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EDITORIAL 
Sr. Guterres, mais uma vez, bem-vindo à Beira 
 Beira (O Autarca) – Se em Outubro de 1998 
quando António Guterres visitou pela primeira vez a cidade 
da Beira O Autarca tinha apenas quatro meses de existên-
cia, em Julho de 2019 período em que visita o “Chiveve” 
pela segunda vez O Autarca já somou 21 anos e um mês 
(10JUN19) e para Guterres apenas faltam semanas para 
completar o mesmo tempo. É, apenas, um entretanto, para 
introduzir que de forma alguma podiamos iniciar a activi-
dade correspondente a presente semana que coincide com a 
vinda à Beira do Secretário-Geral (SG) da Organização das 
Nações Unidas (ONU), de modo diferente a esta especial 
em que começamos com uma calorosa mensagem de sau-
dação desejando ao ilustre visitante António Guterres boas-
vindas à nossa bela, simpática e acolhedora cidade portuá-
ria do Índico. 
 Anima-nos, sobremaneira, o facto  de  Guterres  ter 

 
 

expressado publicamente que ainda conserva afinidade para 
com a Beira, cidade que conheceu quando cá esteve em 
1998, na altura ainda Primeiro-Ministro de Portugal. E, so-
bretudo, por não ter dado chance de perder  a  oportunidade 

de cá voltar no exercício do prestigiado  
 

Frase: 
Se um ovo... Se romper por uma força EXTERIOR a vida TERMINA... 
Se romper pela força INTERIOR, a vida COMEÇA. As Grandes 
Mudanças na vida começam de dentro para fora!■ 
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cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas, o primeiro 
cidadão lusófono a atingir esse patamar. Guterres estará no-
vamente na cidade da Beira esta sexta-feira (12JUL19), pa-
ra observar in-loco os danos causados à urbe pelo ciclone 
tropical Idai e conversar com as vítimas/sobreviventes da-
quela que representa uma das piores catástrofes ambientais 
vividas em África. Sr. Guterres, com toda honra e orgulho 
temos, mais uma vez, o prazer de desejar-lhe boas-vindas à 
Beira. Permaneça cá o tempo mais extenso que quiser e a-
proveite degustar da gastronomia local, com recomendação 
o camarão mais saboroso do mundo produzido no banco de 
Sofala e a nossa sugestão de cozinha mande já encomendar 
do Restaurante 2+1, no Maquinino, da dona Gita. Dispensa 
comentários. Estando na Beira, pela segunda vez, gostaría-
mos também de sugerir a não perder a oportunidade de vi-
sitar o emblemático campo de golfe da Beira, na Ponta-
Gêa, o local abençoado pelo saudoso e carismático Papa 
João Paulo II quando da sua visita a esta cidade e a Mo-
çambique em 1988. E, se puder, tire mais uma hora e meia 
ou duas são razoáveis para deslocar-se (ida-e-volta) da Bei-
ra ao maravilhoso Parque Nacional da Gorongosa, um dos 
maiores exemplos mundiais de recuperação da vida selva-
gem, para visitar espécies (flora e faunísticas) raras e as 
pessoas que sobreviveram a destruição causada pelo Idai. 
 Sr. António Guterres, já deve existir quem está 
questionando-se porque tanta simpatia d’ O Autarca para 
consigo. É simples: As suas palavras tão contagiantes que 
transmitiste quando a nossa cidade da Beira foi severamen-
te devastada pelo ciclone topical Idai, em 14 de Março últi-
mo. Aos menos atentos, importa lembrar que, na circuns-
tância, António Guterres transmitiu ao mundo a elevada es-
tima que tem pela Beira, ao afirmar que, para ele, “é pes-
soalmente doloroso verificar a dimensão da calamidade na 
bonita cidade da Beira onde, no passado, fui tão bem e tão 
calorosamente recebido”. Aparentemente, são simples e 
poucas palavras, mas para quem é daqui (Beira) e gosta da-
qui (Beira) são bastante dignificantes, comoventes e conta-
giantes. Logo, Guterres tornou-se cidadão especial da Beira 
e dos cidadãos e instituições beirenses merece todo trata-
mento especial.  
 Quanto a nós, se ainda podia existir dúvida alguma 
sobre o grau de consideração que o Secretário-Geral da 
ONU transporta dentro de si em relação a Beira, hoje esse 
sentimento já não tem razão de prevalecer, pois António 
Guterres foi curto e categórico na sua simpática e profunda 
afirmação em relação a esta urbe e seus habitantes. 
 Temos a certeza de que a comunidade beirense, 
mesmo abatida pelo sofrimento causado pelo Idai, promete 
à António Guterres a mesma hospitalidade oferecida em de 
1998, recordando que a sua presença na capital provincial 
de Sofala se já nessa altura transmitiu imenso or-gulho, 
desta vez transmitirá ainda mais. 
 Tal como considerou o Vereador para  área  Institu- 
 
