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EDITORIAL 
 

Hoye hoye Beira 
 

 Beira (O Autarca) – A passagem no dia 14 de 
Março de 2019 do ciclone tropical Idai deixou marcas de 
destruição sem precedentes na cidade da Beira – centro ur-
bano que se tornou um raro exemplo na história global de 
devastação severa por vento. A Beira e os beirenses sobre-
viveram a catastrofe para orgulho de todos. Mais do que is-
so, a Beira provou ao universo quanto ela é especial, im-
portante, estimada e acarinhada, pela grande onda de soli-
dariedade que se desencadeou a seu favor logo a seguir a 
sua destruição pelo Idai. “Todo mundo” mobilizou-se em 
torno da Beira: Governos, instituições de âmbito multilate-
ral, doadores, famílias reais com destaque para a Rainha da 
Espanha, desportistas e actores de gabarito mundial, entre 
eles o futebolista português Nuno Gomes, os basquetebolis-
tas norte americanos Harlem Wizards, o actor britânico Or-
lando Bloom, personalidades ilustres de toda dimensão  hu- 

mana escalaram a Beira para manifestar a sua solidariedade 
incondicional. Pousaram na Beira as maiores aeronaves do 
mundo e o espaço aéreo da Beira teve um movimento desu-
sado de helicópteros envolvidos em acções de ajuda e sal-
vamento. Todo tipo de assistência humanitária do mundo 
foi destinada à Beira.  
 

 É apenas um entretanto. As marcas do ciclone Idai 
vieram para ficar, tornando-se um passado presente que se 
estende a um futuro prolongado. A essência do presente E-
ditorial é, mais uma vez, felicitar e homenagear os beiren-
ses e as suas instituições pela capacidade de sobrevivência 
e superação demonstrados. Se não existisse essa capacidade 
a Beira não seria o que já é hoje. A Beira já deu sinais im-
portantes de estar a reerguer-se de forma autónoma e de-
sinibida. Sem esperar a implementação do programa do 
governo de reconstrução orientado para as áreas afectadas 
pelo Idai e recentemente pelo Kenneth, cujo início acabou 
retardado devido a  burocracia  misturada  com  protagonis- 
 

mos politicos, os  beirenses  emancipa- 
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ram-se em todas as frentes, dando início a recuperação do 
seu património que havia sido deitado à baixo pelo ciclone.  
 São mais de 87 mil unidades do parque habitacio-
nal existente na Beira que ficaram parcial ou totalmente 
destruídas, sendo que a maior destruição ocorreu nos bair-
ros mais pobres, aumentando a já crítica vulnerabilidade 
social, económica e ambiental. Os privados que viram suas 
empresas e negócios seriamente afectados pelo ciclone 
também, gradualmente, estão a recuperar os seus bens.  
 Com muito poucos recursos para responder às e-
normes necessidades que resultaram da destruição provoca-
  

da pelo Idai, o Município iniciou a recuperação da urbe i-
mediamente a ocorrência do maior desastre natural uma 
vez registado na zona da África Austral, com intervenções 
de âmbito de emergência que consistiram na desobstrução e 
remoção de escobros e árvores que tombaram nas estradas, 
espaços públicos, de serviço e habitacionais. E já está a de-
senvolver acções de reconstrução do património municipal, 
visível em todos os bairros da autarquia, sem prejuízo no 
cumprimento de planos anteriormente traçados. É por essa 
razão que titulamos o presente Editorial Hoye hoye Beira, 
uma manifestação de reconhecimento e encorajamento a 
bravura dos beirenses.■ (Redacção) 

 

