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`

EDITORIAL
Tecido empresarial da Beira precisa ser apoiado para
continuar-se a garantir a estabilidade social na urbe
`

Beira (O Autarca) – A comunidade empresarial da
cidade da Beira é maioritariamente constituída por pequenas e médias empresas, na sua maioria ainda em estado de
emergentes.
É a classe que assegura maior número de postos de
emprego, contribuindo para a estabilidade social na capital
provincial de Sofala.
Sucede, porém, que é o tecido que registou maiores
prejuízos na sequência da passagem do ciclone Idai, que
provocou enorme destruição de infraestruturas, afectando
sobremaneira os investimentos realizados pela classe empresarial da urbe.
O Governo estabeleceu algumas medidas para mi-

nimizar o impacto da devastação causada pelo ciclone Idai
a comunidade empresarial, mas a classe necessita de apoio
material e financeiro para repôr as infra-estruturas destruídas para permitir a continuação normal do desenvolvimento das suas actividades.
Os danos foram enormes e por si só os empresários
locais não estão em condições de inverter o actual cenário,
considerando também que muitas actividades económicas
baixaram o rendimento e os empresários foram ainda obrigados a apoiar a reconstrução de habitações de seus funcionários e ainda tem que continuar a cumprir normalmente
as suas obrigações com a massa laboral e com o Estado.
Se não forem tomadas medidas de apoio ao sector

Aja de forma que seus princípios possam seguramente
Frase:
tornar-se lei para todos – Immanuel Kant
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postas ao risco de falência e se isso acontecer como já está a suceder a estabilidade social
0 estará em causa na urbe,
pois muitos cidadãos poderão perder
emprego, gerando-se uma maior onda
de marginalidade, criminalidade e
prostituição.
Portanto, as autoridades de direito tem a responsabilidade de mais
rapidamente possível mobilizar linhas
de financiamento bonificado para sustentar o desenvolvimento empresarial
local e agindo desta forma estará a tomar uma medida não só para alavancar
a actividade económica local, mas sobretrudo estará a prevenir a ocorrência
de caos social na urbe.
Encorajamos o Governo em
especial e os vários parceiros que promovem programas de desenvolvimento
empresarial a tomarem a sério esta
preocupação do sector empresarial beirense, seriamente abalada pelo ciclone
Idai, tanto que os vestígios estão claramente a vista.■ (Redacção)

Município encerra primeira fase de emergência
e apela responsabilidade dos autarcas
Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Autárquico da Beira
(PCAB), o Eng. Daviz Simango, anunciou na manhã desta segunda-feira, em
conferência com a imprensa, o fim da
primeira fase de emergência iniciada
no dia 15 de Março, imedidamente a
seguir a ocorrência do ciclo ne Idai,
cujas actividades consistiram na ajuda
humanitária e desobstrução para permitir a livre circulação na urbe. “Hoje
estamos confortáveis em dizer aos munícipes da Beira que terminamos com
sucesso a primeira fase de emergência”
– afirmou Daviz Simango.
O Presidente da autarquia da
Beira apelou aos munícipes, uma vez
terminada a fase crítica de emergência,
para assumirem uma colaboração máxima para garantir-se melhor sanidade
na urbe.

“E porque nós queremos e descobrimos e entendemos que ainda existem munícipes que eventualmente
mantém nas suas áreas residenciais restos das destruições provocadas pelo ciclone e que acham que esses resíduos
tem de ir a lixeira municipal tem desde
hoje o prazo de uma semana para o fazerem, colocando esses restos nos locais de depósito de lixo nos bairros onde vivemos. Nós queremos apelar essa
colaboração especial para evitarmos a
proliferação de lixo em qualquer espaço urbano” – afirmou Daviz Simango.
O maior da Beira tomou o momento para, igualmente, agradecer a
todos aqueles que directa ou indirectamente tornaram possível o sucesso da
primeira fase da campanha de emergência, tendo destacado a limpeza da
cidade e desobstrução das estradas.■
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DIRECÇÃO EXECUTIVA DO GABINETE DE RECONSTRUÇÃO PÓS CALAMIDADES

