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Casa dos Bicos já será restaurada para servir Beira 
 Beira (O Autarca) – Uma boa 
nova esta para os apreciadores da ar-
quitectura modernista e invulgar da ci-
dada da Beira: A Casa dos Bicos, um 
dos edifícios (público) mais emblemá-
ticos da cidade da Beira, considerado o 
principal cartão de visita do Chiveve, 
finalmente será reabilitado. As obras já 
devem iniciar em breve e fazem parte 
do grande projecto de implantação do 
parque de infra-estruturas verdes da ci-
dade da Beira (nas margens do Chive-
ve), considerado um dos mais ambicio-
sos e devendo ser o maior de África. 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 10/03/2020 
Compra Venda Moeda País 

73.79 75.27 EUR UE 

65.04 66.34 USD EUA 

4.11 4.19 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 

 

Preservar a natureza não é mais uma opção; é a 
única alternativa para o futuro do planeta. 
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 “A Casa dos Bicos está dentro 
da área do Projecto de Implantação de 
Infra-Estruturas Verdes nas margens 
do Rio Chiveve. Acredito que sim, que 
é para criar uniformidade no panorama 
urbanístico. Não teria sentido estar na 
área e manter-se do jeito que está (esta-
do de abandono)” – José Manuel, Ve-
reador do Conselho Municipal da Beira 
para a Área de Cooperação e Desen-
volvimento Institucional, reagindo a 
pergunta do O Autarca “se a Casa dos 
Bicos seria reabilitada…”. 
 A questão veio a propósito da 
recente visita de inspecção ao edifício, 
realizada pelo Presidente do Conselho 
Municipal da Beira, Daviz Simango, 
que se fazia acompanhar de uma equi-
pa mista de arquitectos da Universida-
de de Minho (Portugal) e da Universi-
dade Eduardo Mondlane (Moçambi-
que). 
 O edifício Casa dos Bicos en-
contra-se em estado de abandono já lá 
vão mais de três décadas. Vários Go-
vernadores de Sofala, com destaque 
Felisberto Tomás (1995-2000), Felício 
Zacarias (2000-2005), Alberto Vaqui-
na (2005-2010), Carvalho Muária 
(2010-2012) e Maria Helena Taipo 
(2015-2018) tentaram sem sucesso dar 
vários destinos ao edifício. Desde o i-
nício da sua governação, em 2013, Da-
viz Simango sempre se bateu por um 
futuro certo da Casa dos Bicos consi-
derando a importância urbanística e 
pública que o edifício representa.  
 A Casa dos Bicos da Beira,  é 
um edifício modernista de invulgar vo-
lumetria, projectado pelo arquitecto 
português Afonso Garizo do Carmo, 
por iniciativa da Junta de Comércio 
Externo para ali se instalar o pavilhão 
de exposições permanentes de active-
dades económicas.■ (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           
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Por: Leonel Marcelino, Lisboa 
 

A Mulher – O ser mais maravilhoso e importante do mundo  
 
 

 
 

 Cada comunidade tem os seus muros extremamen-
te difíceis de derrubar sobretudo quando se fundam em tra-
dições, seja de que natureza for. Mas, sempre foi possível 
derrubá-los, ainda que, a pouco e pouco, ao longo dos tem-
pos. Umas vezes, por circunstâncias ocasionais (uma guer-
ra, uma mudança política, a acção de alguém mais esclare-
cido, mais ilustrado, mais viajado, mais rico de sentiment-
tos, de emoções, de valores, de atenção às injustiças). Ou-
tras, graças a uma luta persistente por um mundo mais in-
cluso, mais justo, mais livre, mais feliz. 
 Continua a impressionar-me como a Mulher, o ser 
mais maravilhoso e mais importante de qualquer comunida-
de, continua, sobretudo em África, mas, não só, com um es-
tatuto de subalternidade, esmagada por uma sociedade de 
hábitos machistas.  
 Já é tempo de todos juntos, dizermos basta.  
 É uma vergonha que, embora a legislação se tenha 
vindo a alterar a favor da mulher, contudo, a sua condição 
de ser humilhado, usado, explorado, desprezado, subaltern-
nizado, pouco se tenha alterado.  
 Uma vergonha! 
 Há festas, flores, bolos, desfiles, mas, os problemas 
estruturais, de grande gravidade, sobretudo os fundados em 
rotinas tradicionalistas erradas e fora do prazo, não se re-
solvem com palavras, nem com boas intenções e festarolas. 
As entidades responsáveis, a todos os níveis, não podem 
continuar a assobiar para o lado. Não podem continuar a ter 
medo de intervir. Ou estarão também imobilizadas pela óp-
tica machista? 
 Há mais de 40 anos, na Rádio Encontro, em Nam-
pula, pusemos no ar um programa semanal destinado à mu-
lher, impressionados pela sua condição de quase escrava. 
Foi uma luta entusiasmante, na medida em que debatemos 
acaloradamente, temas como o seu papel de Mãe, a excisão 
genital, os casamentos precoces, a importância da mulher 
para a economia do lar, os trabalhos  no  campo,  tantas  ve- 
 

