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 Ano XIX – Nº 3586 – Sexta-feira, 09 de Novembro de 2018 

 

  

Parabéns cidade de Maputo, a nossa capital 
 Maputo (O Autarca) – A ci-
dade de Maputo, a grande capital mo-
çambicana, está em festa, celembra a-
manhã, sábado (10Nov2018), o 131º a-
niversário de elevação a actual catego-
ria de urbe. Maputo é o maior centro 
urbano do país e também é o principal 
centro financeiro, corporativo e mer-
cantil de Moçambique.    

 Maputo é uma das mais impor- 
tantes cidades do continente africano e 
tem se destacado pelo nível de cresci-
mento que tem tido nos últimos tem-
pos.  

 

A expansão do parque infra-
estrutural espelha o maior crescimento 
da chamada cidade das Acácias.  

 

O ritmo  de crescimento da ca- 
 

  
  

 

 

  

Frase: 

 

Nunca faça mal a ninguém e, se puder, também evite com seu 
conselho que outros o façam – Carlos Bernardo González Pecotche 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.81 70.18 EUR UE 

60.26 61.46 USD EUA 

4.31 4.4 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Continuado da Pág. 01 
pital moçambicana transcendo o nível 
de desenvolvimento do país.  

Esse facto deve ser encarado 
como uma oportunidade para tornal e-
xemplo o crescimento e constituir fon-
te de inspiração as demais cidades mo-
çambicanas.  

Um senão que prevalece com 
tendência a crescente é a criminalida-
de, facto que deve constituir um desa-
fio permanente às autoridades gestoras 
da urbe.  

A cidade de Maputo  tem  sido  
 

Mesmo concentrando o maior 
efectivo das forças de protecção, tem 
sido inglória a sua actuação.  

Outro aspecto que continua se-
riamente preocupante é a problemática 
do transporte público de passageiros. 

Urge nesta data as autoridades 
gestoras da urbe colocar a mão na 
consciência e se debruçarem com mais 
matureidade para vencer esses proble-
mas.  

 

De resto é de felicitar e desejar 
a todos os munícipes óptimas festas.■ 
(Redacção) 
 

palco de diversos crimes idiondos de 
toda a natureza, com a gravidade de os 
crimes ocorrerem a qualquer hora do 
dia e em todos os lugares, incluindo a-
queles considerados mais seguros.  

Maputo está a tornar-se uma 
cidade insegura por excelência. Políti-
cos são assassinados em plena luz do 
dia e em lugares de movimentação de 
pessoas.  

Mulheres são violadas sexual-
mente e muitas vezes assassinadas.  

Alunos nas escolas esfaqueam-
se com naturalidade.  
 

Beira acolhe exposição sobre “A Cultura da Paz” 
 Beira (O Autarca) – A Casa do Artista, na cidade da Beira, acolhe a partir da próxima segunda-feira (12Nov18) por 
um período de cinco dias – até sexta-feira 16Nov18, uma Exposição sobre “A Cultura da Paz”. Trata-se de uma iniciativa le-
vada a cabo pelo Centro Cooperazione Sviluppo (CCS), uma organização não governamental italiana, cujo objectivo é a pro-
moção dos trabalhos realizados pelos alunos das escolas do distrito de Gorongosa, província de Sofala, durante os laborató-
rios criativos que visam promover a Cultura da Paz e a Gestão de Conflitos de forma não violenta. Os organizadores incenti-
vam os pais e encarregados de educação a levar as suas crianças a participar dos laboratórios criativos organizados pelos 
seus operadores sociais, de modo a deixarem a sua interpretação do conceito da Paz. Um anúncio sobre o evento salienta, en-
tretanto, que o material produzido durante a realização do mesmo será exibido numa exposição a ser realizada na Itália, mais 
concretamente na cidade de Génova, ao longo do próximo mês de Dezembro.■ (Redacção) 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 
  

COMUNICADO 
 

Electricidade de Moçambique, E.P. informa aos seus 
estimados Clientes e ao Público em Geral que, devido a 
necessidade de realizar trabalho de Manutenção 
Preventiva, que no  Domingo dia 11 de Novembro de 
2018, vai proceder ao corte no fornecimento de energia 
eléctrica as Linhas Aérea FL04 e FL09, a partir da 
Subestação da Munhava, no período compreendido 
entre às 06:00h às 14:00h, afectando os consumidores 
estabelecidos nos Bairros da Munhava, Vaz, Milha 3 e 
Manga. 
 
