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EDITORIAL 
 
 

Jogos da Final da Taça de Moçambique em futebol 
devem ser disputados para além de Maputo 
 Beira (O Autarca) – Não se trata de uma manifes-
tação de inconformismo que parte da Beira, fora de Mapu-
to, pelo facto de o Ferroviário desta cidade ter perdido a úl-
tima final da Taça de Moçambique em futebol diante do 
Costa do Sol de Maputo, jogo disputado no último sábado 
na capital do país. Muito menos tem a ver com os contor-
nos que culminaram com a derrota da equipe beirense. Mas 
sim a necessidade de promover um debate para a melhoria 
da gestão do futebol moçambicano.  
 Ora vejamos: Maputo é sim a capital política de 
Moçambique, mas não é a capital do futebol nacional. A 
capital desportiva ou de futebol dum país não é estática é 
sim circunstancial, ou seja, os resultados é que  determinam 

o seu destino. Logo urge reflectir no sentido de se quebrar 
o paradigma que estabelece que os jogos da Final da Taça 
de Moçambique em futebol sejam somente disputados em 
Maputo.  
 O facto de os jogos da Final da Taça de Moçambi-
que em futebol serem disputados somente em Maputo já 
em si confere um certo favoretismo às equipas locais. 
 No passado, quando a hegemonia do futebol mo-
çambicano estava concentrado em Maputo ainda fazia sen-
tido a manutenção desse princípio. Mas, a realidade actual 
desafia a mudança de paradigma. A actual geografia do fu-
tebol moçambicano dá provas suficientes de que a prática 
da modalidade evolui em  muitas  províncias.  Tanto  que  a 

região  centro  (Sofala  e Tete) mantém   

Frase: 

 

Ama o teu inimigo, pois é o único idiota que pensa 
em si 24 horas por dia. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

67.97 69.21 EUR UE 

60.3 61.49 USD EUA 

4.2 4.28 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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nos últimos três anos a maior preponderância do futebol 
moçambicano. 
 A Federação Moçambicana de Futebol, as associa-
ções provinciais de futebol, os clubes, os patrocinadores e a 
massa crítica do futebol moçambicano devem promover 
uma postura democrárita pluralista, sendo desde já 
desafiados a identificar novos modelos para indicação do 
local da realização dos jogos da Final da Taça de 
Moçambique em Futebol, acabando com a imposição de 
que somente sejam disputados em Maputo.  
 O futebol de Maputo não precisa continuar a de-
pender do privilédio do assédio da política.  
 As instituições que superintendem as demais no 
país podem e muito bem continuar baseadas na capital, mas 
o futebol esse tem de ser jogado de igual para igual  em  to-  
 

do o país e, principalmente os jogos importantes devem ir 
ao encontro das zonas onde se exerce maior influência da 
prática da modalidade.  
 A nomeação dos locais de acolhimento dos jogos 
da Final da Taça de Moçambique em Futebol até pode ser 
pela via de sorteio, ou então a província dentora do título 
máximo do futebol nacional deve deve ser escalada para a 
realização dessas partidas. Mas que a disputa dos jogos da 
Final da Taça de Moçambique em Futebol sejam somente 
disputados em Maputo, por ser a capital política do país, no 
contexto actual isso já não faz sentido e tem de acabar.  
 Encorajamos as associações provinciais de futebol 
e os clubes a assumir uma maior intervenção nesse debate 
para a mudança do actual paradigma, prejudicial ao desen-
volvimento equilibrado do futebol moçambicano.■ (R) 

Fidelidade apoia Prémio do Melhor Jorgador do 
Moçambola 2018 

 Maputo (O Autarca) – A Fi-
delidade mantém o apoio aos eventos 
nacionais, desta vez à maior competi-
ção de futebol, o Moçambola. Como 
forma de homenagear os atletas da mo-
dalidade, a Sociedade do Notícias, SA, 
e a Liga Moçambicana de Futebol 
(gestora do campeonato nacional de fu-
tebol) criaram o “Prémio Desafio Me-
lhor Jogador do Moçambola”, atribuin-
do-lhe esta distinção e diversos pré-
mios.   

