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LAM descontinua voo Maputo-Lisboa-Maputo
Maputo (O Autarca) – A
LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, S.A anunciou esta terça-feira (12
JAN2021) a sua desistência do projecto de realização da ligação MaputoLisboa-Maputo.
Segundo um comunicado recebido na nossa Redacção, trata-se de
uma decisão consequente da problemtica que resulta da pandemia da covid19, com efeitos a partir do dia 15 de
Janeiro de 2021.
Depois do levantamento que
se seguiu muitos anos de banimento da

utilização do espaço europeu por motivos associados a insuficiência e quali-

Seus mais insatisfeitos clientes são sua maior fonte de
Frase: aprendizado – Bill Gates

dade de equipamento, a LAM voltou a
voar para Lisboa, capital portuguesa
em Julho de 2020, numa parceria com
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de grandes manutenque o voo
será um charter.
a HiFly, programada para durar 6 meNormalmente, o wet lease é e- ções dos aviões ou no início de novos
destinos.■ (Érica Chabane)
ses.
fectuado em alturas de períodos de
O período da vigência do acordo da parceira coincidiu com o do pico
da primeira vaga da pandemia da covid-19 que bloqueou fronteiras a nível
global.
A LAM considera que a
opera-ção realizada com a parceria da
HiFly foi crucial para o repatriamento
da co-munidade moçambicana que
estava re-tida na capital portuguesa,
desde o iní-cio da pandemia, no
Beira (O Autarca) – Melho- damente a MECTS, Mozambique Elecprimeiro trimestre do ano passado.
“O voo manteve-se até à data rou relativamente o processo de sela- tronic Cargo Tracking Services, por
conforme o programado, mas não foi gem e rastreio electrónico de cargas em força da insuficiência de selos, foi decidido que se podia continuar a operar
estendido, devido à situação da pande- trânsito manuseadas no Porto da Beira.
o serviço dando prioridade as cargas de
Para
sanar
o
problema
de
conmia da covid-19 que neste momento
maior risco de contra-bando e fuga ao
gestionamento
de
camiões
com
carga
está a acontecer na Europa e noutros
fisco.
em
trânsito
no
Porto
da
Beira,
que
no
países do mundo” – realça o comuniÉ uma medida administrativa
último fim-de-semana chegou a gerar
cado.
A LAM é a companhia de “caos”, foi necessário tomar-se uma que está a permitir a fluidez do tráfego,
ban-deira nacional (moçambicana) e a medida administrativa, uma cedência e os intervenientes do Corredor da Beira consideram que foi uma decisão corHi-Fly é uma companhia aérea privada ao apelo dos intervenientes do porto.
recta que já devia ter sido tomada antes
Uma
vez
confirmada
a
incapafundada em 2005, sendo a terceira mado início do projecto.
cidade
do
provedor
do
sistema,
nomeaior aviação portuguesa, especializada

Medida Administrativa melhora
sistema electrónico de selagem e
rastreio de mercadorias em
trânsito no Porto da Beira

no fretamento de aviões comerciais
com tripulação, manutenção e seguro
incluído wet lease.
Na aviação, Wet lease é um
contrato em que uma companhia aérea
(lessor) disponibiliza o avião, a tripulação completa (pilotos, comissários
de bordo e hospedeiras), efectua a manutenção e suporta o seguro do avião
(ACMI-Aircraft, Crew, Maintenance
and Insurance), recebendo, em contrapartida, o pagamento pelas horas operadas por parte da companhia operadora (lessee). O lessee suporta os restantes custos como os combustíveis, taxas
aeroportuárias, reservas, etc.
Geralmemte, um contrato wet
lease tem uma duração entre um mês e
dois anos; e na aviação menos tempo

