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Covid-19: Presidente do Município da Beira anuncia 
requalificação de mercados da autarquia 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira, 
o Eng. Daviz Simango anunciou on-
tem, numa colectiva com a imprensa, o 
arraque do processo de requalificação 
dos principais mercados do segundo 
maior e mais importante centro urbano 
e económico do país. Trata-se de uma 
acção estratégica que se enquadra no 
reforço das medidas em curso de pre-
venção da covida-19. O objectivo prin- 

   

  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/07/2020 
Compra Venda Moeda País 

78.94 80.52 EUR UE 

69.55 70.94 USD EUA 

4.12 4.20 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Ainda que a vida lhe cause dor não abandone seu 
sorriso, pois ele é a marca da superação e o caminho 
para o recomeço! 
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cipal é descongestionar os mercados e, 
numa primeira fase, a medida irá a-
branger os mercados do Goto e de Ma-
quinino que concentram o grosso de 
vendedores e atraem maior número de 
clientes. Prevê-se a transferência ime-
diata de pelo menos cinco mil vende-
dores dos mercados do Goto e Maqui-
nino para as novas áreas afins que es-
tão a ser criadas em Inhamízua, Cerâ-
mica e Six-Maile.  
 O Edíl reconheceu que o pro-
cesso de requalificação dos mercados 
da urbe é extremamente complexo, a-
tendendo que as pessoas não tem em-
prego e os negócios que se desenvol-
vem nos mercados abrangidos envol-
vem vidas humanas, saúde das pessoas 
e a sustentação das próprias famílias. 
“Temos grupos de cidadãos que perde-
ram emprego devido a crise económica 
criada pelo surgimento da pandemia da 
covid-19, tanto em pequenas e médias 
empresas, assim como na área domés-
tica e a única alternativa para não en-
veredarem pelo mundo da criminalida-
de é desenvolver pequenos negócios 
nas ruas e mercados” – anotou. 
 Paralelamente, Daviz Simando 
observou que a cidade da Beira, por ser 
um importante centro económico, tem 
sido destino preferencial de muitas 
pessoas que vêem de distritos e até de 
outras províncias a procura de alterna-
tivas económicas para vencer a vida e 
esse cenário tem concorrido em grande 
medida para as grandes enchentes que 
se verificam nos principais mercados 
da urbe.  
 O Presidente do Conselho Mu-
nicipal da Beira assinalou que a pro-
blemática da covid-19 é nova e surpre-
endeu toda uma sociedade global que 
acabou sendo apanhada desprevenida. 
 Explicou   que  toda  acção  em 
 

 
Em muitos mercados da cidade da Beira predominam vendedores que comercializam 

produtos em áreas exteriores sem a minima observância das medidas de higiene 
 

 
 

Conselho Municipal da Beira já iniciou a preparação de novas áreas identificadas 
para a transferência de vendedores em mercados congestionados 

curso está sendo orientada para a nova 
realidade, salientando que, desde os 
tempos passados, as infra-estruturas 
públicas foram sendo preparadas para 
um determinado contexto e agora vigo-
ra a imposição para que sejam prepara-
das para uma nova realidade.  
 O governo municipal da  Beira 
 

presidido pelo Eng. Daviz Simango co-
loca a vida e a saúde das pessoas acima 
de todas prioridades. A edilidade não 
tem poupado esforços na luta contra a 
covid-19. O Presidente do Município 
tem procurado envolver todos sectores 
da urbe no desencadeamento de acções 
de prevenção da covid-19.■ (R) 
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No Recanto de APOLO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Fazer Perguntas 

(para o Poeta Heliodoro Baptista) 
 

 

