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Normalizado abastecimento de água às cidades da
Beira e Dondo
Beira (O Autarca) – Já está
normalizado o abastecimento de água
às cidades da Beira e Dondo, na província central de Sofala.
Uma avaria na conduta adutora
principal de transporte de água no troço entre Ding-ding e Mutua esteve na
origem das baixas pressões e restrições
no abastecimento de água registado nas
cidades da Beira e Dondo entre quarta
e quinta-feira.

Fonte do FIPAG –Área Operacional da Beira, revelou que imediata-

Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma,
Frase: maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama - Arthur
Schopenhauer

mente foi mobilizada uma equipa técnica que conseguiu solicionar o problema no mesmo dia, garantindo a normalização do abastecimento de água.■ (R)
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/02/2020
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

69.12

70.72

USD

EUA

64.25

65.54

ZAR

RSA

4.26

4.35

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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"Timbila Tathu" de Marílio Wane é a nova proposta
de exploração da cultura moçambicana
Maputo (O Autarca) – "Timbila Tathu", de Marílio Wane, é a nova
proposta de exploração do vasto universo cultural que Moçambique apresenta. Com o selo da Khuzula Editora
e sob apresentação de Filimone Meigos, o livro foi lançado quarta-feira última (19fev20), no Instituto Camões –
Centro Cultural Português, em Maputo.
A obra nasce da dissertação de
mestrado intitulada “A Timbila chope:
construção de identidade étnica e política da diversidade cultural em Moçambique (1934-2005)” defendida pelo
autor na Universidade Federal da Bahia (Brasil), em 2010.
Em cinco capítulos, Wane aborda o papel desta expressão cultural
na construção da identidade nacional
em Moçambique. Desde o seu nível local, como símbolo da identidade do po-

Marílio Wane, Autor da obra
"Timbila Tathu"

vo chope, à sua dimensão universal, atingida através da proclamação como
“património da Humanidade” pela Unesco (em 2005), o percurso desta expressão de música e dança revela aspectos importantes de como se deram,
ao longo da História, as relações entre

a cultura e os diversos projectos políticos vigentes no país.
Sobre Marílio Wane
Marílio Wane, nascido a 25 de
Maio de 1980, na Cidade da Beira, em
Moçambique, é licenciado em Ciências
Sociais pela Universidade de São Paulo (Brasil) e Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia (Brasil). Desde 2007,
actua como investigador na área de Etnomusicologia no ARPAC-Instituto de
Investigação Sócio-Cultural.
Paralelamente à larga experiência de investigação no terreno, neste período, tem desenvolvido diversas
actividades no âmbito da Convenção
para a Salvaguarda do Património Cultural Intangível da Unesco, de 2003,
em território nacional e em países como Angola, Brasil, Zimbabwe e Argélia.■ (Redacção)
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DELEGAÇÃO DA BEIRA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao público
em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de carácter urgente nas Linhas
FL3 e HL2, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no domingo, dia 23 de
Fevereiro de 2020, no período compreendido entre as 06:30 e as 15:00 horas,
abrangendo, na cidade da Beira, os clientes domiciliados nos seguintes bairros: Munhava
(parte), Muchatazina (parte), Esturro (parte) e Matacuane (parte).
Igualmente, no sábado, dia 22 de Fevereiro de 2020, no âmbito da manutenção correctiva,
estará afectada a Vila de Marromeu e a Companhia de Sena, das 05:00 às 14 horas.
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, como
impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser considerados
como estando permanentemente em tensão.
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à compreensão dos
seus estimados clientes.
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP.
DELEGAÇÃO DA BEIRA
Rua Companhia de Moçambique N. 240
Telef. 21353600
Fax. 21359677
Beira - Moçambique

Beira, aos 18 de Fevereiro de 2020
Iluminando a Transformação de Moçambique
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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

Faz Uso das Regras de Segurança ao Atravessar uma
Passagem de Nível de comboios?
Condutor ou Peão,...
Atente ao comportamento seguro quando atravessa uma passagem de nível de comboios....

Deverá redobrar as atenções se conduzir um veículo pesado, tendo em atenção a largura, o comprimento e
o peso do veículo.

Passagem de nível sem guarda

Não são poucos os Acidentes relativos a este assunto. Seja qual fôr a condição, deverá parar sempre
antes de atravessar uma passagem de nível e seguir regras de segurança. Conhece quais são?
A importância do tema motiva-nos a partilhar essas
recomendações:

REGRAS DE SEGURANÇA PARA
CONDUTORES
Na aproximação das passagens de nível, o condutor deverá reduzir a velocidade e parar antes do Stop
(pelo menos 2 metros antes). Certifique-se que não vê
nem ouve a aproximação de um comboio.
Certifique-se ainda que a saída está livre para
não ficar retido entre as barreiras ou meias barreiras.
Se é condutor de um veículo e se depara com a
sinalização luminosa activada durante o atravessamento
da passagem de nível deverá continuar a marcha e sair
rapidamente da via-férrea.
Na eventualidade do veículo ter ficado bloqueado
entre as barreiras ou meias barreiras, deverá retirar imediatamente o veículo da via-férrea, quebrando mesmo
as barreiras ou meias barreiras.
Se o veículo avariar durante o atravessamento
da passagem de nível, as indicações vão no sentido de que

Passagem de nível com guarda

o condutor deverá sair da viatura e afastar-se rapidamente da passagem de nível.
Contacte de imediato e participe o incidente perante as autoridades.

