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EDITORIAL 
 

Estado de Calamidade Pública também exige cumprimento 
rigoroso das medidas de prevenção da covid-19  
 Beira (O Autarca) – Moçambique transitou esta 
semana do Estado de Emergência para Estado de Calami-
dade Pública, cenário que pressupõem uma etapa impor-
tante para a retoma da normalidade possível face à pande-
mia da covid-19. A declaração pelo Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, do Estado de Calamidade Pública, que ve-
ta a excepção constitucional, admitindo apenas a adopção 
de medidas excepcionais de condicionamento do exercício 
de direitos fundamentais, não significa que o país já ou está   

a vencer a luta contra a pandemia da covid-19, mas decorre 
do facto de o Estado de Emergência que vigorou desde A-
bril deste ano já não poder ser prorrogado, à luz da Consti-
tuição da República. Com efeito, urge continuar a sensibili-
zar a sociedade para prosseguir o cumprimento rigoroso 
das medidas de prevenção e combated a pandemia, sobretu-
do tendo em conta que os níveis de propagação da pande-
mia no país continuam em alta. É necessário que a socieda-
de continue vigilante e cumpra as medidas de prevenção  e- 
 vitando o máximo o seu desrespeito 

para o bem comum.■ (R)  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/09/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.94 85.61 EUR UE 

71.03 72.44 USD EUA 

4.25 4.32 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
 

Para sair da gaiola é preciso ter coragem para 
voar! – Flávio Augusto 
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Deposição de Coroas de Flores e imposição de 
insignias marcaram a celebração do Dia da Vitória 
 Maputo (O Autarca) – Ceri-
mónias de deposição de coroas de 
flores marcaram ontem, 7 de Setembro, 
em todas capitais provinciais, sedes 
distritais, de postos administrativos e 
localidades a celebração do Dia da Vi-
tória, resultante da assinatura do Acor-
do de Lusaka, a 7 de Setembro de 
1974, na capital zambiana, entre a 
FRELIMO e o Governo colonial por-
tuguês, que viabilizou a Independência 
Nacional proclamada a 25 de Junho de 
1975. A cerimónia central ao nível do 
país decorreu na Praça dos Heróis, na 
cidade de Quelimane, capital da pro-
víncia central da Zambézia, tendo sido 
dirigida pelo Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi. Em Sofala foi na 
Praça dos Heróis, no bairro da Chota, 
arredores da cidade da Beira, numa ce-
rimónia presidida pela Secretário do 
Estado, Stela Zeca da Graça. Além da 
deposição de coroas de flores, o 7 de 
Setembro este ano foi, igualmente, 
marcado pela imposição de insignias 
(condecoração com a Medalha Vetera-
nos da Luta de Libertação de Moçam-
bique) a 916 veteranos da Luta de Li-
bertação Nacional, em todo o país, 
uma homenagem concedida pelo Presi-
dente Filipe Nyusi em reconhecimento 
a heroicidade dos obreiros da liberta-
ção do país do regime colonial fascista 
português. 
 A “Medalha Veterano da Luta 
de Libertação de Moçambique” é atri-
buída pelo Chefe do Estado a cidadãos 
nacionais em reconhecimento da parti- 
cipação activa  na  Luta  de  Libertação 
 

 
 

Filipe Jacinto Nyusi depositando Coroa de Flores em homenagem aos Heróis Moçambicanos, 
ontem, na Praça dos Heróis na cidade de Quelimane, por ocasião do 7 de Setembro 

nacional. 
 Referir, entretanto, que a cele-
bração do 46º Aniversário da Assinatu-
ra do Acordo de Lusaka decorreu em 
todo o país em ambiente restritivo em 
face das medidas de prevenção e com-
bate da pandemia da covid-19.■ (Cha-
bane Falume) 

da Pátria moçambicana, nas frentes da 
luta armada ou clandestina, do comba-
te diplomático ou da informação e pro-
paganda, da batalha pelo triunfo da in-
dependência, bem como do esforço ab-
negado tendente a valorizar as conquis-
tas da independência nacional, da mo-
çambicanidade  e  do  desenvolvimento  
 