Porque o restabelecimento de energia poderá ocorrer 
antes da hora prevista, todas instalações deverão ser 
consideradas como estando permanentemente em 
tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá 
causar, a Electricidade de Moçambique apela aos seus 
estimados clientes a devida compreensão. 

 
Beira, aos 07 de Novembro de 2018 

 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Quer Estar bem Consigo-Mesmo? mergulhe na 
importância deste Artigo de 1968 

 

A  SABEDORIA  PRIMITIVA 
Charles A. Lindbergh 
(Selecções do Reader’s Digest de Julho de 1968) 
  

 “Se quisermos escapar às catástrofes que acaba-
ram com civilizações anteriores, devemos aprender que o 
Homem não pode viver apenas de ciência e intelecto” 
 O MUNDO PRIMITIVO é o mundo humano. Ten-
do evoluído nele durante milhões de séculos, uma capa de 
civilização não nos afasta muito dele. Está entranhado em 
nossos genes. Na verdade, quanto mais motorizada, com-
plexa e delicada se torna a nossa civilização, maiores são as 
possibilidades de um colapso nos devolver ao estado selva-
gem.   

 Há no estado primitivo uma sabedoria natural que 
dá forma a todas as experiências da Terra com a vida. Po-
deremos aproveitar essa sabedoria sem experimentar a ago-
nia de reverter às origens? Poderemos combiná-la com os 
alcances intelectuais de que tanto nos orgulhamos, usá-la 
para reorientar nossas tendências modernas antes que elas 
nos levem a um colapso pior do que os sofridos pelas pas-
sadas civilizações? Eu acho que sim, e que para consegui-
lo devemos aprender a lição do primitivo.   

 Meu interesse particular pelo mundo primitivo data 
da minha infância e das histórias que meu pai me contava 
sobre o território inexplorado de Minesota, quando ele tin-
ha a minha idade. As matas eram cheias de gamos e o céu 
muitas vezes ficava negro de patos selvagens; todos os la- 
gos e rios tinham peixes. Os Índios Chippewa construíam 
suas tendas perto da casa dele.  Era  um  lugar  maravilhoso 
  

para um garoto crescer. 
  Quantas mudanças trouxe uma única geração! Eu 
já não via gamos perto de nossa fazenda. Florestas virgens 
tinham sido derrubadas. Os Chippewa viviam em reservas. 
Até patos selvagens e peixes já eram escassos. 
  Eu invejava o tempo de meu pai, mas a minha ge-
ração tinha compensações – automóveis, aviões, telefones, 
milhares de inovações científicas. E ainda se podia chegar à 
mata virgem viajando mais para o oeste.   

 Aprendi a dirigir automóveis aos 11 anos e a pilo-
tar aviões aos 20, fazendo da aviação a minha profissão. O 
avião reunia os elementos que me agradavam, combinando 
ciência com territórios inexplorados sem conflito aparente. 
A matemática dos motores e da aerodinâmica transportava-
me a regiões mais selvagens e inacessíveis do que as des-
critas por meu pai.Vim a conhecer a geografia do mundo 
como nenhum homem a conhecera anteriormente. Revol-
vendo minha memória, vejo alces nas planícies árticas, ma-
nadas de elefantes caminhando lentamente pelas trilhas de 
caça da África, selvas da Nova Guiné, picos himalaios, i-
lhas do Pacífico equatorial como pedras preciosas encrosta-
das em seus recifes; tudo isso arma-se como peças de um 
quebra-cabeças em uma esfera metal que o progresso da 
ciência criou em meu espírito.   

