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EDITORIAL 
 

Coronavírus sugere comprometimento global 
   Beira (O Autarca) – O assunto relativo a pande-
mia do coronavírus é muito sério e está a tornar-se cada vez 
mais aterrorrizante a medida que se aproxima às fronteiras 
nacionais. Já não é novidade alguma que mais cedo ou mais 
tarde o coronavírus estará atingindo a universalidade. E O 
Autarca de forma alguma ficaria indiferente a um tão grave 
problema de saúde pública global. É urgente, desde já, a to-
mada de medidas de precaução rigorosas e se necessário 
compulsivas para retardar a chegada do coronavírus no 
nosso meio, enquanto, paralelamente, vamos nos capaci-
dando para enfrentarmos a panemia assim que chegar.   

 Fez muito bem o Presidente Filipe Nyusi pronun-
ciar-se à respeito da problemática do coronavírus no mun-
do, na região e no nosso meio. É a pessoa que deve mos-
trar-se mais sensível ao problema e deve explororar o maxi-
mo da sua capacidade de influência para sensibilizar a to-
dos moçambicanos e cidadãos estrangeiros residentes em 
Moçambique a tomarem maior cuidado perante a ameaça 
cada vez crescente do coronavírus chegar à nós. Este exem-
plo deve ser replicado por todas lideranças, começando em 
casa, no trabalho, na escola, na igreja, em todos lugares de 
convergência. Todos, mas todos mesmo, temos  estar  aten-  

tos ao problema e prestar o necessário 
apoio aos grupos mais vulneráveis.■  
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/03/2020 
Compra Venda Moeda País 

72.54 73.99 EUR UE 

65.26 66.56 USD EUA 

4.04 4.12 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
A perfeição da própria conduta consiste em manter 
cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade 
alheia – Voltaire 
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Correspondênci@ 
 

Por: Custódio Duma 

Proteja-te à ti e à tua família do Corona Vírus 
 

 

 - Comece a planificar onde você e sua família irão 
ficar em quarentena; 
 - Fazer rancho para pelo menos 1 mês tendo em 
conta o número das pessoas e idade, por ex. uns kg de Ar-
roz, de farinha de milho, caixas de frango, lâmina de cara-
pau, kg de sal, açúcar, caixs de água, de bolachas água e 
sal, cxs de sumo, caixas de leite, kgs de manteiga, pacotes 
de chá, lata de café, sumo em pó, sabonete, colgate, deter-
gentes de limpeza, papel higiênico, pensos, massa tomate, 
fruta enlatada, botijas de gás; 
 - Comprar luvas, máscaras e álcool higiénico; 
 - Encher o tanque de combustível do carro, recarre-
gar os telefones nos pacotes promocionais de um mês, ter 
água no tanque, comprar credelec; 
 - Evitar partilhar utensílios domésticos e de higie-
ne: copos, talheres, toalhas, escovas etc; 
 - Ter algum dinheiro em mão guardado para emer-
gências. Ter conta móvel activo. Evitar cruzar a  fronteira, 
seja de carro, avião ou barco; 
 - Comprar um termômetro para medir sempre a 
temperatura do agregado familiar quando se sentir incomo-
dado; 
 - Procure manter por perto um número de telefone 
para urgências médicas caso precise.■ 

PS: Não acredite muito nessa de que os Negros Não 
Apanham Corona vírus!!■ 

 

 Quando ouvi o aviso do PR em relação ao COVID-
19 suspeitei que o mal já estivesse perto de nós. Por isso e-
laborei para minha família e amigos a seguinte lista de pre-
cauções a ter em conta: 
 1. Fique atento aos principais sintomas do COVID-
19: Tosse seca, Febre alta e Dificuldade de respirar; 
 2. Deixe de frequentar os Bares, Barracas, Disco-
tecas, Ginásios, Praias, Supermercado, pavilhões, Campo 
de futebol e outros lugares com muita gente; 
 3. Evite tocar paredes de sítios públicos, corrimão 
das escadas, elevadores ou bancas das lojas ou repartições 
públicas; 
 4. Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca. Ao chegar 
a casa, não toque nas crianças, os cômodos ou electrodo-
mésticos sem antes lavar bem as mãos e separar a roupa 
que usava; 
 5. Lavar as mãos com regularidade, usando álcool 
ou mesmo sabonete. Ao cumprimentar não dar a mão, não 
abraçar nem beijar. Lavar ou limpar todos os dias às áreas 
de uso comum em casa; 
 6. Se possível evitar andar de chapa ou outros 
transportes públicos; 
 7. Evite tocar toda a caixa de ATM, não toque nas 
paredes. Se usar POS evite ao máximo tocar a máquina; 
 8. Os próximos dias são de muitos desafios por isso 
faça o seguinte: 

