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Desde Roma, espírito da paz foi definitivo 

 Beira (O Autarca) – O Me-
diador por parte da Comunidade Sant' 
Egídio do Acordo Geral de Paz (AGP), 
assinado a 04 de Outubro de 1992, em 
Roma e actual Arcebispo de Bolonha, 
Dom Matteo Zuppi, lembrou, ontem, 
quinta-feira (08AGOSTO19), na cida-
de da Beira, que desde o primeiro acor-
do de paz assinado em Roma entre o 
Governo de Moçambique e a Resistên-
cia Nacional Moçambicana (Renamo) 
o espírito foi sempre de uma paz defi-
nitiva. Matteo Zuppi veio a Moçambi- 
que no quadro da assinatura esta sema-
na, em Maputo, do Acordo de Paz De-
finitiva e aproveitou a ocasião para 
deslocar-se à cidade da Beira para reu-
nir-se com os membros da Comunida-
  

 

 

 
  

Frase: 
 

Implacáveis devem ser os furacões, que nos forçam a buscar 
paz de espírito na boca de uma arma – Honoré de Balzac 
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de Sant'Egídio, manifestar a sua solida-
riedade para com as vítimas do ciclone 
tropical Idai e visitar a campa de Dom 
Jaime, Arcebispo Emérito da Beira e 
um dos mediadores do AGP.  
 Falando numa conferência 
com a imprensa, Zuppi destacou que 
Moçambique é um importante labora-
tório mundial de diálogo sobre matéria 
de paz e desejou que o ambiente de 
insurgência que se regista na província 
nortenha de Cabo Delgado seja mais 
uma oportunidade para os moçambica-
nos reafirmarem a sua unidade e fé. 
 

Artesãos da paz 
 Matteo Zuppi sublinhou que 
paz definitiva e estável passa por cada 
moçambicano se assumir artesão da 
paz, procurando sempre vencer todas 
as sementes de ódio, vingança, divisão, 
etnecismo e da indiferença. “Depois 
deve reinar o compromisso dos mo-
çambicanos de transformar a política 
num bem comum e que seja exercida 
com ética”. 
 Referindo-se   ao  processo  de 
 
 

Visita de Papa confirma a esperança 
de Moçambique 
 

 O Mediador por parte da Co-
munidade Sant' Egídio do Acordo Ge-
ral de Paz e actual Arcebispo de Bo-
lonha também referiu-se a visita do Pa-
pa Francisco a Moçambique na primei-
ra semana de Setembro, considerando 
que trata-se de um momento que irá 
confirmar o passo e a esperança do 
país relativamente a paz e reconcilia-
ção. 
 Lembrou que esta é a segunda 
visita papal à Moçambique e desde a 
primeira realizada em 1988 pelo Papa 
João Paulo II o desejo dos moçambica-
nos e da comunidade internacional es-
teve sempre centrado no esforço de 
busca da paz. “Esta visita depois de 31 
anos da primeira vai confirmar o su-
cesso e a importância da paz. Que 
Moçambique seja mais uma vez exem-
plo da paz, exemplo de como o diálogo 
e a democracia constroem e mantém a 
paz.; combatem a pobreza, a injustiça e 
a corrupção” – concluiu.■ (CF) 

gestão da paz e a última versão do a-
cordo de paz que inclui a terminologia 
definitiva, o mediador do Acordo de 
Roma referiu que todas coisas boas 
pretende-se que sejam definitivas. “O 
intuíto da paz definitiva foi manifesta-
do desde o início do primeiro diálogo. 
A convicção e o espírito do Acordo de 
Roma estiveram sempre assentes no 
diálogo para resolver os problemas de 
casa. 
 

Colocar de lado o que divide e 
privilegiar o que une 
 Recitando a visão e ensina-
mento do falecido Papa João XXIII 
(Angelo Giuseppe Roncalli), sumo 
pontífice entre Outubro de 1958 e Jun-
ho de 1963, o actual Arcebispo de Bo-
lonha sublinhou a necessidade inces-
sante de colocar de lado tudo aquilo 
que divide e buscar o que une. 
 Salientou que o primeiro acor-
do de paz celebrado em Roma foi uma 
ocasião importante para unir os mo-
çambicanos e a partir daí vencer o ris-
co da violência. 
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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 

Não façamos do Automóvel, uso tipo Smartphone! 
(infelizmente parece-me tardio - este pedido)! 
 