 Com tremendo esforço da parte de milhares de ho-
mens e mulheres, cujo número aumenta sempre, a aviação 
se desenvolveu rapidamente. Meu próprio período de vida 
abrange as primeiras experiências bem sucedidas com a-
viões e os voos orbitais de satélites tripulados, e o progres-
so científico continua em sua ascensão  exponencial.  Os  a- 
 

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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de uma bala de fuzil. Estão sendo planeadas naves espa-
ciais para os trajectos entre a Terra e a Lua e os planetas 
próximos. O estudo da nucleónica põe em nossas mãos a 
força cósmica, enquanto a criobiologia poderá sustar o pro-
cesso do envelhecimento humano. Sonhamos em viajar a 
tremendas velocidades por entre as galáxias como nossos 
antepassados sonhavam em imitar o voo dos pássaros. Evi-
dentemente, o desenvolvimento potencial em todos os cam-
pos científicos é tremendo, estendendo-se muito além das 
nossas expectativas. A meu ver, o brilho da ciência é tão o-
fuscante que só pode ser avaliado pelo estudo de seus re-
flexos no espelho absorvente da vida – e a vida nos leva de 
volta ao primitivo. 
 Olhando o espelho da vida, fui pela primeira vez 
levado a questionar as tendências da nossa civilização. Du-
rante os anos que passei voando observei as alterações de 
tom e textura nas grandes superfícies que se desenrolavam 
sob as minhas asas. Onde antes havia florestas, agora eu só 
via tocos. Lagos subiam encostas de montanhas. Valas qua-
driculavam pântanos; poeira enevoava campinas; rodovias 
e linhas de transmissão iam abrindo cicatrizes na terra de 
horizonte a horizonte. Via encruzilhadas transformarem-se 
em aldeias, aldeias em cidades, cidades em metrópoles; su-
búrbios se espraiarem pelas colinas. 
 A floresta virgem desapareceu e os animais selva-
gens diminuíram em número. 
  Hoje a águia-americana está à beira da extinção; a-
té o urso-polar em seus blocos de gelo flutuantes tornou-se 
presa fácil para os desportistas que caçam de avião; uma 
das últimas manadas conhecidas de órixes árabes foi dizi-
mada a metralhadora por um xeque; as baleias azuis foram 
arpoadas até quase desaparecerem totalmente dos ocea-
nos. Enquanto isso, a poluição arruína baías e rios. Os de-
tritos atravancam as praias. Projectos de represas ameaçam 
os canyons do Colorado e todos os locais de beleza natural 
que podem servir de reservatório para energia eléctrica. É 
evidente que o progresso científico, tão fascinante para 
mim, está destruindo valores maiores. 
  Naturalmente, a mata virgem e selvagem tinha de 
recuar enquanto a civilização avançava. Era inevitável. Mas 
eu não contava com a possibilidade do seu desaparecimen-
to. O mundo parecia tão grande que eu supunha que certas 
áreas permaneceriam em estado primitivo, embora inatingí- 
veis. Os dias passados em laboratórios, fábricas e escritó-
rios eram aliviados pelo contacto intuitivo com a floresta lá 

