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EDITORIAL 
Contínuo Desenvolvimento da Beira é o imperativo 

Beira (O Autarca) – Com a conclusão sábado últi-
mo (27FEV2021) das cerimónias fúnebres do Eng. Daviz 
Mbepo Simango, antigo Presidente do Conselho Municipal 
da Beira, o passo subsequente é a formalização do seu su-
cessor.  

 

Por lei, o sucessor de Daviz Simango deve ser o 
membro imediatamente a seguir ao cabeça de lista do MDM 
eleita nas autárquicas de Outubro de 2018 para a cidade da 
Beira. E, o número 2 da referida lista é o membro Domingos 
Mabache, actual Secretário Geral do Partido MDM e Depu-
tado da Assembleia da República pela bancada da mesma 
formação política.  

 

Domingos Mabache já foi Vereador de Daviz Si-
mango nos mandatos anteriores, sendo uma figura familiari-
zada com os processos de gestão do Município da Beira. 

 

Destacado quadro do MDM desde da sua fundação 
em março de 2009, Domingos Mabache tem sido referido 
como sendo um quadro do partido “equilibrado, ponderado, 
comunicativo e bastante humilde”.  

 

Entretanto, o facto de ter renunciado da eleição de 
Membro da Assembleia Municipal para tomar posse na As-
sembleia da República, em decorrência da sua eleição para o 
Parlamento Moçambicano nas Legislativas de Outubro de 
2019, sobre ele pesam dúvidas relativamente a  possibilidade 

de reaquisição do direito que lhe  assis- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

89.12 90.9 EUR UE 

74.03 75.51 USD EUA 

4.91 5.01 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser 
guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos… 
Martha Medeiros!■ 
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Autárquia da Beira. 
Segundo a opinião pública ao nível da cidade da 

Beira, o “se não” que recai sobre Domingos Mabache abre 
possibilidade para a “repescagem” do membro imediata-
mente a seguir, neste caso o terceiro da mesma lista. E, o nú-
mero 3 da referida lista é o membro Albano Carige, membro 
da Comissão Política do MDM e Vereador Municipal da ci-
dade da Beira.  

Albano Carige, militante do MDM desde da sua 
constituição há 11 anos, tornou-se um influente quadro do 
Município da Beira no período do “consulado” do falecido 
Presidente Daviz Simango, sendo visto, igualmente, como 
uma figura abalizada sobre a gestão desta autarquia.  

Sobre Albano Carige corre, também, um “se não”, 
pelo facto de ter renunciado da eleição de Membro da As-
sembleia Municipal da Beira para integrar o Conselho Au-
tárquico.  

Para já, O Autarca apurou que o mais provável su-
cessor de Daviz Simango na Presidência do Município da 
Beira está entre Domingos Mabache e Albano Carige. E, a 
Lei determina que o Membro da Assembleia Municipal  que 

 

suspender ou renunciar da eleição por período superior ou i-
gual a 1 ano perde o mandato definitivamente. Coincide que 
Domingos Mabache e Albano Carige ambos encontram-se 
na mesma circunstância, fora da Assembleia Municipal há 
mais de 1 ano.  

No entanto, independentemente dos argumentos que 
tem sido feitos para cada caso com base na Lei, O Autarca 
entende que a melhor interpretação será feita pelas entidades 
competentes, nomeadamente o Ministério que tutela a Ad-
ministração Pública ou o Conselho Constitucional. 

Enquanto o debate flui em torno da interpretação le-
gal para a confirmação do successor do Edíl falecido, O Au-
tarca sugere que o mais importante em todas as etapas deste 
processo é o contínuo desenvolvimento acelerado e sustentá-
vel da autarquia da Beira. Seja Mabache, Carige ou outro 
quem possa ser (todos membros do MDM), a responsabili-
dade primária e o seu cumprimento devem gravitar em torno 
do contínuo desenvolvimento acelerado e sustentável do 
Município da Beira.  

