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Município da Beira constitui sociedade de 
desenvolvimento urbano 
  Beira (O Autarca) – O Con-
selho Autárquico da Beira (CAB) pre-
tende constituir uma sociedade comer-
cial anônima para o desenvolvimento 
urbano. 
 A designar-se Sociedade de 
Desenvolvimento Urbano da Cidade da 
Beira - SA, a iniciativa proposta pela 
edilidade local será objecto de apresen-
tação e debate na Segunda Sessão Ex-
traordinária de 2018 da Assembleia 
Autárquica da Beira (AAB), que terá 
lugar no próximo dia 25 de Outubro. 
   Segundo apurou O Autarca, a 
Sociedade tem por objecto social o de-
senvolvimento  urbanístico  da  Cidade 

da Beira com vista a reduzir o impacto 
das cheias e alterações climáticas e a 
melhorar a qualidade de vida e segu-
rança dos seus habitantes, incluindo a 
requalificação urbana e ambiental, a e-
levação da quota da terra, a construção 
e gestão de habitação social, a constru-
ção, gestão e exploração de parques 
empresariais, a construção de vias mu-
nicipais e o desenvolvimento, imple-
mentação e gestão de actividades cone-
xas. 
 Além das actividades acima 
referidas, a Sociedade estará ainda au-
torizada a importar e exportar bens, e-
quipamentos e serviços necessários pa- 

ra a prossecução do seu objecto social.   

 A iniciativa da criação da So-
ciedade de Desenvolvimento Urbano 
da Cidade da Beira – SA decorre da se-
quência de maior parte da Cidade da 
Beira estar abaixo do nível do mar e a 
natureza plana do terreno que implica 
que a sua maioria fique inundada du-
rante a época das chuvas, problema 
que é mais acentuado nas zonas de o-
cupação desordenada que geralmente 
coincide com as zonas mais baixas da 
cidade.    

 Recorde-se que por estes moti-
vos, com o apoio e financiamento do 
programa Holandês “Water Mondiaal-
program”, em 2013 foi desenvolvido e 
aprovado o Plano Director da Cidade 
da Beira (PDB) com o objectivo de de-
finir um guião para o  desenvolvimento    

Frase: 
 

Não importa o motivo que te tornou professor. O importante é que és 
o pilar da nação! Mostra o teu orgulho e amor pela Profissão.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.31 70.69 EUR UE 

59.92 61.11 USD EUA 

4.18 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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os próximos 25 anos e as acções neces-
sárias para combater os efeitos nefastos 
das cheias e das alterações climáticas 
e, consequentemente, melhorar a quali-
dade de vida, segurança e condições 
sanitárias dos habitantes da Cidade da 
Beira.    

 Em cumprimento do disposto 
no Plano Director da Cidade da Beira, 
refira-se, foi aprovada (i) a reserva de 
quinhentos hectares de terra na jurisdi-
ção da autarquia Municipal, para de-
senvolvimento infra-estruturado de zo-
na industrial, sito nas áreas dos Postos 
Administrativos de Munhava e de In-
hamízua; (ii) a reserva de quinhentos 
hectares de terra na jurisdição da autar-
quia municipal, para desenvolvimento 
infra-estruturado de zona residencial, 
sito no Bairro da Maraza, no Posto Ad-
ministrativo de Munhava; e (iii) a cele-
bração de Acordos de Desenvolvimen-
to Conjunto pelo Conselho Municipal 
da Beira com potenciais investidores e 
financiadores do projecto de desenvol-
vimento de infra-estruturas, para a sua 
implementação.     