 

 Estamos a ser, 
 Encaminhados para cada vez mais distracção a bor-
do do veiculo e de risco acrescido quando no posto de con-
dução? 
 

 
] 

Encaminhados para a distração: Este é o ecrã de 49 polegadas 
no Byton M-Byte que substitui o painel tradicional 

 

 Se não tem feito uso de um carro novo há algum 
tempo, ou não esteve em contacto com veículo de modelo 
recente à pouco tempo, talvez não tenha reconhecido bem o 
foco da imagem acima.  
 Não é um simulador de condução, nem uma con-
sola de jogos, mas muito menos, uma nova televisão.  
 Com a figura acima pretende-se exemplificar, o 
painel de instrumentos moderno, inovador, mas real, já 
em preparo para um veículo cuja produção está prevista ini-
ciar-se ainda este ano de 2019. 
 Será que estamos a ser encaminhados para gerir-
mos facilidades na condução e ou simultaneamente para 
um campo de divertimentos e de distracção? 
 
 

A evolução automóvel   

 Durante os primeiros 100 anos, os carros foram e 
ainda se apresentam constituídos essencialmente por uma 
plataforma mecânica. Possuem um motor de combustão 
interna e uma transmissão manual ou automática..    

 Ainda nos guiamos por automóveis fazendo uso de 
uma direcção mecânica, assistida ou não, com acelerador 
por cabo e travões accionados por um pedal, Instrumenta-
ção para monitorar o carro composta de mostradores ana-
lógicos, nomeadamente velocimetro, tacômetro e da condi-
ção do combustível, óleos, águas, temperatura e batéria. 
 Durante a última década de noventa (1990), come-
çaram a surgir desenvolvimentos electrónicos, geradores de 
mais informações teoricamente facilitadoras para o condu-
tor e assistência técnica. 
 Hoje todos os sistemas foram actualizados para 
versões com eletrónica  onde lidamos com o computador 
de bordo, facilitando-nos indicadores por exemplo, sobre 
médias de consumos, autonomia prevista, alerta inclusive 
sobre possível fadiga do condutor e entre várias outras, e 
também o indicador para a próxima revisão aos procedi-
mentos da manutenção.   

 A actual tendência é a eliminação dos mostrado-
res analógicos e dos botões físicos. Estes estão sendo subs-
tituídos por écrãs, sendo no presente, talvez a evolução 
mais visível a bordo de um veículo automóvel. 
 

Porém,..continuamos encaminhados para a 
distracção!? 
 Agora surgem equipados de um  ecrã gigante, cen- 
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trado sobre a antiga zona do painel e por vezes cobrindo a 
consola central. (conforme figura inicial)  
 Esse " ecrã gigante "substitui quase todos os bo-
tões e interruptores que anteriormente existiam nessa á-
rea.  
 Mas por trás desse “novo painel electrónico” que 
denominamos por ecrã está um nível crescente de automa-
ção e que esconde “umas toneladas” de tecnologias. 
 Às vezes tudo o que o condutor precisa está dispo-
nível com um simples olhar. Outras vezes é necessário “di-
gitalizar” os menus e ir pressionando o ecrã, sim porque 
são quase todos “touch”.  
 O pior é que?... a nossa atenção deveria estar na 
estrada e não na consola, ou no do carro! 
 Se estiver conduzindo a 60 km/h a tentar chegar à 
página 3, opção 5, campo 2, provavelmente já foi de encon-
tro à parede, atropelou alguém inocente e de tal modo que 
nunca mais vai dormir tranquilo. 
 A probabilidade de nos distrairmos é maior quão 
mais recente fôr o veículo e menos habituado, pouco expe-
rientes e mal capacitados, estivermos condutores, mecâni-
cos ou técnicos com tais sistemas. 
 

