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3ª Edição da Légua da Beira superou expectativas
- A Cornelder de Moçambique está de parabéns. A Légua da Beira já é
uma marca desportiva e social de referência nacional – Titos Mulinga,
Secretário-Geral da Associação Provincial de Atletismo de Sofala
Beira (O Autarca) – A 3ª Edição da Légua da Beira (LB), realizada
no último sábado (09Nov19), por ocasião da celebração do 21º Aniversário
da Empresa Cornelder de Moçambique
(CdM), promotora e patrocinadora exclusiva do evento, foi declarada como
tendo ultrapassado as expectativas em
todos os domínios organizacionais e
competitivos da prova.

Procure a sabedoria e aprenda a escrever os capítulos mais

É uma apreciação expressa pelo Administrador-Delegado da CdM,
Jan Laurens De Viries; pelo SecretárioGeral da Associação Provincial de
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Atletismo de Sofala (APAS), Titos
Mulinga e pelos próprios concorrentes.
Jan Laurens De Viries declarou que “a légua deste ano superou as
expectativas”, tendo sublinhado que
“tudo decorreu conforme planificado”.
Anotou ainda que pequenos incidentes
que se registaram, normais num evento
massivo do género, tiveram a pronta
resposta por parte do pessoal médico e
paramédico mobilizado para o efeito.
Por seu turno, Titos Mulinga
afirmou ao O Autarca que a última légua foi melhor organizada comparativamente as edições anteriores. “Melhoramos muitos aspectos, quer em termos
de partida foi feita de acordo com as
normas tendo em conta os mais rápidos
e os mais lentos; as inscrições esgotaram em tempo record; a distribuição
dos kits também foi muito rápida; tivemos dois postos de controlo electrónico, o primeiro no ponto de partida, no
Largo dos CFM e o segundo no ponto
intermédio, na Praça da Independência,
que permitiram fazer o acompanhamento geral da prova”.
O Secretário-Geral da APAS
concluiu felicitando a empresa promotora e patrocinadora exclusiva do evento: “A Cornelder de Moçambique está
de parabéns. A Légua da Beira já é
uma marca desportiva e social de referência nacional”.
Participaram da 3ª Edição da
LB 3 mil corredores de ambos os sex-

Jan Laurens De Viries, AdministradorDelegado da CdM, corredor nº 0001

os, cidadaos nacionais e estrangeiros
que concorreram à aliciantes prémios
monetários no valor global de mais de
1 milhão de meticais, distribuídos em 7
categórias, designadamente Popular,
Estudantes, Comunidade Portuária,
Trabalhador CdM, Federados, Veteranos e Interland.
A Légua da Beira é uma competição popular aberta que compreende
um percurso de 7.2 kms de distância.
Os grandes vencedores
Folavia Sehohle, com o tempo
de 21:37.7 e Patience Murowe com o
tempo de 27:02.6 sagraram-se os grandes vencedores da Légua, respectivemente na categoria Federados masculinos e femininos.
Na categoria Popular, com o
tempo de 28:52.4, Ester Manuel foi a
primeira classificada em femininos e
Wanda Wiliamo, com o tempo de
23:38.5 ocupou o primeiro lugar em
masculinos.
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Corredores com maior e menor
idade
Entre os participantes da 3ª Edição da Légua da Beira, as idades variaram entre a menor de 14 anos e a
maior 76 anos.
Com 76 anos, Alberto Jacinto,
que concorreu na categória Comunidade Portuária (masculinos), foi o corredor com maior idade. Terminou a prova em 185º posição, com o tempo de
1:07:10.1.
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Neide Matsinhe e Camilo António, respectivamente com os tempos
de 36:26.1 e 25:27.7 ocuparam as primeiras posições em femininos e masculinos da categoria Estudantes.
A categoria Comunidade Portuária foi dominada, em feminos, por
Daluz Ezembro com o tempo de
43:34.6 e Maibeque António que terminou a prova com tempo de 22:14.2.
Na categoria Veteranos, Célia
Nandja, com o tempo de 38:34.3 terminou em primeiro lugar em femininos e
Joaquim Chigueda ocupou a primeira
posição em masculinos com o tempo
de 25:20.7.
A categoria Trabalhadores
CdM foi vencida pelos corredores Evangelina Libombo, femininos, com o
tempo de 48:59.9 e Isaque Muba, em
masculinos, com o tempo de 30:21.9.
E, Lawrance Takawra, com o
tempo de 33:19.6, venceu na categoria
Hinterland.
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E Justina Siucha, com 65 anos,
tendo concorrido na categoria Veteranos (femininos), foi a corredora com
maior idade. Cortou a meta com o tempo de 1:29:35.5 tendo ficado em 25º
lugar.
Enquanto isso, Miguel João,
com catorze anos, foi o corredor com a
menor idade. Disputou categoria Estudantes (masculinos) tendo terminado a
prova em 117º lugar, com o tempo de
35:34.3. Em femininos, destacaram-se
quatro corredoras com menor idade,
todas elas com 16 anos, nomeadamente
Luísa Manuel (Estudantes), tendo ocupado a 8ª posição com o tempo de
53:14.5; Ângela Garira (Populares) ocupou a 49ª posição com o tempo de
1:06:25.2; Heloisa Sorte (Populares) ficou na 74ª posição com o tempo de
1:13:58.1; e Tainara Belo (Populares)
que classificou-se em 75º lugar com o
tempo de 1:13:58.2.
Evento beneficiou de “Benção
Divina”
Expectadores que comentaram
ao nosso jornal o decurso da 3ª Edição
da Légua da Beira foram unânimes em
considerar que o evento beneficiou de
“Benção Divina”, numa alusão ao facto de o estado de tempo na manhã de
sábado ultimo ter favorecido a corrida.
Lembraram que até o dia anterior a
realização da légua a cidade da Beira
vinha sendo assolado por tempo muito
quente, tendo chegado a reinar algum
receio se os corredores iriam suportar a
corrida num ambiente de altas temperaturas. Coincidiu, porém, que na manhã do último sábado a cidade da Beira
registou relativa baixa de aquecimento,
com céu nublado localmente e ameaça
de chuviscos, o que favoreu a realizeção com sucesso do evento.
O local de concentração, parti-