 A Fidelidade juntou-se a este 
importante evento porque acredita que 
o mérito deve ser reconhecido. “Acre-
ditamos no desporto como forma de 
desenvolvimento pessoal  e social. Esta 
acção contribui para impulsionar o fu-
tebol nacional e é uma forma de recon-
hecimento a quem mais se destaca pela 
sua boa performance”, declarou Carlos 
Leitão, Director Geral da Fidelidade 
Moçambique. 
 A seguradora ofereceu um Se-
guro   Automóvel  ao  melhor  jogador, 
 

 Telinho, reforçando assim, a sua posi-
ção enquanto marca que apoia o desen-
volvimento de actividades desportivas, 
também em Moçambique. 
 “Foi com um enorme prazer 
que apoiamos o prémio ao melhor jo-
gador do Moçambola e desejamos re-
forçar o nosso contributo no próximo 
ano”, referiu Carlos Leitão, Director da 
Fidelidade de Moçambique, no fecho 
da cerimónia. 
Sobre a Fidelidade 
 

 A Fidelidade é a terceira segu-
radora mais antiga do mundo. Presente 
no mercado Moçambicano desde Outu-
bro de 2014, a empresa conta já com 
46 colaboradores e agentes por todo o 
país. A seguradora pretende ser recon-
hecida pelos clientes e pelo mercado 
em geral como uma seguradora de re-
ferência em Moçambique, com uma 
estratégia assente nos princípios que 
distinguem a Fidelidade na generalida-
de dos mercados onde opera.■ (R)  
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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 

Como vai o Seguro Automóvel em Moçambique? 

 

 Prezados, sugiro o Vosso melhor Atento, 
 

 <<Por ocasião do Registo inicial ou vencimento 
da anuidade da Apólice de Seguros da viatura ou da fro-
ta, basta contactar a companhia seguradora ou o agente 
corrector, conseguir o prémio mais barato, porque ten-
ho ali um amigo e despacha-me o processo em dois mi-
nutos.>> 
 

 De conhecimento geral que as Companhias Se-
guradoras trabalham com especialistas no domínio das 
PERITAGENS de risco aos veículos e Sinistros, pressu-
põe-se que sim, mas, nunca percebi, porque motivo, os 
Peritos,  raramente observam e ou inspeccionam os veí-
culos na ocasião. 
 

 Algo vai realmente em desvio dos procedimentos, 
pois registam Apólices que por vezes nem sequer corres-
pondem aquela viatura a ser coberta no determinado e a-
cordado risco! 
 

 Certos casos ainda alguém da área administrati-
va do ramo, desloca-se e grava uma simples foto, po-
rém, raramente o Perito confere as características e em 
que estado condicional se encontra a viatura proponen-
te em contracto! 
 

 O Perito,  no seu desempenho, deve reunir a com-
petência em modo prudente, de saber efectuar uma ins-
pecção técnica visual  e bem assim conferir pelo menos 
que Risco encontra em presença, advertindo e registando 
dos factos, factores e consequências ao Condutor e ao 
Proprietário do veiculo, independentemente da documenta-
ção administrativa gerada em torno do processo. 
 

 Por outro lado, admitindo-se que a cobertura do 
risco, envolve sempre a maquina sendo dirigida por um 
Condutor, nunca entendi, porque motivo as Companhias 
Seguradoras, não facilitam beneficiando os prémios das 
Apólices relativas a viaturas exclusivamente dependentes 
de Condutores regularmente Capacitados e Certificados 
na preventiva por aplicativos  e  procedimentos  Certifica- 
 

dos de uma condução defensiva & avançada! 
 Seria lógico que toda a Apólice correspondente a 
determinada viatura, sendo esta EXCLUSIVAMENTE 
conduzida por operadores CAPACITADOS e CERTIFI-
CADOS anualmente,  para a pratica do modelo de condu-
ção efectivamente preventivo e designado no mercado por 
Condução Defensiva, essa Apólice em nossa opinião, em 
semelhança daquilo que se pratica em outros países, deve-
ria beneficiar o SEGURADO, pois estaremos presente um 
contrato que envolve certamente um RISCO muito mais 
controlado e reduzido! 
 Deste modo, certamente  geramos facilidades acti-
vas prevenindo e reduzindo a nossa excessive Sinistrali-
dade nas rodovias e bem assim os graves impactos no me-
io ambiente e avultados custos consequentes! 
 Creia que efectivamente, a maioria dos profis-
sionais Condutores, Mecânicos , Inspectores, Coordena-
dores, Técnicos e Assistentes, Supervisores e Gestores,.. 
na verdade ,..encontram-se  guiando, enganados, enga-
nando por DESALINHADOS e desajustados com as ac-
tuais tecnologiasdisponíveis para a mobilidade de Pessoas 
& cargas!! 
 As boas praticas alinhadas ao desenvolvimento, 
indicam-nos que,  se nos mantivermos, regularmente 
Capacitados ao correcto usar, manter e EVITARMOS 
ERROS em desafio ao Risco,..tanto mais seguro & me-
lhor conseguimos o mais económico custo rodado por 
Km,... em beneficio de proveitos para Seguradores & 
Segurados! 
 África,  o prodigioso Continente ainda pouco de-
senvolvido, usa apenas 2% do parquet automóvel mun-
dial, mas sofre  21% das fatalidades rodoviárias ocorri-
das no Planeta! 
 Grato pelo atento  e  justamente pela causa, colabo-
ramos para reduzirmos as 30,000 vitimas da sinistralidade 
rodoviária, consequências e outros impactos ocorridos nos 
últimos 6 anos em Moçambique!■ 
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PR lança Estratégia Nacional de Electrificação Rural 
  Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, procedeu na amanhã desta se-
gunda-feira (12Nov18), em Maputo, o 
lançamento do “Programa Nacional de 
Energia para Todos”.   