Engenheiros sem Fronteiras apoiam resiliência da Beira 
 Beira (O Autarca) – Uma missão de Engenheiros sem Fronteiras (EsF) está a trabalhar na cidade da Beira, capital 
da província de Sofala, no âmbito do apoio a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência da autarquia severamen-
te desvastada pelo ciclone Idai em 14 de Março último. 
 No último sábado, a equipe de Engenheiros sem Fronteiras foi recebida pelo Presidente do Conselho Autárquico da 
Beira (PCAB), Eng. Daviz Simango, num encontro de cortesia e técnico no qual as partes consolidaram idéias sobre o traba-
lho em curso. 
 Especificamente, a missão está proceder levantamentos de diversas infraestruturas públicas e privadas destruídas pe-
lo Idai, visando treinar os Engenheiros e Arquitectos da Beira em matérias de construção resiliente. 
 Refira-se que a edilidade estabeleceu já um Plano de Recuperação e Resiliência da Beira, que aborda as necessidades 
imediatas de recuperação, aplicando os princípios de 'reconstrução melhor' e 'redução do risco de desastres', com uma ampla 
gama de estratégias e planos que visam tornar a Beira uma cidade resiliente.■ (Redacção) 
 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 17/06/19, Edição nº 3702 – Página 03/05 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

17 de Junho de 1962 ... Aeroporto Gago 
Coutinho 

 

 Com a inauguração do novo aeroporto Gago Cou-
tinho, em 17 de Junho de 1962, em comemoração da che-
gada ao Rio de Janeiro do avião em que Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral completaram a primeira travessia do A-
tlântico Sul, as instalações da antiga aerogare, passam a al-
bergar a Sede da DETA, após ampliação deste edifício, 
mantendo-se com a actual traça arquitectónica. 
 De acordo com o historiador António Sopa, a aero-
gare, foi desenhada entre 1958 e 1960, por uma equipe che-
fiada pelo arquiteto Cândido Palma de Melo e acompanha-
do pelo Serviço de Obras da Direcção Geral de Aeronáutica 
Civil. O custo da aerogare foi calculado em 14.750 contos. 
 Esta aerogare viria ainda a sofrer obras de amplia-
ção e modernização entre 1972 e 1974. 
  

 
 O Aeroporto Gago Coutinho, inaugurado há 56 
anos foi sendo modernizado a partir dos anos 80, tendo a 
sua designação mudado para Aeroporto de Mavalane e 
posteriormente para Aeroporto Internacional de Maputo.■ 
 

Subscrição de 2,5% das acções da HCB aberta desde hoje 
 Maputo (O Autarca) – Ini-
ciou nesta segunda-feira (17JUN19), 
com a duração até ao dia 12 de Julho 
próximo, o período de subscrição de 
686.887.315 acções correspondentes a 
2,5% das acções da Hidroeléctrica de 
Cahora Bassa (HCB), ao preço fixo de 
3,00 Meticais por acção, sendo esta a 
primeira fase da OPV de 7.5% das ac-
ções da HCB.  
 A venda de acções da HCB, 
feita através da Bolsa de Valores de 
Moçambique (BMV), é dirigida apenas 
aos cidadãos, empresas e instituições 
moçambicanos, que podem efectuar os 
seus pedidos (ordens de subscrição de 
acções) em qualquer agência bancária 
ou através das plataformas  de  internet 

dos bancos.  
 Como forma de assegurar ma-
ior inclusão e abrangência dos moçam-
bicanos, para além da ampla divulga-
ção da operação, foram criados dois 
canais alternativos, adicionalmente aos 
balcões dos bancos comerciais, que 
permitem aos potenciais investidores 
enviar as suas ordens de subscrição de 
acções através do celular e/ou tablet. 
Um com recurso à tecnologia USSD, 
bastando digitar *224#, sem precisar 
de ter crédito no celular, acessível aos 
celulares mais simples, e outro através 
de uma aplicação para smartphone ou 
tablet com ligação à internet, designa-
da app BCI Trading.  
 Um comunicado da HCB  refe- 

re que os investidores que subscrevam 
acções da HCB através do canal USSD 
*224# ou da app BCI Trading, e não 
sejam clientes dos bancos coordenado-
res globais da OPV, o BCI e o BIG, te-
rão obrigatoriamente que entregar có-
pia dos seus documentos numa agência 
dos coordenadores globais, no prazo 
máximo de seis meses após o apura-
mento de resultados.  
 A decisão de venda das acções 
da HCB, anunciada em Novembro de 
2017, pretende contribuir para a maior 
inclusão financeira dos moçambicanos, 
alargar o acesso ao mercado de capitais 
e consolidar a observância pela Empre-
sa das boas práticas internacionais de 
governação corporativa.■ (Redacção) 
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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 

