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EDITORIAL
Felicitações ao O Autarca
Beira (O Autarca) – Por ocasião da celebração do vigésimo primeiro aniversário do O Autarca, no passado dia 10
de Junho, recebemos uma série de mensagens de felicitação extensivas a todos colaboradores e parceiros que consideramos
`
vale a pena partilhar
com os estimados leitores; e retribuimos com gratidão aos remetentes!■
- A propósito dos 21 anos do "O Autarca". Este Jornal que marcou a inauguração da era digital da comunicação na cidade da
Beira constitui um dos importantes pilares de formação de jornalistas em Moçambique.
Muitos jornalistas com uma carreira de pouco mais de 20 anos passaram por este órgão de informação.
Falo na primeira pessoa porque sou fruto do "O Autarca". A persistência do proprietário deste Jornal, Falume Chabane, nos
fez homem.
A quando da criação deste jornal que é até aqui o primeiro Jornal Electrónico criado fora de Maputo, muitos diziam tratar-se
de um projecto falhado. Muitos diziam que não sobreviviria um ano. Passou de facto por momentos tortuosos devido a verticalidade dos seus profissionais que alinhados a política editorial que prima pela isenção, imparcialidade. Alguns colaboradores deste Jornal tombaram, mas a força de dizer a verdade manteve viva a chama de comunicar.
Ao Falume Chabane, gostaria pessoalmente de dizer que você é um homem íntegro que um dia o país vai reconhecer pela
sua contribuição no pluralismo da comunicação social em Moçambique.
A Frelimo tem uma canção que me inspira e que gostaria de usá-la para lhe encorajar. "Avance não recua" ilustre Falume
Chabane.
Aos amigos, ilustres membros deste
grupo, peço que homenageiem o jovem
O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo
Frase:
com mais inteligência – Henry Ford
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Falume Chabane, solicitando para ser assinante de "O Autarca". É de facto um jornal recto, diz a verdade, razão da sua existência até hoje. (Rodriguês Luís)
0

