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EDITORIAL 
Légua da Beira, uma Marca Desportiva e Social que 
vale a pena Registar como Património da Beira 
 Beira (O Autarca) – A Terceira Edição da Légua 
da Beira (LB), realizada na manhã do último sábado (09 
Nov29) permitiu consolidar o entendimento de que o even-
to é o maior regular da Beira no âmbito desportivo, recrea-
tivo e social – pelo que O Autarca sugere o Registo da 
Marca como Património da Beira. 
 

 A Légua da Beira é uma iniciativa de promoção ex-
clusiva da Cornelder de Moçambique que se realiza regu-
larmente uma vez por ano no âmbito das festividades de a-
niversário da empresa concessionária da gestão dos termi-
nais de Contentores e de Carga Geral do Porto da Beira. No 
entanto, a sua relevância essencialmente no fomento e mas-
sificação da actividade desportiva  como  forma  primordial  
 

de promoção da saúde e bem-estar, com a participação sis-
temática de milhares de concorrentes entre locais e estran-
geiros, já ultrapassa a responsabilidade limitada da CdM, 
tendo se transformado numa iniciativa de interesse geral 
local. 
 

 Está de parabéns a Cornelder de Moçambique por 
ter conseguido alcançar esse feito. Até porque é a empresa 
mais representativa da Beira, sujeitando-se, por conseguin-
te, a feitos com essa dimensão. 
 

 Está, também, de parabéns a Associação Provincial 
de Atletismo de Sofala e as restantes entidades que de for-
ma incondicional abraçam e oferecem  todo o apoio neces-
sário para o sucesso da iniciativa da Cornelder  de  Moçam- 
 bique de promover a Légua da Beira, 

uma referência desportiva nacional.■   
Frase: 

 

 A mudança climática é real, está acontecendo agora mesmo. É a ameaça 
mais urgente que a nossa espécie precisa enfrentar. Precisamos trabalhar 
juntos e deixar de procrastinar – Leonardo Di Caprio, actor e activista 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/11/2019 
Compra Venda Moeda País 

69.38 70.77 EUR UE 

62.35 63.6 USD EUA 

4.23 4.31 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Sociedade civil moçambicana realiza conferência 
alternativa sobre petróleo e gás 
 

cimeira da sociedade civil vai ter como 
foco as oportunidades e desafios de go-
vernação participativa e inclusiva deste 
sector estratégico da economia nacio-
nal; incluindo reflexões sobre um qua-
dro regulatório e fiscal conducentes à 
geração justa de receitas e sua gestão 
transparente, virada para o desenvolvi-
mento sustentável do país. 
 A cimeira cívica vai igualmen-
te promover reflexões abertas sobre os 
impactos sociais e ambientais da indús-
tria extractiva, bem como mecanismos 
dos direitos das comunidades afecta-
das, de benefício justo pelas receitas do 
sector, bem como da salvaguarda dos 
direitos humanos. A visão da cimeira 
cívica sobre petróleo e gás é adicionar 
as abordagens meramente empresariais 
do desenvolvimento da indústria ex-
tractiva, as perspectivas de participa-
ção, inclusão, justiça fiscal e desenvol-
vimento equilibrado da economia na-
cional.■ (Redacção) 
 

 
em antecipação da cimeira empresarial 
sobre o mesmo tema, que se vai reali-
zar, também em Maputo, dois dias de-
pois, e cujo foco serão as oportunida-
des e condições de investimento e de 
desenvolvimento de negócios na indús-
tria dos hidrocarbonetos em Moçambi-
que. 
 

 Segundo apurou O  Autarca,  a 
 

 Beira (O Autarca) – Uma ci-
meira da sociedade civil sobre o de-
senvolvimento da indústria de petróleo 
e gás em Moçambique vai ter lugar a-
manhã e depois de amanhã em Mapu-
to, com a participação de diferentes 
sectores relevantes, incluindo represen-
tantes de comunidades locais. 
 