 
 

 Actualmente já acontece ainda outro facto provo-
cante da distracção, algumas marcas fazem atualizações 
remotamente nos programas de software dos carros. Ou se-
ja, o condutor após já estar familiarizado com a forma em 
como é apresentada a informação e depois de conseguir al-
gum preciso domínio, de repente, sem esperarmos somos 
“presenteados” com uma alteração dos conteúdos. Nesse 
momento, podendo tal ocorrer em movimento e simultâneo 
com o condutor ao volante, tem de voltar a reaprender a fa-
zer a busca, onde se situam alguns dos novos comandos.  
 Como o veículo automóvel efectivamente não é um 
smartphone,.. e não foi concebido para tal,.. Resultado 
desse efeito remoto?,...grave impacto de bronca a obrigar 
o condutor a uma forçada busca sobre a inesperada actuali-
zação, consequências, claro, distracção, promovendo o de-
safio ao Risco de sinistralidade! 
 

Evolução e regulamentações 
 

 A nível regulamentar, e como em qualquer revolu-
ção tecnológica, a tecnologia “roda em velocidade excessi-
va”  devemos de contar com tais impactos em África, diria 
vai MUITO à frente mesmo das nossas instituições. (na or-
dem do tempo medido em décadas)!! 
 Aquelas entidades focam-se, planeiam e projectam 
medidas para regular a segurança e os padrões gerais para 
que todos os veículos sigam as normas. 
 Com a rápida evolução tecnolágica e a padroniza-
ção dos comandos, os engenheiros e as entidades regulado-
ras acabarão por tentarem aproximar-se no passo, mas mui-
to dificilmente conseguirão  alinhamento de harmonia com 
a velocidade imprimida.  
 Enquanto isso, estamos "excessivamente tranqui-
los" em Moçambique ainda tentando entender de como fa-
zermos a curva de aprendizagem.  
 Considerando as décadas de diferencial em atrazo 
em que nos vamos desleixando face a necessidades de alin-
hamento ao progresso tecnológico, a continuarmos em 
maioria sentados na gestão pelo fácil controlo do gasto, 
evitando e em desprezo pelo indispensável apropriado 
investimento na formação especializada técnica, inova-
dora e profissional, nomeadamente notório em Moçambi-
que, o comboio vai certamente parar a outra estação bem 
distante e de grave acidente projectado em risco, muito lon-
ge daquele apeadeiro que desejariamos alcançar. 
 A necessidade de desviar o olhar será o maior en-
trave à segurança, pelo menos enquanto continuar a ser o 
Homem a conduzir os veículos.  
 Se a indústria pretende que se acelere a mudança 
para os veículos autonómos basta “distrair os humanos”.  
 Desse modo podem “manobrar” a opinião públi-
ca contra o ser humano passando a tarefa de conduzir para 
os automatos programados que guiam o Homem.  
 Enquanto esse desenvolvimento de "ecrã gigante" 
não nos bater à porta, devemos aplicar a disciplina de estar-
mos aptos e capazes a conduzirmos os veículos, partilhando 
com todo o complexo, mas nosso, meio ambiente. 
 No entanto, não devemos desprezar nunca a sinis-
tralidade que se encontra com lugar reservado (no nosso 
caso diria cativo) nas vias rodoviárias e que por nossa dis-
tracção, tem vindo a agir cada vez mais acentuada, agra-
vando-se, porque para aquela desejável mudança tecnológi-
ca, a continuarmos assim, vai infelizmente levar décadas de 
impactos com custos de sofrimento para muitas inocentes 
famílias, investidores e empresários distraidos na nossa 
savana africana! 
 Qual o melhor caminho?,..o GPS indica-nos a re-
gular formação capaz e inovadora, mas adaptada aos meios, 
tendo em conta a sintonia com os nossos valores, hábitos, 
vícios, e mitos locais. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب مع  أطی
ات  ■التحی
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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O Barclays Bank Moçambique inaugura novas instalações  
  Maputo (O Autarca) – O 
Barclays Bank Moçambique, parte do 
Grupo ABSA, inaugurou oficialmente 
os seus novos escritórios na última 
quarta-feira (07AGOSTO19), num e-
vento que contou com a presença do 
Presidente da República de Moçambi-
que, Filipe Jacinto Nyusi, entre outros  
ilustres convidados. 
 As novas instalações do Banco 
situam-se nas icónicas Torres Rani, em 
Maputo, e visam   proporcionar um no-
vo ambiente de trabalho, oferecendo 
aos seus colaboradores mais comodi-
dade e modernidade. Esta é a concreti-
zação de um objectivo enunciado pelo 
Banco há algum tempo, que pressupõe 
a modernização das suas instalações e 
cujo projecto já se faz sentir um pouco 
por todo o país, com dezenas de agên-
cias renovadas recentemente e que 
continuará com a remodelação total do 
seu património, incluindo outras áreas 
modernas de funcionamento de servi-
ços centralizados. 
 A inauguração do novo espaço 
de trabalho surge num período de gran-
des mudanças para o Barclays, que tem 
vindo também a lançar várias soluções 
digitais modernas e a investir forte-
mente na formação dos seus quadros. 
Como parte da grande família Absa, o 
Banco tem vindo a aumentar o seu 
comprometimento com o continente a-
fricano e, em particular, com Moçam-
bique. 
 Na ocasião, o Chefe do Estado 
afirmou que “os novos escritórios do 
Barclays Bank Moçambique  vão criar 
comodidade aos utentes e colaborado-
res, o que torna este banco numa das 
melhores instituições financeiras de 
Moçambique e do mundo, inspirando 
confiança aos seus clientes”. 
 “A inauguração dos novos es-
critórios do Barclays  Bank  Moçambi- 

