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Cidade da Beira em estado de alerta devido a 
ocorrência de depressão tropical este fim-de-semana 
 Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira está sob alerta devido a ocor-
rência de depressão tropical neste fim-
de-semana, a partir de amanhã, sábado 
(16), com pico no domingo (17), que 
será caracterizada por chuvas fortes a 
muito fortes (que podem superar 100 
milímetros em 24 horas), acompanha-
das de trovoadas e ventos com rajadas 
fortes até 70 km/h. 
 As autoridades autárquicas da 
Beira apelam aos munícipes a observa-
rem medidas de precaução necessária 
com vista a prevenção de danos mate-
riais e humanos. 
 A edilidade  assegura  que  terá 
 
  
 

 
equipas em prontidão para agir assim 
que fôr necessáio.■ (Redacção)   

Frase: 
Nunca ache que alguém é melhor que você e nunca se ache melhor que 
ninguém. Cada um tem um caminho a seguir e uma liЋão para 
aprender.■  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.82 71.2 EUR UE 

61.85 63.08 USD EUA 

4.43 4.52 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 DESCARTADA A HIPÓTESE DE A CAÇA ILEGAL PRATICADA POR SEIS RÉUS JULGADOS ESTA 
SEMANA NA GORONGOSA TER SIDO REALIZADA FORA DOS LIMITES DO PNG  

Parque Nacional da Gorongosa confirma “toda área 
de Nhamacuenguere está dentro da zona tampão”  
 

 

dos na zona tampão do PNG já tinham 
abatido os animais “e isso não constitui 
flagrante delito”. Referiu ainda que 
nem toda área de Nhamacuenguere faz 
parte da zona tampão do Parque Nacio-
nal da Gorongosa. 
 Consequentemente, Juiz que 
julgou o caso solicitou que lhe fosse a-
presentado o mapa relativo a área do 
Parque Nacional da Gorongosa para a- 
ferir se de  facto  a  região  de  Nhama- 

cuenguere está ou não dentro dos limi-
tes da zona tampão. 
 A versão do mesmo mapa que 
O Autarca teve acesso já foi entregue 
ao Juíz para a análise necessária. 
 Com efeito, com a apresenta-
ção do mapa que confirma que toda a 
área da localidade de Nhamacuengue-
re, posto administrativo de Mafambis-
se, no distrito de Dondo, está totalmen- 
te dentro da zona tampão do  PNG,  cai 

 Beira (O Autarca) – Os res-
ponsáveis pela gestão do Parque Na-
cional da Gorongosa (PNG), na pro-
víncia central de Sofala, confirmaram 
ao O Autarca, através de um mapa en-
viado à nossa Redacção, que toda a á-
rea da localidade de Nhamacuenguere, 
posto administrativo de Mafambisse, 
no distrito de Dondo, está totalmente 
dentro da zona tampão da area de con-
servação. 
 A confirmação surge na se-
quência do caso de seis indivíduos sus-
peitos de caça furtiva e crimes conexos 
no Parque Nacional da Gorongosa, cu-
jo julgamento teve lugar na última ter-
ça-feira (12), no Tribunal Judicial Dis-
trital de Gorongosa que marcou para a 
próxima quinta-feira (21) a apresenta-
ção da respectiva sentença. 
  Durante o julgamento, o advo-
gado dos seis réus, nomeadamente 
Shazeen Abdul Rahin, Eduardo Givan-
das de Matos Pereira, Eduardo Eloy 
Mendes da Siva, Nelson Romeu Gon-
çalves (residents na cidade da Beira), 
Abdul Rahin Sadik Daud, residente na 
cidade de Chimoio e pai de Shazeen 
Abdul Rahin, e Alberto Nhangosol, re-
sidente no Posto Administrativo de 
Nhampoca, este último que tinha a ta-
refa de pisteiro do grupo de furtivos, 
teria evocado que “não há como provar 
que os animais foram abatidos na zona 
tampão”, alegadamente porque quando 
os  seus constituintes foram neutraliza- 
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 podem ser condenados a penas de pri-

são maior que variam entre oito a 12 a-
nos de cadeia. 
 Os indivíduos em causa foram 
flagrados pelo corpo de fiscalização do 
Parque Nacional da Gorongosa na ma-
drugada do dia 09 de Setembro de 
2018, na localidade de Nhamacuengue-
re, zona tampão do PNG, graças a de-
núncias da comunidade local. 
 Os acusados foram flagrados 
na posse de nove animais que se presu-
me tenham sido abatidos na zona tam-
pão do Parque Nacional da Gorongosa, 
dos quais alguns eram sub-adultos e/ou 
fêmeas, sendo assim  considerados  es- 
 

pécie protegida. Trata-se de três chan-
gos (uma fêmea e dois machos), uma 
imbabala fêmea, um facocero macho, 
duas pivas (ambas sub-adultas) e duas 
perdizes.  
 

