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Futebolista internaciol moçambicano (da Beira) 
Reinildo Mandava sofre atentado em Zero 

 

peão nacional este ano e o jogador foi 
distinguido melhor lateral esquerdo da 
prova) saiu ileso, a mesma sorte tendo 
tido os seus acompanhantes da viagem. 
A viatura em que seguia a estrela do 
futebol moçambicano foi alvo de tiros, 
um dos quais atingiu um dos vidros la-
terais. Não são conhecidos ainda os au-
tores, nem as reais motivações. No en-
tanto, predomina a suspeita de que os 
atiradores pretendiam apoderar-se da 
luxuosa viatura da marca  Toyota  D4D  

 

Beira (O Autarca) – O fute-
bolista internacional moçambicano, da 
cidade da Beira, Reinildo Isnard Man-
dava, foi vitima de ataque armado on-
tem a tarde, na estrada nacional nº 1, 
na localidade de Zero, distrito de Mo-
peia, província da Zambézia, quando 
seguia viagem numa viatura particular 
da cidade da Beira com destino ao dis-
trito de Morrumbala. Do atentado, o 
craque moçambicano ao serviço do 
clube francês Lille (que sagrou-se cam- 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 09/06/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.93 76.43 EUR UE 

61.47 62.7 USD EUA 

4.53 4.62 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

O mercado é feito de mudanças constantes e sobrevive quem 
é mais ágil a buscar soluções – Salimo Abdula, Empresário 
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panhantes. 
Consta que no percurso da via-

gem que o levaria a Morrumbala, Rei-
nildo Mandava teve uma paragem em 
Caia para almoçar e suspeita-se ter si-
do a partir deste ponto da província de 
Sofala onde o futebolista internacional 
moçambicano (da cidade da Beira) co-
meçou a ser seguido pelos bandidos.  
 

Traumatizado, Reinildo abortou a 
viagem e pernoitou no posto policial 
de Zero 

Conforme consta da página de 
facebook “Clube de Fãs de Reinildo 
Mandava”, o jogador está traumatizado 
e foi forçado a pernoitar no posto poli-
cial de Zero (para segurança pessoal e 
dos acompanhantes), depois de abortar 
a viagem que o levaria à Morrumbala 
para tratar de assuntos familiares. 

O Autarca apurou que esta 
manhã Reinildo Mandava seria acom-
panhado em ambiente de segurança até 
Quelimane, capital provincial da Zam-
bézia, de onde segue viagem de avião 
com destino a Beira ou Maputo, de-
pendendo da primeira disponibilidade 
de voo oferecida pela LAM. 
 

Recrudescimento da insegurança e a 
indignação dos fãs do atleta 
 O ataque de ontem a viatura 
em que seguia Reinildo Mandava é 
mais uma prova que evidencia a inse-
gurança na região. 
 No país, há cerca de três sema-
nas, em gozo de férias, Reinildo pode 
ter vivido um dos momentos mais ani-
mados da sua vida, pelo tamanho da 
consideração e carinho que recebeu 
dos moçambicanos, e foi vivendo e 
convivendo alegremente, longe de i-
maginar que à sua volta pudesse ocor-
rer algum trama que colocasse em peri-
go a sua integridade. O ataque que so-
freu poderá limitar o seu desejo de pas-
sar férias em solo pátrio com os seus. 
 A reacção dos fãs do actual 
melhor jogar de futebol de Moçambi-
que é de total indignação. “Estamos a 
pedir favor para ‘bazares’. Sempre que 
puder manda passage para sua família 
ir à França visitor-te”. “Meu amigo es-
quece a sua humildade e patriotism, 
volte já a França. Reconhecemos o seu 
esforço”. “O profeta nem sempre é 
bem aplaudido na terra natal”.■ (R)  
 

  A viatura em que seguia o internacional moçambicano Reinildo Mandava, 
e o estado em que ficou o automóvel após o atentado ontem a tarde na zona do zero 

  
Em solo pátrio, depois da grande conquista em França, Reinildo Mandava foi recebido em 
Maputo pelo Presidente da República, Filipe Nyusi e na cidade da Beira pelo Presidente do 

Conselho Municipal local, Albano Carige – evidenciando o carinho nacional por ele 
 

Município da Beira oferece habitação 
decente à Mendes, antigo Mamba 
 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira, 
Albano Carige, procedeu ontem a en-
trega de uma casa à Mendes, antigo jo-
gador da selecção nacional de futebol 
(Mambas). Trata-se de uma moradia 
convencional do tipo 1, construída de 
raiz pela edilidade e que agrega com-
partimentos essenciais, nomeadamente 
1 sala, 1 cozinha (interior), 2 casas de 
banho (1 interior e outra exterior), de-
vidamente canalizada e electrificada. É 
uma acção de responsabilidade social 
do Município da Beira herdada do fale-
cido Presidente Daviz Simango e que 
Albano Carige está comprometido a 
continuar a sua materialização no espí-
rito e letra. O antigo futebolista encon-
tra-se doente e desempregado. Uma 
moradia decente é fundamental para a 
melhoria da qualidade de vida.■ (R) 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

