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EDITORIAL 
Insegurança agrava-se no troço Inchope - Gorongosa 
 Beira (O Autarca) – Já não é novidade para “nin-
guém” que, a cada dia que passa, a circulação na estrada 
nacional número um (EN-1) – troço Inchope – Gorongosa – 
na província central de Sofala tende aumentar o risco de in-
segurança, na sequência de ataques armados. Ultimamente, 
quase todos os dias tem havido registo de ataques a viaturas 
civis. Na manhã desta segunda-feira (16Dez19) registou-se 
mais um ataque. Na mesma Estrada, os ataques também 
tem ocorrido no troço Inchope – Muxúnguè. Também tem 
havido registo de ataques na EN-6, troço Inchope – Gondo-
la, na provٌncia de Manica. Significa que a área de ocorrên-
cia de ataques a viaturas nos dois corredores já está devida-
mente mapeada, o que supostamente devia facilitar a patru-
lha por parte das forces de defesa e segurança estacionadas 
na região. 
 O que torna-se pior nessa situação é o facto de  não  
  

não estar bem claro ainda quem é o protagonista dos ata-
ques armados na EN-1 e EN-6, nas províncias de Sofala e 
Manica. Essa é uma questão que deve ser devidamente es-
clarecida para se evitar especulações. No meio de tudo tem 
se promovido muita desconfiança e a opinião pública tem 
perdido tempo para nomear muitas identidades como sendo 
possíveis responsáveis pela insegurança naquelas rodovias. 
 É deveras preocupante que cidadãos indefesos este-
jam a ser atacados quase todos os dias, num cenário em que 
a liderança política nacional reafirma que o país está em 
paz, ignorando a realidade que teima em provar o contrário. 
 O Presidente da República tem de trazer solução 
para este conflito o mais depressa possível. Não devem es-
gotar-lhe os meios para abordar com sucesso a resolução 
deste problema. Até porque a PAZ foi a principal bandeira 
da governação de Filipe Nyusi no seu primeiro mandato,  

pelo que deve continuar.■ (R)   
Frase: 

As organizações melhor sucedidas são aquelas que colocam ao seu 
dispor de forma mais eficaz e eficiente o seu Capital Intelectual – 
Luís Ribães Monteiro (Pensador) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/12/2019 
Compra Venda Moeda País 

69.98 71.36 EUR UE 

62.85 64.09 USD EUA 

4.35 4.44 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Membro do FAMOD encoraja as pessoas com deficiência a 
apostarem na educação e formação profissional 
   Beira (O Autarca) – Durante a 
recente comemoração do Dia Interna-
cional da Deficiencia, na cidade da 
Beira pessoas com deficiência apresen-
taram vários problemas  do seu dia-a-
dia, com destaque a dificuldades de a-
cesso a educação, formaçao técnico-
profissional, emprego, acessibilidade e 
outros direitos. 
 Enquanto uns celebravam o 
dia  com tristeza no rosto devido a de-
vido a situação precária que caractere-
riza o seu dia-a-dia, outros, porém, a 
semelhança de Hebraimo Quembo, 
pautavam pela postura de encoraja-
mento aos colegas, aconselhando-os 
que  no lugar de “chorar”, apostassem 
seriamente na educacao e formação 
técnico-profissional  para facilitar a sua 
inserção no mercado de emprego e au-
to-emprego, para o desenvolvimento 
da renda pessoal. 
 
