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VAMOS CELEBRAR O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DA BEIRA  

Empreitada municipal de construção de 25 mil casas  

 Beira (O Autarca) – É o 
maior e mais ambicioso projecto habi-
tacional uma vez desenvolvido por 
uma autarquia do país no período pós 
independência nacional. São 25 mil ca-
sas de tipos 1, 2, 3 e 4 para beneficiar 
preferencialmente aos jovens recém 
graduados e casados. A habitação con-
digna é uma condição essencial que 
melhora a qualidade de vida dos cida-
dãos, e o seu acesso não é fácil não só 
na Beira, em Moçambique,  em  África  

 
e no mundo em geral. É assumindo es-
sa consciência que o Conselho Munici- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/08/2020 
Compra Venda Moeda País 

83.8 85.48 EUR UE 

70.52 71.93 USD EUA 

4.04 4.12 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Valorize o que você tem, enquanto está em suas mãos, 
porque avião quando levanta voo não para, e quando 
volta, já vem com passageiros diferentes!■ 
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pal da Beira definiu essa componente 
como prioritária, tendo decidido avan-
çar com o projecto de construção de 25 
mil casas para oferecer honra e digni-
dade aos munícipes locais. 
 No terreno o projecto evolui a 
cada momento. As máquinas não pa-
ram de roncar e os operários de obra 
não poupam a sua competência técnica 
e esforço físico para acelerar o curso 
do projecto, numa clara demonstração 
do comprometimento que assumem em 
prol do desenvolvimento da Beira.  
 Neste momento está a ser con-
cluída a fase de preparação da base que 
consiste no aterro, aruamento e drena-
gem numa área calculada para dar iní-
cio a construção das primeiras 400 mo-
radias. 
 A vista do terreno que está a 
ser trabalhado é impressionante. Para 
quem depara-se pela primeira vez até 
parece inacreditável o que se pode ob-
servar. É de facto uma decisão ousada, 
que valeu a pena tomá-la  
 O desenvolvimento do mega-
projecto habitacional envolve especial-
listas de diferentes ramos de constru-
ção (nacionais e estrangeiros), sob a-
companhamento directo e permanente 
das autoridades municipais. O próprio 
Presidente do Município, o patrono do 
projecto, só lhe falta ter um gabinete 
no terreno, pois está permanentemente 
a trabalhar no local, impulsionando o 
desenvolvimento das actividades.    

 A dimensão dos trabalhos que 
estão a ser desenvolvidos merece exal-
tação, pelo que vamos todos celebrar o 
desenvolvimento da  Beira,  a  escassas  

horas da comemoração do 113º Ani-
versário da urbe, que se assinala na 
próxima quinta-feira (20AGOSTO20 
20).■ (Chabane Falume) 

Início de desconfinamento não é 
sinónimo do fim da covid-19 em 
Moçambique 
 Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistério da Saúde (MISAU) alertou on-
tem, segunda-feira (17AGOSTO2020) 
que o início de desconfinamento não 
deve ser encarado como sinónimo do 
fim da covid-19 em Moçambique. 
 

 Lembrar que em cumprimento 
da última comunicação do Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, na 
qual decretou um novo Estado de E-
mergência, inicia esta terça-feira, hoje 
(18AGOSTO2020), o processo de des-
confinamento e retoma de alguns sec-
tores de actividade da sociedade mo-
çambicana que haviam sido suspensas 
como medidas de prevenção da pande-
mia da covid-19.  
 

 “Queremos recordar que o des-
confinamento não é sinónimo do fim 
da covid-19 em Moçambique, mas é 
uma medida que tende a responder às 
preocupações que temos no país, sendo 
que algumas delas são o retorno às  au- 

las e aos cultos religiosos. Para esse 
propósito, o MISAU, em coordenação 
com as entidades de tutela, elaborou 
uma Ficha de Procedimentos de Des-
confinamento que está a ser utilizada 
para a reabertura das entidades religio-
sas e das escolas, pelo que algumas de-
las poderão abrir já esta semana. É im-
portante ressaltar que este processo é 
contínuo e, por esse motivo, há um tra-
balho exaustivo e intenso com estas 
instituições” – sublinhou o Ministério 
da Saúde em comunicado de imprensa.   
 