Presidente da AECOPS considera acertada a
nomeação do Eng. Francisco Pereira
Beira (O Autarca) – Reagindo a nomeação, semana passada, do
Eng. Francisco Pereira para a Direcção
Executiva do Gabinete de Reconstrução pós calamidades (ciclone Idai e inundações no centro do país), estar baseado na cidade da Beira, o Presidente
da Associação dos Empeiteiros de
Construção de Obras Públicas de Sofala (AECOPS), o Eng. Mário Amaral,
congratulou a designação, considerando trata-se de uma figura de reconhecido mérito.
“É sem dúvidas uma escolha acertada, tendo em conta que o Eng.
Francisco Pereira é um quadro com
créditos firmados. Estamos a falar de
uma figura com conhecimento da génese da Beira, tanto que já trabalhou
em projectos de reabilitação urbana de
Maputo e Beira, e participou em diversos estudos de planos directores de algumas cidades moçambicanas no domínio das infraestruturas” – sublinhou
Mário Amaral.
Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de
Lisboa, Portugal, em 1974, Francisco
Pereira desde da independência nacional esteve sempre ligado ao sector de
Obras Públicas, tendo de 1975 a 1980
exercido a função de Presidente da
Junta Autónoma de Estradas de Moçambique (depois Direcção Nacional
de Estradas), onde dirigiu a elaboração
do Plano Director de Desenvolvimento
da Rede Rodoviária, a organização dos

Mário Amaral, Presidente da AECOPS

Serviços de Manutenção de Estradas e
participado no processo de criação de
empresas estatais de construção e manutenção de estradas.
Entre 1980 e 1988 exerceu as
funções de Director Nacional de Economia e de Construção no Ministério
de Construção e Águas, com a responsabilidade de elaboração e controle dos
planos anuais e plurianuais de construção e, igualmente, a direcção dos sectores de habitação e edifícios públicos.
Em 1999 foi designado VicePresidente da Administração Nacional
de Estradas e depois, em 2004, com a
criação do Fundo de Estradas foi no-

meado Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Fundo de Estradas, cargo que ocupou até ser designado em Janeiro de 2010 Vice-Ministro
das Obras Públicas e Habitação.
Em 2005 foi eleito Presidente
da Assembleia Geral da Ordem dos
Engenheiros de Moçambique, tendo sido reeleito em 2010 até 2015.
Já esteve a trabalhar como profissional de Engenharia Civil, em momentos diferentes, em Portugal, GuinéBissau, São Tomé e Príncipe e Angola.
O Presidente da Associação de
Empeiteiros de Construção de Obras
Públicas de Sofala (AECOPS), o Eng,
Mário Amaral, disse esperar que o gabinete a ser dirigido pelo Eng. Francisco Pereira corresponda a expectativa
que gravita em torno do seu objecto,
defendo a necessidade de celeridade e
eficácia na reconstrução das infra-estruturas destruídas pelos efeitos conjugados do ciclone Idai e cheias na região centro do país, principalmente na
cidade da Beira onde o tecido empresarial foi um dos mais prejudicados.■
(Chabane Falume)

País enfrentará novo ciclone amanhã
Maputo (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um comunicado na manhã desta segunda-feira (22Abril19) que formou-se
um sistema de baixas pressões a norte de Madagascar, projectando-se que o sistema possa atravessar o canal de Moçambique a partir de amanhã, podendo atingir
o estágio de tempestade tropical severa ao aproximar a costa norte do país nos
próximos dias, afectando a região norte de Cabo Delgado e sul de Tânzania.■ (R)
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: José Beirão (MSF)

