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Cidade da Beira: 1907 – 2016  

 

 Beira (O Autarca) – A cidade 
do Futuro de Moçambique, tal como a 
cidade da Beira é apelidada desde o i-
nício da escritura da história contem-
porânea Moçambicana, celebra neste 
sábado, amanhã, 20 de Agosto, o 109º 
aniversário de elevação da urbe a ac-
tual categoria. Já fizemos menção des-
te facto em editorial ordinário desta se-
mana dedicado a urbe, com o título 
“Parabéns Cidade da Beira pelo Franco 
Crescimento”, no qual referimos os 
dez pilares que sustentam o desenvol-
vimento da cidade única em Moçambi-
que, Africa e no Mundo. A menos de 
24 horas da festa de aniversário, recor-
remos a maior enciclopédia livre do u-
niverso, o Wikipédia, que a seguir nos 
retrata a origem da Beira (Moçambi-
que). 
 

 Beira é uma cidade de Moçam-
bique, capital da província de Sofala. 
A localidade tem o estatuto de cidade 
desde 20 de Agosto de 1907 e, do pon- 
to de vista administrativo, é  um  muni- 

Moeda País Compra Venda 
EUR UE 82,02 82,13 
USD EUA 72,75 72,85 
ZAR RSA 5,49 5,50 
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SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

  
Frase: Cada um de nós vê nos outros o que temos em 

nossos corações.■ 
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Dom Luís Filipe, primogénito de D. 
Carlos I que, em 1907, foi o primeiro 
membro da família real portuguesa a 
visitar Moçambique, trazendo de Lis-
boa o decreto real que elevava Beira à 
categoria de cidade. Tradicionalmente, 
o príncipe herdeiro de Portugal levava 
o título de Príncipe da Beira, província 
histórica de Portugal. 

 

A administração portuguesa 
construíu um porto e famílias portu-
guesas se estabeleceram na localidade 
recém-fundada, e começaram a desen-
volver actividades comerciais. A cida-
de passou a ser administrada pela 
Companhia de Moçambique, fundada 
em 1891 e que tinha sua sede em Bei-
ra. Foi então construída uma ferrovia 
que ligava à então Rodésia, aberta em 
1899. Em 20 de agosto de 1907, Beira 
era elevada à condição de cidade, um 
ano depois era inaugurada a ilumina-
ção elétrica e, em 1911, um serviço te-
lefónico urbano. Em 1926, ainda não 
existiam automóveis em Beira, porém, 
em 1934 estes já somavam 596, bem 
como duas companhias de transportes 
colectivos. 

 

Em 1942, com o fim da con-
cessão da Companhia de Moçambique, 
a administração da cidade reverteu pa-
ra a administração directa do governo 
Português. A construção de uma nova 
estação ferroviária foi concluída em 
1966. Antes da independência, a Beira 
era destaque por seu porto marítimo 
bem equipado, uma das principais ins-
talações de seu tipo em toda a África 
Oriental, e também pelo turismo, pesca 
e comércio. A cidade prosperou como 
um porto cosmopolita com diferentes 
comunidades étnicas (portugueses, in-
dianos, chineses, africanos indígenas) 
empregadas na administração, comér-
cio e  indústria.  O  grande  número  de 
 
 

cípio com um governo local eleito. 
Beira é a segunda maior cidade de Mo-
çambique, logo após a capital do país, 
Maputo, contando com uma população 
de 431.583 habitantes de acordo com o 
Censo de 2007. 
 

 
 

Panorama da cidade 
 

 
 

Localização de Beira na província de Sofala 
 

A cidade de Beira foi original-
mente desenvolvida pela Companhia 
de Moçambique no século XIX, e de-
pois directamente pelo governo colo-
nial Português entre 1942 e 1975, ano 
em que Moçambique obteve sua inde-
pendência de Portugal. Actualmente a 
cidade se encontra modernizada, em-
bora ainda mantenha algumas áreas de-
gradadas e problemáticas, como é o ca-
so do Grande Hotel Beira. Depois de 
Maputo, Beira é o segundo maior porto 
marítimo para o transporte internacio-
nal de cargas de e para Moçambique. 