 No mesmo comunicado, o MI-
SAU recorda que o número de casos 
reportados nos últimos dias indica-nos 
que devemos manter o rigor no segui-
mento das medidas de prevenção, no-
meadamente o uso correcto e response-
vel das máscaras em locais de maior 
concentração de pessoas, lavar 
frequentemente as mãos com água e 
sabão e desinfectar as mãos com álcool 
a 70 por cento e o distanciamento entre 
as pessoas, de pelo menos 1,5 metros.■ 
(Érica Chabane) 
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Caso Matalane: JUS MOZ condena e contra ataca: 
Não se trata de preguiça 
 

venção, mitigação das uniões prematuras (tendo como ma-
ior parte das vitímas, as raparigas), e à penalização dos seus 
autores e cúmplices, o n.º 1 do artigo 205 do Código Penal 
de 2019 (aprovado pela Lei n.º 24/2019, de 24 de Dezem-
bro) (em vacatio legis), que prevê na sessão destinada ao 
crimes contra Liberdade sexual que “ Quem, abusando da 
autoridade que lhe conferem as suas funções ou prevale-
cendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascen-
dência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, 
constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favo-
recimento sexual, é punido com a pena de prisão até 2 anos 
e multa correspondente.”,  disposição que também possui 
assento legal no Código Penal em vigor, mais precisamen-
te, no n.º 2 do artigo 224, sendo inclusive as penas agrava-
das nos seus limites máximos, se da acção resultar gravi-
dez,  sem se esquecer da mater legis, a lei de todas as leis 
que estabelece direitos, deveres e liberdades fundamentais. 
 A Associação de Informação Jurídica – Jus Moz, 
constituída maioritariamente por jovens, e mulheres, não 
poderia alhear-se a acção que reportada pelos meios de  in-
formação e comunicação social, levantou a manifestação de 
actos de repúdio e inconformidade com práticas que violam 
os direitos da mulher e da rapariga, sabendo que, ainda sub-
sistem muitos casos que não são conhecidos, mas que dia-
riamente atentam contra os direitos das mulheres e da rapa-
riga.  
 É dever constitucionalmente estabelecido de todos 
os cidadãos, servir a comunidade nacional pondo ao seu 
serviço suas capacidades físicas e intelectuais, bem como 
contribuir para o desenvolvimento da nação de forma cor-
recta e harmoniosa, criando um ambiente material e espiri-
tual à efectivação dos direitos fundamentais.  
 “Unamos os nossos esforços por forma a provar, 
que bebemos dos nossas revolucionárias do passado, e fa-
remos o possível para que as mulheres que lutaram pela 
libertação do nosso País, tenham orgulho de nós”, indica 
o comunicado para de seguida concluir que, “somos a 
Continuidade na luta pelo empoderamento da mulher e 
reconhecimento dos seus direitos, mas, ainda assim, so-
mos a Mudança que queremos imprimir nas nossas leis e 
na necessidade da aplicação de penas gravosas e exem-
plares àqueles que violam os direitos já existentes, e mes-
mo tendo o dever especial e os proteger, são também pre-
varicadores da lei”. 
 

 A Associação de Informação Jurídica  - JUS MOZ 
condena com veemência os abusos sexuais perpetrados pe-
los instrutores na Escola Prática da Polícia de Matalane, 
província de Maputo. Naquele estabelecimento de forma-
ção de polícias, 15 mulheres em instrução foram engravida-
das pelos próprios instrutores, como resultado dos referidos 
abusos sexuais. 
 Atraves do seu do Departamento de Protecção dos 
Direitos da Mulher e da Rapariga, a Associação de Infor-
mação Jurídica, veio a público manifestar seu repúdio e 
descontentamento perante o recente escándalo sexual que 
envolveu instrutores da Escola Prática de Matalane. 
 Para a JUS MOZ, nada justifica a titude dos instru-
tores de Matalane, e não faz sentido,  pese embora existam 
leis e regulamentos que estabelecem direitos, deveres, bem 
como directrizes de organização e funcionamento de insti-
tuições, sejam elas públicas ou privadas, que ainda pairam 
em meio a nossa sociedade opiniões que de forma promís-
cua declaram: “elas também queriam, sabem que não po-
dem aguentar com o trabalho e se submetem a esse tipo de 
coisa, é assim que funciona, são preguiçosas!” 
 Aliás, recorde-se que o presidente da Associação 
Moçambicana dos Polícias, Nazário Muanambane, disse re-
centemente que, “muitas dessas raparigas são muito vulne-
ráveis porque são preguiçosas, não querem fazer um traba-
lho muito forçado, querem dos instrutores trabalhos leves. 
Então começam a lavar roupas dos instrutores, começam a 
engraxar sapatos, não querem que os instrutores lhes mal-
tratem. Como sabe, na formação da Polícia prepara-se o ho-
mem do amanhã. E não olham se é homem ou mulher”. 
 Não é preguiça! Indica o comunicado de imprensa 
enviado hoje pela JUS MOZ, mas sim, de um olhar impá-
vido da sociedade em face à males que há anos apoquen-
tam-nos, o que representa uma luta, que apenas pode 
contar com alguns guerilheiros, mas que não se cansarão 
até que se alcance o intento nobre que os move.  
 Em meio a um quadro legislativo que a cada dia 
procura estabelecer regras que visem a protecção da mulher 
e da rapariga, tendo por exemplo a recém aprovada Lei das 
Uniões Prematuras (Lei n.º 19/2019, de 22 de Outubro), 
que estabelece o regime jurídico aplicável à proibição,  pre- 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 UM LONGÍNQUO PERFIL 