fora. Se me fosse dado escolher, eu jamais trocaria os mila-
gres naturais da vida por todos os brinquedos científi-
cos. Não era a superfície de minha terra mais importante do 
que o aumento da velocidade dos transportes ou uma visita 
à Lua ou a Marte? 
  Se eu estivesse atingindo a idade adulta agora, e 
não há 50 anos, escolheria uma carreira que me mantivesse 
mais em contacto com a natureza do que com a ciência. Es-
ta é uma decisão que o indivíduo ainda pode tomar – mas 
que a humanidade em geral já não pode. Restam muito 
poucas áreas naturais. Intencionalmente ou por indiferença, 
temo-nos isolado da natureza que nos produziu. Nosso inte-
resse exagerado pela ciência resultou em um crescimento a-
larmante da população mundial, que por sua vez exige um 
interesse cada vez mais exagerado pela ciência a fim de 
melhorar seus padrões e manter seu vigor. 
  Fui levado a concluir que a concentração exagerada 
na ciência enfraquece  o  carácter  humano e perturba o e-
quilíbrio essencial da vida. A ciência gera tecnologia e a 
tecnologia leva à infinita complicação. Exemplos disso en-
contram-se em toda a parte: na complexidade das máquinas 
governamentais e das firmas comerciais; na automação e 
nas relações trabalhistas; na guerra, na diplomacia, na tri-
butação, na legislação e em quase todos os campos de ac-
ção da moderna rotina humana. 
 Do crescimento das cidades ao aumento do poderio 
militar, dos requisitos médicos aos benefícios da assistência 
social, quando comparamos o progresso com o tempo en-
contramos curvas exponenciais com as quais não nos con-
formamos por muito tempo. Mas que acção deve o cientista 
prescrever como resultado? Suponhamos que tecnocratas 
concluam teoricamente que estão destruindo sua própria 
cultura. Serão eles capazes de prevenir essa destruição? 
  Os fracassos das civilizações anteriores e as crises 
na nossa própria demonstram que o homem não desenvol-
veu a capacidade de enfrentar a complexidade sem limites. 
Não descobriu como controlar suas parábolas científicas. 
Neste ponto eu creio que o intelecto humano pode aprender 
com a natureza primitiva, pois a natureza foi concebida na 
força cósmica e viceja em infinita complexidade. Para ela 
não existe problema demasiado difícil. Da dinâmica de um 
átomo, a natureza produz a tranquilidade de uma flor, a ale-
gria de uma toninha, a inteligência do homem – o milagre 
da vida. 
  Na natureza eu sinto o milagre da vida e a seu lado 
nossa realizações   científicas   se  reduzem  a  ninharias.  A 
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construção de um computador analítico é simples quando 
comparada com a mistura de espaço e íons revolucionários 
representada por uma célula. Muito mais num ambiente pri-
mitivo do que na civilização eu sinto nascer em mim a 
consciência do estado evolutivo do homem, como se me li-
bertasse subitamente de um estado hipnótico. A vida em si 
torna-se o padrão de todos os julgamentos. Como pude ne-
gligenciar um facto tão óbvio, mesmo momentaneamente? 
 Caminhando na penumbra eterna de uma cerrada 
floresta virgem da Indonésia, vejo grossos cipós contorcen-
do-se grotescamente entre árvores de troncos múltiplos. 
Passarinhos chilreiam constantemente. Pavões guincham. 
Pisando silenciosamente a marga macia no chão da selva, 
vejo famílias de porcos selvagens fossando, correndo e 
grunhindo em suas brigas. Macacos balançam-se no alto. 
Um lagarto gigantesco sobe num tronco e fica olhando. 
Deitado à beira mar, à noitinha, observo o voo dos morce-
gos-gigantes, com mais de um metro de envergadura de asa 
– dezenas, às vezes centenas ao mesmo tempo, adejando 
lentamente contra o vento, baixando às vezes até tocarem a 
água. 
  Sinto-me transportado dos tempos modernos até à 
Era Mesozoica, livre da cegueira causada por nosso am-
biente cronometrado. As eras reduzem-se a segundos. O 
homem se torna um advento recente em meio às formas 
contentoras da Terra e a civilização é apenas um lampejo 
no processo evolutivo. Cercado pelo primitivo eu me torno 
menos cônscio de minha individualidade. Vejo os animais à 
minha volta como experiências da Terra com a vida e assim 
me sinto a mim mesmo. Cada um de nós representa uma 
corrente de vida tentando sobreviver, tirar vantagem de to-
das as oportunidades que surgem. A garça alonga as pernas 
para vadear na água. O leão afia os dentes para matar. O ri- 
noceronte engrossa o couro para proteger-se. O homem de-
senvolve sua inteligência para conquistar a Terra e, compa-
rativamente, a velocidade com que conseguiu esse domínio 
é surpreendente – outra dessas curvas exponenciais que so-
bem como uma explosão. 
  Nas cidades civilizadas dos arranha-céus, eu sinto 
minha superioridade sobre os animais inferiores confirma-
da pelo indiscutível domínio do homem. Olho para as ou-
tras criaturas com a displicência de um Deus, pois eu tenho 
inteligência e elas têm apenas instinto. Num ambiente pri- 
mitivo eu começo a duvidar da minha superioridade. Fico 
impressionado com a perfeição física das outras espécies, 
em contraste com a minha própria, maravilhado com  a  be- 
 

