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Graneleiro VISHVA BANDHAN junta-se ao portacontentores SEABOXER III em Durban para reparação
Beira (O Autarca) – Depois
de ter zarpado do porto da Beira no dia
23 de maio último para destino ainda
não conhecido na altura, O Autarca
confirmou ontem que o navio de carvão-mineral VISHVA BANDHAN que
colidiu com o porta-contentores SEABOXER III no canal dragado do Macuti na manhã de 18 de maio de 2020, a
sua localização actual no porto de Durban, vizinha República da África do
Sul, onde chegou nanoite de terça-fei-

O mercado é feito de mudanças constantes e sobrevive quem
Frase: é mais ágil a buscar soluções – Salimo Abdula, Empresário
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ra. Assim, os dois
naviosINE
acidentados
no canal do porto da Beira estão em
Durban para reparação, porquanto em
Moçambique, partucularmente na Beira onde sinistraram-se não existem
condições recomendadas para o tipo de
assistência necessário.
Ambos navios o estado em que
ficaram representa um prejuízo enorme, para os armadores e toda cadeia
participada pelas duas embarcações,
tendo do acidente resultado o rombo
do buldo da proa do VISHVA BANDHAN e o rombo da proa do lado
bombordo (desde a linha de água até
ao castelo de proa) do porta-contentores SEABOXER III.
O graneleiro VISHVA BANDHAN que acidentou quando estava a
Estado em que ficaram os dois navios após envolverem-se no acidente do tipo abalroamento
entrar no porto da Beira para carregar
dentro do canal de acesso ao Porto da Beira, concretamente na zona da bóia 13.
carvão mineral e do sinistro teve meO primero é o porta-contentores Seaboxer III (que saia do porto) e o segundo é o navio
de carvão mineral Vishva Bandhan (que percorria no sentido inverso)
nores danos, foi o primeiro a zarpar do
porto da Beira sem carregamento, e no
dições de mau tempo o porto devia ser
início supunha-se que tivesse regressa- armador e agente de seguro.
O
facto
de
os
dois
navios
se
declarado encerrado.
do ao porto doméstico Mumbai, Índia.
Ainda aguarda-se, entretanto,
Mas, foi o porta-contentores encontrarem em Durban para reparação
não
significa
descarte
de
responsabilipela
divulgação
do resultado do inquéSEABOXER III, que saiu do acidente
dade ao serviço marítimo do CFM-Bei- rito aberto e O Autarca continua a amais danificado, a chegar primeiro a
Durban depois de uma viagem de 4 ra, entidade que orientou a navegação bordagem do acidente até o esclarecidias e 5 hora. O SEABOXER III de- no canal em condições atmosféricas mento conclusivo.■ (Falume Chabane)
morou sair da Beira porque teve pri- desaconselhadas, uma vez que em conmeiro de descarregar todas unidades
que transportava a bordo antes de zarpar para Durban.
Conforme relatado pelo sisteIsso é justificado pelo tipo e qualidade
ma de identificação automática terdo jornalismo praticado. Um jornalisrestre de transporte marítimo em 2021
Beira (O Autarca) – O Autar- mo sério, responsável e descomprome-06-09 08:11 UTC, o VISHVA BAN- ca celebra esta quinta-feira (10jun20 tido. Isento e imparcial. Justo e verdaDHAN levou 12 dias e 15 horas a na- 21) o 23º aniversário da sua criação, deiro. Um jornal que promove as boas
vegar para o porto de Durban a uma coincidindo com a publicação da edi- práticas independentemente de quem
velocidade máxima de 5,8 nós / 5,5 ção nº 4160. São 23 anos ao serviço da as comete. O Autarca tem contribuído
nós. Não se sabe ainda outros possíveis Beira e do país. O jornal está a tornar- sobremaneira e incondicionalmente padestinos cruzadaos pelo graneleiro des- se cada vez mais adulto. É só seguir ra a protecção e promoção da imagem
de a sua saída da Beira, suspeitando-se enfrente e consolidar a experiência de- pública das instituições locais. Tem
que podia estar ancorado na barra a- senvolvida. Na verdade, O Autarca já produzido trabalhos de referência naguardando ordenamento do respectivo
Continua na Pág. 04
nasceu adulto e só continuará adulto.

