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EDITORIAL
Parabéns jornalismo moçambicano pela
representação no Comité Executivo da FAJ
`

Beira (O Autarca) – Uma boa nova para o jornalismo moçambicano e a sociedade moçambicana em geral
chegou ao país na tarde da última sexta-feira (14Dez18),
vinda de Cartum, capital do Sudão, onde de 13 a 14 de Dezembro corrente decorreu o congresso da Federação Africana de Jornalistas (FAJ).
Refere-se a eleição de Moçambique representado
pelo Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Jornalistas
(SNJ), Eduardo Constantino, a membro do Comité Executivo da Federação Africana de Jornalistas, o órgão de direcção da FAJ que funciona no intervalo dos congressos desta.
Esta é a primeira vez que Moçambique faz parte do

Frase:

Comité Executivo da Federação Africana de Jornalistas, órgão que integra o presidente, vice-presidente e tesoureiro e
é constituído por nove membros. É o órgão que representa
a FAJ, cujos escritórios estão baseados em Dakar, Senegal.
A eleição de Eduardo Constantino não signofica
necessariamente residir em Dakar, onde estão os escritórios
da FAJ, mas confere o privilégio de participar dos encontros do órgão que se irão realizando em vários países do
continente.
Eduardo Constantino explicou ao O Autarca que a
sua eleição foi em reconhecimento do trabalho que está a
ser realizado em prol do desenvolvimento do SNJ – Sindicato Nacional de Jornalistas e é um grande ganho para Mo-

Você não tem que perder para dar valor. Você tem que dar
valor para não perder!■
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O Sudão ocupa a presidência, Tunísia a vice-presidência e Angola, através da jornalista Maria Luísa de Carvalho Rogério, a tesouraria. Integram ainda o órgão os Camarões, Ghana, Somália, Congo Brasavile, Uganda.
Sob proposta de Moçambique, representado pelo
Secretário Geral do SNJ, o congresso realizado de 13 a 14
de Dezembro corrente, em Cartum, Sudão, aprovou, por
consenso, uma moção de condenação aos jornalistas que,
nos processos eleitorais, se envolvem em campanhas eleitorais, de forma camafulada, em África e no mundo. A moção faz um veemente apelo para que os jornalistas cumpram com os códigos de ética e deontologia profissional.
A eleição do Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, Eduardo Constantino, a membro do Comité Executivo da Federação Africana de Jornalistas, repre-

senta um marco histórico muito importante para a prestigiada família da comunicação social moçambicana.
É motivo de orgulho para todos os jornalistas moçambicanos o facto de o nosso país estar representado a
mais alto nível de uma organização internacional tão importante quanto é a Federação Africana de Jornalistas que
representa toda classe jornalística do continente.
Está de parabéns o jornalismo moçambicano, o
Sindicato Nacional de Jornalistas e especialmente o Secretário-Geral do SNJ, Eduardo Constantino, que tem conseguido representar da melhor forma e com sucesso os interesses da classe jornalística moçambicana. Desejamos que
continue a ser o melhor Secretário-Geral do Sindicato Nacional de Jornalistas, continue com o mesmo empenho e
dedicação em prol dos interesses da classe jornalística moçambicana.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

17 de Dezembro de 1937 ... Eugénio Corte
Real
Em 1959 trabalhou na Emissora do Aero Clube da
Beira. Ali realizou os programas “Estúdio no Ar” e “Momento Moderno”, ambos de natureza musical, muito virados para a juventude dessa época. Em 1965 ingressa no
quadro de locutores do Rádio Clube de Moçambique, tendo
trabalhado para todos os canais existentes na altura, com
um especial enfoque para a Emissão “C”, um canal dedicado exclusivamente a transmitir programas de música clássica e debates sobre vários aspectos da vida cultural, com
destaque para o cinema.
Conheci o Geninho (assim era tratado por muitos
dos seus colegas) antes dele colaborar com as Produções
Golo. Cruzávamo-nos quase que diarimente, nos corredores
do Rádio Clube de Moçambique, naqueles 2 anos que antecederam o início efectivo da minha profissão de locutor,
por força duma decisão dos responsáveis da época do Rádio Clube de Moçambique, que tardava em chegar. A minha cor da pele foi o motivo dessa interminável espera.
Para minimizar os efeitos dessa espera o António
Alves da Fonseca, proprietário da GOLO, decidiu que eu
devia começar a familiarizar-me com os programas. Dactilografava o que os produtores escreviam à mão e seleccionava os discos que constavam do programa.
Na altura a GOLO ainda não tinha estúdios próprios. Os programas eram gravados nos estúdios do RCM.
E eu, quase sempre, era quem transportava todos os materiais para a gravação. E por ali ficava, familiarizando-me
com o misturador de áudio, vulgo “consolette”, com os gira-discos, com as máquinas de gravação. Fui vendo e aprendendo. E por entre toda aquela parafernália de coisas
próprias da radiodifusão, cruzava-me com o Eugénio Corte
Real, um homem dotado duma voz excepcional que ele dominava com a mestria própria dum bom profissional. Não
era muito dado (vim a constatar isso muito depois) a improvisos. Se por qualquer motivo tivesse que “sair do texto”, o bom do Eugénio perdia-se completamente.
A minha primeira experiência com o Eugénio Corte Real foi exactamente no início da minha actividade ao
microfone. Foi nos relatos de futebol. Estávamos na altura

