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Ethiopian Airlines inicia voos directos Beira – Adis 
Abeba 

 
 

 Maputo (O Autarca) – A 
companhia Ethiopian Airlines inicia já 
no próximo dia 25 de Julho corrente 
voos directos ligando a cidade portuá-
ria da Beira, centro de Moçambique, a 
capital da Etiópia, Adis Abeba.  
 A Ethiopian Airlines, a maior 
companhia aérea do continente africa-
no e uma das maiores do mundo, ini-
ciou operações domésticas no mercado 
moçambicano em Dezembro do ano 
passado, com sede em Maputo, a capi-
tal do país. 
 O início da nova ligação aérea 
directa com a capital da Etiópia, Adis 
Abeba, a partir da cidade da Beira, foi 
confirmado   recentemente  pelo  repre- 
 
 

sentante da Ethiopian Airlines em  Mo- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/07/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.48 70.84 EUR UE 

61.59 62.79 USD EUA 

4.4 4.48 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  

Frase: Mude o modo que você olha para as coisas, e as coisas que você 
olha mudarão – Wayne Dyer 
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çambique Daniel Tsige, citado pela 
Lusa. 
 Segundo a fonte, o início dos 
voos internacionais a partir da cidade 
da Beira é o primeiro passo da estraté-
gia de transferência da operação da E--
thiopian Airlines de Maputo para a ca-
pital da província de Sofala, incluindo 
a mudança das aeronaves domésticas e 
da base de operações. 
 “Como a Beira está geografi-
camente localizada no  centro  do  país, 
 

ção do movimento turístico neste ponto 
do país. 
 Sabe-se que Adis Abeba é um 
dos principais pontos de trânsito nas li-
gações aéreas continentais e interconti-
nentais. 
 Actualmente, o único voo in-
ternacional directo feito a partir da ci-
dade da Beira liga Johanesburgo, capi-
tal económica da África do Sul, sendo 
assegurado pela companhia sul africa-
na SAA (South African Airways).■ 
(Redacção)  
 

pode desenvolver-se rapidamente para 
se tornar num ponto de ligação” – de-
clarou Daniel Tsige. 
 Tal como anunciou Daniel Tsi-
ge, o voo de ida-e-volta vai ser feito 
três vezes por semana (terças, quintas e 
sábados) a partir de 25 de Julho corren-
te.  
 O início da nova rota aérea in-
ternacional a partir da cidade da Beira 
vai ter impacto positivo para toda a re-
gião centro de Moçambique, devendo 
contribuir sobretudo  para  a  dinamiza- 

Governos impõem significativas restrições à prática 
religiosa 

 Maputo (O Autarca) – O Re-
latório 2018 do Secretário de Estado 
Pompeo (EUA) sobre Liberdade Reli-
giosa no Mundo denuncia que no ano 
passado vários países testemunharam 
restrições governamentais significati-
vas à prática religiosa, bem como into-
lerância social e violência contra indi-
víduos devido às suas crenças religio-
sas. 
 O Secretário de Estado Pom-
peo, anunciou no dia 21 de Junho em 
Washington, D.C., o lançamento do re-
latório 2018 de Liberdade Religiosa no 
Mundo para destacar a sua importância 
e chamar atenção para a segunda reu-
nião ministerial anual para o Avanço 
da Liberdade Religiosa a ter lugar em 
Washington, D.C. de 16 a 18 de Julho 
corrente. 
 O Relatório Anual sobre Li-
berdade Religiosa no Mundo detalha o 
estado da liberdade religiosa em 199 
países e territórios em todo o mundo, 
durante o ano civil de 2018. 
 Segundo uma nota da Embai-
xada dos EUA em Maputo, ainda que o 
relatório do Secretário de Estado Pom-
peo documente os abusos da liberdade 
religiosa, os eventos de 2018 também 
mostram que uma mudança positiva é 
possível e sugere que os países cuja 
constituição, leis e práticas protejam a 
liberdade religiosa, bem como outros 
direitos humanos, tendem a ser mais 
seguros, estáveis e prósperos. 
 