 A cimeira cívica  vai  ter  lugar 
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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 

Usufruímos Hoje de, Mais Meios facilitadores, 
....mas continuamos a Guiar Volantes para a 
Sinistralidade em Alta! 

 

 Caros Profissionais,.. e frequentes utilizadores dos 
meios rodoviários,.. 
 Temos na verdade cada vez Melhores Carros, Mais 
Estradas, Mais Acessos a processos, sistemas e actos Edu-
cativos Inovadores e Profissionais,... mas a Condução está 
e continua sendo Guiada por inadmissível Distracção! 
 Devido ao MAU USO rodoviário, o próximo ano 
2020 tende a assumir a calamidade das posições cimeiras 
nas Causas de Morte, com incidência em África e no-
meadamente na China, apesar de muito mais meios dispo-
níveis para a saúde, educação, formação, mas pioramos, 
porque,  vamos empurrando a nossa juventude para a lin-
ha da frente em perdas (lembrando que a estrada tem 
sido o principal sacrifício fatal aos jovens dos 18 aos 29 
anos) porque nos distraímos satisfeitos com mais carros, 
mas continuamos permitindo que os veículos automóveis, 
sejam guiados distraidamente por volantes, cada vez menos 
competentes e muito mais enganados! 
 Tenhamos em consideração que Nem Sempre o 
que Parece,...na verdade,... Acontece! 
 O sofrimento rodoviário em Moçambique Não a-
fecta somente, as poucas dezenas de mortes por SEMANA 
nas estradas, tal qual como tem sido divulgado nos noticio-
sos!... na verdade,.. os reais indicadores constituem ENOR-
ME prejuízo público, acima das 50 perdas de vida por SE-
MANA e pesadas consequências de custos e outras associa-
das perdas, geralmente desprezadas, mas que DEVEM ser 
quantificadas, todo um critico somatório, escondido, es-
quecido, DISTRAÍDO, mas sobretudo, travando o nosso 
desejável desenvolvimento! 
 O assunto merece-nos muitíssimo  mais  do  que  a- 
 

tento, quando e sempre que em causa a grave subida dos 
desafios ao risco de Vida, pesados custos, sofrimentos, 
em mobilidade rodoviária, admitamos serio demais para 
simplesmente aceitarmos dependermos do enganoso títu-
lo de um papel,.. e de que nos serve um aparente docu-
mento, quando afinal e na verdade, o nosso conhecimento 
não se encontra no lugar certo da requerida e atempa-
da acção, sempre que é preciso? e por risco de Vida? 
 @ continuarmos assim,... Não existe Apólice de 
Seguro que nos valha! 
 Temos progressos no combate da malária, do SI-
DA, e outras pandemias mais,.. mas pioramos, pioramos 
nas atitudes e comportamentos indisciplinados ao guiar-
mos máquinas em vias de trajectória fatal! 
  Infelizmente, não constitui alguma surpresa, apesar 
de ser grave porque caiu na distracção, mas justamente por 
isso, pelo menos aqui estamos atentos ao risco, ao perce-
bermos que nos deparamos com muitos milhares de condu-
tores profissionais enganados por certificados emitidos em 
nome das disciplinas, procedimentos e actos preventivos da 
condução defensiva! 
 Ao extremo comercial, do resultado de alguns cur-
sos de formação e capacitação para Condutores, surpre-
endemo-nos com certificados emitidos e validados a vá-
rios anos de calendário (?), muito critico e inadmissível 
ponto, resultando o óbvio da subida de sinistralidade, pois 
em maioria, tais profissionais manifestam-se guiando com 
reduzida noção do risco, desprezam os efectivos proce- 
dimentos preventivos por desconhecerem, mas foram 
considerados aptos e mal assim convencidos, pois cons- 
tantemente ainda mais desafiam o nosso já excessivamente 
arriscado ambiente rodoviário! 
 O risco que sofremos em mobilidade rodoviária ul- 