A actuação de Médicos Sem Fronteiras na resposta
manitária é seguida por uma crise de água. E com a passaao ciclone Idai
gem de um ciclone com a magnitude que teve, muito difiAntes da chegada do ciclone Idai à nossa costa no
dia 14 de Março, ninguém tinha total consciência da sua
força. Os ventos fortes e as cheias que que se seguiram mataram pelo menos 602 pessoas em nosso país e deixaram acima de 1600 feridos. Milhares perderam suas casas, além
de fontes seguras de água potável e alimentos.
À medida que a tempestade que deu origem ao Idai
se intensificava sobre o oceano ao leste de Moçambique, as
equipas de Médicos Sem Fronteiras (MSF) na cidade da
Beira começaram a pensar em medidas de prevenção. A
far-mácia, o armazém, os escritórios e os alojamentos de
MSF foram preparados para um possível desastre e os medicamentos foram colocados o mais alto possível em prateleiras para que permanecessem secos em caso de cheias.
Aos nossos profissionais que moram na cidade, pedimos
que tomassem o mesmo tipo de precauções em casa.
Minha família e eu somos da Beira, mas no dia do
ciclone eu estava em Maputo a trabalho. Até às 23:00, consegui falar por telefone com a minha esposa, que estava em
casa com nossos três filhos, de 6, 10 e 12 anos de idade. Ela descrevia que o vento ficava cada vez mais forte, até que
a ligação foi cortada e não consegui restabelecer o contato
telefônico. Foi desesperador. As imagens que recebíamos
pela televisão, que mostravam a destruição e falavam sobre
possíveis mortes, aumentavam a minha angústia. Só consegui ter notícias novamente quando retornei à cidade no domingo. Felizmente, minha família estava bem, apesar dos
danos na casa. Todas as janelas quebraram e chapas do tecto desapareceram com o ciclone.
Aos poucos, com a restauração da rede de telefonia
móvel, nossos colegas na Beira começaram a avisar aos
nossos colegas internacionais sobre a devastação deixada
pelo vento e pela água. No dia 16 de Março, quando o aeroporto da Beira foi reaberto, uma equipe de emergência
veio de Maputo avaliar as necessidades gerais. Ao mesmo
tempo, toneladas de suprimentos necessários para a resposta de emergência estavam a caminho, vindo de nossos armazéns em Maputo, na Bélgica e nos Emirados Árabes Unidos.
Como gestor de pesquisas operacionais de MSF,
implemento investigações para buscar soluções para problemas que possam afectar os projetos regulares da organização em Moçambique. Nesses projetos, atendemos grupos
com alto risco de contrair HIV, pessoas que vivem com o
vírus e aquelas que estão em estado avançado da doença.
Para além disso, tenho a oportunidade de acompanhar de
perto o trabalho de ajuda humanitária em outros países. Algo que chama atenção é que frequentemente uma crise hu-