 Testemunhas que afirmaram 
ter ouvido os tiros que supostamente 
resultaram no abate dos animais deram 
a indicação clara de os mesmos terem 
sido mortos na zona tampão do PNG. 
 

 A operação da sua neutraliza-
ção desenvadaeda corpo de fiscaliza-
ção do PNG resultou ainda na apreen-
são de uma carrinha de marca Toyota 
com a matricula MBF-31-85, três ar-
mas de fogo de calíbres 22, 308 e 12, 
198 munições das quais 167 de calíbre 
22, 21 de calíbre 308 e 10 de calíbre 
12; uma culatra de arma de fogo; um 
GPS e três holofotes. 
 

 Os indiciados chegaram a per-
manecer detidos durante alguns dias 
nas celas do Comando Distrital da Po-
lícia da República de Moçambique 
(PRM), para onde haviam sido enca-
minhados depois da sua neutralização, 
tendo posteriormente sido restutuídos a 
liberdade (provisória) mediante paga-
mento de caução no valor aproximado 
a um milhão e 200 mil meticais.■ 
(Chabane Falume)  
 

por terra a alegação de que a caça ile-
gal praticada pelos seis réus possa ter 
sido realizada for a dos limites do Par-
que Nacional da Gorongosa. 
 Além da caça ilegal na zona 
tampão do Parque Nacional da Goron-
gosa, pesa ainda sobre os mesmos réus 
outros quatro crimes graves, nomeada-
mente posse ilegal de armas de fogo, 
uso ilegal de armas de fogo, abate de 
espécies protegidas por Lei e caça noc-
turna.  
 Segundo apurou O Autarca de 
uma fonte jurídica, num cenário nor-
mal havendo evidências de cometi- 
mento  dos cinco ilícitos, os implicados 

Tribunal sul africano rejeita pedido de liberdade 
provisória solicitado pela defesa de Manuel Chang 
 Beira (O Autarca) – A Juíza do Tribunal sul africano de Kempton Park, em Joanesburgo, Sagra Sagrayon, rejeitou 
nesta sexta-feira (15) o pedido de liberdade provisória mediante pagamento de caução solicitado pela defesa do antigo minis-
tro moçambicano das Finanças e Deputado da Assembleia da República pela Bancada da Frelimo, Manuel Chang. 
 Com efeito, Manuel Chang que se encontra detido na África do Sul desde finais de Dezembro do ano passado, quan-
do pretendia embarcar para Dubai, deverá aguardar na prisão a decisão do mesmo tribunal sobre o pedido de extradição apre-
sentado pelas autoriades dos Estados Unidos da América (EUA), que deve ser proferido no próximo dia 26 de Fevereiro cor-
rente.  
 Entretanto, o Procurador encarregue pela tramitação do processo de extradição junto do Tribunal de Kempton Park 
disse, hoje, à imprensa, em Johanesburgo, que não recebeu ainda o pedido de extradição das autoridades moçambicanas.■  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

15 de Fevereiro de 1924 ... Ricardo Rangel 
  

 
 Este amante do jazz, essa incontornável figura do 
mundo da fotografia nasceu no dia 15 de Fevereiro de 
1924. Completaria hoje os seus 95 anos de idade.■ 
 

PS: a fotografia que ilustra este artigo é de autoria de 
Ricardo Rangel. Foi tirada num dos bares da então Rua 

Araújo, hoje Rua de Bagamoyo.■ 
 

 Quando eu realizava “O Fio da Memória”, convi-
dei Ricardo Rangel para uma entrevista. Era importante ou-
vir a história de um dos mais conceituados foto-jornalistas 
moçambicanos. Independentemente de falarmos do que fo-
tografou ao longo dos seus muitos anos de actividade, eu 
pretendia que ele me falasse do seu gosto pela música e do 
jazz em particular. Pedi-lhe que trouxesse alguns discos 
que ele gostaria de tocar no programa. 
 Ricardo respondeu ao meu convite com um pedido: 
“antes de gravarmos a entrevista, tens de vir a minha casa, 
para veres os discos que tenho”.   
 E no dia marcado, eu fui. No canto da sala, os dis-
cos, devidamente arrumados. Maioritariamente discos de 
jazz. Muitos discos. Das mais variadas vozes e orquestras. 
Quiçá uma das maiores colecções particulares. No seu gira-
discos, de alta qualidade estereofónica, fomos ouvindo 
Louis Armstrong, Duke Ellingtoon, Count Bassey, Glen 
Miller, Cab Callaway ou Frank Sinatra. 
 Durante mais de uma hora Ricardo Rangel foi es-
colhendo os discos que, na semana seguinte levaria para a 
gravação do “Fio da Memória”. 
 