zes, com um filho às costas, outro na barriga, outro por per-
to, à espera de mamar, outros entretidos por lá. Também já 
havia mulheres que tinham o seu negócio, mas, quase sem-
pre, sem se libertarem da sujeição. 
 

 Não é uma luta fácil, tanto mais que acontece, nes-
te caso concreto, como com outros que mexem com a tra-
dição, que é a própria interessada que recusa iniciativas de 
mudança, pois corre o risco de ser marginalizada pela pró-
pria comunidade. 
 

 Perante os muros, deixamos estas situações eterni-
zar-se? Seria uma derrota para toda a Humanidade. O mun-
do pertence cada vez mais a todos. Sobretudo com as suas 
diferenças. Uns fazem o que outros não conseguem. Juntos, 
seremos sempre mais capazes de construir uma civilização 
com futuro para as pessoas e para o ambiente. Nele cabem 
todas as línguas, identidades, tradições, religiões, práticas 
culturais, maneiras de estar na vida se as pessoas aprende-
rem a amar-se e a amar o outro. 
 

 Há, pois, que definir os contornos da acção a de-
senvolver. Cada vez mais urgentemente. 
 

 É importante que as autoridades responsáveis assu-
mam as suas obrigações e façam cumprir a lei. Em simultâ-
neo, os políticos, nas suas actuações, seja em que palco for, 
têm de apresentar soluções para a resolução deste problema 
da situação da mulher.  
 

 Mas, fundamentalmente, a escola, desde os primei-
ros anos, tem de obrigar-se a educar para a igualdade de gé-
nero. Continuo a pensar que este problema, como tantos 
outros, só poderá resolver-se com uma educação que aposte 
na vida real e eduque para a cidadania e para a intervenção 
a favor de uma sociedade onde todos tenham direito à liber-
dade, à felicidade, à igualdade. A educação tem de beber as 
suas raízes na vida e preparar as pessoas para darem res-
postas concretas aos problemas estruturais do país e aos do 
dia-a-dia que preocupam cada cidadão.■ 
 

Moçambique acolhe 3ª Cimeira das Mulheres Líderes 
 Maputo (O Autarca) – Vai ter lugar nos dias 25 e 26 de Março corrente, em Maputo, a 3ª Cimeira Anual de Mulhe-
res Líderes de Moçambique, promovida pela organização internacional African Influence Exchange (AIE). Mais de 100 Mu-
lheres Moçambicanas Bem Sucedidas e Inspiradoras irão participar do encontro. Para Erena Karsas, representante da AIE, 
esta será mais uma oportunidade de partilha de idéias, considerando sobretudo que “as mulheres executivas raramente 
têm a oportunidade de se unir e compartilhar as suas experiências de liderança num ambiente interactivo com relevância di-
recta e impacto pessoal”.■ (Érica Chabane) 
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  PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

10 de Março de 1979 … Johane Muabsa  
 
 

 
 

 