em 1966. Ele lia os anúncios publicitários. Eu alternava
com ele nessa tarefa.
Depois de me ter aperfeiçoado na leitura dos anúncios, um trabalho que fui fazendo ao longo de 3 meses, vieram (paulatinamente) os relatos de futebol, ao lado de outros profissionais de reconhecido mérito, como foram os
casos do Manuel Veiga, Alberto Ferreira ou Gabriel Alves
e dos comentadores António Luis Rafael e Agostinho Campos. E o Eugénio sempre a nosso lado, com a sua pasta dos
anúncios de “leitura directa”.
Em 1968 a Golo inicia no canal D do Rádio Clube
de Moçambique 2 programas. Um deles era o “Cidade 68”
e o outro chamava-se “Bondiazinho”. Este programa em especial, marcou sem dúvida as nossas carreiras profissionais.
Foram 4 anos de trabalho conjunto com o Eugénio, todas as
manhãs, de segunda a sexta feira, das 06.30 às 08.00 horas.
Da nossa equipa, responsáveis pelos cuidados técnicos, faziam parte o José Manuel Gouveia e o Virgílio Rodrigues
Júnior.
Em 1971 Eugénio Corte Real deixa a GOLO e cria
um verdadeiro “tsunami” na Agência de Publicidade. Vai
trabalhar para a ELMO integrando a equipa do programa
“A Noite e o Ouvinte” de parceria com o Leite de Vasconcelos e a Ausenda Maria. Em 1972 ele, o Leite de Vasconcelos e o Manuel Tomás (sonorizador do RCM e dos programas da ELMO) decidem abandonar Moçambique.
DE LOURENÇO MARQUES PARA LISBOA
Esta odisseia é contada pelo seu colega e companyheiro de viagem Manuel Tomás nos seguintes termos:
“Reunimo-nos os três e decidimos abandonar Mo-

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Continuado da Pág. 03
çambique. Traçámos então um plano e numa bela madrugada de 1972, no carro do Eugénio, rumámos a Port Elizabeth
na África do Sul, onde embarcámos com destino a Barcelona. Daí seguimos para Londres onde entrámos em contacto
com os escritórios dos Movimentos de Libertação para solicitarmos apoio para irmos para Dar-Es-Salam na Tanzânia,
onde queríamos fazer um programa de Rádio dirigido a
Moçambique".
Chegados a Londres são surpreendidos pelas palavras da secretária da organização dos Movimentos de Libertação. "Sabemos muito bem quem vocês são e o bom
trabalho que faziam em Moçambique. Pensamos que poderão fazer melhor trabalho se forem para Lisboa onde tudo
vai acontecer em breve", disse-lhes a tal secretária.
Eugénio Corte Real, uma vez chegado a Lisboa,
trabalha no Rádio Clube Português, colabora com os “Parodiantes de Lisboa” e mais tarde é transferido para a Radiodifusão Portuguesa, onde se ocupa pela realização do “Clube da Madrugada”.
O REENCONTRO