@ 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 

Gere uma Frota rodoviária & pretende Reduzir 
Custos e outros pesados impactos? 

 

 Prezados  Interessados, 
 Pois,.. os Custos,.. e os custos? 
 O trunfo? ..encontra-se no modelo e valor do diag-
nostico que deve  adopter  na  avaliação  das  necessidades 

especificas no seu ambiente produtivo,... 
 Benefícios a todos, quando e se aplicados os proce-
dimentos dedicados aos valores disciplinados alinhados ao 
método  DEDICADO  ao SEU uso e manutenção, e por a- 
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fissional de seus funcionários, isso mostra aos funcionários 
que você gestor,.se importa com o bem-estar deles.  
A acessibilidade da adequada, programada e atempada 
quanto aos aplicativos seleccionados para Formação conti-
nua,  se ordenada função do correcto diagnostico, tam-
bém proporciona o treinamento acessível a uma rede ainda 
mais ampla de funcionários, sendo estes, actualizados por 
apropriada capacitação dos procedimentos, correcto uso e 
manutenção dos meios e respeito pela partilha do ambiente. 
 Reduz seu impacto no meio ambiente:  
 Não é apenas nossa responsabilidade reduzir os 
custos, mas também reduzir nossa presença ( o tempo gasto 
na verificação ) em modelo de supervisão in loco e isso, 
consegue-se APENAS se a Equipa estiver motivada, inte-
ressada e consciente de como evitar o Risco de incidentes, 
logo reduzindo despesa e custos, simultaneamente!  
 A metodologia da Condução Defensiva ajuda os 
condutores e motoristas, assim como aos mecânicos a redu-
zirem sua pegada e a enfrentarmos a pressão social para re-
duzir as emissões de carbono a favor de minimizarmos os 
impactos climatéricos, descontrolados. 
 Estima-se que pelo menos metade da força de tra-
balho deverá abraçar a disciplina de respeito ao meio am-
biente, dentro dos próximos cinco anos. 
 Um dos maiores atractivos do talento da geração 
do milénio será a abordagem da empresa aos negócios am-
bientalmente conscientes, porem, unicamente tolerados a-
penas pelos actores capazes e que se apliquem de conformi-
dades com as normas ISO, nas componentes de serviços e 
de produção, regularmente conferidos por auditores espe-
cialistas nos domínios das actividades criticas. 
 Isto representa e significa satisfação e plena inte-
gração com a formação continua, se programada e definida 
por diagnostico prévio, alinhados com os objectivos dos 
desempenhos nivelados a baixo risco, facilitando politicas 
de custo concorrencial nos mercados, onde exclusivamente 
os métodos da Condução Defensiva Avançada contribuem 
e distinguem-se como geradores e a reger um AMBIENTE 
controlado, assegurando o caminho mais facilitador a bom 
porto de todos, nas entregas atempadas, para tantos o 
muito. 
 O conhecimento sobre o risco, aplicando-se nas 
regras preventivas, olhando ao meio ambiente e Saúde 
disciplinada, gera facilidades a Vida, reduz custo e assegur  
a segurança,.. em Primeiro. 
 Actualize-se, valorizando e motivando o seu Team, 
inicie o Diagnostico definindo as necessidades espe-cifi-
cas, adopte o sistema deFormação apropriado e realize a 
colheita dos resultados que serão evidentes e explosivos 
na redução de impactos.■ 

