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EDITORIAL 
Melhoria do estado das estradas da Beira tem impacto 
bastante positivo no seio da comunidade local 
 Beira (O Autarca) – Parte importante da rede viá-
ria da cidade da Beira está a beneficiar de obras de reabili-
tação e melhoramento, numa iniciativa promovida pela edi-
lidade local que se enquadra no cumprimento do seu com-
promisso de melhor servir para a melhoria da qualidade de 
vida dos habitantes locais. E as boas condições das estra-
das, de transitabilidade urbana melhora sugnificativamente 
a qualidade de vida ao nível local. Todo cidadão atento e 
provido de bom senso temos a máxima certeza de que apre-
cia positivamente o trabalho em curso de reabilitação e me-
lhoramento das estradas da Beira. Ainda que se diga, no 
nosso entender ocasionado pela coincidência temporal, que 
o trabalho em curso tem motivações eleitoralistas, isso não 
reduz a sua importância para a vida dos beirenses. O  que  é
  

bom é e será sempre bom, independetemente da ocasião. A-
té porque o período em que nos encontramos, época seca, é 
o adequeado e recomendado para obras de estradas. Não fa-
ria sentido adiar para outra época, que podia coincidir ser  
imprópria, tempo chuvoso, para evitar confundir o entendi-
mento dos cidadãos. A campanha eleitoral não foi instituída 
para inibir o desenvolvimento de actividades em prol da so-
ciedade beneficiária. Quanto mais acções benéficas forem 
levadas a cabo melhor ainda. A melhoria do estado das es-
tradas da Beira traz enomes benefícios aos utentes. Reduz 
tempo de viajem, evita congestionamentos, pouca gastos 
com manutenção de veículos, poupa consumo de combustí-
veis e reduz a poluição ambiental. Por outro lado, favorece 
a economia e a saúde  dos utentes que passam a circular em 

ambiente de comodidade.■ (R)   

Frase: 

 

Não procure ser o melhor, mas sim o mais simples. 
Porque até a maior árvore da floresta começa no chão! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/09/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.69 69.02 EUR UE 

61.14 62.35 USD EUA 

4.47 4.25 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Beira e Maputo poderão enfrentar nova vaga de 
inundações entre os meses de Outubro e Março 
 

- Cidadãos beirenses “rezam” para que as inundações não sejam acompanhadas de ventos 
 

 

 Beira (O Autarca) – Na cida-
de da Beira, toda informação sobre 
previsão de ocorrência de eventos cli-
matéricos extremos, gera logo uma tre-
menda preocupação. Falar de chuvas e 
ventos lembra o momento difícil que 
se viveu na urbe quando da passagem 
do ciclone tropical Idai, a 14 de Março 
deste ano. Depois do anúncio que dá 
conta de provável ocorrência de vaga 
de inundações urbanas em Moçambi-
que, com menção às cidades da Beira e 
Maputo, entre os meses de Outubro – 
2019 e Março – 2020, passou a ser 
conversa dominante entre os beirenses, 
que se entrequestionam de forma sisté-
mica “será igual a Idai?” e rogam “o-
xa-lá seja apenas chuva, não acompan-
hada de vento”. O vento passou a cons- 

 Entretanto, a Direção Nacional 
de Gestão de Recursos Hídricos 
(DNGRH) anunciou semana passada 
que mais de 500 mil pessoas estão em 
risco de sofrerem inundações na época 
chuvosa 2019/2020,  em Moçambique, 
com menção a Beira e Maputo.■ (R)  

tituir o maior “inimigo” dos beirenses, 
que lembram a terrível destruição pro-
vocada a urbe pelo Idai. O parque ha-
bitacional foi o mais artingido e passa-
dos seis meses muitas famílias ainda 
não conseguiram reconstruir as suas 
casas.  
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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 

A Paz deve triunfar sobre tradições de longa data! 
 

 

 

 Partilhando Factos de interesse global,.. 
 Política pela PAZ,...PAZ,... porém,..sem respeito 
pela continuidade no constante plantio das Árvores, va-
mos deixar de usufruirmos da PAZ neste planeta, indepen-
dentemente de todos os outros interesses aparentemente em 
prática e ditos de política, como se fossem tão importantes 
e ou prioritários assim! 
 

Quando o peixe estiver todo contaminado... 
Quando a água para beber fôr uma guerra... 
Quando a vaca já não encontrar pasto... 
Os Políticos deixarão de ter audiência... 
O Povo votará no único bocado de pão.. 
Se,.. ainda cair um pingo de chuva que sustente o cereal... 
 Ou esquece-mo-nos que as Árvores são o melhor 
contribuinte papão do CO2, libertando O2  e associado a is-
so podemos chamar-lhes de "fazedoras" de chuva? 
 

     

 Antes de "solucionar" um problema, verifique o 
que é realmente prioritário,... avalie o risco, coisa que 
pouca gente faz,  porque FALTA, semearmos e regarmos 
essa cultura,... exemplo, o constante sofrimento ascen-
dente, pela excessiva e inadmissível sinistralidade rodo-
viária! 

