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CDN movimenta cerca de 153 mil toneladas de 
carga geral no 3º Trimestre 
 

 

  Nampula (O Autarca) – O 
Corredor de Desenvolvimento do Nor-
te (CDN) movimentou no terceiro tri-
mestre passado um total de 153. 429 
toneladas de carga geral através do 
comboio de mercadorias, uma fasquia 
que representa um incremento signifi-
cativo de cerca de 66% relativamente 
as 92.281 toneladas transportadas no 
mesmo período do ano passado.    

 Em relação aos serviços de 
passageiros, no período em alusão, fo-
ram transportadas mais de 161 mil pes-
soas contra uma meta de 120.000, re-
presentando assim uma evolução em 
relação ao planificado na ordem de 
34%. O comboio de passageiros opera 
nos troços Nampula-Cuamba, Cuam-
ba-Lichinga e Cuamba-Entre-Lagos no 
norte de Moçambique. 
 

   

Frase: 

 

Coincidências não existem, o que há é apenas o 
inevitável.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.89 70.25 EUR UE 

60.26 61.45 USD EUA 

4.32 4.41 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 O Director Executivo da CDN 
(CEO), Wellington Soares, falando so-
bre os resultados operacionais alcança-
dos no período do 3º trimestre explicou 
que “os bons resultados que temos vin-
do a registar durante este ano é fruto de 
trabalho árduo dos nossos colaborado-
res. Estamos a criar mais disciplina o-
peracional, centramos o nosso foco e 
ressalvamos ainda a coesão comercial, 
buscando mais volumes de outros por-
tos. Vamos continuar a trabalhar neste 
ritmo, mas sempre tendo em primeiro 
lugar o foco nas pessoas e em saúde e 
segurança”. 
 No que tange aos serviços por-
tuários, no terceiro trimestre, foram 
manuseados no porto de  Nacala  cerca 
  

 
de 45% e 19%, respectivamente. 
 Salienta-se que no terceiro tri-
mestre para fazer face ao transporte de 
carga geral via ferroviária foram reali-
zados 324 comboios e no porto de Na-
cala atracaram 73 navios.■ (Redacção) 
 

de 565 mil toneladas métricas de carga 
contra 389 mil do ano passado e regis-
tou-se, igualmente, o manuseamento 
de 20 mil TEUS de contentores contra 
17 mil do período homologo do ano 
passado, representando  uma  evolução  
 

 

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 Novembro de 1937 … Areosa Pena 
 
 
 

 

 
 Não fosse o seu filho José de Areosa Pena disponi-
bilizar um conjunto de informações publicadas no blog 
“The Delagoa Bay Review”, sobre a vida e obra do seu pai, 
(que aqui transcrevo com a devida vénia) e nada ou quase 
nada saberíamos de Areosa Pena, o jornalista que em mea-
dos dos anos 60 foi trabalhar para o principal diário mo-
çambicano, o jornal “Notícias”. 
 10 anos depois faz parte da equipa que funda a Re-
vista “Tempo”, de onde sai em 1973 para trabalhar nos Ser-
viços Municipalizados de Água e Electricidade (SMAE). 
Simultâneamente colabora com dois jornais portugueses, 
nomeadamente o “Expresso” e a “Capital”. 
 Em 1974 volta ao “Notícias” e assume o cargo de 
Chefe de Redacção. Em 1980 integra um grupo de jornalis-
tas que cobre a “Ofensiva Política e Organizacional” desen-
cadeada pelo Presidente Samora Machel. Escreve sob o p-
seudónimo Hamade Chamisse. 
 Areosa Pena começa a enfrentar problemas provo-
cados pela doença. Ele recebe ordens para ficar a trabalhar 
em casa, de onde envia as suas últimas crónicas. Trabalha 
até as vésperas do dia fatídico. Às 20 horas e 30 minutos de 
29 de Março de 1981, a informação moçambicana perdeu 
um dos seus mais prestigiados jornalistas: José Carlos A-
reosa Pena, uma figura que marcou uma geração de escri-
bas moçambicanos, antes e depois da independência. 
 Areosa Pena será sempre recordado pelo facto de 
ter sido ele uma das referências que iniciou e formou as pri-
meiras fornadas de jovens talentos jornalísticos moçambi- 
canos, que mais tarde evoluíram para serem figuras de refe- 
 

   

rência da recente e actual imprensa moçambicana. 
 Um dos prémios de jornalismo ostenta o seu nome. 
 José Carlos Areosa Pena nasceu no dia 8 de No-
vembro de 1937. Se fosse vivo completaria hoje os seus 81 
anos de idade.■ 
 