 Conheci o Johane Muabsa lá para o ano 2011, na vila 
autárquica de Alto-Molócue, alta Zambézia. Na altura eu via-
jara da Beira à Molócue numa visita familiar. Já não me lem-
bro ao certo em que circunstância nos conhecemos, mas recor-
do ter tido uma conversa interessantíssima numa noite e ele ter 
me dito que é o Secretário Permanente do Distrito, que é de 
Inhambane e cresceu na Beira. Foi daí que a conversa tornou-
se mais animada ainda, quase sem fim. Um ano mais tarde 
voltamos a nos encontrar em Quelimane. Ele acabava de ser 
nomeado Director Provincial da Juventude e Desportos da 
Zambézia e eu em serviço na Televisão de Moçambique. Pri-
vamos várias vezes (de noite e de dia), em ambientes particu-
lar e de serviço, e acabamos consolidando a nossa amizade 
que hoje se confunde com uma relação familiar.  
 Já na época, uma pessoa que se tornara minha amiga, 
Eugénio Simbine, na altura Director Provincial do Plano e Fi-
nanças da Zambézia, com quem algumas vezes estive com o 
Johane Muabsa, apreciando as qualidades profissionais e hu-
manas da personalidade que vos apresento hoje, me disse aos 
ouvidos: “Está ver as características desse jovem? Ele tem fu-
turo brilhante…” E eu acabei segredando ao Muabsa o que 
ouvira do Simbine e seguiram-se risos e “…oxa-lá isso suce-
da”. O Simbine já era uma pessoa mais adulta que nós. Dito e 
feito. Afinal, quem é Johane Muabsa? – É actualmenete Direc-
tor Geral do Instituto Nacional da Juventude, no Ministério da 
Juventude. Antes já fora Director Geral Adjunto da mesma 
instituição.  
 É, obviamente, um cidadão moçambicano, nascido no 
distrito de Vilanculos, província de Inhambane, com a particu-
laridade de ter se naturalizado na cidade da Beira, província de 
Sofala. Saiu de Vilanculos para Beira quando ainda tinha ape-
nas um ano de idade. Nessa altura, a sua mãe doméstica e o 
seu pai, Pastor da Igreja Luz Episcopal, fora transferido para 
Beira. Devido ao cenário de guerra intensa na altura, como 
não podia viajar à Vilanculos e pretendedo iniciar a escolari-
dade, acabou se registando na Beira, tendo obtido a naturali-
dade local. Começou a estudar em 1985, ingressando na Esco-
la Primária das Palmeiras. Depois frequentou a Escola Secun-
dária Mateus Sansão Mutemba e conclui os níveis Básico e 
Médio na Escola Secundária e Pré Universitária Samora Moi-
sés Machel, na cidade da Beira. 
 
 

 
 

 Em 2002 ingressou na Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), Faculdade de Letras e Ciências Sociais, em Ma-
puto, tendo concluído o curso de licenciatura em Geografia, 
em 2006. Em Agosto do mesmo ano, começou a trabalhar o-
cupando o cargo de Director de Infra-estruturas no distrito de 
Milange e em Dezembro de 2008 foi nomeado para desem-
penhar a função de Secretário Permanente do Distrito de Alto-
Molócuè. Em Junho de 2012 é nomeado Director Províncial 
da Jventude e Desportos da Zambézia, cargo que exerceu até 
Julho de 2016, período em que foi nomeado Director Geral 
Adjunto do Instituto Nacional da Juventude, até 08 de Feve-
reiro de 2017, quando é nomeado para o actual cargo, Director 
Geral do Instituto Nacional da Juventude. 
 Segundo contou-me, teve uma infância semelhante a 
de muitas muitas crianças da época. Lembra-se que caminhava 
diariamente a pé do bairro do Goto, onde residia com os seus 
pais, até as Palmeiras para estudar. Não tinha sequer uma mo-
chila escolar, usava saco plástico para conserver os cadernos e 
livros e lembra-se quanto passava mal quando fosse dia de 
chuva. 
 É casado (maritalmente) e pai de três filhos. 
 Johane Muabsa completa hoje 41 anos de idade. 
Votos de um Feliz Aniversário, com desejo de muita saúde, 
longa vida e mais sucessos na sua carreira profissional.■   
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