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EDITORIAL
Parabéns cidade da Beira pelo franco crescimento
`

Beira (O Autarca) – O presente editorial é dedicado ao Município da Beira, autarquia que celebrou no
passado dia 20 de Agosto corrente o 111º aniversário de
elevação a categória de cidade.
Está de parabéns a cidade da Beira por ter assinalado com êxito mais um aniversário, cuja celebração ocorre
num período em que a urbe tem se revelado uma referência
incontornável do ponto de vista de prosperidade a escala
nacional.
A cidade da Beira tem conhecido um crescimento
assinalável impulsionado pela valiosa contribuição da actual gestão autárquica, que não tem poupado empenho e iniciativas criadoras para colocar a urbe no mais alto patamar de desenvolvimento, não obstante os enormes desafios
que ainda tem derivados essencialmente de obstáculos só-

Frase:

cio-ideológicos e da naturais.
É de reconhecimento inequivoco de que a cidade
da Beira está a desenvolver em todos os domínios da vida
social, política, económica e cultural.
É salutar a parceria interna e externa que a cidade
da Beira tem se beneficiado para a promoção e consolidação do seu crescimento. Como é bastante salutar o nível de
relacionamento, de convivência que a estrutura autárquica
local tem sabiamente conseguido promover com os munícipes e as diversas e diferentes forças que interagem no desenvolvimento da urbe, incluindo da oposição.
Alguns exemplos que vale a pena mencionar para
elucidar o crescimento assinalável da cidade da Beira:
- (i) abertura de diversas novas zonas de expansão
habitacional cujo processo tem sido um sucesso por ter sido

Não é salutar que um político aprove hoje uma lei, para depois, em
função dos seus interesses pessoais, furtar-se das suas responsabilidades
– Viriato Caetano Dias
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FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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cação acertados;
- (ii) execução e conclusão de projectos modernos
da protecção costeira com o desenvolvimento de obras de
construção de muralhas de betão, esporões e quebra-marés,
permitindo o combate cerrado a erosão costeria;
- (iv) melhoria sobstancial do estado de limpeza
com destaque para a elimanação absoluta de áreas consideradas propensas ao fecalismo a céu aberto e todo tipo de imundíce, contribuindo para a redução da prevalência de casos de doenças ciclícas tais como as diarréicas e malária;
- (v) melhoria de abastecimento de água e de cobertura da rede eléctrica;
- (vi) melhoria do estado de saneamento e drenagem;
- (vii) melhoria qualificada do estado de transitabilidade das estradas e ruas da cidade, não obstante existitrem
grandes desafios nessa componente;
- (viii) melhoria e expansão assistencial às populações da autárquia através dos serviços sociais do município;
- (ix) melhoria do ambiente de negócio e de investimento;
- (x) melhoria do estado de motivação dos munícipes oferecendo maior colaboração e simpatia ao governo
municipal do dia; e
- (xi) exercício da boa governação municipal, destacando-se os seus níveis de gestão transparente, participatividade e solidariedade.
Considera-se que o desenvolvimento em curso na
cidade da Beira assenta sobre esses dez pilares fundamentais.
A aposta da edilidade em novos projectos de natureza tecnológica, tal é o caso das energias renováveis já
com um centro comunitário de experimentação no bairro da
Munhava e a colocação de painés solares para garantir iluminação pública das artérias da urbe e locais de ambientação pública, vem elevar o estatuto da cidade da Beira que
concorre para tornar-se uma referência em África e no
mundo na esfera de desenvolvimento urbano sustentável.
Dentre várias obras de menção incontornável que
engrandeceram bastante a Beira nos últimos tempos, vale a
pena destacar a imponente Estádio Municipal construído na
Munhava, um importante activo para a promoção da prática

do desporto em condições dignas. A bacia de retenção
construída na Maraza, além da sua função ecológica, está a
representar um importante atractivo turístico e reúne condições para a prática do desporto de canoagem, uma novidade na cidade da Beira e que tem atraído bastante atenção do
público. Na Maraza, o Município construiu, igualmente, espaços para a prática de várias modalidades desportivas, entre as quais o futebol e de salão.
A cada vez mais afirmada identidade cultural e ideológica confere a autarquia, os seus munícipes e instituições um valor que vale a pena referenciar por esta ocasião.
É sempre salutar a um povo viver num ambiente de confiança, convicção e certeza sobre o seu destino.
Parabéns, mais uma vez, a Beira, ao município, aos
muncípes, as diversas e diferentes instutuições presentes, e
toda parceria pública e privada nacional e estrangeira que
coopera para o crescimento da cidade considerada do futuro.■ (Redacção)