 Talvez devesse desejar. Desperto no dia durmo 
ainda uma improvável doença: cama exprime metade da e-
xistência. Sono alvo da inquietação, nem a música pode sa-
ber onde lançarei certos olhares. Medito as metamorfoses 
do homem, consciência alta do individual delírio. Passando 
não pode ser nem viver história. Foi, desapareceu. Veloz 
corre o corpo no tempo de Vida. A aurora traduz o mito, o 
poente parte do limite. Entre dois pontos, sofre-se arte me-
nor da desolução, criam-se frases vis como preces sem do-
no nem direcção. Vida em fogo branco arde. Dardeja. Sen-
tir vir um longe até nós não é uma mentira: nas pregas do 
desassossego jaz e paira. Mas como dizer, tornar possível 
ao outro as duvidosas manifestações duma estesia, a estadia 
do impensável na matéria? Mede o silêncio da nossa espe-
rança? Sós e passageiros entramos, saíamos, pó  e  orgulho, 

uma verticalidade perdida, idas horizontais até ao desvelo 
do acme. Mas para quê dizer? Qual a necessidade? Os es-
colhos escolhem-nos, e depois? Acolho sem carinho a ima-
gem fictícia que arma um espelho: estou. Vejo-me nos ou-
tros, as formas do desejo, os gestos sem prazer, longos sus-
piros na mecânica do logro, a sociedade exigindo cada vez 
mais crime. E a luta? Achados de novo no velho imo da li-
berdade, ordeiros pomos ausência e votos no túmulo da ri-
que-za. Algoz feroz a dissonância entre. Mas a alienação, 
as diversas modalidades da cegueira dizem quão fundo dor-
me em nós — piedosa pessoa — a fome selvagem da sobe-
rania. Até quando, Heliodoro? Fazer perguntas rejuvenes-
ce-me…■ 

 
In «Reconciliação Das Palavras» 

                                                         Beira, Janeiro de 1972    
 

Câmara de Comércio de Moçambique beneficia de 
capacitação para prestar melhor assistência aos associados 
 Maputo (O Autarca) – A Câ-
mara de Comércio de Moçambique 
(CCM) e a Câmara de Indústria e Co-
mércio de Estugarda acabam de estabe-
lecer um projecto de cooperação trie-
nal, que visa o apoio institucional à 
CCM financiado pelo Ministério Ale-
mão da Cooperação Económica e De-
senvolvimento e gerido pela sequa 
gGmbH. Trata-se de um projecto com 
a duração de três anos com a possibili-
dade de uma extensão de igual período, 
que vai facilitar  permitir a reestrutura-
ção da Câmara de Comércio de Mo-
çambique em termos de organização e 
gestão, facto que vai permitir que a 
CCM preste melhor apoio e assistência 

 
 

Julião Dimande, Presidente da Câmara de 
Comércio de Moçambique 

 

aos seus associados, as Micros, Peque-
nas e Médias Empresas (MPMES), 
bem como representar os seus interes-
ses. Ao abrigo do projecto, a IHK Es- 
tugarda irá assessorar a Câmara de Co-
mércio de Moçambique para que seja 
um parceiro de diálogo  reconhecido  e 

visível e um intermediário de informa-
ção para as empresas, governantes e 
público.  
 A IHK Estugarda é uma das 
maiores Câmaras de Indústria e Co-
mércio em Alemanha com 160.000 
membros. Ela irá apoiar a CCM no de-
senvolvimento duma Câmara de Co-
mércio fortalecida em Moçambique 
com o objectivo de melhorar o negócio 
entre empresas Alemãs e Moçambica-
nas. 
 Há dias, as duas câmaras reali-
zaram um Workshop virtual, no qual a-
bordaram as oportunidades de negócio 
para Moçambique e intercâmbio co-
mercial entre os dois países.■ (R)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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OMS vai à China investigar origem da covid-19, mas 
autoridades de Pequim apontam o dedo a Espanha 
 

- Esta semana assinalam-se os seis meses da identificação do novo coronavírus por parte das 
autoridades chinesas, que alegam agora que podem ser apenas um elo na correia de 
transmissão e defendem que a Organização Mundial de Saúde deve investigar todos os países 

