
6. E vem outro desafio: descobrir a ideia que originou o texto.
O autor, ao escrever, sente um impulso íntimo.
Costuma-se dizer que teve uma inspiração. Há qualquer
coisa que se acende no seu cérebro, que bate no seu coração e o obriga a criar. Pode ser uma febre repentina como
pode ser o resultado de uma lenta fermentação. Esse impulso tem o nome de tema.
7. A descoberta do assunto é o passo seguinte. O
assunto é o resumo do essencial do texto.
8. Outra fase obrigatória do jogo: a descoberta das
chamadas palavras-chaves, aquelas que encerram o sentido profundo do texto. Os outros vocábulos são seus subsidiários.
9. O passo seguinte, uma etapa mais avançada,
mais adequada a especialistas ou estudiosos, consistirá em
atentarmos na influência da escolha das palavras e das suas
combinações e significados. Será a gramática indiferente ao
texto? Por outras palavras: em que medida a fonética, a
morfologia, a sintaxe e a semântica poderão ajudar a nossa
leitura? As palavras e os sons têm cargas positivas e negativas. Em momentos de alegria, apetecem-nos sons abertos,
sonoros, e palavras alegres.
Mas, em momentos de infelicidade, a nossa alma
pede-nos sons tristes ou neutros e vocábulos que lembrem
dor. Que sons e que palavras predominam no texto? Ajudará, se o lermos em voz alta.
Da fonética, passemos à morfologia.
Que verbos, substantivos, adjectivos, advérbios e
conjunções se impuseram ao autor? Que substantivos? Que
adjectivos? Que advérbios? Que conjunções?
Saltemos da morfologia para a sintaxe: os períodos,
as orações, os sujeitos, os predicados, os complementos.
Enfim, estamos quase a completar o puzzle.
Até os modos e os tempos dos verbos ajudam a entender as ideias do autor.
10. Por fim, será bom interrogarmo-nos sobre o
plano pensado para o texto. Uma das fases mais interessan-

tes deste jogo que é a leitura, será tentarmos descobrir o
plano a que obedeceu o desenvolvimento da ideia. Também
já o fomos aflorando de modo a enriquecer o produto final.
Se juntarmos ao cuidado formal, a emoção, encontramos os
principais ingredientes de uma obra de arte. Só os eleitos
conseguem juntar num mesmo texto estes fortes ingredientes: o bom aproveitamento das palavras, um bom plano e
uma boa dose de emoção. Quando acontece, fundo e forma
fundem-se e ressurgem burilados como um diamante dos
mais puros. Também só alguns terão o privilégio de fruir o
prazer de recriá-lo pela leitura.
Dá trabalho? O que é que conseguimos sem trabalho? Mais: ler, não é devorar páginas e páginas aos milhares; ler é, sobretudo, saborear. A arte de escrever complementa-se com a arte de ler. Mais vale lermos poucas obras,
mas bem, com o prazer de as fruirmos e as tornarmos nossas, do que devorarmos volumes, sem proveito.■

UDS internacionaliza
marca do clube
Songo (O Autarca) – A União Desportiva
do Songo (UDS) e o Boavista de Portugal vão assinar, nesta quinta-feira (11
JUL19), na vila do Songo,
Tete, um Memorando de
Entendimento, que visa
promover o intercâmbio
entre as duas colectividades.
Com a duração de
três anos (2019 – 2022), o
acordo terá como objectivo principal a promoção
de intercâmbios para fortalecer as equipas técnicas
de formação que treinam
os escalões inferiores da
União Desportiva do Songo, que terão primazia na
realização de actividades
de aprendizagem e treino
nas instalações do Boavista, em Portugal. Vai, igual-

mente, facilitar a organização de jogos amigáveis entre as equipas de ambos os
clubes, em Moçambique,
Portugal ou ainda num outro país.
Uma fonte do clube União Desportiva do
Songo, vinculado a Hidroeléctrica de Cahora Bassa
(HCB) revelou que “com a
assinatura deste acordo, a
turma moçambicana inicia
a sua marcha rumo a internacionalização da marca
UDS”.
Refira-se que o
Boavista FC é um clube
que milita na I Liga Portuguesa de futebol. É o quarto clube português com
mais títulos nacionais em
futebol profissional, 9
campeonatos, 5 taças e 3
Supertaças).■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Universitati Scholaris Post-illa©
página semanal de estudos universitários 1
por Mphumo João Craveirinha (Philosophiae Doctor)

AFINAL O QUE É CULTURA?
Em todas as áreas do Conhecimento Humano há CIÊNCIAS da CULTURA cultivando algo que
alimenta o corpo e a alma. A Comunicação Humana faz evoluir a Cultura-Geral.