 
 

 
 

Beira 
Localização da Beira em Moçambique 
- Coordenadas: 19º 50` S 34º 51` E 
- País: Moçambique 
- Província: Sofala 
- Início da povoação: 1887 
- Elevação à cidade: 1907 
- Presidente do Município: Daviz Simango 
- Área: 633 km2 
- Altitude: 14 m (46 pés) 
- População em 2007: 431.583 
- Densidade: 681.8 km2 
- Gentílico: Beirense 
- Fuso horário: CAT (UTC+2) 
- Código postal: 2100 
- Código de área: +258 23 
- Sítio: www.municipiobeira.gov.mz 
 

A povoação foi fundada pelos 
portugueses em 1887, numa área con-
hecida pelo nome de Aruângua, e logo 
suplantou Sofala como principal porto 
no território da actual província de So-
fala. Originalmente chamada Chiveve, 
o nome de um rio local, foi rebaptizada 
para homenagear o  Príncipe  da  Beira, 
 
 

 

 

PROJECTO A ESTAR CONCLUÍDO ATÉ FINAIS 
DE JUNHO PRÓXIMO... JÁ DECORRE O 

PROCESSO DE VENDA DOS IMÓVEIS COM O 
FINACIAMENTO DO MILLENNIUM BIM... AS 
CASAS SÃO VENDIDAS COM A CHAVE NA 

MÃO... TODAS DEVIDAMENTE MOBILADAS E 
EQUIPADAS COM TODOS OS 

ELECTRODOMÉSTICOS, TAPETES, CORTINAS, 
LENÇÓIS, TOALHAS...  

*** É SÓ ENTRAR E VIVER *** 
 

 



  

Colunistas 
Multidisciplinares 

Um jornal à frente  do 
seu tempo 

Aqui sua Publicidade Viaja mais longe 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Crescimento populacional 
Ano População % 
1940 24.700 - 
1950 42.000 70,0 
1960 58.200 38,6 
1970 113.770 95,5 
1980 230.744 102,8 
1997 412.588 78,8 
2007 431.583 4,6 
 

 
 

Mulheres beneficiando arroz na Beira 
 

 
 

Pescadores consertando rede na Beira 
De acordo com o censo de 

2007, Beira possuía uma população to-
tal de 431.583 habitantes, sendo 
219.624 homens e 211.959 mulheres. 
Um total de 259.728 habitantes tinha 
15 ou mais anos de idade.  

A população da cidade da Bei-
ra pertence na sua maioria ao grupo 
Bangwe, resultante do cruzamento o-
corrido entre os Machangas, Matewes 
e Podzos do vale do Zambeze. 

A maioria da população é cris-
tã, havendo também um elevado núme-
ro de muçulmanos e hindus. 
 

Política e Administração 
 

habitantes que fala inglês deve-se ao 
facto da cidade ter sido um destino de 
férias preferido para os brancos da Ro-
désia. Um sinal desta época é o Grande 
Hotel construído perto da costa do O-
ceano Índico. Em 1970, a cidade da 
Beira possuía 113.770 habitantes. 
 

Após a independência de Portugal 
 

Após a independência de Por-
tugal em 1975, a maioria dos portugue-
ses deixaram a cidade. Moçambique 
foi devastado por uma guerra civil en-
tre 1976 e 1992, que opunha os mar-
xistas da FRELIMO, que controlavam 
o governo, e os rebeldes da RENAMO, 
chegando próximo ao caos total em 
dois anos e gerando fome, doença e 
miséria. O Grande Hotel foi ocupado 
por cerca de 1.000 beirenses desabriga-
dos, e no fim da guerra civil, a cidade 
estava bastante degradada. 

