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EDITORIAL
Início do Segundo Semestre de 2019
Beira (O Autarca) – Inicia hoje, segunda-feira
(01JUL19) o período correspondente ao segundo semestre
do ano 2019. Trata-se de início de um semestre com carácter particular, por coincidir numa época caracterizada por
diferentes novos desenvolvimentos políticos e económicos
no país, com alguma promessa de oferta de estabilidade e
avanço nos domínios sócio político e económico.
Na esfera económica destaca-se a recém inaugurada nova era económica auspiciosa com a confirmação em
definitivo do investimento da Anadarko, o maior de todos
os tempos em Moçambique, que promete catapultar o desenvolvimento do país. Contudo, a confirmação do investimento da Anadarko na ordem de 23 mil milhões de dólares
americanos coloca ao país grandes desafios do ponto de
vista de gestão do mega-projecto, porquanto o tecido empresarial nacional espera que o mesmo ofereça oportunida-

Frase:

desde negócio de forma justa, transparente e inclusiva. Se
isso não acontecer teremos expectativas defraudadas. Paralelamente, é importante e urgente que se trabalhe para a eliminação de focos de violência na região onde já está a ser
implementado o projecto de exploração de gás, para manter
a confiança dos investidores.
O segundo semestre de 2019 é, igualmente, especial pelo facto de estar prevista a conclusão do processo de
desmilitarização da Renamo, uma condição fundamental
para o alcance da Paz efectiva e definitiva e ainda o estabelecimento de um verdadeiro estado de direito no país. Abordando esta matéria, é imperioso apelar a liderança da
Renamo para que prossiga com o mesmo empenho, não
permitindo espaço para a ocorrência de desordem no processo e no caso de prevalecer as Forças de Defesa e
Segurança são chamadas a intervir para a manutenção da

Para resolver o problema das alterações climáticas vamos precisar de uma inovação extraordinária, em
coisas como o armazenamento de energia eólica e solar. Isso vai requerer a mobilização de pessoas e, em
última instância, que isso se expresse nas urnas – Barack Obama

lei e ordem.
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O segundo semestre de 2019 destaca-se ainda pelo
facto de ser nesse período em que o país irá realizar as sextas eleições gerais (legislativas e presidenciais) em sobretudo, por inaugurar a nova fase do processo de descentralização com a eleição, pela primeira vez na história da democracia multipartidária moçambicana, dos governadores provinciais. Augura-se que a sexta eleição geral moçambicana
decorra num ambiente de justiça, transparência e liberdade,
tanto dos concorrentes e dos eleitores.
O segundo semestre de 2019 precisa compensar os
atrasos de desenvolvimento verificados no semestre anterior, condicionados por vários factores, dentre os quais a
devastação do país pelos ciclones Idai e Kenneth, a conjuntura económica nacional e internacional, a incerteza política e a continuidade da onda de ataques por indivíduos desconhecidos as aldeias dos distritos do litoral da província
de Cabo Delgado, que estão a desestabilizar a vida das comunidades locais e a ameaçar retrair os grandes projectos
de investimentos previstos para aquela região do norte de
Moçambique.
São muitos factores que influenciam a necessidade
de incremento de acções neste segundo semestre para retomar o país a mesma dinâmica de desenvolvimento.
O facto de o início do semestre coincidir a escassos
dias da passagem do quadragésimo quarto aniversário da