18 de Junho de 1964 … Ricardo Portugal 
 
 

 
 

 

 Amigo de seus amigos como carinhosamente al-
guns o chamam devido a sua enorme simpatia e caráter so-
lidário, outros o tratam por Muana Shuabo (Filho de Shua-
bo, Quelimane) devido a sua naturalidade, ainda é também 
tratado por Zico devido as suas habilidades desportivas, 
mas eu o chamo por Peace Man (Homem da Paz), devido 
ao estilo próprio que adoptou, caracterizado por uso recor-
rente de endumentária totalmente de côr branca, incluindo 
calçado e chapéu. E mais: Porque de facto em todo lugar e 
momento manifesta espirito pacífico, de alegria, amor, ca-
rinho, boa disposição e sempre bem humorado. Refiro-me 
ao José Ricardo Portugal Rodriguês (seu nome complete 
que acredito poucos o conheciam), pois é mais conhecido 
por Ricardo Portugal.  
 Estou a falar-vos de uma personalidade bastante in-
fluente na cidade da Beira. É empresário, é desportista, é 
politico, é activista activo do associativismo, docente uni-
versitário, Chefe de Família e uma infinidade de coisas bo-
as que é e faz. E, eu agradeço-lhe pela nossa AMIZADE. 
 Na qualidade de empresário destaca-se por pautar 
por uma gestão empresarial transparente, criteriosa e rigo-
rosa, facto que já lhe valeu premiação por uma das suas 
empresas (Empresa Moderna, do sector de Gráfica) ter sido 
classificada Melhor Contribuinte Nacional do INSS na ca-
tegoria de Médias Empresas, título que lhe foi entregue 
pessoalmente pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, 
em setembro de 2018. Na política, destaca-se o facto de ter 
passado pela Assembleia da República em representação da 
Bancada da Frelimo. No desporto, está ligado aos princi-
pais clubes da urbe, nomeadamente o Clube de Golfe da 
Beira (CGB – Sócio Nº 03), o Clube Naútico da Beira 
(CNB – Sócio Nº 14) e o Motor Clube da Beira, tendo sido 
o primeiro Presidente deste último.  
 Já foi Presidente da Associação Provincial de Bas-
quetebol de Sofala, numa época em que o Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral era o “Mano” Zaca, Felício Za-
carias, que na altura era Governador de Sofala e que tem si-
do considerado um dos melhores dirigentes que a província 
já teve. Foi, também, representante  do  Conselho  Nacional  

 
 

do Desporto em Sofala e actualmente é o Presidente do 
Conselho Nacional do Desporto, cargo do qual já apresen-
tou pedido de demissão por não concordar com a nova a-
bordagem do desporto moçambicano, mas aguarda ainda as 
formalidades subsequente, tanto que não tem sucessor ain-
da. 
 Na academia, leccionou na Universidade Zambeze 
(Unizambeze) durante 5 anos, e contou-me que deu aulas 
porque ele fez a Universidade a custo zero, paga pelo Esta-
do e já nessa altura prometera que assim que existir uma U-
niversidade Pública na Beira com curso de Engenharia da-
ria o seu contributo. “A coisa mais interessante nisso, é que 
usava o salário que me pagavam na UniZambeze para aju-
dar estudantes com dificuldades”. 
 No associativismo empresarial e sócio-profissional, 
é sócio da Associação Comercial da Beira (ACB), uma a-
gremiação empresarial que se destaca pela sua antiguidade 
e prestígio. Já foi Delegado da Câmara de Comércio de 
Moçambique (CCM) em Sofala, Representante da Associa-
ção Comercial, Industrial e Serviços (ACIS), cargos que te-
ve de prescindir recentemente para se dedicar a Representa- 
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ção da Ordem dos Engenheiros de Moçambique (OEM) em 
Sofala. Afinal de contas, Ricardo Portugal é Licenciado em 
Engenharia Mecânica, pela UEM, e Mestrado em Engenha-
ria e Gestão da Água, pela Unizambeze. 
 Ricardo Portugal começou a escolarização em 19 
70, tendo iniciado e concluído o ensino primário na antiga 
Escola Vasco da Gama, actual Escola Primária Completa 
de Quelimane. 
 Depois frequentou e concluiu a Ciclo Preparatório 
(5ª e 6ª classes) na actual Escola Secondária Patrice Lu-
mumba. A 7ª, 8ª e 9ª classes fez na Escola Secundária 25 de 
Setembro. 
 O facto de ter sido um dos melhores alunos naquela 
era, teve o privilégio de vir a Beira para prosseguir os estu-
dos, tendo frequentado e concluído a 10ª e 11ª classes na 
Escola Secundária e Pré Universitária Samora Moisés Ma-
chel. Nessa altura ficou alojado no Lar de Estudantes das 
Maristas, nas Palmeiras, depois passou para o Lar de Estu-
dantes 25 de Maio, na Ponta-Gêa. Lembra de ter sido cole-
ga do actual Presidente da República, Filipe Nyusi, tanto na 
Escola Secundária e Pré Universitária Samora Moisés Ma-
chel, assim como no Lar de Estudantes das Maristas. Nos 
tempos livres jogavam futebol, basquetebol e namoravam 
também. 
 Depois de concluir o nível Médio e porque, nova-
mente, destacou-se entre os melhores estudantes, voltou a 
ter o privilégio de escolher o seu futuro, tendo optado por 
continuar a estudar e escolhido a Faculdade de Engenharia 
da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), em Maputo, 
onde frequentou com sucesso o curso de Engenharia Mecâ-
nica, concluído em 1989. O seu trabalho de defesa esteve 
orientado a “Elaboração de Ponte Rolante de Carga” para 
antiga CIFEL, que era uma empresa de ferros que funcio-
nava na Avenida da OUA. 
 Começou a trabalhar muito cedo, mesmo na altura 
da Universidade já estava a trabalhar. O primeiro emprego 
foi na MADEMO – Madeiras de Moçambique-EE, onde fo-
ra contratado como Chefe das Oficinas. 
 Ainda depois de concluir a Licenciatura, deu aulas 
de Matemática na Escola Portuguesa em Maputo, quando 
depois surgiu o convite para Beira no início da década 90. 
“Foi o Eng. Adelino Mesquita (falecido e que Deus o te-
nha), amigo de infância, irmão, conterrâneo,  antigo  colega 