leza, a saúde e o equilíbrio que a natureza obteve através da 
influência do instinto. Pergunto-me o que fez a inteligência 
para merecer seu prestígio. Como o animal mais defeituo-
so, destruidor e  desleixado da Terra, o homem tem uma fo-
lha de serviço que lhe dá poucas razões de orgulho. Nossa 
actual superioridade intelectual não constitui garantia de 
grande sabedoria nem de capacidade de sobrevivência nos 
nossos genes. O homo sapiens pode ser apenas um ramo 
super-especializado do tronco da evolução. 
 Para mim, o primitivo ressalta a sabedoria básica 
da natureza em relação à do homem. Vejo o controlo popu-
lacional, o incentivo à coexistência, a soberba justaposição 
de unidade e diversidade para formar o carácter da vida. A-
cima de tudo, vejo uma capacidade de escolher entre me-
lhor e pior que tornou possível o progresso da vida. Na na-
tureza, como não ocorre em qualquer outro ambiente, os e-
lementos do corpo e do espírito fluem e se fundem. Livres 
de influência artificial, nossas sensações se modificam e 
com elas as nossas avaliações. A importância da realização 
dá lugar a valores de consciência. O cheiro da terra, o toque 
das folhas, o som dos animais comunicando-se, são miría-
des de elementos que se entrelaçam para nos tornarem não 
só conscientes, mas conscientes de nossa própria consciên-
cia. Com estrelas por cima e um planeta por baixo e sem 
barreiras no meio ou além, a intuição transpõe os limites da 
mente, atingindo um misticismo no qual o homem evita 
pronunciar o nome “Deus”. Então penso em um indígena a- 
fricano que ouvi descrevendo a cultura do seu povo: “Nós 
acreditamos que Deus está em todas as coisas. Nos rios, nas 
relvas, na casca das árvores, nas nuvens e nas montanhas. 
Nós entoamos cânticos às montanhas porque Deus está ne-
las”. 
  O primitivo acentua os factores de sobrevivência e 
os mistérios que estão além deles. A civilização moderna a-
centua o crescente saber e a crescente aplicação da tecnolo-
gia à vida humana. O futuro do homem depende da sua ca-
pacidade de combinar o conhecimento científico e a sabe-
doria do primitivo.■ 

 

Charles A. Lindenberg realizou o seu voo histórico 
através do Atlântico há cerca de 90 anos (20-21 de Maio 

de 1927).  
Em 1968 ainda era assessor aeronáutico e dedicava 

grande parte do seu tempo à conservação de reservas 
naturais. Era director do Fundo Mundial de Animais 

Silvestres e tinha trabalhado muito pelo 
estabelecimento de áreas silvestres no mundo inteiro 

para proteger espécies ameaçadas de extinção.■ 
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Autarca da Beira busca em Dakar nohow e fundos do 
Programa WACA 

 
 

dos costeiros da África Ocidental, par-
ceiros de desenvolvimento e profissio-
nais para promover compromissos po-
líticos, técnicos e financeiros para uma 
abordagem coordenada e regional para 
a resiliência costeira.■ (Redacção) 
 

 Beira (O Autarca) – O Autar-
ca da Beira, Daviz Simango, participa 
desde quarta-feira última (07Nov18) a-
té hoje, sexta-feira (09Nov18), em Da-
kar, capital do Senegal, no evento in-
ternacional de Lançamento do Progra-
ma de Áreas Costeiras da África Oci-
dental, que conta com o financiamento 
do Banco Mundial e do Fundo Nórdico 
de Desenvolvimento. Trata-se da ex-
pansão do programa que inicialmente 
beneficiava apenas os países costeiros 
da África Oriental, nomeadamente  Se- 
 

negal, São Tomé, Benin, Togo, Mauri-
tânia, Costa de Marfim, Nigéria, Gana, 
Cabo Verde e Guine-Bissau.  
 O Presidente do Município da 
Beira é um dos convidados de honra ao 
encontro, em reconhecimento do traba-
lho que está a ser desenvolvido na au-
tarquia local no âmbito da gestão sus-
tentável da área costeira.  
 Em Dakar, Daviz Simango en-
contra mais uma oportunidade para a-
cessar conhecimentos e finanças para o 
incremento das actividades de protect-
ção costeira da cidade da Beira. 
 O encontro de Dakar reúne 
Ministros  do  Meio  Ambiente de esta- 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Sector de Transportes foi o que mais investimentos 
atraiu em Sofala entre 2013 e 2017  trangeiro e investimento directo nacio-

nal é satisfatório, tendo dado a conhe-
cer que dos 135 projectos aprovados 
64 já se encontram em exploração (47 
por cento). Adérito Mavie revelou que 
outros 64 estão em fase de implemen-
tação e os restantes estão na situação 
estacionária.■ (Redacção) 
 