 

Em 2000, inundações em Mo-
çambique devastaram Beira e as re-
giões próximas, deixando milhões de 
desabrigados e causando graves danos 
à economia local.  
 

Geografia 
 

A cidade da Beira, capital da 
província de Sofala, está localizada a 
cerca de 1.190 km a norte de Maputo, 
no centro da costa do Oceano Índico. É 
uma cidade portuária no Canal de Mo-
çambique. O município tem uma área 
de 633 km², uma altitude média de 14 
metros acima do nível do mar e está si-
tuado nas coordenadas 19° 50' sul e 
34° 51' leste. Tem limite ao norte e 
oeste com o distrito de Dondo, a leste 
com o Oceano Índico e ao sul com o 
distrito do Búzi.   

A cidade está localizada numa 
região pantanosa, junto à foz do Rio 
Púnguè, e sobre alongamentos de du-
nas de areia ao longo da costa do Índi- 
co. A vegetação natural é caracterizada 
por terras baixas e litoral com mangais. 
 

Clima 
A cidade da Beira é caracteri-

zada por um clima tropical húmido 
chuvoso de savana, com temperaturas 
elevadas e húmidas no verão, especial-
mente durante a estação das monções 
de verão (hemisfério sul) de Outubro a 
Fevereiro. 
 

Economia 
A cidade vive do comércio e 

do porto, que movimenta carga geral 
(carga solta/não contentorizada), mas 
também existe um terminal de conten-
tores. A cidade está na origem de dois 
corredores de transporte. O Corredor 
da Beira liga ao Zimbabué, por via ro-
doviária e ferroviária e facilita o acesso 
do interior do continente ao litoral co-
mo, por exemplo, de Lusaka, capital da 
Zâmbia, país sem acesso directo ao 
mar. O segundo corredor liga ao Mala-
wi e é neste momento exclusivamente 
rodoviário. Depois de atravessar o rio 
Zambeze pela Ponte Dona Ana, a linha 
ferroviária toma o sentido noroeste em 
direcção a Moatize para servir as mi-
nas de carvão locais. O ramal que liga-
va ao Malawi ainda não foi reabilitado. 
Todas essas ferrovias têm "bitola do 
Cabo" e podem carregar uma carga por 
eixo de 16t, e 17t no Zimbabué. 

O porto comunica, através de 
um sistema de rádio com a Cidade do 
Cabo e, assim, indirectamente com to-
dos os outros portos mais importantes 
do mundo. Os principais produtos de 
exportação do porto são açúcar, tabaco, 
milho, algodão, fibra de pita agave, 
cromo, minério de ferro, cobre, chum-
bo, carvão. 

O Corredor da Beira contém 
também um oleoduto que liga o porto 
da Beira ao Zimbabué. 

A cidade da Beira é o segundo 
maior parque industrial do país logo a-
pós a Matola.  
 

Demografia 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 19/08/16, Edição nº 3129 – Página 4/7 
População por faixa etária e sexo 
Faixa 
etária Homens Mulheres Total 

0 6.263 6.273 12.536 
1-4 23.168 23.240 46.408 
05-09 27.405 27.802 55.207 
10-14 28.237 29.467 57.704 
15 - 19 26.365 26.139 52.504 
20 - 24 26.877 25.386 52.263 
25 - 29 20.635 18.213 38.848 
30 - 34 14.300 13.891 28.191 
35 - 39 10.959 11.024 21.983 
40 - 44 9.683 8.420 18.103 
45 - 49 8.133 6.521 14.654 
50 - 54 6.099 5.160 11.259 
55 - 59 4.434 3.451 7.885 
60 - 64 2.917 2.529 5.446 
65 - 69 1.839 1.660 3.499 
70 - 74 1.163 1.287 2.450 
75 - 79 649 811 1.460 
80 + 498 685 1.183 
Total 219.624 211.959 431.583 

 

O actual presidente do Conse-
lho Municipal da Beira é Daviz Siman-
go, eleito em 2003 como representante 
da Renamo-UE e reeleito em 2009 co-
mo independente. 

