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EDITORIAL 
 

Bicentenário da Ilha de Moçambique 
 Beira (O Autarca) – 17 de Setembro de 2018 é 
uma data muito especial para Moçambique e para o mundo 
em geral. A cidade insular da Ilha de Moçambique celebra 
hoje, segunda-feira (17) o bicentenário da sua elevação a 
actual categoria. Para o país, a Ilha de Moçambique, na 
província nortenha de Nampula, torna-se de valor sócio-
cultural e político incontornável porquanto foi a primeira 
capital de Moçambique antes da transferência da sede da 
antiga colónia portuguesa, na altura província ultramarina, 
da ilha para Maputo, então Lourenço Marques. Ademais, 
foi a Ilha de Moçambique que deu nome ao país que hoje 
se chama Moçambique, do qual todos os moçambicanos se 
orgulham de fazer parte. Para o Mundo, a importância 
histórica, sócio-cultural e política da Ilha de Moçambique 
tornou-se ainda maior quando a partir de 1991 passou ser 
considerada pelas  Nações  Unidas  (UNESCO)  Património 

Mundial da Humanidade. Logo, a dimensão histórica, só-
cio-cultural e política da Ilha de Moçambique transcende as 
fronteiras nacionais. O desafio que se coloca à nação e ao 
mundo incide sobre a necessidade da sua adequada valori-
zação. O património mundial da humanidade em solo pátrio 
já passou por momentos que só nos reservam espaço para  
o esquecimento. Nos últimos anos, a Ilha de Moçambique 
está a beneficiar de um tratamento que se pode considerar 
gratificante para a sua estatura, mas há muito ainda que se 
pode fazer. A Ilha é um dos poucos lugares privilegiados 
que o país tem para a promoção do conhecimento científico 
multidimensional sobre Moçambique. É também um lugar 
privilegiadissimo para a promoção do turismo cultural mo-
çambicano. É uma responsabilidade de todos os moçambi-
canos e as suas instituições participar na preservação e de-
senvolvimento da ilha. À todos os ilheenses de Moçambi-
  

vão as nossas felicitações pela festa.■  
 

Frase: 
Honestidade é um presente muito caro. Não 
espere isso de pessoas baratas – Warren Buffet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.67 71.07 EUR UE 

59.91 60.11 USD EUA 

3.99 4.07 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Ismael e Gwen sagram-se maiores vencedores do 
Torneio de Golfe “Vodacom Open” 

 

 

 Beira (O Autarca) – Reali-
zou-se no último sábado (15) a Tercei-
ra Edição do Torneio de Golf “Voda-
com Open”, evento que teve lugar no 
campo do Clube de Golfe  da Beira 
(CGB), no bairro da Ponta-Gêa, com o 
patrocínio da operadora de telefonia 
móvel moçambicana Vodacom.  
 O torneiro teve  a participação 
de 45  golfistas de ambos os sexos, ten-
do sido premiados os cinco primeiros 
classificados em masculinos e três em 
femininos. Os primeiros classificados 
em ambos os sexos receberam cada um 
a quantia de 25 mil meticais. O primei-
ro classificado na série masculino foi o 
jovem golfista moçambicano Ismael 
Jemuce que terminou a prova com 84 
tacadas, levando consigo o primeiro 
prémio, que além do valor de 25 mil 
meticais comportou a atribuição de 
uma taça. 
 Ainda na categoria de masculi-
nos, Tiago ocupou a segunda posição 
tendo beneficiado de prémio no valor 
de 15 mil meticais. Em terceiro, quarto 
e quinto lugares posicionaram-se res-
pectivamente os golfistas Victor Fer-
reira, Tian e Serguei, os quais cada um 
levou consigo o valor de 10 mil meti-
cais. 
 Em feminino, a golfista Gwen 
foi a primeira classificada tendo rece-
bido valor de 25 mil meticais e uma ta-
ça. Nessa categoria, Ana Xavier ocu-
pou o segundo lugar tendo sido pre-
miada com 15 mil meticais e Graça em 
terceiro lugar recebeu 10 mil meticais.  
 
