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Município da Beira inaugura Memorial em 
homenagem às vitimas do idai 

  Beira (O Autarca) – O Muni-
cípio da Beira iniciou na manhã desta 
sexta-feira (13Mar20) a construção de 
um Memorial em homenagem às viti-
mas do ciclone tropical idai, que será i-
naugurado na tarde de sábado (14Mar 
20), coincidindo com a passagem de 
um ano após a ocorrência do evento 
climatérico extremo. 
 O Memorial, uma estrutura de 
mármore assente  num  círculo  com  a-  

montoado de variedade de pedras, cuja 
representatividade será explicada no 
acto de inauguração, está a ser erguido 
no Maquinino, no espaço conhecido 
por Praça de Táxis. A zona do Maqui-
nino, uma das maiores e mais movi-
mentada da cidade da Beira, foi uma 
das mais atingidas pelo idai.  
 Na essência, o Memorial é 
uma homenagem à todos os beirenses, 
porquanto o Idai afectou praticamente 
todos residentes da urbe. A Beira está a 
ser palco de diversas actividades para 
assinalar a passagem de um ano após 
do idai, uma das maiores tempestades 
uma vez registadas no mundo.■ (R)  
  
  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/03/2020 
Compra Venda Moeda País 

72.54 73.99 EUR UE 

65.26 66.56 USD EUA 

4.04 4.12 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
As melhores coisas da vida são de graça: um sorriso, 
um abraço, um carinho, uma amizade, uma palavra, 
uma atitude.■ 
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Igreja Católica reza pelas vitimas do Idai 
 
 
 

 

 Beira (O Autarca) – Por oca-
sião da passagem do primeiro ano do 
ciclone idai, a Arquidiocese da Beira 
celebra neste domingo (15Mar20) uma 
Missa especial na Paróquia do Sagrado 
Coração de Jesus, em Macúti. A cele-
bração eucarística será presidida por 
Dom Piergiorgio Bertoldi, Núncio A-
postólio e Representante do Papa em 
Moçambique. A celebração da Missa 
será antecedida de uma Vigília de O-
ração, no sábado, a partir das 18 horas, 
na mesma Paróquia. 
 A Igreja Católica foi uma das 
mais afectadas pelo  idai,  que  destruiu  
 

 

praticamente por completo  a  Paróquia 
do Sagrado Coração de Jesus,  em  Ma- 

cúti, uma infra-estrutura das mais em-
blemáticas da cidade da Beira.■ (R) 

AIB promove reflexão sobre mudanças climáticas  Beira (O Autarca) – O Aeroporto Internacional da Beira (AIB) promove neste sábado um encontro público para re-
flectir sobre o impacto das mudanças climáticas. Domingos Rodrigues, Director do AIB disse ao O Autarca que o encontro i-
rá reunir diversas sensibilidades da urbe, e a abordagem terá como referência a ocorrência do ciclone tropical idai que devas-
tou a Beira a 14 de Março de 2019. O AIB teve uma papel preponderante nas operações de emergência, tendo sido o primei-
ro e principal ponto de recepção de toda ajuda destinada a Beira e áreas adjacentes; e a ifra-estrutura ressentiu-se da pressão. 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 
COMUNICADO 

 

A Electricidade de Moçambique, E.P, informa aos seus estimados Clientes e ao Público 
em geral que, devido a necessidade de realizar trabalhos de Manutenção Preventiva e 
Correctiva das infraestruturas Eléctricas, no Domingo, 15 de Março de 2020, vai 
proceder cortes no fornecimento de energia, no período compreendido entre às 06:00h 
às 16:00h, de acordo com o seguinte programa:  
 
- Interrupção da Linha FL1, FL2, FL3, FL4, FL5, FL6, FL7, FL8, FL9, FL10, Saida para 
Terminal de Carvão da Vale, Saída para Merec, a partir da subestação da 
Munhava, afectando os consumidores estabelecidos nos bairros da Munhava (parte), 
Vaz, Milha 3, Manga, Vila Massane, Chamba, Matadouro, Manga Mascarenhas, 
Aeroporto, Régulo Luís, Inhamízua, Cerâmica, Ndunda 1 e 2, Nhangau, Palmeiras 
1 e 2, Macúti, Estoril, Golden Peacock Resolt (China Town), Massamba, Esturro, 
(parte), Goto, Chipangara, Inhamudima, Ponta-Gêa, Muchatazina, Macurungo, 
Chaimite e Maquinino (parte).  
 
Porque o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes da hora prevista, todas as 
instalações deverão ser considerados como estando permanentemente em tensão. 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a Electricidade de 
Moçambique apela aos seus estimados clientes à devida compreensão. 
 

