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Papa Francisco visita Moçambique próximo ano 
  Maputo (O Autarca) – O Pa-
pa Francisco deverá visitar Moçambi-
que no próximo ano.  
 A manifestação foi expressa 
pelo sumo pontífice a meio da manhã 
desta sexta-feira (14) no Vaticano, em 
resposta a um convite nesse sentido 
formulado pelo Presidente Filipe Nyu-
si.  
 

 De visita ao Vaticano desde 
ontem, quinta-feira (13), o Presidente 
Nyusi foi recebido pelo Papa Francisco 
na manhã desta sexta-feira, cerca das 
dez horas em Moçambique.  
 Os dois dignatários reuniram-
se a porta fechada durante cerca de 
vinte minutos.  
 

 O Presidente Filipe  Nyusi  pe- 
 

 
 

Presidente Filipe Nyusi e o Papa Francisco, esta manhã, no Vaticano (foto, créditos A Bola) 

paz em Moçambique.  
 Por seu turno, o Papa Francis-
co pediu ao Presidente Nyusi e ao povo 
 

diu ao Papa para continuar a  orar  pela 

  

Frase: 
 

As vezes são necessários grandes erros em nossas vidas para 
nos transformar em pessoas melhores – Mufti Ismail  Menk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.9 71.29 EUR UE 

59.77 60.96 USD EUA 

4.03 4.11 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Igreja Católica. 
 Em Moçambique, a Igreja Ca-
tólica destaca-se nos esforços de paci-
ficação e educação. 
 A religião católica é professa-
da por cerca de 24 por cento da popu-
lação moçambicana, representando a 
maior comunidade religiosa do país.■ 
(Redacção) 
 

 Continuado da Pág. 01 
moçambicano para orar pela sua saúde. 
 O Papa não falou à imprensa 
que acompanha o Chefe de Estado Mo-
çambicano na sua visita ao Vaticano. 
Apenas foi permitida a captagem de i-
magens. 
 É a primeira vez que Filipe 
Nyusi é recebido no Vaticano pelo Pa-
pa. 
 

 A concretizar-se a visita do Pa-
pa Francisco no próximo ano a Mo-
çambique, será o segundo chefe da I-
greja Católica a visitar o país, depois 
do Papa João Paulo II (falecido) que 
visitou Moçambique em 1988, tendo 
escalado as cidades de Maputo, Beira e 
Nampula. 
 No Vaticano, entretanto, o Pre-
sidente Filipe Nyusi  aproveitou  a  sua 

BM e Município da Beira assinam memorando para 
a reabilitação da Praça do Metical 

 Beira (O Autarca) – O Go-
vernador do Banco de Moçambique 
(BM), Rogério Zandamela, e o Presi-
dente do Conselho Municipal da Cida-
de da Beira (CMCB), Daviz Simango, 
assinaram ontem, quinta-feira (13), na 
cidade da Beira, um Memorando de 
Entendimento para a reabilitação da 
Praça do Metical.  
 O Memorando visa melhorar a 
imagem representativa da moeda na-
cional e proporcionar à urbe um local 
paisagístico e agradável. 
 Para o BM, a reabilitação da 
praça enquadra-se no processo de am-
pliação e modernização das suas insta-
lações localizadas na cidade da Beira. 
No âmbito deste acordo, o BM com-
promete-se a requalificar a Praça do 
Metical e espaços adjacentes. 
 Caberá ao CMCB o acompan-
hamento da obra e assegurar o cumpri-
mento das posturas municipais que 
confiram dignidade ao espaço. 
 Com a assinatura deste Memo-
rando, as duas instituições estabelecem 
princípios  orientadores  para  uma me- 
 

lhor coordenação com vista a valorizar 
a imagem representativa da moeda na-
cional e criar na Praça do Metical um 
ambiente agradável que orgulhe os ci-
tadinos da cidade da Beira. 
 Refira-se que O Autarca, na 
sua edição nº 3496, de 15 de Junho úl-
timo, nas vésperas da celebração do 
Dia do Metical, denunciou o mau  esta- 

 
do de apresentação da Praça do Meti-
cal na cidade da Beira.■ (Redacção) 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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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 

Toneladas por Dia - PINGO a Pingo, derramadas em 
estrada - a Sinistralidade rodoviária SOBE e o meio 
Ambiente Baixa! 