 O referido programa, de âmbi-
to nacional, preconiza o acesso à ener-
gia eléctrica por todo o universo popu-
lacional do país até 2030, e tem por ob-
jectivo divulgar as acções prioritárias a 
serem levadas a cabo para expansão do 
acesso a este recurso no país, tomando 
em consideração a sustentabilidade do 
sector.    

 O Presidente Filipe Nyusi ex-
plicou na introdução do seu discurso 
que uma das formas que o seu Governo 
entendeu para liderar o país é resolver 
os problemas, os quais para além da e-
ducação, saúde, habitação, água, a e-
nergia tem se afigurado um dos gran-
des problemas.  
 

 
poio a causa nacional de proporcionar 
o acesso a energia para todos os cida-
dãos no país. “Acreditamos que esta 
participação qualitativa demonstra o 
compromisso em relação ao programa 
que vem impulsionar o desenvolvi-
mento de Moçambique” – sublinho.■ 
 

 Filipe Nyusi saudou os parcei-
ros do Governo por honrrem o com-
promisso assumido no âmbito do de-
senvolvimento sustentável, bem como 
pela disponibilidade demonstrada em 
abraçar as diferentes oportunidades e 
desafios que o país apresenta,  e  do  a- 
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Filme “Na Linha da Frente” ganha prémios de Melhor 
Documentário em Festivais Internacionais de Cinema 

 Chitengo – O filme “Na linha 
da Frente: Os Fiscais do Parque Nacio-
nal da Gorongosa”, uma história inspi-
radora, com uma mensagem poderosa 
sobre como proteger os parques e re-
servas nacionais de Moçambique, gan-
hou o “Sol de Ouro”, prémio principal 
do FICMA (Festival Internacional de 
Cinema do Meio Ambiente) que teve 
lugar em Barcelona, Espanha. 
 Anna Mulà, advogada espe-
ciallizada em direitos animais, e mem-
bro do júri do FICMA 2018, explicou 
que "O rigor na encenação direcciona o 
espectador para o grave problema da 
caça furtiva e o seu impacto na con-
servação das espécies. A dureza das i- 
magens implica a compreensão do so- 
frimento e da morte de cada um dos a-
nimais. O foco dos realizadores em  re- 

 
 

Na Linha da Frente: Os Fiscais do Parque 
Nacional da Gorongosa. Um filme de Carla 

Rebai e James Byrne 
 

lação às vidas das pessoas que estão 
"na linha de frente" para lutar contra 
esse tráfico ilegal, faz com que o es-
pectador se possa aproximar das suas 
histórias e compartilhar, com muita ge- 
nerosidade, um final brilhante, com a 
destruição das armadilhas, que fará 
com que tudo adquira significado e 
valor”. Anteriormente o filme tinha  já 

 
ganho o prémio para Melhor Docu-
mentário nos Festivais Internacionais 
de Cinema de Cabo Verde e de Kolka-
ta (Índia). O filme foi seleccionado pa-
ra ser exibido nos Festivais Internacio-
nais de Cinema de Corrientes (Argenti-
na), Brasil, Wiesbaden (Alemanha), 
Cracóvia (Polónia) e Lisboa. 
 Amanhã, terça-feira (13Nov 
18), o filme será exibido em Maputo, 
no Centro Cultural Franco-Moçambi-
cano durante o INSTIDOC (Festival de 
Cinema de Maputo).■ (Redacção) 
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2M celebrou a inauguração da ponte Maputo-Katembe 
 Maputo (O Autarca) – A 2M 
celebrou na manhã do último sábado 
com “todos” os moçambicanos mais 
um passo no desenvolvimento do país, 
efectuando a primeira travessia oficial 
da ponte Maputo-Katembe com um 
desfile inaugural da sua frota de ca-
miões. 
  A Cervejas de Moçambique 
esteve presente na cerimónia inaugural 
da Ponte Maputo-Katembe, tendo sido 
distinguida como a marca orgulhosa-
mente Moçambicana a fazer a traves-
sia. A  maior  cerveja  de  Moçambique 