Nossos serviços:  
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trapassa-nos individualmente e mal assim, quase todos os 
critérios em nome de preventivos que tem sido aplicados, 
(notável negativo, nos presentes actos de formação em no-
me da condução defensiva, a maioria demonstram-se dis-
traidos por inadaptados a tecnologias e aos meios locais, 
ignorando os impactos das culturas e actividades criticas de 
risco de maior incidência local, excessos e exagerados cré-
ditos atribuídos a instrutores e considerados, apenas 
porque vem do estrangeiro),.. inadmissíveis compromis-
sos de risco critico, acolhidos e praticados tanto em Mo-
çambique, como também em outras regiões, esse modelo 
de exploração de negocio, mantém-se activo, em sério pre-
juízo para a maioria dos povos Africanos,.. projectando 
crescimento de consequências graves de perdas, pois a 
nossa mobilidade rodoviária, não constitui alguma excep-
ção,... distraídos ficam, os importantes e Não Negociáveis 
procedimentos aplicáveis no ensino, formação, capacitação 
e avaliação aos correctos licenciamentos aos condutores, 
mecânicos, transportadores e da organização e controlo lo-
gístico. 
 O Nosso Continente Africano utiliza somente 2% 
do parque automóvel activo mundial,.. porém, SOFRE-
MOS 21% da sinistralidade fatal nas estradas deste magni-
fico planeta! 
 E porque?... excessive distracção da parte de 
Quem deve tomar medidas, ou porque nem sabem como, 
ou há Quem prefira manter-se distraído escondendo-se nas" 
ridículas desculpas por - não temos orçamento este ano!"  
 @ continuarmos assim,... sustentamos o inferno 
criado e gerido por pessoas, e em nenhum lugar esta afir-
mação é mais verdadeira do que em mobilidade rodoviá-
ria,..   
 Muito mais Além da importância de Boas e Novas 
Estradas,... (compreendemos que a manutenção e benefí-
cios fazem falta e indispensáveis para acompanhar o desen-
volvimento),... no entanto, esquece-mo-nos do essencial pa-
ra a satisfação do compromisso, o sabermos agir correcto, 
identificarmos o risco e fazermos uso da disciple-na pre-
ventiva atempada,... ao momento e em conformidade com 
o ponto critico em presença dos factores, de facto.  
 O nosso grave problema de serio risco, roda bem 
LONGE do impacto das boas ou mas estradas, do excesso 
da velocidade, das falhas na fiscalização e ou da falta de si-
nalização,...   

 @ continuarmos assim,...     

 Na verdade sentimos tudo a agravar-se por Dis-
tracção, fazemos de conta que roda tudo controlado, como 
se a carta de condução e ou as multas por excesso de ve-
locidade, evitassem os maus e péssimos procedimentos de 
risco, que se nos deparam com cada vez maior frequência e 
incidência nos Km da vida,.. a todos os instantes, prejudi- 
cando milhões de cidadãos. 
 Não vemos as nossas autoridades fiscalizadoras da 
mobilidade rodoviária agindo preocupadas com os mais 
graves factores de risco, e muito  menos  assumindo  actos  
 

essenciais, em prioridade preventiva.  

   

Fonte: MasterDrive S.A.  (Especialista preventivo de risco rodoviário, na região da SADC) 