Independência Nacional deve constituir um factor atractivo
e mobilizador a entrega abnegada dos cidadãos moçambicanos nas tarefas árduas centradas no combate a pobreza e
promoção de condições de desenvolvimento do país e do
bem-estar de todos os cidadãos.
Os políticos devem também assumir uma maior entrega às suas responsabilidades, sobretudo o governo e os
partidos Frelimo e Renamo que devem rapidamente encontrar soluções que ultrapassem definitivamente as suas divirgências.
Os impasses sucessivos que tem caracterizado o
diálogo político entre o governo da Frelimo e a Remamo
devem ser superados neste semestre, abrindo perspectivas
para um país estável.
É responsabilidade de todos os moçambicanos garantir a manutenção e promoção da paz. Queremos ver todos os cidadãos moçambicanos, independentemente da sua
posição ou linhagem social, política, económica, religiosa e
cultural se empenharem na construção do país baseando-se
nos princípios estabelecidos pela Constituição da República, que preconiza um estado uno e indivisível, desenvolvido e de igualdade de direitos e oportunidades à todos os
seus cidadãos.
Oxalá o segundo semestre que ora inicia traga mudanças qualitativas à forma de estar do país.■ (Redacção)
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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

Estudo credivel indica que Já Ingerimos (média) de
5 gramas de plástico por semana!
Isto Sim, muitíssimo MAIS GRAVE do que os
automóveis no presente a poluírem CO2!!
A sabermos,... e a ponderarmos, sempre que nos relacionemos com os artigos de plástico, mais comuns, baratos e de frequente aparente utilidade.
Um novo estudo da Dalberg e da Universidade de
Newcastle (Austrália) para a WWF (World Wildlife Fund)
descobriu que, em média, as pessoas podem ingerir cerca
de 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um
cartão de crédito.
Fonte: https://www.wattson.pt/2019/06/25/ingerimos-umamedia-de-5-gramas-de-plastico-por-semana-indicaestudo/

A análise “No Plastic in Nature: Assessing plastic
ingestion from Nature to People” indica que as pessoas
consomem cerca de 2000 pedaços de plástico todas as semanas. São aproximadamente 21 gramas por mês, um pouco mais de 250 gramas por ano.

Desde o ano 2000, o mundo produziu
tanto plástico quanto todos os anos
anteriores combinados!
5g - Devido à poluição do plástico, cada pessoa poderá
estar a ingerir 5 gramas de plástico por semana.

75% - De todo o plástico produzido é desperdício.
87% - Cerca de 87% dos resíduos mal geridos acabam
na natureza, transformando-se em poluição plástica.
Tudo através do consumo de alimentos e bebidas
que estão presentes na mesa do comum das pessoas, como
água, cerveja, marisco e sal.

1 ton – O oceano irá conter uma tonelada de plástico por
cada três toneladas de peixe em 2025, se nada se alterar até
lá.
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

1 de Julho de 1922 … Hotel Polana
Alfredo Pereira de Lima, no seu livro “Edifícios
Históricos de Maputo” relata a história do homem que mais
se debateu para que o Hotel Polana visse a luz do dia. Foi o
coronel Alexandre Lopes Galvão, membro do Conselho de
Turismo que na época dirigiu uma carta ao Governador
Massano de Amorim pedindo autorização para negociar a
construção dum hotel apto a receber personalidades importantes que visitavam a cidade de Lourenço Marques.
Quando o Hotel Polana abriu as portas a 1 de Julho
de 1922, após terem sido gastas 300 mil libras, o seu maior
defensor escrevia numa carta a um amigo: “Se não fosse eu
o Polana não existiria!” Quem assistiu à festa relata que foi
definido como algo que não existia na Europa, pois todos
os quartos tinham água aquecida, frigorifico, lavandaria electrónica, sistema de comunicações e outras mordomias.
Volvidos todos estes anos o Hotel Polana continua
a ser o ex-libris da cidade de Maputo, sendo hoje, não só
uma unidade da indústria hoteleira, mas também um palco
privilegiado para conferências e reuniões empresariais.
Muitos negócios e parcerias já devem ter sido seladas nas
suas salas.
O hotel Polana, considerado um paraíso histórico e
cultural e um local de encontro que oferece uma elegância
e uma imponência únicas na região, recentemente renovado, é propriedade do Grupo Serena (Aga Khan). Foi inau-