Governo cria Agência Nacional de Desenvolvimento 
Geo-Espacial 
 Maputo (O Autarca) – O 
Conselho de Ministros (CM) aprovou 
esta manhã o Decreto que cria a Agên-
cia Nacional de Desenvolvimento Geo-
Espacial, IP (ADE, IP). Segundo o De- 

creto, a ADE, IP é uma entidade pú-
blica, autónoma, que visa coordenar e 
promover as boas práticas de planifica-
ção geo-espacial. Esta iniciativa é re-
levante no quadro daestratégia de indu-
ção do desenvolvimento integrado.■  
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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Absa Bank Moçambique realiza Campanha de Doação de Sangue para apoiar Hemocentros 
 Maputo (O Autarca) – O Absa Bank Moçambique realiza nos dias 10 e 11 de Setembro corrente, em Maputo, uma 
campanha de doação de sangue sob o lema “Eu Sou Vida e Dou Vida”. 
  A campanha visa dar resposta aos apelos que o Banco de Sangue do Hospital Central de Maputo tem vindo a lançar 
reiteradamente à comunidade no sentido de minimizar a escassez de sangue no Hospital, através da doação de sangue. 
  A campanha levada a cabo pelo Banco de Sangue do Hospital Central de Maputo e o Absa Bank Moçambique está 
aberta a todos os cidadãos com mais de 18 anos, hábitos de vida saudáveis e um peso igual ou superior a 50 quilos, e contará 
com a solidariedade dos colaboradores do banco, parceiros e alguns artistas que se juntaram a esta causa.  
  A iniciativa coloca a tónica na “cooperação, na vitalidade colectiva e na solidariedade de um povo. “Se queremos 
salvar vidas, temos de dar o exemplo e incutir à nossa sociedade que dar sangue pode contribuir para transformar a vida de 
alguém, que um dia poder ser da nossa família, do nosso círculo de amigos e de muitos outros cidadãos do nosso país” – afir-
ma Tânia Oliveira, Directora de Serviço ao Cliente do Absa Bank Moçambique.■ (R) 
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DESEJAMOS UM FELIZ 07 DE SETEMBRO - DIA DA VITÓRIA 
Muzimbitilodge@hotmail.com 
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Covid-19: Reino da Noruega disponibiliza à OMS 1 
milhão de dólares para apoiar resposta nacional 
   Maputo (O Autarca) – O Rei-
no da Noruega acordou sábado último 
(05SET2020) um financiamento ao es-
critório da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em Moçambique, num 
total de 10 milhões de Coroas Norue-
guesas, o equivalente a 1.132. 887 mi-
lhão de dólares americanos, para apoi-
ar os esforços do Governo na resposta 
à pandemia da covid-19.  
 O Encarregado de Negócios da 
Embaixada e Embaixador Interino do 
Reino da Noruega em Maputo, Tom 
Edvard Eriksen, e a Representante da 
OMS em Moçambique, Djamila Ca-
bral, foram os protagonistas da assina-
tura do referido acordo, num ambiente 
de bastante alegria e solenidade. 
 Nos termos do acordo, os fun-
dos destinam-se a apoiar quatro áreas 
fundamentais, nomeadamente:  

i. Os níveis central e provincial 
no processo de coordenação 
para uma preparação e respos-
ta multissectorial eficazes à 
covid-19;   

ii. Reforçar a vigilância epide-
miológica; investigação de ca-
sos para a detenção precoce e a 
investigação e rastreio de con-
tactos para uma resposta atem-
pada; 

iii. Melhorar as práticas de contro-
lo da infecção, bem como a-
poiar a continuidade dos servi-
ços de saúde essenciais; 

iv. Reforçar os recursos humanos 
do escritório da OMS, no País, 
para assegurar o apoio técnico 
e coordenação adequados. 

