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EDITORIAL 
 

Beira abatida tem oportunidade de tornar-se uma 
cidade do Índico mais forte e desenvolvida  

 Beira (O Autarca) – O Autarca retoma o convívio 
com os leitores com este singelo Editorial depois do violen-
to ciclone sem precedente que abateu a cidade da Beira, as 
suas casas, árvores, infra-estruturas de apoio e substituindo 
a graça pela desgraça nas pessoas locais e que nela habi-
tam. Sucedeu e não tem volta, pelo que o evento IDAI, que 
prevalecerá uma marca de referência na história da actual 
Beira, deve começar já a ser conjugado no passado pelos 
seus sobreviventes, criando-se novos pensamentos, sonhos 
e acreditando na capacidade de reconstruir para o melhor 
do que a Beira já foi.  
 Reconhece-se, porém, que é um trabalho árduo, 
pois não é pêra doce, nem que fosse  amarga,  mas  também   
 

não é missão impossível, sendo que o mais importante nes-
te momento é, como referiu depois de lamentar na primeira 
comunicação que o colonista Salomão Viagem, autor da ru-
brica Falando de Marcas, estabeleceu com o corpo editorial 
do O Autarca “com vida e saúde as coisas se fazem” e “é 
preciso que se tomem atitudes proactivas e resilientes (em 
todas as esferas da vida) para o futuro”.  
 Juntando a capacidade do próprio beirense e a po-
tencialidade que a urbe oferece, logo está aqui aberta uma 
janela de oportunidade para transformar a Beira abatida nu-
ma cidade do Ocêano Índico mais forte e desenvolvida.   

A Beira tem o Porto que tem e com cada vez mais 
capacidade  de contribuir para o desenvolvimento da cidade 
 tendo em conta a sua ligação  crescente

  
 

 

Frase: 
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas 
não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, 
mas não destruídos – Corintios 3/4 
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as principais rotas de navegação do mundo; o próprio ocea-
no que banha a cidade representa uma riqueza importantís-
sima, com possibilidade de oferecer o desenvolvimento de 
várias actividades de grande impacto económico, social e 
ecológico; tem o Corredor que tem que liga por estrada e 
linha férrea o país e o interland da África Austral agora 
mais preparado para aumentar o contributo; as autoridades 
e o sector empresarial local hoje oferecem mais profissio-
nalismo e pujança; e com a academia, arte, religião e a de-
terminação da sua gente é possível honrar a Beira pers-
pectivando-a numa cidade de futuro como foi proejectada. 
 As cidades do futuro, como a Beira, jamais desapa-  
 

recem do mapa, tanto quanto os seus atributos são uma dá- 
diva. Uma cidade com potencial logístico e qualidades 
turísticas continuará sempre a atrair a atenção global para o 
desenvolvimento.  
 É extremamente louvável a proactividade e capaci-
dade demonstrados pelas autoridades autárquicas locais de 
conseguir em curto espaço de tempo organizar uma confe-
rência internacional de doadores (já no dia 24 de Abril pró-
ximo) enquanto no terreno prosseguem acções de emergên-
cia.  
 Desejamos boa sorte a Beira e mãos à obra beiren-
ses.■ (Redacção) 
 

Acesso a energia ainda muito preocupante na Beira 
  Beira (O Autarca) – O acesso 
a energia eléctrica na cidade da Beira 
ainda é uma preocupação muita séria e 
exige uma atitude mais prudente por 
parte dos gestores da EDM, para evitar 
especulações na análise dos critérios 
que a distribuidora pública da corrente 
eléctrica está a usar, o que é motivado 
pelo simples facto de no mesmo quar-
teirão, em vários bairros, existirem ins-
talações energizadas a mais de uma se-
mana ou mesmo duas semanas enquan-
to a maioria não se beneficia e não tem 
sequer uma explicação plausível sobre 
o que se está a passar.  
 

 Alguns cidadãos abordados pe-
lo nosso jornal cujas instalações já se 
encontram energizadas, para explicar 
como já tem acesso a energia enquanto 
a vizinhança ainda não tem afirmam 
que “foi possível depois de muita gi-
nástica” e imediatamente remetem-se 
ao silêncio supostamentee para não de-
nunciar o esquema usado.    