 “Em resultado das referidas 
deliberações, torna-se necessário que o 
Município da Beira proceda à consti-
tuição da referida sociedade de desen-
volvimento urbano para o efeito de lhe 
ser atribuído, por meio de contrato de 
concessão a celebrar com o Município 
da Beira, o direito de desenvolver as 
supra-referidas reservas de terra em 
conformidade com o cronograma, re-
gras, direitos e obrigações a consagrar 
no referido contrato de concessão” – 
consta do documento que fundamenta 
a criação da sociedade.■ (C. Falume)  
 

 
 

Cenários dessa natureza que tem se repetido na zona da Praia Nova sustentam a importância 
da criação da Sociedade de Desenvolvimento Urbano da Cidade da Beira - SA 

VIII Sessão Ordinária da AR 
arranca quinta-feira 
 guntas ao Governo sobre assuntos can-

dentes da actualidade nacional.  
 A VIII Sessão Ordinária da 
AR vai igualmente apreciar e aprovar o 
Programa de Actividades do Parlamen-
to e do respectivo Orçamento para o a-
no de 2019; as Propostas de Lei que 
Regula a Organização, Composição e 
Funcionamento do Conselho Nacional 
de Defesa e Segurança; da Actividade 
de Segurança Privada; da Mobilização 
e Requisição; do Transplante de Ór-
gãos, Tecidos e Células Humanas; e a 
atinente ao Regime Jurídico das Fun-
dações são outras matérias da VIII Ses-
são Ordinária da AR.  
 Refira-se que esta será a última 
sessão ordinária da Assembleia da Re-
pública de Moçambique do ano 2018 
prestes a findar.■ (Redacção) 
 

 Maputo (O Autarca) – A VIII 
Sessão Ordinária da Assembleia da Re-
pública ﴾AR), na presente VIII legisla-
tura, tem o seu início marcado para es-
ta quinta-feira (18Out18), devendo en-
cerrar a 20 de Dezembro do corrente a-
no, depois de debruçar-se sobre um rol 
de matérias inicialmente constituído 
por 31 pontos. 
 Segundo uma nota de impren-
sa da AR, a sessão parlamentar que ini-
cia esta semana tem como destaque as 
Informações Anuais do Chefe do Esta-
do sobre a situação geral da Nação e 
do Provedor da Justiça, a apreciação e 
aprovação das Propostas do Plano Eco-
nómico e Social (PES) e de Lei que a-
prova o Orçamento do Estado (OE), 
ambos documentos para 2019, bem co-
mo as Sessões  de  Informações  e  Per- 
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Cornelder de Moçambique promove 2ª edição da 
Légua da Beira 
 

 

 Beira (O Autarca) – A Em-
presa Cornelder de Moçambique 
(CdM), operadora dos Terminais de 
Carga Geral e de Contentores do Porto 
da Beira, na província central de Sofa-
la, anunciou ontem, segunda-feira (15 
Out 18), a realização da 2ª edição da 
Légua da Beira, a decorrer no próximo 
dia 27 de Outubro corrente. A promo-
ção do evento enquadra-se no conjunto 
de actividades comemorativas alusivas 
ao 20º Aniversário da empresa, assina-
lado ontem, 15 de Outubro.  
 Falando à impresa, ontem, o 
Director Comercial da Cornelder de 
Moçambique, Miguel de Jenga, reve-
lou que a 2ª edição da Légua da Beira, 
promovida e patrocinanada pela con-
cessionnária portuária, com assessoria 
técnica da Associação Provincial de A-
tletismo de Sofala, espera movimentar 
três mil atletas que irão competir em 
seis categorias, nomeadamente (i) Fe-
derados, (ii) Populares, (iii) Veteranos, 
(iv) Trabalhadores da CdM, (v) Comu-
nidade Portuária, (vi) Hinterland e (vii) 
Estudantes; e conta aliciantes prémios 
monetários avaliados em cerca de 1 
Milhão de Meticais.  
 Sob o lema “Corra pela sua 
saúde”, Miguel de Jenga explicou que 
a iniciativa visa promover a prática de 
actividade física e contribuir para a 
massificação do desporto na província 
de Sofala, em particular, e no país, em 
geral.  
 A 1ª Edição da Légua da Bei-
ra, realizada a 21 de Outubro de 2017, 
foi declarada pela Federação Moçam-
bicana de Atletismo (FMA) como  sen- 
   