CORONAVÍRUIS EM TEMPO REAL: MAPA INTERATIVO MOSTRA AS REGIOES AFECTADAS 
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Memorial eterniza marcas deixadas pelo idai na 
cidade da Beira 
 
 
 Beira (O Autarca) – Já lá se 
foi um ano após a devastação da cidade 
da Beira pelo ciclone tropical idai (14/ 
15 Março 2019). As marcas deixadas 
pelo idai ainda estão muito longe de 
serem superadas, pior num cenário em 
que a Beira e os beirenses (abatidos) 
ainda tem que lutar por si para a sua re-
cuperação. 
 Enetende-se que o Memorial 
em homenagem às vítimas do idai i-
naugurado no último sábado pelo Pre-
sidente do Município da Beira, Daviz 
Simango, é uma manifesta expressão 
de eternização das marcas deixadas pe-
lo idai. Tendo a Beira sido o epicentro 
do maior desastre natural na região faz 
todo sentido a obra.  
 O idai já é objecto de estudos, 
na Beira, no país e a nível internacio-
nal, e tendo sido a Beira o epicentro da  

 Beira, Daviz Simango, disse que o Me-
morial desafia aos beirenses a fortale-
cerem a resiliência aos efeitos das mu-
danças climáticas e a rápida reconstru-
ção da Beira.■ (Redacção) 

catástrofe, o Memorial será, sem dúvi-
da, uma referência incontornavél na a-
bordagem ao idai e fenómenos da mes-
ma natureza.  
 O Presidente do  Município  da 
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Igreja Católica concede Bênção de Acção de Graça 
ao Edíl da Beira 
  Beira (O Autarca) – A Igreja 
Católica, em Moçambique, celebrou, 
ontem, domingo, na cidade da Beira, 
uma missa especial alusiva a passagem 
de um ano após a devastação da urbe 
pelo ciclone tropical idai.  
 A sessão eucarística, que foi 
antecedida de uma Vigília de Oração, 
no sábado, decorreu na Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus, em Macúti, 
tendo sido presidida por Dom Piergior-
gio Bertoldi, Núncio Apostólio e Re-
presentante do Papa em Moçambique. 
 Um dos momentos mais con-
sagrados da celebração, que contou 
com centenas de crentes, foi quando o 
Dom Piergiorgio Bertoldi concedeu a 
bênção de acção de graça ao Presidente 
do Conselho Municipal da Beira, Da-
viz Simango, numa manifestação de 
reconhecimento da Igreja Católica à 
acção do Edil local em todas as fases 
no rescaldo do idai. 
 Importa lembrar que, a Igreja 
Católica que também foi seriamente  a-  
  

 
fectada pelo idai, destacou-se desde o 
início com suas acções de solidarieda-
de para com a Beira e  os  beirenses.  O 

Papa Francisco, na sua visita à Mapu-
to, também orou pelas vitimas do idai, 
apesar de não ter visitado a Beira.■ (R) 

Projecto Beira Verde revoluciona arborização urbana 
  Beira (O Autarca) – Já está 
em “marcha” o Projecto Beira Verde, 
lançado na manhã de sábado, o qual 
consiste no plantio de árvores nos es-
paços disponíveis. Trata-se de uma res- 
 

posta da comunidade beirense, com a-
poio do sector empresarial, às mudan-
ças climáticas e que irá  revolucionar  a  
 

arborização urbana. O lançamento 
coincidiu com a passagem do  primeiro  
 

ano pós idai. O idai derrubou muitas 
árvores na cidade da Beira, havendo 
necessidade urgente de reposição do 
recurso importante à natureza. Muitas 
pessoas aderiram a iniciativa,  cujo  de- 
 

senvolvimento sugere acções continua- 
 

das. O Município e os beirenses em ge- 
 

ral estão empenhados em transformar a  
 

Beira   para  torna-la  uma  urbe  verde,  

  

  
uma cidade  ambientalmente  saudavél, 
 

bela e atractiva.■ (Redacção) 

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

Ao Volante?, ...E o que DEVE fazer Quando um 
Pneu Rebenta? 