- Falume Chabane, a estrada é longa, tenho certeza que entraste sabendo e que te preparaste para percorre-la, digo isso
porque ao longo destes 21 anos estive sempre por perto. De onde vens obstáculos houveram e para onde vais não faltarão,
não existe melhor nem pior profissão quando agente faz o que sabe e gosta de fazer. Meu caro irmão, siga em frente por esta
mesma estrada não te desvies estás no caminho certo.
Parabéns O Autarca pelos 21 anos,
Parabéns Falume pela boa liderança,
Parabéns à equipa de profissionais pelo bom servir.
Forte abraço! (Manuel Uache)
- Feliz aniversário ao Jornal produzido no meu berço. (Amilcar Sabino)
- Realmente, Deus é Pai. Altura de crescer, o Jornal Mensal a estilo Tempo é o próximo passo.... Aproveitar em nome da
EMODRAGA e de todos colaboradores felicitar o Jornal pela caminhada longa e que o futuro seja melhor. (Domingos da
Conceição Bie)
- Caro amigo Chabane. Não é fácil manter um jornal diário por tantos anos. Só encontro paralelo no nosso amigo Refinaldo!
Reconheço-te a persistência, profissionalismo e sentido de missão. A nossa Beira e o país precisam do Autarca e de uma
informação isenta e responsável. 21 anos é sem duvida um marco importantíssimo na vida de um órgão de comunicação.
Podes contar, como sempre, com o nosso incondicional apoio. Grande abraço. (António Libombo)
- Combates sem obstáculos não são gloriosos. Avante Chabane com o teu O Autarca. (Refinaldo Chilengue)
- Well done! Keep moving. Abraço. (Adam Oussufo)
- Caro Chabane meus parabéns! Sucessos! Conta com nosso apoio. Cmpts (Rui Sabia Massuanganhe)
- Viva Caro Chabane, graças a tua crença e persistência, hoje todos nós que consumimos com isenção as tuas notícias nos
juntamos a ti para comemorar e celebrar os 21 anos do Autarca. Parabéns e sempre que possível conte com o nosso apoio. E
segundo me confidenciaste e desde já desculpa por quebrar a confidência, de certeza que o nosso querido amigo, o saudoso
Eng AdM está orgulhoso de ti, pois foi uma das primeiras pessoas que acreditou no teu projecto. (Abel Ramiro)
- Força, Cda Parceiro! (Moisés Mabunda)
- Felicitações amigo! Continuação de muito êxito na carreira!! (Beatriz Buchili)
- Mano Falume, parabéns. Você é um Duro de Roer. Feliz aniversário ao seu "bebe". Não é fácil aguentar estes anos todos.
(Sérgio Pantie)
- Caro Chabane,
Abraço solidário a ti e aos teus colaboradores. (Felício Zacarias)
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- Prezados Profissionais d’O Autarca!
Não posso ficar alheio a este importante momento do vosso percurso. Como leitor assíduo, quero deixar os meus parabéns e
uma palavra de encorajamento para que prossigam a nobre missão de informar e formar os moçambicanos... (Arsénio
Henriques)
Muitos parabéns e obrigado pelo grande serviço de informação que O Autarca proporciona a todos nós. Abraço! (Vasco
Galante)
- Recordo-me destes tempos. Hotel Embaixador, Maria Pinto de Sá, havia um jornalista escritor de que já não me recordo do
nome, Heliodoro Baptista, Adelino Timóteo pouco distante mas sempre com algum palpite era a fina flor da comunicação,
viva Chabane...!... (Octávio Mendonça)
- Junto-me aos demais que parabenizam os 21anos da vida do vosso jornal, o que representa crescimento, persistência no que
almejam e força de vontade em manter o público informado. (José Manuel)
Meu caro! A tua humildade, crença e frontalidade tem sido linhas mestras para o sucesso do Autarca. Sucessos e continue
assim. Um abração (Carlos Crespim)
- Parabéns. De facto é uma luta muito grande esta caminhada... Que DEUS continue dando forças e sabedoria, por mais
anos... (Relíquia)
- Minhas fortes felicitações e encorajamento para novas e fascinantes conquistas. Abraço! (Gabriel de Oliveira)
- Parabéns ao Jornal O Autarca e aos colaboradores. Com votos muito sucesso. Abraço! (Octávio Chidengo)
- Parabéns Chabane e a sua equipa. Muita força. (Tayob Adamo)
- Parabens ao O Autarca e aos colaboradores. Com votos muitos sucessos.
Força! (Younusse Amad)
- Parabéns. Muita força. (Jorge Fernandes)
- Parabéns Chabane... és exemplo de lutador e persistência!!! Votos de muitos sucessos. Abraço (Prakash Prehlad)
- Muitos parabéns querido amigo, pela persistência, coragem e força. O Autarca é um jornal que dá gosto ler. Imparcial,
correcto, diversificado. Aquele abraço para ti. Muitos beijinhos ao meu sobrinho Chabanito, que quase vi nascer. (Maria
Pinto de Sá)
- Caro Chabane, admiro a tua persistência! Tu és uma espécie da versão "Therock" Moçambicano na comunicação social
digital. Minhas felicitações pelos 21 anos de existência do teu, e também nosso, jornal digital "O Autarca". Força e a frente é
que é o caminho. Abraço. (José Ferreira)
- Parabéns ao Falume Chabane e sua maravilhosa equipa de colaboradores, pela persistência na missão nobre de informar os
moçambicanos através do jornal "O Autarca". (Alfredo Júnior)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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- Parabéns, satisfação pela informação constante! (Manuel R. Ramessane – Nelinho)