 
 

(2M) homenageou assim aquela que é 
considerada uma das maiores pontes 
suspensas de África. 
 “Foi uma honra e  orgulho fa-
zer parte deste momento tão importan- 
te para a nossa cidade capital e para 
Moçambique e ter a  2M, que tanto nos 

 
 

representa, a fazer parte desta celebra-
ção” – afirmou Fabiana Pereira, Direc-
tora de Marketing das Cervejas de Mo-
çambique. 
 Refira-se que a inaiguração da 
ponte coinciou com o 131º aniversário 
da cidade de Maputo.■ (Redacção) 
  

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Homem de 69 anos requer em Tribunal a mudança 
de idade para 49 anos ralmente, a  tolerância é um pau de 

dois bicos, mas ainda niguém notou 
enquanto se não solicitar reciprocida-
de!■ (António Justo, Colaborador a 
partir da Alemanha) 

 

 O holandês, Emile Ratelband, 
alega  em Tribunal o direito de ser o-
ficialmente rejuvenescido em 20 anos, 
nos seus documentos. O Tribunal deve 
passar a sua data de nascimento de 11 
de Março 1949  para 11 de Março 
1969. 
  Acha-se com direito à diminui-
ção de idade para impedir discrimina-
ção e aumentar as chances entre as mu-
lheres e no trabalho, etc.  O pobre ar-
gumenta: “…posso ter todas as meni-
nas que quero – mas não depois de lhes 
ter dito que tenho 69 anos”.  
 

  Perante o espanto dos juízes, 
Ratelband fundamentou o seu reque-
rimento dizendo que é “legal” porque 
“hoje podemos mudar o sexo, mudar a 
nossa orientação sexual e política. Até 
temos o direito de mudar o nosso no-
me”! Assim, parece lógico exigir tam-
bém o mesmo direito na indicação da i-
dade. O Tribunal decidirá dentro de 
quatro semanas. 
 

 Num tempo em que os factos 
já não valem e até a natureza é questio-
nada (a gender extrema!) , isto até pa-
rece ser um assunto relevante para o 
Tribunal! 
 

  Até onde obriga a tolerância, a 
antidiscriminação, o trato igual e a i-
gualdade de oportunidades! 
 

  Na era pós-fática até o impos-
sível começa a acontecer.  A excepção 
não reconhece a regra e a regra deixa 
de valer! E tudo isto em nome  de  uma  

tolerância rasteora que anda por aí a 
passar rasteiras sem que a malta note 
que também tem espinha dorsal.  Natu- 
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europeia, da argúcia oriental. O Brasil inzonei-
ro, «da vingança da Neguinha, de barriga no 
fogão, cozendo Arroz com Feijão, pra sinhá 
comê!» 
 (Mphumo Kraveirinya, 2013).  
           Palavras-chave/Keywords: 
modernidade; fome; globalização; escravatura; 
ideologia; diversidade cultural.  
 

 PORTUGAL (Europa Ocidental); MO-
ÇAMBIQUE (África do Sudeste); [GOA – Á-
sia]; BRASIL (América do Sul).  
Síntese de Tese de 10 Novembro de 2015 
 Poderíamos sintetizar em três partes es-
senciais as consequências, no presente, do pio-
neirismo da globalização portuguesa da mo-
dernidade (quinhentista), contextualizada nes-
se estudo para obtenção do grau de Ph.D:    
 PORTUGAL – 1441-2018: Velho Rei-
no; onde, em 2018, o ‘império contra-ataca’ 
[The Empire Strikes Back] pois, como diz o s-
logan… «Há mar e mar, há ir e voltar» (poeta 
Alexandre O’Neill, 1968)    

 MOÇAMBIQUE – 1498-2018: No ca-
minho português do acaso, surge Goa para 
sempre na viagem à Índia e ao Extremo-Orien-
te – China e Japão onde …     

 «Amanhece / sobre as cidades do futu-
ro» (poeta JOSÉ Craveirinha in Hino à Minha 
Terra, 1967)   

 BRASIL – 1500-2018: pela alma africa-
na resgatado do fatalismo  guarani,  da  astúcia 
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