 

 Apontamento sobretudo auxiliar e facilitador para 
Gestores, no entanto dedicado a Motoristas Profissionais, 
Condutores e Mecânicos, e distintamente importante para a 
Equipa técnica que actua na Prevenção do Risco agindo nas 
áreas de  HSE ou SSMA (Saúde Segurança e Meio Am-
biente); 
 ....mas também,.. 
 Do interesse da Comunidade, como Preventivo pe-
la Segurança Rodoviária,  meio Ambiente e redução do 
alto desperdício desnecessário em custos! 
 Prezados interessados, 
 Cientes dos impactos que estamos sofrendo em 
consequência das alterações climáticas, directamente rela-
cionadas com os excessos e abusivas emissões, importa fa-
zermos cada um,.. e todos alinhados ao nosso trabalho de 
casa! 
 Na certeza de que TODOS observamos PINGOS 
de ÓLEOS e DIESEL constantemente derramados nas vias 
de circulação rodoviárias, porém, sobretudo e apesar bem 
visíveis em TODAS as áreas dedicadas a estacionamentos 
de veículos rodoviários de todas as categorias,..nas empre-
sas e espaços públicos,...   

 ?Que actos preventivos observamos aplicados? 
 Os Condutores & profissionais seguem o hábito 
de disporem certas pequenas porções de óleos de reser-
va no carro, bem arrumados, para quando necessário, 
nas viagens longas, repor os níveis!!   

 Admite-se esta medida como razoável? 
 Re: NEGATIVO!!! 
 Por motivos óbvios de respeito para com o meio 
Ambiente, consumos irregulares de  óleos,  significam,  im- 

pactos causados no Ambiente, representam e transformam-
se em INSEGURANÇA RODOVIÁRIA, pois geram e 
proporcionam desafios arriscados, provocando GRAVES a-
cidentes de afecto causados por reduzida aderência dos P-
neus aos pavimentos, caustico para TODOS os veículos em 
circulação e severos DANOS ao meio Ambiente!... 
 Fugas de Óleos, Gases, Fluidos e ou de Combus-
tíveis ou similares deficiências devem ser diariamente i-
dentificadas, REPORTADAS a QUEM de dever, avalia-
das e prontamente corrigidas! 
 Um veículo auto aceite em condições ao uso/ope-
racional, porem,  com manifesto e evidencias de FU-
GAS, sejam de óleos ou combustíveis, significa que Téc-
nicos de Segurança, Inspectores, Condutores & Mecâni-
cos, Não reúnem minimamente capacidade suficiente para 
avaliarem, dirigirem e ou rectificarem esta GRAVE condi-
ção anómala de uma máquina, por isso, necessitam de 
Formação apropriada & capaz alinhada ao desenvolvi-
mento e de activo, regular!   

 Caso para nos questionarmos onde residem? 
 Nossos Chefes? Gestores? Operadores? Inspec-
ção? 
 Nomeadamente, a Dona Fiscalização rodoviária?   

 Autoridades preocupadas em constante controlo da 
velocidade, mas desprezam a olhos vistos, óleos derrama-
dos em desafio do Risco, causando directamente sinistra-
lidade & Perigos, exponencialmente multiplicando-se e 
causando GRAVES prejuízos a todos, mesmo que circulem 
dentro dos limites de velocidade estabelecidos pelo Código 
da Estrada!   

