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EDITORIAL 
2 anos após a devastação da Beira pelo idai: 
Beirenses ainda mantém expectativas da bonança 

Ainda com o céu escurecido, o pavor dominando os 
corações dos beirenses que não acreditavam que o pior já 
havia dissipado, nem o Governador Provincial e a sua res-
peitada Família se encontrava na cidade (já havia premedita-
do fuga antes que o pior chegasse), muitos responsáveis 
também não se encontravam por cá, Daviz Simango calçan-
do botas, calças jeans e peito fora já havia percorrido a cida-
de promovendo a solidariedade entre os beirenses, esperança 
e envolvendo-se pessoalmente no trabalho de remoção de 
escombros para permitir o regresso imediato da  vida  na  ci-  
 

Beira (O Autarca) – Na manhã de 15 de março de 
2019, depois de uma noite e madrugada terríveis (passam 
hoje 2 anos), quando tudo parecia perdido, predominou a 
confiança de um génio que fez acreditar de que o sucedido 
era apenas um desafio que se colocara aos beirenses, abati-
dos, como uma oportunidade de tornar a urbe uma cidade do 
Índico mais forte e desenvolvida e até olhando para o es-
pectro de renegação de que a Beira foi votada quando o país 
alcançou a almejada descolonização para tornar-se dono de 
si mesmo sem perspectiva.  

dade. 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

87.48 89.23 EUR UE 

73.76 75.24 USD EUA 

4.75 4.85 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Aquele que nunca cometeu um erro, nunca tentou 

nada de novo – Albert Einstein 
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 não tem volta, pelo que o idai prevalecerá uma marca de 

referência na história da actual Beira, que somente deve 
ser conjugado no passado pelos seus sobreviventes, crian-
do-se novos pensamentos, sonhos e acreditando na capa-
cidade de reconstruir para o melhor do que a Beira já foi. 

Reconhece-se, porém, que é um trabalho árduo, 
pois não é pêra-doce, nem que fosse amarga, mas também 
não está a ser uma missão impossível. Com vida e saúde 
as coisas se fazem e é preciso que se continue a tomar ati-
tudes proactivas e resilientes (em todas as esferas da vida) 
para o futuro.  

Juntando a capacidade do próprio beirense e a po-
tencialidade que a urbe oferece, logo está aqui aberta uma 
janela de oportunidade para transformar a Beira abatida 
numa cidade do Ocêano Índico mais forte e desenvolvida. 

A Beira tem o Porto que tem e com cada vez mais 
capacidade de contribuir para o desenvolvimento da cida-
de tendo em conta a sua ligação em crescente com as 
principais rotas de navegação mundial. O próprio oceano 
que banha a cidade representa uma riqueza abundante 
com possibilidade de oferecer o desenvolvimento de vá-
rias actividades de grande impacto económico, social e e-
cológico. Tem o Corredor que tem que liga por estrada e 
linha férrea o país e o interland da África Austral agora 
mais preparado para aumentar o contributo. As autorida-
des e o sector empresarial local hoje oferecem mais pro-
fissionalismo e pujança. E, a academia, arte, religião e a 
determinação da sua gente é possível honrar a Beira, con-
tinuando a perspectivá-la numa cidade de futuro como 
desde sempre foi projectada. 
 As cidades do futuro, como a Beira, jamais desa-
parecem do mapa, tanto quanto os seus atributos são uma 
dádiva. Uma cidade com potencial logístico e qualidades 
turísticas como a Beira continuará sempre a atrair a aten-
ção global para o desenvolvimento. Acreditamos que se o 
que aconteceu com a Beira fosse em Manjacaze, Madra-
goa, Malehice, Mueda, Messica, Mangunde entre tantas 
outras regiões do país não teriam a mesma solidariedade 
internacional que recebeu, até a vinda do Secretário-Geral 
da ONU. É a importância da Beira e dos beirenses que 
catapultou esse interesse.    

Desejamos continuação de boa sorte a Beira e aos 
beirenses e que o novo Edíl Albano Carige receba o ca-
rinho necessário para desenvolver inspiração a favor da 
criação de condições melhores para os autarcas locais.■ 
(Falume Chabane) 
 

Desde aquela manhã, Daviz Simango suspendeu 
conhecer o seu luxuoso Gabinete de Trabalho no mages-
toso edifício municipal no centro da baixa da cidade, ten-
do ido se acampar numa instalação sem o mínimo de con-
forto na Munhava para estar mais perto do seu povo e 
juntos se dedicou ao trabalho de recuperação da Beira.  

Daviz Simango se foi no mês passado, precoce-
mente, e há quem não duvida que o idai contribuiu sobre-
maneira para o desgaste da sua saúde, que sem ele jamais 
poderia conseguir manter a vida. Ao recordarmos hoje os 
mártires do idai, prestamos homenagem a figura de Daviz 
Simango, um dos maiores trabalhadores da Beira e pela 
Beira. 

O trabalho de recuperação da Beira pós-idai já há 
2 anos temos vindo a descrever que jamais seria uma pê-
ra-doce, pois a magnitude da destruição a partida revelou 
a exigência de uma operação árdua, contínua que requer 
muito tempo até acima da nossa capacidade de existência. 
O tempo para cuidar até crescer uma acácia entre tantas 
que tombaram na Avenida Eduardo Mondlane, a mais 
emblemática da Beira, por exemplo, as tantas palmeiras 
que deixaram de existir um pouco por toda a cidade sem 
dúvidas será necessário muito mais tempo do que imagi-
namos. 

