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Analista aborda ganhos alcancados pela autarquia da Beira 
durante o período da governação de Daviz Simango 
 
 Beira (O Autarca) – O Muni-
cípio da Beira, a capital da província 
central de Sofala, que celebrou recen-
temente o 101º aniversário de elevação 
a categoria de cidade, é o segundo ma-
ior e mais importante centro urbano do 
país. 
 

 A urge está a ser gerida pela o-
posição desde 2003 a esta parte, no pri-
meiro quinquénio pela Resistência Na-
cional Moçambicana (Renamo) e nos 
últimos dois pelo Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM), tendo 
a mesma figura de Presidente do Con-
selho Autárquico, o Eng. Daviz Mbepo 
Simango.  
 
 

 
 Fazendo  uma  breve  resenha
  

  

Frase: 

 

Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele – 
Martin Luther King Jr. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.53 70.92 EUR UE 

60.02 61.22 USD EUA 

4.24 4.32 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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dos desenvolvimentos registados na 
autarquia nos últimos 15 anos marca-
dos pela governação de Daviz Siman-
go, o analista político e residente desta 
cidade, Luís Maune, considera que a 
cidade da Beira registou grandes avan-
ços no período que se encontra sob a 
gestão da “oposição” que remonta des-
de 2003 a esta parte. 
 Na qualidade de munícipe que 
reside nesta urba há já bastante tempo, 
desde da época colonial, passando pelo 
período da independência nacional a 
esta parte, Luís Maune disse ter visto o 
início do progresso da Beira a partir do 
tempo que passou a ser governada pela 
“oposição”, citando caso a Renamo no 
começo e depois o MDM. 
 Luís Maune citou como exem-
plo a ampliação e modernização da 
morgue junto ao Hospital Central da 
Beira (HCB), a importância dada na a-
quisição de meios de recolha de resí-
duos sólidos (lixo), restauração do Ca-
nal de Chiveve, construção da bacia de 
retenção, construção e remodelação de 
praças, abertura de novas vias de aces-
so, construção do Estádio Municipal, 
mercados e sedes de bairros em todo os 
bairros e postos administrativos, cons-
trução de esquadras policiais, unidades 
sanitárias, salas de aulas, alocação de 
ambulâncias para centros de saude da 
urbe. 
 Para garantir melhorias na 
qualidade de prestação de serviços aos 
utentes, o analista salienta que o Muni-
cípio modernizou os sectores de Ca-
dastro e Finanças, além de ter cons-
truído um imponente edificio para a 
Assembleia Municipal. 
 

 

sado. 
 Lembra que a cidade da Beira 
deixou de ter a fama pela prática do fe-
calismo aberto, conseguiu vencer a 
prevalência da cólera e hoje tem asse-
gurada uma qualidade de vida saudável 
aos munícipes. 
 Como maior desafio, o analista 
politico-social e residente da cidade da 
Beira aponta o melhoramento do esta-
do das estradas e a recolha de lixo.■ 
(Francisco Esteves) 

 Na área desportiva, o Luís 
Maune destaca o facto de o Municipio 
da Beira ter criado duas equipas feme-
ninas, nomeadamente uma de basque-
tebol e a outra de futebol onze, além 
dos vários tipos de apoios e patrocínio 
que tem prestado aos clubes da praça. 
 Luís Maune afirmou em entre-
vista ao O Autarca que sente orgulho 
que hoje vê jovens beirenses exaltarem 
a sua cidade, orgulharem-se pela sua i-
dentidade, o que não acontecia no  pas- 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

Resgatando memórias: “Solidários para um 
Moçambique Melhor” – 1/3 
 

Baja arinyepi – A enxada não mente 
 

 

crescimento material do país serão inglórios se não aprimo-
rarmos os Direitos Humanos. O desenvolvimento deve es-
tar em simbiose com as liberdades. Tal como um dia afir-
mou Manuel Branco numa conversa de café “Não existe 
uma verdadeira liberdade individual sem liberdade da 
vontade e não existe uma verdadeira opção económica 
sem liberdade de expressão.” Estive recentemente em Te-
te e assisti uma cena, no mínimo, caricata. Um familiar foi 
detido ilegalmente numa das esquadras da PRM naquele 
ponto do país. Liguei para o procurador, suposto baluarte 
dos direitos fundamentais dos cidadãos, que me respondeu, 
numa voz embargada, que não trabalhava aos finais-de-se-
manas e que a lei poderia “adormecer” dois dias. O familiar 
definhava naquela esquadra há uma semana, uma acção or-
ganizada pelo comandante interino e o queixoso, infeliz- 
mente o digníssimo procurador não foi capaz de interessar-
se pela justiça, violando, consequentemente, os direitos hu-
manos. Registei queixa que, certamente, não dará em nada. 
 

