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EDITORIAL EXTRA
Dia de África mais uma vez manchado
Beira (O Autarca) – Comemora-se neste sábado,
amanhã (25Maio19) o Dia de África, uma ocasião impor`
tante para reflexão sobre o continente real.
Xenofobia, migração assassina, pobreza, escravatura, golpes de estado, guerras pelos recursos minerais e conflitos políticos recorrentes, entre outros males dão uma imagem sofrida e pálida a um continente que se mantém na
cauda do mundo.
Os que morrem querendo chegar a Europa são irmãos africanos que fogem de países com governos. São
pessoas que se fartaram de esperar por melhores dias.
Neste 25 de Maio, Dia de África, existem poucas
razões para comemorar.
Nosso continente está à deriva. Sugado por ditadores e condenado a um subdesenvolvimento sem sentido
nem razão.

Frase:

África clama por uma liderança que honre os sacrifícios consentidos por milhões de pessoas durante centenas
de anos.
Os fundadores de nossas repúblicas movidos por
nobres sentimentos desapareceram sem concluir sua grandiosa missão.
Hoje África comemora mais um aniversário num
ambiente de fragilidade e crises.
De Norte a Sul os conflitos étnicos, entre governos
não param de acontecer numa espiral de violência que ceifa
vidas e não poupa crianças, mulheres nem idosos.
Vergonhosa situação que não abona em nada quem
governa nos diferentes países mergulhados em situação calamitosa.
Temos de reconhecer que se registam avanços em
alguns domínios mas é tão pouco para uma realidade de as-

Esperança é assim: Primeiro você coloca o pé,
depois Deus coloca o chão.■

simetrias e pobreza generalizada.
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África cresce mas a ritmos que deixam muito a
desejar.
Quando
0 se declara que mais de 50 biliões de dólares saem de África todos os anos de maneira ilícita é o mesmo que dizer que os governos estão falhando.
O NEPAD iniciativa visando desenvolver o continente nem precisaria de injecção externa de fundos se houvesse uma governação continental credível.
Não podemos desfalecer e desistir de lutar por África melhor, mais justa e democrática. Ontem nos tempos
da escravatura generalizada os africanos lutaram. Hoje é a
nossa vez de lutar contra os constrangimentos que atrasam
e desumanizam África.
Cada cidadão desta sofrida África tem responsabilidade sobre o que se passa em cada país. Sempre que um
cidadão se cale face a injustiças mais oportunidade se dá àqueles que sugam o sangue de África.
Não faz sentido nenhum ter e ser um continente
com recursos naturais de grande importância económica e
ter milhões de pessoas morrendo à fome e por causa de
guerras.
Alguma coisa tem de ser feita e uma das vias é
pressionar os políticos a cumprirem suas responsabilidades.
É urgente que os políticos e governantes sejam responsabilizados pelo que fazem.
Este continente deve deixar de ser visto como aquela zona do mundo caracterizada por doenças, fome,
guerras.

São várias as tentativas e esforços de pessoas e organizações para mudar o cenário africano.
Mas enquanto esses esforços não forem abraçados
pelos governos de forma efectiva, poucos serão os resultados e mais tempo levará a que a dignidade dos africanos seja uma realidade.
Os africanos que morrem no Mediterrâneo tentando chegar à Europa são uma amostra clara de que algo vai
de mal à pior no continente.
Seria elegante encontrar os governos discutindo este triste e vergonhoso problema na próxima cimeira da União Africana.
Há uma oportunidade de transformar África mas
sem cometimento e trabalho árduo dos políticos continuaremos na cauda do mundo.
África precisa de líderes do quilate de seus libertadores de ontem. Gente com orgulho de ser africana e com
grandeza de espírito para defender o continente do saque e
das imposições externas.
25 de Maio de 2019 deve ser uma data de renovação do compromisso de honrar nossos heróis continentais
lutando e trabalhando para uma África pacifica, democrata
e desenvolvida.
Viva África! Viva nossa bela África!
É a nós africanos que cabe a responsabilidade de
construir um futuro que orgulhe nossos filhos.
Cada um em seu país, aldeia ou cidade pode fazer
alguma coisa por esta África.■ (Redacção)