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

 
 

Miguel de Jenga (a esquerda) e Titos Mulinga, no momento do anúncio da 2ª Edição da Légua da Beira 
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realizada no país desde a independên-
cia nacional.  
 Perspectiva-se que a 2ª Edição 
seja ainda melhor que a anterior, con-
tando com o incremento do número de 
participantes que passa de dois mil (em 
2017) para três mil (em 2018), a inclu-
são da categoria Hinterland que permi-
tirá a participação de corredores estran-
geiros e ainda a inovação que consiste 
na introdução do tempo electrónico, 
um mecanismo que permitirá a cada 
concorrente logo que cortar a meta re-
ceber no respectivo telemóvel o tempo 
da corrida.  
 O Secretário-Geral da Associa-
ção Provincial de Atletismo de Sofala, 
Titos Mulinga, enalteceu a empresa 
Cornelder de Moçambique pela parce-
ria estratégica na promoção do despor-
to no país e, em particular a modalida-
de de atletismo.  
 A 2ª edição da Légua da Beira 
compreenderá um percurso de aproxi-
madamente oito quilómetros, tendo co-
mo ponto de partida e chegada o Largo 
dos CFM-Centro.  
 No mesmo local – Largo dos 
CFM – serão realizadas em simultâ-
neo, uma Feira de Saúde no quadro do 
tradicional programa “Porto Saudável", 
que integra uma série de abordagens 
no campo da saúde e bem-estar físico e 
mental (testes de HIV/SIDA, Diabetes, 
tensão arterial, consultas de oftalmolo-
gia).  
 Estarão também disponíveis 
para o público que acorrer ao evento, 
serviços de identificação civil e de atri-
buição de NUIT oferecidos pela DIC-
Direcção de Identificação Civil e pela 
Autoridade Tributária (AT), respecti-
vamente.  
 No final do dia, a partir das 
18:00h, para fechar com “chave de ou- 
ro”, está programado um espetáculo 
musical dirigido exclusivamente aos 
trabalhadores da CdM, Clientes e Par-
ceiros,  abrilhantado  por  conceituados 
 

músicos do país e também do exterior, 
com   destaque  para  o  artista  Zimba- 

bweano Jah Prayzah.■ (Erica Chaba-
ne) 

AS PART OF THE COMMEMORATION OF THE 20TH ANNIVERSARY OF THE FIRM 

Cornelder of Mozambique promotes 
2nd edition of Légua of Beira 
 

 

 
 

Dois pormenores da 1ª Edição da Légua da Beira, realizada em Outubro de 2017 
Two details of the 1st Edition of Légua da Beira, held in October 2017 

 Beira (The Autarch) – The 
Cornelder Company of Mozambique 
(CdM), operator of the terminals of 
General Cargo and Containers of the 
Port of Beira, in the central province of 
Sofala, announced yesterday, Monday 
(15Out18), the 2nd edition of Légua of 
Beira, to be held on October 27th. The 
promotion of the event is part of the 
commemorative activities alluding to 
the 20th Anniversary of the company, 
marked yesterday, October 15. 
 Miguel de Jenga, Commercial 
Director of Cornelder of Mozambique, 
revealed that the 2nd edition of Légua 
of Beira, sponsored and sponsored by 
the port concessionaire, with technical 
assistance from the Provincial Associa-
tion of Athletics of Sofala, expects to 
move three thousand athletes who will 
compete in six categories, namely: (i) 
Federated, (ii) Popular,  (iii)  Veterans, 