O desenvolvimento acelerado e sustentável da Beira 
é o maior legado deixado pelo Eng. Daviz Simango aos bei-
renses, os quais tem o desafio de continuar a cultivar.■ (R) 
 

Covid-19: Sofala já recebeu 11.700 doses de vacina 
para imunizar 5 mil profissionais de saúde  

Beira (O Autarca) – A pro-
víncia de Sofala recebeu ontem, do-
mingo (28FEV2021) o primeiro lote de 
vacinas para a prevenção da covid-19. 
São 11.700 doses recebidas, para imu-
nizar primeiro os profissionais de saú-
de ao nível da província estimados em 
cerca de 5 mil membros. A vacina 
VeroCell (SARS-CoV-2 Vaccine), 
produzida pela pela farmacêutica chi-
nesa, Sinopharm (Beijing Institute of 
Biological Products), será administrada 
em duas doses no intervalo de 21 dias. 

Falando no acto de recepção 
das vacinas, a Secretária de Estado em 
Sofala, Stela Zeca disse que a quanti-
dade recebida é suficiente para benefi-
ciar   todos  profissionais  de  saúde  da 

 

 
 

Secretária de Estado em Sofala, Stela Zeca 
na recepção do primeiro lote de vacinas 
destinadas a província, ontem a noite, 
no Aeroporto Internacional da Beira 

semana, e que a província está empen-
hada em cumprir integralmente todo o 
protocolo para esta vacinação. O trei-
namento o pessoal que estará envolvi-
da na imunização anti-covid iniciou es-
ta segunda-feira, na cidade da Beira. 

“É uma grande satisfação”, a-
firmou Stela Zeca, referindo-se a re-
cepção das vacinas cuja administração 
irá aliviar sobremaneira a pressão psi-
cológica no seio dos profissionais da 
saúde que estão na linha da frente do 
combate a covid-19. Explicou que é 
muito importante imunizar o pessoal 
de saúde, porque cada vez que um gru-
po de profissionais entra em quarente-
na reduz a capacidade de assistência 
aos doentes, tão necessária.■ (R) 

 

província, incluindo outros grupos 
mais vulneráveis a doença. 
 Referiu que o processo de imu-
nização deve iniciar no espaço  de  uma  

 
Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA          
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA      
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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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 

A "coisa" Não depende Só, do Condutor ou Motorista! 
 

 

Prezados Leitores, 
Sempre que o Factor Humano pesa nas decisões a-

dequadas e atempadas para as boas práticas, a Formação 
Profissional e Regular assume o papel essencial e facilita-
dor pela manutenção e partilha do conhecimento, permi-
tindo a paz na estrada e a harmonia pelo adequado uso e 
conservação dos meios, recursos, custos, actos preventivos 
de conformidade aos procedimentos sistêmicos e qualifi-
cáveis de aprumo ao desempenho profissional, atendendo 
também desde o berço, juventude, hábitos, vícios, mitos e 
culturas,... 
 Absorver, gerar, partilhar e multiplicarmos a cultu-
ra profissional, é coisa na verdade inadequada de adquirir-
mos no ensino geral, outrossim, apropriado ao ambiente pro-
fissional, e uma vez capacitados regularmente, acompanhan-
do o rápido desenvolvimento, consegue-se com toda a faci-
lidade, transferir o conhecimento essencial aos parceiros, 
aos privados, aos jovens, a Famílias, respeito pelos idosos 
e comunidades. 
 Por adopção de boas práticas, resumimos alguns 
pontos facilitadores à poupança de combustível, redução 
de custos de manutenção e sobretudo relacionados com 
melhor segurança, sempre que, em mobilidade motriz: 

1. Condutor & Mecanico devem de estar Sensíveis 
ao Risco, Gastos, Custos, adequadas disciplinas 
preventivas, pela segurança rodoviária, incluindo e-
missões críticas e descarte ao meio ambiente. 

2. Capazes da auto avaliação factor-humano, da con-
dição da máquina para cada jornada, seguir procedi-
mentos, regras e recomendações de exigência e 
compatíveis. 