Clara Simango oferece kits alimentares e roupas em
casião que desde o dia em que a cidade
Nhangau
da Beira foi fustigada pelo cyclone IBeira (O Autarca) – A esposa
do Presidente do Conselho Autárquico
da Beira, Clara Simango, ofereceu esta
semana roupas e alimentos as vítimas
do ciclone Idai residentes em Tchondja, no Posto Administrativo de Nhangau, arredores da capital provincial de
Sofala.
A acção representa uma manifestação de solidariedade para com aquela comunidade, cujos membros na

sua maioria apresentam carácter vulnerável.
Clara Simango explicou na o-

dai, entrou imediatamente em contacto
com parceiros e amigos para ver como
podia ajudar a população local “e a resposta foi satisfatória, por isso que estamos aqui para vos confortar e oferecer
esses produtos”. Assegurou que gesto
idêntico será expandindo em quase todos bairros da urbe, sublinhando que
“todos nós somos vitimas, mas há aqueles que sofreram mais os quais merecem prioridade”.■ (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

Guiar Distraido Já é MAIS grave e FREQUENTE,
do que ao Volante sob efeito do Alcool!
De utilidade para todos que partilhamos a via pública,
A condução distraída já ultrapassou o péssimo
comportamento de muitos condutores a guiarem volantes
sob o efeito do alcool, e encontra-se acelerando para se fixar como a principal ameaça na estrada.
Estudos recentes mostram-nos como a condução
perigosa se tornou.
Embora seja verdade que muitos condutores estão
sensibilizados para os perigos ao dirigirem um veículo/máquina, sob a influência do MAU uso da telefonia mável,
mais verdade ainda podemos estar cientes de que aquela atitude se converteu num constante vício comum, fazendo
parte de um acto social, mas de tal modo absorvido e enraizado, desde criança, jovem, ou um ilustre gestor de sérias responsabilidades públicas ou privadas, quando ao volante, acaba por desafiar o risco, com forte frequência, pois
encontra-se integrado na qualidade do acto social abrangente, por isso, evidencia guiando tambúm, completamente
distraitdo!

Os condutores estão 10% mais distraídos ao volante do que no ano passado e o número de viciados em celulares duplicou, de acordo com o terceiro estudo anual de
distrações “Distracted Driving Study,” emitido pela Zendrive, que analisou mais de 180 biliões de quilômetros de
dados.
Chave critica entre as conclusões: os "viciados em
telefone" já substituíram os condutores "embriagados" como a principal ameaça às estradas, observam os autores do
estudo realizado pela Zendrive.
Segundo o relatório, um viciado em telefone é alguém que usa o telemóvel 10% ou mais do tempo que se
encontra ao volante e durante a operação de um veículo.
O mesmo estudo, demonstra ainda que os dependentes de telefone, gastam cerca de três vezes mais tempo
ao volante, usando seus telefones, porque guiam distraitdos, e 28% de seu tempo de condução ignorando activamente a maioria dos riscos em qualquer estrada. (agravam
constantemente os custos por cada Km rodado, desafiando
mais, o risco de sinistralidade, já em alta).
Além disso, os abusadores sobre o mau uso da telefonia movel são mais freqüentes na estrada - 1,5 vezes mais
do que a população geral.
Para se entender ainda melhor as conclusões impacto do estudo, a Zendrive realizou uma pesquisa junto de
motoristas e profissionais.
Dos resultados:
"Apesar dos Condutores saberem que a condução
distraída é um risco em desafio ao perigo, eles não estão
preocupados o suficiente, para mudar seu comportamento
e alinharem com a disciplina e procedimentos da prevenção
ao risco e segurança rodoviaria".
Cerca de 85% dos motoristas entrevistados reconheceram que a condução distraída é um risco. Enquanto
90% afirmaram serem motoristas seguros, quase a metade

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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(47%) admitiu usar seus telefones, 10% da maior parte do
tempo enquanto dirigia, classificando-os como viciados em
telefone.
No entanto, daqueles considerados viciados em telefone, 93% disseram que são condutores “bastante seguros” ou “extremamente seguros”.

Em resumo, a atitude dos Condutores, encontra-se
totalmente desalinhada face aos comportamentos e proce-

dimentos requeridos na actualidade nas nossas estradas!
Já é hora de o "abuso" de celulares ter as mesmas
conotações negativas que dirigir sob a influência do alcool.
Enquanto os culpados habituais continuarão, porém, os
motoristas responsáveis, disciplinados e aprumados, podem
garantir que eles dêem o bom exemplo - assim como o papel activo e atento requerido tambem aos ocupantes do veículo em movimento e igualmente em risco.
Que melhor formula preventiva se recomenda?
A regular capacitação anual, dos condutores de maior frequência ao volante, no objecto da constante actualização do conhecimento que optimiza o comportamento e
domínio da viatura, em foco os actuais e modernos valores
na educação profissional, alinhada os actos efectivamente
preventivos em nome da condução defensiva, projectandose a mais valia dos actos praticados para a seguranca rodoviária, no movimento do menor custo por Km e respeito pelo meio ambiente.
Seja Você, caro Condutor, a agir correctamente
agora, Hoje e Sempre pela mudança que quer ver na estrada.■