 O pessoal técnico da EDM que 
diariamente percorre os bairros geral-
mente se apresenta com ar de  certa  ar- 

corrente eléctrica nunca é disponibili-
zada.  
 Mais grave ainda existem á-
reas onde os postos de transformação, 
vulgo PT, foram pura e simplesmente 
retirados pelos técnicos da EDM dei-
xando os cidadãos ainda mais incom-
preensíveis.  
 Apela-se aos gestores da EDM 
para encararem com mais seriedade o 
processo de restabelecimento da cor-
rente eléctrica na cidade da Beira.■ 
(Redacção) 

rogância, sem sequer o mínimo de tem-
po para ouvir a preocupação dos cida-
dãos, limitando-se apenas a dizer que 
“estamos a trabalhar”, mas aos olhos 
da maioria dos cidadãos que ainda es-
peram pela energização das suas insta-
lações o alegado trabalho é pratica-
mente invisível.  
 Tem ruas que tiveram registo 
de queda de muitos postes mas as mo-
radias em volta já estão energizadas, 
em detrimento de ruas que não tem se-
quer nenhum  poste  danificado  mas  a 

Comunicações são também outra 
grande lacuna 

 Beira (O Autarca) – Aproxi-
madamente cerca de um mês após a 
devastação da cidade da Beira pelo ci-
clino idai, prevalecem  inúmeras defi-
ciências por parte de provedores de vá-
rios serviços de interesse público. im-
porta enaltecer o esforço que culminou 
com o rápido restabelecimento  do  sis- 

tema de abastecimento de água à urbe, 
não se obsservando o mesmo em rela-
ção a outros serviços básicos. A ener-
gização decorre “gota-a-gota”, mas 
prevalece também uma grandde lacuna 
no sector de comunicações, sobretudo 
o serviço de internet de todos servido-
res. Esse cenário está a dificultar so-
bremaneira o desenvolvimento de uma 
série de actividades com prejuízos 
sérios à vidaa dos cidadãos.■ (R) 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Beira: Que lições tirar do ciclone idai 
 

Estamos a dar passos para os lados, nem para frente nem para trás. Não conseguimos andar 
para frente. Estamos na cauda, não podemos ir para trás. Temos de criar uma consciência 
cívica para mudar o cenário – Extraído de uma conversa com o amigo Dangala 
  

 

predominância partidária e não uma terra onde pudessem 
depositar a melhor semente cujos frutos alimentariam abun-
dantemente todos os beirenses. Quando se governa pela a-
firmação política concreta, as pessoas deixam de ter valor.  
 Governar é um exercício prático de bondade e de 
solidariedade. O sucesso de qualquer governação está na 
pluralização das oportunidades e no sentido de justiça. São 
dois pedais da mesma bicicleta. Concordo, a propósito, 
com a ideia de que o poder “funciona como os pedais de 
uma bicicleta, são determinantes para poder pedalar a bici-
cleta”.   
 A reconstrução da Beira vai exigir a coragem dos 
moçambicanos de guardar as diferenças políticas nas “câ-
maras frigoríficas”. Espero que os decisores políticos con-
sigam encher o peito de coragem e de mãos dadas consi-
gam erguer a Beira como o fez Marques de Pombal (Sebas-
tião José de Carvalho e Melo), após o terramoto de 1755 
que destruiu a cidade de Lisboa. 
 Zicomo (obrigado) e um abraço nhúngue aos pro-
fissionais do centro de saúde do posto administrativo do 
Zóbuè que, com “precisão de um relógio suíço”, diagnosti-
caram e varreram a gripe que me deixou alguns dias de ca-
ma. Vale a pena seguir os pergaminhos da nobreza de 
carácter dos profissionais daquele centro hospitalar.■ 

 

NOTA: É uma autêntica vergonha a actuação de alguns agentes de 
trânsito e da polícia municipal de Tete. Os chapeiros são obrigados, 

todos os dias que se fazem à estrada, a alimentar um bando de 
sanguessugas e corruptos que pululam nas vias públicas. Com ou sem 

irregularidade nas viaturas, aqueles agentes decidiram, ilegalmente, 
legalizar a corrupção, cobrando por cada chapa 100 o valor de 100Mt. 