 

 O rebentamento de um Pneu é algo que muitos 
Condutores e Motoristas profissionais podem ser obrigados 
a experimentar nas estradas em algum momento de suas vi-
das, em condição de vitimas, por negligencia e ou distrac-
ção! 
 Os motivos mais comuns para a explosão de um p-
neu são o resultado de bater em buracos, circular com p-
neus com pouca pressão, deficientes e desgastados ou con-
sideremos ainda, o resultado e consequências da péssi-
ma opção de recurso a pneus em segunda mão, os quais 
em forte maioria, não atendem aos requisitos essenciais pa-
ra a rodagem de um veiculo em segurança. 
 Por isso, No caso de sentir um Rebentamento de 
um Pneu enquanto dirige o veiculo, considere as seguin-
tes recomendações indispensáveis, a fim de minimizar e 
ou reduzir o perigo: 
 Primeiro, o Condutor deve permanecer calmo e não 
entrar em pânico.  
 Segure o volante firmemente.  
 Não pise Nunca o travão de serviço, mas reduza a 
velocidade imediatamente, removendo o pé do acelerador.  
 A acentuada redução da velocidade deve ser conse-
guida pela acção sobre a caixa de velocidades (seja automá-
tica ou manual) devendo o condutor estar preparado ao e-
feito. Todos os veículos foram projectados tendo em conta 
essa necessidade do condutor ter de agir por emergência re-
duzindo com a caixa de velocidades! 
 Dirija o seu veículo em direcção à faixa de emer-
gência, na berma da estrada. 
 Caso nesse instante haja Transito envolvente,Tome 
muito cuidado para não desviar bruscamente para a berma, 
sem verificar se está livre. 
 Não pare no meio da estrada, mantenha o veículo 
em movimento até chegar ao lado da estrada. 
 