Moza apoia Hospital na Manhiça no âmbito da
lua.
celebração dos 62 anos da Vila
Na sua intervenção, o presi-

Maputo (O Autarca) – O MozaBanco continua a realizar as suas
iniciativas de responsabilidade social
investindo na saúde e bem-estar das
comunidades moçambicanas. A entidade apetrechou, no âmbito das celebrações dos 62 de elevação da Manhiça a
categoria de Vila Municipal, o Hospital Distrital da Manhiça, província de
Maputo.
A doação, que resulta da par-

ceria entre esta instituição financeira e
o Conselho Autárquico da Manhiça, é
composta de materiais de escritório,
com destaque para secretárias, cadeiras
fixas, cadeiras com rodas, armários e
blocos de gavetas. A entrega do material aconteceu durante as cerimónias
centrais do aniversário da Vila da
Manhiça e contou com a presença da
Ministra da Administração Estatal e
Função Pública, Carmelita Namashu-

dente daquele conselho autárquico,
Luís Munguambe, elogiou o Moza pela
iniciativa e considera a acção louvável,
uma vez que ela demonstra o compromisso da instituição em prol do bemestar das comunidades.
Para o governante as várias actividades que tem vindo a ser realizadas pela instituição naquela região, referindo-se as actividades de educação
para a saúde no âmbito da campanha
“Zero Malaria, Começa Comigo” e essa doação em particular, tem um impacto directo no desenvolvimento comunitário.
De acordo com o representante
do Moza, Inácio Fernando, é compromisso da instituição continuar a colaborar com o sector da saúde investindo
na saúde e bem-estar das comunidades.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

Joaquim da Fonseca, a «Rádio Clube de
Monsanto» e o apoio aos pintores
figurativos – (2/2)
Deste modo as próprias instituições — ou mesmo
uma simples Galeria de Arte, já que de Arte falamos, uma
vez que a Rádio Clube de Monsanto tem apoiado os Artistas Portugueses através de um espaço reservado às Exposições que são inauguradas no respectivo Espaço, há vários
anos, importa, também, referenciar o nome do seu impulsionador e responsável que à ARTE e aos Pintores tem dado toda a sua competência e saber. Falamos, naturalmente,
do Dr. Joaquim da Fonseca e Director da Emissora que
mantém de pé, ininterruptamente, há 35 Anos —, estão em
perigo, dizíamos, e o Regime que (não) servem, (nem o
meio que também não servem!), pondo em causa o sistema
social e dando origem à convulsão política (ou a males que
posteriormente atingem os sectores onde se encontram…).
Não! O Homem deve ser adequado à função e não
a função ao homem limitado no seu Valor — «Justo homem no lugar certo». Para um bom resultado na orgânica
funcional do Estado (ou de qualquer outro sector de responsabilidade). Assim se desenvolvem as nações (e os homens), independentemente dos sistemas. Esta introdução
(embora tardia, reconhecemos), vem a propósito de falarmos de Joaquim Fonseca, um colega que ao Jornalismo
Profissional e às Arte Plásticas sempre deu o seu melhor,
embora de forma Local e Regionalista, a partir dos Distritos de Castelo Branco e da Guarda, por diversas vezes homenageado pelos seus pares e Entidades Oficiais. É, sem
dúvida alguma, uma das figuras mais significativas do meio
das Rádios Regionais espalhadas pelo nosso País, de Norte
a Sul ao serviço das populações mais desfavorecidas, dando, ainda, o seu contributo aos Pintores menos conhecidos
através do Espaço que tem mantido nas instalações da Emissora que dirige, dedicando às Artes Plásticas e seus Autores, relevo e promoção, com a realização regular de exposições e outros eventos Culturais. Falamos, pois, de uma figura que impõe respeito e competência.