Nos anos 80, por iniciativa de António Alves da
Fonseca, na altura Director Comercial da Rádio Moçambique, Eugénio Corte Real, com sonorização do José Manuel
Gouveia, realiza o “Contacto”, um programa, de natureza
comercial, que tinha como tópico central trazer para o País
vozes de moçambicanos radicados em Portugal. Este programa era gravado em Lisboa e transmitido uma vez por
semana no canal nacional da Rádio Moçambique.
Quando em 1985 viajei de férias a Lisboa, arranjei
um tempinho para colaborar com ele na gravação de um
desses programas. Foi ele que me levou a entrevistar antigos atletas moçambicanos que viviam em Portugal. Lembro-me de ter entrevistado nessa altura os irmãos Morgado
(Acácio, Adriano e Flávio) e ainda o saudoso antigo guarda
redes do Benfica, Costa Pereira.
Na história da radiodifusão moçambicana Eugénio
Corte Real ficou conhecido como “a voz de oiro”.
Eugénio Corte Real nasceu no dia 17 de Dezembro
de 1937. Completaria hoje os seus 81 anos de idade.
OBS: na foto estão (da esquerda para a direita) Leite de
Vasconcelos, Ausenda Maria e Eugénio Corte Real

PCA da Emodraga-EP passa tarde com crianças orfãs
que frequentam a Escola Comunitária da ADESMO
Beira (O Autarca) – As crianças que frequentam a Escola Comunitária da ADESMO, no bairro da Manga, arredores da cidade da Beira, tiveram uma tarde especial na última quarta-feira (12Dez18), proporcionada pela
honrada visita do Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública Moçambicana de Dragagens
(EMODRAGA-EP), Domingos Conceição Bié. O PCA da EMODRAGAEP deslocou-se ao centro para confortar as crianças no âmbito da iniciativa
Natal Solidário.
Domingos da Conceição Bié e
a sua comitiva que integrava o Administrador Rogério Simango e alguns directores de áreas levaram para as crianças além do afecto e carinho, quantidades significativas de produtos diversos,
para apoiar as crianças a terem um dia

Foto de ocasião: o PCA DA Emodraga-EP é o quarto da esquerda na fila de pé

de Natal mais felizes.
As crianças, cantaram, dançaram, brincaram e tiraram fotografias
num ambiente bastante alegre.
O Centro Aberto de Cuidados
e Apoio a Crianças Órfãs e Vulneráveis, gerido pela ADESMO – Associação para o Desenvolvimento e Segu-

rança Social de Moçambique, que atende neste momento mais de uma centena de crianças órfãs e vulneráveis de
ambos os sexos, beneficia mensalmente desde 2008 de apoio concedido pela
EMODRAGA-EP, no quadro das suas
actividades de responsabilidade social.■ (Redacção)
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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

As BOAS praticas contam MAIS do que as apólices,
chefes, e dicas de mau ensino!!
Novamente CHUVA na estrada?... e ainda bem,..
Mas?... o VOLANTE requer MAIS ATENTO, saiba mais aqui:
1 – Reduzir a velocidade. Não há volta a dar,
quando chove, o piso fica mais escorregadio e a aderência
desce. As distâncias de travagem aumentam e a aderência
em curva também. Nos arranques é preciso acelerar menos,
para as rodas não patinarem. Muitas pessoas continuam a
guiar à mesma velocidade, faça chuva ou faça sol. Mas isso
é um erro. Mesmo se parece que está a andar muito devagar, é preferível isso a arriscar uma situação de perigo eminente.
2 – Olhos, Ouvidos e Cheiro bem activos. Mais
ainda que em tempo seco, com chuva é preciso andar com
os olhos bem abertos. Evitar distracções dentro do carro,
como consultar o “smartphone” ou olhar demasiado tempo
seguido para o sistema de “infotainment” do carro. À chuva, o trânsito fica mais imprevisível, por isso é preciso darlhe atenção constante.

3 – Antecipar as mudanças de faixa. Muito acidentes à chuva são causados por mudanças de faixa feitas à
última da hora. Não faça isso, porque o tempo de reacção