 

gadores da actualidade do Clube de 
Golfe da Beira, nomeadamente Dino e 
Félix Machado.  
 Nas suas breves declarações a-
pós a vitória, Ismael Jemuce não só e-
nalteceu aos organizadores do evento, 
como também afirmou que se sentia 
mais encorajado do que nunca a pros-
seguir  carreira de golfista.■ 

 No final da prova, o jovem 
golfista Ismael Gemusse era o atleta 
mais emocionado, tanto que se tratava 
da sua grande vitória, um triunfo que 
exigiu de si muito empenho e concen-
tração sobretudo por ter sido desafiado 
a dividir o campo com os melhores  jo- 

Vodacom e CGB numa parceria promissora 

 
 José Correia Mendes, Director Executivo de Negócios 

Corporativos da Vodacom (a esquerda) e Félix 
Machado, Presidente do Clube de Golfe da Beira 

 J o s é 
Correia Men-
des, Director E-
xecutivo de Ne-
gócios Corpora-
tivos da Voda-
com, que deslo-
cou-se de Ma-
puto à Beira es-
peci fi ca mente 
para participar 
da realização do 
torneio, mos-
trou-se satisfei-
to  pela  organi- 

zação do evento 
e afirmou que a 
firma sente-se 
encorajadada a 
continuar a pa-
trocinar mais 
torneios do gé-
nero e a apoiar a 
mo vi men tação 
da modalidade 
na cidade da 
Beira. 
 Re feriu 
que a próxima 
edição    já   está 
 

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 
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de se elevar ainda mais os prémios.  
 Por outro lado, revelou que a 
Vodacom irá concertar com o Clube de 
Golfe da Beira para estender o torneio 
à região, com vista a promover-se na 
cidade da Beira um “Open Internacio-
nal”  
 “É um excelente lugar para 
promover um bom momento de des-
concentração do tecido empresarial da 
Beira, que é a nossa aposta, principal-
mente  pela  posição  que  pretendemos 

assumir no mercado. Vamos aproveitar 
este espaço para criar um ambiente on-
de as pessoas possam conversar, criar 
networks e mais oportunidaes de negó-
cios” – explicou.  
 Por seu turno, o Presidente do 
Clube de Golfe da Beira, Félix Macha-
do, agradeceu a grandeza que a Voda-
com tem dado ao Torneio de Golfe 
“Vodacom Open”.  
 Félix Machado afirmou que o 
gesto revela a consolidação do com-
promisso deixado a três anos  pela  Vo- 

dacom de apoiar o golfe da Beira. 
 “Para melhor dignificarmos a 
dedicação da Vodacom, agradecia que 
pudessemos nos empenhar mais, trazer 
mais jogadores, esposa, famílias e ami-
gos para que no próximo torneio da 
Vodacom possamos ocupar todo o es-
paço disponível no clube” – desafio de 
Félix Machado lançado aos atletas. 
 Na ocasião, Machado reiterou 
o incentivo do envolvimento na prática 
da modalidade das camadas de inicia-
ção.■ (Érica Chabane)  

@ 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 nossa Cultura - manifesta-se no Trânsito, 
Condução, com peso na Sinistralidade! 

 

 Excessivos desvios a uma essencial via facilitadora 
da Vida, a mobilidade: 
 A "cultura" de  raiz e desenvolvimento no indiví-
duo, projecta-se no relacionamento afecto com nossos actos 
em condução, em partilha do ambiente rodoviário, ou seja, 
contribui também nos aplicativos indesejáveis que constan-
temente desafiam o Risco, a caminho dos incidentes e que  
frequentemente se convertem no somatório do registo em 
sinistralidade! 
 Aqueles que atravessaram uma cidade mais densa-
mente populosa, sem dúvida testemunharam que os ocu-
pantes de alguns quantos muitos veículos,  habitualmente 
se abstêm de usar os cintos de segurança ou o motorista que 
se inclina tanto para trás que parece estar 'pendurado no vo-
lante' enquanto olha para a janela de trás, guiando tranqui-
lamente mergulhado nas ideias da comunicação atenta a 
uma telefonia móvel,.. 
 ...Ou na boleia da ressaca da noite anterior, fica 
muito mais ligado no desfile urbano do que no domínio da 
máquina PERIGO, porque ordena o volante e os pedais  su- 
 