 
 

cional do Conselho Autárquico da Beira (CAB), José Ma-
nuel, afirmando e muito bem que a visita à esta cidade do 
Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, é 
sem dúvidas uma grande honra, um grande prestígio e um 
grande calor que ele vêem transmitir aos beirenses face a o-
corrência do fenómeno catastrófico Idai que afectou sobre-
maneira a urbe, O Autarca subscreve integralmente o dito 
pela estrutura municipal local. 
 E, subscrevemos, também, na totalidade, o que dis-
se a seguir: “...Isso revela a preocupação das Nações Uni-
das, em particular da pessoa do Secretário-Geral. Será um 
momento de reafirmação da solidariedade internacional pa-
ra com os beirenses que sofreram com o ciclone Idai. Ele 
terá a oportunidade de estar e conversar com as vítimas, a-
companhar de perto o apoio que tem sido dado por outras 
nações, pelas organizações internacionais e aferir o grau da 
ajuda e das dificuldades que ainda enfrentamos”. 
 A visita do Engenheiro, Político e Diplomata Antó-
nio Guterres, esta semana, à Moçambique, em particular à 
nossa bela, simpática, querida e acolhedora cidade da Bei-
ra, é sem dúvidas um dos principais assuntos de acualidade 
no mundo inteiro, mais uma razão pela qual O Autarca não 
podia ficar distraído. Trata-se de uma ocasião especialissi-
ma para a projecção da imagem da Beira no panorama 
mundial, considerando que o mundo inteiro estará de “o-
lhos” postos e atento à nossa querida cidade e ao O Autarca 
compete a nobre responsabilidade de tornar-se o maior pro-
tagonista de toda cena, daí o presente exercício. Para quem 
não sabe ainda, a visita de António Guterres à cidade da 
Beira não escapará destaque em toda imprensa mundial. O 
facto de ser a primeira visita na qualidade de Secretário Ge-
ral das Nações Unidas e segunda na sua qualidade pessoal, 
associado ao interesse da visita que ocorre do rescaldo da 
passagem do ciclone tropical Idai que ameaçou o desapare-
cimento da Beira e a capacidade de sobrevivência da autar-
quia e seus autarcas, apimenta ainda mais o interesse global 
em relação a visita de Guterres à Beira. Oxa-lá, todos ten-
hamos o mesmo senso para não defraudar a expectativa e o 
carinho do ilustre visitante.■ (Redacção).  
 

Parabéns Guterres, Moçambique 
não é apenas Maputo 

 Beira (O Autar-
ca) – O Secretário-Geral 
da ONU representa uma 
das mais importantes figu-
ras do planeta que uma vez 
visitaram o país. E é das 
poucas que considera-se 
ter ousado romper a mura- 
lha  paradigmática instituí-  

da no serviço protocolar 
do país, cujos visitantes de 
alto nível ficam limitados 
apenas a conhecer a capi-
tal, como se Moçambique 
fosse apenas Maputo. Gu-
terres compara-se apenas 
ao Papa JP-II, Tony Blair e 
a Rainha da Espanha.■ (R) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

