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Autarca da Beira convida empresários sul africanos 
a investir na urbe 

 Beira (O Autarca) – O Autar-
ca da Beira, um dos governantes mo-
çambicanos mais laureado pela PMR 
África Excellence Awards, uma insti-
tuição sul africana vocacionada a ava-
liação do desempenho de líderes pro-
fissionais, empresariais e comunitários 
do continente, foi um dos convidados 
de honra ao evento anual da organiza-
ção realizado esta semana em Johanes-
burgo, que teve em vista a premiação 
dos nomeados este ano e a partilha de 
experiências entre os distintos galar-
doados.  
 

 Daviz Simango abordou, na o-
casião, as oportunidades de negócios  e 

 rial sul africano a apostar neste merca-
do, com potencialidades naturais para 
prosperar todas áreas econômicas.  
 O facto de  a  cidade  da  Beira 
 

de investimentos que a cidade da Beira 
oferece, e convidou o  sector  empresa- 

  

Frase: 

 

Chato é quando as pessoas admiram suas qualidades 
em silêncio e julgam seus defeitos em voz alta.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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possuir um porto estratégico regional, 
servido por um dos mais importantes 
corredores da SADC, com linhas de 
navegação marítima que tornam a re-
gião mais próxima dos principais mer-
cados mundiais (Ásia, Europa e Amé-
rica) rodovias e ferrovias que interli-
gam os países do interland, asseguran-
do a facilitação da mobilidade de pes-
soas e mercadorias entre os países da 
região sub-continental, representa um 
importante atractivo ao investimento 
na urbe e constitui um dos principais 
argumentos aflorados por Daviz Si-
mango perante uma importante plateia 
que não resistiu ao convite. 
 A cidade da Beira não é só a-
tractiva ao investimento económico pe-
lo potencial que tem ao nível do sector 
logístico, mas também é uma impor-
tante urbe turística, considerada a capi-
tal da mais emblemática área de con-
servação (fauna e flora) moçambicana, 
nomeadamente o Parque Nacional da 
Gorongosa; e tem ainda o privilégio de 
estar mais próxima do grande Vale do 
Zambeze, rico para o desenvolvimento 
de actividades ligadas a Agricultura.■ 
 

MNE da Suíça visita cidade da Beira 

 

 
 

Pormenor da enorme e importante plateia constituída na sua maioria por empresários sul 
africanos que se reuniu em Johanesburgo para acompanhar a explanação do Autarca Daviz 
Simango sobre as oportunidades de negócios e investimentos existentes na cidade da Beira 

 Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira continua a destacar-se por 
manter o vínculo de destino de referên-
cia para quem visita Moçambique. O 
Ministro dos Negócios Estrangeiros 
(MNE) da Suíça, Ignazio Cassis, de vi-
sita ao país negou ser uma excepção, 
tendo se deslocado à cidade da Beira, 
onde ontem manteve encontro de cor-
tesia com o Presidente do Conselho 
Municipal local. 
 

 Ignazio Cassis interessou-se de 
ouvir do Autarca Daviz Simango sobre 
como a cidade da Beira sobreviveu ao 
ciclone tropical Idai, o maior desastre 
natural uma vez registado em África e 
que esta urbe foi o epicentro; e também 
acompanhou os esforços em curso para 
a recuperação da autarquia, face as ad-
versidades de toda ordem conjuntural e 
enalteceu o trabalho que está a ser 
levado a cabo pela edilidade local.■ (R) 
   

 
 

 

Pormenor do encontro alargado realizado 
ontem na cidade da Beira entre o autarca 
Daviz Simango e o Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Suíça, Ignazio Cassis  
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 David Levy Lima: Uma pintura em 
constante mutação cromática 
 

 

 «Sintra Romântica», pintado em 1999, por Da-
vid Levy Lima, é uma Obra a Óleo sobre tela, com as 
dimensões de 40 por 30 cm., de execução técnica acima 
da média e de feição Naturalista. É um Quadro que se 
enquadra no tema da Paisagem Urbana e do Monumen-
to Histórico e retrata um dos Ex-libris» da Romântica 
Vila de Sintra, com o título «As Chaminés do Palácio», 
vezes sem conta pintado por outros consagrados Artis-
tas de feição Figurativa.   

 O espaço privilegiado da Paisagem humanizada, 
rodeada pela luxuriante vegetação da Serra de Sintra, que 
vemos no primeiro plano da obra, alternando com o Casa-
rio encosta acima, realça não só uma paleta rica em cor, a-
plicada de forma densa e larga, como ainda a cintilação da 
luz sobre as paredes de alguns prédios (aqui acentuada em 
tons amarelados), e o jogo das sombras entre a folhagem, 
dando uma atmosfera única ao trabalho «Sintra Românti-
ca». O Entardecer é aqui evidenciado por tons azul-marin-
ho, envolto num suava alaranjado quente, com o Horizonte 
e perder-se da nossa contemplação, no Infinito…   

 Para David Levy Lima, os elementos e o sujeito, 
bem como as paisagens inundadas pela luz solar, não pas-
sam de um pretexto (do ”motivo”) para captar uma suges-
tão visual imediata, notas luminosas de vida colorida e mo-
vimentada, transparências atmosféricas, imprevistas de mu-
tações cromáticas expressas em pigmentos puros e brilhan-
tes. A realidade que se observa nunca está parada, nunca é 
definida de uma vez por todas, está em constante mutação 
(repetimos): daí a ambiguidade preceptiva reproduzida nos 
Quadros Naturalistas e Impressionistas, onde a síntese de 
Luz e de Cor torna os contornos flutuantes e esfumados, 
pulveriza a forma, fragmentando constantemente a visão 
em mil pinceladas resplandecentes de cor e movimento, 
com evidente acentuação da aplicação da técnica da espátu-
la.   

