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Covid-19: Medidas anunciadas pelo Presidente da 
República são adequadas ao contexto moçambicano 
 Maputo (O Autarca) – As 
mais recentes medidas anunciadas pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi 
para conter a propagação da covid-19 
são oportunas, equilibradas e adequa-
das ao contexto moçambicano e mos-
tram um sentido de responsabilidade 
por parte do Governo, ao procurar me-
canismos de controle da situação em 
que o país se encontra face ao aumento 
exponencial dos casos positivos e de 
óbitos causados pela doença. Esta con- 

 

sideração foi feita esta manhã, em Ma-
puto, pelo Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), uma organiza-
ção da sociedade civil moçambicana. 

Segundo a organização, as me-
didas anunciadas vão contribuir para 
reduzir os focos de aglomeração de 
pessoas que tem se verificado nos e-
ventos familiares, cerimónias fúnebres, 
transportes públicos, mercados, praias 
entre outros, muitas vezes sem obser-
vância das medidas  de  prevenção  ele- 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020 
Compra Venda Moeda País 

91.55 93.36 EUR UE 

74.17 75.64 USD EUA 

4.95 5.5 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Seus mais insatisfeitos clientes são sua maior fonte de 
aprendizado – Bill Gates 
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atenção para que não haja excessos e 
nem oportunismos por para dos fiscais 
das medidas anunciadas ou situações 
de violação de direitos humanos. 

Aos cidadãos torna-se cada vez 
mais importante o sentido de observân-
cia das medidas de prevenção como 
distanciamento social, higienização e 
uso de máscaras e/ou viseiras bem co-
mo se fazer a rua apenas quando se 
mostrar necessário de modo a evitar a 
criação de aglomerações aumentando o 
risco de contaminação.■ (Redacção) 

 

tuições de ensino, bem como o funcio-
namento de instituições democráticas 
como a Assembleia da República, as 
assembleias provinciais e as assemble-
ias autárquicas”. O IMD defende que 
um pronunciamento pormenorizado so-
bre estas áreas haveria de ajudar na 
simplificação e facilitação das fontes 
de informação, por parte dos mais di-
versificados quadrantes da sociedade.  

A responsabilização judicial 
dos infractores é importante para de-
sencorajar a práticas que podem pôr 
em causa os esforços para  se  conter  a  

Continuado da Pág. 01 
vando o risco da propagação da doen-
ça. 

A tendência de agravamento 
da pandemia, que não se constata ape-
nas em Moçambique, mas também ao 
nível da região e do mundo, em geral, 
requer que o país esteja em consonân-
cia com os outros países de modo a 
que os resultados venham a ser satisfa-
tório no plano interno e coopere para a 
eliminação da doença no mundo. 

O IMD reconhece que Mo-
çambique não atingiu o nível de gravi-
dade que se verifica nos outros países, 
mas considera que o reforço de medi-
das é importante no plano preventivo e 
de antecipação tendo em conta a reali-
dade do país para responder a uma si-
tuação de colapso do Sistema Nacional 
de Saúde e mais importante evitar a 
perda de vidas.  

"É importante que haja maior 
responsabilidade na observância das 
medidas voluntariamente por cada ci-
dadão no sentido de se conter a evolu-
ção e o reforço das acções de fiscaliza-
ção de modo a se evitar que o país seja 
forçado a recorrer a medidas mais 
drásticas como o confinamento total. 
Deixar o país agravar a situação da co-
vid-19 para um nível que se opte por 
confinamento total, colocaria parte sig-
nificativa de moçambicanos em risco 
de prover o sustento diário", refere o 
IMD em comunicado. 

Reconhecendo a importância 
de o Chefe do Estado ter dado a indi-
cação de que as medidas anteriormente 
tomadas continuam em vigor, desde 
que não contrariem as mais recentes, a 
organização considera que era impor-
tante que se fizesse realce a algumas á-
reas críticas. “Esperávamos que o Che-
fe do Estado fizesse referência à situa- 
ção dos transportes públicos, das insti- 

Covid-19: Município intensifica 
acções nos locais de maior 
aglomeraçãoE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
 

Beira (O Autarca) – Desde a 
“primeira hora” o Conselho Municipal 
da Beira mostra-se empenhado para 
conter a propagação da pandemia da 
covid-19 na autarquia.  