dos outros condutores fica reduzido com o piso molhado.
Sinalize a mudança de faixa com maior antecedência, escolha uma aberta no trânsito e faça a mudança de faixa com
uma manobra suave e decidida, para que todos percebam o
que está a fazer. Não se esqueça de olhar pelo retrovisor
para ver se vem lá algum motociclo.
4 – Ar condicionado ligado. Em dias de chuva, é
preferível andar sempre com o ar condicionado ligado, regulando a temperatura para um nível confortável. Assim,
garante que os vidros nunca embaciam e deixa de ser preciso andar a limpar os vidros com um pano, ou ligar a climatização no máximo, quando começam a embaciar. Ganha
em visibilidade e diminui as distracções enquanto conduz.
5 – Contar com os erros dos outros. Esta dica aplica-se a qualquer situação de condução, em seco ou molhado. Mas em dias de chuva é ainda mais importante. Por
princípio, esteja sempre à espera do inesperado. Olhe para
os condutores à sua volta e tente perceber qual deles poderá
estar prestes a fazer uma manobra inesperada. Dê mais espaço para o carro da frente.
6 – Travar cedo e suave. Tão importante como
deixar espaço para o carro que circula à sua frente, é deixar
espaço atrás do seu carro. Para o conseguir é fundamental
travar mais cedo do que com o piso seco, mais prolongadamente e mais suavemente. Desta maneira, as suas luzes traseiras de travagem acendem mais cedo e durante mais tempo, informando o condutor atrás de si que tem de travar e
não o surpreendendo com uma travagem brusca, que tem
tudo para acabar mal.
7 – Evitar manobras estranhas. Simplifique as
manobras, faça-as da maneira mais simples e que os outros
condutores percebam imediatamente o que está a fazer. Se
puder, evite virar à esquerda, por exemplo numa estrada secundária de fraca visibilidade, nem que para isso tenha que
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fazer um trajecto um pouco mais longo. O mesmo se passa
nas saídas de estacionamentos, sinalize-as bem, não tenha
pressa e espere pela oportunidade mais segura.
8 – Não use faróis de nevoeiro. É uma mistura
ainda mais complicada: conduzir de noite a chover. Use
bem os faróis, não ligue nunca os faróis de nevoeiro se estiver apenas a chover: o seu reflexo no piso molhado apenas
vai tornar a visibilidade mais difícil para os outros condutores. Isto aplica-se tanto aos faróis de nevoeiro da frente como às luzes de nevoeiro traseiras.

9 – Procure acidentes. Tente olhar mais à frente
para procurar eventuais acidentes que tenham ocorrido. Se
vir algum, reduza gradualmente a velocidade e sinalize antecipadamente a sua mudança de faixa, se precisar de a fazer. O princípio é sempre o mesmo: antecipe as situações e
ajude os que seguem atrás de si a perceber o que está a acontecer.

10 – Movimentos suaves. Com piso molhado, é
fundamental que todos os seus movimentos de condução
sejam mais suaves. Trave mais cedo e mais suavemente e
faça o mesmo com o acelerador. Também a direcção deve
ser usada de maneira mais progressiva e até as passagens
de caixa devem ser mais compassadas.
N.B.,.. Importante:
Saiba usar bem o Ar condicionado é uma ajuda obrigatória por segurança rodoviária, sendo por isso tão útil
no Inverno como no Verão, dia e noite!!
Desligue-se do passado, e evite manter-se naquela
de que o A/C faz o carro gastar mais,..isso Hoje não já corresponde com a verdade,..se mesmo assim ainda duvida, favor contacte-nos e esclarecendo melhor, ou frequente um
BOM curso, credível sobre como agir para Conduzir Defensivo em activo Prevenido, facilitando o saber dominar
os meios e no ambiente, antes, durante e depois do Volante, agir de modo a contar sempre com os desafios e riscos
na actualidade, em alinhamento aos passos futuros, para além de também irmos educando os mais novos e os distraídos.
Vida temos APENAS uma, a nossa e mais nenhuma, Justo isso, sabermos agir correctamente ao volante, e
ajustar-mo-nos com a mobilidade, o transito em segurança,
CONTA muito MAIS do que nos mantermos mergulhados
nos vários outros riscos ainda acentuados e existentes de
engano,... escondidos porque,... temos a carta, o policia, o
mecânico, o supervisor do safety, o chefe,... e ainda porque
temos uma boa apólice aparentemente recheada de palavras
de bonança!???
O que essa tal apólice (chamada de risco) afinal
nos preveniu de incidentes?
A Chuva não perdoa a esses riscos,.. Ela cai na
mesma e devemos saber COMO andarmos com Ela, porque
essa Sim,... faz parte e NUNCA nos trai na Vida, porque
encontra-se integrada na Natureza a que Todos pertencemos.
Procuremos as Boas Praticas e com chuva também,...Obg.■