Parabéns O Autarca... que continuem sempre nessa vossa eficiência! (Calique Hassan)
- Parabéns Jovem. Abraços! (Zaid Aly)
Com satisfação, a partir do exterior do país, emito os meus parabéns pelo aniversário d’Autarca. A satisfação reside pelo
facto de estar em contacto diário com a minha pátria através deste jornal. (Prof. Doutor Rizuane Mubarak)
- Parabéns! (Prof. Doutor Padre Alberto Ferreira)
- Parabéns e muitos sucessos ao Jornal "O Autarca"! (Prof. Doutor Nobre dos Santos)
- Parabéns Chabane. Quem diria que chegarias a tanto! Já sonho consigo numa broadcast dessas que dominam o mundo.
Para nós cujos modelos de sucesso eram o exterior, vieste desmistificar esse pensamento e mostrar que sim, somos capazes
(Fenhane)
- Estimado amigo Chabane, tenho a alegria de ver O Autarca nascer, crescer e hoje tornar-se uma referência nacional e
internacional na abordagem sobre a Beira, Sofala e Moçambique. Com O Autarca tive também um momento de grande
inspiração quando me concedeste a oportunidade de ser colunista. Por estes 21 anos, desejo lhe muito sucesso e longa vida
ao Autarca e a si caro amigo e timoneiro. (Custódio Duma)
- Bom dia, Falume Chabane. É um privilégio ter sido colunista do prestigioso "O Autarca". Feliz aniversário ao jornal. Bem
hajas. (Domi Chirongo)
- Parabéns irmao pelos 22 anos do nosso O Autarca! (Manuel de Araújo)
- É interessante, quando estamos longe da Beira, sentirmos a sensação de não termos viajado após uma leitura sempre actual
d'O Autarca. Parabéns Falume. (Vicente Manjate)
- Os meus mais sinceros parabéns. 21 anos a informar representam um grande marco. Parabéns “O AUTARCA. Continue
caminhando e informando! (Stayler Marroquin)
- Avante Falume Chabane! Parabéns a todos colaboradores do Autarca. (Quizito Cadete)
- Parabéns ao Jornal O Autarca, aos seus profissionais e ao seu Director Falume Chabane. (Álvaro Nhapulo)

Parabéns, que venham mais anos
(Gildo Matongossi)
- Homenagear pelo trabalho árduo que tens demonstrado no jornalismo. Conheço o seu percurso profissional e a sua
iniciativa na criação deste matutino electrónico que hoje é uma realidade para o pais particularmente à província de sofala.
Muitas forças e coragem de modo que façam o meio século. (Rui Manuel)
- 21 Anos de muita luta e coragem. Parabéns. (Bernardino Tomo)
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- Parabens meu irmão do coração! Não imaginas a felicidade que sinto de ver este grande sucesso! Só nós sabemos as

batalhas que tiveste que vencer para estares onde estas!!!!!

(Marcelino Lucas)

(Inácio Chire)
- Muitos Parabéns, irmão! Que O AUTARCA continue a registar muitos êxitos e um crescimento sustentável por longos
anos. Forte abraço! (Adriano Palito)
- Meu caro Chabane, aceite as minhas felicitações e prossiga com mesmo entusiasmo. Felicitações extensivas aos seus
colaboradores e parceiros. (Epifânio Mahagaja)
- Bom dia Chabane!! Parabéns pelos 21 anos do jornal O Autarca.Não é fácil manter nos informado todos os dias, é graças
ao esforço, empenho,muita dedicaçao e acima de tudo uma equipa persistente.Um abraço a te e todos colaboradores.
(Victória Tualufo)
- Parabéns Camarada. Sei que jornada é Dura. Mas...avante! (Manuel Mucanda)
- Parabéns... Continue informando. (Assane Injoma)
- Parabéns mano Chabane! (André Chachine)
- Parabéns aos profissionais do Autarca. Que venham outros 21 anos! (Hélder)
- Parabens Chabane pela persistência... (João Balame)

(Silvya Gallanni)

Parabéns a equipa do Autarca. Que prossigam na grande missão de
informar e formar o povo Moçambicano dentro e fora do País. Bem haja O Autarca. (Gil de Carvalho)
- Viva Irmao. Um abraço forte ai. (Élcio Canda)
- Os meus parabéns ilustre. Muita força ai. (Ernesto Simbine)
- Falume Chabane, só posso lhe desejar muita força. (José Chilevo Muchunja)
Parabéns O Autarca pelo aniversário e pela afirmação na missão nobre de sempre informar! (Daniel)
Parabéns e muita força para uma informação neutra. (Farouk Abduremane)
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- CHABANE, FORÇA AI MANO, CONTINUE COM ESSE JORNALISMO SÉRIO.
PARABÉNS! (Gabriel Salia)
- Meus parabéns ao jornal O Autarca e ao Seu Director Falume Chabane. (Félix Pedroso)
- Estás de parabéns ilustre Falume Chabane. (Mutuasse)
- All the best Chabane muitos parabéns, continue sempre assim. (Mussa Adamo)
- Força jovem!... Sempre!...O horizonte perspectiva!. (António Macuácua)