cilmente seria diferente na Beira.
As cheias e os danos provocados pelo Idai na infraestrutura de água e saneamento levaram a um surto de cólera
quase inevitável. A MSF sabia dessa probabilidade e, por isso,
começou a trabalhar desde o dia 21 de Março com o Ministério da Saúde em dois centros de saúde da cidade para isolar e
cuidar de pessoas que apresentavam sintomas da doença. No
começo, chegamos a atender 200 pacientes por dia em apenas
uma unidade de tratamento. A desidratação de algumas delas
era tão severa que muitas não conseguiam se sustentar em pé.
Nossos enfermeiros trabalhavam sem parar, aplicando o soro
para reidratação o mais rápido que podiam.
Com a confirmação oficial do surto no dia 27 de Março, três centros de tratamento específicos para cólera, com
uma capacidade total de cerca de 350 leitos, já estavam sendo
construídos no âmbito da parceria de MSF com o Ministério
da Saúde. Também foram instaladas unidades menores em
Búzi, Dondo, Mafambisse, Mutua e Tica. Estávamos prontos
para cuidar dos pacientes que já estavam conosco e, como a
doença é altamente contagiosa e se espalha rapidamente em
uma área urbana como Beira, também nos preparamos para receber um grande aumento na chegada de pacientes. Dos 350
leitos disponíveis que tínhamos com o Ministério da Saúde,
estávamos prontos para passar para mil leitos, se fosse preciso. Preparamo-nos para o pior, ao mesmo tempo em que torcíamos para que a ampliação de nossa resposta de emergência
não se fizesse necessária.
Por fim, o pior foi evitado pela campanha de vacinação contra a cólera, que imunizou mais de 700 mil pessoas, e
por uma rápida acção na área de água e saneamento. Com o
restabelecimento e fornecimento imediato de água limpa, foi
sem dúvida possível salvar vidas. Para complementar o trabalho feito pelas autoridades, MSF montou uma unidade de tratamento de água em Chingussura, capaz de fornecer até 7.500
litros de água limpa por hora para o centro de saúde e a comunidade local. A limpeza de poços rasos, a desinfecção de fontes de água contaminada e a distribuição de cloro nas áreas afetadas foram algumas das outras actividades das equipes de
MSF.
Um mês depois da passagem do ciclone Idai, a cidade
da Beira retorna aos poucos à vida normal. Neste período, tratamos com o Ministério da Saúde mais de 3.400 pacientes
com cólera na região atingida pelas cheias. Embora esteja em
franco declínio, o surto ainda não foi totalmente superado. Além disso, muito ainda precisa ser feito pela população, em especial por aqueles que perderam tudo o que tinham e têm dificuldade inclusive de retomar tratamentos que faziam antes,
como por exemplo os antirretrovirais. MSF continua atenta
para identificar as necessidades pós-emergência, podendo colaborar com a sua experiência médica no que for preciso, como faz há mais de 30 anos em Moçambique.■
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

22 de Abril … João Maria Tudela
Nos velhos tempos de Lourenço Marques, lá para
os anos 60, muitos jovens que escutavam a Emissão “A” do
então Rádio Clube de Moçambique, habituaram-se a ouvir
a voz de João Maria Tudela, que naquela época começou a
registar os seus principais sucessos, em discos de 45 rotações, que muitos adquiriam na Casa Bayly, na “Poliarte” ou
na Casa Ultramarina de Comércio.
Nos diversos programas da rádio e em particular
nos programas ao vivo daquela que é hoje a nossa rádio pública, João Maria Tudela interpretava “Uma Casa Portuguesa”, (a primeira a cantar esta canção foi Sara Chaves),
“Khanimambo”, (gravado em 1959) “Hambanine” ou “Piri
Piri”, com letras de Reinaldo Ferreira ou Vasco de Matos
Sequeira, que o maestro Artur Fonseca se encarregava de
musicar.
João Maria Tudela que chegou a ser solista do então Liceu Salazar (hoje Escola Secundária Josina Machel)
para além de cantar, tocava vários instrumentos, como piano, guitarra, viola e harmónica.
O cantor faz uma parceria com o quinteto sul africano dirigido por Dan Hill para a gravação, em 1957, do
LP denominado “Sundown at Lourenço Marques”, que foi
editado pela Gallotone, e posteriormente pela “Valentim de
Carvalho”.
Um dos momentos importantes da sua multifacetada carreira, foi quando apresentou “em directo” do Casino
do Estoril em Lisboa as “Noites de Gala” da Rádio Televisão Portuguesa.
O contacto com personalidades da oposição política ao regime do Estado Novo, como Mário Castrim, Alice
Vieira, Ary dos Santos e Fernando Tordo, altera a orientação do seu reportório.
Em 1968, depois de ter cantado “Ao Vento e às
Andorinhas” no Festival Nacional da Canção, Tudela interpretou um poema de Ary dos Santos e Nuno Nazareth Fernandes intitulado “Cama 4, Sala 5” que foi censurado. O
cantor, que foi conotado como sendo apoiante do regime
colonial, acabou por ver o próprio regime voltar-se contra