(Ao Ungulani Ba Ka Khosa, Escritor Moçambicano, Amigo e 
companheiro de sempre das “lides” literárias) 

 

 

 Quando, engolindo as horas, dois comboios se 
cruzam em sentido contrário, pode muito bem acontecer 
que um qualquer passageiro capte, por instantes breves, um 
rosto qualquer que lhe foge, apoiado na mão, pensativo. É 
sempre uma imagem de segundos, sorvida pela velocidade, 
um presente que logo se torna em passado... 
 “Tal como agora aconteceu”, pensou Francisco, 
muito de si para si, indo-se para Ressano Garcia — Vila lo-
calizada a 130 Km. de Maputo —,  lugar sentado, os olhos 
para além do vidro da janela, esquecido quase do seu cor-
po. Para onde se destinaria o comboio que vira ainda há 
pouco, com um rosto numa das janelas, oculto em parte pe-
la mão em que apoiava...? Talvez para Maputo, talvez para 
um outro ponto determinado pela bifurcação das linhas fér-
reas. Um destino, enfim, ignorado. Mas não era isso, po-
rém, que o intrigava naquele momento. A pergunta que 
Francisco formulava, no seu íntimo, era a seguinte: “Seria 
de mulher ou de homem o rosto que por instantes vi-
ra...?”. Fora tudo tão fugaz, tão está e não está, que lhe era 
praticamente impossível chegar a uma conclusão. Fechou 
os olhos, mergulhando na escuridão do pensamento, tentan-
do clarificar pormenores que lhe proporcionassem uma so-
lução: talvez o cabelo visto de relance, talvez a mão esguia, 
talvez... 
 Encolheu os ombros, desistiu, abriu os olhos. O 
que vira fora a imagem de um ser humano seguindo em 
sentido contrário ao seu. Que fosse homem, que fosse mu-
lher, que fosse uma simples criança, tal não passaria nunca 
de especulações do seu espírito, do seu momentâneo modo 
de estar, da sua maneira de ser naquele instante da ida. Oh, 
sim, era isso! E Francisco, cerrando de novo os olhos, ade-
quou à imagem que tão rápida lhe fugira o longínquo perfil 
de... Sinceramente: o passado era o passado. Ele andava en-
tão na casa dos vinte, afogara-se nuns olhos castanhos, ti-
vera nas suas umas negras mãos esguias. Coisas que... 
 “Coisas que não mais se repetem...” — E Fran-
cisco  levantou-se,  deixou  o  assento,  foi até ao bar. Pediu 
 

um café, encostou-se ao balcão, olhou a paisagem. Rápido, 
passou um comboio em sentido contrário. Disse o emprega-
do do bar para um outro passageiro: 
   — Sempre quebra a monotonia! É o primeiro 
que esta manhã se cruza com o nosso... 
 Francisco perguntou, deixando de mexer o açúcar, 
os olhos no empregado: 
 — Diz que é o primeiro comboio que se cruza 
com este...? Mas há pouco não passou também um em 
sentido contrário... 
 Sempre activo, ora um café, ora um cognac, disse, 
afastando-se, o empregado do bar: 
 — Desculpe lá, amigo, mas o senhor não estaria 
a dormir, o senhor não estaria a sonhar...? 
  
 Volume de comércio com 
o exterior estacionário 

 Maputo (O Au-
tarca) – O Ministro da In-
dústria e Comércio, Carlos 
Mesquita revelou que o 
volume do comércio de 
bens com o exterior apre-
sentou, em 2019, no país, 
um comportamento esta-
cionário, em relação ao a-
no anterior, tendo sido 
transacionados bens no va-
lor total de 12.096.7 mi-
lhões de dólares norte-a-
mericanos, contra 11.956. 
5, em 2018, o que corres-
ponde a uma variação po-
sitiva de 1.2 por cento. Fa-
lando no decurso do Webi- 
 

nar de reflexão sobre o im-
pacto e desafios da pande-
mia do novo coronavírus 
na balança comercial de 
Moçambique, no contexto 
da SADC, ocorrido sábado 
último, em Maputo, Mes-
quita referiu que a covid-
19 está, indubitavelmente, 
a impactar negativamente 
a economia moçambicana, 
bem como da região, tor-
nando difícil a mobilidade 
de pessoas e mercadorias 
dum país para o outro, di-
ficultando, deste modo, o 
fluxo do comércio.■ (Re-
dacção/ FDS) 
 

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