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

BEIRA
SOFALA

Município inaugura mercado
mais moderno na Ponta-Gêa
No
mesmo espaço vinha
funcionando
a mais de
quatro déca-

Beira
(O
Autarca) –
Será inaugurado na tarde desta segunda - feira
(27) o Mercado Municipal
da Ponta-Gêa, numa cerimónia a ser presidida pelo
autarca Daviz Simango e
que será pública e testemunhada por membros do
governo a vários níveis.
Trata-se de um mercado
cuja infra-estrutura é considerada a mais moderna
uma vez construída em
Moçambique para a finalidade.

das um mercado em condições desordenadas, cujas
bancas eram construídas
de materiais precários,
paus e plásticos, agora
transformado num imponente edifício de alvaneria
com dois pisos.
Trata-se de um valioso património que a edilidade ergue para beneficiar as comunidades beirenses.■ (Redacção)

JOSÉ ZECA, Msc
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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

@ maioria dos Nossos Condutores Revelam e
Evidenciam - Reduzida Noção de Risco!!
Por opinião:
Um olhar de 40 anos de experiência local, das raízes, mitos e culturas, do objecto ao correcto uso de uma
máquina, da Conduta Disciplinar que deve ser alinhada ao
respeito pelo Ambiente, compreendo as nossas limitações e
necessidades, mas não posso ignorar os GRAVES desafios ao Risco Rodoviário e constantes ABUSOS por toneladas de MAUS vícios temperados de informalidades
,...agindo na via pública, como se estivesse no agindo no
seu quintal lá de casa,..
Infelizmente ainda nos educam de que constitui requisito:
Exibir uma Carta de Condução!
Apesar de Todos reconhecermos de que a CARTA orienta-nos longe do suficiente alinhamento, tenhamos pelo menos consciência do RISCO que corremos
face a alguns factores muito críticos, seleccionados a partir
das evidencias e atitudes da maioria que guia, por isso admito e considero como FORTES impactos rodoviários que
sofremos, com base na relação:
Mobilidade <> Veículo <> Homem <> Ambiente:
A - Os melhores PNEUS no veículo, devem ser
mantidos sempre no eixo dianteiro do veículo!
Actualidade: ERRO & FALSO!! caso tenham de
ser diferentes por determinado período, os melhores pneus,
DEVEM localizar-se no eixo traseiro, no entanto considerando-se correctamente aplicáveis sempre gémeos por cada eixo, assegurando muito mais o valor preventivo como
requisito fundamental, em mobilidade por ECO e segurança rodoviária!
B - A pressão do Ar a aplicar nos PNEUS deve
ser conferida conforme as indicações do Atendedor nas
Estações de serviço dos Combustíveis!
Actualidade: ERRO & FALSO!! A pressão re-