 Estudos recentes indicam-nos que até 2020, as 
PERDAS de VIDA nas estradas ao nível global passam a 
figurar agravada posição entre as três principais causas 
de morte! 
 O redobrado atento, aos essenciais alinhados proce-
dimentos disciplinados, activos e processos diariamente 
monitorizados, controlo sobre os aplicativos de prevenção 
e segurança a reduzir os abusos por infor-malidade, o faz 
de conta, colocar de margem os vícios inadaptados so-
bretudo pelos actos copiados e gravados por adquiridos 
desde tenra idade, mitos, inadaptáveis hábitos e ultra-
passados rituais em nome das culturas locais, desalinha-
das e de risco para com o presente desenvolvimento. 
 Evidente que tais impróprios procedimentos desa-
linhados com as disciplinas da condução para veículos au-
tomóveis, Não deixam Não de ser activados, pelo presente 
e desajustado método de umas rápidas horas de ensino du-
rante a aprendizagem e avaliação do uso de volantes, pe-
dais e sinais, ao abrigo de uma denominada Carta de Con-
dução, para alem de que infelizmente, pese o pior, noticia-
do que vezes também tem sido a mesma licença de condu-
ção, obtida por "facilitação" em jeito de adquirida a troco 
de compra e venda em compromisso e pressuposto benefi-
cio de um registo legal! 
 Acreditamos que somente valias resultantes pelo 
implemento da regular Formação Profissional Capaz 
por capacitação via recursos e meios alinhados a tecno-
logias inovadoras e método da Andragogia, devem ser e-
leitos e aplicados em satisfação abrangente a todos rela-
cionados com o movimento rodoviário, harmonizados 
procedimentos ao ritmo do desenvolvimento local, cons-
titui certamente o mesmo que planearmos e executar-
mos no interesse dos digníssimos Empresários, Gesto-
res, Empregados, Fornecedores, Doadores, Instituições 
e sobretudo Investidores. 
 Seja Chapa, Mova, my Love, Autocarro, Taxi-
mota, 3 rodas ou Camião,.. 
 Temos de saber estar capazes de dirigirmos Volan-
tes, olhando pelas rodas ajustadas e guiadas conformes com 
os ocupantes, cargas, clima e disciplina no Nosso chão! 
 A solução?... educar-mo-nos por actualizado a-
prumo profissional,.. elegendo os valores do conhecimen-
to, afastado do informal! 
 Seja o Condutor que gostaria de ver e com o qual, 
respeitosamente deve partilhar os meios e o ambiente em 
zelo pela mobilidade, porque a Vida não é,.. opção! 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  التحی
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

11 de Novembro de 1948 … Humberto 
Carlos Benfica 

 

 
 

cuja voz canta e encanta, nasceu no Chibuto aos 11 de No-
vembro de 1948. Completa hoje os seus 71 anos de idade. 
Parabéns Waz. Que haja saúde para mais comemorações e 
para mais canções, com a qualidade a que nos habituaste. 
Um abraço.■ 

OBS: A foto que documenta estas linhas, foi tirada na 
porta principal do edifício-Sede da Rádio Moçambique. 

Da esquerda para a direita: Wazimbo, José Barata, 
Edmundo Galiza Matos, eu e Zeca Tcheco.■ 

 São muitos os momentos de cumplicidade profis-
sional com Wazimbo. É algo que vem de longe. Daquele 
tempo em que as boites fervilhavam na Lourenço Marques 
de então, ou dos momentos em que certo dia, estando eu 
em Luanda para um relato de futebol entre Angola e Mo-
çambique, naqueles intercâmbios anuais que culminavam 
com o jogo no Estádio Municipal dos Coqueiros, dou de 
caras com Wazimbo num “night club” da Ilha de Luanda. 
Isso foi, se a memória não me atraiçoa em 1972. Lembrar a 
passagem dele por Luanda é o mesmo que recordar “Mona-
mi”, que ele gravou, ao que sei, em homenagem a uma das 
emblemáticas vozes de Angola, de seu nome Carlos Burity. 
  Falar de Wazimbo é lembrar o menino do Chibuto 
que ajudou a criar os “Silverstars” ou os “Geizers”. É um 
percurso enorme, felizmente recheado de sucessos, que a-
caba por desaguar no “Grupo RM”, do qual é um dos mem-
bros fundadores e com o qual ainda se apresenta em palco, 
sempre que as oportunidades o permitem. 
 Esta  referência  obrigatória  do  nosso cancioneiro, 

   