 Falando após a assinatura do a-
cordo, o Embaixador Interino da No-
ruega afirmou que “para o Governo da 
Noruega, a OMS tem sido um parceiro 
de confiança e temos estado a trabalhar 
juntos, em questões de saúde mundial 
há vários  anos.  Julgo  que  este  apoio 

 
 

O Encarregado de Negócios da Embaixada e Embaixador Interino do Reino da Noruega, Tom 
Edvard Eriksen, e a Representante da OMS em Moçambique, Dra. Djamila Cabral 

vai ajudar a OMS a contribuir, sobre-
maneira, nos esforços do Governo de 
Moçambique no combate à pandemia 
da covid-19”. Salientou, ainda, a ne-
cessidade de se promover uma maior 
inclusão das populações vulneráveis e 
a manutenção dos serviços de saúde 
essências, para dar resposta aos outros 
problemas prioritários de saúde do 
país.  
 Por seu turno, a Representante 
da OMS em Moçambique agradeceu o 
apoio do Governo da Noruega que se 
concretiza com a assinatura de acordo. 
 Referiu que o apoio da  Norue-  

ga vai melhorar a capacidade da orga-
nização de prestar assistência ao país 
no fortalecimento do Sistema Nacional 
de Saúde em áreas vitais como (i) Vi-
gilância Epidemiológica; (ii) Continui-
dade dos Serviços Essenciais de Saúde 
e (iii) Formação continua do pessoal de 
saúde. “Muitas vezes, o nosso trabalho 
não é visível, mas quando testemunha-
mos um bom nível de preparação do 
país para responder às emergências de 
Saúde Pública, sentimo-nos orgulho-
sos, porque sentimos que a nossa con-
tribuição foi eficaz” – declarou Djami-
la Cabral.■ (Redacção)      
 

Isaura Nyusi dirige a cerimónia central 
do Dia Internacional da Alfabetização 
 Maputo (O Autarca) – A Esposa do Presidente da República, Isaura 
Nyusi, dirigiu esta manhã, no distrito de Guro, província  central de Manica, a ce-
rimónia central do Dia Internacional da Alfabetização, que esta ano se assinala 
sob o lema ”Ensino da Literacia e Aprendizagem Durante e Após a Crise da co-
vid-19, com Foco no Papel dos Educadores e a Evolução das Pedagogias”.  
 A Primeira Dama lidera o Movimento Nacional de Advocacia, Sensibili-
zação e Mobilização de Recursos Para a Educação de Adultos (MASMA). 
 O 8 de Setembro foi declarado Dia Internacional da Alfabetização pela 
UNESCO em 26 de Outubro de 1966, na 14ª sessão da conferência geral da U-
NESCO. Foi comemorado pela primeira vez em 1967.■ (Redacção) 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 

SOLTEM-SE! 
(Para o Meu Amigo Chico da Conceição, Saxofonista Moçambicano de 
Eleição, esta Homenagem Com Amizade e Saudade pelos Velhos Tempos) 
 
 

 