comendada deve satisfazer as instruções técnicas do
construtor do veículo, em referencia disponíveis de leitura visível junto ao posto decondução, no próprio veículo, satisfazendo as características dos Pneus recomendados e sobretudo em função das cargas e tipo de pavimentos ou terrenos em desafio pelo Condutor!!
Não confie em Quem nunca foi capacitado ao efeito!!,.. confira e ajuste as condições de todas as rodas,
no prestador de serviços de assistência técnica recomendada ao veículo ou procure um especialista confiável
para a assistência técnica de rodas e pneus!
C - Para verificar e conferir os Níveis dos Fluídos (óleos e água etc) na viatura, antes de uma longa
viagem ou de rotina semanal,. devo recorrer ao Atendedor na estação de Combustíveis!
Actualidade: ERRO & FALSO!! Não se devem
conferir ou verificar e muito menos, rectificar ou repor
os níveis dos fluidos com o motor do veículo, quente, ou
seja depois de este ter rodado alguns Km, ainda que pela manhã!
Proceda correctamente na consulta ao Agente
responsável e representante pelas actividades da prestação dos serviços de assistência técnica da marca e modelo, com antecedência prévia. Planeie as viagens de
longo curso ou serviços de grande intensidade no uso do
veículo com Antecedência!
D - Posso circular com deficiências de luzes exteriores durante o dia ou algum piloto por vezes sinalizando no quadro dos instrumentos a bordo, porque visitei o meu mecânico e Este informou não ser importante,
sendo vulgar acenderem os pilotos nos casos do ABS,
VSC, ESP, ou outras..!!
Actualidade: ERRO & FALSO !!
Todas as luzes Exteriores e Interiores e bem as-
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sim as sinalecticas, vulgo pilotos, no quadro dos instrumentos a bordo, devem encontrar-se TODAS OPERACIONAIS, independentemente do momento do dia,..
,..identificadas e, disponíveis ao uso a qualquer instante
apropriado e necessário durante a mobilidade ou em
condição de paragem temporária não regulamentar.
A sinalização a Bordo, encontra-se disponível, exactamente para PREVENIR , informar e ADVERTIR
o Condutor sobre eventuais anomalias ou deficiências
na máquina, por isso, devemos de manter os avisadores
sempre em condição operacional, para que possamos
Conduzir o veículo em modo controlado para chegarmos ao destino, em missão profissional ou privada cumprida ao baixo e justo custo por Km, tranquilos e seguros.
E - Posso fazer uso da roda de emergência (aquela de tamanho reduzido, pneu fino e jante sinalizada
de amarelo) em substituição de qualquer das outras no
veículo, porque o fabricante assim equipou o meu carro
de origem!!
Actualidade: ERRO & FALSO!!
Esta roda, sendo correctamente denominada de
Emergência, não substitui a roda sobressalente, nem a
de reserva, devendo Aquela ser UNICA & exclusivamente aplicada em uso condicionado e limitado, conforme instruções do construtor do veículo, não sendo admitida ser esta colocada em serviço no eixo traseiro, por
motivos óbvios de compromisso evitarmos o desafio ao
RISCO e respeito para com a segurança rodoviária.
(Lembrete: os melhores Pneus devem ser instalados
SEMPRE no eixo traseiro, independentemente do tipo
de tracção, cargas, pisos, lugares ou distancias)
Esta roda possui reduzidas dimensões, não satisfaz a condição de roda sobressalente, apresenta-se com
características específicas para uso EXCLUSIVO em situações de Emergência, naquelas condições inscritas na
dita roda e conformes com as instruções disponíveis no
manual de uso, operação e manutenção, o qual DEVE
estar disponível na língua do conhecimento e trabalho
do Condutor, e localizado a bordo de TODOS os veículos!!
F - O Fluido dos travões, não se substitui, porque dura, não se queima e o veículo não consome este
"áleo", quando muito deve-se repor o nível, sempre que
necessário ou caso sinalize o piloto nos instrumentos!
Actualidade: ERRO & FALSO!!
As características físicas e químicas do fluido de