Voos domésticos já contam com um Lounge FNB 
 Maputo (O Autarca) – Dando 
continuidade à sua estratégia de reposi-
cionamento e transformação, para se 
tornar um Banco cada vez mais rele-
vante na vida dos seus clientes, o FNB 
abriu mais um Lounge FNB no Aero-
porto Internacional de Mavalane (Ma-
puto), desta vez no Terminal Domésti-
co, reforçando o seu compromisso com 
o desenvolvimento do país. 
 Depois de ter aberto, em iní-
cios de 2018, um lounge no Terminal 
de Embarque Internacional, o FNB a-
bre mais um lounge, desta vez no Ter-
minal Doméstico, garantindo também 
aos seus clientes  que  fazem  voos  do- 

 
 

O momento em que o Ministro Carlos 
Mesquita procedia a inauguração do Lounge 
FNB no Terminal Doméstico do Aeroporto 

Internacional de Mavalane (Maputo) 
 

mésticos, uma experiência de viagem 
exclusiva, que reflecte o compromisso 
do banco em  ser  cada  vez  mais  rele- 

vante na vida dos seus Clientes, extra-
vasando aquilo que são as fronteiras 
normais dos tradicionais serviços fi-
nanceiros.  
 “O FNB tem lounges nos prin-
cipais aeroportos da África do Sul e em 
vários outros países em que te-mos 
presença. Com a abertura de mais es-
te lounge no Aeroporto Internacional 
de Maputo, os nossos Clientes passam 
a poder desfrutar, nos voos domésticos, 
da mesma experiência exclusiva e dis-
tinta a que estão acostumados nos voos 
internacionais e regionais” – referiu 
Paulo Pereira, Administrador Delegado 
Adjunto do FNB.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Pesquisa, leituras, texto e grafismo de Silvya Gallanni 

A violência no 
mundo atual 

 Desde os tempos mais remotos que o 
‘homem’ gera violência. Está no seu DNA.  

No entanto, hoje, a coisa continua exa-
cerbada. Pois, a crescente onda de maus tra-
tos, agressões, palavras pensadas e impensa-
das têm vindo à tona de maneira tão extrema 
que o tema merece debate urgente. 
          Começando pela violência verbal mui-
tas vezes exageradas por qualquer motivo. 
Qual o sentido de magoar as pessoas tão pe-
jorativamente? Será que não dá para pensar, 
refletir um pouco, antes de abrir a boca? É 
complicado digerir a violência verbal, pois 
muitas vezes ‘dói’ mais do que talvez uma 
dor física, leve.  
          Qual é o motivo de tanta violência no 
nosso mundo atual? Refletindo nesse sentido 
percebemos que tal acontecimento tem vindo 
a aumentar depois de certos dirigentes políti-
cos tomarem o poder neste mundo do século 
XXI.  

Muitas vezes, o incentivo à violência 
tem partido de quem deveria propor a pala-
vra sensata, o sentimento de justiça, a união 
para juntos encontrarem uma solução que se-
ja razoável para muitos problemas. A cres-
cente onda de sentimentos opostos à paz  tem  
  
 

crescido numa espiral assustadora. 
Basta ver a violência a que as mulheres 

são expostas e as crianças também. Quantas 
mortes mais serão precisas acontecer para se 
perceber que a violência só gera violência?  
          Há ainda as guerras no Médio-Oriente 
que poderiam ser evitadas. Mas não, a indús-
tria do armamento e do petróleo versus ga-
nância, falam mais alto. Tragicamente é pre-
ciso vender, é preciso matar, é preciso ver as 
pessoas sofrerem para serem notícias nos jor-
nais e na televisão.  

Todavia, o que se vende são as notícias 
ruins. As coisas boas ficam em segundo pla-
no, ou nem isso. O importante é faturar espa-
ços televisivos e manchetes.  
         Infelizmente, o que se vê no mundo de 
hoje são guerras que influenciam as socieda-
des, através dos noticiários dentro dos lares 
familiares, nas escolas, nas ruas, nos relacio-
namentos.  

Quando será a vez da Paz? Será que a 
justiça continua cega? Quando é que o Ser 
Humano acordará para o verdadeiro sentido 
da palavra: REFLEXÃO!  

Texto e grafismo / Silvya Gallanni© 
06/11/2019 
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