 Sou admirador de Música. Já o referi bastantes 
vezes ao longo de algumas crónicas que tenho escrito para 
diversos Órgãos de Comunicação Social e hoje em dia 
quando saio para a noite a verdade é que centro as minhas 
escolhas em dois pressupostos: no estilo de música que pas-
sa em determinado espaço e no sítio para onde  os Amigos 
com quem me apetece estar querem ir. Por vezes, estes 
pressupostos são inconciliáveis o que me obriga também 
eu, dentro do espetro, fazer as minhas próprias opções. 
Gosto de discotecas onde as pessoas saem para se divertir e 
ouvir boa música, é por isso que eu sou fã da Noite Africa-
na mas também de vários Clubes espalhados por Moçambi-
que numa Cultura de Raíz que começou em Nampula com 
o inesquecível Saxofonista e Músico Chico da Conceição 
— infelizmente já desaparecido de nós desde o dia 1 de 
Outubro de 2019, vítima de doença prolongada e prática-
mente cego. Morreu com 91 anos, no Hospital Central de 
Maputo, depois de uma carreira preenchida de sete déca-
das a tocar para um público ávido que ocorria aos seus bai-
les nos subúrbios de Nampula, e que ainda recolhe as prefe-
rências de alguns. Foi/é um Amigo que não vou esquecer e 
que continuo a guardar no coração, com imensa Saudade.
   Talvez por isso tenha alguma dificuldade em perce-
ber o fenómeno Moçambicano da fixação pela área supos-
tamente VIP e pelas “entradas de borla” nas discotecas 
ditas de “gente fina” ou daquelas outras discotecas e espa-
ços considerados de “Palhota” e feitas de “Caniço” e “Ma-
tope”, que frequentei nos idos de 60 e 70, em Nampula, em 
Nacala, em Quelimane, na Beira (onde nasci) e, posterior-
mente, na cidade da ex-Lourenço Marques, actual Maputo, 
quando o objectivo é consumir alguma coisa e “abanar o 
capacete”. 
 Em primeiro lugar, sou contra a estratificação so-
cial dos espaços e das sociedades em si em que de um lado 
estão «os mais ricos e os mais nobres» e do outro  «os pés 

 
 

descalços e mal vestidos», e os «menos abastados e vul-
gares moçambicanos». Porque é essa divisão que faz com 
que as pessos não se divirtam e passem o tempo obcecadas 
com o “ver e ser visto” comentando quem tem pulseira e 
brinco de ouro e gozando com quem ficou para trás e só os-
tenta o colar de “missanga”... 
 Torna-se ridículo ver alguns  espaços com áreas 
VIP (como por exemplo era a Discoteca ZAMBI, em Ma-
puto) — cuja Gerência estava a cargo do falecido Alex 
Barbosa e localizada (para quem se lembra ainda desses 
velhos tempos!), ali para as bandas da antiga Feira Interna-
cional da FACIM de boa memória. Manuel Silva, dono da 
lendária A CAVE que ficava a escassos metros da Praça 
Mac-Mahon, também em Maputo, dizia que na sua «boite» 
havia lugar para todos e que não era o dinheiro que definia 
quem entrava mas o grau de loucura e de vontade de diver-
são e, naturalmente apresentável em termos de vestuário. 
Dizia ele que uma noite perfeita tinha que ter 10% de loiras 
vistosas, 20% de Gays, 10% de gente conhecida, 10% de ri-
cos e o resto gente anónima desde que fizessem a festa no 
meio destes. Obviamente que isto era uma visão do Final 
dos Anos 60 e princípios dos Anos 70 e que as percenta-
gens não eram seguidas à regra mas o que ele queria mes-
mo dizer é que dentro de uma noite havia espaço para todos 
e  que só com todos uma noite poderia ser verdadeiramente 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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especial. Na óptica dele, e que hoje em dia é replicada em 
diversos sítios, quer em Moçambique, quer em qualquer 
parte do Mundo, existem mesas onde as pessoas podem 
comprar garrafas de várias bebidas e existe a pista, mas to-
dos se divertem no mesmo espaço, não existem áreas VIP, 
nem áreas de acesso exclusivo a quem tem pulseira de ouro 
ou pulseira de “missanga”...  
 Depois tinham salas privadas, longe do olhar de to-
dos, onde ele se divertia e relaxava com alguns amigos es-
peciais e com os Artistas do Espectáculo que ali actuavam 
todas as noites. O Amigo e Saudoso Chico da Conceição 
— com quem fui diversas vezes à  A CAVE dançar e beber 
um copo — foi considerada, à época, uma das melhores ca-
sas nocturnas da Capital. 
 Por outro lado, o meu Amigo Sousa Gouveia — 
conhecido Agente Artístico Moçambicano “daqueles ve-
lhos tempos” — chegou a confidenciar-me que já tinha rea-
lizado festas privadas para gente famosa na África do Sul e 
«que nunca os vi preocupados em procurar uma área reser-
vada numa discoteca, nem em escolherem um espaço só 
porque tinham área VIP» — disse-me certa vez com ironia, 
para acrescentar de seguida: «E lembro-me até de uma can-
tora americana de passagem por Joannesburg, de nome Ali-
cia Keys que “fugia” da área reservada para se misturar no 
meio das pessoas e dançar na pista de dança». Então — di- 
go eu agora — a preocupação das pessoas em terem que 
entrar num sítio  sem  pagar,  mesmo  sabendo  que  vão 