Com o surgimento da segunda 
vaga da doença, cujos níveis de propa-
gação mostram-se mais elevados, a e-
dilidade está a intensificar a sua acção 
com vista a proteger os autarcas locais 
da covid-19.  

Uma acção em curso de sensi-
bilização dos munícipes sobre a impor-
tância da observância rigorosa das me-
didas de prevenção do novo coronaví-
rus está a ser desencadeada nos locais 
considerados de maior aglomeração 
populacional.  

Para já, os mercados e os ter-
miniais de transporte público são os lo-
cais mais visados. Nesses pontos, os 
munícipes são sensibilizados para o u-
so obrigatório de  máscaras  de  protec- 

 
ção da boca e do nariz, e lavagem das 
mãos. A Polícia Camarária está envol-
vida nesta campanha e não tem permi-
tido o excesso de lotação nas viaturas e 
autocarros de transporte de passage-
ros. Cada autarca é chamado a ser res-
ponsável no cumprimento das medidas 
de prevenção.■ (Redacção) 
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MTC entrega donativos em Cabo Delgado 
Pemba (O Autarca) – A pro-

víncia de Cabo Delgado recebeu 10 
contentores com mais de 156 toneladas 
de bens diversos não perecíveis para 
beneficiar a população afectada pelos 
ataques terroristas. A entrega foi efec-
tuada na manhã de terça-feira (12JAN 
2021), no porto de Pemba, pela Vice-
Ministra dos Transportes e Comunica-
ções, Manuela Rebelo, no culminar do 
movimento de solidariedade “Todos 
Juntos Enchemos um Navio de Espe-
rança”. 

 

Os donativos foram arrecada-
dos no âmbito de uma iniciativa do Mi-
nistério dos Transportes e Comunica-
ções em parceria com diversas institui-
ções do sector, com o objectivo de faci-
litar aos moçambicanos a manifestação 
de solidariedade e prestação de apoio 
aos concidadãos vítimas de ataques ter-
roristas em Cabo Delgado. 

O movimento que consistiu na 
arrecadação de produtos alimentares de 
primeira necessidade não perecíveis, 
vestuário, calçado e utensílios domésti-
cos doados por funcionários das insti-
tuições do sector dos Transportes e Co-
municações e por demais cidadãos de 
boa vontade, resultou em pouco mais 
de 156 toneladas de bens alimentares 
não perecíveis, produtos de higiene e 
limpeza, artigos para bebés, utensílios 
diversos, entre outros bens arrecadados 
durante 26 dias, período em que durou 
a campanha. 

Na ocasião, Manuela Rebelo 
procedeu igualmente à entrega de dois 
autocarros a transportadores de Monte-
puez e Pemba, no quadro dos esforços 
do Governo para reduzir a crescente 
demanda do serviço de transporte pú-
blico de passageiros em Cabo Delgado. 

Intervindo na cerimónia de en-
trega dos donativos, a Directora Geral 
do INGC, Luísa Meque, expressou pro-
funda apreciação pelo gesto, certifican-
do que o mesmo será de grande impac-
to para a minimização do sofrimento 
das populações assoladas, assegurando 
que a distribuição dos donativos será 
feita com maior brevidade. 

Por sua vez, Armindo Ngunga, 

 
 

Secretário de Estado naquela provín-
cia, saudou a iniciativa do Ministério 
dos Transportes e Comunicações e a- 
gradeceu a solidariedade demonstrada 
nesta união de esforços dos moçambi-
canos em prol da população de Cabo 
Delgado que enfrenta sérios desafios 
face à situação de terrorismo vivido na- 

 

 
 

naquele ponto do país.  
A cerimónia de entrega de do-

nativos culminou com a distribuição 
de kits à população da aldeia de Nga-
lane, no distrito de Metuge pela Vice-
Ministra, orientada pelo Instituto Na-
cional de Gestão de Calamidades.■ 
(Redacção/ CI) 
  
 MRM oferece apoio alimentar aos 

deslocados em Cabo Delgado 

 
principal parceiro de desenvolvimento 
da área onde opera. Acreditamos que 
estes alimentos vão fazer a diferença 
para estas famílias”, referiu Claudius 
Nhongonhema, Director-Geral adjunto 
da MRM. 

