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Investimentos na dragagem contribuíram para 
crescimento da carga portuária 

 Beira (O Autarca) – Nos últi-
mos anos, consecutivamente, tem cres-
cido o manuseamento de cargas nos 
principais portos nacionais, nomeada-
mente de Maputo, Beira e Nacala. 
 O Ministro dos Transportes e 
Comunicações, Engº. Carlos Alberto 
Fortes Mesquita, que dirige na cidade 
da Beira o XXXVII Conselho Coorde-
nador do sector, que decorre desde a 
última quarta-feira (12JUN 19) até ho-
je, sexta-feira (14JUN19), destacou os 
investimentos que tem vindo a ser rea-
lizados na componente dragagem co-
mo sendo um factor que tem contribuí-
do   significativamente   para  o  cresci- 

mento da carga manuseada nos portos 
nacionais nos últimos anos. 
 Nos últimos anos foram feitos 
importantes investimentos sobretudo 
na dragagem dos portos da Beira e Ma-
puto, permitindo o acesso de navios de 
grande tonelagem o que contribui para 
o crescimento económico em escala. 
 Carlos Mequita destacou tam-
bém a implementação de projectos de 
ampliação e modernização dos portos 
de Maputo, Beira e Nacala como tendo 
contribuído sobremaneira para o cres-
cimento da carga portuária manuseada 
que, conjugada com outros serviços de 
apoio ao transporte registaram, no ano 
 

 
 

Carlos Mesquita, Ministro dos Transportes e 
Comunicações de Moçambique 

 
passado, um crescimento assinalável 
de 15 por cento. 
 

 O   Ministro   Carlos  Mesquita 
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Frase: 
 

Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não 
terão outra escolha senão acreditar com você – Cynthia Kersey 
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referiu, por outro lado, que no alinha-
mento dos nossos programas de desen-
volvimento cabe também a responsabi-
lidade do sector que dirige atrair inves-
timento interno e externo para catapul-
tar o desenvolvimento económico e so-
cial do país, o que exige em grande 
medida uma visão abrangente, perseve-
rança e empenho elevado de todos os 
quadros do Ministrério dos Transportes 
e Comunicações, a todos os níveis. 
  

inculcando um conjunto de capacida-
des, conhecimentos e competências 
que favoreçam a realização de activi-
dades sociais e económicas necessárias 
para o desenvolvimento sócio-econó-
mico sustentável e integrado do país, 
pelo que consta da matriz do XXXVII 
Conselho Coordenador do Ministério 
dos Transportes e Comunicações, ac-
ções concretas para a continua forma-
ção dos quadros do sector.■ (Redac-
ção) 
 

 “Apraz-nos constatar que não 
obstante a conjuntura económica na-
cional e internacional desfavorável ao 
investimento, o sector dos Transportes 
e Comunicações tem estado a lograr ê-
xitos na mobilização de recursos para o 
cumprimento integral das acções plani-
ficadas”. 
 O governante sublinhou, para-
lelamente, que o capital humano deve 
continuar a merecer os melhores pro-
gramas e  oportunidades  de  formação,  
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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 

“Duas ou Quatro Rodas, Há Espaço para Todos” 
 

 

 Atendendo a que cada vez mais um número sig-
nificativo de diferentes meios de transporte preenche os 
cenários quotidianos nas nossas estradas, o tema da sã 
convivência entre os diferentes utentes do meio rodoviá-
rio ganha importância, pela Segurança rodoviária, pela 
satisfação face ao desenvolvimento económico, pelo con-
forto das comunidades, famílias, organizações, comer-
cio, indústria e Instituições. 
 Com as bicicletas, motociclos e motorizadas a 
fazerem cada vez mais companhia aos automóveis, ca-
miões, "chapa" e autocarros, acreditamos que importa a-
pelar aos respectivos proprietários e condutores dos veícu-
los de duas e quatro rodas (justamente por se tratar da pe-
sada maioria) para se lembrarem Deles próprios e de To-
dos os outros no Trânsito, ANTES de efectuarem mano-
bras! 
 Deste modo, o tema em assunto assume o destaque 
de que com, “Duas ou Quatro Rodas, Há Espaço Para 
Todos” e justamente por isso, pretende-se motivar a altera-
ção de comportamentos e atitudes dos condutores de veí-
culos, quer de 2 rodas, quer de 4 ou mais rodas, com ob-
jecto a uma partilha de actos BOM SENSO, e portanto, 
acolhimento e respeito disciplinado ao abraço de uma 
mobilidade mais segura & económica no espaço do am-
biente rodoviário de todos. 
 Assim, pretende-se esclarecer, divulgar e promover 
a: 
 • Adopção dos procedimentos preventivos e de 
Boas Práticas, adquiridos pela via das regras disciplina-
das para uma condução defensiva por parte dos conduto-
res de veículos de “2 rodas a motor” e de “4 ou mais ro-
das a motor”, respeitando as distâncias de segurança, 
certificarem-se da condição dos pneus, moderando a velo-
cidade, antecipando e prevendo o comportamento dos res-
tantes elementos do trânsito na via; 
 • Realização da manobra de ULTRAPASSAGEM 
apenas depois de assegurar que é visto pelo condutor do 
veículo de “4 Rodas”, nomeadamente após estabelecido 
contacto visual através do ESPELHO RECTROVISOR 
do lado direito, e acerca do veículo de “4 Rodas” para que 
a manobra seja feita em segurança por ambos; 
 • Consciencialização da existência de eventuais 
pontos cegos, pelo que é fundamental olhar duas vezes 
antes de iniciar a manobra; 
 • Utilização adequada dos equipamentos de segu-
rança e proteção individual por parte  dos  condutores  de  
 
 
 

“2 Rodas a motor”, como exemplo, Capacete , Luvas  e 
Óculos de Segurança ou viseira, dedicados e apropriados 
ao efeito. 

