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Estado actual da EN6 melhora competitividade do
Porto da Beira e a integração do país na região
Inchope (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi declarou ontem, quinta-feira (14Nov19),
no posto administrativo de Inchope,
distrito de Gondola, em Manica, que a
reabilitação da Estrada Nacional Número Seis (EN6) que permitiu o actual
estado impecável da via melhora a
competitividade do Porto da Beira e a
integração estratégica de Moçambique
na região.
Falando num comício que orientou por ocasião da inauguração da
rodovia, o Presidente da República
destacou que o trabalho realizado irá
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Presidente da República, Filipe Nyusi, quando ontem procedia a inauguração da EN6, em Inchope

os países vizinhos e melhorar o escoamento de mercadorias para os países
do hinterland através do Porto da Beira, gerando deste modo mais receitas
para o país.
“A intervenção levada a cabo
melhora a segurança rodoviária, diminui os tempos de viagem e os custos de
operação dos veículos, contribuindo
assim, para uma diminuição significativa dos custos de transporte para os utilizadores” – referiu.
O Presidente Filipe Nyusi explicou na ocasião que o projecto que
consistiu na reabilitação e melhoramento da EN6 é vital para as províncias de Manica e Sofala e para o país
no geral, e enquadra-se no Plano Regional de Desenvolvimento Estratégico
e Integrado da SADC, no que concerne
a transporte e facilitação commercial,
tendo salientado que a Estrada N6 é
parte do Corredor Trans-Africano Nº9
(TAH9) pela sua importância no continente.
A reabilitação da EN6 compreendeu toda extensão do percurso Beira
– Machipanda (287 kms), tendo sido executada pelo empreiteiro chinês
AFECC . O Presidente da República

saudou o empenho do empreiteiro e a
cooperação chinesa que contribuiu no
financiamento da obra orçada em

410.78 milhõe de dólares norte
americanos.
Do trabalho realizado, destacase a construção de uma nova ponte sobre o Rio Pungue, do viaduto de Inchope, de 3 praças de portagem e os respectivos edifícios de apoio, 6 centros
de manutenção, 10 pontes para travessia de pedestres e de 20 kms de faixas
para subida de veículos lentos em 35
locais com inclinação acentuada.
A faixa de rodagem foi ampliada, variando de 10.8 - 23.1 metros
de largura com vias que variam 3.2 3.9 metros. A estrutura do pavimento
comporta uma camada de desgaste
constituída por betão betuminoso de 40
mm; camada de base de pedra britada
de 180 mm; e uma camada de sub-base
constituída de pedra brita estabilizada
com cimento de 200 mm.
A mão de obra envolvida na
empreitada compreendeu 3.460 trabalhadores, sendo 439 estrangeiros e
3.021 nacionais, dos quais 570 mulheres.■ (Falume Chabane)

Sector privado atribui nota positiva
soas em condições de maior segurança
ao Governo
e comodidade.
Inchope (O Autarca) – O Presidente do Conselho Empresarial Provincial (CEP) de Sofala, Ricardo Cunhaque, enalteceu o empenho do Governo para a reabilitação de raiz da EN6,
considerando tratar-se de uma obra de
excelente qualidade.
Falando ao O Autarca em Inchope, a margem da inauguração da rodovia pelo Presidente da República,
Ricardo Cunhaque afirmou que o trabalho realizado irá dinamizar a economia de Sofala e da Região, sobretudo
permitirá favorecer significativamente
a melhoria do ambiente de negócios.
Os impactos decorrentes da
reabilitação da EN6 serão sentidos essencialmente nos sectores da agricultura através da melhoria do escoamento
da produção; do comércio com a diminuição do preço de produtos; e turismo
pela facilitação de mobilidade de pes-

