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“Achei muito engraçado andar pela Beira e ver os
meus cartazes colados nas árvores”
`
- Alexandra,
Diva do Fado Tradicional

Beira (O Autarca) – Alexandra é uma célebre cantora do Fado Tradicional, cuja carreira já leva mais de
quarenta anos. Semana passada esteve
pela primeira vez na cidade da Beira,
onde teve duas actuações no Hotel Sena. É portuguesa mas considera-se luso-moçambicana. Em entrevista ao O
Autarca, Alexandra lembra ter vindo a
Moçambique pela primeira vez quando
era miudinha, com cerca de 13 anos,
tendo vivido em Maputo cerca de 20
manos.
O Autarca: Fale-nos do seu i-

nício?
Alexandra: Gostava cantar em
Maputo, onde eu vivi, onde comecei a
cantar com 13 anos. Cantei na rádio,
fui vocalista de conjunto, cantei em vários espaços, entre os quais o Sheik,
nas praias de Xai-Xai, Chonguene.
Nunca havia vindo a Beira, como nunca havia vindo a centro nem a norte.
Muita pena minha. A região mais a
norte onde fui cantar foi Inhambane.
Vim a Moçambique miudinha,
vivi cá 20 anos depois regressei a Portugal e não sai mais de lá. Aliás, eu re-

Esqueça os tempos de aflição, mas nunca esqueça o que eles
Frase: lhe ensinaram – Herbert Spencer Gasser

gressei a Portugal de férias, porque
que-ria ficar em Moçambique, só que
quando chego a Portugal surgiu a oportunidade de cantar. Começaram a me
convidar para cantar, ir fazer concertos
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ao estrangeiro e eu ai disse que não
volto mais a Moçambique. Mas dizia
sempre, quando me reformar eu volto e
como ainda não me reformei (tanto riso) nunca se sabe, mas eu adoro Moçambique, não há nada mais a fazer.
Quando vejo na televisão a imagem de Moçambique comove-me,
fui agora a Maputo comovi-me, fui ver
a minha casa.
Realmente as pessoas quando
vêem a África sentem qualquer coisa
como um feitiço. Isso é um feitiço, tem
um feitiço que nunca mais sai de dentro de nós.
Eu me considero de Moçambique, é a minha outra pátria também.
Nasci em Portugal mas vivi muito tempo aqui e tenho um amor igual ao que
tenho por Portugal. Os dois estão equiparados.
Gosto muito de Moçambique,
porque é a sua gente é muito simpática,
sempre com soriso. Antigamente e
continua a ser diziam que é a terra do
soriso. E realmente os moçambicanos
continuam a ser muito simpáticos e
muito sorridentes, sempre bem dispostos, o que é muito bom. Eu gostei, adorei mesmo.
O Autarca: Como descreve
este primeiro contacto com a Beira?
Alexandra: Gostei muito, adorei muito, como lhe disse não estava
nada a espera que as pessoas me recebessem tão bem, com tanta simpatia e
depois achei muito engraçado andar
pela Beira e ver os meus cartazes colados nas árvores. Achei lindíssimo. Eu
dizia que é a primeira vez que me vejo
colada nas árvores (risos), muito giro,
muito engraçado. Os sítios onde passei,
os restaurantes onde fui encontrei gen-

Alexandra durante o show informal de fado tradicional no Hotel Sena, na cidade da Beira.
Ela considerou o público beirense maravilhoso e o Hotel Sena Fantástico. A audiência
descreveu a iniciativa interessante e diferente, que vale a pena apostar

te muito simpática. Fiquei mesmo sensibilizada com a forma como fui recebida. Eu tenho Moçambique no meu
coração e irei ter por toda a vida. Já fui
cantar a Maputo duas vezes desde que
tenho a minha carreira em Portugal que
já tem 40 anos.
O Autarca: E os shows no
Hotel Sena?
Alexandra: Foi muito bom, o
público recebeu-me muitíssimo bem.
Eu cheguei até a ter certo receio porque as pessoas aqui não me conhecem,
pensei que não soubessem muito de
Fado e eu vim cá pouco receosa, mas a
realidade mostrou que a Beira tem um
público maravilhoso. E o Hotel Sena,
este então é fantástico, estão de para-

béns, acredito que não haja mais hotéis
com esta categoria na Beira. O Hotel
Sena, como disse, é fantástico, não estava a espera que fosse tão óptimo como é e com uma administração excepcional. Todas as pessoas que trabalham
aqui são incrivéis, simpáticas, fiquei
realmente sensibilizada. Tive dois espectáculos diferentes com público diferente, o primeiro foi um espectáculo
mais formal e o segundo mais informal
e tive que conduzir os espectáculos de
forma diferente. Gotei dos dois públicos diferentes e dos dois espectáculos.
Foi muito bom ter cá estado e gostava
muito cá voltar mais vezes (risos). Levo comigo no coração boas recordações.■ (Érica Chabane)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