da e chegada, o Largo dos CFM-Centro (Praça dos Trabalhadores) acolheu
simultaneamente diversas actividades
ligadas a saúde e bem-estar físico e
mental, tais como Feira de Saúde no
quadro do tradicional programa “Porto
Saudável", que integra uma série de abordagens (testes de HIV/SIDA, Diabetes, Tensão Arterial, Consultas de

Oftalmologia) que incluem sessões de
Aeróbica, Música, Teatro, e onde tem
estado também disponíveis serviços de
Identificação Civil e de atribuição de
NUIT oferecidos pelo Departamento
de Identificação Civil - DIC e pela Autoridade Tributária de Moçambique AT, respectivamente.■ (Érica Chabane)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Sobre capitalismo inclusivo: Papa Francisco defende
“Um sistema económico sem
“ser mais” e não “ter mais”
preocupações éticas não conduz a uma

Vaticano – O Papa Francisco
recebeu em audiência, no Vaticano, os
membros do Conselho em prol de um
Capitalismo Inclusivo, que promove economia mais justa e humana, tendo o
Pontífice reiterado os princípios da
Doutrina Social da Igreja.
O Conselho é um dos frutos do
Fórum Global “Fortune and Time”,
realizado em 2016, que havia destacado a necessidade de modelos económicos mais inclusivos.
“O aumento dos níveis de pobreza em escala global testemunha que
a desigualdade prevalece sobre a integração harmoniosa de pessoas e nações. É necessário e urgente um sistema económico justo, confiável e capaz
de responder aos desafios mais radicais
que a humanidade e o planeta devem
enfrentar” – defendeu o Pontífice.
O Papa reiterou que um sistema económico saudável não pode ser
baseado nos lucros a curto prazo em
detrimento de um desenvolvimento e
investimentos produtivos, sustentáveis
e socialmente responsáveis a longo
prazo.

O verdadeiro desenvolvimento
não pode se limitar somente ao crescimento económico, mas favorecer a
promoção de cada homem e de todo
homem, como dizia São Paulo VI.
Enquadrar as contas
Para Francisco, isso significa
muito mais do que “enquadrar as contas” ou oferecer uma ampla variedade
de bens de consumo, mas “uma renovação, uma purificação e um reforço
de válidos modelos baseados na nossa
conversão pessoal e generosidade para
com os mais necessitados”.

ordem social mais justa, mas leva ao
invés a uma cultura descartável dos
consumos” – recordou o Papa.
Somente reconhecendo a dimensão moral da vida económica somos capazes de agir com caridade fraterna, desejando, buscando e protegendo o bem dos outros e o seu desenvolvimento integral.
Em outras palavras – acrescentou o Papa – não se trata simplesmente
de “ter mais”, mas “ser mais”. Quando
isto acontece, a uma renovação profunda das mentes e dos corações, de modo
que a pessoa humana possa ser sempre
colocada no centro da vida social, cultural e económica.
Francisco concluiu afirmando
que o Conselho é um sinal de esperança, pois seus membros se comprometeram em promover uma economia mais
justa e humana, em sintonia com os
princípios da Doutrina Social da Igreja.
“Um capitalismo inclusivo, que não
deixa ninguém para trás, que não descarta nenhum dos nossos irmãos e irmãs, é uma nobre aspiração, digna de
seus melhores esforços”.■ (Redacção/
Bianca Fraccalvieri, Vatican News)

Francisco dos Santos eleito novo
Presidente da UDS
Songo (O Autarca) – Francisco dos Santos foi eleito, semana finda,
novo Presidente da União Desportiva
do Songo. O novo elenco presidido por
dos Santos substitui a comissão de gestão liderada por Lucas Gune, que dirigiu o clube desde 2018, quando da saída da direcção dirigida por José Costa.