Sede da Rádio Clube de Monsanto

— que o nosso Jornal acompanhou e que deu eco em três
das suas edições de Março último —, foi a propósito da inauguração do Meseu José Manuel Soares, inaugurado em
Agosto de 2017, na Cidade de Pinhel. Foi através da Rádio
Clube de Monsanto que Joaquim Fonseca lutou contra tudo
e contra todos para que o consagrado Artista pudesse, assim, concretizar «o sonho de uma Vida». E muitas “outras
batalhas” viria a travar, em prol de Monsanto e das Terras
circundantes, das Populações Rurais carenciadas e de várias Causas Sociais que considerava injustas…
Falou-nos de como tudo aconteceu aquando do
Projecto da Rádio Clube de Monsanto (que pode ser consultado, em pormenor, através da Google), das dificuldades
que teve que ultrapassar e da persistência que constitui a
sua “primeira arma de luta”, da sua vontade de se tornar um
homem autónomo, «senhor do seu próprio nariz». Do «pão
que o diabo amassou» (e que teve de comer para sobreviver
e ultrapassar todos os obstáculos. Apesar de ser Professor
do Ensino Secundário, Joaquim Fonseca sempre subiu na
vida a pulso, sem atropelar ninguém que fosse. Falou-nos

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 24/05/19, Edição nº 3686 – Página 06/08
Continuado da Pág. 04
também de como atingiu a posição que hoje disfruta, por
mérito próprio. Do amor e da entrega que tem tido para
com a RCM e para com os Artistas que ajudou e tem ajudado a crescer e a tornarem-se um pouco mais conhecidos do
grande público. Um dos seus amigos de sempre, Zé Penicheiro — com quem partilhou confidências, saberes e ideias. E confidenciou-nos, amargurado, que não tem andado
bem de saúde e que os 74 anos já vão pesando na sua Vida
e na disposição de vender parte da sociedade da RCM a outros sócios.
As homenagens, entre nós, na generalidade dos ca-

sos, só surgem quando as pessoas morrem. Só então (e é
quando acontece!) é que resolvemos fazer o balanço daquilo que foram e daquilo que elas fizeram e deixaram para
Futura Memória e a Título Póstumo. Não é justo. Não está
correcto. Sou de opinião que uma Homenagem e este Homem já peca por tardia. Por tudo que tem feito, por tudo
que continua a fazer, sabemos. Chegados aqui não podemos terminar esta crónica sem deixarmos o nosso registo
de Gratidão e o nosso aplauso de Amizade, pelo brilhante
profissional que soube ser/é. Bem-Haja, Joaquim Fonseca!
Para terminar importa referir que a RCM pode ser sintonizada e ouvida, diáriamente, em 98.7 e 107.8 FM.■

Hilfswerk treina comunidades em matéria de instalação de filtros de água
Nhamatanda (O Autarca) – Cerca de 15 activistas do comité de gestão da fonte de água da unidade sanitária de Lâmego, distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, já beneficiaram de formação em matéria de instalação do filtro de água “Skyhydrante”. A iniciativa, segundo Virgilio Mubai, da organização austríaca Hilfswerk Internacional em Moçambique, insere-se nas acções em curso de emergência pós ciclone Idai e inundações que afecataram alguns distritos de Sofala.
A fonte referiu que o treinamento dos activistas surge após o Rotary Club Internacional da Australia ter doado o referido sistema àquela unidade sanitária de Lâmego, com objectivo de oferecer água segura aos consumidores locais.
Durante o treinamento, os activistas comunitários obtiveram conhecimentos de forma elucidativa sobre os processsos a ter em conta no âmbito da instalação e o uso do sistema.
Para garntir o fornecimento de água segura de baixo custo às comunidades, o Rotary Clube Intenacoinal da Australia
comprometeu-se a continuar apoiar a HWI provendo mais filtros nos próximos tempos as comunidades locais.
O filtro Skyhydrante é um sistenma de ultra fliltração que oferece água segura e sustentável a baixo custo.■ (FE)
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Dia d’ÁFRICA
25 de MAIO 2019 | Sábado
QUEBRAR AS GRILHETAS
MÚTUAS DO PASSADO
Nesta convencionada efeméride, além
de se recordar o quebrar das grilhetas da escravatura e do colonialismo de passado histórico comum, entre europeus e africanos, é
necessário em cada presente quebrar as grilhetas mentais, mútuas, dos complexos coloniais que persistem nos estereótipos dicotómicos do quotidiano, nas sociedades, tanto das ex-potências coloniais como das excolónias que alcançaram a Independência.
Por outro lado, nesta data de 25 de
Maio 2019 (sábado), o que se apela aos dirigentes africanos das antigas colónias portuguesas em África é que haja uma postura
de dignidade política e de valorização da
diáspora afrodescendente com ou sem nacionalidade portuguesa, radicada em Portugal e na Europa. (Factor esse de grande alcance para a promoção da dignificação da
diáspora africana, para além do recenseamento eleitoral em época de eleições nos
países de origem.)
Esse aspecto de visibilidade positiva,
em Portugal, da herança humana de África,
secular e actual, legitimada pelos referidos
novos países independentes africanos, não
só valorizaria a diplomacia africana sediada
em Lisboa, sobretudo de Angola, GuinéBissau, Moçambique, e de Cabo Verde, e
São Tomé e Príncipe, como se reflectiria