3. Verificação da pressão do Ar e assegurar aderên-
cia adequada dos Pneus ao solo. 

4. Manutenção do equipamento em "dia". 
5. Condução Antecipada, atenta e suave. 
6. Moderar a velocidade para que nunca seja excessi-

va. 
7. Adequar o recurso da caixa de velocidades, (em lu-

gar de travagens constantes que pedem acelerações 
de seguida), manter a  mudança  mais  alta  possível, 

 

(estar capaz do domínio por ordem manual, 
quando dispõe da cx automática) sem prejuízo da 
segurança, consumos, nem da mecânica. 

1. A segurança rodoviária recomenda, janelas fe-
chadas o mais tempo possível em circulação, sa-
ber adequar o uso e manutenção do sistema do Ar 
condicionado, mas de harmonia a desinfecção 
viral, higiene e arejamento saudável e sustentá-
vel, conforme ocupantes, na cabina. 

2. Retirar "coisas" desnecessárias, que se encontram 
esquecidas a bordo, objectos soltos e mal acondi-
cionados, acessórios de instalação duvidosa e não 
conformes com a segurança e consumos. 

3. Cerca de 40Kg, contribui 2% de acréscimo no 
consumo de combustível e outros materiais de 
desgaste (automóvel ligeiro). 

4. Use o método do tanque de combustível com o 
indicador de nível mantido sempre acima de ½. 

5. Confira regularmente os níveis dos Fluidos, óleos 
e água, e assegure-se das correctivas medidas i-
mediatas, evitando excessos, defeitos, eventuais 
fugas, pingos e emissões. 

6. Consumos, constituem custos relacionados com 
combustível, peças e componentes de desgaste, 
serviços de assistência técnica, deficiências, irre-
gularidades, infraestruturas, clima, trânsito, tráfe-
go, despesas adicionais não programadas, resul-
tantes do modo de condução e conformidades ou 
não, com os planos e procedimentos aplicados de 
manutenção, previstos pelo fabricante do veículo. 

7. Ponto Certo: consumos em excesso, traduz-se 
em Falta de segurança e desafio aos riscos! 

8. Da soma disciplinada de todos os pontos anterio-
res, consegue-se uma economia de consumos na 
ordem de 30 a 40 %, pelo menos, como ganhos 
recuperados via formação, sem contar com ou-
tras perdas acidentais e imprevistas.  

Maior consumo, implica SEMPRE algo inseguro, ris-
co, potencial Perigo, mau uso, oficina, peças desgaste, cus-
tos e varias outras despesas acrescidas! 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Precisamos de Dar oportunidades a TODOS os que 
avaliam, planeiam, investem, determinam, conduzem, 
reparam, abastecem, sustentam, carregam, fiscalizam, 
inspeccionam, controlam, asseguram os milhões de Km, 
que as rodas guiam a partir dos Volantes, para que a "coi-
sa" seja de fácil e garantida entrega, e seja conseguida em 
modo econômico, seguro e tranquilo. 
 

 Essa "coisa" depende sobretudo do conhecimento, 
manter formação regular para a capacidade preventiva, a-
tendendo e envolvendo todos os habilitados a moverem vo-
lantes, frequentes mudanças impõem dúvidas, adequar ao u-
so e disciplinas nos serviços de manutenção e reparação, Se 
conformes com instruções do construtor, entre outras, de 
menor peso.   

Sejamos Profissionais, evitemos as desculpas em 
nome do covid-19, deixemos de passar responsabilidades 
para o Governo,  Polícia,  Ensino  da  Condução,  deficientes 
 

estradas, falta de sinalização, clima, excesso de velocidade, 
cortes de prioridade, álcool,... parecendo que apenas os ou-
tros falham, enquanto que tambem caimos fora, distraidos, 
enganados, agindo no passado, negligentes, em risco e no re-
laxe. 
` Há varias contas esquecidas, desperdícios incrí-
veis, destruindo orçamentos, Vidas, empregos, por distraí-
dos, pois Se, ainda não estavam ao Seu alcance, mas tudo is-
so podemos facilitar, transferindo o conhecimento certo, ou 
seja, justamente conforme o necessário a cada profissio-
nal, cada grupo, cada organização, em satisfação aos meios 
e respeito pelo proprietário ou investidor. 