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

O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 12/11/19, Edição nº 3799 – Página 06/07

País exibe maior projecto em termos de financiamento
da 2ª Edição do Fórum de Investimento de África
Sandton (O Autarca) – Moçambique participa com destaque na 2ª
Edição do Fórum de Investimentos de
África, que decorre desde ontem, segunda-feira (11Nov19), em Sandton,
Joanesburgo, vizinha República da África do Sul, devendo terminar amanhã,
quarta-feira (13Nov19). O Estado moçambicano participa com destaque no
evento pelo facto de ser o país que irá
apresentar o maior projecto em termos
de financiamento nesta segunda edição
do Fórum de Investimento de África,
nomeadamente o Projecto de Desenvolvimento do Gás Natural Liquefeito
(LNG), na Área 1 da Bacia do Rovuma, orçado em cerca de 25 mil milhões
de dólares norte americanos.
A delegação moçambicana ao
encontro, chefiada pelo Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário,
em representação do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, procura
em Sandton atrair a atenção e interesse
dos investidores em torno da execução
do projecto LNG, na Área 1 da Bacia
do Rovuma, província nortenha de Cabo Delgado.
O desenvolvimento da indústria do gás e petróleo em África domina o fórum de Sandton, de carácter
multidisciplinar, organizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD) e seus parceiros, cujo objectivo
principal assenta na procura das melhores formas de promover o fluxo de
capitais para o continente e apresentar
projectos de financiamento, bem como
acelerar a negociação e conclusão de acordos financeiros.
Está prevista uma mesa redonda dos Chefes de Estado e de Governos
africanos destinada a debater o cenário
macro-político e oportunidades de investimento em África, para a qual está
confirmada a participação dos Presidentes da África do Sul, Gana, Togo,
Ruanda e dos Primeiros-Ministros de
Moçambique e República Democrática

Carlos Agostinho do Rosário, PrimeiroMinistro de Moçambique (Foto da Lusa)

do Congo.
Além de capitalizar o Projecto
de Desenvolvimento do Gás Natural
Liquefeito (LNG), na Área 1 da Bacia
do Rovuma, a delegação moçambicana
fará, igualmente, o enquadramento do
projecto Mozambique Cotton Manu-

facture (MCM), cujo exercício visa assegurar a mobilização de 40 milhões
de dólares norte americanos para fechar os 70 milhões de dólares do orçamento total do projecto. Além da discussão com os investidores sobre a
possibilidade de concluir a cadeia de
valor do algodão, o país procura também neste forum atrair investimentos
para a operacionalização dos projectos
de produção de arroz na baixa do Zambézia, o desenvolvimento dos sectores
açucareiro, têxtil, turismo e infraestrutura.
Em Sandton, Carlos Agostinho
do Rosário irá abordar também o ponto
de situação das reformas em curso no
país, fundamentais para assegurar a
contínua melhoria do ambiente de negócios.■ (Redacção)

'Lei de Segurança Nacional está para ser usada', diz
Bolsonaro sobre Lula
para atingir os seus objectivos". A Lei
O presidente brasileiro Jair
Bolsonaro (PSL) afirmou em entrevista
ao site O Antagonista que pode usar a
Lei de Segurança Nacional contra Luiz
Inácio Lula da Silva (PT), que foi solto
semana passada. De acordo com Bolsonaro, os discursos do ex-presidente
podem ser motivo para accionar a Justiça assim que "tivermos mais do que
certeza de que ele está nesse discurso

em causa foi publicada em 14 de Dezembro de 1983, no governo Figueiredo, último presidente da Ditadura Militar. Com 35 artigos, a LSN prevê quais
os crimes que lesam ou expõe a perigo
a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de
Direito e também a pessoa dos chefes
dos Poderes da União.■ (R/ UOL)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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P ‘NÃO VADEIA’ e
Clementina de Jesus (1901-1987)

Brasil
Não vadeia Clementina
Fui feita pra vadiar
Não vadeia, Clementina
Fui feita pra vadiar, eu vou…
(…)
Energia nuclear
O homem subiu à lua
É o que se ouve falar
Mas a fome continua
(…)
É o progresso, tia Clementina
Trouxe tanta confusão
Um litro de gasolina
Por cem gramas de feijão

(…)
Cadê o cantar dos passarinhos
Ar puro não encontro mais não
É o preço que o progresso
Paga com a poluição
(…)
O homem é civilizado
A sociedade é que faz sua imagem
Mas tem muito diplomado
Que é pior do que selvagem
Fonte do excerto: letra e áudio –
https://www.vagalume.com.br/clementinade-jesus/nao-vadeia.html

Brasil de poetas, compositores, intérpretes musicais e de ‘Gente da Antiga’ (álbum de1968):
João da Baiana (1887-1974); Pixinguinha (1897-1973); Clementina de Jesus (1901-1997).
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