2. “A escalada galopante da violência, roubos e as-
saltos à mão armada, frequentemente causada pela 
miséria, com a indiferença das autoridades, o que 
provoca no cidadão comum a falta de confiança nas 
mesmas autoridades e nas instituições públicas que 
devem responder pela defesa e segurança das pes-
soas e dos bens.”  

 

 Nas cidades capitais, quem se afasta das zonas ur-
banas torna-se alvo fácil dos malfeitores. Há uma concen-
tração descomunal dos agentes da lei e ordem nas princi-
pais artérias das cidades (para sacar do automobilista al-
guns vinténs) e um enorme vazio nos bairros, onde prevale-
ce a lei do mais forte. As esquadras funcionam com dificul-
dades extremas, o que dificulta o combate ao crime. A po- 
breza, não raras vezes apontada como o mote da indignida-
de humana e da arruaça, inverte os papéis. Os mbavas (la-
drões) tornam-se polícias e os polícias ladrões. Às vezes, há 
 

 Um pouco de saudosismo fez-me regressar ao baú, 
espólio do meu pai. Em vida o meu pai - que foi um dos 
primeiros administradores moçambicanos no processo de 
transição e consolidação da independência nacional, o que 
mostra a espantosa inteligência e um dom incomensurável 
de generosidade - recomendou que eu abrisse o baú quando 
fosse adulto e vacinado contra as picadas de abelhas huma-
nas. A esse respeito, parafraseando o meu amigo Nkulu, 
“Em História, há factos que não são compreendidos pe-
la geração que lhes é contemporânea”. 
 Compreendi que aquele baú era proibido a aderen-
tes que ainda não estivessem blindados por Deus. Apesar 
de o baú estar carregado de liturgias de sofrimento, contém, 
igualmente, colecções de informações com interesses para 
o estudo do desenvolvimento em Moçambique. Entre os 
documentos encontrados consta a Carta Pastoral dos Bispos 
de Moçambique – intitulada Solidários para um Moçam-
bique melhor – datada de Julho de 1994. Estávamos no 
resquício da guerra fratricida e início dos processos de de-
mocratização do país.    
 Referindo-se à Carta Pastoral “Consolidar a Paz” 
de Janeiro de 1994, os Bispos sublinham o seguinte:  

1. “A corrupção em todos os escalões da vida polí-
tica, social, económica e administrativa do País, on-
de parece não haver lei nem agentes da ordem pú-
blica. Com efeito, não há inquéritos sérios nem in-
vestigações com incriminação e julgamento dos 
transgressores, continuando impune a prática de 
crimes, particularmente de as-sassinatos.” 

 Numa altura em que adensam vozes críticas sobre a 
impunidade e a falta de fiscalidade da lei, este postulado 
parece  actual.  Todos  os  esforços  no sentido de garantir o 
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 em condições infra-humanas, em extrema mi-
 séria, e o actual sistema económico-mundial 
 que provoca tais escândalos e desigualdades.”                     

 Não restam dúvidas que as assimetrias humanas e 
regionais existem e afectam o desenvolvimento harmonioso 
do país. Os ricos estão cada vez mais ricos. A riqueza pare-
ce provir das teias da corrupção, lubrificadas pelos organis-
mos estatais, facto que empobrece o Estado. Os pobres, por 
seu turno, estão mais pobres porque não conseguem suplan-
tar-se numa sociedade económica “capturada” por grande 
poder capitalista e um ínfimo e efémero poder político na-
cional. 

 5. “O acentuado desnível entre o salário do 
 trabalhador e o custo de vida, sobretudo no que 
 se refere aos preços dos géneros de primeira ne- 
 cessidade, tornando-se impossível ao trabalha- 
 dor viver honesta e dignamente do fruto do seu 
 trabalho.” 

 

 É óbvio que o salário mínimo nunca chega para 
quase nada. Há muita gente a morrer de fome e sem pistas 
para levantar os seus sonhos. No Zóbuè constatei uma rea-
lidade cruel. Os agricultores produzem e não há mercado 
para colocar os seus produtos. O Malawi, que atravessa 
grandes dificuldades económicas, paga pelos produtos dos 
nossos agricultores tuta-e-meia. Nas cidades capitais, os 
produtos que apodrecem no Zóbuè, são comercializados a 
preços exorbitantes. Ou seja, o que falta em Maputo sobra 
no Zóbuè. Não há equilíbrio, por falta de visão institucional. 
Um abraço nhúngue ao Everessone, meu leitor no Zóbuè.■  
 

Continuado da Pág. 03 
uma correlação de forças entre eles. A justiça pelas pró-
prias mãos (os linchamentos) são exemplos de uma Justiça 
que não carbura de forma eficaz, bem assim de instituições 
resistentes ao respeito pelos Direito Humanos.  

