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EDITORIAL
Até sempre Inácio Chire, Amigo e Colaborador d’ O Autarca
Beira (O Autarca) – O Autarca perde um dos seus
Melhor e Maior Amigo, Colaborador e Apreciador de sempre. Inácio Chire faleceu na manhã do último sábado (26jun
2021), na cidade de Tete, vitima de complicação de saúde
muito rápida. Neste momento de dor, consternação e angustia torna díficil narrar a relação histórica que vigorou entre o
Inácio Chire e O Autarca praticamente desde da fundação do
Jornal. Fica, desde já, o compromisso que serás sempre recordado nosso ídolo. Como bem definiste, quando a 19.02.
2011 assinaste o livro de honra d’ O Autarca, “pra frente é
caminho”. Iremos continuar a representar a caracterização
que nos ofereceste na sua mensagem! Descance em Paz IC!■

Frase:

Todos sabemos que a morte faz parte da vida, mas
ainda assim ela consegue sempre nos surpreender!

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/06/2021
Moeda
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Compra
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74.84

76.63
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62.7

63.95
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4.4

4.49
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: ME Mabunda
(memabunda@gmail.com)

Inácio Chire!
O sábado, 26 de Junho, tinha tudo para ser um sábado normal, igual a muitos outros. Acordáramos como normalmente, eu e a senhora, a dona Vilma, por aí oito horas
fomos fazer a habitual caminhada no Repinga, voltáramos,
mata-bicho, boa mandioca com salada… depois disso, a assistência aos jornais televisivos da tarde, no meio da soneca
- o cansaço da caminhada, mais o efeito do mata-bicho!
A decisão foi ir estender-me na cama a relaxar depois da intensa caminhada… oito voltas no Circuito Repinga! Obra.
Levantado da poltrona, em pé já, devido dar uma olhada no telefone… a febre do século XXI. Eis que num dos
grupos me deparo com a… triste notícia! Três ou quatro palavras! Li e reli, não acreditei. A caminho da casa de banho,
faço uma chamada para o ‘postador’ e este confirma a veracidade da informação! Perdi o xixi! Faço Mais duas chamadas a pessoas muitíssimo próximas! E veio a confirmação!
Imperbe e perene!
Sim, é verdade, o Inácio Chire nos deixou! O sono e
o cansaço… sumiram!
Recuemos no tempo. Estamos em princípios dos anos 90, ano de abertura do país ao multipartidarismo. A 30
de Novembro de 1990, o Presidente Joaquim Chissano proclamava a entrada em vigor de uma nova constituição, uma
constituição que abria espaço para o multipartidarismo. Moçambique deixava de ser República Popular e passava a República apenas. Em 1991, fico sub-chefe de Redacção do
Domingo e com toda a responsabilidade política do jornal...
Aliás, o jornal acabava de passar de magazine cultural para
generalista com enfoque na política.
O país está efervescente! Em todo o país, acabava
de se discutir o abraço ou não ao multipartidarismo; a guerra
já tinha ganho proporções insustentáveis; os efeitos do fim
do Bloco de Leste sopravam em todo o mundo, incluindo
entre nós. A abertura e as liberdades já eram realidade em
Moçambique. Eis então que há um “disarray” qualquer na
Universidade Eduardo Mondlane, uma greve. A primeira de
estudantes no país, depois da proclamação da Independência
Nacional, em 1975. Inácio Chire, estudante de engenharia
química e membro do corpo directivo da Associação dos Estudantes Universitários, estava metido no barulho. E a Associação teve que ir parar ao jornal Domingo, que fez a cobertura do assunto. Foi assim que travei conhecimento com o I-

nácio Chire!
Inicialmente, não foi para copos, nem muita coisa aí
além. Uma ou outra vez, encontrávamo-nos por aí e batíamos papo. Descobrindo eu que ele tinha uma veia literária,
convidei-o a passar a assinar uma coluna nas páginas do Domingo. E, domingo, sim, domingo, sim, lá foi ele perfilando
a sua prosa. Escrevia muito bem, diga-se de passagem. A
coluna foi aberta antes de o PCN - Partido de Convenção
Nacional - se constituir e anunciar-se publicamente.
No entanto, mesmo depois de se constituir e se anunciar publicamente, Inácio Chire continuou a escrever a
sua crônica semanal para o jornal Domingo. Diríamos que o
jornal Domingo foi um dos primeiros a contribuir, à sua maneira, para o pluralismo de ideias no país! Nessa altura, ainda era o único semanário no país!
A nossa convivência de facto intensificar-se-ia a
partir de 1995. Em Março deste ano, a Orlanda Mendes abre
o programa ‘Esta Semana Aconteceu’ na Rádio Moçambique, de cujo o primeiríssimo programa foram convidados
Carlos Cardoso e Moisés Mabunda. No rol dos comentaristas do programa, estava o Inácio Chire e, depois, Manuel Araújo. Durante vários programas, debatemos o país, defendemos as nossas perspectivas, os nossos ângulos, as nossas ideias. Ele já vinculado ao PCN. Discordamos, concordamos
e… ficamos amigos!