 David Levy Lima é, sem dúvida, um dos Artistas 
mais representativos da Segunda Metade do Séc. XX, den-
tro do Panorama da Pintura de feição Naturalista e Impres-
sionista do nosso tempo, a par como nomes de João Mário, 
Edmundo Cruz, António Joaquim, Mota Urgeiro, Pedro O-
layo Filho (1930-2017) ou Manuel Gregório Pereira (1931-
2013), só para citar alguns exemplos — e de cotação alicer-
çada no Mercado Actual da ARTE Portuguesa. É um Artis-  
 

   

ta cujo percurso pictórico temos vindo a acompanhar desde 
os inícios dos Anos 80 e trata-se, efectivamente, de uma O-
bra em constante evolução enriquecedora, a todos os títulos 
louvável e merecedora.   
 David Levy Lima nasceu em Santo Antão, em Ca-
bo Verde, no ano de 1945 e veio para Portugal nos inícios 
da Década 60 com seus pais e irmãos, onde hoje ainda resi-
de, tendo posteriormente adquirido a Nacionalidade Portu-
guesa sem ter contudo abdicado da sua Nacionalidade Ca-
bo-Verdiana. A sua Obra faz parte de inúmeras Colecções 
Particulares, Instituições Oficiais, Representações Gover-
namentais e Embaixadas, quer no nosso País, nos PALOP, 
quer na Europa, Estados Unidos da América e na Ásia, de-
signadamente, no Japão. A cotação média dos seus traba-
lhos oscila presentemente entre os 1.000 e os 10.000 Euros 
para obras de pequeno, médio e grande formato.■ 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Juiza Osvalda Joana nomeada Embaixador em Angola 
 

 

 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, nomeou ontem, quarta-feira (07 
AGOSTO19) a Juíza Osvalda Joana 
para o cargo de Embaixador Extraordi-
nário e Plenipotenciário da República 
de Moçambique junto da República de 
Angola.  
 A nomeaação da Juíza Osvalda 
Joana preenche a vacatura aberta com 
a exoneração de Maria Helena Taipo, 
antiga Governadora da Província de 
Sofala, ora a contas com a Justiça Mo-
çambicana, num processo de corrupção 
cujos factos remontam o período quan-
do exercia o cargo de Ministra do Tra-
balho. 
 A data da sua nomeação para o 
cargo de Embaixador Extraordinário e 
Plenipotenciário da República de Mo-
çambique junto da República de Ango-
la, Osvalda Joana desempenhava a fun-
ção de Juíza Conselheira do Tribunal 
Supremo. 
 

 Refira-se que, a semelhança da 
sua antecessora, Osvalda Joana tam-
bém já trabalhou em Sofala, onde de-
sempenhou as funções de Juíza Presi-
dente do Tribunal Judicial Provincial. 
 No contexto  jurídico  moçam- 
 

bicano, Osvalda Joana destaca-se, i-
gualmente, pelo seu envolvimento acti-
vo na fundação da MULEID (Mulher, 
Lei e Desenvolvimento), uma organi-
zação focada a protecção e promoção 
dos direitos especiais da mulher.■ (R) 

Rotary elege novos presidentes para Beira, Dondo e Chimoio 
 Beira (O Autarca) – O Rotary 
Clube da Beira (RCB) conta com uma 
nova direcção, presidida por Maria Isa-
bel Castro, empossada a dias, em subs-
tituição de Amílcar Sabino.  
 A presidência rotariana é rota-
tiva e cada mandato tem prazo anual, 
permitindo oportunidade de todos 
membros poderem dirigir a agremia-
ção.  
 Presentemente, o Rotary Clube 
da Beira conta com 15 membros. São 
elegíveis à membros rotarianos cida-
dãos líderes profissionais, empresariais 
e comunitários com dedicação a presta-
ção de serviços humanitários. 
 Na mesma  cerimônia,  realiza- 
 

 
 

Da esquerda: Célia Russane (Chimoio), 
Hélder Santana Afonso (Dondo) e Maria 

Isabel Castro (Beira) 

 
 

Momento de passagem de testemunho de 
Amílcar Sabino à Maria Isabel Castro, 

anterior e actual Presidente –  Beira  

da na cidade da Beira, entretanto, Célia 
Russane foi empossada Presidente do 
Rotary Clube de Chimoio e Hélder 
Santana Afonso do Rotary Clube de 
Dondo. 
 

 Amílcar Sabino, ora nomeado 
Embaixador do Rotary Clube Interna-
cional para a campanha de erradicação 
de hepatites em Moçambique, convi-
dou a aderência a colectividade.■ (R)  
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É através do prazer 
De teu corpo de mulher 

Que me extasio com tua alma. 
… 

Em louvor do excelente, 
Faço Amor contigo! 
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FAZER  AMOR! 