30 de Novembro de 1972 ... Abel Xavier
Abel Luís da Silva Costa Xavier, mais conhecido
como Abel Xavier ou Abel Faisal Xavier foi um futebolista
que actuava na posição de defesa.
Jogou no Benfica e em vários clubes internacionais
como o Liverpool e o Galatasaray. Em 2005 foi apanhado
nas malhas do doping, mas após o termo da sanção voltou
ao futebol, actuando no Middlesbrough. A última equipa
onde actuou foi Los Angeles Galaxy.
Em 2013 começou a sua carreira de treinador e, em
7 de Julho desse mesmo ano, foi anunciado como o novo
treinador do Olhanense. A administração do Olhanense
SAD em Outubro de 2013, rescindiu o contrato com Abel
Xavier, que dirigiu a equipa em oito jogos e teve apenas
duas vitórias. Em Dezembro de 2014, Abel Xavier for apresentado como novo treinador do Sporting Clube Farense.
Em 25 de Janeiro de 2016, foi anunciado como novo treinador da selecção de futebol de Moçambique.

Abel Xavier nasceu em Nampula no dia 30 de Novembro de 1972. Completa hoje os seus 46 anos de idade.■
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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

Fiscaliza-se o desempenho dos Condutores,
ÓPTIMO - E os desempenhos de Quem assiste
Condição dos Veículos para a Estrada?
Fiscaliza-se o desempenho dos Condutores,.. óptimo, afirmativo e correcto!
E Quem fiscaliza os desempenhos dos Mecânicos e
Oficinas, sim, os que possuem a missão de prepararem
tecnicamente os carros em condição para a estrada?
Prezados Condutores e Interessados,
Propomos que avalie e pondere sobre MAIS este
arriscado Risco:
Se o MECÂNICO não se Aplica no método Conduzir Defensivo, nunca será CAPAZ de fazer o desejável Diagnóstico de eventual deficiências ou avarias, naquela máquina que nos transporta e nos facilita de tudo
para tantos muitos...!
Solidário aos sucessos pelos apropriados desempenhos Quando alinhados ao desenvolvimento, satisfazendo conformidades com a importância dos Serviços de Assistência Técnica aos veículos automóveis,.. e outras máquinas;
No entanto, aqui pedimos o Vosso dedicado Atento a uma indispensável questão que se deve colocar:
O nosso MECÂNICO, e que deve ser um Condutor BEM ATENTO, encontra-se CAPAZ de identificar a
função, objecto e correcto uso de TODOS os símbolos
relacionados e conformes com a sinalética a bordo em evidência nos instrumentos de comando e operação, para as
máquinas e carros, em que de modo técnico e responsevel,
afirma reunir imediata aptidão para correctamente agir??
Independentemente da habilitação Técnica e Administrativa adquirida, inclusive talvez outros cursos e formação de capacitação já antes atendidos,.. estou convicto

de que esta nota de apontamento, merece justamente a melhor atenção no âmbito preventivo e pela redução dos impactos, risco, despesas e custos desnecessários no nosso
ambiente profissional e muito justamente quando em sofrimento por sinistralidade.
Atentos aos céleres desenvolvimentos sobre os
modernos sistemas tecnológicos de instrumentação, comando e facilitadores da apropriada operação & manutenção, disponíveis a bordo das presentes máquinas que dirigimos na actualidade;
Orienta-me a vasta experiência profissional, valores de conhecimento específicos e integrados de harmonia
aos meios locais e na qualidade de Perito Automóvel &
Formador Certificado, ao ser constantemente confrontado com a maioria dos Profissionais, Motoristas, Mecânicos, outros Técnicos e Chefias na relação do uso, operação, manutenção automóvel e variadas m
quinas mó-veis, manifestando no entanto, frequente
desconhecimen-to
de
parte
dos
símbolos que
regularmente se apresentam a bordo da viatura que
pressupõem dominar, mas encon-tram-se afinal, enganados
e desajustados ao eventual con-trolo!
No nosso entender e por alinhamento com esta dinâmica tecnológica, trata-se de uma não negociável medida de conformidade, pois os instrumentos de informação,
alerta & controlo a bordo devem ser considerados uma
ferramenta essencial ao correcto desempenho de um
Condutor e bem assim de qualquer outro potencial usuário, com um impacto ainda mais acentuado quando admitimos que o veículo se encontra na alçada de um MECÂNICO ou seja, convictos e tranquilos de que as eventuais de-