 
que, que hoje testemunhamos, é uma 
demonstração do nosso compromisso 
com o desenvolvimento e crescimento 
de Moçambique. Fazemos parte do te-
cido de Moçambique há mais de 40 a-
nos. Somos parte integrante do cresci-
mento do nosso país e da sua econo-
mia. Nascemos e crescemos com esta 
nação e sempre estivemos presentes 
em todos os grandes momentos, e em 
todas as províncias deste belo país” – 
afirmou Luísa Diogo, Presidente do 
Conselho   de  Administração  do  Bar- 

clays Bank Moçambique. 
 Luísa Dias Diogo enfatizou 
ainda “Reitero o meu especial e since-
ro agradecimento a cada um dos nos-
sos Colaboradores, as nossas pessoas, 
que todos os dias investem a sua expe-
riência e se entregam de forma Corajo-
sa, transformando os obstáculos em so-
luções, de forma Apaixonada por tudo 
o que fazem e, de forma sempre Prepa-
rada para melhor servir os nossos 
Clientes. Sem vocês, nada disto seria 
possível”.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

 
AUTARQUIA DA BEIRA 

CONSELHO AUTÁRQUICO 
 

A N Ú N C I O 
 

Por ocasião do dia 20 de Agosto, dia da Cidade da Beira, as Vereaçes da Indústria, Co-
mércio, Turismo, Mercados e Feiras e da Juventude e Desportos irão realizar uma Feira de 
Gastronomia, Feira de Associações Juvenis e Desfile das modalidades Desportivas, como 
de Karaté, Boxe, Canoagem e Hipismo, testagens na área de saúde e circuncisão masculi-
na a se realizar nos diasd 16 e 17 de Agosto na Bacia, localizada no 12º Bairro – Maraza. 
 

Os três primeiros classificados na área de Gastronomia terão direito à prémios, para tal, fi-
cam informados aos munícipes em geral que os interessados em participar poderão se ins-
crever no Departamento da Indústria, Comércio e Turismo até ao dia 12 do corrente mês.  
 