A RENAMO seleccionou ou-
tro candidato para as eleições de 2009, 
levando a que Daviz Simango concor- 
resse como candidato independente. A 
Beira foi o único município que não foi 
ganho pelo Partido Frelimo. Daviz fun-
dou, em seguida, o partido Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM). 

Daviz Simango sucedeu a Chi-
vavice Muchangage, o primeiro Presi-
dente de Conselho Municipal eleito em 
1998 pelo Partido Frelimo. 

O município encontra-se divi-
dido em cinco postos administrativos: 
Urbano nº 1, Urbano nº 2, Urbano nº 3, 
Urbano nº 4 e Urbano nº 5, que se divi-
dem em 26 bairros: Macúti, Palmeiras, 
Ponta-Gêa, Chaimite, Pioneiros, Estur- 
ro, Matacuane, Macurungo, Munhava- 
 

 

Central, Mananga, Vaz, Maraza, Cho-
ta, Alto da Manga, Nhaconjua, Chin-
gussura, Vila Massane, Inhamízua, 
Matadouro, Mungassa, Ndunda, Man-
ga-Mascarenha, Muave, Nhangau, 
Nhangoma e Tchonja.  
 

Religião 
A Arquidiocese da Beira, em 

latim: Archidioecesis Beirensis, é uma 
sede metropolitana católica de rito lati-
no, com sede nesta cidade e criada em 
4 de junho de 1984. 
 

Educação 
A nível do ensino superior pri-

vado, a cidade abriga várias faculdades 
e outros serviços da Universidade Ca-
tólica de Moçambique (UCM), uma u-
niversidade privada que foi fundada 
pela Igreja Católica em 1996. Na Beira 
encontram-se a Faculdade de Econo-
mia e Gestão, a Faculdade de Ciências 
de Saúde, o Centro de Ensino à Distân-
cia, o Centro de Pesquisa em Gestão e 
Economia Aplicada (Gea-Consult), o 
Centro Santo Agostinho, o Centro de 
Investigação Geográfica (CIG) e o 
Centro de Investigação de Doenças In-
fecciosas (CIDI). 

A cidade ainda é sede do Ins-
tituto Superior de Ciências e Tecnolo-
gias Alberto Chipande (ISCTAC), fun-
dada em 2011 e da Universidade Jean 
Piaget de Moçambique (UNIPIAGET), 
fundada em 2002, pertencente ao Insti-
tuto Piaget de Portugal. Sedea igual-
mente uma nova universidade, a Uni-
versidade Adventista de Moçambique 
(UAM), inaugurada ainda em 2010. 

Quanto ao ensino superior pú-
blico, destaca-se a delegação da Uni-
versidade Pedagógica e a UniZambeze 
(Universidade Zambeze), uma univer-
sidade pública com a missão de servir 
a região central do país. 
 

Turismo 
 O turismo é uma indústria em 
potencial para a Beira, mas os retornos 
são, até ao momento, limitados. Os a-
tractivos turísticos da Beira incluem a 
Catedral da Beira, a  Estação  Ferroviá- 

 
Catedral da Beira 
 

 
Farol do Rio Macuti 
ria, o Farol do Rio Macúti, a Praia Ma-
cúti e mesmo o Grande Hotel. A Beira 
é a porta de entrada para o Parque Na-
cional da Gorongosa, um dos princi-
pais parques nacionais de Moçambi-
que, situado a 170 km a noroeste da ci-
dade. A cidade já possui uma infraes-
trutura adequada para o turismo inter-
nacional. Já possui igualmente restau-
rantes e hotéis de padrão turístico e a 
segurança pública é considerada efi-
ciente. 
 

Praias 
A orla marítima estende-se 

desde o Grande Hotel até ao Farol do 
Rio Macúti. As melhores praias da ci-
dade localizam-se entre o Clube Náuti-
co da Beira e o Farol. 