 Sua segurança pessoal é mais importante do que 
qualquer outro dano que possa ser causado ao veiculo.  
 Alguns veículos possuem pneus Run On Flat que 
podem ser dirigidos em situação de furo ou rebentamento, a 
uma velocidade limitada a 50Km/h e uma distancia maxi-
ma de 80 km, dependendo da marca e modelo. 
 Assim que for seguro tirar a mão do volante, ligue 
imediatamente as luzes de emergência. 
 Trave suavemente somente quando já estiver fora 
da estrada e depois de ter desacelerado e reduzido com a 
caixa, consideravelmente! 
 Depois de estacionar, coloque os triângulos e afas-
tados aproximadamente 45 metros da frente e ou da traseira 
do carro. 
 Por motivos do eventual risco de criminalidade na 
zona, pode ser difícil decidir e pondere o que fazer quando 
já estiver parado.  
 Se sabe trocar a roda e possui as ferramentas ade-
quadas e Se, e aperceber-se de que pode fazer isso sem  Se 
arriscar, opte por agir rapidamente em vez de esperar por 
assistência.  
 Considere o risco de outro veículo colidir com o 
carro parado e ou directamente em você, nessas áreas peri-
gosas! Opte então por um pedido de assistência. Mais uma 
vez, as circunstâncias na área podem ditar, ter de escolher 
outro local enquanto espera por assistência.  
 Esperar longe ou afastado do carro irá protegê-lo 
contra ferimentos em colisões secundárias, mas caso se tra-
te de uma área de alta criminalidade, o interior do carro é 
na maioria dos casos, o mais seguro. 
 Deste apontamento, se deve compreender também 
a importante lição sobre, o quanto importante são os P-
neus, pois na verdade constituem o único componente que 
liga o carro ao terreno, sustentam o veiculo, seus ocupantes 
e carga e nos mantém em circulação em modo seguro, eco-
nómico e confortável,  se  conduzidos  em  disciplina  para  
  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 16/03/20, Edição nº 3872 – Página 07/09 
com todo o ambiente. 
 Se se considera um Condutor habilitado a cumprir 
os comportamentos e procedimentos, respeitando os Seus e 
os outros no transito, deve: 
 Decidir por estar capacitado ao correcto uso dos 
aplicativos essenciais pelo método antecipado e preven-
tivo, e nesse modo priorize a regular avaliação, verifica-
ção diária do estado, sabendo agir pela correcta manu-
tenção das rodas e pneus, incluindo o sobressalente ou 
reserva. 
 Considere investir num simples medidor de pres-
são dos pneus, para que possa usar para verificar e reajus-
tar regularmente a pressão dos pneus.  
 Não conduza com pneus gastos e ou descontrola-
dos quanto a recomendada pressão do Ar,  siga a tabela do 
construtor da viatura,  atendendo a carga e tipo de pavimen-
to por onde vai circular. 
 Mantenha as rodas balanceadas regularmente e exi-
ja o balanceamento sempre que sofrer a reparação de 
um furo! 
 Não use Nunca Pneus vencidos quanto a Valida-
de da Borracha, evidenciando algum defeito duvidoso, 
ou apresentem desgaste irregular e sobretudo, evite com-
prar pneus em segunda mão, mesmo aqueles que parecem 
visualmente atenderem alguns requisitos mínimos. 
 Recordando que,  o Motor, o Volante, os Pedais, as 
Transmissões mecânicas e eléctricas, a fiabilidade e efi-
ciência dos transportes, os Consumos, os Custos de oficina, 
o Desempenho do Motorista, os Resultados e proveitos da 
frota,  os vários Incidentes, a travagem, a estabilidade e o 
controlo da trajectória do carro,  em mobilidade e toda a se-
gurança rodoviária,... Dependem essencialmente da condi-
ção e estado daqueles que efectivamente nos permitem o 
movimento de um veiculo motorizado - os Pneus - Caso e 
Se, o Condutor na qualidade de Dirigente da máquina, es-
tiver regularmente Capacitado e Apto ao saber verificar, re-
portar e aplicar-se a controlar este domínio predominante 
do correcto uso do veiculo que roda dependente da condi-
ção dos Pneus. 
 A habilitação pela Carta de Condução, confere-nos 
APENAS o conhecimento primário, no entanto, tendo em 
conta que a experiência pratica adquirida e desenvolvida, 
encontra-se também equipada de vícios, maus hábitos, mi-
tos, e pressupostos desviados do alinhamento com as pre-
sentes tecnologias, intensos meios de impacto que desafia-
mos no transito, alterações climáticas, desvios e falhas pe-
los serviços de manutenção, etc.. o Risco facilmente nos 
chama ao abraço do perigo. 
  
 

 Se dirige Km de volantes em Moçambique sabe 
com certeza que  cerca de  95% dos carros encontram-se e-
quipados com caixa de velocidades automática, em maioria 
na 3ª idade e importados em 2ª mão. 
 Já avaliou se, Se encontra capaz de efectuar uma 
redução rápida de velocidade, com a transmissão automáti-
ca, e no carro que afirma saber dominar dia a dia, po-
rém, sem o recurso aos travões? 
 Na verdade,... um acto essencial Sabermos por se-
gurança, a exemplo do rebentamento de um Pneu,... ou por 
deficiência no sistema de travagem, ou  por piso escorrega-
dio, ou por entrar com o carro inesperadamente num len-
çol de água, etc,.. 
 Sejamos conscientes do risco que ao dirigirmos 
uma máquina, existem Perigos e como tal devemos reunir 
valores actualizados e capazes adaptados aos meios que 
se encontram disponíveis para Boas Práticas guiadas por 
Actos Prevenidos, partilhando com tudo e todos ao alcan-
ce da nossa visão e Se esta também estiver capaz, para ob-
servar e facilitar o correcto decidir sobre tudo de necessá-
rio para bem conduzir um veículo em estrada. 
 Os Pneus é que guiam o veículo, Se bem Dirigi-
do pelo Condutor! 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

MEF lança Manual de 
Projecções Macroeconómicas 
e Fiscais 
 Maputo (O Au-
tarca) – O Ministério da 
Economia e Finanças 
(MEF), no âmbito do pro-
cesso de consolidação da 
gestão de finanças public-
cas, organizou na manhã 
desta segunda-feira, em 
Maputo, um Seminário de 
Lançamento do Manual de 
Projecções Macroeconó-
micas e Fiscais, sob o lema 
“Melhorando os Processos 
de Projecções Macroeco-
nómicas e Fiscais”. 
 