Dado o contexto de aumento 
do número de casos de covid-19 e a 
necessidade cada vez maior de preve-
nir o contágio, a MRM decidiu não or-
ganizar um evento público para distri-
buir os alimentos por conta própria. 
Ao invés disso, procedeu à entrega a-
través de uma carta dirigida ao gover-
no distrital, acompanhada com os pro-
dutos e a sua distribuição será da res-
ponsabilidade do governo distrital que 
está melhor preparado para alcançar 
com segurança às populações neces-
sitadas.■ (Redacção/ CI) 

 

Namanhumbir (O Autarca) – 
A Montepuez Ruby Mining (MRM) 
entregou diversos produtos alimenta-
res ao Governo distrital de Montepuez, 
na província de Cabo Delgado, para a-
poiar os deslocados do terrorismo que 
fugiram para o Posto Administrativo 
de Namanhumbir. 

Com os ataques terroristas em 
Cabo Delgado a causarem uma crise 
humanitária, mais de 500 mil pessoas 
encontram-se sem abrigo e alimentos, 
pois abandonaram as suas casas em 
busca de áreas mais seguras.  

O núme-ro de deslocados cres-
ce diariamente. O Posto Administrati-
vo de Namanhumbir tem, actualmente, 
cerca de 6 mil deslocados instalados 
nas áreas de recepção e em casas de fa-
mílias. 

Sendo a alimentação uma ne-
cessidade urgente para estas pessoas, a 
MRM ofereceu 500 kits com produtos 
alimentares básicos para garantir que 
vidas possam ser salvas nos pontos de 
acolhimento. 

“A MRM envolve-se com as 
comunidades através de um diálogo a-
berto com transparência e respeito, as-
sumindo a sua  responsabilidade  como 

 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 2/3 
 Nesta fase em que imperava o princípio das nego-
ciações diplomáticas com os régulos visando a fixação por-
tuguesa, os portugueses estabeleceram relações dialógicas 
com Gungunhana então régulo de Gaza, solicitando-lhe a 
permissão da sua fixação no Bangue. Nesta ordem de ideias, 
o Secretário Geral do Governo Geral de Moçambique, José 
Joaquim de Almeida, obteve, do mesmo Gungunhana, em 
Mossurize, em 14 de Fevereiro de 1887, tal permissão pois o 
mesmo afirmara que «(…) não estorvará que os brancos ha-
bitem no Bângue ou em  qualquer ponto da costa onde ou-
trora habitaram assim como no Chupanga» (cfr. Alexandre 
Lobato, o.c., pág. 22). Esta nota, para os portugueses, signi-
ficava que estavam criadas as condições da actualização da 
potência inerente ao acto representado pelo § único do artigo 
1º do decreto que cria o Distrito de Manica supra citado.  
Neste horizonte, depois de o Governador de Sofala, Jorge 
Pinto de Morais Sarmento, ter recebido ordens da instalação 
do Comando militar do Aruângua em 1 de Julho de 1887 
que se fundam nos pressupostos do princípio epistemológico 
acima referido, o mesmo Governador dirigiu-se, por dois 
dias, ao Bangue em Julho do mesmo ano tendo por fim a es-
colha do local exacto para a instalação do referido posto. Es-
colhido o sítio, em 19 de Agosto de 1887, a expedição com-
posta pelas seguintes partes que constituíam o todo: Gover-
nador de Sofala, comandante Luis Filipe, um alferes, um 
sargento, um cabo, 25 soldados, um médico e um enfermei-
ro, chegou ao Chiveve, pertencente ao Bangue. Abrigou-se 
numa casa pertencente ao prazeiro Barata e em palhotas 
construídas pelo mesmo. Insta-se salientar que meses antes, 
esta região tinha-se desligado do Distrito de Manica passan-
do a pertencer ao Distrito de Sofala. Em 20 de Agosto de 
1887 foi inaugurado o mesmo posto instalado na ponta do 
Chiveve, na margem esquerda do Aruangua ou Púngue – o 
termo de instalação foi assinado no sítio do Chiveve- estan-
do presente, entre outros, o Governador de Sofala Jorge Pin-
to de Morais Sarmento,  Luis  Inácio,  comandante  do  posto 