 

plicativos dos termos e condição da condução Preventiva 
ou Defensiva: 
 Evidencias de boas praticas no domínio,.. incluem: 
 Redução de custos:  
 A Condução Defensiva ensina o motorista/ con-
dutor e mecânico a saberem como poupar valores, preve-
nindo por vidas, reduzindo acidentes, desgaste nos veículos 
e substancial respeito pelo meio ambiente em defesa e con-
servação pela estabilidade possível do clima e natureza, a 
que o Homem pertence.  
 Um veículo que percorre 3 000 km por mês, utili-
zando 10l / 100km, pode economizar até R5 000 por ano 
reduzindo o consumo de combustível em dois ou três litros 
por 100km. 
 Se você multiplicar isso por uma frota de 100 veí-
culos, isso significa uma economia de quase R $ 500 mil 
por ano. 
 É um investimento de baixo custo e de retorno i-
mediato: 
 O treinamento/ formação permite que você fortale-
ça as habilidades dos colaboradores (motoristas, conduto-
res, mecânicos, inspectores, técnicos, administrativos, su-
pervisores, gestores, etc..) que afectam não apenas o suces-
so de sua empresa, mas também a segurança do funcioná-
rio, disponibilidade da frota ou de um veiculo, baixa o cus-
to de operação por cada km e reduz ainda todas as despesas 
imprevistas, consumíveis e tempos gastos, em zelo, mesmo 
fora dos orçamentos. 
 Economia de tempo e Disponibilidade da Frota:  
 Em momentos em que a demanda do NEGOCIO é 
alta ou durante meses de trabalho mais curtos, como De-
zembro e Janeiro,  a formação por capacitação especializa-
da e dedicada a cada grupo por diagnostico prévio, garante 
que seus motoristas/condutores possam agir adequadamen-
te quando seu tempo é muito limitado para manter a opera-
ção sob controlo e de harmonia com o interesse e satisfação 
do mais baixo custo por Km, dentro das normas e disciple-
nas de prevenção do risco, segurança e respeito ao próxi-
mo, bem como ao meio ambiente. 
 Você demonstra seu compromisso com o trânsito 
(logo quebra a distracção): 
 Seu compromisso de melhorar continuamente os 
valores e procedimentos, tanto comportamentais, controlo, 
zelo, atento e bem como, dos actos seguros por métodos 
preventivos evidenciados pelos seus motoristas, posiciona 
você como uma organização inovadora, totalmente com-
prometida com o ambiente de fluidez positiva no trân-sito, 
e não apenas quando for conveniente para você Gerente, 
Supervisor ou decisão intempestiva do motorista/ con- 
dutor. 
 Melhora a moral dos Colaboradores: 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Isabel Zamith: Uma Composição Melódica 
 
 
 Quem procura habitualmen- 

te na leitura dos textos de Catálogos uma explicação para o 
Tema dos Quadros que um pintor ou pintora possa expor 
numa Exposição Individual que faça ou das Técnicas utili-
zadas, ficará desiludido ao ler esta breve introdução. É que 
eu próprio faço algumas perguntas para as quais ou não 
tenho resposta ou me surgem várias, o que não facilita as 
coisas. E o “traquejo” que tenho, habituado que estou, a a-
nalisar Obras e Percursos de Artistas, é imenso, convenha-
mos. Mas… adiante! 
 

 É sempre com agrado que escrevo e analiso a pin-
tura de Isabel Zamith, uma Artista de cariz Naturalista por 
excelência. Aprecio a mestria com que cria a atmosfera 
dum Quadro, como trabalha a variedade dos coloridos e co-
mo os rasga com uma cor pura e sensorial. Através da 
Composição dessa Atmosfera, que nos é transmitida, aliás, 
de imediato, desprendem-se gestos vários que vão da Emo-
ção ao Prazer de uma Paisagem de fim-de-tarde, o Por-de-
Sol no Horizonte do Oceano, do Afecto à Alegria do Sorri-
so de uma Criança, da Cor ao Fantástico das suas pincela-
das largas e harmoniosas. Tudo isto mais não é, no fim de 
contas, que um declarado Diálogo entre o Utente e o Autor 
da Obra. As suas Marinhas, Cascatas, Ribeiros ou Lagos – 
como acontece com o Quadro que ora incluímos – , o ex-
pectador é arrastado rapidamente para o âmago dum ele-
mento líquido. E qual a razão deste sortilégio? Em virtude 
de haver um peixe (ou não) pintado? Várias pedras? Em 
que área se deslocam (ou não) ambos? No Mar, num Rio 
ou num Aquário?  
 