 

xemplo de um deficiente que sempre a-
creditou que perseguindo o seu foco al-
cançam-se o objectivo. Hoje eleo é 
funcionário sénior da Autoridade Tri-
butária em Sofala, admitido em 2011 
por via de participação de concurso pú-
blico, depois de concluir a formação 
em Economia no ISCED.■ 
 

 “É apostando na educação e  
formação técnico-profissional que os 
deficientes podem alcançar a supera-
ção” – referiu Hebraimo Quembo, que 
de seguida aconselha aos colega aban-
donar o comportamento de viver la-
mentado serem vítimas de exclusão. 
 Quembo,    referiu-se   como e- 
 

 

BM encerra ano económico de 2019 
 Maputo (O Autarca) – O Banco de Moçambique (BM) encerra esta tar-
de o ano económico 2019, com a realização de um evento tradicional a ser orien-
tado pelo respectivo Governador, Rogério Zandamela, no qual irá apresentar as 
perspectivas para 2020.  
 Segundo fonte do BM, Rogério Zandamela irá debruçar-se sobre a postu-
ra da Política Monetária e Cambial e o resultado das medidas que a instituição to-
mou ao longo do ano. A evolução da inflação, o comportamento do Metical face 
ao dólar norte americano e das reservas internacionais líquidas no ano em curso e 
perspectivas destes indicadores para o próximo ano, farão, também, parte dos as-
pectos a abordar durante o evento, entre outros.■ (R) 
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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 

Terremotos poderão ser Previstos com Cinco dias de 
Antecedência e medidas de Evacuação Aplicáveis ! 

 

 Uma equipe internacional de geólogos e geofísicos 
descobriu que, ante um terremoto iminente, os parâmetros 
das ondas gravitacionais internas, que oscilam nas camadas 
estratificadas da atmosfera, se alteram cinco dias antes de 
um evento sísmico. 
 

 Esses dados podem ajudar os especialistas a desen-
volver métodos de previsão de terremotos no curto prazo, 
assim como hoje ocorre com as tempestades. 
 

 Actualmente, é possível prever desastres sísmicos 
que variam de dezenas de anos a meses - no entanto, ainda 
é impossível determinar o tempo exacto do evento. Previ-
sões de curto prazo mais precisas e confiáveis são necessá-
rias para que as pessoas possam ser evacuadas da zona de 
impacto sísmico. Em busca desse instrumento, os geólogos 
têm registado várias anomalias e manifestações de proces-
sos geofísicos em regiões sismicamente activas. A lista de 
precursores dos terremotos é actualizada constantemente e, 
quanto mais dados sobre os terremotos, maior é a precisão 
de uma previsão. 
 

Ondas de gravidade internas 
 

 Em busca de novos precursores de terremotos, Vi-
talii Adushkin e seus colegas processaram dados de satélite 
extraídos de terremotos que ocorreram em três regiões sis-
micamente activas: no Uzbequistão, em 26 de Maio de 
2013; no Quirguistão em 8 de Janeiro de 2007; e no Caza-
quistão em 28 de Janeiro de 2013. 
 

 Ocorre que, cinco dias antes do desastre sísmico, 
nos três casos os parâmetros das ondas de gravidade inter-
nas mudaram - onda interna é a flutuação das massas de ar 
que, ao contrário das ondas sonoras, também possui um 
componente transversal, assim como ocorre com as ondas 
longitudinais. Os dados mostraram que a temperatura da at- 
mosfera intermediária (a camada da atmosfera da Terra que 
 

 
Previsões de curto prazo mais precisas e confiáveis 

 são necessárias para que as pessoas possam ser evacuadas 
da zona de impacto sísmico [Imagem: Pixabay] 

 