Quando em março do ano passado a reconstrução 
da Beira começou a ser afectada pelo surgimento da pan-
demia do novo coronavirus que prevalece até a actualida-
de, e em dezembro do mesmo ano e janeiro deste a urbe 
foi novamente fustigada por mais duas tempestades, e no 
mês seguinte falece o Presidente Daviz Simango, os após-
tolos da desgraça não quiseram perder espaço e tempo pa-
ra começar a fazer ecoar os seus desígnios para confundir 
a consciência dos beirenses com a advogacia de caiu por 
terra a velha máxima segundo a qual “depois da tempes-
tade vêem a bonança”. 

Incrível que pareça, os beirenses, conhecidos pela 
convicção e sentido próprios, mantém as expectativas pe-
la bonança. Estão unindo-se todos em volta do novo Pre-
sidente do Município, incluindo as forças hostís ao ante-
rior Edíl, oferecendo todo seu apoio e força (nem que de 
forma disfarçada e ou cínica) para continuar a elevação 
da Beira. 

O idai violentou de forma sem preceentes a Beira, 
destruindo o meio ambiente, habitações, empresas, infra-
estruturas de apoio e substituiu a graça pela desgraça nas 
pessoas locais e que nela habitam.  Sabe-se que sucedeu e  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Beira: Que lições tirar do ciclone idai 
 

Estamos a dar passos para os lados, nem para frente nem para trás. Não conseguimos andar 
para frente. Estamos na cauda, não podemos ir para trás. Temos de criar uma consciência 
cívica para mudar o cenário – Extraído de uma conversa com o amigo Dangala 
  

 

nos de prevenção e mitigação dos desastres naturais, 
decerto que os efeitos do IDAI teriam sido menores. A 
metamorfose da cidade, que crescia sem o mínimo de 
segurança, levou a edilidade a pensar que Beira estava 
a desenvolver-se.   

Hoje a Beira caiu em desgraça. Na verdade, a 
“certidão de óbito” da segunda maior cidade do país 
foi passada aquando da sua municipalização em 1998. 
Os partidos po líticos fizeram e ainda fazem do Chive-
ve uma cidade de predominância partidária e não uma 
terra onde pudessem depositar a melhor semente cujos 
frutos alimentariam abundantemente todos os beiren-
ses. Quando se governa pela afirmação política con-
creta, as pessoas deixam de ter valor.  
 Governar é um exercício prático de bondade e 
de solidariedade. O sucesso de qualquer governação 
está na pluralização das oportunidades e no sentido de 
justiça. São dois pedais da mesma bicicleta. Concordo, 
a propósito, com a ideia de que o poder “funciona co-
mo os pedais de uma bicicleta, são determinantes para 
poder pedalar a bicicleta”.   
 A reconstrução da Beira vai exigir a coragem 
dos moçambicanos de guardar as diferenças políticas 
nas “câmaras frigoríficas”. Espero que os decisores 
políticos consigam encher o peito de coragem e de 
mãos dadas consigam erguer a Beira como o fez 
Marques de Pombal (Sebastião José de Carvalho e 
Melo), após o terramoto de 1755 que destruiu a cidade 
de Lisboa. 
 Zicomo (obrigado) e um abraço nhúngue.■  
 

  No espaço de 2 (4) anos escrevi meia dúzia de 
crónicas sobre a Beira, capital da província de Sofala. 
Em todas essas crónicas, em que dizia que a Beira estava 
sem eira e nem beira, não escapei a fúria dos meus de-
tractores. As críticas não me fazem mal, a estupidez sim. 
A autenticidade provoca inimigos, o mais importante é 
sermos perseverantes. Lembro aqui as palavras de um 
velho amigo, a propósito do poder da perseverança, que 
dizia: “Quando um barco, no alto-mar, tem um rombo, a 
solução não é abandoná-lo, mas juntar sinergias para ta-
par o buraco e salvá-lo. No meu percurso marítimo, sou 
testemunha de almas ousadas que foram engolidas pe-
la fúria das águas e tubarões, na sua tentativa vã de se 
escapulirem. Mas nós, que perseveramos, ainda so-
mos.  
 Há muito que a cidade da Beira estava a rebentar 
pelas costuras. Crescia sem ordenamento territorial, o 
que criava conflitos e impactos socioambientais, edifí-
cios em ruinas e saturados, “casas” construídas de mate-
rial precário, proliferação de mercados que produziam 
toneladas de imundice por dia, buracos astronómicos, 
pobreza acentuada e violência extrema, demonstrava 
uma tragédia iminente. O ciclone tropical IDAI, que fus-
tigou a cidade nos dias 14 e 15 do mês em curso, apenas 
vestiu a “capa do diabo”, destruindo o que já estava des-
truído. Por outras palavras, são os “ciclones humanos” (a 
perversão das políticas públicas) que mais fustigam à 
Beira.  
 A requalificação da cidade, aliada à restrutura-
ção e à capitalização das instituições públicas de pro-
tecção civil, bem como o  “desgavetamento”  dos  pla-  
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