gurado no dia 1 de Julho de 1922. Completa hoje os seus
97 anos de idade.■

PR inaugura Fórum Empresarial Moçambique-Portugal
Lisboa (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procede, na próxima quarta-feira (03JUL
19), em Lisboa, capital portuguesa, a abertura do Fórum Empresarial Moçambique-Portugal. Trata-se de evento co-organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Embaixada de Moçambique em Portugal,
por ocasião da visita do Presidente Filipe Nyusi ao país europeu, que irá decorrer a partir de amanhã, terça-feira (02JUL19)
até o próximo dia 08 de Julho corrente. No Fórum de Negócios Portugal/Moçambique, cuja sessão de abertura irá contar igualmente com a presença do Primeiro-ministro de Portugal, entidades portuguesas e moçambicanas discutirão o desenvolvimento conjunto das economias dos dois países. Oportunidades de negócios e parcerias, o sector da energia, Moçambique como plataforma para mercados internacionais, financiamento e capacitação de recursos humanos são alguns dos temas que serão debatidos no evento. Refira-se, entretanto, que durante a sua estadia em Portugal, o Presidente Nyusi irá manter conversações oficiais com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa; com o Primeiro Ministro, António Costa; assim como
participar na IV Cimeira Bilateral Moçambique-Portugal, e na II Edição do EuroAfrica Forum, onde será o orador principal.
Irá ainda dirigir um encontro com a comunidade moçambicana residente em Portugal.■ (Redacção)
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30 de Junho 1975 - Página Natalícia
ao Fundador do Jornal O Autarca
Sr. FALUME CHABANE
editor-fundador do jornal,
Estimado Amigo
Hoje, dia 30 de Junho de 2019, venho
felicitá-lo pelo seu aniversário!
O menino que nasceu há 44 anos atrás
não sabia que viria a ser o fundador e editor do
jornal O AUTARCA, o primeiro jornal online
editado na cidade da Beira, Sofala.
Também eu, há 44 anos (teria eu então
uns 31) não fazia ideia de que viria a ser acolhida no seu jornal como colaboradora regular.
Pela Geografia estamos muito longe,
mas a tecnologia moderna proporciona estes
milagres de comunicação! Hoje, é de facto um

grande dia! Venho felicitá-lo pelo seu aniversário, e pela perseverança na continuidade de
‘O Autarca’! E felicitemo-nos também por vivermos todos no século XXI que apesar de
tantas ameaças ecológicas e outras, põe ao
nosso alcance estes maravilhosos meios técnicos que permitem unir povos, culturas, saberes, ultrapassando fronteiras e Continentes!
Para si, meu Amigo, um grande abraço
de parabéns, e os meus votos de boa saúde,
bom trabalho, e continuação de sucesso!■ Myriam Jubilot de Carvalho.

Ao jornalista Falume Chabane
/ Dia de Festa /
/Amanheceu em Glória /
/ Celebra a Vida /
HaiKai de Silvya Gallanni - 30.06.2019

30 de Junho 1975 – Acróstico

F-estejado
A-no
L-unar
U-ma
M-oçambicana
E-sperança
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 10
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de Arte
produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal Samora
Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.
A Propaganda Política servindo-se da ARTE
Desde os tempos muito antigos que a Arte é
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá
prestígio e mobiliza. No caso específico do
Calendário Tempo, de Abril 1983 até Março 1984,
não foi assim. A execução desse calendário (bilingue
português-inglês) partiu de uma iniciativa privada do
seu promotor Mphumo JOÃO Craveirinha com a
então ‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide descrição na
epígrafe acima). À esquerda, a representação duma
obra pictórica de João Craveirinha, mais tarde,
abusivamente utilizada para ilustrar o MÊS de
DEZEMBRO 1983, com o ‘carimbo oficial’ do 4º
Congresso e do slogan: “Que cada moçambicano
cumpra a sua tarefa para o engrandecimento da
pátria.”
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