ele, proibindo a canção e não permitindo que continuasse a
trabalhar na Radio Televisão Portuguesa. Só depois do “25
de Abril” é que voltou à RTP, participando em peças de
teatro e noutros espectáculos. Colaborou com a TVI em alguns episódios da novela “Jardins Proibidos”. Na Rádio
Comercial apresentou “Histórias da Música Portuguesa”,
e foi ainda colaborador na RDP Internacional , onde promovia a música portuguesa com o programa "Cantando espalharei".
De João Maria Tudela registo um episódio. Benfiquista dos sete costados, é célebre um acontecimento em
que participou no estádio da Luz. Poucos minutos depois
de ter entrado para o camarote que então detinha com alguns amigos, Eusébio marca um daqueles seus golos do outro mundo. Tudela levanta-se, sai e volta pouco depois:
“Fui comprar outro bilhete, que o primeiro já se esgotara
com o golo do Eusébio.”
No dia 22 de Abril de 2011 (faz hoje 9 anos), o
senhor “Khanimambo” deixou-nos fisicamente. Na altura
ele tinha 82 anos de idade.■
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PATERNALISMO ou
Patrastunalismo Português

NA VISÃO DO OUTRO?
Pensamento do Dia: Grosso modo, no
quotidiano, o homem português apesar das excepções positivas, ainda lida muito mal com a
“diferença” do Outro e da Outra, sobretudo em
Portugal onde está mais à vontade no seu território original.▼
E essa tendência ideológica surgirá porque no passado secular o seu antepassado se
habituou a interferir na cultura dos outros povos não-europeus, mercê de seu pioneirismo
marítimo, oceânico, num contexto de superioridade globalizada. Modelo tradicional ainda
que não exclusivo português de espada numa
mão e a cruz da religião na outra, no pretexto
da conversão compulsiva para a submissão
posterior, e o correspondente saque predador
punitivo. (Nota 1)
Nesse contexto, a falta de respeito pelos
idiomas dos referidos povos não-europeus,
conquistados, é outra das provas do desconforto português pela aparente diferença do Outro.
(Também não exclusividade portuguesa). Porém, nos domínios portugueses se dizia que
"as falas" dos africanos, canarins de Goa, timorenses, macaenses, guaranis, et cetera, não
eram idiomas, ou línguas, mas sim dialectos –

Semana Final de Abril 2019

“formas rudimentares de comunicação linguística, sem nível gramatical completo.” Ou ainda
que seriam dialectos tipo “parapato” – ininteligíveis, semelhantes ao grasnar onomatopaico
do pato – “patuá…patuá.” (Notas 2 e 3)
Esses pressupostos de complexos sociológicos terão ficado na memória colectiva popular, portuguesa. E ainda os vemos no século
XX, através dos métodos oficiais de propaganda do “Dia da Raça,” nas produções literárias
e no ensino escolar de uma “portugalidade de
Minho a Timor,” sobretudo na era do sistema
político do partido único da ditadura ruralizada
de Oliveira Salazar. Ora, podem dizer: - “isso
é passado, já passou…há que contextualizar a
época.”
Porém, se o ‘passado fosse passado,’
não se glorificava na contemporaneidade do
século XXI, a “epopeia dos descobrimentos
portugueses” em tons romanceados de convivialidade dita “multirracial” (que nunca existiu) – ainda assim, num olhar ‘paternalista’ de
cima para baixo, ou melhor patrastunalista na
visão do Outro visto por baixo na evolução da
escala humana – visão do senhor para um eterno servo. (Nota 4)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Por outro lado, metaforicamente podemos contra-argumentar que, se – o passado
não anda a cavalo, este pode regressar reciclado a galope – em qualquer presente, resultante da má-consciência colectiva da História.