inclui a estratosfera e a mesosfera) varia ao longo do tempo 
de forma característica e que os comprimentos de onda das 
ondas de gravidade internas foram de 14,2 km na 
estratosfera e 18,9 km na mesosfera. 
 "Isso significa que processos ocorrem na litosfera 
da Terra, cujo desenvolvimento gera instabilidades convec-
tivas na atmosfera mais baixa. Eles são a causa das ondas 
de gravidade internas em regiões sismicamente activas. As 
ondas de gravidade interna, quando atingem a mesosfera, 
podem ser destruídas. Quando isso acontece, a energia des-
sas ondas se transforma em movimento térmico, o que a-
fecta a temperatura," explica Sergey Popel, do Instituto de 
Pesquisas Espaciais, na Rússia. 
 Mais importante ainda para o desenvolvimento de 
um indicador, os pesquisadores constataram que o compri-
mento de onda começa a crescer de 4 a 5 dias antes do e-
vento, atingindo seu valor máximo dois dias antes do terre-
moto, e depois diminuindo acentuadamente no dia anterior 
ao abalo sísmico. Esses dados poderão agora ser usados pa-
ra identificar ondas de gravidade internas em regiões sismi-
camente activas e, eventualmente, para fazer previsões de 
curto prazo do momento do início dos eventos sísmicos 
futuros.■ 
Fonte:  https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=terre
motos-poderao-previstos-cinco-dias-antecedencia&id=010125191024&ebol=sim  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

16 de Dezembro de 1928 ... Fernando Rebelo 
  Durante a minha juventude, como ouvinte assíduo 

do Rádio Clube de Moçambique e particularmente da E-
missão “A”, “conhecia” muitos dos locutores da nossa prin-
cipal estação emissora. E o Fernando Rebelo era um deles. 
“Conhecia” apenas pela sua voz forte e bem timbrada que 
foi, ao longo do seu tempo de vida, a sua imagem de marca. 
  Quis o destino que em 1964, quando ingressei na 
GOLO, eu passasse a ser seu colega. Eu ainda não fazia lo-
cução. Ele, Fernando, já andava nestas lides a um bom par 
de anos. Naquela altura o Fernando Rebelo era o apresen-
tador do programa “Encontro às Dez”. 
  O nosso caminho radiofónico é também partilhado 
nos finais dos anos 60 quando ele e a Gisa, apoiados tecni-
camente pelo Carlos Silva e Eduardo Pereira, realizavam o 
“tic-tac”, e eu e o Eugénio Corte Real, de parceria com o 
José Manuel Gouveia e o Virgílio Rodrigues Júnior, fazia-
mos o “Bondiazinho”. E desse tempo, por entre muitos epi-
sódios que fomos coleccionando do nosso dia a dia de tra-
balho, naqueles estúdios do primeiro andar do Rádio Clube 
de Moçambique, ficam-me as saudades do matabicho que a 
Maria Adalgisa fazia questão de encomendar do Centro So-
cial do RCM para todos nós, e que era tomado à pressa en-
quanto o locutor ou locutora de serviço lia o noticiário das 
7 horas. 
  Muitos anos se passaram e eis que eu e o Fernando 
nos cruzamos profissionalmente na Rádio Moçambique. 
Chegamos a partilhar a mesma sala de trabalho, no segundo 
andar daquele edifício que um dia alguém decidiu chamar 
de “Palácio da Rádio”. 
  Em 1981, se a memória não me falha, deixei de 
partilhar com o Fernando a mesma sala de trabalho. Ele re-
gressava definitivamente a Portugal. No período pós inde-
pendência de Moçambique, para além dos programas que 
produziu, dirigiu os serviços de Regência e Coordenação 
das Emissões da Rádio Moçambique, trabalho que desen-
volveu a par com acções de formação de novos quadros, 
nomeadamente locutores. 
 Passaram-se 5 anos e eis que, aquando duma via-
gem minha a Lisboa, faço questão de o visitar nas instala- 
ções  da  RTP,  onde fazia a “voz-off” dos anúncios institu- 

 
 

cionais e sinopses de filmes. E aí, nesse dia de gratas recor-
dações, houve tempo para voltar atrás e lembrar os bons e 
velhos tempos da radiodifusão moçambicana. Foi um des-
fiar de memórias num dos restaurantes de Lisboa, tendo co-
mo prato principal umas sardinhas assadas, um pedaço de 
broa e um “tinto da casa”. 
 

PS: se o Fernando Rebelo fosse vivo completaria hoje os 
seus 91 anos de idade. Ele nasceu no dia 16 

de  Dezembro de 1928 em Lisboa.■ 
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