(iv) CdM Workers, (v) Port Communi-
ty, (vi) Hinterland and (vii) Students; 
and boasts attractive monetary awards 
valued at around 1 Million Meticais. 
 Under the motto "Run for your 
health", Miguel de Jenga explained 
that the initiative aims to promote phy-
sical activity and contribute to the mas-
sification of sports in Sofala province, 
in particular, and in the country in ge-
neral. 
 The 1st edition of Légua of 
Beira, held on October 21, 2017, was 
declared by the Mozambican Athletics 
Federation (FMA) to be the best test of 
its kind once held in the country since 
national independence. 
 It is expected that the 2nd Edi-
tion will be even better than the pre-
vious one, with an increase in the num-
ber of participants from two thousand 
(in 2017) to three  thousand  (in  2018), 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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that attend the event, civil identifica-
tion and NUIT award services offered 
by the DIC-Civil Identification Direc-
torate and the Tax Authority (TA), res-
pectively. 
 At the end of the day, from 
6:00 p.m., to close with a golden key, a 
musical show is programmed exclusi-
vely for CdM, Clients and Partners, 
brightened by renowned musicians 
from the country and also from abroad, 
artist Zimbabwean Jah Prayzah.■ (Eri-
ca Chabane) 

Continued from Page 03 
the inclusion of the category Hinter-
land that will allow the participation of 
runners foreigners and also the innova-
tion that consists in the introduction of 
electronic time, a mechanism that will 
allow each competitor as soon as they 
cut the goal to receive in the respective 
mobile phone the time of the race. 
 The Secretary General of the 
Provincial Athletics Association of So-
fala, Titos Mulinga, praised the compa-
ny Cornelder de Moçambique for its s-
trategic partnership in promoting  sport
   

in the country and, in particular, the a-
thletics modality. 
 The 2nd edition of Légua of 
Beira will comprise a course of appro-
ximately eight kilometers, starting and 
arriving at the Largo das CFM-Centro. 
 A Health Fair will be held in 
the framework of the traditional "Heal-
thy Port" program, which integrates a 
series of approaches in the field of 
health and physical and mental well-
being (HIV / AIDS tests) , Diabetes, 
blood pressure, ophthalmology ap-
pointments). 
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Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

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

- Um país corrupto é um país que se deixará governar pela escória da humanidade. 
Sejam nacionais, sejam estrangeiros. Porém, o bom da democracia é que volta não 
volta os poderosos têm que se reformar. Frase extraída de uma conversa com amigo JRS 

  

 

 Pediram-me alguns leitores que desse algumas a-
chegas sobre os resultados provisórios das quintas eleições 
autárquicas que vão dando vantagens ao partido Frelimo. 
Estas eleições não foram normais, nem poderiam ter sido, 
porque a sua preparação não foi normal. As vontades políti-
cas, em nome de uma paz podre, suplantaram os comandos 
constitucionais e legais aplicáveis ao direito eleitoral. A 
realização destas eleições foi, à partida, hipotecada como 
garantias da estabilidade política, o que demostra, per si, 
que qualquer que seja o resultado negativo, sobretudo para 
os partidos predominantes, será alvo de forte contestação. 
A instabilidade política, que havíamos empurrado para o 
passado, voltará a ocupar as nossas vidas. Pena é que a His-
tória ensina, mas poucos estão dispostos a aprender.  
 Voltanto à Carta Pastoral dos Bispos de Moçambi-
que, no título Governo saído das eleições, lê-se a seguinte 
lucubração:   
 Considerando as circunstâncias particulares do mo-
mento actual em que o País vive, marcado por uma profun-
da crise económica que prostra o nosso País na humilhante 
posição de “o País mais pobre do mundo [o sublinhado 
extraído do original]”; considerando a gravíssima falta de 
quadros qualificados em todos os sectores principais da vi-
da nacional; considerando, sobretudo, a necessidade de ga-
rantir e promover a reconciliação nacional e a paz, tendo 
em conta que saímos há pouco duma guerra civil, pensa-
mos que o próximo governo, a formar-se depois das Elei-
ções, deverá reunir os homens mais competentes, mais res-
ponsáveis e mais capazes do País, independentemente da 
sua filiação partidária, num esforço comum para levantar o 
estado geral de saúde desta “mãe Pátria depauperada”.  
 O trecho acima mostra que os Bispos Católicos fi-
zeram uma excelente radiografia do estado geral da saúde 
do país que se mantém, infelizmente, até aos dias de hoje. 
De facto, o modelo de composição dos governos em Mo-
çambique é excludente. Negar esta evidência, é negar  a 
própria verdade. Isto faz com que haja esgotamento de i- 
 