 Para não nos desorientarmos vai ser necessário ter 
como Bússola a Cor, o deslize do traço, da pincelada mais 
acentuada ou de efeito transparente, e o tratamento da Luz. 
Vemos então que o Verde, os Azuis, os Castanhos e o 
Branco evocam a Água Salgada dos Oceanos ou dos Rios, 
o Amarelo das folhagens que é cortada pelo Branco da Es-
puma e pelos reflexos do Azul Celeste dos Céus. Quanto ao 
Azul Negro e Profundo, onde habita provavelmente livre e 
misterioso o imaginário Deus Glauco – Monstro Marinhos 
envolto em Lendas e Alegorias Mediáveis – sugere-nos a 
Superfície dos Grandes Oceanos ou talvez dos Rios ou 
mesmo dos Ribeiros ou de uma simples Cascata, quem sa-
be…? 
 

 A viagem prossegue por espaços familiares. Espa-
ços que diríamos silenciosos mas a que não faltam um in-
tenso Movimento. Temos assim  “a sarabanda”  dos  Peixes  

 
 

A Pintora Naturalista 
Isabel Zamith 

 
 

«… Ou talvez dos Rios…» 
Quadro de Isabel Zamith 

na Cratera, os inevitáveis redemoinhos embrulhando vultos 
flutuantes e as formas do «Mar das Acidentadas Margens». 
Neste Mundo em suspensão os Peixes assemelham-se a 
Colcheias duma Pauta de Música ou pelas Figuras Anóni-
mas que surgem, amiúde, na sua vasta Obra Pictórica. Tudo 
alinhado pelo traço formam, como observou um dia Mestre 
Fortunato Anjos (1908-2000), «uma composição melódi-
ca». Efectivamente, assim é! 
 São Paisagens — Reais ou Imaginárias, isso que 
importa? — que nos convidam a abandonar, por momentos, 
“o difícil” Mundo Exterior do Quotidiano Terrestre onde o 
peso do Corpo existe É então que somos convidados a en-
trar na Pintura de Isabel Zamith e viajarmos, sem perigo, 
num Oceano Inventado, num Poente que desaparece no Ho-
rizonte onde a nossa visão se perde, nas Sombras dos Casa-
rios de Aldeia, com a chegada da Noite, das Cidades Ador-
mecidas ou cheias de Movimento Humano,  das Figuras 
que preenchem as Romarias e as Festas das nossas Aldeias, 
deste Povo livre e isento que a Pintora retrata com mestria e 
sabedoria, através da execução e dos pormenores evidentes 
de cada Quadro que realiza no seu Atelier. Aceitemos, en-
tão, o “seu” Convite, pois é necessário Navegar pela sua 
Pintura para ficarmos a conhecê-la melhor, para que possa-
mos acarinhar, incentivar e promover junto do grande pú-
blico e do meio da ARTE, em particular, a sua devida, me-
recida e justa divulgação. Um nome a ter em conta, por 
conseguinte. Isabel Zamith nasceu em Nampula (Moçam-
bique), no dia 2 de Abril de 1960, tendo iniciado a sua ac-
tividade Artistica nas técnicas do Desenho (carvão). Gua-
che, Aguarela e Óleo. É uma pintora de feição Naturalista, 
representada em diversas Colecções Particulares e Institui-
ções do Estado em Portugal. A cotação Média da sua Obra 
oscila entre os 500 e os 4.000 Euros.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Holanda planeja pavimentar suas ruas com plástico 
recolhido dos oceanos 
 Que tal despoluir os ocea-
nos e, de quebra, utilizar todo o li-
xo plástico recolhido da água para 
construer ruas mais duráveis (e 
menos esburacadas) nas cidades? 
Em breve, Roterdã, na Holanda, 
pode ser usada como piloto para 
testar a ideia. 
 O projeto, batizado de 
PlasticRoad, é da empresa Vol-
kerWessels e sugere aposentar o 
asfalto e utilizar plástico recicla-
do (retirado dos oceanos) para a 
construção de ruas. Segundo a 
companhia, a mudança garantirá 
vias até três vezes mais duráveis 
nas cidades – e, logo, menos custo 
às prefeituras. 
 Isso porque o pavimento 
de plástico reciclado é mais resis-
tente a corrosões químicas e, ain-
da, suporta uma variação maior de 
temperatura (de -40ºC a 80ºC). 
Como consequência, sua vida útil 
é de 50 anos, enquanto a do asfal-
to é de cerca de 16 anos. E mais: 
instalar o material também é mais 
fácil. 
 Roterdã que não é boba 
nem nada já se candidatou para 
testar o produto, que deve ser fi-
nalizado ainda neste ano de 2018. 
Nós estamos ansiosos para ver o 
resultado, e você?■ 

 

(Texto: Débora Spitzcovsky e 
Foto: Divulgação/VolkerWessels) 
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