8 de Julho de 1939 ... Amândio de Sá 
 

 Aos quinze anos de idade, Amândio começa a trei-
nar atletismo no Ferroviário de Lourenço Marques 
(CFLM). Em Moçambique representou o CFLM e depois 
passou a correr pelo Sporting de Lourenço Marques 
(SCLM), tendo mais tarde ido viver para a cidade da Beira 
e aí representado o Ferroviário da Beira (CFB). 
  Envergou a camisola da Seleção de Moçambique 
em várias competições internacionais, com destaque na 
participação de Abril de 1960, num encontro entre atletas 
norte americanos e os de Lourenço Marques, tendo corrido 
os 800 metros. 
  Inicia as competições oficiais com a categoria de 
Principiante, corredor de meio-fundo e fundo com várias 
participações em provas de cross-country e de estrada, co-
mo a Volta à Cidade, Légua do Natal, corrida do dia 24 de 
Julho e S. Silvestre da cidade da Beira. Participou também 
no Pentatlo Técnico tendo ficado em 2º lugar. 
  Em 1970 Amândio de Sá integrou uma equipa de 
Técnicos de Atletismo que se deslocaram a Salisburia, na 
Rodésia, para tirar o curso de Treinadores de Atletismo. 
  Teve como Treinadores o Professor António Vilela 
no Sporting, Vilar dos Santos no Ferroviário da Beira e 
mais tarde o técnico Júlio de Vasconcelos. 
    
  

 
   

 Em 1973 tirou no INEF o curso de Educação Física 
e Desportos.   

 Depois da Independência de Moçambique, Amân-
dio de Sá foi o Diretor Técnico da Federação Moçambicana 
de Atletismo no ano de 1978, quando o Presidente da FMA 
era o ex-atleta Óscar de Carvalho.   

 Amândio de Sá nasceu no dia 8 de Julho de 1939. 
Completa hoje os seus 80 anos de idade.■ 
 

OBS: os dados para a elaboração deste texto foram 
retirados do portal BIGSLAM, tendo por base um 

trabalho realizado pelo antigo atleta Victor Pinho, que 
por sinal está a trabalhar num livro sobre atletismo em 

Moçambique, que será publicado brevemente.■ 
 

CR traduzido nas línguas 
nacionais 
 Maputo (O Au-
tarca) – O Centro de Estu-
dos e Pesquisa de Comuni-
cação SEKELEKANI pro-
cedeu nesta segunda-feira 
(08JUL19), em Maputo, 
ao lançamento da primeira 
versão da Constituição da 
República (CR) de Mo-
çambique traduzida nas 
línguas Changana e Ema-
khuwa.  Trata-se de uma i- 
niciativa inédita que inte- 
gra-se no programa do SE- 

KELEKANI sobre demo-
cracia e governação, cujo 
objectivo geral é contribuir 
para uma maior participa-
ção dos cidadãos na vida 
da nação. 
 A expectativa é 
que um maior número de 
cidadãos (mulheres e jo-
vens nas zonas rurais), ten-
ham melhor conhecimento 
dos seus direitos funda-
mentais, liberdades e ga-
rantias, educando-se no 
seu exercício e no seu res-
peito.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 Alberto Gimo (Dino) volta a vencer torneio de golfe 
na Beira 
 Beira (O Autarca) – O vetera-
no golfista da cidade da Beira, Alberto 
Gimo, no meandro desportivo mais 
conhecido por Dino, voltou a conquis-
tar o primeiro lugar do torneio de golfe 
realizado ontem, domingo (07JUL19), 
com 74 pontos. É a sua segunda vitória 
consecutiva na presente temporada, de-
pois de ter vencido o primeiro torneio 
realizado no dia 08 de Julho, que coin-
cidiu com a abertura da actividade des-
portiva do Clube de Golfe da Beira – 
época 2019. 
 

 O torneio de ontem, cuja reali-
zação resultou da contribuição dos pró-
prios atletas e patrocínio da Cervejas 
de Moçambique, foi disputado por 25 
jogadores, de ambos os sexos. 
 

 António Sitole terminou a pro-
va em segundo lugar com 78 pontos e 
Justin em terceiro com 83 pontos.■ (R) 
   

 
O golfista Alberto Gimo (Dino) está a recuperar a sua superioridade na presente temporada, 
tendo rivalidado ontem (domingo) a conquista do primeiro lugar da série de torneios de 2019 
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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 

Parte das Tecnologias Auto são Facilitadoras, Mas 
também Geram Novos Riscos aos Condutores - 
Requer Capacitação e Atentos! 