Comissão de Defesa e Segurança de Moçambique-Malawi reunida em Bilene
Maputo (O Autarca) – A Comissão Conjunta Permanente de Defesa e Segurança (CCPDS) de Moçambique-Malawi encontra-se reunida desde ontem até próxima quinta-feira, em Bilene, na sua XII Sessão Ordinária. A realização do encontro enquadra-se no aprofundamento das relações de cooperação no domínio da defesa e segurança e constitui um dos mecanismos para a tomada de medidas de confiança mútua entre os países vizinhos. O ponto mais alto deste evento será a realização da reunião Ministerial que terá lugar no dia 19 de Dezembro corrente.■ (Redacção)
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Município da Beira conta com nova postura de trânsito
Beira (O Autarca) – A Assembleia Autárquica da Beira (AAB)
aprovou na última sexta-feira (14Dez
18) o novo código de postura de trânsito cuja garantia da observância estará a
cargo da Policia Municipal local.
O novo dispositivo de regulação do trânsito na circunscrição da autarquia do Chiveve é uma resposta a
dinâmica actual do trânsito na autarquia, e a sua regulação abrange o trânsito de veículos de tracção mecânica,
eléctrica, animal, velocípedes com e
sem motores e peões. sem prejuízo do
disposto no Código de Estrada.
O Vereador Institucional e Recursos Humanos a nível do Município
da Beira, que tutela a área dos Transportes, José Manuel, explicou na última sessão da Assembleia Municipal
que dentre tantos aspectos previstos no
novo código de postura de trânsito, a
Polícia Municipal deverá trabalhar
com vista a acabar com as constantes
interrupções e ou congestionamento
das vias e definir quais os procedimentos para realização de obras, eventos,
estacionamentos, sinalização entre outros.
O novo código de postura de
trânsito municipal aparece numa altura
em que a cidade da Beira está a registar alguma saturação no que diz respeito a capacidade de absorver o cada vez
mais crescente parque automóvel, com
ocorrência de dificuldades de estacionamentos e de circulação sobretudo
nas horas de ponta nas principais vias
da urbe.
Espera-se, também, que o no-

José Manuel, Vereador Institucional e
Recursos Humanos no Município da Beira

vo código de postura de trânsito municipal possa vir a contribuir para a melhoria na circulação do transporte público de passageiros, principalmente os
semi-colectivos vulho “chapas”, cujos
condutores tem criado muita desordem
causando intranquilidade aos demais agentes usuários das vias públicas. Espera-se também poder contribuir para a
redução de acidentes e atropelamentos
em locais previamente identificados.■
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Calane da Silva (na imagem à direita), em Maputo, sobre João J. Craveirinha (sénior),
em Março de 2003, escreveu o seguinte: «…João José Craveirinha, irmão [mais velho]
do grande épico nacional, e, primeiro mulato a atingir por mérito próprio o posto de
Director dos Serviços de Finanças de Lourenço Marques,…» Calane da Silva. Maputo,
Março de 2003.

O “grande épico nacional” a que se refere Calane da
Silva (à esquerda) é JOSÉ João Craveirinha (1922-2003),
irmão mais novo de JOÃO José e seu discípulo em linguística portuguesa. O nome tradicional materno -africano, baNto, de José, era o de SONTINHO.
MAPILENE, em shi-Jonga, nome também tradicional
baNto de JOÃO J. Craveirinha (sénior), do mesmo lado
materno. O pai de ambos era luso-algarvio.
«Ainda me lembro muito bem quando, em 2002, João Craveirinha, filho de
João José Craveirinha, irmão (mais velho) do grande épico nacional, e, primeiro mulato a atingir por mérito próprio o posto de Director dos Serviços de Finanças de
Lourenço Marques, me veio pedir para fazer a apresentação do seu primeiro livro,
sugestivamente, intitulado Moçambique – Feitiços, Cobras e Lagartos e que, literariamente, subintitulou Crónicas Romanceadas, obra que em Portugal já vai na sua 3ª
edição. [Actualmente todas esgotadas]
E parece que a apresentação deve ter agradado ao escritor, uma vez que, não
muito tempo depois, num conhecido Café da zona alta da capital (Maputo), o João
me colocou diante dos olhos um volumoso pacote de folhas impressas e escritas a
computador e me pede para fazer o prefácio. A obra estava intitulada Jezebela - O
Charme Indiscreto dos Quarenta e subintitulada Crónica Romanceada. (…) Calane
da Silva. Professor Universitário UEM / UP e Poeta Moçambicano. Maputo, Março
de 2003.» (in Jezebela 2005, prefácio p.15. Edição esgotada)
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