A actualidade maligna, perversa, do ressurgimento dos extremismos políticos no mundo e apagões intencionais do passado, confirmam essa realidade cíclica para além da metáfora ‘galopante’ acima descrita.■ (Mphumo
Kraveirinya, PhD©2019)

NOTAS E EXEMPLOS (vide ‘saites’)

transatlânticas da gesta marítima da expansão
mercantilista na busca das especiarias, das madeiras preciosas, do ouro, do marfim e de escravos para o enriquecimento da Europa.
Nota 4. Italianos de Génova e de Florença, foram os primeiros europeus no século
XV, a assentar praça financeira em Lisboa
com Bancos para financiarem a gesta marítima
portuguesa e espanhola, que incluía o apresamento de ‘amostras’ de escravos indianos de
Goa, indonésios (‘jauaneses’ de Java), chineses, e ameríndios das Américas. Mas sobretudo escravos africanos (pela sua maior resistência relativa) levados e trazidos em maioria da
costa oriental de África na ida e no regresso do
caminho das ‘Índias,’ da China e do Japão. No
torna-viagem do Oriente, mais escravos da África ocidental, acrescentados aos existentes
nos porões dos navios. Os italianos genoveses
tinham já prática anterior, no infame comércio
de escravos eslavos e sírios do Mar Negro.
A concorrência turca no Mar Negro terá
feito procurar outros horizontes de negócios
mais longe. Portugal quinhentista foi a porta aberta com autorizações dos reis ibéricos de
Portugal e Espanha.■ Mp.Kr.

Nota 1. Referência à tradição ocidental
da espada e a cruz, nas mãos, herdada das cruzadas medievais de resolução fora da Europa
da cristandade, das crises de rivalidades internas e económicas, com a bênção papal dessa
era. As cruzadas de regresso de Jerusalém contribuíam para a riqueza dos cofres do Vaticano
com o “dízimo” do saque trazido da Palestina
[a milenar ‘Philistia’].
Nota 2. Apelidado de ‘Parapato’ o idioma Ekotí, na colonial António Enes em Angoche, Moçambique. O Ekotí resulta da osmose
ou influência múltipla do Êmacuá com o Suaíli costeiro dos islamizados mercadores afroshirazis de Zanzibar, traficantes de escravos.
Nota 3. Vide num bom dicionário a etimologia portuguesa de ‘pato’ no árabe-hispânico em ‘batt.’ Daí derivará também a palavra
depreciativa do francês para o ‘patoá’ da Martinica e Caribe, e do espanhol na Venezuela.
Na Jamaica (do reggae music) surge o ‘patwa’
ou ‘jamaican patois.’ Não nos esqueçamos de
que a língua portuguesa (e o castelhano) quinhentista influenciaram com certos termos o
francês, o inglês, o holandês, nas travessias

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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‘SAITES’
ANGOCHE PARAPATO OWETHO
http://parapatooweto.blogspot.com/

Jamaican Patois Phrases Translated to English
https://jamaicans.com/20-essential-jamaican-patois-phrases-translated-to-english/

Jamaican Reggae Music
«According to an early definition in The Dictionary of Jamaican English (1980),
reggae is based on ska, an earlier form of Jamaican popular music, and employs a ...»
https://www.britannica.com/art/reggae

O mapa cristão da Terra Santa
http://www.holyland-pilgrimage.org/pt-pt/o-mapa-crist%C3%A3o-da-terra-santa

Patois (créole) parlé au Vénézuela:
Tags: creole, langue, linguiste, martinique, patois, trinidad, vénézuela
http://balaouyanm.canalblog.com/archives/2018/10/27/36819860.html

The history of Jerusalem is the history of a living city perhaps unlike that of any other in the
world. «During the Roman era, the town of Bethlehem near Jerusalem witnessed the birth of
Jesus Christ, a prophet in Islam and, in the Christian belief, the son of God.»
Tradução: «Durante a era romana, a cidade de Belém, perto de Jerusalém, testemunhou o
nascimento de Jesus Cristo, um profeta no Islão e na crença cristã, o filho de Deus.»
https://www.aljazeera.com/archive/2003/12/20084916191675293.html#history
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