 

deias e a incapacidade de alargar horizontes, porque os “di-
rigentes escolhidos” são praticamente os mesmos “dançari-
nos” de uma orquestra desafinada.  
 A partilha é fundamental porque exige e partilha 
responsabilidades. Ao contrário do que muita gente diz, 
penso que não há problemas de reconciliação nacional em 
Moçambique, o que há é a falta de partilha do poder, seja e-
le “micro” ou “macro”. Foi o que me disse o general “Ka-
morteiro”, nos corredores da Universidade de Évora, “que 
quando Moçambique assinou o AGP ficou intrínseco a re-
conciliação. O que falta é a inclusão social. Há interesses 
externos que impedem para que haja, no vosso país, uma 
paz verdadeira.” 
 O perigo da falta de partilha é que chega-se a uma 
altura em que se governa sem bússola. Os dirigentes inven-
tam soluções sobre uma realidade que não veem, nem se-
quer acreditam. Como partido no poder, a Frelimo tem uma 
responsabilidade neste processo de mudança, sob pena de 
continuarmos a assistir um comportamento paradoxo de di-
rigentes engajados em acções partidárias e pouco enérgicos 
na promoção do crescimento material do país. 
 Por mais largas folhas de serviço pela causa nacio-
nal que tenham esses dirigentes, vítima da rotina, acabam 
por se tornar actores de uma peça teatral desorganizada. As 
cartas pastorais dos Bispos Católicos devem ser levados a 
sério, porque emergem de uma realidade concreta, o povo, 
colocando, assim, ao serviço dos desfavorecidos, algo raro 
nesta fase do aguçar da mentalidade mercantilista que cap-
tura grande parte dos académicos da praça. Os Bispos Ca-
tólicos pautam, em suas Cartas, pelo lado incómodo, o de 
advogado dos sem vintém. Penso que aquilo que os Bispos 
Católicos pretendem trazer em suas reflexões é que haja 
mais trabalhos para todos os moçambicanos. Que tenhamos 
foco e que consigamos traçar uma meta e lutar para a alcan-
çar.■ 

 Zicomo e um abraço nhúngue ao Mr. Nhúngue, pelos 10 
anos de carreira.■     

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Portugal revalida conquista do Torneio de Golfe 
“Chiveve Cup” 
 

 
 

Víctor Ferreira (a esquerda), representante da empresa CWT-ASI, patrocinadora do Torneio, 
procendendo a entrega da Taça e do Prémio ao Capitão de Portugal, José Victorino  

 Beira (O Autarca) – Depois 
de ter vencido a 2ª Edição do Torneio 
de Golfe “Chiveve Cup” em 2017, a 
Selecção de Portugal voltou a conquis-
tar o primeiro lugar na 3ª Edição do 
Torneio, realizado no último sábado 
(13), no Campo do Clube de Golfe da 
Beira, na Ponta-Gêa. 
 A 3ª Edição do “Chiveve Cup” 
contou com a participação de 35 gol-
fistas de ambos os sexos, em represent-
tação de seis selecções nacionais, no-
meadamente Portugal – a primeira 
classificada, Moçambique ocupou a se-
gunda posição e respectivamente Rús-
sia, África do Sul, Zimbabwe e Holan-
da ocuparam os lugares seguintes. 
 O capitão da Selecção Portu-
guesa, José Victorino, afirmou que o 
conjunto do seu país tem feito uma re-
novação constante de atletas, mercê de 
um trabalho de captação de novos ele-
mentos para a prática da modalidade, o 
que neste momento está a traduzir-se 
nos resultados alcançados. “E iremos 
melhorar ainda mais, pois os nossos jo-
gadores estão a melhorar todos os 
dias” – prometeu. 
 A 3ª Edição do Torneio de 
Golfe “Chiveve Cup” contou com o 
patrocínio exclusive da empresa CWT-
ASI, vocacionada a actividades de a-
genciamento, transporte, logística e ar-
mazenamento. 
 O representante da firma, Víc-
tor Ferreira, afirmou ao O Autarca que 
o torneio superou as expectativas da 
empresa. “Tivemos uma participação 
muito boa e fezlizmente correu tudo 
bem, todos os envolvidos ficaram sa-
tisfeitos e espero que o próximo ano 
venha a ser ainda melhor”. 
 É a primeira vez que a CWT-
ASI patrocina uma edição do Torneio 
de Golfe “Chiveve Cup” e o represent-
tante da empresa, Víctor Ferreira asse-
gurou que a firma irá continuar  a  pro-  
  