travões são condicionadas e afectadas pela humidade do
Ar atmosférico, devendo ser analisado, avaliado e ou
substituído regularmente, sendo recomendável a troca
anual, nos casos em que o veículo opere na proximidade
dos ambientes marítimos. (caso do exemplo em Maputo)
Nunca se deve acrescentar ou repor o nivel do
fluido de travões, pois se está presente um indicador de
consumo, é sinónimo de uma anomalia no fluido e ou
deficiência no sistema de travões!
G - Devemos dispor de certas pequenas porções
de óleos de reserva no carro, bem arrumados, para
quando necessário, repor os níveis!!
Actualidade: ERRO & FALSO!!
Por motivos óbvios de respeito para com o Ambiente, consumos irregulares de óleos, significam, impactos causados no Ambiente, representam INSEGURANÇA RODOVIÄRIA, proporcionam desafios e provocam GRAVES acidentes de afecto a reduzida aderência no pavimento aos outros veículos em circulação.
Fugas de Óleos, Gases, Fluidos e ou de Combustíveis ou similares deficiências devem ser diáriamente identificadas, REPORTADAS a QUEM de dever, avaliadas e prontamente corrigidas!
Um veículo auto aceite em condições ao uso com
manifesto e evidencias de FUGAS, sejam de óleos ou
combustiveis, significa que o Condutor, Não reune minimamente capacidade suficiente para dirigir uma máquina, por isso necessita de Formação em modo URGENTE e capacitação de efeito regular!!
H - O sistema de A/C, Ar Condicionado, se for
usado com frequência provoca e obriga ao acrescido e
excessivo consumo de combustível!
Actualidade: FALSO!!
O sistema de A/C deve ser na actualidade, considerado um elemento de segurança activa, prevenindo eventuais acidentes. Com isso devemos usar as janelas fechadas, o que contribui para um menor consumo de
combustível, se comparado com a situação inversa!
I - O recurso ao uso e selecção da opção em tracção 4x4, apenas deve ser usado em caso de lama, areia,
fora de estrada, praia, campo ou mato duvidoso, evitando-se também excessivos consumos de combustível.
Actualidade: FALSO!!
O sistema 4x4 deve ser utilizado SEMPRE que o
ambiente justifique a necessidade por segurança, mantendo melhor sustento do veículo na via.
J - Quando se abastece o depósito de combustí-

Liga Desportiva de Sofala
Contribuindo para a Promoção
do Desporto em Sofala
ADIRA JÁ
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vel do veículo, para uma longa viagem, devo atestar até
ao topo máximo, até o bocal deitar um pouco por fora
nos limites, para aproveitar melhor o espaço, consigo
encher mais uns 2 a 3 litros na quantidade e também
obter uma boa média de consumo!!
Actualidade: ERRO & FALSO!!
Nunca se deve permitir, por motivos de segurança, fazer o atesto total até ao topo do bocal! No caso
de eventual ocorrência de um forte embate acidental,
não haverá lugar ao quase nulo volume de Ar para permitir a absorção do impacto. O lugar do Ar, foi ocupado pelo liquido, sendo este pouco compressível, a pressão do impacto provoca a explosão, incêndio etc.. resultando GRAVES prejuízos, geralmente vitais humanos e
materiais!
K - Quando em condução, se faz a abordagem
em aproximação de uma LOMBA na via (muito frequente para obrigar os veículos á redução da velocidade) ou na estrada, devo fazê-lo orientando o veículo para a posição diagonal, para evitar bater ou roçar com a
parte inferior do veículo na lomba, por vezes exagerada nas dimensões!!
Actualidade: ERRO & FALSO!!
A correcta abordagem a uma lomba deve ser
SEMPRE no alinhamento da direcção do veículo em
frente, na perpendicular face á lomba, em alinhamento
normal e directo, sem desvios, em velocidade apropriada!
Esta situação evita a distorção da carroçaria e
muitos demais elementos da mecânica que sofrem em
modo irregular, provocando desgastes prematuros e várias outras adicionais perdas e folgas excessivas.
L - O que mais importa controlar nos Pneus é a
profundidade do piso e as dimensões conforme o livrete!
Actualidade: FALSO!!
O elemento primaz e fundamental e indispensável para controlo, trata-se de sabermos se a Borracha
do Pneu, se encontra dentro da norma média de vida útil ao uso, de modo a conseguirmos as desejáveis respostas do Pneu, assegurando-nos as normais condições de e
para circularmos em economia e sobretudo em segurança rodoviária.
Por isso importa controlarmos a data de referência ao Fabrico do Pneu (DOM - Date Of Manufacture), devendo ser esta data limitada ao possivel uso, em
validade máxima de 5 anos, função do Ambiente, da
manutenção que deve ser aplicada aos Pneus e rodas e