ATENTOS Srs. Condutores - Uma garrafa de água 
pode incendiar o seu carro! 
 

 

 Não, ... não  se trata de uma piada ou leve brinca-
deira, o assunto merece atento por ser muito sério e de ris-
cos associados ao Homem e do PIOR para o meio 
ambiente!!    
 Deviamos dizer e fazer, não aos Plásticos !!  
 

  CURIOSIDADES e risco AUTO: 
 Uma garrafa de água pode incendiar o seu car-
ro!Uma garrafa de água pode incendiar o seu carro 
 

 Com cada vez mais condutores a adoptar o (bom) 
hábito de consumir mais água, no entanto um outro risco 
encontra-se presente, sempre que deixemos ficar a garafa 
contendo água, dentro do veículo estacionado: 
 É necessário ter cuidado, e evitarmos o risco de in-
cêndio que as garrafas de água podem proporcionar, avisam 
os bombeiros! 
 Por outro lado, saiba que o bisfenol A, composto 
utilizado para produzir plásticos de policarbonato e re-
sinas epoxy, como os usados na maioria das garrafas de 
água, pode passar para a água se a temperatura do líquid-
o aumentar consideravelmente.  
 E, como se isso não bastasse, é garantido que beber 
um golo de água de uma garrafa exposta ao sol, está longe 
de figurar entre as melhores sensações do dia.   
 Sugerimos consultarem este sítio e assistam ao ví-
deo bastante explicativo. 
ttps://observador.pt/2019/06/07/uma-garrafa-de-agua-pode-incendiar-o-seu-
carro/?utm_source=Newsletters+Observador&utm_campaign=464d68e1f0-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term
=0_4e99f7d1e5-464d68e1f0-184215965 
 
Vídeo: https://youtu.be/kZJECWyl3NM 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب مع  أطی
ات  ■التحی
 

Investidores devem garantir futuro sustentável a todos os cidadãos 
 Decorreu na semana passada, pela primeira vez na vizinha República da África do Sul o Fórum de Financiamento de 
Cidades Sustentáveis do C40 Cities, que apelou a uma acção urgente por parte dos investidores para garantir um futuro sus-
tentável a todos os cidadãos. O evento foi marcado por dois dias de workshops para as cidades discutirem novas ideias de 
mudança sustentáveis, para partilharem conhecimentos e para determinarem os próximos passos da sua jornada na luta con-
tra as mudanças climáticas. O evento, de periodicidade anual, reuniu autoridades municipais e investidores para tratar dos 
desafios climáticos mais urgentes da actualidade, no qual os dirigentes de cidades africanas afirmaram que inspirar os cida-
dãos a viver de forma sustentável é um bom começo, mas que o desenvolvimento sistémico de infraestruturas sustentado por 
investimentos públicos e privados é fundamental para a transformação da cidade sustentável. Os especialistas pediram à co-
munidade de investimento que reconhecesse o potencial destas importantes cidades e que promovesse modelos de financia-
mento inclusivos.■ (Redacção/ APO) 
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…                                                                               
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Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   
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Editor: João Craveirinha, Jr.© 

Todos Direitos do Autor incluindo as representações fotográficas com 

data venia.                                           

O texto desta obra segue a ortografia do português europeu (PE), 

vigente até 1989. 
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Título: KaPulana – tecido de Moçambique - a verdadeira história. 