 “A promoção global da liber-
dade religiosa no mundo é um dos de-
safios que definem o século 21 e cons-
titui uma das principais prioridades da 
política externa para todo o Governo 
dos EUA” – destaca a fonte. 
 Esta abordagem, entretanto, 
coincide num período em que as auto-
ridades governamentais moçambicanas 
estão comprometidas com a adopção 
de uma lei sobre liberdade religiosa pa-
ra disciplinar a conduta da religião no 
país,   manifestando  preocupação  com  
 

práticas vigentes em algumas igrejas. 
 O governo moçambicano re-
conhece a importância da religião em 
vários domínios sociais e da moral, 
mas mantém preocupação com práticas 
de algumas igrejas e pretende, também, 
controlar o fenómeno de igrejas não re-
gistadas. 
 A proposta de lei sobre a liber-
dade religiosa que será submetida pelo 
governo à Assembleia da República in-
cluirá um código de conduta.■ (Re-
dacção) 
 

PUMA e parceiros apoiam vítimas do IDAI 

 
essa situação. O concerto juntou  mais 
de 50 artistas entre nacionais e estran-
geiros. 
 O Director da Puma Energy, I-
vanilson Machado, explicou que a en-
trega dos donativos não está encerrada 
pois o apoio às vítimas deve ser contí-
nuo devido a magnitude dos estragos 
causados pela intempérie. 
 O representante da ZAP Mo-
çambique, Marcos Araújo, afirmou que 
os donativos às vítimas do ciclone não 
pararam de chegar, demonstrando, com 
isso, a solidariedade interna.■ 
 

 Maputo (O Autarca) – Um 
contentor de “40 pés” contendo produ-
tos de primeira necessidade, destinados 
às vítimas do ciclone Idai partiu de 
Maputo esta quinta-feira com destino a 
cidade da Beira, onde deve chegar o 
mais tardar até amanhã, para ser entre-
gue a edilidade local. Os produtos são 
resultado do concerto beneficente, rea-
lizado em Maputo, pelas empresas  
PUMA e ZAP em prol das vítimas do 
ciclone Idai que assolou  a região cen-
tro do país e da ajuda de outros parcei-
ros que não ficaram indiferentes  face a  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Conferência do Clima: Angola e Moçambique 
preocupados com o futuro 
 
 

de ações a nível nacional, logo aqui es-
tamos preocupados com as questões re-
lacionadas com a capacitação e flexibi-
lidade que pode ser dada a esses paí-
ses”. 
 

 
 

Equilíbrios 
 Esta conferência em Bona 
serviu não só para operacionalizar o 
Acordo de Paris mas também para 
preparar a conferência principal, o 
COP 25, que se vai realizar no Chile 
em dezembro. Paula Panguene reforça 
que Moçambique está do lado dos 
países menos desenvolvidos”. 
 

 

 
 

Paula Panguene   

 "Apoiamos as posições dos 
países africanos, nós apoiamos a posi-
ção dos países menos desenvolvidos e 
apoiamos a posição do G77 + China. 
Obviamente que nós queremos adaptar, 
mas queremos ser menos vulneráveis e 
queremos ter uma economia que possa 
fazer face a essas mudanças”.   

 Paula também fala sobre os 
objectivos de Moçambique nestas con-
ferências sobre as alterações climáti-
cas.■ (Redacção/ DW) 
 

 
 

Giza Martins   

 Paula Panguene é técnica da 
Direcção Nacional do Ambiente em 
Moçambique e vê a vulnerabilidade do 
seu país como algo preocupante para 
fazer face aos futuros problemas am-
bientais.   

 "Nós partimos do princípio 
que a vulnerabilidade está relacionada 
com a capacidade de fazer face ao im-
pacto das mudanças climáticas. Não só 
moçambique tem problemas, mas por-
que Moçambique tem menor possibili-
dade de fazer face a estes impactos, en-
tão torna-se mais vulnerável”. 
 

Desenvolvimento 
 

 Apesar de considerar que os 
países ocidentais têm uma responsabi-
lidade histórica na emissão de gases 
com efeito de estufa, Giza Martins le-
vanta algumas preocupações relaciona-
das também com futuro do desenvolvi-
mento de Angola. 
 

  "Nós estamos particularmente 
preocupados com problemas relaciona-
dos com a adaptação aos efeitos das al-
terações climáticas. Angola é um país 
que está engajado numa transição de 
país menos avançado para país de ren- 
da média. Esta transição tem algumas 
implicações do ponto de vista de al-
gum maior rigor e frequência no atraso 

 As alterações climáticas são o 
grande desafio mundial, todos os paí-
ses são afetados. Angola e Moçambi-
que estiveram em Bona a debater este 
problema e também sentem que estas 
dificuldades podem prejudicar o seu 
futuro. 