do tipo de serviço requerido.
Mais Atenção ao constante esquecimento da
maioria dos Profissionais, incluindo os Mecânicos que
raramente prestam serviço face ao estado das rodas e
Pneus, sobre o necessário controlo, inspecção e correcta
reposição das condições da roda de reserva ou sobressalente e correspondentes acessórios e ferramentas de
substituição e ou desempanagem em estrada.
M - Quando se efectua uma travagem brusca,
por exemplo de emergência, se em pavimento seco de
asfalto limpo e caso os pneus deixem fortes e acentuadas marcas, pelo resultado do brusco esforço resultante
do arrastar das rodas no pavimento, isto PROVA que
os travões do veículo estão a actuar em perfeitas condições!
Actualidade: GRAVE & FALSO!!
Negativo! Todos os veículos na actualidade encontram-se equipados com o sistema auxiliar para a
melhor eficiência e controlo da travagem para maior eficácia, sistema de segurança ACTIVA, prevenindo pelos eventuais incidentes, mais conhecido por ABS., este
sistema, se 100% operacional, EVITA o bloqueio das
rodas e portanto NÃO deve nunca deixar acentuadas
marcas das rodas nos pavimentos de boa aderência, como o asfalto, cimento, misto ou outro bem compactado!
Caso resultem tais marcas nesses pavimentos,
significa imediatamente de que o sistema do ABS não
actuou e portanto deduz-se haver certamente uma deficiência na travagem, conferindo-se normalmente com o
piloto de sinal em alerta amarelo, ABS, sinalizando nos
instrumentos de bordo! Requer diagnostico imediato da
assistencia Técnica da marca e modelo, de preferencia e
evite palpites dos curiosos ditos de tecnicos ou pressupostos Mecânicos!!
N - A principal causa sobre a Nossa elevada sinistralidade rodoviária, deve ser atribuída, ás más condições das Estradas!
Actualidade: FALSO!!
Negativo! Estudos, registos, análises, considerações, experiências comprovadas em moçambique e de
outros Países congéneres, dados reportados pelas competentes autoridades do trânsito e mobilidade rodoviária, bem assim da OMS, são determinantes indicando o
ERRO HUMANO, que constitui a principal causa para
a excessiva e inadmissivel sinistralidade rodoviária!
Contribuem afectação ao ERRO Humano, imensos factos e factores:

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Desde a negligência, desvios pela falta de apropriada capacitação dos Gestores, Chefias e Supervisão,
Inspectores, Coordenadores & Qualidade, Mecânicos,
Auxiliares & sobretudo Condutores, sérios impactos
por distracção, desleixo, desprezo, ignorância, abuso
disciplinar e incumprimento regulamentar, desafio premeditado em fuga ás normas, afectação do álcool, drogas e certos medicamentos, sono, Fadiga, INFORMALIDADES no comportamento cívico por excessos, faltas
de respeito para com o próximo, não partilha do espaço
rodoviário e reduzida noção da importância e afecto do
RISCO, traduzem sempre INCIDENTES, agravados
Custos Operacionais e prejudiciais impactos no meio
Ambiente.
Por último,.. um especial apontamento dedicado
a Todos os usuários, Técnicos, Chefias e Dirigentes, agindo supervisão e controlo sobre a mobilidade rodoviária de máquinas entre elas o veículo automóvel,..
Porque motivos os usuários em geral,.. não consultam o livro/manual dedicado ao melhor uso e manutenção do veículo e que DEVE estar SEMPRE disponível na língua de conhecimento do Condutor, a bordo do

equipamento?
O veículo auto, não pode ser comparado a um aparelho de telefonia móvel, celular, smartphone ou a
um laptop-computador, no Qual um curioso experimenta teclas e a coisa funciona,. porém,. mesmo assim, as
funçòes bloqueiam,.. por excesso de disparates, erros e
tentativas de má operação!!...
Tudo isto desprezamos,.. em troca de Quê?
Foi, foi uma tal de carta de condução tirada assim,.. e continuamos ENGANADOS e MAL convencidos de que sabemos guiar!!
Apropriado momento para reflexão,... Favor
compare suas habituais praticas e pondere sobre a
GRAVE diferença na ausência do correcto aplicativo,
por? negligência sobre Formação adequada, actualizada
face aos presente meios,... diria ainda, infelizmente,..
desafiamos cada vez mais,.. o Risco!■
(Se apreciou positivamente este apontamento,
Queira por favor, distribuir pelos seus contactos, esclarecendo desta importancia, porém, agradeço mantenha a identificação original e contacto de Quem concebeu e emitiu este valor de ordem, delicadamente Preventiva).■