Beira, aos 07 de Agosto de 2019 
A Directora do Departamento Autárquico da Indústria, Comércio e Turismo 

Luísa Mateus Cipriano 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

9 de Agosto de 1961 ... Roberto Chitsondzo 
 

 Eu conheci Roberto Chitsondzo como professor de 
educação física, como músico e como deputado da Assem-
bleia Popular. Conheci Roberto a partir dos inúmeros temas 
que estão registados em fita magnética e em CD. 
  Os meus bons e velhos tempos da Rádio, da Rádio 
Moçambique em especial, permitem-me recordar coisas 
que foram acontecendo ao longo dos anos em que, bastas 
vezes, o nosso encontro era no estúdio auditório ou nos es-
túdios de gravação de música. 
  É bom recordar que, como todos os que se dedicam 
a esta arte de tocar e cantar, a guitarra teve uma grande in-
fluência na vida do autor de “Kwiri”, e que nada mais é do 
que a homenagem à figura da mãe, “por ser ela quem nos 
transporta nos 9 meses de gestação”. 
  O canto resulta da sua participação em corais da I-
greja. Foi-lhe dito que tinha voz de tenor. Ao portal electró-
nico “Acontece” ele confessou que “nem sequer sabia o 
que era voz de tenor”. 
  Nunca é demais lembrar vários grupos por onde 
Roberto Chitsondzo passou. Um deles foi o “Primeiro de 
Maio”, liderado na altura pelo saudoso Biriba, e que teve 
em “Verdes Campos”, o seu títylo de maior sucesso. Chi-
tsondzo deu voz a uma canção gravada nos estúdios da Rá-
dio Moçambique de sensibilização para o primeiro recen-
seamento geral  da população. 
  Um dos grandes momentos da sua carreira é sem 
dúvida o encontro com Pedro Langa, decorria o ano de 
1984. É assim que nasce o conjunto “Ghorwane”. Volvidos 
estes anos todos, com actuações que foram acontecendo um 
pouco por toda a parte, surgiu aquilo que é um dos marcos 
da sua carreira. Trata-se do livro/disco denominado “Kwi-
ri”, que traduzido para a língua portuguesa significa “ven-
tre”. São 230 páginas de uma história de vida que se multi-
plica de forma infinda. 
  Mia Couto diz “Roberto é um cantor que não ape-
nas nasceu em Moçambique. Moçambique está nascendo 
dele, do talento de alguém que nos canta a todos nós e que 
celebra os lugares e os nomes que temos sem que o soubés-
semos antes”. 
 “Em Kwiri,  patenteado  pela  “Khuzula  Editores”, 
 

   

temos a oportunidade de revisitar o percurso de alguém que 
se revelou um grande artista quer integrado na mítica banda 
Ghorwane, quer nas suas aparições a solo. Nesta obra, cozi-
da a várias mãos, Chitsondzo revela-se na plenitude até 
quando revela que na sua infância sonhou um dia ser como 
Eusébio Tamele (Zeburane), pessoa que ele via sempre 
com uma guitarra a tiracolo”. 
  Roberto Chitsondzo nasceu no dia 9 de Agosto de 
1961. Completa hoje os seus 58 anos de idade. Parabéns 
Roberto. Que haja saúde para mais comemorações e, natu-
ralmente, para mais trabalhos de qualidade.■ 
 

Pemba acolhe comemorações do 
dia da SADC 

 Pemba (O Autar-
ca) – A cidade de Pemba 
acolhe no dia 17 de Agos-
to corrente o acto central 
da celebração do dia da 
Comunidade para o De-
senvolvimento da África 
Austral (SADC), a ser pre-
sidida pelo Ministério da 
Juventude e Desporto. 
 A Vice-Ministra 
da Agricultura e Seguran-
ça Alimentar, Luisa Caeta- 
no   Meque,   dirigiu  nesta 

sexta-feira, o lançamento 
oficial das comemorações 
do Dia da SADC em Pem-
ba. O evento contou com a 
participação do Corpo Di-
plomático dos Estados 
Membros da organização 
regional acreditado no 
país. Este ano, as comemo-
rações no país decorrem 
sob o lema: “SADC pelo 
Empoderamento da Juven-
tude na Produção Agrária 
para o Alcance da Sobera-
nia Alimentar”.■ (R) 
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QUASE PARÁFRASE  

Mphumo Kraveirinya©08/08/2019, Segunda-feira, 15:40. 

[a Milan Kundera - 1929] 