São dezenas de paragens criadas para extorquir. Contou-me um 
motorista que me transportou de Zóbuè à Chingodzi, vítima das 

mandibulas de agentes corruptos, que mais da metade da receita diária é 
para amortizar os apetites dos polícias. Quando a farda está no corpo 

errado, o demónio da corrupção manifesta-se contra a ordem e segurança 
públicas. Perde-se a autoridade (se alguma vez existiu) e o país adia o 
sonho de construir um verdadeiro e forte estado de direito. Fica aqui o 

meu fervoroso apelo para o enérgico e competente comandante geral da 
polícia actuar.■    

 

  No espaço de dois anos escrevi meia dúzia de cró-
nicas sobre a Beira, capital da província de Sofala. Em to-
das essas crónicas, em que dizia que a Beira estava sem ei-
ra e nem beira, não escapei a fúria dos meus detractores. As 
críticas não me fazem mal, a estupidez sim. A autenticidade 
provoca inimigos, o mais importante é sermos perseveran-
tes. Lembro aqui as palavras de um velho amigo, a propósi-
to do poder da perseverança, que dizia: “Quando um barco, 
no alto-mar, tem um rombo, a solução não é abandoná-lo, 
mas juntar sinergias para tapar o buraco e salvá-lo. No meu 
percurso marítimo, sou testemunha de almas ousadas que 
foram engolidas pela fúria das águas e tubarões, na sua ten-
tativa vã de se escapulirem. Mas nós, que perseveramos, 
ainda somos.  
 Há muito que a cidade da Beira estava a rebentar 
pelas costuras. Crescia sem ordenamento territorial, o que 
criava conflitos e impactes socioambientais, edifícios em 
ruinas e saturados, “casas” construídas de material precário, 
proliferação de mercados que produziam toneladas de i-
mundice por dia, buracos astronómicos, pobreza acentuada 
e violência extrema, demonstrava uma tragédia iminente. O 
ciclone tropical IDAI, que fustigou a cidade nos dias 14 e 
15 do mês em curso, apenas vestiu a “capa do diabo”, des-
truindo o que já estava destruído. Por outras palavras, são 
os “ciclones humanos” (a perversão das políticas públicas) 
que mais fustigam à Beira.  
 A requalificação da cidade, aliada à restruturação e 
à capitalização das instituições públicas de protecção civil, 
bem como o “desgavetamento” dos planos de prevenção e 
mitigação dos desastres naturais, decerto que os efeitos do 
IDAI teriam sido menores. A metamorfose da cidade, que 
crescia sem o mínimo de segurança, levou a edilidade a 
pensar que Beira estava a desenvolver-se.   
 Hoje a Beira caiu em desgraça. Na verdade, a “cer-
tidão de óbito” da segunda maior cidade do país foi passada 
aquando da sua municipalização em 1998. Os partidos po- 
líticos fizeram e ainda  fazem  do  Chiveve  uma  cidade  de 
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A Embaixada da Argélia doa USD 200.000   
 
 Maputo (O Autarca) – 
Continua imparável a onda de so-
lidariedade a favor das vitimas cala-
midades naturais na região centro 
de Moçambique.  
 É uma solidariedade vinda 
de dentro e sobretudo de fora do 
país. Os apoios vem de todos os 
cantos do mundo.    

 A Embaixada a República 
Democrática e Popular da Argélia 
em Maputo anunciou na manhã 
desta terça-feira (09Abril19) que 
procederá amanhã, quarta-feira (10 
Abril19), a entrega de uma ajuda fi-
nanceira na ordem de duzentos mil 
dólares americanos, o equivalentes 
a cerca de treze milhões de Meti-
cais, ao Governo da República de 
Moçambique, afim de mitigar os e-
feitos da catastrophe registada no 
centro do país.   

 A ajunda financeira será en-
tregue directamente ao INGC – 
Instituto Nacional de Gestão de Ca-
lamidades.   

 Entretanto, vários sectores 
da sociedade moçambicana e não só 
já apelaram as autoridades do país 
para uma utilização racional e 
transparente da ajuda que já não é 
pouca que continua a ser canalizada 
ao país. Exige-se essencialmente 
que a ajuda seja destinada as áreas 
afectadas, cuja vida das pessoas 
conheceu um imensurável recuo. 
Famílias que perderam casas e to-
dos os seus bens, vivendo hoje sem 
norte.  

 Paralelamente, o Governo 
tem preocupação em relação a recu-
peração de  infra-estruturas  básicas  

que foram seriamente destruídas, 
tais como escolas, hospitais, estra-
das e edifícios de serviços públicos. 
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