Ministro alemão da Cooperação Económica e para o
Desenvolvimento visita cidade da Beira
Beira (O Autarca) – O Ministro da Cooperação Económica e para o
Desenvolvimento da República Federal
da Amenha, Gerd Müller, realizou uma
visita ontem a cidade da Beira, com
objectivo de acompanhar de perto a evolução e o respectivo impacto dos
projectos de desenvolvimento da urbe
financiados pelo seu país.
Acompanhado
lado-a-lado
com o autarca da Beira, Daviz Simango, Gerd Müller visitou o Rio Chiveve,
cuja restaurtação contou com o financiamento do Banco de Desenvolvimento Alemão (KFW), que está igualmente
disponível a apoiar o projecto de construção do parque de infra-estruturas
verdes urbanas a ser implantado nas
margens do “Chiveve”.
O governante alemão mostrouse satisfeito pelo trabalho do Conselho
Municipal da Beira.■ (Redacção)

O ministro alemão da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento, Gerd Müller,
com o autarca Daviz Simango, saudando um grupo de artistas locais de canto e dança
que expressaram boas vindas de gratidão pela visita do ilustre visitante

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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ONU lança questionário de percepção sobre as
actividades da organização em Moçambique
Maputo (O Autarca) – A Organização das Nações Unidas (ONU),
por meio do seu Grupo de Comunicação, está a conduzir um Questionário
de Percepção sobre as suas actividades
em Moçambique com o objectivo de
recolher informações para a criação de
sua estratégia de comunicação em longo prazo.
O questionário visa recolher
insumos e avaliações das actividades
da ONU em Moçambique de membros
da sociedade civil, do governo, do sector privado, dos parceiros dos Medias,
do seu próprio Staff e do público-geral.
Seu objectivo central é servir de componente de base para a criação da estratégia de comunicação em longo prazo da organização que apoiará a implementação do Quadro das Nações Unidas de Assistência ao Desenvolvimento para Moçambique (UNDAF) 20172020.
Segundo uma nota recebida na
nossa Redacção, essencialmente, busca-se (i)- Compreender como os actores-chaves avaliam as contribuições da
ONU para os principais desafios de desenvolvimento de Moçambique; (ii)Compreender quais são, na avaliação
dos actores-chaves, os desafios prioritários para o desenvolvimento de Moçambique nos próximos anos; (iii)Compreender o nível de informação
sobre os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para qual
ODS, as Nações Unidas, mais contribuíram desde 2017, e quais devem ser
priorizadas até 2020; e (iv)- Compreender como os actores-chaves gostariam de receber informações sobre a
ONU, com qual conteúdo e frequência.

O Quadro das Nações Unidas
de Assistência ao Desenvolvimento para Moçambique (UNDAF) 2017-2020
é a expressão das prioridades e da direcção estratégica do Governo de Moçambique e das Nações Unidas (ONU)
para o apoio ao desenvolvimento na-

cional.
Está alinhado com os instrumentos de desenvolvimento nacionais
e internacionais, nomeadamente o Programa Quinquenal do Governo 20152019 e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.■ (Redacção)
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FORÇAS OCULTAS CHAMADAS
‘PRA’ TRATAR MAÇAROCA
QUE PERDIZ QUER COMER
«*FRELIMO VISITA ASSOCIAÇÃO DOS
MÉDICOS TRADICIONAIS (AMETRAMO)*
O Secretário Geral da FRELIMO, *Roque Silva
Samuel* reuniu-se na manhã desta sexta-feira, com a associação dos médicos tradicionais a nível da Cidade de
Maputo para reflectir e em torno dos desafios desta urbe
e enaltecer o papel que este segmento desempenha na sociedade. “A visita a Ametramo acontece num momento
especial, quando estamos a escassos dias para a celebração do 31 de Agosto, dia da medicina tradicional e cá

2022

viemos no intuito de encorajar os nossos compatriotas
para que continuem com a agenda de desenvolvimento
do País”, disse Roque Silva.
Por seu turno, os membros da Ametramo comprometeram-se em trabalhar lado-a-lado com a FRELIMO, com vista a Vitória do seu Candidato *Eneas
Comiche*.» (Nosso bold)
(Data Venia à Página Oficial do partido FRELIMO no Facebook. Consulta em 24 Agosto 2018)
Dialogando: Mphumo Kraveirinya.
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