 Justamente se deve atender muito mais atenção so-
bre aquilo que constitui VELOCIDADE EXCESSIVA, 
pois esta incide directamente na causa efeito do ACIDEN- 
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rias em tempo ao cliente, conforme preciso, continuamos 
bem convencidos,.. de bem conduzir?... 
 Se ainda Hoje for ou pedir para verificar e corri-
gir, caso o seu TRANSPORTE apresente fugas, note, ten-
ho absoluta certeza que Toda a sua estimada Família e mi-
lhões de cidadãos, certamente AGRADECEMOS por tan-
to!!! 
 Bem assim,...os Custos de peso na Empresa, na 
Instituição e sobretudo pela dimensão afecta,.. no bolso pri-
vado,.. 
 Seus custos de mobilidade por Km resultam bene-
ficiados, a RISCO de incidentes e Impactos,. bem MAIS 
reduzidos,..!! 
 Muito dependemos da CULTURA profissional!! 
 Atentos ao Risco, e sobretudo Prevenindo, reco-
menda-se, Obg.■ 
 

Continuado da Pág. 03 
TE ou SINISTRO!! 
 Infelizmente registamos que a DISTRACÇÃO vai 
também presente tanto nas autoridades da  fiscalização, co-
mo também, na falta de zelo e atento dos nossos ilustres 
Técnicos de Segurança e meio Ambiente! 
 Quem de dever a agirem no caminho preventivo 
desta imensa desgraça sobre os IMPACTOS que este GRA-
VE problema, faz de conta e continua provocando impac-
tos ao meio ambiente, sinistralidade rodoviária, em des-
prezo por Todos?! 
 Efectivamente estimamos, milhares de litros de Ó-
LEOS e combustíveis, pingo a pingo continuamente sendo 
derramados nos pavimentos!! 
 Não vai considerar que assunto tem reduzida im-
portância? 
 Ou  prefere  alinhar  no  impacto  distraído em tudo  
 

Vodacom patrocina Torneio de Golfe amanhã na Beira  Beira (O Autarca) – O campo do Clube de Golfe da Beira (CGB), na Ponta-Gêa, será palco amanhã, sábado (15) da 
2ª Edição do Torneio de Golf “Vodacom Open”.  
 Trata-se de evento patrocinado pela maior operadora de telefonia móvel em Moçambique em parceria com o Clube 
de Golfe da Beira. Espera-se a participação de aproximadamente quarenta golfistas de diversasa nacionalidades de ambos os 
sexos.  
 O evento que se espera muito animado inclui a premiação dos melhores classificados, sessão de confraternização en-
volvendo os atletas do Clube de Golfe da Beira e os colaboradores da Vodacom e ainda momento promocional da Vodacom. 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Ahmed Quingue, Manga, Beira 
 

Polícia deve agir facilitando a vida do cidadão 
  Este artigo resulta duma realidade que vivi na man-
hã de ontem, quinta-feira, que criou-me um profundo senti-
mento de repulsa. Comprei um congelador e como não ti-
vesse meio próprio para o transporte para casa, solicitei ser-
viços de um táxi de carga. A caminho de casa, saindo da 
baixa da cidade da Beira em direcção à Manga, um agente 
da PT que integrava a brigada que se encontrava posiciona-
da na zona da Massamba mandou parar o veículo para efei-
tos de fiscalização, tendo constatado que o condutor estava 
inabilitado para o tipo de veículo que dirigia. Actuação ab- 

brou-me 900 Meticais, enquanto podia pagar apenas 300 
Meticais fazendo o percurso normal. É por isso que digo 
que a PRM deve facilitar a vida do cidadão, o patrão, quem 
paga o salário dos polícias. Imaginemos se o veículo autua-
do estivesse a transportar um cadáver e perante o absurdo 
procedimento promovido pelo policial seria sujeito a reco-
lher ao commando. Um amigo agented a PT com quem co-
mentei, também estranhou a atitude do colega. Haja sensa-
tez na tomada de decisões. Espero que esse relato ilumine 
esse agente policial e os demais. Obrigado pela atenção.■  