per convencido de dirigir, vai gerando toneladas de irregu-
laridades e desprezo pela disciplina, provocando dor, sofri-
mento, custo, ocupação de autoridades, equipa medica ou 
serviço fúnebre e um sem numero de horas em muitas ou-
tras despesas raramente quantificadas.  
 Em Moçambique, infelizmente cerca de 50% des-
sas viaturas desafiando o Risco, essas máquinas guiadas, 
nunca conheceram uma tal de companhia seguradora! 
 Eis como, distinguindo apenas  2 ou 3  arriscados 
actos, se geram umas toneladas de risco transformados em 
prejuízos! 
 Tais hábitos,.. podem ser directamente atribuídos à 
"cultura" que impulsiona esses cenários. 
 E eu guio assim, porque sou Daqui!! 
 Esta e outras situações do género, significam que 
não pode haver dúvidas de que os planos, geográfico, po-
lítico, sócio-económico e da administração do Estado, 
constituem importância no contexto em que as empresas o-
peram e as comunidades acompanham o desenvolvimento. 
 Porém, devemos reconhecer  que  os  delicados  as- 
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e sofisticado, contudo enganados e enganando por conti-
nuarmos a agir em arriscados actos, pisando o acelerador 
da distracção, consultando simultaneamente aplicações co-
mo o Facebook e o Instagram, alem do envio de mensagens 
de texto. 
  Com o recurso a uma cultura técnica especializada 
e profissional, estudada e constantemente desenvolvida pa-
ra facilitar e melhor integrar proveitos no sistema educati-
vo, distinguimos os metodos da Andragogia, em progresso 
na MasterDrive S.A., permite-nos lidar diariamente com 
esse aspecto do nosso trabalho, por isso, incentivamos ac-
tivamente todos os participantes de nossos programas de 
Formação exclusivamente dedicada, a colocar os aspectos 
práticos da segurança de condução, acima da necessidade 
de serem vistos como "culturalmente compatíveis" e, por-
tanto, compreensíveis, de fácil acesso, aceites, de largo a-
colhimento e optimizados proveitos, naturalmente conse-
guidos, tanto pelos nossos Instrutores, mas sobretudo ab-
sorvidos e captados pelos Interessados no aprendizado, e 
que se transmite aos colegas, multiplicando-se pelos ami-
gos, familiares, parceiros e ou no seio da comunidade. 
 Lembre-se: 
 Conduzir prevenido pelo método defensivo, facilita 
partilharmos culturalmente compatíveis, respeitarmos as 
disciplinas, reduzirmos os custos e os impactos ao meio 
Ambiente e sobretudo colocarmos em primeiro, a Vida.■ 
 
 

pectos da cultura no local de trabalho têm uma grande in-
fluência na segurança rodoviária e no trânsito. 
 Isso pode ser facilmente constatado, não apenas de 
um país para outro, mas também de região para região den-
tro de um país. 
 Igualmente, podemos e devemos admitir de que as 
intervenções de segurança no trânsito, que não considerem, 
nem se envolvam nos aspectos relevantes da influencia das 
culturas locais, estão comummente condenadas ao fracasso. 
 Caso flagrante da falta de sucesso na Formação téc-
nica e profissional, Instrução e Educação nos vários mode-
los do Ensino e vários cursos comerciais em venda de títu-
los, curriculum e chamados certificados, ora disponíveis 
nos mercados de oferta e procura. 
 Cuidado com a cultura do preço orientada ao baixo 
custo! 
 A cultura de segurança no trânsito,  envolve muitos 
pontos críticos estudados e solucoes integradas nas discipli-
nas da Prevenção e Segurança rodoviária, incluindo as ati-
tudes dos usuários da estrada em relação a várias acções in-
seguras ou ilegais. 
 Estas incluem, entre outras, a necessidade de con-
hecermos, identificarmos e avaliarmos no sentido do con-
trolo do Risco, pelo correcto uso e manutenção dos veícu-
los, das regras, dos actos preventivos,  de modo a utilizar-
mos apropriadamente a tecnologia disponível, em lugar de 
nos envolvermos - enquanto ao volante – com base no  pas-  
 

 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 17/09/18, Edição nº 3553 – Página 05/06 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

ADE realiza 4ª mesa redonda com os parceiros de 
desenvolvimento 

 Maputo (O Autarca) – A A-
gência de Desenvolvimento e Empre-
endedorismo, ADE, com o apoio da A-
gência de Desenvolvimento do Vale do 
Zambeze (ADVZ) e da Emil Agro or-
ganiza na próxima quinta-feira (20), na 
cidade de Maputo a 4ª Mesa Redonda 
com os Parceiros de Desenvolvimento 
MRPD, sob o lema: Empreendedoris-
mo Agrícola, Incubação e Academia: 
Novos Desafios; Novo Impulso.   