 

 O tema já  começa a ser preocupante e este aponta-
mento serve-nos de info-alerta e esclarecimento, para os 
Condutores Distraídos, quanto aos múltiplos actos de boas 
práticas a sabermos dominar no carro e na actualidade, para 
estarmos prevenidos e seguros do correcto uso e manuten-
ção do veículo automóvel, desafiando o vasto e cada vez 
mais partilhado ambiente de risco, em mobilidade rodoviá-
ria. 
 

Como evitar que um cibercriminoso lhe roube o contro-
lo do seu carro: 
 

 
 

 A digitalização e automatização dos diferentes sis-
temas do veículo facilitaram o acesso dos ciberdelinquen-
tes aos automóveis.  
 

Como evitar ou minimizar que o seu carro sofra um ci-
berataque: 
 Se elaborássemos uma lista com os principais me-
dos e receios dos condutores, a verdade é que a perda do 
controlo do veículo seria um dos primeiros pontos criticos 
de destaque.  
 Existem muitas formas de perder o controlo do 
veículo, contando que, a maioria delas podem  guiar-nos 
 
 

para um acidente.  
 Mas, existe um meio e processo mais próximo de 
um acto "terrorista", é que alguém nos retire o domínio e-
lectrónico e instaure a perda de controlo do veículo. 
 A digitalização e a automatização proporciona-nos 
que seja cada vez mais fácil e confortável conduzir os nos-
sos carros.  
 No entanto, esse processo requer um intercâmbio 
constante de informação entre o veículo e tudo o que o ro-
deia. Isto deixa uma porta aberta para que os cibercrimino-
sos astutos consigam entrar no nosso carro. 
 Significa isto que devemos renunciar aos automó-
veis modernos e digitalizados? A resposta é não. Antes pe-
lo o contrário, devemos no entanto, estar capazes do correc-
to uso da máquina, para a condução em conformidade com 
procedimentos de segurança e mobilidade. 
 Devemos então, tomar uma série de precauções, na 
prática as mesmas que tomamos, por exemplo, com os nos- 
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sos computadores, para proteger os sistemas e desfrutarmos 
de todas as utilidades e comodidades.  
 Eis algumas recomendações, contribuindo para não 
ser vítima desse autêntico crime: 
 

  1 – Tome consciência de que o seu automóvel é 
vulnerável. Nenhum automóvel está imune a ser manipu-
lado. Dependendo do grau de digitalização do nosso auto-
móvel, este vai apresentar mais ou menos interesse de ata-
que para o delinquente. A única forma de reduzir o risco, 
é percebermos que existem partes que podem ser vulne-
ráveis e por isso devemos manter-nos alerta, agindo 
com atitude preventiva e método disciplinado no nosso 
comportamento diário. 
 2 – Mantenha o software actualizado. A maior par-
te das vezes as actualizações são criadas para tapar brechas 
de cibersegurança muito sérias, sobretudo em sistemas 
que são atractivos para os cibercriminosos. Assegure-se 
que mantém o software do seu automóvel actualizado 
com as versões fiáveis que são proporcionadas pelo 
construtor. (evite cópias de recurso mais barato e aplica-
das pelo técnico amigo, lembre-se, a Sua Vida, Família, co-
legas de trabalho e de muitos inocentes no ambiente rodo-
viário, podem também ficar em risco) 
 3 – Limpe SEMPRE os dispositivos USB antes de 
os ligar ao carro. Os dispositivos USB são os cavalos de 
tróia mais comuns na hora de instalar software maligno nos 
nossos dispositivos. Assim, é indispensável passar o anti-
vírus por todo e qualquer dispositivo UBS que tenhamos 
planeado ligar ao nosso carro. 
 4 – Desligue a função Wi-fi e Bluetooth quando 
não estás a utilizar. Lembre-se que todas as ligações são 
portas de entrada e de saída. Se tivermos o nosso carro ac-
tualizado com as versões mais recentes de software, não 
vale a pena correr riscos desnecessários. Desligue o Wi-
fi e o Bluetooth quando não estiver a utilizá-los. Tão pouco 
se esqueça de controlar e de escolher a quem oferece, parti-
lhando o serviço Wi-fi do seu carro. 
 5 – O smartphone está a assumir cada vez mais 
funções interligadas ao carro e que antes eram realizadas 
por outros dispositivos, como, por exemplo, abrir a porta 
do carro. Mas, por segurança, não podemos estar dis-
traídos. Verifique sempre a origem, qualidade e que 
programas e aplicações descarrega. 
 6 – Vigie as chaves do carro. Referimo-nos ao  