A praia de Savane está locali-
zada a 32 km da cidade. A viagem de 
barco até ao local tem uma duração de 
entre 5 a 10 minutos, e nela se podem 
observar variadas espécies de pássaros. 
Outra praia de referência é a Praia No-
va, situada em mar aberto. 
 

Reserva Nacional de Marromeu 
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A Reserva Estatal de Marro-

meu está situada a Sul do Delta do 
Zambeze, é uma das mais ricas em bio-
diversidade na região da África Austral 
e compreende a reserva e as coutadas 
oficiais nº. 10, 11, 12 e 14. Sendo uma 
zona para safári turístico, é possível 
praticar safári fotográfico, pesca no 
mar e no rio, e a canoagem no rio 
Zambeze. Pode-se observar animais 
como: búfalos, hipopótamos, porcos 
bravos, aves marinhas e terrestres, e 
colónias de pelicanos brancos, entre 
outros animais. 

 

 
Aeroporto internacional da Beira 

 

Há muito tempo que a Beira é 
um local importante para o comércio 
externo do Zimbabué, Malawi e Zâm-
bia, principalmente devido ao seu por-
to, o segundo maior de Moçambique. 
A importância do porto ficou demons-
trada durante a Guerra Civil Moçambi-
cana, quando as tropas zimbabueanas 
protegeram a ferrovia e a estrada que 
ligam Beira a Mutare, a fim de permitir 
a continuação do comércio. 

A cidade conta com uma im-
ponente Estação de Caminho de Ferro. 

O governo concretizou a sua 
intenção de modernizar os portos da 
Beira e Nacala, este último mais ao 
norte, privatizand a sua gestão. O go-
verno está igualmente a modernizar a 
infraestrutura rodoviária e ferroviária 
ao redor do porto da Beira de modo a 
melhorar a ligação deste com as minas 
do país. 
 

Há também um serviço de ba-
telão que liga a cidade a povoações vi-
zinhas, especialmente o Búzi. A Beira 
é servida pelo Aeroporto Internacional 
da Beira situado a nordeste da cidade, 
com voos domésticos e internacionais. 

A estrada que liga a cidade ao 
Zimbabwé é parte de um dos eixos da 
Rede Rodoviária Transafricana em de-
senvolvimento, a Estrada Beira – Lobi-
to, ligando a Beira ao porto atlântico 
do Lobito, Angola. 
 

Desporto 
Beira possui vários clubes e a-

renas desportivas. Algumas equipas de 
futebol disputaram ou disputam o 
Campeonato Moçambicano de Futebol, 
o Moçambola. De entre as infraestrutu-
ras  desportivas está o campo do Ferro- 
 

viário da Beira e o Clube de Golfe. 
O único título obtido por uma 

equipa da cidade no campeonato, dis-
putado desde 1976, foi conquistado pe-
lo Grupo Desportivo da Companhia 
Têxtil do Punguè em 1981. 
 

Cidadãos ilustres 
 

 Mia Couto – escritor 
 Chiquinho Conde – futebolista 
 Pedro Boese – artista 
 Carlos Cardoso – jornalista 
 José Rodrigues dos Santos – 

jornalista e escritor português 
 Maria Rueff – atriz portuguesa 
 Dom Jaime Pedro Gonçalves – 

primeiro Arcebispo da Beira 
 Adelino Timóteo – escritor 
 Falume Chabane – jornalista  

 

 
MUNICÍPIO DA BEIRA 

CONSELHO MUNICIPAL 

Tolerância de Ponto 
 

Por ocasião da comemoração do aniversário da Beira à 
categoria de Cidade e para permitir que os residentes passem 
condignamente o dia 20 de Agosto de 2016, o Conselho 
Municipal da Beira concede tolerância de ponto a todos 
trabalhadores desta Urbe, de acordo com o despacho de Sua 
Excelência Senhora Ministra de Trabalho, Emprego e 
Segurança Social. A tolerância de ponto não abrangerá os 
trabalhadores cuja natureza da sua actividade não permite 
interrupção no interesse público. 