Os combustíveis representam uma das cargas de elevado risco de contrabando e fuga ao fisco
que demanda o Corredor da Beira, estando rigorosamente sujeita a segem electrónica
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Zandamela –anunto da Beira movimenta
“Quando você sabe que não ciou que a firma já fez uma nova enco- ria de 650 a 700 contentores, sendo
tem mecanismos suficientes não deve menda de duas mil unidades de selos que desta quantidade cerca de metade
prejudicar o todo processo. A melhoria para reforçar o stock com vista a evitar corresponde a carga em trânsito.
em curso não é porque eles tem selos uma nova rotura.
Assegurou que a operação de
suficientes, é sim devido a medida adReferiu que o congestionamen- selagem de carga transportada em caministrativa correcta que foi tomada” – to de camiões verificado no Porto da mião leva no máximo cinco minutos.
comentou um provedor de serviços no Beira no último fim-de-semana deveuO sistema de selagem e rasterPorto da Beira.
se ao aumento do fluxo de carga em io eletrônico de mercadoria em trânsiEsta manhã realizou-se na ci- trânsito, que causou o esgotamento de to foi lançado pela Autoridade Tribudade da Beira uma reunião restrita en- selos.
tária em finais do ano passado, numa
volvendo as principais partes afectadas
Falando à Rádio Moçambique, decisão do Governo para garantir medo processo, entre elas Alfândegas, A- ontem, Sérgio Zandamela disse que a lhor controlo de contrabando e fuga ao
gentes Transitários, Despachantes, capacidade actual da MECTS no Porto fisco em Moçambique. Com esta meTransportadores para abordar mecanis- da Beira é de 270 unidades por dia dida, o Governo espera recuperar mais
mos de melhoria do funcionamento do num cenário de pico, e a perspectiva é de 50 mil milhões de meticais de resistema.
incrementar para até 360 unidades.
ceita perdida devido ao contrabando e
O delegado da MECTS na ciSabe-se, entretanto, que o Por- fuga ao fisco.■ (Falume Chabane)

Município coloca auditório municipal a disposição
os artistas nesta época de dificuldades
gratuíta à indústria cultural
impostas pela pandemia da covid-19”

Beira (O Autarca) – O Conselho Autárquico da Beira vai colocar
este ano o Auditório Municipal (antigo
Novocine), na baixa da cidade, a disposição gratuíta aos fazedores locais da

cultura. A boa nova foi anunciada pelo
pelo Presidente do Município da Beira,
Daviz Simango no lançamento do ano
cultural 2021. “Esta será a nossa solidariedade e contribuição para ajudar

– afirmou Daviz Simango.
Daviz Simango referiu que o
Conselho Municipal da Beira está
ciente da importância da cultura, justificando que “a traz para a sociedade
um conhecimento e uma riqueza sem
igual. Traz lazer, conhecimento, prazer
e valorização para a cidade, sem contar o retorno financeiro que a mesma
traz”.
Encorajou a sociedade local a
enraizar a sua cultura por representar a
sua identidade, a herança herdada da
sociedade beirense.
“O saber que temos, o conhecimento que obtemos e até mesmo os
nossos comportamentos e práticas
guardam relação com a cultura” – afirmou Daviz Simango. Acrescentou, referindo que para se compreender as
transformações pelas quais a cultura
de um povo tem passado no decorrer
dos tempos, é necessário conhecer
como era antes no início da sua
construção.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Por: José Duarte

A fixação do Comando Militar do Aruangua ou
Púngue como génese intrinsecamente condensadora
das possibilidades existenciais dinamicamente
projectivas no espaço do Aruangua ou Bangue 1/3
As autoridades coloniais portuguesas, em 1884, conceberam o projecto da acção humana representado pela criação do comando militar do Aruangua (Púngue).
Em ordem a tornar inteligível isso, insta-se vincar
que tal projecto da ação figura na entidade constituída pelo
decreto de 14 de Junho de 1884 que cria o Distrito de Manica. De fato, tal decreto reza o seguinte: «Art. 1º - É constituido em Manica na provincia de Moçambique um districto
com a denominação de ‘Districto de Manica’ com sede na
antiga villa do mesmo nome.
§ unico. Subordinado a este districto, haverá um comando militar no Aruangua, no ponto mais apropriado junto
á margem direita deste rio» (Decreto de 14 de Junho de 1884
in Bol. Of. de Moç. 33 (1884), pág. 148). Imbuidos da necessidade de clarificação, importa realçar que o Distrito de
Manica tinha por limites a norte, o rio Zambeze, da Chupanga ao Luenha, a leste, o Oceano ficando a pertencer ao Distrito de Quelimane os prazos de Melambe e Luabo, na margem direita do Zambeze, a noroeste, o Luenha, Mazoe e Alto Save e a sul, o curso do rio Monapo e Búzi (cfr. João de
Azevedo Coutinho, O combate de Macequece II, Agência
Geral das Colónias, Lisboa 1935, pág. 8).
Nos considerandos, o aludido Decreto menciona,
como motivo da criação do Distrito de Manica, a necessidade da manutenção da segurança visando os interesses da ordem do comércio e da indústria relativos à então província
de Moçambique e da ocupação efectiva. Importa sublinhar
que o Decreto em análise foi publicado no contexto em que
Paiva de Andrada já tinha formado a Companhia de Ofir (este nome dado à Companhia, evoca o lendário ouro de Ofir
descrito na Bíblia) em 1883 e em que o Governo português,
pelo decreto de 12 de Fevereiro de1884 tinha deferido o seu
requerimento concedendo-lhe a exploração das minas de
Manica, Quiteve, Bandire e Inhaoxo, situadas na bacia hidrográfica dos rios Búzi e Aruangua (Púngue) sendo obrigado a reunir o capital de 90.000$000 reis (cfr. decreto de 12/
2/1884: AHU, C.M.). Note-se que o mesmo Paiva de Andrada, já tinha sido objecto das concessões na zona de Tete pelo
decreto de 26 de Dezembro de 1878 tendo fundado em Paris,