 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos                                   
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 3 

Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso do partido único 
Frelimo, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de 
Arte produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria 
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal 
Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984. 

 

A Propaganda Política servindo-se da ARTE  
Desde os tempos da antiguidade dos romanos de 

César que a Arte é utilizada e os artistas mobilizados ou 
forçados a mostrar serviço. Neste caso do Calendário 
Tempo, relativo a 1983-84, isso não se verificou. A 
execução deste calendário (bilingue) partiu de uma 
iniciativa privada, acordada entre o seu organizador 
Mphumo JOÃO Craveirinha e a então ‘Tempográfica,’ 
em 1982. (O resto está descrito na epígrafe acima). O 
Calendário de Arte iniciado em 1 de Abril 1983 seguiria 
com o1º de Maio, domingo, em diante, até Março1984.  

 

À esquerda, a representação duma obra do pintor 
Mankeu Mahumana, mais tarde, abusivamente 
utilizada para ilustrar aleatoriamente um 4º congresso 
político em 1983. “A força do socialismo é invencível” 
– o slogan ‘carimbando’ esse mês de Maio.  
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Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   
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Resumo 

 

— Origens da kaPulana: no âmbito de uma sociologia da 

comunicação e cultura.  
— Resiliências no Vestuário: assimilação da cultura europeia 

versus retornos culturais endógenos, alternadamente. 
— Vestuário: bastião identitário popular. 

 
  

A mulher africana criou uma forma multicultural de se trajar entre a 

KaPulana, amarrada por cima da saia em ocasiões especiais festivas, e 

os vestidos de moda ocidentais. Um exemplo de aculturação.  

Em Moçambique baNto, esta fórmula perduraria até à 

contemporaneidade do século XXI.  

Como traje masculino quotidiano, ao africano candidato à integração 
colonial em Moçambique, era-lhe inculcado o uso da calça e camisa, 

roupa interior, casaco e gravata, peúgas e sapatos, uma das condições 
para pertencer a uma civilização considerada superior – a trazida pelos 

europeus, neste caso, pelos portugueses. Mais do que a mulher, o 
homem afro-africano 

adaptou-se mais ‘naturalmente’ ao vestuário masculino ocidental por um 
sentido p 

ático de autopromoção socioprofissional. Grosso modo, o processo 

foi extensivo a todas as colónias europeias em África. 
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A esse grupo de funcionários nativos, no con 

 
xto colonial africano, Kwame Nkrumah (1909-1972) classificou de 

Burguesia Burocrática. Nas colónias portuguesas, eram denominados de 

assimilados. Alguns elementos desse grupo social tornaram-se líderes 

associativos.  

Mais tarde, alguns deles, dentre os enfermeiros nativos do Hospital 

Miguel Bombarda, da capital colonial de Moçambique, tornaram-se líderes 

políticos na clandestinidade e na guerrilha, e a posteriori no novo contexto 

social da pós-independência. Um deles, como é do domínio comum, 

chegou a Presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Hospital Miguel Bombarda de Lourenço Marques, hoje Hospital 
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Abstract 

 

— Origins of kaPulana: in the context of a sociology of 

communication and culture . 

— Clothing resilience: European culture assimilation versus 

endogenous cultural return, alternately. 

— Clothing: popular identity bastion. 
 
  

African woman created a multicultural way of dressing up between 

KaPulana, tied over her skirt at festive special occasions and Western 

fashion dresses – an acculturation example. In Mozambique, in South 

East Africa –, this formula would last until the 21st century. 

          As a daily suit, the African male candidate for colonial integration in 
Mozambique was taught the use of pants and shirts, underwear, coat and 

tie, socks and shoes, as one of the conditions for belonging to a civilization 
considered superior – the one brought by the Europeans, in this case, by 

the Portuguese. The Afro-African man adapted more 'naturally' to the 
western male garment by means of practical sense for socio-professional 

self-promotion. Roughly, the process was common to all European 
colonies in Africa.        
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In the Portuguese colonies they are called “assimilados.” Some 

elements of these social group became associative leaders.  

          Later on, some of them, among the native male nurses at Miguel 

Bombarda Hospital in the colonial capital of Mozambique, became 

underground political   and guerrilla warfare leaders, and a posteriori on 

the new post-independence social context. One of them, as it is common 

public domain, became President of the Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Former colonial Hospital Miguel Bombarda of Lorenzo Marques, 

now Central Hospital of Maputo. 

 