O Autarca: 23 anos ao serviço da
Beira e do país

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting
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cional e além fronteira.
seu–trabalho
verNACIONAL
o seu próprio
bem, a sua própria
hora de a Beira
despertar e saber dar o
tem servido de tese de vários doutora- herança. O Autarca é um bem incondi- devido valor do que tem e é seu. Não
mentos, muitos confessos. É isso que cionalmente adquirido da Beira, das se promove união num ambiente viciafaz a diferença e o jornal tem consegui- suas pessoas e instituições da Beira. do de exclusão. Não se promove prodo sobreviver num mercado atípico, Com o nascimento e existência imortal gresso com instituições e pessoas endominado pela fraca consciência da im- d’ O Autarca, a Beira só deve se orgu- gajadas em sabotar, dificultar, ocultar,
portância de um órgão de informação lhar do facto de ter vencido. De ter discriminar, desencorajar. Esse tipo de
local. Promover comunicação social rompido o conceito de que apenas ou- pessoas e instituições não faz nenhum
durante 23 anos consecutivos num mer- tros mercados tem capacidade de ter e sentido a sua existência na Beira. Basta
cado com esta característica não é obra sustentar um jornal que não seja ou de enganar seja por desconhecimento,
fácil. Pior num cenário em que as insti- tenha sido estatal. Transcorridos os 23 ignorância e atitude deliberada.
tuições e as pessoas que deviam se des- anos de existência d’ O Autarca, a BeiNão seria possível concluir o
tacar na atribuição do devido valor ao ra, as suas instituições e gente que é presente editorial sem referir uma
jornal, com vista a promover o progres- gente deve reivindicar loiros de ter mensagem de apresso à todos quanto
so da sua inserção no mercado, se apre- conseguido manter sustentável um jor- tem favorecido a existência do jornal.
sentam com manifestações hostís. É nal de raiz, num cenário de ampla hos- Especialmente os assinantes e anunuma grande pena a esse tipo de pessoas tilização devido a conjuntura económi- ciantes e os amados leitores que são a
e instituições que inspiram caducidade ca, social, política e cultural que carac- razão da existência d’ O Autarca. À topela sua irracionalidade. Pessoas que teriza o estado da Beira. Infelizmente, dos um óptimo 10 de Junho. Não tevivem cá mas tudo fazem para negar o teimosamente a Beira continua a rece- mos copo de água a oferecer porque o
progresso da Beira. A Beira tem de ber e ser hospedeira de pessoas que mercado local não nos tem permitido
progredir com as suas instituições. Isso não tem o mínimo interesse pela cida- esse privilégio. Melhores dias existié assim em todo o mundo onde vivem de. Pessoas com agendas ocultas mar- rão, tal como se diz há mais marés que
pessoas civilizadas. Pessoas com cons- cadamente de dificultar a vida dos que marinheiros. Viva amantes d’ O Autarciência de promover e não despromo- encarnam a Beira e o seu progresso. É
ca.■ (Redacção)

PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

10 de junho de 1929 … Edward O. Wilson
Edward Osborne Wilson é um entomologista americano e biólogo conhecido por seu trabalho com ecologia, evolução e sociobiologia. Wilson é especialista em formigas,
em particular seu uso de feromônios para comunicação.
Também é famoso por iniciar o debate da sociobiologia,
uma das maiores controvérsias científicas do final do século
XX, quando sugeriu em seu livro Sociobiology: The New
Synthesis (1975) que o comportamento animal (e por extensão, o humano) pode ser estudado utilizando-se uma abordagem evolutiva. Ele também é creditado por trazer o termo biodiversidade a público.
As várias honrarias científicas e conservacionistas
de Wilson incluem o prêmio Crafoord em 1990, uma Medalha Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 1976, e
dois Prémio Pulitzer de Não Ficção Gerals. Em 1995, foi
considerado pela revista Time como uma das 25 pessoas
mais influentes da América.
Nascido a 10 de junho de 1929, em Birmingham, Alabama

labama, nos Estados Unidos, E. O. Wilson já esteve cá entre
nós, concretamente no Parque Nacional da Gorongosa, que
tanto se honra por ter acolhido o Professor Wilson várias vezes e orgulhoso pelo facto de possuir o Laboratório de Biodiversidade E.O. Wilson.
Feliz aniversário!