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 30/11/18, Edição nº 3601 – Página 05/07
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

ficiências na viatura, devem ser avaliadas, identificadas e
detectadas, para que sejam corrigidas em total conformidade com procedimentos técnicos e de valor custo.
Uma Evidência Justa que devemos concluir e ter
presente:
Em nossa opinião técnica e isenta de efeito ou domínio comercial, entendemos que um MECÂNICO deve,
ANTES de MAIS, estar CAPAZ de reunir valores ao desempenhar sobretudo e obrigatoriamente também, como
um meticuloso usuário da máquina que afirma capaz de
avaliar, ou seja, saber efectivamente agir como um BOM
Condutor!
Aos Técnicos em Quem justamente devemos confiar os desempenhos dos serviços de Assistência aos veículos que dirigimos, recomenda-se sobretudo reunirem entre outras habilidades, mas também e sobretudo, actualizadas CAPACIDADES que lhes permita facilidades de se aplicarem no domínio da máquina, no alinhamento dos procedimentos da Condução Defensiva, caso contrário, dificilmente conseguem realizar e obterem um correcto e apropriado diagnóstico de competência capaz para identificarem e resolverem as potenciais deficiências electromecânicas nas viaturas!
Óbvio que, não faz sentido: um técnico (mecânico) ser considerado CAPAZ a assegurar desempenhos de risco técnico nos serviços de manutenção, reparação e zelo dedicado a um equipamento móvel, se afinal, esse tal pressuposto confiável Técnico, infelizmente
também desconhece o apropriado método ao correcto
USO da máquina a que se propõe diagnosticar, avaliar
deficiências e intervir!??
Nada difícil de evitarmos o risco de acidentes, prejuízos dos excessivos gastos e custos, Se, nós Condutores
e ou Operadores profissionais, nos mantivermos de harmonia e alinhados com os Parceiros da Assistência e da
Logística, & vice versa, todos os usuários, actores e su-

pervisão, estivermos conscientemente capacitados e actualizados no tempo e por conveniência em acompanharmos do constante e crescente desenvolvimento das inovadoras tecnologias, agora e Hoje ao nosso alcance!
Estimado Operador de transportes, encontra-se
seguro de que a Frota de veículos no Seu domínio, tem sido assistida por Mecânicos & Oficinas regularmente capacitados ao correcto uso das viaturas no objecto não negociável em resolverem eventuais deficiências envolvendo
e afectas a componentes para Segurança Rodoviária, devidamente identificadas por um efectivo Diagnóstico aplicado?
Aos Dirigentes que prestam Serviços de Assistência técnica de marcas ou generalistas em constante processso, confere Evidencias de que seus Técnicos ou MECÂNICOS, se encontram actualizados e capazes aos presentes actos preventivos e aplicativos da Condução Defensiva pelo método Avançado e certificado na defesa dos
usuários e clientes dos veículos automóveis, ciente de que
podendo afectar milhares e milhares de utentes em trânsito rodoviário?
Admitindo-se que tem havido fiscalização, a olhos
vistos, basta observarmos os oleos constantemente derramados nos pavimentos, pelos carros que também acabam
de sair das Oficinas, tudo indica Senhores Fiscais, que algo de muito errado vai cadeia de valores e que se encontrase MUITO desequilibrada, por isso e infelizmente, o sofrimento da Sinistralidade vai continuar agravado e projecttado a Subir!!
Apelamos a Sua ponderada Atitude Preventiva e
dedicação vigilante sobre o risco que os Seus correm, e
para que minimizemos pelo menos Esta, de muitas e variadas causas contribuintes para a inadmissível Sinistralidade
rodoviária.
Atentos, podemos agir a evitarmos colocar muitos
outros inocentes em risco também.■