num maior relacionamento de respeito recíproco das comunidades de origem afro-africana em Portugal e euro-europeia, portuguesa, nos respectivos países africanos,
sem complexos mútuos – de ex-colonizado
e de ex-colonizador.
Esse manto diáfano ‘protector’ de solidariedade política e diplomática, africana,
enviaria uma certa mensagem à sociedade
portuguesa em Portugal, de que “afinal os
seus afros não estão abandonados, como
uns desterrados apátridas.”
Aliás, num contexto paralelo, nota-se
essa presença forte, ou manifestação solidária, do Presidente da República portuguesa
intervindo em questões que digam respeito
a cidadãos europeus portugueses em África, sobretudo em Angola e em Moçambique.
Não se trataria de intervenção portuguesa em assuntos internos de outro país
soberano, se não fosse o caso de que, da
parte das lideranças africanas, não ser visível essa atitude solidária que reforce uma
melhor convivência da diáspora afro em
Portugal, dignificando também essas mesmas lideranças.
Noutro âmbito, a economia, as finanças e os negócios ‘norte-sul,’ não justificam
os silêncios ou ‘timidez’ de dirigentes dos
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referidos países africanos face a certas arbitrariedades registadas em Portugal e mais
recentemente mediatizadas em relação a essa população africana de várias ‘encruzilhadas’ no seu “busca-pão.”
Estima-se em cerca de 20% ou pouco
mais a proporção de afrodescendentes na
população total de Portugal – continente e
ilhas. Cerca de 2 milhões e algo de afrodescendentes em Portugal. (Note-se que se incluem os afro-brasileiros). A tónica dessa
presença é a sistemática invisibilidade nos
campos intelectual e académico.
Nesta projecção demográfica ‘ad
hoc’ não se incluem os portugueses ‘atravessados’ (de tez mais clara), com origem
numa mais antiga mestiçagem –fruto do
processo da escravatura ‘além-mar’ e escravidão em Portugal desde 1433 com Gil Eanes, até à posterior abolição definitiva da
escravatura em Portugal europeu, em 1878.
A emancipação dos Escravos foi resultado
de um penoso processo, fruto da tenacidade
do grupo abolicionista do marquês Sá da
Bandeira (1795-1876) de meados do século
XIX, com avanços e recuos nas legislações
das Cortes de 1836 a 1875 / 1876 (25 Abril), sobre a escravidão local, produto anterior da escravatura como ‘investimento’
num negócio lucrativo das monarquias e
burguesias para obtenção de ‘fartos cabe-

dais’ à custa do africano considerado ‘meio-gente.’
Se esta – a escravidão em Portugal
que foi abolida depois da segunda metade
do século XIX – (ao contrário do propalado
ter sido no século anterior, com Pombal) –
grosso modo, resquícios prevalecem nas
mentalidades do imaginário colectivo e no
cancioneiro popular português, conotando
“negro” com fatalidade diabolizada, negativa, e “branco” com pureza divina, positiva.
O resto dos ‘ismos,’ em 2019, ressurge por acréscimo em todos os níveis sociais, políticos e institucionais, ainda que
disfarçadamente e de ânimo leve, sem uma
base sociológica, se vá negando haver racismo em Portugal. Esse conceito geral ou
minimalista insere-se no mito dos ‘brandos
costumes,’ como já frisou uma estudiosa
portuguesa nas páginas do jornal ‘O Autarca’ de Sofala, Moçambique. [‘Exempli gratia’: A recente guerra colonial portuguesa
em África (1961-1974) em três frentes, desmente esse conceito]
Por outro lado, a 26 de Maio do corrente ano em Portugal, com as eleições para
o Parlamento Europeu, vulgo ‘Europeias,’
algo pode melhorar em Portugal quanto à aplicação de legislações no combate à discriminação social e ao racismo.
O problema será a permanente negação do facto (on permanent denial).■

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira
E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarca@gmail.com
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229
E-mail: chabanefalume08@gmail.com

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail ( ), ou entrega por estafeta no endereço desejado ( )
Entidade................................................................................................................................................................................
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail ..............................
Individual ( ) Institucional ( ) .............../ ........../ 2013
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00 * Institucional: 18.900,00

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