consumir, é algo de inexplicável, ainda para mais  quan-
do o valor é consumível. Se pagam para ir ao Teatro, ao 
Cinema e ao Futebol porque não hão-de pagar para saí-
rem? 
 As discotecas, as “boites”, como os Clubes Recria-
tivas e as Sociedades Filarmónicas, precisam de todo o tipo 
de pessoas e é na mistura de gentes — independentemente 
das raças e da cor da pele de cada um que está a pureza hu-
mana. Todos precisamo de todos, incluindo as culturas, as 
vivências e riquezas de todo o tipo que nos faz crescer a to-
dos e nos torna intelectualmente mais ricos. A maioria das 
vezes, as pessoas mais interessantes estão bem no meio da 
pista de dança e não na cabina de um qualquer camarote fa-
zendo a triste figura de estar à espera da bebida de borla de 
quem paga como se de uma esmola se tratasse. O Mundo 
precisa de mais pessoas com atitudes que não se vendem 
por dinheiro — hábito infelizmente muito implantado nos 
Países Africanos, como Moçambique, por exemplo, onde a 
corrupção prolifera a olhos vistos — mas que se trata de 
um Povo que se diverte até de manhã porque adoram viver, 
que dançam ao som da boa Marrabenta e vibram na pista de 
dança. Que são sofisticadas sem fazer nada por isso e que 
não escolhem os amigos pela carteira, mas pela definição 
de Amizade. Larguem a área VIP e SOLTEM-SE!  
 Vão ver que vale a pena. Ou não fosse o Povo Mo-
çambicano constituído por gente que têm dentro de si — e 
no sangue que lhes corre nas veias —, os sons da Música, 
da Alegria e da Vida despreocupada que representam. ■ 

AMB aprova por unanimidade a proposta da 
Segunda Revisão do Orçamento Municipal 2020 
 Beira (O Autarca) – A As-
sembleia Municipal da Beira (AMB), 
reunida esta manhã em segunda sessão 
extraordinária aprovou por unanimida-
de a Segunda Revisão do Orçamento 
Municipal de 2020. 
 A presente revisão orçamental 
da autarquia foi justificada pela edili-
dade pela necessidade de ajustar as 
contas do Município face a actual dinâ-
mica sócio-económica que se vive na 
cidade,   profundamente  marcada  pelo 

 
 

impacto da pandemia da covid-19. No 
quadro do reforço das medidas de pre-
venção e combate a pandemia, o Muni- 

cípio está a levar a cabo uma série de 
actividades e medidas que não estavam 
previstas para o oçamento de 2020. Por 
exemplo, a edilidade está a requalificar 
determinadas infra-estruturas públicas 
tais como mercados, escolas, hospitais 
e outras para adequa-lás à nova reali-
dade imposta pela covid-19, o que im-
plica um exercício financeiro adicio-
nal. A AMB integra três bancadas, no-
meadamente do MDM, FRELIMO e 
RENAMO.■ (Redacção)  
  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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FNB considerada a marca mais valiosa segundo relatório 
da BrandZ 
 
  

 Maputo (O Autarca) – O 
banco FNB – First National Bank ocu-
pa o primeiro lugar no relatório sul a-
fricano da BrandZ Top 100 Most Va-
luable brands para o ano 2020. O rela-
tório destaca que o FNB está avaliado 
em 46,4 biliões de Randes (US $ 2,8 
biliões) e registou um crescimento na 
contribuição da marca com maior pa-
trimónio em todas as métricas, princi-
palmente em significado e relevância.   