3. “A grande multidão de adolescentes e jovens de-
socupados, sem escola, sem emprego, sem esperança 
dum futuro melhor, condenados desde já a serem 
marginais e anti-sociais. Não podemos esquecer nes-
te contexto a dolorosa realidade das crianças da 
rua, completamente abandonadas à sua sorte e su-
jeitas à exploração se-xual.” 

 O país continua a formar para o desemprego. A 
realização do auto-emprego depende, ainda, de “vitaminas” 
(incentivos) do Estado. A nossa economia é “indígena”, 
pois está ancorada aos interesses do poder político e econó-
mico. Há mais escolas para exibição de fato e gravata do 
que para ensinar o Homem a pescar. A enxada não mente, o 
que significa que se tivéssemos mais institutos técnicos e 
escolas onde os estudantes aprendesse a rasgar os caminhos 
do progresso e a inventar soluções para os problemas dos 
camponeses, penso que estaríamos num patamar elevado de 
desenvolvimento. A marginalidade acontece muitas vezes 
quando a educação transforma-se num “sonífero” para a-
dormecer os sintomas de frustração que habitam na alma 
dos excluídos. A fertilidade das violações sexuais a meno-
res, do tráfico de drogas, etc. ganha espaço em terrenos on-
de abundam o alcoolismo e o analfabetismo. 

4. “O escandaloso abismo que separa cada vez 
mais a minoria opulenta que esbanja  no  luxo  e  

   

Beira reflecte sobre o futuro florestal em Sofala  

 Beira (O Autarca) –  Com 
objectivos de melhorar os mecanismos 
de coordenação ao nível da província 
de Sofala para garantir a exploração 
sustentával dos recursos florestais, co-
mo contributo para o desenvolvimento 
local, a cidade da Beira acolheu na úl-
tima sexta-feira (28), a Conferencia 
Provincial sobre o Futuro das Flores-
tas. 
 Segundo uma fonte da Agên-
cia de Desenvolvimemto Local de So-
fala (ADEL), tratou-se de um espaço 
de diálogo inclusivo sobre o sector flo- 
restal, no qual foi feita avaliação  e  di-  

vulgação das novas reformas institui-
cionais. 
 O encontro também abordou 
temas sobre a situação actual da explo-
ração florestal na província de Sofala, 
e foram apresentados os resultados do 
estudo sobre o nível da exploração ile-
gal na província, subsídios e recomen-
dações para a redução de práticas ile-
gais em Sofala. 
 Refira-se que a realização da 
conferência enquadra-se no âmbito do 
programa de “Campanha de Advocacia 
para o combate a Exploração Ilergal de 
Madeira na Província de Sofala”.■(FE) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 Moçambique apresenta Parque da Gorongosa como 
modelo internacional de gestão    

ram o convite em português. A cerimó-
nia durou uma hora e meia e começou 
com um vídeo de “Hoyo-Hoyo” (boas 
vindas, na língua changana, uma língua 
falada em Moçambique). 
 

 O Presidente Filipe Nyusi de-
fendeu que “a experiência nacional na 
conservação da biodiversidade é extre-
mamente importante para o bem-estar 
económico e social” e que a biodiversi-
dade é recurso chave para o desenvol-
vimento integral do país.■ (Observa-
dor) 
 

  O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, declarou, em Nova Iorque, 
que o Parque da Gorongosa demonstra 
um “novo modelo de gestão de parques 
nacionais do século XXI”, numa ceri-
mónia de apresentação internacional. 
 O chefe de Estado moçambica-
no disse, frente a uma plateia interna-
cional de cerca de 250 convidados, 
que, em 12 anos, o Parque da Goron-
gosa tornou-se um “marco nas verten-
tes de economia, investigação, forma-
ção e desenvolvimento humano”. 
 A cerimónia de apresentação 
internacional do projeto de gestão do 
Parque da Gorongosa, decorreu na 
quinta-feira em Nova Iorque, à mar-
gem da Assembleia-Geral das Nações 
Unidas. O chefe de Estado disse que a 
conservação da biodiversidade é uma 
prioridade para a legislatura do actual 
governo e apelou à continuação de to-
dos os esforços para a realização da a-
genda, que tem contribuído para a “res-
tauração da identidade ecológica das 
paisagens moçambicanas”. 
 O evento foi realizado no hotel 
Millenium Hilton, na Praça das Nações 
Unidas, em frente à sede da ONU e 
contou com discursos do Presidente da 
República de Moçambique e de admi-
nistradores e diretores de várias insti-
tuições internacionais, como o Progra-
ma das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), Irish Aid e Agên-
cia dos Estados Unidos da América pa-
ra o Desenvolvimento Internacional 
(USAID). 
 A língua portuguesa foi falada 
em diferentes dialetos na cerimónia, já 
que quase todos os oradores  agradece- 
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