detalhe de que tente evitar a todo o custo que não co- 
piem a frequência. É um passo básico e extremamente im-
portante, especialmente no caso das chaves mais recentes, 
que permitem controlar uma multiplicidade de funções do 
veículo. 
 7 – Proteja o comando do seu carro quando não es-
tá a ser usado. Este passo é uma evolução do anterior. Afi-
nal, só há uma maneira de garantir que não tomem controlo 
do comando do seu carro: protegido e mantendo-o num lo-
cal em que os cibercriminosos não possam aceder ao si-
nal. Existem no mercado, bolsas especializadas que 
cumprem essa função e evitam que alguém duplique os 
sinais de frequência da nossa chave, por acidente ou por 
outros interesses não autorizados pelo condutor e ou 
proprietário da viatura. 
 8 – Cuidado com o ligar à tomada OBD2. Se não 
sabe o que é a OBD2 tem um sério problema, isso demons-
tra que ainda guia porque simplesmente adquiriu a carta de 
condução e circula em risco, afastado dos presentes meios 
e métodos preventivos actualizados e indispensáveis ao do-
mínio do carro em todas as circunstâncias e desafios em 
qualquer estrada. 
 O OBD2 refere-se a uma porta de comunicações a-
cessível na cabina do veículo e instalada próxima do posto 
de Quem dirige, que permite diagnosticar, programar ou 
codificar os múltiplos dispositivos eletrócnicos do veículo. 
É importante saber onde se encontra e vigiar o que lá 
está ligado.  
 Existem companhias seguradoras que oferecem 
dispostivos que se conectam à tomada OBD2 para estudar 
os hábitos de condução e assim adaptar em conformidade 
os preços ou prémios dos seguros, um acto na verdade 
preventivo e de beneficio para os condutores que cum-
prem com uma condução defensiva, ou penalizante para os 
condutores que constantemente agem distraidos, por 
desconhecimento ou abuso informal e ou pelas perigosas 
vias dos vicios indisciplinados.  
 Tais dispositivos do foro das Seguradoras, consi-
derados sistemas de redução do risco e procedimentos que 
facilitam Condutores e Proprietários, constituem parte 
do desenvolvimento que gostariamos de ver Hoje em práti-
ca em Moçambique. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

 
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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Vodacom promove palestra de orientação vocacional 
para a rapariga em Maputo 
 

- Integrada na Iniciativa de Impacto Social dos Colaboradores da 
operadora de telefonia móvel – “Ciência é tudobom para mim 
também” – as palestras têem por objectivo incentivar a jovem 
estudante a ter gosto pelas ciências exactas e área tecnológicas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Maputo (O Autarca) – A Vo-
dacom promoveu na semana passada, 
na Escola Secundária Eduardo Mon-
dlane, cidade de Maputo, uma impor-
tante palestra de orientação vocacional 
dirigida à rapariga, tendo em vista des-
pertar o gosto pelas ciências e as tecno-
logias, muitas vezes entendidas como 
de exclusiva competência da contra-
parte masculina. 
 Para esta edição, a quarta do 
ciclo de palestras nas escolas secundá-
rias, promovida pela Vodacom, duas 
colaboradoras afectas a áreas de opera-
ções técnicas da Vodacom, transmiti-
ram a sua experiência para mais de 600 
alunas da Escola Secundária Eduardo 
Mondlane, no bairro Ferroviário. 
 Durante a interacção com a 
massa estudantil, as palestrantes apon-
taram que qualquer um, seja homem ou 
mulher, está dotado de capacidades pa-
ra abraçar as áreas técnicas, o que a-
liás, na opinião das palestrantes, pode 
ajudar as alunas a descobrirem novas 
profissões e saídas profissionais alter-
nativas. 
 “Queremos  ter  mais  meninas 