REGRAS A SEGUIR PELOS PEÕES
Os Peões ou pedestres devem ser prudentes no atravessamento de uma passagem de nível.
Nunca atravessar a passagem de nível com as
barreiras fechadas e/ou após a sinalização luminosa ser
activada.
Deverá aguardar que todos os avisos parem por
completo, efectuando, de seguida, o atravessamento a direito e com rapidez, mas sem correr. Outra regra é nunca parar sobre a linha férrea nem a meio do atravessamento por razão alguma.
Tendo em vista a concentração, não deve utilizar
o telemóvel ou auscultadores nos ouvidos. Deve desligar
os aparelhos sonoros para se aperceber da sinalização e ouvir os sons do exterior.
Do mesmo modo nunca deverá circular a pé pela
linha, nem atravessar em locais não assinalados para o
efeito: tenha em atenção que a dimensão dos comboios
ultrapassa a largura dos carris.
Porque a Vida merece mobilidade e Não tem
Preço!

Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ﻣﻊ
■أطﯿ ﺐ اﻟﺘﺤﯿ ﺎت

Leia e Divulgue O Autarca – O seu Diário Editado na Cidade da Beira
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

21 de Fevereiro de 1964 … Hélder Samo
Hélder Samo sou eu. Assim se referiu Hélder Samo, numa conversa comigo quando perguntei-lhe “quem é
Hélder Samo”.
Mas, de facto, quem é Hélder Samo? – É Jornalista, Locutor e Sonorizador. A sua carreira radialista iniciou
em 1980. Nessa altura ainda era estudante do ensino secundário em Chimoio, quando começou a colaborar nos programas infantís da Rádio Moçambique (RM), Emissor Provincial de Manica. Dado o desempenho demonstrado, em
Outubro de 1982 consegue a contratação para integrar o
quadro da RM em Chimoio, como jornalista. Em Março de
1991 é autorizada a sua pretensão de se transferor para a
Delegação da Beira. O propósito visava estar próximo da
família que acabava de constituir.
E foi na Beira onde inicia a carreira de Locutor,
pratica a sonoplastia e conclui o curso de licenciatura em
ensino de Português.
Na cidade da Beira também fez parte da Televisão
de Moçambiqu, como apresentador, convidado por Anabela
Adriano Napóles, na altura Directora de Programas TVM.
Isso foi nos anos 90, tendo sido nessa mesma altura que me
introduziu até ingressar o quadro da Televisão de Moçambique em 1993. Também me lembro do episó-dio da
madrugada do dia 10 de Julho de 1999, quando sain-do da
emissão o Hélder facilitou boléia à maternidade para o nascimento da minha primeira filha Érica Chabane. Reitero-te
meus sinceros agradecimentos.
Hélder trabalhou vários anos em Chimoio com o
jornalista decano António Barros e afirma ter aprendido
muito na carreira de Locutor com João de Sousa, Glória
Muianga e Izidine Faquirá, referências emblemáticas da
Rádio Moçambique.
Hélder Samo é referido como sendo um sujeito humilde e brincalhão. Diz-se que é um homem que nunca
zanga. Encontra sempre uma forma de contornar a zanga,
mantendo-se constantemente bem disposto, alegre e aberto
a colaborar.
É natural de Chimoio e ainda criança viveu em
Morrumbene, província de Inhambane, ou seja, Terra de

O Jornalista, Locator e Sonorizador Hélder Samo,
num dos estúdios da Rádio Moçambique

Boa Gente, para onde o seu pai, funcionário do sector de Obras Públicas, fora transferido em serviço. Em Chimoio, na
altura considerada a cidade mais limpa do país, Samo morou primeiramente no Bairro 25 de Junho (ex-Catanga), depois mudou-se para a Rua de Sussundenga, no Bairro Nº 2
e por fim no Bairro Chanfura.
Está reformado do quadro da RM desde 2017, mas
continua ligado a instituição, na sequência de um convite
que lhe foi endereçado pelo PCA da empresa para realizar
emissões do Canal Desportivo. Também tem feito produções de publicidades e documentários radiofónicos quando
lhe é solicitado.
Apesar dos riscos decorrentes do exercício da profissão jornalística que diz ter passado, Hélder Samo assegura que o Jornalismo é o que sempre quis seguir. “Sempre
trabalhei na Rádio Moçambique e coisa mais bonita no exercício da profissão foi ter conseguido trabalhar com os
três primeiros Presidentes de Moçambique: Samora Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza. Apenas nunca tive a chance de trabalhar com o Presidente Nyusi”.
Hélder Samo nasceu no dia 21 de Fevereiro de
1964. Hoje é dia do seu aniversário natalício. Completa 56
anos de idade. Parabéns Hélder Samo pelo seu aniversário.
Desejo-te o melhor que há na vida!■
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