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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tava de notícias
o país, era oDE
Inácio
Chire! Digo “nos”,
Os debates, as discussões, as concordâncias, mas sobretudo as discordâncias, continuavam depois da gravação
do ‘Esta Semana Aconteceu’, muitas vezes regadas com boa
cerveja. O Chire gostava de cerveja bem gelada. Vezes sem
conta, no Centro Social da RM, só interrompidos porque eu
tinha que ir fechar o jornal - a gravação era às 13 horas; outras tantas vezes em outros lugares.
A amizade cresceu de tal sorte que algumas vezes ele foi parar à minha casa, algures na Rua Carlos Silva e eu
na dele, na Versalhes… Chire curtiu muito bem a minha cerimônia dos 39 e 40 anos, esta última no Clube Militar. Mas
muitos também foram os papos em vários locais Maputo adentro. No Calu, ao sabor de uma carne de vaca muito bem
assada; no Mercado do Peixe, embaixo de saborosíssimos
mariscos. Umas dessas vezes, levávamos para ali o Manuel
Araújo, o edil de Quelimane, e ficávamos ali a discutir o
país até fecharem completamente o local… Não tantas vezes, íamos ao Coimbra… mas milhentas de vezes íamos parar ao Restaurante Náutico, depois Water Front… ali na Escola Náutica. Este chegou, nalgum momento, a ser um
dos… “estados maiores” do Chire! Bebíamos boa cerveja
gelada, em drafts, discutíamos sobre o país, discordávamos
sobre o país e depois víamos futebol…
Quando, por cerca de dois anos, dois anos e tal
(2000, 2001 e 2002) andei buscando o mestrado na Universidade de Pretória, na África do Sul, quem me… nos alimen-

o segundo era o Manuel Araújo. Eu em Pretória, ele (o Araújo) em Londres a fazer o seu doutoramento! O Chire lá
nos bombava com o “imensis” todas as manhãs! Obrigado,
Irmão.
No regresso ao país, ainda reatamos os nossos encontros, mas a intensidade tinha descido de tom, tamanhas
eram as solicitações profissionais de ambos os lados. Ele já
andava mais fora do país, depois de passar pela MOZAL para a BHB Biliton e depois outros voos e eu em muitos compromissos na praça… feito autêntico turbo!… até também
dava aulas na Universidade! UEM!
O último encontro, praticamente, foi há quatro anos,
num restaurante no Campus Universitário. Eu completava anos e ele chamou-me e ofereceu-me um almoço e brindamos
como nunca tinha acontecido nos últimos anos, na companhia e convívio do Lázaro Bamo! E a conversa durou a tarde
toda. Depois, falávamos ou ao telefone, ou no WhatsApp,
como a 12 de Junho último, quando ele postou a foto que
hoje está a fazer furor nas redes sociais. Liguei-lhe e falamos
um pouco de nós!
Com essa foto, ele desejava a todos os seus amigos
“um bom fim-de-semana”… e alguém, hoje, comenta: “afinal esta era a forma que encontraste para te despedires de
nós”!
Huuum… Inácio Chire, esta foi a forma que
encontraste para te despedires de nós? Até sempre, Amigo!■
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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