militar do Aruangua e João Eduardo Coelho Barata tornan-
do-se, assim, em acto a potência inerente ao acto representa-
do pelo § único do artigo 1º do decreto supra citado (cfr. Ibi-
dem, págs. 24-25; cfr. tb. Bol. Of. de Moç. 42 (1887) pág. 
477; cfr. tb. Mário Augusto Costa, o.c.pág. 60.). Concebeu-
se e efetivou-se o projecto da ação representado pela public-
cação do Jornal do Bânguè (cfr. Mário Augusto Costa, o.c., 
pág. 31ss). Urge acentuar que o motivo que levou à desane-
xação do Comando Militar do Aruangua do Distrito de Man-
ca e a sua anexação provisória ao Distrito de Sofala, de acor-
do com a portaria de 22 de Julho de 1887, enraiza-se na or-
dem da distância, isto é, no facto de que a foz do Púngue se 
situava mais próximo de Chiloane, sede do governo de Sofa-
la, do que da do Distrito de Manica (Gouveia- Gorongosa ou 
vila de Manica).  Do mesmo modo, as razões que determina-
ram a instalação do Comando militar na margem esquerda e 
foz do rio Púngue, e não na direita, como se diz no decreto 
supra aludido, segundo a mesma portaria, são as de ordem 
geográfica, politica e comercial.  
  Colocando-nos sob a perspectiva da origem da nova 
denominação do espaço em consideração, salienta-se que o 
Ministro da Marinha enviou um telegrama ao Governador 
Geral de Moçambique comunicando-lhe o seguinte: «Lis-
boa, 21 de março, 1887, ás 11h. e 30 p.m. Nasceu Principe 
da Beira. Suspenda despacho tribunaes, repartições durante 
três dias. Salvas e festejos de costume» (Bol. Of. de Moç. 12 
(1887), pág. 113). O nascido era Luis Filipe a quem deram o 
título de príncipe da Beira (Beira de Portugal). Instalado o 
Comando militar no sítio do Chiveve, decidiu-se que a enti-
dade Bangue passasse a designar-se Beira em homenagem 
ao príncipe herdeiro D. Luís Filipe (cfr. Alexandre Lobato, 
o.c. pág. 15; cfr. tb. Rui Costa Rodrigues, o.c., págs. 40-41). 
De facto, «Bangue era o primitivo nome da povoação a que 
mais tarde se chamaria Beira» (A Beira no presente e no 
passado, Imprensa da Companhia de Moçambique, Beira 
1939, nota 1 da pág. 4). 
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Cingindo o nosso ponto de vista à atividade comer-
cial na nascente povoação da Beira, realça-se que o primiti-
vo comércio constatável nos anos de 1887- 1888 resumia-se 
na saída da borracha de cêra. Porém, logo a seguir consta-
tou-se, de modo progressivo, a afluência de mercadorias no 
porto que eram encaminhadas para a região de Manica. A 
causa deste grande fluxo de mercadorias enraiza-se na insta-
lação do Comando militar do Aruangua, considerado então 
ponto bastante comercial para onde os comerciantes come-
çaram a mandar fazenda por terem garantida a sua seguran-
ça, achando com facilidade, naquele espaço, géneros para 
permutação. Outra dimensão causal funda-se na presença da 
Companhia de Moçambique mineira no espaço da Beira, en-
tão em atividade na região mineira de Manica.  A plena inte-
ligibilidade disto, postula uma breve referência à mesma 
Companhia. Neste horizonte, Paiva de Andrada, o Mafam-
bisse (Mafambisse é alcunha nativa atribuída ao mesmo Pai-
va, significando aquele que anda de pressa, que anda muito), 
viveu a experiência do fracasso visto que a sua Companhia 
de Ofir supra mencionada não conseguiu realizar os traba-
lhos preparatórios a que era obrigada a realizar por motivos 
de insegurança reinante no espaço da sua concessão que es-
tava sob a jurisdição do Império de Gaza. Concebendo outro 
projeto da ação cristalizado na constituição doutra company-
hia, efetivou-o ao fundar a Companhia de Moçambique mi-
neira em 8 de Março de 1888 (era franco- portuguesa), com 
o capital de 180.000$000 reis, a qual adquiriu os direitos da 
Companhia de Ofir e da Sociedade dos fundadores da com-
panhia geral da Zambézia. Note-se que as condições deter-
minantes constatáveis no espaço da Concessão da Compan-
hia de Moçambique eram representadas pelo fato de que 
Joaquim de Almeida obtivera de Gungunhana, em 1887, a 
permissão para a realização das suas actividades mineiras 
em Manica, como o tinha feito em relação a Bangue segun-
do o que retro constatámos. Neste horizonte, o problema da 
insegurança tinha sido resolvido.  