 
 

Jogadores da Selecção portuguesa que no último sábado (13) reconquistou 
pela segunda vez consecutiva a primeira posição do Torneio de Golfe “Chiveve Cup” 

mover patrocínios para esse tipo de e-
ventos. 
 Refira-se que a 1ª Edição do  

“Chiveve Cup” foi disputada em 2016, 
tendo sido ganha pela Selecção de Mo-
çambique.■ (Redacção) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 (…) Segundo o pensador português, “a 
melancolia portuguesa que nitidamente se es-
tabelece nesta altura, embora haja, e devido a 
outras ocupações, raízes anteriores, passa ao 
Brasil, ocupado também por uma característica 
de vivência que de nenhum modo correspon-
dia aos seus anelos íntimos e às suas mais pro-
fundas disposições”. 
 II – Pois é essa melancolia que se faz 
cada vez mais intensa neste Brasil do início do 
século XXI, em que o País parece destinado a 
um futuro pouco promissor, de violência urba-
na desenfreada, sem políticos confiáveis que 
possam conduzir a Nação. O resultado disso é 
uma diáspora que pode repetir o fenômeno do 
século XVIII ao inverso, com os brasileiros se-
guindo cada vez em maior número para Portu-
gal, em busca de uma vida mais tranquila, a 
ponto de hoje a outrora pacífica vila de Cas-
cais estar a ponto de virar um bairro carioca. 
Até quando o pequenino Portugal vai aguentar 
essa “invasão” é que não se sabe. 
 Nesse ensaio, Agostinho da Silva alerta-  

va ainda para a necessidade que o Brasil tinha 
de oferecer uma educação de massas, mas, co-
mo se vê, o alerta caiu no vazio. Hoje, a car-
reira de professor não atrai mais os jovens por-
que deixou de ser uma profissão digna, consti-
tuindo apenas um “bico”, ou seja, uma ativida-
de-extra para reforçar o orçamento doméstico. 
E, como o professor está pouco capacitado pa-
ra ensinar, aquele que aprende a ler (quase 
sempre apenas para ver o que aparece no visor 
do aparelho celular ou telemóvel), geralmente, 
mal entende o que lê porque, como dizia o 
pensador, não lhes cultivaram o hábito de “jo-
eirar criticamente o que lê”. 
      Em outras palavras: sem educação de 
massas, enquanto as elites digladiam-se na rin-
ha para arrombar os cofres públicos, para o 
resto da população sobra apenas o caos social, 
até porque a tecnologia – especialmente, a in-
formatização – está reduzindo drasticamente 
os empregos e, por consequência, eliminando 
os consumidores do mercado interno.■ 

(CONTINUA) Ad.G. 
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Ou seja, o que se afigura hoje para o 
Brasil é um futuro sombrio, de 
desregramento social, bem diferente 
daquele que Agostinho da Silva [1906-
1994] gostaria que fosse. (…) 
   Adelto Gonçalves©IDÉIAS 

Além-Atlântico: Sai às Terças-Feiras 