Ricardo Cunhaque destacou a
importância que a obra representa para
a indústria logística da província, lembrando que Sofala apresenta forte potencial nessa area, cuja actividade de
grande impacto económico e social é
galvanizada pelo Porto da Beira.
“Nós, sector privado de Sofala,
quando olhamos para o investimento
promovido pelo governo para a materialização deste grande projecto atribuimos nota positive ao executive” –
declarou o nosso entrevistado.
Com a sua total reabilitação, a
EN6 duplicou a sua capacidade de escoamento de mercadorias nacionais e
do hinterlande da África Austral, com
a previsão de passar a escoar annualmente cerca de 11 milhões de toneladas de e para o Zimbabwe, Zâmbia,
Malawi e República Democrática do
Congo (RDC).■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Por: Leonel Marcelino

A FRELIMO e os tiros nos pés
A FRELIMO ganhou as recentes eleições moçambicanas. Melhor organização, maior adesão popular, mais
poder, quadros mais competentes, maior influência internacional, parceiros mais credíveis.
Mas, há sempre um mas, pois nem tudo são rosas.
O estado do país continua preocupante, pois os problemas que o afligem há décadas, continuam à espera de
uma resposta de sucesso: a pobreza, uma educação desatualizada e demasiado influenciada pelas políticas frelimistas que não preparam o país para a necessária modernização, os problemas culturais e religiosos, tantas vezes influenciados por crenças e atitudes que matam e nada têm a
ver com a identidade que se reclama para os africanos e que
atrofiam a sua libertação e qualidade de vida. Atente-se, por
exemplo, nos casamentos prematuros, na perseguição aos
albinos, na actuação dos feiticeiros, no desrespeito pela
condição da mulher, em certos casos de mutilação feminina, o alcoolismo, a corrupção, as queimadas, o favorecimento de projectos megalómanos que tendem a destruir o
camponês, tantas vezes condenado à miséria mais extrema.
Enfim, são tantos e tantos os problemas que requerem uma
acção governativa eficiente urgente que a vitória saberá a
fel, se tudo continuar na mesma.
Por mais de uma vez, em conversas com frelimistas, nunca me privei de referir alguns dos pecados de um
Partido que tem tudo para modernizar Moçambique transformando-o num país onde todos tenham direito a mais
qualidade de vida.
Repito o que me parece mais evidente.
FRELIMO não pode ser um partido arrogante, fechado ao diálogo, recusando as achegas de outros quadrantes, pois também nos partidos da oposição, há quadros experientes e competentes, capazes de contribuir para o desenvolvimento do País. Pensar que só a FRELIMO tem as
soluções adequadas é um grave tiro no pé, com as consequências que estão à vista. Com frequência, lemos e ouvimos os aplausos a tudo quanto a FRELIMO faz, mesmo
quando a realidade mostra o falhanço das suas políticas.

Um segundo tiro nos pés, é este acolhimento a fanáticos disponíveis para tudo aplaudir, sem capacidade para
uma análise crítica da realidade.
Um terceiro tiro nos pés, de uma gravidade incomensurável é a tolerância para com os que assassinam, raptam, ameaçam, infernizam a vida de quem se demarca da
FRELIMO. Há que encontrá-los, prendê-los, fazer justiça.
Todos os moçambicanos têm direito a viver em liberdade.
Não pode tolerar-se a intimidação, o clima de terror, de insanidade. Há que respeitar o outro.
Que dizer dos corruptos, daqueles que acham que a
melhor via para o enriquecimento fácil e para aceder ao poder é a carreira política?
As políticas económicas e educacionais, por serem
aquelas que mais rapidamente podem mexer com a qualidade de vida dos moçambicanos, aquelas que podem estruturar o país do futuro para todos, não podem fechar-se em
práticas criadas por Estaline em contextos e territórios que
nada têm a ver com o povo moçambicano. Esperam-se amplos debates, diálogos construtivos, leais e credíveis com
todas as forças vivas do País. Ah! E, sobretudo, ouçam os
jovens, pois o futuro é deles.■
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Governo e BAD divulgam resultados
do II Fórum de Investimento em África
Maputo (O Autarca) – Está previsto para
esta sexta-feira, em Maputo, capital moçambicana,
um encontro destinado a
divulgação dos resultados
do II Fórum de Investimento em África, realizedo recentemente em Sandton, Johanesburgo, vizinha
República da África do
Sul.
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O encontro envolverá o Ministro da Indústria e Comércio, Ragendra
de Sousa, e o representante do Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD)
em Moçambique, Pietro
Toigo.
Moçambique participou do Fórum com uma
delegação encabeça pelo
Primeiro-Ministro.■ (R)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