Renamo reunida na Serra da Gorongosa
Beira (O Autarca) – O Conselho Nacional da Renamo – Resistência Nacional Moçambicana, encontra-se reunido
desde ontem, quinta-feira (29Nov18), na Serra da Gorongosa, província de Sofala, em sua sexta sessão ordinária.
O encontro de dois dias deve decidir nesta sexta-feira (30Nov18) a data e o local da realização do próximo congresso da organização política para a eleição novo presidente do partido que irá suceder Afonso Macacho Marceta Dhlakama, falecido em Maio último.
Nos bastidores já correm três nomes para a sucessão do falecido carismático líder da oposição, nomeadamente o actual coordenador interiono do partido, Oussfo Momade, Elias Dhlakama (irmão de Afonso Dhlakama) e Manuel Bissopo, actual secretário geral da Renamo.■ (Redacção)
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Adelino Timóteo lança na Beira “A Volúpia da
Crocodilos (2014); Apocalipse dos
Pedra”
Predadores (2014). Consta da AntoloBeira (O Autarca) – Vai ser
apresentado publicamente no dia 10 de
Dezembro próximo, no Camões – Centro Cultural Português, Pólo da Beira,
o livro do autor beirense Adelino Timóteo, denominado “A Volúpia da Pedra”, sob a chancela da Alcance Editores.
Neste livro o autor dá à pedra a
força, a energia da mulher, um enlaçamento quase místico. O Poeta no livro
exercita-se nesse tipo de arquitectura
da desconstrução-construção do discurso literário.
Esta obra convida os leitores a
fazer uma ligação entre a pedra, a poesia e o amor que se encontram em múltiplos sentidos, numa multiplicidade de
significados e variadas formas, segundo o autor.
O livro será apresentado pelo
Professor Doutor Martins Mapera
(Doutorado em Hermenêuticas Culturais e Diretor da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanidades da UniZambeze). Contar-se-á ainda com um momento cultural pelo grupo de teatro
Nzangas, da Universidade Pedagógica
– Delegação da Beira.
São as seguintes publicações
do autor Adelino Tomóteo em poesia:
Os Segredos da Arte de Amar (1999);
Viagem à Grécia através da Ilha de
Moçambique (2002), Prémio Nacional
Revelação de Poesia da AEMO (2001);
A Fronteira do Sublime (2006); Dos
Frutos do Amor e Desamores até à Partida (2011), Prémio BCI 2011; Livro
Mulher (2013); Corpo de Cleópatra
(2016). Na ficção narrativa tem publicados: Mulungu (2007); A Virgem da
Babilónia (2009); Nação Pária (2010);
Não Chora, Carmen (2013); Nós, os do
Macurungo (2013); Na Aldeia dos

gia da Poesia Moçambicana Nunca
mais é Sábado (Dom Quixote, Lisboa),
Colectânea Breve da Literatura Moçambicana (Identidades); Poesia sempre, 2006 (Biblioteca Nacional do Brasil), entre outras.
Adelino Timóteo nasceu a 3 de
Fevereiro de 1970, na cidade da Beira.
Formado em Ensino de Língua Portuguesa, cuja docência não chegou a exercer.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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in memoriam
de Júlio Polli do
Museu de Jahu
A propósito do fake news posto a circular em inícios novembro 2018, sobre o encerramento do Museu de Jahu, confundindo com
o do Teatro local, recordamos esse grande ativista cultural que foi Júlio Polli. Filho adotivo
e historiador da cidade, deixou-nos prematuramente em 24 julho 2016, aos 42 anos de idade.
Em 15 de março 2013, edição nº 2506,
pp. 3/5, reproduzimos a sua entrevista exclusiva a este jornal O Autarca da Beira, de Moçambique, por altura da minha viagem a Jahu,
vinda de Lisboa. Périplo pela capital Brasília a
Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Bauru a Jahu, no Estado de São Paulo. ■ SG

Fotos de Silvya
Gallanni© no
local, em 2013.
Imagens de 2013: 1ª coluna, em baixo – Júlio
Polli na entrada do Museu Municipal de Jahu. Em cima,
nesta coluna: Júlio Polli numa das suas sessões no Museu sobre a História de Jahu. À direita, vitrina de instrumentos com que se acorrentavam os escravos e demais
informação sobre a escravatura imposta pelos europeus
na região, no ciclo do café e do açucar.
Seguinte: no quintal do museu, modelo de casa
de barro de uma senzala2022
de Jahu onde dormiam os escravos descendentes de africanos.

■ SILVYA GALLANNI (Especialista
em Marketing Alimentar. Formada em
Contabilidade. Cronista, Poetisa e Contista,
com obra publicada.)
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