em 23 de Julho de 1879, a Sociedade dos Fundadores da
Companhia Geral da Zambézia a qual fora reconhecida pelo
decreto de 26 de Julho de 1880, entrando em liquidação em
1883 por insuficiência de capital (cfr. decreto de 26/12/
1878: AHU, C.M.; cfr. tb. decreto de 26/7/1880: AHU,
C.M.; cfr. tb. Territorio de Manica e Sofala e a administração da Companhia de Moçambique, Typ. da Companhia
Nacional Editora, Lisboa 1902, págs. 5-6). Os motivos aduzidos supra aludidos aliados ao parágrafo único do artigo 1º
que cria o Comando militar do Aruangua, reenviam para os
pressupostos do princípio epistemológico. Entendemos, aqui, por princípio epistemológico, a circunstância que consiste em captar o carácter impositivo do ser, determinador da
necessidade de se agir sobre o mesmo ser, tornando, assim,
em acto, as suas potencialidades e indo, incessantemente,
melhorando gradualmente as condições inerentes ao referido
ser, mediante intelecções correspondentes e adequadas. Como facilmente se depreende, o principio epistemológico, segundo a definição dada, encerra em si, intrinsecamente, a dimensão da temporalidade. Neste horizonte, as autoridades
coloniais portuguesas, em face do então colocado no espaço,
considerado como sendo de carácter impostivo, objectiva e
subjectivamente, inteligiram que tinha chegado o tempo ou
o momento de se agir sobre o ser, tornando em acto o que
está projectado no decreto em análise.
Urge sublinhar que Paiva de Andrada, no seu relatório de 1885, impelido implicitamente pelos pressupostos do
princípio epistemológico supra mencionado, e a respeito do
Aruangua, sustenta que «Todas as informações que tenho
colhido me fazem suppor que na foz do Pungue, e até em
frente do lugar chamado Bangue, no prazo Cheringoma, ha
um porto capaz de dar abrigo a navios de grande tonelagem.
(…) ‘É necessario e urgente occupar aqui um ponto na margem esquerda do Aruangua´» (Paiva de Andrada, Relatorio
de uma viagem ás terras dos landins feita nos mezes de Dezembro de 1884 e Janeiro e Fevereiro de 1885, Imprensa
Nacional, Lisboa 1885, págs. 6 e 9). Insta-se acentuar que
Paiva de Andrada, colocando-se sob o ângulo divergente e
fundando-se nos pressupostos gnoseológicos, ou melhor,
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dos conhecimentos que obteve, alude à urgência da ocupação da margem esquerda do Aruangua ou Púngue, no espaço do Bangue e o Decreto acima citado refere-se à necessidade de ocupar a margem direita do mesmo rio.
Esta constatação de Paiva de Andrada tem por pressuposição o então colocado. Na verdade, o que estava colocado no espaço
das terras do Bangue ou no Bangue ou no
Oofffjjj
Aruangua (cfr. Rui Costa Rodrigues, A cidade da Beira
(Moçambique). Um ensaio histórico- sociológico urbano.
Anos 1880- 1970, Edições Interna, Braga 1983, pág. 24;
cfr. tb. Mário Augusto Costa, Do Zambeze ao paralelo 22º:
Monografia do Território de Manica e Sofala sob a administração da Companhia de Moçambique, Imp. da Companhia de Moçambique, Beira 1940, pág. 60 ), era o fato de que
no mesmo espaço havia tradição e notícia de navios negreiros se meterem no rio Púngue, escondidos, ao trato, para evitarem o cruzeiro inglês e a fiscalização das canhoneiras
portuguesas. Este conhecimento permaneceu sempre secreto e Paiva de Andrada exerceu a função mediadora, divulgando-o (cfr. Alexandre Lobato, Breve história da fundação
da Beira (Moçambique), 1885- 1892), Centro de estudos
históricos ultramarinos da Junta de investigação científica
do Ultramar, Lisboa 1983, pág. 8). O governador Geral Augusto de Castilho, fundando-se na informação supra aludida
e visando a obtenção de mais conhecimentos, mandou estudar a foz do Púngue. Em 1885, Cáceres Fronteira encarregou-se de efetivar tal estudo (cfr. António Lobato, o.c., pág.
8 ss).
Este espaço do Bangue pertencente ao prazo Cheringoma estava arrendado a João Eduardo Coelho Barata e
era objecto das perturbações condensadas nas movimentações dos ngunis ou landins. Paiva de Andrada, fazendo
menção à esta problemática e à conversa que tinha tido com
Manuel António de Sousa em 1881, acentua: «disse-me
mais que já tinha proposto ao arrendatario da Cheringoma
que se oppozesse aos landins; mas que este apenas se contentava com aproveitar o prazo para mandar caçar alguns elephantes ou apanhar borracha que n´nelle abunda, pagando
successivamente ao Muzila os tributos de fazenda que a este
fossem contentando» (cfr. Paiva de Andrada, o.c., pág. 9).
Lobato, acentuando esta dimensão das relações intersubjetivas estabelecidas entre Barata e os ngunis e dos pressupostos das possibilidades inerentes à acção humana inteligidas
pelo mesmo Barata, sustenta que «(…) em 1886 o arrendatário Barata fora em pessoa ao Mossurize visitar o Gungunhana, entregar-lhe um presente, e pedir-lhe ‘que lhe mandasse um destacamento para aquele prazo, obrigando-se ele