Capa e contracapa: grafismo de Mphumo Kraveirinya sobre registo de 

aguarela de 1992, do autor, intitulada «vovó Fanisse de 

Michafutene», bisavó paterna. 
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[vuJonga: Oriente ou ‘Sol nascente’ em shiJonga, idioma muito antigo 

de cultura baNto, originário da capital de Moçambique. Em processo 

de extinção desde 1975 devido a imposições ideológicas] 
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Resumo 

 

— Origens da kaPulana: no âmbito de uma sociologia da 

comunicação e cultura.  
— Resiliências no Vestuário: assimilação da cultura europeia 

versus retornos culturais endógenos, alternadamente. 
— Vestuário: bastião identitário popular. 

 
  

A mulher africana criou uma forma multicultural de se trajar entre a 

KaPulana, amarrada por cima da saia em ocasiões especiais festivas, e 

os vestidos de moda ocidentais. Um exemplo de aculturação.  

Em Moçambique baNto, esta fórmula perduraria até à 

contemporaneidade do século XXI.  

Como traje masculino quotidiano, ao africano candidato à 

integração colonial em Moçambique, era-lhe inculcado o uso da calça e 

camisa, roupa interior, casaco e gravata, peúgas e sapatos, uma das 

condições para pertencer a uma civilização considerada superior – a 

trazida pelos europeus, neste caso, pelos portugueses. Mais do que a 

mulher, o homem afro-africano adaptou-se mais ‘naturalmente’ ao 

vestuário masculino ocidental por um sentido prático de autopromoção 

socioprofissional. Grosso modo, o processo foi extensivo a todas as 

colónias europeias em África. 
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A esse grupo de funcionários nativos, no contexto colonial africano, 

Kwame Nkrumah (1909-1972) classificou de Burguesia Burocrática. Nas 

colónias portuguesas, eram denominados de assimilados. Alguns 

elementos desse grupo social tornaram-se líderes associativos.  

Mais tarde, alguns deles, dentre os enfermeiros nativos do Hospital 

Miguel Bombarda, da capital colonial de Moçambique, tornaram-se líderes 

políticos na clandestinidade e na guerrilha, e a posteriori no novo contexto 

social da pós-independência. Um deles, como é do domínio comum, 

chegou a Presidente da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Hospital Miguel Bombarda de Lourenço Marques, hoje Hospital 

Central de Maputo. 
 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 17/06/19, Edição nº 3702 – Fascículo 11/20 

Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   

 
 

Abstract 

 

— Origins of kaPulana: in the context of a sociology of 

communication and culture . 

— Clothing resilience: European culture assimilation versus 

endogenous cultural return, alternately. 

— Clothing: popular identity bastion. 
 
  

African woman created a multicultural way of dressing up between 

KaPulana, tied over her skirt at festive special occasions and Western 

fashion dresses – an acculturation example. In Mozambique, in South 

East Africa –, this formula would last until the 21st century. 

          As a daily suit, the African male candidate for colonial 

integration in Mozambique was taught the use of pants and shirts, 

underwear, coat and tie, socks and shoes, as one of the conditions for 

belonging to a civilization considered superior – the one brought by the 

Europeans, in this case, by the Portuguese. The Afro-African man adapted 

more 'naturally' to the western male garment by means of practical sense 

for socio-professional self-promotion. Roughly, the process was common 

to all European colonies in Africa.            

Kwame Nkrumah (1909-1972) classified this group of native public 

servants, in the African colonial context, as ‘Bureaucratic Bourgeoisie.’ 
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In the Portuguese colonies they are called “assimilados.” Some 

elements of these social group became associative leaders.  

          Later on, some of them, among the native male nurses at Miguel 

Bombarda Hospital in the colonial capital of Mozambique, became 

underground political   and guerrilla warfare leaders, and a posteriori on 

the new post-independence social context. One of them, as it is common 

public domain, became President of the Republic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Former colonial Hospital Miguel Bombarda of Lorenzo Marques, 

now Central Hospital of Maputo. 

 