 A ADE pretende com o evento 
apresentar o seu portfólio de projectos 
para o triénio 2019-2021 aos parceiros 
de desenvolvimento, nomeadamente, o 
governo, o sector privado, representan-
tes de ONGs nacionais e internacio-
nais, bem como dos Sistemas das Na-
ções Unidas, as Embaixadas e acade-
mia.   

 Segundo a Direcção Executiva 
da ADE, um dos objectivos deste en-
contro, é juntar parceiros de desenvol-
vimento para a busca de soluções viá-
veis no que tange à empregabilidade 
dos jovens, a contribuição do agro-ne-
gócio na economia do país, bem assim 
proceder à mobilização de recursos fi-
nanceiros, humanos e técnicos e pro-
mover à advocacia, para além de in-
fluenciar políticas para o benefício das 
comunidades em geral e dos jovens em 
particular.     

 Durante o evento, haverá lugar 
para a apresentação de algumas refe-
rências de iniciativas e abordagens por 
parte de duas instituições pública e pri-
vada sobre modelos de incubação, em-
preendedorismo agrícola e desenvolvi-
mento rural.   

 Como resultado desta 4ª Mesa 
Redonda, a ADE pretende dar ímpeto à  
 

viabilização do seu Plano Director: Ju-
ventude, Emprego e Desenvolvimento 
de Negócio (JEDN), 2016-2020, um 
documento orientador técnico-finan-
ceiro, orçado em cerca de 5 milhões de 
dólares americanos que integra 4 eixos 
principais, a saber, a incubação de jo-
vens, a agricultura (cadeia de valor), a 
capacitação e o desenvolvimento  insti- 

tucional e advocacia de políticas.   
 Frisar que a 4ª Mesa Redonda 
realiza-se no momento em que está já 
garantido o financiamento de USD 180 
mil para a retoma e reabilitação de al-
gumas infra-estruturas do projecto A-
gro Incubadora de Changalane, seria-
mente danificadas aquando do venda-
val em 2016.■ (Redacção) 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 Na Edição nº 3550 da passada ‘Quarta-
feira – 12/09/18, página 06/06,’ por falha na 
diagramação da mudança de coluna (pagina-
ção), ocorreu um ‘salto’ na expressão textual 
da narrativa que desvirtua o movimento do 
discurso.  
 Pelo facto, que nos ultrapassou, pedi-
mos desculpas aos leitores. Entre aspas, no pa-
rágrafo seguinte, reproduz-se tal como veio na 
citada edição nº 3550 deste jornal. Texto ‘ipsis 
verbis’ com letras vermelhas, em fundo amare-
lo, salientadas a negrito ou ‘bold.’ 
    (…) «Preconizando um estudo das dife-
rentes vertentes do passado histórico nas suas 
consequências presentes, a nível do subcons-
ciente colectivo (campo da ‘clínico’ mais de-
talhado e complexo.  Revendo contextos que, 
numa visão retrospectiva, puderam influenciar
   

o futuro, logo ali, no dobrar da esquina do nos-
so tempo presente. Conceitos e pré-conceitos 
poderão assim ter sido disseminados.» 
    O texto completo, em questão, deveria 
ter discorrido desta forma conforme o original: 
– Preconizando um estudo das diferentes ver-
tentes do passado histórico nas suas conse-
quências presentes, a nível do subconsciente 
colectivo (campo da psicologia de massas), 
teríamos um quadro ‘clínico’ mais detalha-
do e complexo. – E a narrativa prossegue: 
    Revendo contextos que, numa visão re-
trospectiva, puderam influenciar o futuro, logo 
ali, no dobrar da esquina do nosso tempo pre-
sente. Conceitos e pré-conceitos poderão as-
sim ter sido disseminados. (…)  

(…) ■ (CONTINUA) DIALOGANDO© 
[Continuou nas edições nos 3551 e 3552] 
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A vida presente é um hiato de tempo, que se esvai pela frincha 
do passado, rumo ao futuro. (Mphumo Kraveirinya©2018, 

07.09, sexta-feira, 03:59 da madrugada) 
 