 

surda do agente policial inicia aí. De-
pois de ordenar que o veículo fosse re-
colhido ao commando o policial recu-
sou que o congelador fosse baldeado 
para um outro meio de transporte na-
quele local, impondo que tal processo 
deveria ser feito no commando da PT, 
na Ponta-Gêa, retrocendendo o percur-
so com todas implicações que a deci-
são representava. Entendi isso como 
sendo uma absurda, lesiva ao direito 
fundamental do cidadão. Mesmo de-
pois de lhe ser demonstrado que o des-
tino do congelador é Manga e não Pon-
ta-Gêa, e que o mesmo congelador não 
tem nenhuma ilegalidade muito menos 
relação com o conductor autuado, o a-
gente policial recusou acatar redonda-
mente. Entendi uma actuação de má fé 
com o intuíto de prejudicar o inte-resse 
do cidadão. Já no comando, não foi 
exigida nenhuma formalidade para o 
“resgate” da minha propriedade. A-
penas fui obrigado a procurar um novo 
transporte e de seguida levei o meu 
bem para casa. Mas acabou-me custan-
do muito caro, porque o novo trans-
portador pela disância  deliberadamen-
te prolongada pelo agente  policial  co- 
 

 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
 

  



  

2022 

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 14/09/18, Edição nº 3552 – Página 06/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 201 

 Ora, Lagos encontra-se numa posição ú-
nica e privilegiada de se tornar em local obri-
gatório, um ‘must,’ de integração em cadeia 
euro-americana-asiática, de estudo dos movi-
mentos migratórios das diásporas africanas e 
outras.  
    Eventualmente, a quem de direito, em 
Lagos e a nível do governo central,  e de ou-
tras entidades políticas, académicas, institui-
ções financeiras, industriais e comerciais, e ar-
tísticas, talvez não se tenham apercebido das 
enormes oportunidades a trazer pelo Turismo 
Histórico, inserido em rede mundial de Comu-
nicação e Cultura, catalisadora de investimen-
tos para a região de Lagos e por conseguinte 
para  o  Algarve,  num  contexto português ‘sui   

generis’ em todas as vertentes. 
 Resumindo: haja visão e lucidez em 
transformar Lagos e o Algarve, num polo úni-
co de Turismo Histórico. 
 Porque Turismo não é somente ‘feiras 
medievais,’ fado e corridinho, restauração e 
especulação imobiliária com ‘visa golds.’ Tu-
rismo é fundamentalmente regular a qualidade 
de acolhimento divulgando a Cultura nativa. 
 No cômputo geral, Turismo Histórico-
Cultural é a maior fonte de prestígio e de re-
ceita, de um país moderno. ■ 

 
DIALOGANDO. 

Mphumo Kraveirinya© 2018. 
ENSAIO 6ª PARTE – CONCLUSÃO. 

MERCADO EUROPEU DE ESCRAVOS, SÉC. XV. 
 

LAGOS, ALGARVE (PORTUGAL)  
 

SUBSÍDOS PARA TURISMO HISTÓRICO 
PORQUE A CULTURA É O OXIGÉNIO 

DE UM POVO                                       6ª Parte Conclusão 

 ADENDA: Note-se que em 1964, em 
Moçambique, no Curso Técnico de Arte, a ní-
vel do ensino oficial secundário, estudámos 
técnicas gráficas publicitárias na promoção de 
Turismo Cinegético – registo de imagens de a-
nimais selvagens no seu habitat natural. A re-
serva da Gorongosa era o local a promover, 
como tema da disciplina de ‘Composição De-
corativa.’ 

 Num contexto actual, a reserva da Go-
rongosa em Sofala, tende a ser’ um ‘Campus’ 
paradigmático de resiliência (flexibilidade), 
ressurgindo ‘in loco,’ da adversidade de cená-
rio de décadas de guerra e destruição ambient-
tal. Grosso modo, a reserva é merecedora de 
estudos de caso da ‘sobrevivência das espé-
cies’ inserida na sua bio-diversidade.■ 
M.K.©2018 
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