  No último dia de 2019, a China 
reportou à Organização Mundial de 
Saúde (OMS) a existência de um surto 
de pneumonia viral de origem descon-
hecida na cidade de Wuhan, mas foi 
preciso esperar pelo dia 9 de Janeiro 
para que as autoridades de saúde de Pe-
quim confirmassem que em causa esta-
vam um novo coronavírus. Seis meses 
depois, a covid-19 já foi detectado em 
mais de 11 milhões de pessoas e matou 
mais de 530 mil. 
 Esta semana, a OMS vai enviar 
uma equipa para a China para identify-
car a origem do novo coronavírus, mas 
Pequim indica que apesar de a investi-
gação começar no país, não significa 
que tenha sido ali a origem. 
 "A China é apenas um elo na 
cadeia de transmissão do vírus e a 
OMS tem que ir a mais países, como 
Espanha que relatou a existência do co-
ronavírus em amostras de águas resi-
duais recolhida em Março de 2019, pa-
ra uma investigação mais abrangente da 
origem do vírus", escreveu o jornal chi-
nês Global Times (associado ao gover-
no chinês), citando um perito do Pri-
meiro Hospital da Universidade de Pe-
quim, Wang Guangfa, que colaborou 
com a primeira equipa da OMS enviada 
para a China em Fevereiro. 
 Em causa está um estudo da U-
niversidade de Barcelona, publicado no 
site Medrxiv.com (onde são publicados 
estudos que ainda não foram sujeitos a 
validação pelos pares), que concluiu
  

precisamente que o novo coronavírus 
foi detectado em águas de esgotos de 
Barcelona numa amostra de 12 de Mar-
ço de 2019, quase um ano antes de o 
primeiro caso ser detectado oficialmen-
te em Espanha (Fevereiro de 2020). 
 O estudo é sobre uma análise 
de várias amostras de águas em 2020, 
contendo uma pequena referência à a-
mostra de dia 12 de Março de 2019 
(que tinha sido congelada). E a suposta 
presença do novo coronavírus -- outros 
especialistas duvidam da conclusão e 
falam na possibilidade de uma contami-
nação da amostra -- não significa que 
Espanha tenha sido a origem. 
 "Barcelona é o centro de negó-
cios e comércio, além de um destino 
popular para eventos em massa, reunin-
do visitantes de muitas partes do mun-
do", lê-se no estudo, sugerindo que essa 
poderia ser a origem da amostra positi-
va. "É, contudo, provável que situações 
semelhantes possam ter ocorrido em 
várias outras partes do mundo, com a 
circulação de casos não identificados 
de covid-19 na comunidade", acrescen-
ta. 
 Os cientistas têm descoberto a 
presença da covid-19 em águas resi-
duais muito antes de os casos terem si-
do identificados nos países, com este 
estudo a alegar que este tipo de análises 
deve ser tido em conta no futuro, para 
evitar novos surtos. Em Itália, por e-
xemplo, há registo do vírus em Milão e 
Turim em meados  de  Dezembro,  dois 

 
 

meses antes de o país ter sido obrigado 
a fechar por causa da covid-19. 
 A China tem estado debaixo de 
ataque por alegadamente ter escondido 
a existência do novo coronavírus, com 
países como os EUA ou a Austrália a e-
xigirem uma investigação independente 
sobre a origem do vírus -- há quem a-
legue também que foi fabricado num 
laboratório de Wuhan (o laboratório em 
causa nega e os peritos defendem que o 
vírus é de origem natural). 
 "Identificar a fonte do corona-
vírus deve ser baseada na negociação e 
envolver múltiplos países", disse Zeng 
Wang, epidemiologista chefe do Centro 
para a Prevenção e o Controlo de 
Doenças da China, citado pelo Global 
Times. "Primeiro, qualquer prova sobre 
a origem deve ser recolhida globalmen-
te e depois ordenada de acordo com a 
data da ocorrência e depois equipas de-
vem ser enviadas para os países envol-
vidos para identificação científica e 
pesquisa", acrescentou. "Não interessa 
em que país a identificação científica 
começa, desde que envolva todos os 
países e seja conduzida de maneira jus-
ta", disse ainda.■ (Redacção/ DN) 
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