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Moisés Mabunda
Oofffjjj
(memabunda@gmail.com)

O Comandante-geral Bernardino Rafael
Tiro chapéu ao nosso Comandante-geral da PRM. É
de uma eloquência fora da média, séria, dinâmica e melódica. Quando aparece a falar, sobretudo na televisão, é daquelas situações em que paramos tudo o que estamos a fazer para ver e escutar - eu, pelo menos, paro com ele! E escutamolo com muito prazer e gosto. Hipnotiza o seu ouvinte.
E ele sempre aparece a falar, muito mediático o homem. Pode passar uma, duas ou três semanas; ou um, dois
ou três meses sem aparecer; mas sempre aparece. E quando
aparece, é aquela coisa… é para arrasar. Apareceu há uns
meses, aquando da descoberta dos polícias que, na Namaacha, faziam candonga com as travessias de fronteira - foi arrasador no seu discurso. Depois, voltou a aparecer a falar alto, bom tom e eloquente, quando despoletou pela primeira
vez a notícia dos instrutores de polícias em Matalane que engravidaram 16 instruendas… e falou muitíssimo bem. Gosto
de o ouvir falar. Tem uma eloquência e sapiência melhor que
alguns catedráticos, na minha modesta opinião. Fica aqui a
sugestão para alguns reitores da praça o convidarem para
uma aula de sapiência na abertura de um desses anos lectivos.
Eu até nem fiquei surpreendido quando ouvi que ele
tinha escrito e ia publicar um livro. E publicou mesmo: ‘As
Marcas de um Crime que Nunca se Apagam nas Memórias’,
de seu título. Ainda não li a obra do nosso comandante-geral, mas não me surpreendeu que ele tivesse capacidade para
tal, dada a sua grande eloquência. Prometo que vou procurar
e ler o livro do nosso boice!
Mas, das muitas vezes que aparece a exalar a sua
proficiência, sempre me fica a sensação de estar no Gilberto
Mendes, ainda que muitas vezes fale em plenas paradas. É
que, muitas vezes, ou vezes sem conta que ele fala, ou não
há consequência nenhuma visível, ou as consequências são
tão ínfimas que não saciam a sociedade. Por exemplo, em
Dezembro de 2017, foi a Cabo Delgado e de lá deu os sete
dias de calendário como prazo para os terroristas se renderem e que se o não fizessem iria persegui-los e desarma-los à
força!... em algum, breve, espaço de tempo! Quase sempre

que aparece, fala de um polícia respeitador do cidadão, solícito na manutenção da lei e ordem, zeloso, profissional, que
garante segurança, prestador e prestativo para o cidadão,
com ética e deontologia profissional, incorruptível, bem preparado, atroz combatente dos criminosos, aprumado, disciplinado… tudo imaginário, exactamente como as coisas de
teatro!
A última aparição do nosso comandante-geral foi
para dizer que os instrutores que ano passado engravidaram
16 instruendas em Matalane, porque tinham voltado a cometer a mesma proeza em Março passado, leia-se porque ficaram impunes no cometimento da primeira e voltaram a cometer a mesma infração, eram transferidos para outras unidades policiais e esperava ele que com essa mudança a corporação e a sociedade em geral passasse a contar com quadros exemplares e determinados na formação de agentes
comprometidos com a garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas... EXACTAMENTE ESSES POLÍCIAS
QUE ENGRAVIDARAM INSTRUENDAS!... Como no
teatro, só dá rir… Não nos disse quem são esses instrutores,
nem quais são essas unidades policiais que vão passar a ter
agentes exemplares; não nos disse também o que vão lá fazer de concreto, se treinar polícias ou engravidar colegas, ou
se…
Disse todas as lucubrações, menos aquilo que uma
sociedade sã quisesse ouvir: que aqueles fora-de-lei foram exemplarmente punidos! Não é coisa do teatro de Gilberto
Mendes tudo isto?!

Alberto Zeca entrega medicamentos
Beira (O Autarca) – O esposo da Secretária de Estado em Sofala, Alberto Zeca, vai entregar amanhã tendas,
material cirurgico e medicamentosa o centro de reassentamento de Savane no distrito do Dondo.
Trata-se de bens angariados pelo seu gabinete no
quadro das iniciativas de responsabilidade social para apoiar
camadas vulneráveis. O centro de reassentamento de Savane
foi aberto em 2019, quando da passage do ciclone idai.■ ®
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