UniZambeze realiza 5ª Cerimónia de Graduação em uma década  
 Beira (O Autarca) – A Universidade Zambeze (UniZambeze), com sede na cidade da Beira, inicia esta semana a 
realização da 5ª Cerimónia de Graduação em dez anos da sua existência. Amanhã, sexta-feira (09Nov18), a universidade pú-
blica gradua na cidade da Beira 278 estudantes que concluíram os cursos de licenciatura nas faculdades de Ciências Sociais e 
Humanidades e de Ciências e Tecnologia. Ainda este mês, no dia 23, a UniZambeze irá graduar nas cidades de Chimoio 
(Manica) e Mocuba (Zambézia), estudantes respectivamente das faculdades de Engenharia Ambiental e Recursos Naturais e 
de Ciências Agronómicas e Florestais. O ciclo da 5ª graduação da UniZambeze termina no dia 30, com a graduação de estu-
dantes dos cursos de Ciências de Saúde e de Ciências Agrárias, respectivamente na cidade de Tete e distrito de Angónia.■ (R) 
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Próximos de Víctor do Rosário participaram esta 
manhã na Beira na missa em sua memória  

 
 

Mário da Cruz do Amaral, Padrinho de Víctor do Rosário, apresentando o elogio fúnebre, 
durante a celebraçao da missa realizada esta manhã na Paróquia do Macúti, cidade da Beira 

 

 Beira (O Autarca) – Dezenas 
de pessoas próximas de Víctor Manuel 
Rebelo do Rosário, falecido no último 
domingo em Lisboa, Portugal, vítima 
de doença, na sua maioria amigos e 
parceiros de negócio, participaram na 
manhã desta quinta-feira (08Nov18) de 
uma missa realizada em sua memória 
na Paróquia do Macúti, cidade da Bei-
ra. A missa iniciou as 11:30 horas lo-
cais, coincidindo com a mesma hora 
em que decorria o funeral no Valado 
da Santa Quitéria, em Leiria, Portugal, 
terra natal de Víctor do Rosário.  
 O Padre Silva que orientou a 
celebração explicou aos presentes que 
Víctor do Rosário não acabou. “Mor-
reu sim, mas a morte não significa o 
fim da vida. A vida não acaba, trans-
forma-se”. 
 O Prelado demonstrou que a-
través das suas acções e vivência na 
sua passagem pelo mundo, Victor Ma-
nuel Rebelo do Rosário marcou uma e-
xistência eterna, e convidou a compre-
ensão de todos para seguir o mesmo e-
xemplo de vida. 
 Por seu turno, Mário da Cruz 
do Amaral, Padrinho de Víctor do Ro-
sário, que apresentou o elogio fúnebre, 
sublinhou que ele partiu mas deixou 
muitas lições de amor, amizade, profis-
sionalismo, ética e humanidade.  
 Do Amaral anotou que as pes-
soas são insubstituíveis em sua existên-
cia, e quando são especiais, além da 
falta que fazem àquelas que as amam, 
deixam o mundo mais  pobre.  “Sem  o  
  
 
 
 

nosso amigo, o mundo perde um pouco 
do seu brilho, alegria e cor. Não temos 
palavras para expressar nossos senti-
mentos. Pedimos a Deus que conforte 
o coração dos familiares e amigos nes-
te momento de dor”. 
 

Uma pessoa extraordinária 
 Sónia Uache, amiga do 
falecido, lembrou que Víctor do Rosá-
rio foi uma pessoa sempre alegre, a 
vontade, festivo e bem disposta com a 
vida. “A pessoa olhava para o Víctor e 
nele sempre encontrava o soriso pre-
sente. Isso fez dele a pessoa especial 
que foi”. 
 Félix Zunguza, também amigo,  
 

manifestou profundo sentimento pelo 
desaparecimento físico precoce de Víc-
tor do Rosário. “Conheço a ele a sensi-
velmente 20 anos, desde os primeiros 
momentos que chegou a Beira e o que 
sei e posso dizer é que só conheci esse 
homem na alegria, simpatia e sendo a-
migo dos seus amigos em todos os mo-
mentos e de todas as formas. Ele este-
ve sempre presente na vida dos ami-
gos. Um  homem sem igual. É mesmo 
de partir o coração a sua partida. Me-
mórias são todas elas das melhores 
possíveis que possam existir”.   