15 de Novembro de 1939 … Gabriel Chiau
Se estivesse fisicamente connosco, Gabriel Chiau
comemoria hoje os seus 80 anos de idade. Deixou-nos sem
que tivesse registado um único disco. O que existe são gravações e fita magnética que Gabriel fez na Rádio Moçambique, sempre acompanhado do seu grupi denominado
“Kwekwety”.
Será importante assinalar que no âmbito das comemorações dos 50 anos de carreira de Gabriel Chiau, ele foi
homenageado. Nas suas “bodas de ouro”, para além de ter
estado rodeado de alguns dos seus colegas, recebeu do
Banco Standard Totta de Moçambique, diversos instrumentos, tais como guitarras eléctricas, congas, violão e microfones.
Creio, salvo melhor opinião, que já era altura de recolher o material existente, melhorar a qualidade de gravação e produzir-se um CD. Lembro-me que em tempos
(2016, se a memória não me atraiçoa), o Ministro da Cultura, Silva Dunduro, mostrou-se disponível a ajudar na gravação de um disco. Não sei se algum passo foi dado nesse
sentido. Perante este facto, a pergunta fica no ar: quem mete mãos a esta obra?
Importa referir que Gabriel Chiau foi um dos artistas do filme “Deixem-me ao menos subir às Palmeiras”, um
filme de ficção falado em ronga, rodado em 1972 e dirigido
por Joaquim Lopes Barbosa. Ele fez o papel de capataz.

Outros artistas desta película foram Malangatana
Valente Ngwenha (guerrilheiro), Marcelino Comiche (Djimo), Helena Ubisse (Maria), Estevão Macunguel (Madala),
Eugénio Ferreira (machambeiro) e Eulália Muthemba (Maria).■
OBS: Gabriel Chiau faleceu no dia 31 de Julho de
2019.■

Sistema de Abastecimento de Água beneficia mais
de 30 mil pessoas da Vila de Gorongosa
Gorongosa (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, efectua esta sexta-feira (15Nov19), uma
visita de trabalho à província de central de Sofala.
Esta manhã, o Chefe do Estado moçambicano irá proceder, no distrito municipal de Gorongosa, à inauguração do
Sistema de Abastecimento de Água. Trata-se de um sistema composto por uma estação de tratamento de água com capacidade para processar 100 mil litros à hora, um reservatório de 500 mil litros, duas bombas principais com capacidade para 100
mil litros por hora, tanque elevado com capacidade para armazenar 150 mil litros, e vai beneficiar mais de 30 mil pessoas da
vila autárquica da Gorongosa.
Nesta deslocação à Sofala, o Presidente Nyusi far-se-á acompanhar pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos, João Machatine; Governador da Província de Sofala, Alberto Ricardo Mondlane; Alta Comissária da
Grã-Bretanha, NneNne Iwuji-Eme; Quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado.■ (Redacçao)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Silvya Gallanni Alimentando a Alma
Máscaras de dor revestem os olhos…
mansamente ouço a chuva cair.
E, nos devaneios percebo que a vida lá
fora… continua.
As pessoas andam na chuva. Algumas
revestidas, escondem-se da chuva. Outras
molham-se sentindo as gotas escorrerem
pelo rosto.
Percebo na árvore as vagens que
sobram do outono e, ali há vida. Há muita
vida! O melro com seu bico procura seu
alimento. Abre a vagem e de lá tira o seu
sustento.
Alimentar a alma, é preciso!
Silvya Gallanni©30 de Janeiro de 2019.
‘Alimentando a Alma’* Prosa Poética - 20:12.
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