Podemos sempre acrescentar valores, por Formação, 
Manutenção do conhecimento e Monitoria dos aplicativos, 
necessários e adequados, atendendo a cultura profissional, 
no nosso chão! 

Saudações - Best Regards - 诚挚的问候 -   أطیب مع 
تالتحیا ■  

 

INAMAR deve assegurar a prevenção de acidentes 
marítimos nas principais travessias do país 

Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistro dos Transportes e Comunica-
ções, Janfar Abdulai desafia o INA-
MAR – Instituto Nacional da Marinha 
a assegurar a prevenção dos acidentes 
marítimos, principalmente nas princi-
pais travessias do país, que tem feito 
numerosas vitimas humanas. O desafio 
foi lançado sexta-feira última, em Ma-
puto, no empossamento do Director 
Geral Substituto do INAMAR, Sinézio 
Roberto Nhancale; na mesma cerimó-
nia em que tomaram posse outros 3 no-
vos quadros de direcção e chefia ao ní-
vel do Ministério dos Transportes e 
Comunicações. 

Janfar Abdulai defendeu que a 
prevenção dos acidentes marítimos de-
ve ser uma das prioridades da actual 
direcção geral do INAMAR, destacan-
do que “é nossa expectativa a inscrição 
de acções concretas, no Plano de Ac-
ção do Ministério, em elaboração, pa-
ra,   a   breve   trecho,  revertermos este 

 
de segurança por parte dos operadores, 
associado a ausência de uma estratégia 
concrta de prevenção de acidentes e a 
fraca fiscalização do sector contribuem 
para a ocorrência crescente de aciden-
tes marítimos no país. Moçambique 
também tem tido registo de muitos ca-
sos de acidentes fluviais, com a relação 
dos mesmos problemas.■ (Redacção) 

quadro sombrio”.  
Moçambique possui uma nor-

me costa com cerca de 2.700 quilóme-
tros banhada pelo Oceano Índico, do 
norte ao sul do país, e o transporte ma-
rítimo de passageiros tem constituído 
uma actividade com expressão signifi-
cativa. 

O  incumprimento  das normas  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 01/03/21, Edição nº 4094 – Página 05/13 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

1 de Março de 2000 ... Rosita Pedro 
 

 

  Nasceu no topo de uma árvore, rodeada de água. A 
"ilha" onde a mãe, Sofia Pedro, de 22 anos, se empoleirou 
durante quase quatro dias para não naufragar nas cheias, 
nunca figurará no seu registo de nascimento. 
 Um verdadeiro dilúvio engoliu, em poucos dias, os 
vales dos rios Limpopo e Save, sul e centro de Moçambique 
respectivamente. O presidente Joaquim Chissano anunciava, 
num balanço provisório “pelo menos 200 mortos e 1 milhão 
de pessoas afectadas pela calamidade. 
 Parece que o sonho moçambicano de uma econo-
mia que registou três anos sucessivos de crescimento acima 
de 10%, menos de uma década após uma sangrenta guerra 
civil de 16 anos, foi levado pelas águas. 
 Mas Rosita sobreviveu. 
  "A história de nossa pequena Rosita é um milagre", 
afirma o capitão Stewart Berlan, o piloto sul-africano que 
salvou das águas a mãe e o bebé recém-nascido. Um final 
feliz que dá um pouco de ânimo às equipes de resgate, até 
então esgotadas pelo tamanho da tragédia. 
  Aquela mafurreira no Chibuto serviu de “sala de 
parto”. 
  Rosita Pedro nasceu no dia 1 de Março de 2000. 
Comemora hoje os seus 21 anos de idade.■ 
  

 
 

OBS: na foto, Rosita Pedro e a sua mãe, no pequeno 
monumento simbólico que as autoridades de Chibuto 

mandaram construir, contendo uma pequena placa de 
mármore, que assinala o acontecimento ocorrido no dia 1 

de março de 2000.■ 
(Vénia ao falecido jornalista João de Sousa, cujo artigo 
foi primeiramente publicado na edição d’ O Autarca nº 

3651, de 01 de março de 2019)  
  

 



 

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca 
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique, 

Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro 
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No topo desta página uma das fotos do poeta e amigo Calane da Silva, tiradas 
por João Craveirinha, Jr, na Pastelaria Cristal, sita na av. 24 de Julho da cidade capital 
de Moçambique, em 2001. O pretexto dessa vez foi para o convidar a fazer a 
apresentação de meu livro ‘Moçambique, Feitiços, Cobras e Lagartos’ – crónicas 
romanceadas (e etno-história). Obra editada, em Moçambique, em Julho de 2001.1 
Essa apresentação seria feita por Calane da Silva no Centro Cultural Franco-                                     
-Moçambicano em 15 de Novembro de 2001, com ante-projecção de uma realização 
minha em vídeo Broadcast Betacam SX de 1998, produzida pela RTP – intitulada 
‘Crónicas de Ontem e de Hoje,’ disponível em ´Kraveirinya TV, YouTube.’  

Em 2001, o café-pastelaria Cristal era o ponto de encontro da tertúlia intelectual 
onde nos encontrávamos para abordarmos vários assuntos. 

Uma das vezes Calane da Silva, acompanhado de um seu colega académico da 
UEM – Universidade Eduardo Mondlane (ensino superior público) – faz-me um 
pedido que muito me honrou pela demonstração de reconhecimento de uma mais-
valia de meu labor também multifacetado na área da comunicação e cultura. 
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[Pois, na altura ainda não tinha estudos superiores académicos. Iria encetar 
por essa via como bolseiro do SASUL – licenciatura de 2006 a 2010, com 
passagem pela UnB – Universidade de Brasília em 2009. Estudos de pós-                             
-graduação a Doutoramento (2011) cuja tese aprovada com distinção em 2015.] 

O pedido do Calane e do seu colega, Professor, mas da área da engenharia 
química, era o de eu (João Craveirinha, filho) escrever sobre o atraso de dois 
meses, de pagamento dos salários dos professores universitários da UEM. Salários 
em atraso… e as contas por pagar. A minha estupefacção foi enorme. E o sentido 
de responsabilidade maior. Nesse contexto fiz uma pergunta:  

- ‘Êpa… vocês são professores universitários e tu Calane és professor de 
Linguística na UEM e dominas muito melhor do que eu a língua portuguesa…      

… Porquê eu?’ 
- “Porque tu, João, és contundente a escrever e estás mais distanciado dessa 

nossa situação para denunciar!”… 
…retorquiu o Calane da Silva com aceno de cabeça de concordância de seu 

colega engenheiro de química industrial e professor. 
Obviamente, declinei a solicitação, ainda que com alguma frustração pela 

minha índole instintiva de solidariedade prática – provada e comprovada para com 
vítimas de injustiças ao longo de meu percurso existencial de pouco mais de sete 
décadas.                                                                                                                                                                                                                             

A minha situação instável, politicamente em Moçambique, aconselhava-me 
que fosse prudente. O meu apelido Craveirinha de meu pai João e de meu tio, 
herdados de meu avô algarvio de Aljezur era como lume que queima, para muitos. 
As invejas se acumulavam descaradamente com possíveis reflexos em Portugal por 
parte de certas figuras da dita intelectualidade moçambicana, com acesso a certos 
meios portugueses culturais e políticos, onde haverá muitas botas para engraxar. 

Termino parafraseando um dito popular português… quinhentista camoniano: 
“As serpentes urdem nas trevas o bote traiçoeiro e fatal.” 

 
1A edição de Portugal em Outubro 2001 (dessa minha obra), seria apresentada em Dezembro 2001, na TVi, pelo 
actual presidente (reeleito 2021) da República de Portugal, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, então comentador na 
referida emissora portuguesa de Televisão, além de Prof. Catedrático de Direito.] 
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1CULTURA | “Morreu Calane da Silva, multifacetado intelectual moçambicano. Tinha covid-19 “ 
 “Tinha 76 anos”                                                                                                                                                                           
https://www.dn.pt/cultura/morreu-calane-da-silva-multifacetado-intelectual-mocambicano-tinha-covid-19-13295050.html 
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