Nesse âmbito, os 4 Pilares do Conhecimento Científico baseiam-se
na cultura da comunicação, entre pessoas, desenvolvendo o raciocínio
filosófico matemático de transformação da matéria. E, a partir da
medição das distâncias da terra – surge a GEOMETRIA que os antigos
gregos mais tarde desenvolveriam dos conhecimentos científicos,
avançados, dos africanos anú-sethi do império Khemet (antigo Egipto do
sul e Núbia, séculos antes da invasão europeia e árabe).
A necessidade de trocas de produtos comerciais criaria a cultura da
economia. A comida, força social impulsionadora do poder da política.
A preservação do corpo saudável para sobreviver – fomenta a
BIOLOGIA que dá origem à cultura de pesquisa médica e do
higienismo. Quando a ervanária base da farmácia não chegava, a
recorrência aos espíritos dos antepassados era comum. O curandeirismo,
xamanismo, a mediunidade, são fruto dessa necessidade transcendental
humana duma busca de resposta para tudo. O culto da religião surge
nesse contexto de medo do oculto e de necessidade de protecção
espiritual, impondo regras morais dogmáticas.
A interpretação filosófica dos instintos, dos sonhos e dos costumes
na sociedade, origina a PSICOLOGIA. O registo gráfico da sacralização
cénica dos rituais, através de símbolos pictográficos origina as ARTES,
padronizando uma estética cultural. ■ mJC
CULTURA É COMUNICAÇÃO – ACTO DE COMUNICAR.
NA NATUREZA TUDO SE COMUNICA… OU DESAPARECE!
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

PITÁGORAS MACABRO EM HUMOR GEOMÉTRICO
‘O Quadrado da Hipotenusa, é Igual à…’ Leia Até Ao Fim
Na antiga Grécia, quinhentos e tantos
anos antes de nossa era, o famoso filósofo e
matemático Pitágoras (VI a.C.), não parava
em casa. Sua esposa ENUSA, insaciável, aproveitava a situação de sua ausência para
fornicar com os quatro campónios que lhe
tratavam da terra, das hortaliças, etc. Eles
eram homens de cultura… como se dizia
nesse tempo aos que sabiam de ‘Agri-Cultura’ de enxada na mão.
Conta a lenda que um dia Pitágoras
regressou mais cedo a casa e surpreendeu
todos os quatro num truca-truca feroz em
‘non-stop,’ com a esposa dele. Cheio de raiva matou os cinco e enterrou-os no jardim.
Mesmo assim, em ‘consideração’ à
sua esposa dividiu o terreno pela metade.
De um lado enterrou a infeliz e na outra
metade, dividindo em quatro partes iguais,
sepulta cada um dos campónios assassinados. (Justiça pelas próprias mãos, coisa
‘normal’ aquele tempo).
Desta forma, os quatro ocuparam um

um espaço idêntico ao que ocupava a
esposa na outra metade.
Pitágoras, depois desta macabra tarefa, subiu à montanha próxima para descansar e meditar. Olhando do alto para o jardim… FLASH… surge a solução de um
problema que o preocupava faz tempo.
Com uma palmada na testa exclamou:
- “É óbvio: O Quadrado da ‘Putza’
ENUSA é igual à soma dos Quadrados dos
campónios, isto é, dos Catetos.”
E se, esta, não fosse uma piada à espanhola, bem que poderia ter sido assim
que a humanidade obteve uma nova teorização matemática da geometria.
Um pouco como se diz que das coisas da vida real, às vezes, surgem soluções
inesperadas.
Comentário de um adulto sobre este
teorema de Pitágoras:
- “!!! Putza vida… Se me tivessem
explicado assim na escola nunca teria errado o ‘Teorema de Pitágoras!!!”
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