 

O Presidente 
Daviz Mbepo Simango 

/ Engº Civil / 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Clube de Golfe da Beira promove torneio alusivo ao 
20 de Agosto 

 
 

Golfe: Desprto de todas as idades que ajuda tanto a descontração, o que faz bem a saúde  

 

Beira (O Autarca) – O Clube 
de Golfe da Beira (CGB)promove tor-
neio especial alusivo ao 20 de Agosto, 
Dia da Cidade da Beira. O evento de 
dois dias decorrerá entre sábado e do-
mingo, envolvendo cerca de quarenta 
atletas de ambos os sexos.  
 O Presidente do Clube de Gol-
fe da Beira, Félix Machado, explicou 
que tratando-se de uma data especial 
para a cidade, os munícipes e suas ins-
tituições, a sua agremiação desportiva 
de forma alguma podia estar alheia a o-
casião. 

O evento constituirá mais um 
atractivo às festividades do 20 de agos-
to, dia da cidade da Beira, em que este 
ano a urbe celebra o centésimo nono a-
niversário de sua elevação à actual ca-
tegoria. 

O Clube de Golfe da Beira é 
uma referência nacional na movimen-
tação da modalidade. 

Pela primeira vez, este ano, o 
Clube de Golfe da Beira integrou a se-
lecção nacional da modalidade, que 
disputou recentemente o campeonato 
regional, na Swazilândia, uma expe-
riência considerada bem sucedia por 
Félix Machado. 
 

CGB versus cartão de visita da Beira 
O Clube de Golfe da Beira já 

sedeu importantes torneios regionais, 
com a participação regular de atletas 
provenientes da antiga Rodésia do sul, 
que todas as semanas proviam grandes 
jornadas turísticas na cidade da Beira. 

 

Nessa época, o Clube de Golfe 
da Beira era considerado o principal 
cartão de visita da cidade da Beira, 
competindo com o famoso camarão do 
banco de Sofala, rotulado como o mais 
saboroso do mundo, e o porto da Beira 
pela sua influência económica estraté-
gica na região. 
 

Refira-se que o Clube de Golfe 
da Beira, fundado em 1907, tem a mes-
ma idade da cidade da Beira: 109 anos. 
Representa uma das agremiações des-
portivas mais antigas do país. 
 

Somos todos convidados a praticar 
golfe 
 O Presidente do Clube de Gol-
fe da Beira, Félix Machado, que cum-
pre o seu segundo mandato consecuti0-
vo a frente dos destinos da agremiação, 
referiu que o seu maior desejo é envol-
ver cada vez maior número de cidadãs 
beirenses a praticar a modalidade.  
 Explicou que o golfe é das 
poucas modalidades desportivas que é 
praticada por cidadãos de todas as ida-
des e oferece o gosto de poder-se jogar 
colectiva ou individualmente.  
 Disse quea prática do golfe é 
salutar a saúde e a disciplina. É uma 
disciplina desportiva que ajuda tanto a 
descontração, sobretudo para as pes-
soas que andam bastante atarefadas ao 
longo da semana, como por exemplo 
os gestores de topo.■ (Redacção)   
 

Município homenagea karatecas beirenses 
 Beira (O Autarca) – O Município da Beira vai homenagear neste sábado, 
20 de Agosto, os atletas beitenses da modalidade de Karate na categoria de Shi-
mura Shukokai, em reconhecimento aos exclentes resultados que tem produzido 
nos campeonatos mundiais. 
 

 Recentemente, os atletas beirenses participaram no último campeoanato 
mundial da modalidade, realizado em Berlim, Alemanha. A equipa toda sagrou-se 
em segundo lugar, o que lhes conferiu o direito de distinção mundial com meda-
lha de Prata.■ (Francisco Esteves)  
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