 Este reconhecimento prova 
que os clientes confiam na marca e é o 
indicador de que a marca cumpriu a 
sua promessa. “Como marca, estive-
mos numa jornada onde colocamos o 
cliente no centro de tudo o que faze-
mos, construímos soluções financeiras 
integradas que atendem às principais 
necessidades do cliente e inovámos de 
forma contínua e constante com base 
na compreensão do que eles procuram. 
Isso resultou no incremento da con-
fiança e na compreensão da relevância 
da marca na vida de nossos clientes, 
culminando no reconhecimento como a 
marca com maior valor da África do 
Sul, um prémio do qual estamos extre-
mamente orgulhosos ” – disse Faye M-
fikwe, Diretora de Marketing do FNB 
na África do Sul.   

 O relatório da BrandZ dá nota 
que noventa por cento dos sul-africa-
nos querem que as marcas revelem de 
que forma podem ser úteis e trazer real 
valor na vida quotidiana. O FNB me-
lhorou as principais directrizes de res-
ponsabilidade corporativa e social, a-
poiando causas que nos unem como 
uma só nação, como foi a associação 
com   os  Springboks  e,  mais  recente- 

 
mente, a campanha que apela todos os 
sul-africanos a apoiarem as empresas 
locais e ajudarem a reconstruir a eco-
nomia daquele país. A marca é também 
apaixonada por ajudar as comunidades 
em que opera, apoiando os grupos vul-
neráveis num todo, seja no desenvolvi-
mento da pequena infância seja na 
prestação assistência à terceira idade. 
 O Banco destaca que a con-
fiança foi o pilar da jornada do FNB 
rumo à construção de uma  marca  com 
real valor. "Nestes tempos de incerte-
za, a nossa estratégia de construir uma 
experiência de valor acrescido para o 
cliente, através do investimento na 
nossa plataforma, tem-nos mantido re-
levantes e tem permitido acelerar a a-
dopção das nossas soluções digitais, 
bem como assegurar que continuare-
mos a fornecer soluções adequadas e 
costumizadas aos nossos clientes" – 
concluiu Mfikwe. 
 
Sobre a BrandZ 
 A BrandZ avalia e destaca as 
marcas que fazem a maior contribui- 
ção, absoluta, em USD para o valor to- 

tal das suas respectivas empresas-mãe, 
considerando tanto o desempenho ac-
tual como o projectado. 
 Este é o verdadeiro valor da 
construção da marca e queremos desta-
car e premiar as marcas que realizam 
as maiores contribuições para o suces-
so das suas empresas-mãe. 
 Uma empresa pode ter um e-
norme valor comercial global, mas a 
contribuição absoluta em USD feita 
pela(s) marca(s) relevante(s) que a em-
presa possui poderá não representar um 
valor relativamente grande - pelo me-
nos não suficientemente grande para se 
qualificar para o ranking elaborado pe-
la BrandZ.  
 As marcas destacadas por este 
relatório são as consideradas as de 
maior valor ao nível mundial. Para in-
clusão no relatório das Top 100 Mar-
cas Globais com maior valor de 2020 
da BrandZ, marcas foram selecciona-
das com base na metodologia única e 
objectiva da BrandZ™ de avaliação 
que combina a visão extensiva e con-
tínua dos consumidores com a análise 
financeira rigorosa.■ (Redacção) 
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