 Segundo apurou O 
Autarca, o Manual de Pro-
jecções Macro-Fiscais é 
um instrumento didáctico 
baseado na teoria econó-
mica, que irá orientar me-
todologicamente os profis-
sionais de finanças public-
cas, em particular do sec-
tor público, que directa ou 
indirectamente participam 
na elaboração de instru-
mentos e processos de pla-
nificação e orçamentação, 
adaptado a realidade Mo-
çambicana.■ (Chabane 
Falume)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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   MRM apoia Reserva do Niassa e Parque das 
Quirimbas 
  

 

 Namanhumbir (O Autarca) – 
A conservação da biodiversidade é 
uma preocupação do Governo de Mo-
çambique. Ciente desta preocupação e 
da importância da preservação da vida 
selvagem, a Montepuez Ruby Mining 
(MRM) iniciou, em Janeiro de 2018, 
um apoio para manter a rica biodiversi-
dade nacional na Reserva Nacional do 
Niassa (RNN), na província do Niassa, 
e no Parque Nacional das Quirimbas, 
em Cabo Delgado. 
 

 Para o efeito, a MRM disponi-
bilizou um total de 300 mil dólares 
norte-americanos para diversos projec-
tos, durante três anos, sendo que, por 
ano, são alocados 50 mil dólares para 
cada uma das áreas de conservação a-
cima mencionadas.  
 

 Falando a propósito do Dia 
Mundial da Vida Selvagem, assinalado 
a 03 de Março, Colleen Begg,  Directo-      
  

ra do Projecto Carnívoros do Niassa, 
enalteceu a iniciativa da MRM na luta 
pela protecção da fauna bravia. 
 “A MRM, juntamente com ou-
tros doadores e parceiros, o Governo 
de Moçambique e a ANAC, apoiam os 
nossos programas de meios de subsis-
tência alternativos, como apicultura, 
artesanato e pequenos programas de 
pecuária que geram renda para as co-
munidades que vivem dentro da RNN 
e, ao mesmo tempo, garantem que as 
pessoas sejam parceiras na protecção 
dos leões. Este programa abrange co-
munidades de sete aldeias.”  
 Colleen Begg anotou, por ou-
tro lado, que os programas fornecem à 
população local uma alternativa viável 
à caça furtiva e são vitais para proteger 
as espécies ameaçadas. 
 Localizada a norte do país, a 
RNN é reconhecida como a área prote-
gida mais importante de Moçambique 
e uma das últimas grandes áreas selva-
gens da Terra.  
 

 Por seu turno, o Director do 
Parque Nacional das Quirimbas, Naugi 
Ntave, disse que o apoio da MRM tem 
ajudado a proteger uma variedade de 
espécies animais, melhorando a capaci-
dade de as comunidades locais viverem 
ao lado desses magníficos seres vivos. 
  “O apoio da MRM tem ajuda-
do na realização de algumas activida-
des, com maior foco na contratação, 
treinamento e remuneração de 11 ins-
pectores e quatro assistentes técnicos, 
o que tem permitido mais horas de pa-
trulha e uma consequente circulação 
reduzida de pessoas em áreas proibi-
das, bem como reduzida exploração i-
legal de recursos naturais”.  
 O Parque Nacional das Qui-
rimbas é uma área de conservação que 
abrange o arquipélago das Quirimbas, 
na província de Cabo Delgado, e pos-
sui 7500 m² de uma extensa área prote-
gida, com numerosos mamíferos, reci-
fes de coral e fauna diversificada.■ 
(Redacção) 
 

ARTES PLÁSTICAS  
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 João Mário e Vanessa d´Azevedo 
expõem no Museu Militar 
 

 

 

 Foi inaugurado no passado dia 7, na Galeria de Ar-
te do Museu Militar, em Lisboa, Portugal, a Exposição de 
Pintura e Aguarela dos artistas João Mário e Vanessa d´ 
Azxevedo, ao qual ocorreu inúmero muita gente. 
 A exposição vai estar patente ao público até ao pró-
ximo dia 29 do corrente mês de Março, podendo ser visi-
tada diariamente das 9 ás 17 horas, excepto à segunda-fei-
ra.■  
  

 

Nas fotos, a artista Vanessa d’Azevedo e mestre João Mário à 
conversa com o pintor José Estrela 
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