 Víctor do Rosário deixa viúva 
e três filhas.■ (Redacção) 
 

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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Vice-Presidente da AR apela para o respeito da 
vontade popular nas eleições de 2019  

romeu, Dondo, Nhamatanda, Matola, 
Moatize, Alto Molocué, Monapo, Mo-
cuba, Milange, Ribaué, Chimoio, Tete, 
Mocimboa da Praia, Montepuez, entre 
outros locais é uma autêntica imorali-
dade, explicitando que nos referidos 
locais, houve falsificação das actas e e-
ditais, apuramento intermédio autár-
quico sem o conhecimento e presença 
dos delegados de candidatura, além do 
o uso excessivo de força por parte de 
agentes da PRM.■ (Redacção) 
 
 

 Maputo (O Autarca) – O Se-
gundo Vice-Presidente da Assembleia 
da República, Younusse Amad, apelou 
ontem, quarta-feira (08Nov18) aos ór-
gãos eleitorais, nomeadamente a Co-
missão Nacional de Eleições (CNE) e 
o Secretariado Técnico de Administra-
ção Eleitoral (STAE) e ainda a Polícia 
da República de Moçambique (PRM) 
para que nas próximas eleições gerais e 
das Assembleias Provinciais, a realiza-
rem-se em 2019, respeitem a vontade 
do povo exprimida nas urnas. 
 O apelo de Younusse Amad, 
feito na sessão parlamentar na qual o 
Governo responde as perguntas dos 
mandatários do povo, surge na sequên-
cia da inquietação exprimida pela Ban-
cada Parlamentar da Renamo, de que é 
membro, eleito pelo círculo de Sofala, 
pelo que considerou “vergonhosa” ac-
tuação parcial e concertada da Comis-
são Nacional de Eleições, do Secreta-
riado Técnico da Administração Elei-
toral e dos agentes da Polícia da Repú-
blica de Moçambique em diversos lo-
cais onde se realizaram as eleições au-
tárquicas. 
 “O casamento entre a CNE/ 
STAE e a Polícia da República de Mo-
çambique nestas eleições autárquicas 
demonstra mais uma vez que as nossas 
instituições pontapeiam quando fôr pa-
ra favorecer o regime do dia, os princí-
pios democráticos, os valores morais 
que norteiam uma sociedade, quando é 
para favorecer o regime do dia. Será 
que os moçambicanos e a comunidade 
internacional aceitam a tomada de Po-
der por meio de violência? Tal como a-
conteceu nas eleições autárquicas de 
10 de Outubro?” – questionou.  
  
 

 
   

 Segundo Younusse Amad, o 
que aconteceu nas autarquias  de  Mar- 
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gligenciar esta forma de estar, sentir e relacio-
nar. Não nos pode ser alheia a dinâmica virtual 
e a forma como todos os movimentos psicoló-
gicos e sociais se vão adaptando à azáfama 
virtual.  
 A dedicação cada vez maior a este mun-
do em detrimento do mundo externo tem que 
nos fazer reflectir sobre o impacto naquilo que 
é um dos grandes pilares responsáveis pela 
saúde mental: - a Relação. Sabendo que a qua-
lidade das relações determina o bem-estar físi-
co e psicológico, importa analisarmos e com-
preendermos o seu funcionamento nos mais 
diversos contextos. 
  – “Como andam as re(lações) des- so-
ciais?” – Já todos nós ouvimos relatos ou pre-
senciámos a facilidade com que as crianças 
são entregues aos [educadores virtuais], autên-
ticos ‘milagreiros’ na altura da refeição ou na-
queles momentos em que estão particularmen-
te impacientes. Já todos nós presenciámos a 
urgência da captação em foto ou vídeo para o 
tão esperado post (…) 

Cont. 
 

 Vivemos, actualmente, na correria 
desenfreada da conquista dos likes, da procura 
dos tweets e do encontro com o melhor filtro 
do Instagram, não esquecendo as respostas 
que estão pendentes no WhatsApp.  
  – "Tem wifi?" - uma pergunta cada vez 
mais obsoleta, considerando que actualmente 
todos nós arranjámos de uma maneira ou de 
outra, forma de estar online sem restrições. Vi-
vam os pacotes de dados e as ligações wireless 
que nos trazem a uma ‘nova realidade:’ a rea-
lidade virtual! A realidade que expõe e escon-
de, a realidade que alegra e entristece, a reali-
dade que é transparência e camuflagem parale-
lamente.  
 É de conhecimento geral que a revolu-
ção tecnológica nos aproximou e trouxe consi-
go o poder do conhecimento, tornou tudo mais 
fácil e acessível. Contudo, também é esta Era 
a responsável por novos tipos de dependência, 
episódios de ansiedade, situações de isolamen-
to e desesperança e comportamentos anti-so-
ciais. 
 Como  psicoterapeutas não podemos ne- 
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