da Faculdade e amigo de seus amigos incluindo eu e como 
dizem que também o sou, quem me convida para vir a Bei-
ra, com o pretexto de recordar os tempos de escola e acabei 
me apaixonando pela Beira e pelas oportunidades que ofe-
recia”. Foi na Beira onde acabou se apaixonando pela mu-
lher que se tornou sua esposa e juntos constituíram a famí-
lia que tem, com três filhos, duas meninas e um rapaz.  
 Na Beira, o primeiro emprego que tem é nos CFM, 
contratado para Chefiar o Terminal de Carvão e lembra-se 
de ter coordenado o último carregamento do carvão, na al-
tura produzido pela CARBOMOC-EE. 
 Na altura era muito jovem e tinha outras ambições 
que combinassem com a drenalina da época, e concluiu que 
a oferta de emprego nos CFM não era para ele. Logo a se-
guir surge-lhe a oferta para ser Director da EMOCATE, an-
tiga Pendrai-Sousa. Depois surgiu-lhe a oportunidade para 
integrar o Grupo João Ferreira dos Santos (JFS), onde entra 
como Director da Técnica Industrial e da Companhia Co-
mercial em Beira e Manica. 
 Passado algum tempo recebe o convite para abrir a 
MOZAUTO, Agente da Nissam, tendo trabalhado para a 
firma durante dois anos e começou a desenvolver a sua ac-
tual visão empresarial. 
 Volvido pouco tempo, é novamente convidado pelo 
Grupo JFS para ser director na região Norte, tendo coinci-
dido na altura em que o actual Presidente da República era 
Director Executivo dos CFM-Norte, tendo ficado lá durante 
4 anos. Mas a família, as empresas que já havia criado fize-
ram-no balançar e toma a decisão de regressar à Beira para 
cuidar do que já havia criado. 
 Sente-se mais beirense que shuabo e justifica que 
os beirenses tem concívio, transpiram alegria, são amigos 
de seus amigos, são trabalhadores e resilientes. 
 Recorda com tristeza a passagem do ciclone tropi-
cal Idai que devastou a Beira, mas olha a Beira como uma 
cidade com potencial de crescer. 
 José Ricardo Portugal Rodriguês ou, simplesmente, 
Ricardo Portugal, Amigo de seus amigos para uns, Muana 
Shuabo para outros, e ainda para outros Zico, mas para 
mim Peace Man, nasceu na cidade de Quelimane a 18 Ju-
nho de 1964 e hoje está celebrando o seu 56º Aniversário 
Natalício. Feliz Aniversário Amigo, e continue sendo a 
mesma pessoa que és!■ 

País observa luto nacional de 6 dias pela morte de KK 
Maputo (O Autarca) – O país irá obsrvar a partir da meia deste sábado (19jun2021) luto nacional de seis dias, na 

sequência da morte, ontem, quinta-feira (17jun2021), do antigo Presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda. 
A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros que se reuniu esta manha em terceira sessão extraordinária. O Go-

verno reafirma a importância e contribuição dada pelo líder histórico zambiano para a libertação de Moçambique, e não só. 
Em cumprimento do luto nacional, durante os seis dias a bandeira e o pavilhão nacionais deverão ser içados à meia-

haste em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares da República de Moçambique. 
Internado no Centro Médico Maina Soko em Lusaka desde o início desta semana, Kenneth Kaunda morreu aos 97 a-

nos. As autoridades nacionais afirmam que o líder independentista que se tornou Primeiro Presidente da Zâmbia (1964 – 
1991) "morreu pacificamente" às 14:30 (12:30 GMT) de quinta-feira.■ (Redacção) 

 https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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O Autarca: seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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