(Aniano Tamele)

Cornelder de Moçambique doa material escolar às
vítimas do ciclone Idai na província de Sofala
Guaraguara – (O Autarca) –
A Cornelder de Moçambique, concessionária do Porto da Beira, procedeu na manhã desta segunda-feira (24
JUN19) a doação de um lote considerável de material escolar que a empresa
mandou produzir para apoiar as crianças que sofreram do impacto do ciclone tropical IDAI na província de Sofala. São no total 113 mil cadernos, incluindo livros, lápis e pastas escolares.
A cerimónia de entrega simbólica da
doação decorreu na localidade de Guaraguara, distrito do Búzi, um dos mais
assolados pelo Idai, para onde a Cornelder de Moçambique destinou um lote de 50 mil cadernos e igual quantidade de lápis, além de livros e pastas escolares.
O Director Executivo Adjunto
da Cornelder de Moçambique, António
Libombo, manifestou a solidariedade
da empresa por tudo quanto o distrito
do Búzi sofreu em Março e explicou
que a oferta de material escolar visa
garantir que as crianças continuem a
estudar normalmente. “Viemos, para além de manifestar a nossa solidariedade, também transmitir que Búzi não está sozinha, Búzi está com Moçambique.
A comunidade escolar de Guaraguara, o Director Provincial da Edu-

António Libombo, Director Executivo Adjunto da Cornelder de Moçambique

Manuel Chicamisse, DP da Educação e
Desenvolvimento Humano de Sofala

Maria Bernadete Roque,
Administradora do Distrito do Búzi

cação e Desenvolvimento Humano de
Sofala, Manuel Chicamisse, e a Administradora do Distrito do Búzi, Maria

Bernadete Roque, enalteceram o gesto
da Cornelder de Moçambique.■ (Érica
Chabane)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

24 de Junho de 1935 ... Hermínio Barreto
O Professor Hermínio Barreto nasceu em Queliane.
Recordo-me dele, era eu miúdo, numa equipa do Desportivo, treinada por Alberto Correia Mendes e da qual faziam
parte Benjamin Ferro, Eduardo Branco (Becas), Pedro Santos, Jean Fabre, Ramiro Teixeira e Guilhrme Soares.
Em Novembro de 1956, segundo dados que recolhi
no portal electrónico BIGSLAM, Hermínio Barreto inscreve-se pelo Sporting Clube de Portugal, equipa que se sagrou camepeão português da temporada 59/60. Deixou de
jogar e passou a treinador em 1966. Em 1970 retorna a Moçambique e passa a orientar a equipa principal do Sporting
de Lourenço Marques. Sagra-se campeão distrital na época
1973/1974, numa altura em que a equipa contava com jogadores como Vítor Morgado, Rui Pinheiro, Luís Almeida,
Mário Albuquerque, Luís Dionísio, Carlos Santiago, Tomané Alves e o norte americano Terry Johnson.
Em Luanda, na mesma temporada ganha o Torneio
Quadrangular de Basquetebol e depois disso volta a Lisboa,
para de novo assumir o comando da equipa principal do Sporting Clube de Portugal, integrada de alguns jogadores
moçambicanos como por exemplo Mário Albuquerque, Rui
Pinheiro e Tomané Alves, que em 74/75 vence a Taça de

Portugal.
Hermínio Barreto que para além do Sporting Clube
de Lourenço Marques chegou a treinar o Atlético e a Real
Sociedade, foi professor universitário (fez o Doutoramento
em 1995 na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa) e grande estudioso da modalidade. Ele tem inúmeros trabalhos publicados, com especial
incidência na metodologia do treino.
Ele nasceu no dia 24 de Junho de 1935. Completa
hoje os seus 84 anos de idade.■