Beira, aos 11 de Março de 2020 
 

Rua da Companhia de Moçambique Nº 240 * Beira * Moçambique 
Tel (+258) 23326175 * Fax (+258) 23326174 * www.edm.co.mz 

 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 13/03/20, Edição nº 3871 – Página 05/06 

 
VuJonga 15 – cadernos literários | 08 Março 2020 

https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf 
 



 

 

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 13/03/20, Edição nº 3871 – Página 06/06 

   Um ano após o idai: Muitos moçambicanos ainda 
lutam para se reerguer em meio a cortes de ajuda  

 que a próxima colheita de Abril a Maio 
seja relativamente boa na região. No 
entanto, poucas das 250.000 famílias 
cujas casas foram danificadas pelo ci-
clone conseguiram retornar às suas ori-
gens, quanto mais reconstruir. 
  Muitos são agricultores de 
subsistência cujas colheitas foram de-
vastadas no ano passado e que não 
conseguiram replantar a tempo para es-
te ano. A maioria tem níveis persisten-
tes de "crise" ou "emergência" de inse-
gurança alimentar, o que significa que 
não comem o suficiente, pedem em-
prestado o que podem de familiares ou 
amigos, procuram alimentos silvestres 
pouco nutritivos e continuam a precisar 
de ajuda externa para sobreviver. 
  Moçambique tem uma das ta-
xas mais altas de desnutrição crônica 
no mundo - atingindo 43% das crian-
ças menores de cinco anos - enquanto a 
desnutrição aguda está em ascensão 
entre as comunidades afectadas pelo I-
dai. Um raro surto de pelagra, uma 
doença desencadeada pela deficiência 
de vitamina B3, atingiu quase 4.000 
pessoas em Sofala, com os  números  a  
 

 Beira/Joanesburgo – Um ano 
após o ciclone Idai devastar grande 
parte do centro de Moçambique, o fi-
nanciamento limitado para a reconstru-
ção essencial está a impedir que muitas 
das pessoas mais atingidas se recupe-
rem, de acordo com o Programa Mun-
dial para a Alimentação das Nações U-
nidas (PMA). 
  Nas semanas após a maior 
tempestade que atingiu o país, a as-
sistência de emergência do PMA deu i-
nício à recuperação dos 1,8 milhão de 
pessoas. Mas muitos outros, que ainda 
hoje debatem-se com dificuldades, en-
frentam um futuro sombrio e incerto. 
  No mês passado, os déficits de 
financiamento obrigaram o PMA a re-
duzir pela metade os pacotes de assis-
tência alimentar para as 525.000 pes-
soas que trabalham em projectos de re-
cuperação pós-Idai na província de So-
fala, a mais danificada pelo ciclone. 
Este mês, esse apoio vital será inter-
rompido completamente, a menos que 
o PMA receba fundos em breve. 
  "Para as pessoas que tiveram 
suas vidas viradas ao avesso, nossos 
projectos - machambas comunitárias, 
abertura e reparação de estradas e pon-
tes locais, a reconstrução de escolas - 
são uma fonte de esperança", disse Lo-
la Castro, directora regional do PMA 
para a África Austral. "Este trabalho 
essencial deve continuar se queremos 
ver uma recuperação real e duradoura", 
acrescentou Castro. 
  O PMA precisa de 91 milhões 
de dólares para poder implementar to-
talmente projectos de reabilitação para 
as vítimas  do  Idai  este  ano.  Prevê-se 

aumentarem rapidamente. 
  Dada a forte dependência do 
país do sequeiro, da agricultura de sub-
sistência e sua vulnerabilidade às mu-
danças climáticas - sublinhada pelo ci-
clone Kenneth, causando devastação 
generalizada apenas seis semanas após 
o Idai –, investimentos mais significa-
tivos são necessários em adaptação às 
mudanças climáticas e redução de ris-
cos de desastres. 
  "Aumentar a capacidade dos 
moçambicanos de resistir aos impactos 
de secas e inundações cada vez mais 
severas foi o núcleo do nosso trabalho 
antes dos ciclones", disse Castro. "É o 
que devemos retomar agora e, com aju-
da dos parceiros, intensificar nos pró-
ximos anos". 
 Refira-se, entretanto, que o 
PMA  salva vidas em emergências e 
muda vidas de milhões através do de-
senvolvimento sustentável. O PMA 
trabalha em mais de 80 países em todo 
o mundo, alimentando as pessoas afec-
tadas por conflitos e desastres, lançan-
do as bases para um futuro melhor.■ 
(Redacção/ PMA) 
 

Cornelder participa da jornada de 
plantio de árvores 
 Beira (O Autarca) – A Cor-
nelder de Moçambique, empresa con-
cessionária e gestora dos terminais de 
contentor e de carga geral do Porto da 
Beira, no quadro da sua responsabili-
dade social, participa neste sábado da 
jornada de plantio de árvores na cidade 

da Beira. Trata-se de uma actividade 
que assinala a passagem de um ano a-
pós a devastação da cidade da Beira 
pelo idai. O idai deitou a baixo milha-
res de árvores na Beira. Em todas as 
fases de recuperação da Beira pós idai, 
a Cornelder, uma das principais empre-
sas que operam na urbe, destacou-se 
pelo contributo prestado.■ (R) 
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