 

 
 Entre os dias 17 e 27 de junho 
as Nações Unidas organizaram em Bo-
na na Alemanha mais uma Conferência 
do Clima. Delegações de todos os paí-
ses dos PALOP estiveram presentes 
neste evento que serviu para dar os 
próximos passos na implementação do 
Acordo de Paris. 
 

Consequências   

 África é das zonas do globo 
mais afetadas pelas alterações climáti-
cas, ainda recentemente o Ciclone Idai 
devastou a Cidade da Beira em Mo-
çambique. Também Angola começa a 
sentir o impacto deste problema a nível 
global como explica Giza Martins, Di-
rector do Gabinete de Alterações Cli-
máticas do Ministério do Ambiente de 
Angola.   

 "Em Angola em particular o e-
feito mais visível é um ciclo de secas e 
inundações, que te vindo a tornar-se 
mais severo no sul de Angola. Um dos 
outros efeitos das alterações climáticas 
é acidificação do oceano”. 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Mota Urgeiro: Uma pintura de 
autenticidade e de forte unidade criadora 
 

 

 São poucos os Pintores Portugueses de Feição Na-
turalista e Impressionista da Actual Contemporaneidade 
que, ao longo dos anos, têm mantido a coerência nas suas 
investtigações e abordagens plásticas em termos de Género 
e Temas executados, com a unidade exemplar, equilíbrio 
técnico e harmonia de cores, que caracteriza o trabalho do 
Artista Mota Urgeiro, cuja Obra e Percurso acompanhamos 
há cerca de 30 anos. Os casos de Francisco Maya (1915-
1993) ou de Jaime Murteira (1910-1986) — para lembrar 
dois nomes de referência e notoriedade — são exemplares e 
também marcos inquestionáveis ao nível da estética incon-
tornáveis e admirados pelas Novas Gerações de Pintores 
Figurativos. 
 Duas Gerações posteriores àqueles pintores, ora ci-
tados, Mestre João Mário, com idêntica visibilidade, em-
penhou-se desde o início da Década de 60 numa busca tão 
original quanto silenciosa, embora divulgado. Embora par-
tindo da Paisagem de Campo e de temas ligados à Cidade 
de Lisboa e seus Monumentos, foi levantando com a prima-
zia de Desenho e da Espátula, um universo próprio, muito 
rico, fascinante e facilmente identificável até que foi alar-
gando os seus Quadros às exposições colectivas e indivi-
duais que viria a realizar na Sociedade Nacional de Belas-
Artes, em Lisboa (SNAB), sito à Barata Salgueiro, privile-
giando o ambiente Cultural da Capital, à época pouco con-
hecido e valorizado. 
 Agora, no auge da sua dimensão verdadeira da sua 
produção pictórica, Mota Urgeiro estabelece um feliz acor-
do entre o Suporte — a Madeira — e as Formas que reme-
tem aos Moldes e às Medidas dos Cortes que manda fazer, 
partindo da Biografia recentemente editada para as «Colec-
ções PALETA», em Outubro de 2018, através da  Editorial 
Seleprinter — e à venda nas Livrarias de todo o País — , 
ultrapassa os aspectos individuais para oferecer  uma sensí- 
 
 

 
 

 
 

vel abertura  a um jogo de estruturas dialéticas (e não só!) 
— onde se inclui, também, os factores Mecânico, Artesa-
nal, o Gosto, a Selecção dos Temas, a Ordem, o Equilíbrio, 
e ainda o Objectivo e o Visível — numa Proposta Séria e 
Apelativa, em prol da Arte e da Vida.. E fá-lo com a Auten-
ticidade e Nobreza, que provém duma Forte Unidade Cria-
dora, bem patente na sua Obra que importará conhecer me-
lhor, estudar, promover e divulgar.■   

 
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 
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos                                   
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 13 

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 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, representação de pintura de 
Roberto Chichorro, mais tarde, abusivamente 
utilizada para ilustrar o MÊS de MARÇO 1984, com o 
‘carimbo oficial’ do 4º Congresso e do slogan: “A 
juventude é a seiva da nação.” 
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