AECOPS e a FundaçãoTSU CHI assinam Memorando
para construção de casas na cidade da Beira
Beira (O Autarca) – A Associação dos Empreiteiros de Construção Civíl e Obras Públicas de Sofala (AECOPS) e
a Fundação TSU CHI assinam na tarde desta segunda-feira (24JUN19), na cidade da Beira, um Memorando destinado a
construção de casas no âmbito do programa de reconstrução pós-Idai na capital provincial de Sofala.
A construção de casas pela Fundação TSU CHI envolve, igualmente, a parceria da Associação Comercial da Beira, o
maior movimento associativo empresarial da região centro do país.
A cerimónia de carácter público compreenderá também a apresentação do projecto e dos modelos de casas a serem
construídas na cidade da Beira.
O Autarca apurou, entretanto, que o projecto prevê a construção de pelo menos duas mil casas.
A Fundação TSU CHI é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, tendo como um dos objectivos
assistir às comunidades e pessoas carenciadas.■ (Redacção)
Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
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- Consultoria em água e saneamento
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Parque Nacional da Gorongosa abre época de turismo 2019
Beira (O Autarca) – O Parque
Nacional da Gorongosa (PNG), na província central de Sofala, abriu officialmente ontem, domingo (23JUN19) a época de turismo 2019.
Trata-se de uma abertura que
acontece após a passagem do ciclone
tropical IDAI que assolou a zona centro do país e em particular o Parque
Nacional da Gorongosa.
Segundo apurou O Autarca, o
dia começou com uma cerimónia tradicional na árvore sagrada do Chitengo,
liderada pela família Chitengo. Em seguida foi entoado o Hino Nacional e
depois o Administrador do PNG, Pedro
Muagura, e o Administrador do Distrito da Gorongosa, Manuel Jamaca, declararam oficialmente aberta a época
turística. Já no interior do Parque houve nova cerimónia tradicional, liderada
pela família Nhanguo a que se seguiu o
safari de jipe oficial.

O Parque Nacional da Gorongosa, considerado um dos maiores exemplos a nível mundial de recuperação da vida selvagem, é o mais emble-

mático de Moçambique e um dos maiores destinos de turismo nacional e internacional.■ (Redacção e Janado
Cher, do PNG)
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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

Noticiado +100 novos Autocarros distribuidos,
ÓPTIMO - E a Capacitação dos Operadores?
Tem sido bastante noticiado, PARABÉNS a Todos,
porém,..
Um esforco, satisfação, beneficios alargados, muitos compromissos, mas que tendem a ser rapidamente reduzidos a PERDAS totais, caso a Equipa de Operadores
não seja actualizada,..e deixada no presente, vai que eles,
sabem,...
E os Riscos, Gastos, Custos e rápida imobilização
dos meios, exactamente por mau uso?
Este apontamento, merece o respeito por Todos,...
A Distracção e a FADIGA crescem ao Volante e o
pior AGRAVOU-SE em 50%, de 2017 para 2018!
No nosso caso Moçambicano, Agravou-se e porque
motivo?
Re: Condutores mal preparados e inadaptados para
a
convivência Homem-Veículo-Tecnologias-Ambiente
com os meios actuais...portanto, resultados?,.. mobilidade
(custos insuportavéis), sinistros numa constante e de progresso, Passageiros, cargas, Sector privado, Empregadores, Profissionais, Famílias e Comunidades, e desenvolvimento, todos em risco!
Pretendo apresentar-vos duas associadas, infelizmente muito presentes na condução de veiculos e máquinas, mas sobretudo, devem ser consideradas sérias inimigas da mobilidade rodoviária, e das actividades em geral, porque causam-nos graves prejuizos a todos,.. são elas,.. a Distracção e a Fadiga!
Qual é o impacto de Conduzirmos Distraidos?
A condução distraída é uma epidemia perigosa
nas nossas estradas.
Falhas por uma condução distraída são ERROS
GRAVES, digamos que desvios de comportamento, ignorância de procedimentos e ausência de disciplina, que acontecem sempre que os Condutores perdem foco no controlo