Nada Explica uma Aflição, quando Há a Solução!
Passamos mal quando não temos, porém talvez pior,
quando o recurso está à mão, mas nem imaginamos como utilizar, agrava a emergência por distracção!
O primeiro Kit de socorro e que bem facilita ultrapassar uma situação de emergência é,... "o conhecimento"!
Agirmos prevenidos e mantermo-nos capazes, não
tem estado alinhado com a prioridade para a maioria dos
condutores, técnicos e supervisão, admitidos e considerados
bons profissionais,...
Ainda que tenhamos larga experiência, cursos e certificados, as dúvidas quanto ao adequado uso e manutenção diária de um veículo, continuam a marcar as barreiras
de elevados custos, evidências de prejuízos aos meios, pese
o facto de quase tudo estar Hoje ao dispor de um clique, aprender, aplicar e assegurar o de evitável!
A grande lição é que devemos afastar as falsas opções, mitos, colocar de parte os hábitos do passado, inovar
disciplinas alinhadas por conformidades, resulta sempre, travamos as perdas, um bônus profissional, para todos em
mobilidade.
Antes de decidir uma viagem, ou uma jornada ao
volante, pondere a rota prevista, mas sobretudo confira consigo próprio se reúne as habilidades suficientes, e se combinam com os recursos necessários e disponíveis, isso requer evidentemente:
Observar condições no veículo, conferir a operação
do equipamento instalado, os acessórios para desempanagem e emergência, se satisfazem os requisitos, se estão acondicionados, capacidades e características da viatura face
às condições necessárias para essa jornada...
Caso seja confrontado com algo imprevisto na rota,
o preparo antecipado da viagem deve assegurar-nos soluções
capazes de superarmos incidentes,...
Nesse sentido, é recomendável considerarmos dispositivos a seguir sugeridos, para que os profissionais se
mantenham aptos a agir em eventuais situações de, avaria,

colisão, socorro e emergência:
 kit de primeiros-socorros, incluindo uma porção
de desinfectante em solução de álcool e conferir
mensalmente.
 Água potável de reserva a responder pela manutenção e saúde dos ocupantes, lava mãos, limpeza
de vidros, faróis, farolins e se necessário, para adicionar ao sistema de arrefecimento do motor.
 Emergência para pneus: Compressor, manómetro
de pressão, Kit tapa furos, ferramentas necessárias para troca de rodas e 2 calços para o bloqueio
do movimento.

Extintor, localizado na cabina, adequadamente fixo, fácil acesso ao condutor, validade e acessorios
controlados, capaz para combate ao início de incêndio ou podendo servir ao afugentamento de animais perigosos.
 Dispositivo acumulador de energia em reserva, para
recarga da batéria do telemóvel e uma lanterna.

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

JOSÉ ZECA, Msc
CONSULTOR

BEIRA
SOFALA

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

JOSÉ ZECA, Msc
CONSULTOR

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br
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terna.
Cabos auxiliares de ligação para a bateria, corda
para reboque, chaves universais de aperto, uma
pá, uma porção de arame e fita larga, com forte
poder adesivo a diferentes superfícies.
 No caso de dificuldade na abertura de portas, a
fuga de emergência aos ocupantes, deve ser assegurada e conseguida, fazendo uso das partes metálicas do encosto de cabeça, facilita como ferramenta para quebrar os vidros das portas ou janelas.
 Dispôr de uma faca de mato na cabina, entre outras utilidades, permite o corte do cinto de segurança, caso em emergência, seja necessário.
Essencial ao condutor, é saber como utilizar adequadamente todos os Kits, acessórios, cuidar pela manutenção, conferindo regularmente se a operacionalidade se
mantém em ordem.
Por exemplo, qualquer kit de emergência, é inútil
para quem nunca aprendeu a utilizar ou não sabe como
deve proceder, quando fôr vital naquele inesperado instante!
O mesmo se aplica à habilidade capaz para a
condução, ciente das pré-condições do veículo que se propõe dirigir, atendendo aos ocupantes, passageiros, carga, clima, trânsito e como deve proceder em caso de emergência


Tratando-se de um veículo 4x4, importa actualizar
os conhecimentos sobre o adequado uso e manutenção do
sistema 4WD instalado nessa viatura, o recurso certo sob
chuva, falta de aderência dos pneus ao solo, piso escorregadio, vento forte, poeira, areia, nevoeiro, cacimbo,...
Ou até, caso seja forçado a colocar as rodas fora da
estrada, em situação de fuga, protegendo a vida e a dos seus.
Apesar de se tratar de um procedimento que envolve todos os profissionais, a condição de emergência tem sido negligenciada, desleixada, agrava o risco, consumos,
custos, e pior, multiplica indisciplina, sustentada em mitos,
e Não Conformidades:
Nunca, mas Nunca deixe de consultar o manual de
instruções de uso e manutenção do carro, mesmo que possua muitos milhares de km de pressuposta e convencida experiência!
Provavelmente utiliza a caixa de velocidades automática, mas guia exclusivamente na posição "D" de drive, e
despreza as outras posições disponíveis, por exemplo, 2, L,
D3, S, ou (+/-), abraça graves Erros na condução, apesar
de tanta experiência, gera despesas e coloca as rodas em cima do perigo.
Importa revermos a noção de prioridade, e procedermos com atitude profissional, desse modo, facilitamos a
vida envolvendo as organizações, nossas famílias e comunidades.■