Barata a pagar um tributo ao mesmo régulo e bem assim a
compelir as povoações a pagarem tributo ao destacamento’,
conforme constara, com todos os visos de verdade, ao governador de Manica, que imediatamente propôs a rescisão
do arrendamento» (cfr. Alexandre Lobato, o.c., pág. 29).
As autoridades portuguesas, viveram a experiência
fundada no conflito entre a polaridade do ideal e a polaridade da realidade. A polaridade do ideal é representada pela
actualização da potência inerente ao acto representada pelo
artigo 1º, isto é, pela instalação da sede na antiga vila de Manica. A polaridade da realidade é constituída pela impossibilidade desta actualização ou instalação em virtude da insegurança constatável então naquele espaço determinada pelas
incursões dos ngunis. Esta nota reenvia-nos para os pressupostos fundados no afropediradicalismo (entendemos por afropediradicalismo o princípio pelo qual se capta o ser da África e se desce às profundezas do mesmo ser da África para
o contemplar e inteligir as exigências quer das suas especificidades restritivas, quer da sua globalização no contexto africano (cfr. José Matusse Duarte, Ensaio sobre o Afropediradicalismo, Universitária Editora, Lisboa 2005, pág. 11).
De fato, a inteleção desta impossibilidade, por parte das autoridades coloniais portuguesas, enraizou-se na dimensão
experiencial e cognoscitiva, ou melhor, no facto de que tinham vivido a experiência das relações intersubjectivas tecidas com o império de Gaza que as proporcionou o conhecimento das exigências (do latim exigentia: de exigere [ex-ago]: conduzir para fora, empurrar para fora) das especificidades restritivas do mesmo império relativas à sua prática
administrativa. A captação do carácter impositivo do ser, ou
melhor, a percepção do fato de que a resolução do problema
da insegurança não estava imediatamente na amplitude do
seu poder levou as mesmas autoridades a optar pela instalação da sede do Distrito noutro local. Neste horizonte, a mesma instalou-se no prazo Gorongoza de Manuel António de
Souza, ou Gouveia, detentor de poderosos mediadores chicundas ou braços armados do prazo, o qual tinha resolvido o
problema da insegurança causada pelos ngunis que intentavam cobrar imposto no Zambeze. Pela portaria de 24 de Julho de 1885 Vila Gouveia (Gorongosa) passou a ser considerada sede do novo Distrito de Manica (cfr. João de Azevedo Coutinho, Manuel António de Sousa, um capitão- mor da
Zambézia, Divisão de Publicações e Bibliotecas, Agência
Geral das Colónias, Lisboa 1936, pág. 11ss; cfr. tb. Henrique César da Silva Barahona e Costa, Passado, presente e
futuro do Território de Manica e Sofala, Typ. do Comércio,
Lisboa 1901, pág. 14ss).
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