   

 E ainda precisa comentário? 
 

   

 Avariou o sistema,... 
 Mas não nos preocupemos tanto assim como di-
zem, sobre o grave resultado das emissões rodoviárias,.. 
 Evite ainda,...correr a gastar excessivo $ no carro e-
léctrico, pois o beneficio/Km apenas se justifica a partir de 
ter rodado acima dos 150.000 Km, em média! 
 Como?.... 
 Plantemos Árvores,...a solução recomendada 
pelos cientistas!■  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA           
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                          
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

16 de Setembro de 1988 ... João Paulo II 
em Moçambique 

 

 As viagens apostólicas de João Paulo II foram inú-
meras. Em todos os tempos foi o Papa que mais países visi-
tou para levar a sua mensagem. Quebrou um costume secu-
lar dos Papas de não se deslocarem do Vaticano ou de fazê-
lo pouquíssimas vezes apenas em circunstâncias especiais 
ou excepcionais. 
 Durante o seu pontificado, o papa João Paulo II 
viajou para 129 países, contabilizando mais de 1,7 milhões 
de quilómetros viajados, percorridos de avião, carro, navio 
e ferry-boat. 
 A viagem a Moçambique, realizada de 16 a 19 de 
Setembro de 1988, faz hoje 31 anos, foi a última do seu pé-
riplo pelos países da África Austral que incluiu  Zimbabwe,  
 

 
 

Botswana, Lesotho e Swazilândia.■ 

Amnistia Internacional denuncia agravamento de 
abusos em período eleitoral em Moçambique 

 A Amnistia Internacional pu-
blicou esta segunda-feira (16Set19) um 
briefing de direitos humanos para to-
dos os partidos e candidatos que par-
ticipam das eleições em Moçambique 
depois de revelar um catálogo chocante 
de abusos cometidos contra defensores, 
activistas, jornalistas e outros membros 
da sociedade civil nos últimos anos. 
 O briefing “Vire a página!” é 
um manifesto de direitos humanos para 
partidos políticos moçambicanos e 
seus candidatos e detalha dezenas de e-
xemplos de activistas da sociedade ci-
vil e jornalistas que enfrentam intimi-
dação, assédio e violência por causa de 
seu trabalho, antes das eleições de 15 
de Outubro. 
 “Em  Moçambique,  desafiar  o 
 

governo traz consequências devastado-
ras, incluindo seqüestros, detenções ar-
bitrárias e ataques físicos. Você fala 
por sua conta e risco” – disse Deprose 
Muchena, directora regional da Amnis-
tia Internacional para a África Austral. 
 “Líderes da sociedade civil, 
jornalistas, defensores de direitos hu-
manos e ativistas estão enfrentando 
mais riscos à medida que o país se a-
proxima do dia da votação. Este in-
forme está trazendo à tona um padrão 
de violações dos direitos humanos que 
todos os partidos e candidatos políticos 
devem levar a sério e se opor à medida 
que vão às urnas”. 
Assédio e intimidação 
 Após as eleições municipais de 
Outubro de 2018, líderes da  sociedade 

civil, defensores e activistas de direitos 
humanos, órgãos religiosos e a mídia 
foram alvo de assédio e intimidação, 
incluindo ameaças de morte por seu 
papel no monitoramento e dissemina-
ção dos resultados após a votação. 
 Eles receberam mensagens a-
meaçadoras, avisando que deveriam 
"ter cuidado" e que seus "... dias são 
contados" simplesmente por fazer seu 
trabalho. Alguns foram até ameaçados 
com "... desaparecem sem deixar ras-
tro". Eles foram acusados de contribuir 
para a derrota do partido no poder, a 
Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), organizando indivíduos 
para monitorar as assembleias de voto 
e publicar os resultados das eleições ao 
vivo.■ (R) 
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Nunca houve tanto conhecimento 
como aquele que temos agora e nunca o 
acesso à informação foi tão fácil, e rá-
pido. 

O contexto psicoterapêutico sur-
giu, numa fase inicial, relacionado com 
o tratamento de perturbações psicológi-
cas graves, mas rapidamente se desco-
briu que os seus benefícios eram evi-
dentes e inequívocos em vários âmbi-
tos. Por outro lado, e no que diz res-
peito  às  emoções – a  ciência e a inves 

tigação, muito têm contribuído para o 
reconhecimento da importância do 
cuidado a ter com a saúde mental. 

Talvez por isso, ainda me 
surpreenda e fique atónita quando oiço 
certas afirmações e proposições! 
  Afirmar que a psicoterapia é para 
pessoas fracas de espírito ou para 
pessoas loucas não só é errado como é 
precisamente o oposto daquilo que é 
vivido nas sessões de psicoterapia. (…) 
■ F.C.© [1/5] 
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A Psicoterapia é para 
pessoas fortes ou 
para pessoas fracas?  
 

1.  A Ciência e a Investigação, muito têm contribuído  
para a Saúde Mental. 