Avião da LAM aborta voo Tete - Maputo após
tripulação receber aviso de anomalia no aparelho
Tete (O Autarca) – Mais um
voo da LAM tornou embaraçoso o ambiente dos passageiro. Foi ontem a noite (20:47 horas locais) no Aeroporto de
Chingozi, na cidade de Tete. O voo
TM-137 tinha destino o Aeroporto de
Mavalane, cidade de Maputo. Supostamente devido a gravidade do evento, o
voo acabou por ser cancelado.
Um passageiro do voo comentou nas redes sociais que no momento
da descolagem, de repente, o avião desacelerou, pousou na pista e parou.
“Parece que o motor falhou e todos ficamos assustados”.

Posteriormente, a LAM emitiu
uma nota de esclarecimento acompanhado de apresentação de desculpas
pelo sucedido.
“Durante a corrida de descola-

gem e dentro da velocidade, que permitiria uma desaceleração segura e
completa, a aeronave emitiu um aviso
de uma anomalia que obrigou os pilotos a seguirem o protocolo de segurança, de acordo com o fabricante da aeronave, tendo-a imobilizado confortavelmente, para voltar à placa de estacionamento e ser sujeita à verificação e
correcções eventuais, para continuar
em operação”.
Entretanto, urge salientar que
estão a ser muito repetitivos cenários
anômalos envolvendo aviões da LAM,
o que não abona a companhia.■ (R)
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Moçambique 1962 – 1963
OS PRIMEIROS DIPLOMATAS ANTES DA LUTA
ARMADA E OUTROS HERÓIS ANÓNIMOS
Pesquisa, Arquivo, Resenha, Grafismo e Paginação de

©João Craveirinha, Jr. (SPAUTORES 10755)

BREVEMENTE ESPECIAL: PROCESSOS DE NACHINGWEA 1975

versus PROCESSOS DE MOSCOVO 1936-1938.

A HISTÓRIA POR CONTAR
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Portugal colonialista desde 1955 recusou sempre o diálogo pelas vias
diplomáticas em campo neutro internacional, para preparar em Paz as
independências das suas colónias africanas.
A imagem em cima fala por si. É de 7 de Novembro de 1963 em Nova
Iorque, nas Nações Unidas. Portugal renitente enviou tropas da Europa.
O recurso às armas foi a única alternativa africana – também no caso de
Moçambique em 1964. Os povos africanos descolonizaram-se por si próprios e
não por vontade de Portugal.
Aliás, seguindo o exemplo da própria História de Portugal contra a
Espanha e a França, na luta pela liberdade como país, há mais de 800 anos.
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Nunca aceitámos.
Éramos como árvores altas
que se curvam quando o vento é forte
mas sabem
que a submissão é temporária

We never accepted.

Acumulámos ansiedade nos nossos
corações
coragem nas nossas mãos
balas nas nossas casas

We stowed anxiety in our hearts
courage in our hands
bullets in our homes

A ternura e o ódio impulsionavam-nos

Tenderness and hatred impelled us
Our sons measured their height
by the length of guns

Os nossos filhos mediam o seu tamanho
pelo tamanho das espingardas
A angústia da espera pesava-nos
como uma esperança sem termo
…………………………………………
Felizes os que vivemos no nosso tempo
em liberdade
construindo liberdade

1970 Jorge Rebelo

We were as tall trees
bending when strong wind blows
but who know
submission is just for a time

The anguish of waiting
weighed on us
like an endless yearning
……………………………………
Happy those who live in our time
in freedom
building freedom

Jorge Rebelo 1970

Ano 4, n.º 49, Março de 1935

O Autarca: seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira

O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 28/06/21, Edição nº 4172 – Página 14/15

O POVO ANÓNIMO
HERÓICO MOÇAMBICANO
Como todo corpo precisou de uma cabeça e vários
membros para caminhar rumo à independência –
os tropeções e quedas fazem parte do processo da
história da espécie humana cheia de muitos erros
trágicos e dolorosos, e de sacrifícios voluntários em prol
da maioria desconhecida. O resto não são fait - divers de escárnio e maldizer para encher manchetes –
são muito suor e sangue, sem lágrimas para chorar. ■
©João Craveirinha, Jr.
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