preventivo e seguro do veículo que guiam, devido a distracção manual, visual ou cognitiva.
Para Evitarmos uma condução distraída, por favor caro Condutor, tome consciência do risco e diga Não
ao seguinte:
Texto, sms, leitura e consulta de whats'app.
Falar ao telefone em movimento.
Concentrar-se nos disparates levados a cabo por
crianças ou outros, sentados no banco de trás.
Uso do sistema GPS enquanto o carro em movimento.
Observar atentamente a paisagem ao lado da estrada.
Participar de discussões acaloradas com ocupantes ou passageiros/
Ouvir música excessivamente alta.
Olhar demoradamente para as pessoas ou busca
de números de imóveis na berma ou passeios.
Retirar as mãos do volante para cumprimentar.
Sonhar ou ficar preso em seus pensamentos.
Ler outdoors de vídeo ou imagem fixa.
Jogar de entretem com os ocupantes ou usar dispositivos móveis.
Ajustar as configurações da tecnologia electrónica
e digital disponível no veículo.
Chegar para apanhar objectos dispersos na viatura.
Reduzir a velocidade para ver ou tentar perceber
uma cena de colisão.
Cuidar de Si, pentear o cabelo e colocar maquiagem.
Comer, beber e ou fumar.
Como acabamos de acompanhar, infelizmente os
motivos que provocam distração aos Condutores, são va-
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riados, e cada vez mais intensos, para além daquele que
tem sido o "campeão" como causa de incidentes, levando
mesmo a ferimentos e fatalidades causados por sinistros
graves,.. os nossos companheiros de vida, os smartphones
(úteis sim, mas simultaneamente, também podem tirar-nos
a vida).
E quanto GRAVE devemos considerar Se um
Condutor guiar sob efeito da FADIGA ?
Os incidentes e sinistralidade, relacionados com a
fadiga são mais comuns de ocorrência, nas primeiras horas
da manhã e cerca do meio da tarde.
O risco agrava-se ao dirigirmos por longas distâncias ou em estradas monótonas.
A chance de lesões graves ou fatais pela sinistralidade, aumenta devido ao menor tempo de resposta do
Condutor, seja distraido ou fatigado!
Há Condutores que por impacto da fadiga, comportam-se em manifesto e reacções, semelhantes mesmo
aos efeitos e consequências resultantes de uma ressaca e ou
alcoolizados!
Os sintomas da fadiga nos Condutores manifestam-se com o bocejo frequente, dentro e ou fora da estrada,
velocidade variável sem motivo algum, julgar mal as situações de trânsito, sonhar acordado, sentir-se irritado ou inquieto ou não se recordar das ocorrências durantes os últimos quilómetros da viagem.
Porém, o PIOR da Fadiga, constituem as consequências das demoradas reacções e portanto tardias, face
a condições da mobilidade presentes naquele determinado
instante de risco ou perigo!
Procedimentos PREVENTIVOS e activos de
modo a Reduzirmos e Evitarmos a Fadiga, quando ao
Volante:
Pare pelo menos a cada 2 horas, em viagens longas.
Saia do veículo para Aliviar, fisiologicamente, esticar os membros e andar uns minutos!
Planear hospedagem durante a noite em viagens
longas.
Coma lanches leves ou refeições ligeiras em paradas de descanso.
Mude os Condutores e descanse enquanto não estiver dirigindo.
Tome 20-45 minutos de boa e tranquila "siesta de
energia".
Evite conduzir durante as horas que como Condutor habitualmente, dorme.
Não a bebidas alcoólicas, evite excessos com chá e
café intenso, nem fume ao volante.
Cuidados mais Atentos na organização dos turnos e respeito pelas horas de sono!
Outros aplicativos variavéis e que requerem diagnóstico de um especialista, função dos mitos, hábitos culturais, vicios e educação adquirida (por vezes desalinhada
aos requisitos da actualidade para a disciplinada e segura