nas áreas de engenharias, não devemos 
ter medo de ingressar para o ensino 
técnico profissional e a decisão deve 
ser tomada agora”, incentivou a engen-
heira da Vodacom, referindo-se à ne-
cessidade de se ter mais raparigas nas 
profissões técnicas. 
 O projecto “Ciência é tudobom 
para mim também”, visa incentivar as 
estudantes do ensino secundário, em 
especial da 10ª classe,  a  considerarem 
 

alternativas profissionais nas áreas de 
Ciências, Tecnologias, Engenharias e 
Matemática, através da promoção de 
palestras de orientação vocacional, rea-
lizadas por colaboradoras da Vodacom 
com formação e profissões nestas á-
reas.  
 Recorde-se que no passado 
mês de Junho, a Vodacom levou a ini-
ciativa “Ciência é tudobom para mim 
também” à Escola Secundária da Ka-
Tembe, no distrito municipal da Ka-
Tembe, cidade de Maputo. Nesta uni-
dade de ensino, a palestra teve o dife-
rencial de na mesma ocasião realizar-
se a cerimónia da entrega de uma bi-
blioteca apetrechada, livros e computa-
dores, no âmbito do projecto “Voda-
com Faz Crescer”.■ (Redacção)  
 

AECOPS analisa reconstrução pós-Idai 
 Beira (O Autarca) – A Associação dos Empreiteiros de Construção e O-
bras Públicas de Sofala (AECOPS) reúne esta tarde, na cidade da Beira, os seus 
associados para entre outras matérias analisar o processo de reconstrução pós ci-
clone tropical Idai, que afectou as quatro províncias da região centro do país e a 
província de Inhambane (sul). A AECOPS é uma organização que defende uma 
actuação alinhada as políticas do mercado e incentiva uma coordenação eficiente 
entre os sectores público e privado. 
 No âmbito da implementação dos programas de reconstrução e constru-
ção resiliente, particularmente em Sofala, a AECOPS já celebrou acordos com ou-
tras entidades que conferem a associação a liderança na implementação de projec-
tos. Recentemente, a Fundação de Caridade Tzu Chi, com sede em Taiwan, Chi-
na, fechou um acordo com a AECOPS para a construção de três mil casas nos dis-
tritos de Búzi e Nhamatanda, cujas obras devem ser realizadas exclusivamente 
por empresas nacionais, especialmente vinculadas a associação.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

A verdade sobre o lugar do Polana – Ka Pulana 
 A origem do nome Polana está em… «lugar do chefe ou ‘mphumo’ Pulana.» Popularmente 
cantava-se nas feiras nativas de finais do século XIX, na vila colonial de Lço Marques: - 
«Famba ah hombe Ka Pulanaa...♫♪ kunga ni nhoca ni mambaa…♪♫» (vai com cuidado às 
terras do (chefe) Polana pois há lá cobras e outras, são mambas); in marrabenta medley de 
Fany Mphumo, vide livro sobre o pano Capulana, metonímia de ka-Pulana / ca-Polana. 

«Attendendo ao que me requereu Óscar 
Sommerschield, subdito norueguez, residente na 
villa de Lourenço Marques, pedindo por aforamento, 
a concessão de 1:000 hectares de terreno baldio 
pertencente ao estado situado em Pulana no districto 
de Lourenço Marques, a fim de o cultivar, de edificar 
e plantar eucalyptus nos pântanos da dita Pulana, o 
qual confronta pelo N. com as terras de Maxaquene, 
pelo S. com a praia da bahia de Lourenço Marques, 
pelo E. com as terras de Magaia e pelo O. com a 
ponta Vermelha…» Governador-Geral Augusto 
Castilho, 22 de Outubro de 1887. Portaria n.º 437. 
[Sobre Óscar Sommerschield vide Anexos do livro 
‘KaPulana’]  

Imagens muito antigas das barreiras das terras do chefe Polana: a de cima, vista geral do alto do sítio. A 
baía ao fundo. A seguinte, lê-se na legenda original da imagem; «Trêcho da nova estrada marginal, ao lado 
da linha do eléctrico, para a Práia da Polana!» Em 1922, o futuro Hotel Polana situar-se-ia no alto dessa 
elevação como se vê nas duas imagens de baixo. (in Álbum Lourenço Marques de José dos Santos Rufino, 
1929, 99) [Arquivo do autor] in obra “KaPulana – fabric from Mozambique – pág. 100. Capa em anexo. 
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