Um grupo de individualidades ligadas à mesma 
Companhia de Moçambique, concebeu um projecto da acção 
cristalizado no pedido das concessões ao governo tendo-o e-
fectivado em 17 de Março de 1888, ao requerer ao mesmo 
governo concessões em Tete pertencentes à Sociedadade dos 
fundadores da companhia geral da Zambézia acima mencio-
nada e as pertencentes à Companhia de Ofir. O Governo in-
clinou-se a instar à mesma Companhia a proceder à escolha 
exclusiva duma zona. Antes da resposta oficial do Governo, 
a Companhia de Moçambique,  fundando-se  implicitamente 

na dimensão do caráter impositivo do ser, comunicou ao go-
verno português que expedira para a costa oriental a sua pri-
meira remessa de fazendas, utensílios, ferramentas, etc., des-
tinadas à feitoria que devia então estar instalada na Beira, 
ponto de partida para os campos de Manica bem como o va-
por (o mafambisse) que se destinava a navegar no Púngue. 
Na conexão da sua fundamentação argumentativa insere da-
dos relativos ao facto de que o representante da Companhia 
em África era João de Resende (mais tarde, em 1890, acu-
mulou este cargo com o de Intendente dos negócios indíge-
nas em Manica). Note-se que Morais Sarmento, condensador 
da experiência governativa e já como antigo Governador de 
Sofala, representava a Companhia de Moçambique mineira 
na Beira. Esta nota significa que a mesma, fundando-se na 
dimensão pragmática, escolhera a zona da Companhia de 
Ofir (cfr. J. P. Oliveira Martins ao Director Geral do Ultra-
mar, 4/5/1888: AHU, C.M; cfr. tb. Alexandre Lobato, o.c., 
pág. 23). O governo deferiu o requerimento do supra referi-
do grupo por mediação do decreto de 20 de Dezembro de 
1888 concedendo à Companhia de Moçambique, as minas 
do estado situadas na bacia hidrográfica dos rios Búzi e A-
ruangua - Púngue (zona da concessão da Companhia de Ofir 
acima aludida), vivendo, assim, a mesma, a experiência de 
êxito. 

A visualização da forte representação significativa 
das possibilidades existentes no porto da Beira, por parte da 
Companhia de Moçambique, impeliu-a a conceber o projec-
to da ação representado pela balizagem do canal de acesso 
tendo-o efectivado em 1888, sendo colocadas seis boias em 
1889. Esta balizagem foi possível em virtude do previamen-
te colocado representado pelo facto de neste mesmo ano de 
1888, um capitão sueco Hillestrom, comandante dum peque-
no vapor do Natal, o Lyon, então ao serviço da Companhia 
de Moçambique mineira, ter reconhecido o grande canal de 
acesso. O projeto similar verificou-se em 1891 pois que re-
gistou-se outra balizagem tendo o governo concorrido com 
as despesas. 
 Estas condições determinantes representadas pela 
instalação da referida Companhia na Beira e pelo grande flu-
xo de mercadorias pertencentes à mesma Companhia e às 
Companhias suas sub-concessionárias e mais tarde, à Rodé-
sia, determinaram a decisão do governo centrada no estabe-
lecimento, na Beira, pela portaria de 16 de Agosto de 1890, 
da delegação alfandegária, visando dar despacho aduaneiro 
de entrada e saída dos vários produtos que se dirigiam ao re-
ferido porto. Urge tornar inteligível o facto de que ainda em 
1890 as mercadorias iam a despachar a Chiloane. 

 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: oautarca@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2021 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 26.400,00 