condução de máquinas e intenso ambiente rodoviário).
A condução distraída e com fadiga, mata e provoca ferimentos em milhares de pessoas por ano.
Desvios por distracção em especial o abusivo mau
uso da telefonia móvel enquanto ao volante, agravou-se em
pelo menos 50% nos impactos registados a nivel mundial,
considerado apenas o calendário de 2017 para 2018!
A maioria dos Condutores pesquisados não pensa
que é perigoso quando o fazem, admitem ser perigoso apenas quando outros o fazem.
A prevenção e COMBATE para reduzirmos a
CONDUÇÃO DISTRAÍDA e consequências sob efeito da
FADIGA, deve estar bem presente em cada Condutor,
ANTES e sempre que se faça ao posto do Volante!
Importa promovermos as Boas Práticas para Saúde,
Conhecimento Actualizado e Procedimentos de controlo,
como aplicativos regulares do convívio profissional em
modelo Preventivo:
Proteger nossas vidas nunca dirigindo enquanto estiver distraído ou cansado.
Esclarecer, motivar e Incentivar, colegas, parceiros,
amigos e familiares a dirigirem prevenidos por segurança.
Ser um ocupante e passageiro com mentalidade
Preventiva e zelo pela Segurança e fazer sempre ALERTA,
caso o motorista/condutor do veículo, não se comportar alinhado, disciplinado e focado no correcto ambiente da condução, respeitando todos os outros móveis e fixos no seu
campo de visão.
Tanto a Fadiga como a Distracção, possuem um
dominador comum, um parceiro alinhado ao Risco, a ausência da necessária acção atempada, e do resultado desse
instante?... o Perigo geralmente vence o desafio!
Também aprendemos a lição que nos leva a concluirmos que os "desvios" que facilitam e motivam os erros
da distracção e a fadiga em nada dependem do tipo de carta de condução ou do estado mecânico da viatura, outro
sim, de numerosos factos e factores em manifesto dos comportamentos, ignorando procedimentos, e que envolvem a
educação geral, noção do risco, vicios, mitos, culturas locais, justo isso, os necessários aplicativos ao desejável efeito como actos preventivos, devem ser abordados, tratados, aplicados e desenvolvidos, por especialistas no assunto.
Nada dificil de dominarmos o risco e os desafios,
importa o alinhamento ao recurso da apropriada Formação, motivar e assegurar a capacitação regular face aos
crescentes requisitos para isolarmos o risco e atendermos a actualidades em desenvolvimento, insistirmos na
qualidade das conversas diárias com todos os colaboradores, sobre os correctos actos preventivos de segurança,
entre outras acções em particular necessárias a serem adoptadas, desde que potencialmente avaliadas por diagnóstico,
evidências, tratadas e desenvolvidas no terreno, por especialistas.
Grato pelo Vosso atento, ao dispor!■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

1º Livro de História - 1970 | há 49 anos
Capa e design gráfico de Mphumo João Craveirinha.

À direita, ‘foto’ histórica de Setembro de 1970 no Instituto Moçambicano em
Kurasini, Tanzania, África Oriental. Mphumo João Craveirinha (com 23 anos de idade) explicando a Jorge Rebelo, seu chefe
no DIP, a paginação, capa e ilustração do
primeiro livro de ‘História de Moçambique’
organizado por moçambicanos. Editado e
impresso no ‘Mozambique Institute’ pela
Frente de Libertação de Moçambique, vulgo Frelimo.

Observando na imagem, o casal de
voluntários holandeses, Jan Draisma, ao
centro, e Frouke Buikema (encoberta por
Mphumo João Craveirinha).
No canto inferior esquerdo, a voluntária sueca Ulla, esposa de Bosse Hammarström também sueco, ausente na imagem. O apoio para a publicação do livro escolar veio da Finlândia em forma de instalação de uma gráfica completa no ‘Mozambique Institute.’ (Segue)
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Breve história do 1º Livro de História - 1970 | há 49 anos
O Instituto Moçambicano, teoricamente em 1969, tinha estatuto autónomo
do movimento político, armado, Frelimo.
Nesse âmbito, Janet Rae Johnson, viúva
do primeiro presidente Prof. Eduardo
Mondlane (1920-1969), teve um papel
importante de direcção do Instituto Moçambicano, sobretudo na angariação de
meios externos.
O apoio solidário da Finlândia veio
nesse sentido, com a instalação duma imprensa gráfica para publicação de livros
escolares para as escolas da Frelimo. O citado livro ‘História de Moçambique’ – debaixo da tutela do DEC (Dep. Educação e
Cultura da Frente…) seria o primeiro a ser
impresso nessa gráfica coordenada pelo
DIP.
O DIP – Departamento de Informação e Propaganda era também responsável
pela emissão radiofónica no serviço externo da ‘Radio Tanzania,’ em Dar Es Salaam, através de Ibraimo Nordine (em português e shiJonga), Sebastião (em êTchuabo e inglês) e Maguni (em kiMakonde e
português). Temporariamente, Mphumo
João Craveirinha organizou programas radiofónicos informativos e culturais, subs-