 Beira (O Autarca) – O Sector 
de Transportes é o que atraiu maior vo-
lume de investimentos em Sofala entre 
2013 e 2017, tanto do ponto de vista de 
número de projectos assim como de 
valor de investimento. 
 No período em referência, o 
sector registou a aprovação de um total 
de 44 projectos, orçados em 653 mi-
lhões de dólares norte americanos.  
 O facto foi revelado nesta 
quinta-feira, na cidade da Beira, pelo 
Porta-Voz do Governo Provincial de 
Sofala, Adérito Mavie, no quadro da 
realização da Décima Terceira Sessão 
Ordinária do executivo sofalense.  
 O facto de a província de Sofa-
la ser uma importante base logística re-
gional, cuja actividade é impulsionada 
pelo porto índico da Beira que serve de 
principal porta de entrada e saída de 
mercadorias dos países do interland da 
África Austral (Zimbabwe, Malawi, 
Zâmbia, Botswana e República Demo-
crática do Congo) justifica a concor-
rência pelo sector por parte de investi-
dores nacionais e estrangeiros.   

 Relativamente ao número de 
projectos aprovados, depois do sector 
de Transporte destacam-se a Indústria 
com 42 projectos, Serviços com 19, 
Turismo e Hotelaria com 12, Constru-
ção com 10, Agricultura 5 e Aquacul-
tura 3.   

 Entrentanto, quanto ao valor 
de investimento, o sector de Recursos 
Minerais e Energia é que se evidenciou 
a seguir ao de Transporte com 421 mi-
lhões de dólares norte americanos.   

 Relativamente aos países que 
se evidenciram no investimento em So-
fala no período em análise destacam-se 
 

os Emiratos Árabes Unidos (EAU) em 
primeiro lugar, seguidos de Portugal, 
China e Maurícias.  
 O Porta-Voz do Governo Pro-
vincial de Sofala referiu que o grau de 
realização de investimento  directo  es- 
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pássaros cantando todo dia nessas árvores, ale-
grando quem está em casa na vizinhança ou 
ainda gente passando num vaivém estressante, 
circulando com seus afazeres.  
          As maritacas tropicais, brasileiras, en-
cantam sobrevoando diariamente a cidade com 
seus chilreados, alimentando-se das sementes 
de certas árvores existentes pelos bairros lis-
boetas, sobretudo na região norte da cidade-
capital onde o verde predomina. ■ 

 Todos sabemos que de maneira geral as 
árvores com as suas folhas verdes refrescam o 
meio-ambiente no tempo quente e regeneram o 
ar diurno através do processo natural da fotos-
síntese, tipo filtro que absorve o ar poluído 
(carbônico) devolvendo um ar mais limpo e o-
xigenado.    

 Portanto, se cada ser humano plantasse 
uma árvore na vida, certamente o mundo esta-
ria menos seco e poluído, com mais chuva pa-
ra fertilizar a terra e água potável para todos.   

 Filosoficamente diz-se que para uma 
pessoa sentir-se realizada há três coisas a fazer 
na vida: 
      1. Plantar uma árvore; (já fiz) 
          2. Escrever um livro; (já fiz) 
          3. Ter um/a filho/a. (já fiz) 
          Quem já plantou uma árvore sabe exa-
tamente a importância que significa esse gesto.   

 Em Lisboa há bairros bem arborizados, 
autênticos pulmões verdes da capital portugue- 
sa. Árvores que purificam o ar que  se  respira, 
se 
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Imagem: pássaro Maritaca visto da minha janela em Lisboa.  
(Foto da autora Silvya Gallanni© 2011) 

          ■ SILVYA GALLANNI (Especialista 
em Marketing Alimentar. Formada em Conta-
bilidade. Cronista, Poetisa e Contista, com o-
bra publicada)  
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