tituindo Rafael Maguni ausente na Europa
a estudar.
Na secção fotográfica do DIP (com
respectiva câmara escura) operavam os repórteres da guerrilha – Maquinasse, Toroate e Simão.
A produção de texto e revisão final
das revistas ‘Mozambique Revolution,’ e
‘A Voz da Revolução’ eram da responsabilidade do chefe do DIP, digitados por
Pamela, esposa do vice-presidente Marcelino dos Santos.
Os comunicados da frente de combate resumidos por Mphumo João Craveirinha. De 1969 a 1972, elaborados cartoons para panfletos a cargo de Mphumo
João Caveirinha apoiado por Elias
Analingonda (Milhafre), além da paginação de revistas, livros e manuais escolares.
A impressão e acabamentos a cabo
da respectiva Oficina de Artes Gráficas do
Instituto Moçambicano / Mozambique
Institute, chefiada pelo comissário político Alfredo Simango, da frente de Niassa
oriental, apoiado por Morais Mabyeca e
Sardinha – todos combatentes moçambicanos.
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O empenho de Janet, viúva do assassinado presidente da Frelimo, vítima da Pide –
polícia política portuguesa, motivaria a solidariedade de duas associações de estudantes da
Finlândia: a STL e a FSS, a equipar tecnicamente o Instituto Moçambicano para a publicação de livros escolares através de angariação
de fundos. Recolha de donativos organizada
pelo comité ‘Taksvärkki-69’ (operação um dia
de trabalho, em 31 de Agosto de 1969) e a
STL - Suomen Teiniliitto – Associação dos Estudantes Finlandeses e a FSS - Finlands Svensa Skolungdomsförbund – dos Estudantes Finlandeses – Suecos.
Em 1970, Kid Ahlfors, técnico gráfico
finlandês, seria enviado de Helsínquia a Dar
Es Salaam para apoiar a instalação da imprensa do Instituto Moçambicano com equipamen-

to de impressão offset da ‘Heidelberg Druckmaschinen AG’ adquirido na República Federal da Alemanha, além doutro material novo e
moderno para encadernação, e respectivos acessórios.
De Kurasini para o exterior foi forjada a
imagem da Frente de Libertação de Moçambique rumo à independência política do 25 de
Junho de 1975. Jorge Rebelo o seu arquitecto
principal.
Outros movimentos de libertação beneficiariam dessa imprensa gráfica, em particular
os angolanos do MPLA, cuja presidência fora
transferida do CongoBrazzaville para Kurasini
em Tanzania (1968-1975).
Na altura, Kurasini era a capital mundial
dos ‘freedom fighters’ (combatentes da liberdade).

O Instituto Moçambicano com a sua escola secundária deu formação de cuidados básicos de saúde a refugiados moçambicanos.
Possibilitou o acesso de crianças ao ensino pela primeira vez. Alguns dos seus estudantes secundários seguiriam estudos universitários. O
Instituto formaria professores primários. Contudo, a partir de meados de 1968, o Instituto
passa por grave crise disciplinar de contestação dos estudantes contra a presença de pro-

fessores de ascendência total portuguesa. A
Frelimo passa a controlar o Instituto. Após a era Mondlane em 1969, uma nova direcção tripartida ou ‘troika’ composta por Marcelino
dos Santos e Uria Simango é encabeçada por
Samora Machel. ‘Ensanduichado’ entre os dois
camaradas, Simango abandona a Frelimo, em
1970, obtendo asilo político no Cairo com a
esposa, dona Celina e filhos. [Créditos digitaltmuseum.se e Taksvärkki-69]
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