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EDITORIAL EXTRAORDINÁRIO  
 

Já é muito bom que esteja a crescer a consciência 
dos moçambicanos sobre o perigo do covid-19  
 Beira (O Autarca) – O Autarca assinala no pre-
sente Editorial Extraordinário a atitude bastante positiva 
que já vêem sendo manifestada pelos cidadãos moçambica-
nos e as instituições nacionais relativamente ao perigo de-
corrente da propagação do covid-19. Saúda o Presidente 
Filipe Nyusi pela comunicação regular com o povo, cha-
mando atenção para a prevenção e anunciando medidas ca-
da vez mais acertivas; e a comunicação social (pública e 
privada) pela postura cívica caracterizada pela difusão con-  
 

sistente de informações sobre o covid-19 e, sobretudo, as 
medidas de segurança. De facto, já é um passo importantís-
simo na prevenção da doença o crescente nível de cons-
ciência dos moçambicanos. No início pairou-nos imensa 
preocupação, uma vez que constatavamos que reinava ele-
vado nível de ignorância. Reiteramos que o covid-19 suge-
re-nos maior união, respeito e solidariedade. Tal como a-
nunciou o Presidente Filipe Nyusi, a prevenção continua a 
ser o pilar essencial para a mitigação do  impacto  do  coro-  
 navírus, e a titude de pevenir deve es-

tar ao alcance de todos.■ (Redacção) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 20/03/2020 
Compra Venda Moeda País 

70.45 71.81 EUR UE 

65.72 66.99 USD EUA 

3.8 3.37 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
É com satisfação que vejo notícias indicando que o Governo de 
Moçambique está a implementar um plano multisectorial de resposta a 
uma eventual epidemia do covid-19 no país – Salimo Abdula, Presidente 
da CE-CPLP 
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Covid-19: Assumamos todos agora as medidas de prevenção e 
não esperemos que haja caso confirmado para podermos agir 

- Salimo Abdula, influente empresário moçambicano e Presidente da CE-CPLP 
 
 

a decisão porque esteve em Portugal na 
Conferência da Confederação Empre-
sarial da CPLP e participou em reu-
niões onde assinou diversos acordos, 
tendo achado ser essa uma atitude mais 
adequada. “A minha estadia em Portu-
gal serviu, também, para aumentar a 
noção que tinha sobre a gravidade des-
sa pandemia” – enfatizou. 
 Lembrou que são cerca de 210 
mil pessoas infectadas pelo coronaví-
rus em todo o mundo, as quais mais de 
8.750 morreram (dados referentes ao 
período anterior a sua comunicação); e 
segundo a Organização Mundial da 
Saúde, África deve estar preparada pa-
ra o pior. O continente já regista mais 
de 600 casos em 33 países.■ (R) 
 

 Maputo (O Autarca) – Para 
evitar a propagação do covid-19, o em-
presário moçambicano e Presidente da 
Confederação Empresarial da Comuni-
dade de Países de Língua Portuguesa 
(CE-CPLP), Salimo Abdula, apela em 
vídeo enviado à nossa Redacção para 
que todos os cidadãos assumam desde 
já as medidas de prevenção e não fi-
quem a espera que haja caso confirma-
do no país para poder agir.  
 

 “É verdade que Moçambique 
ainda não registou qualquer caso de 
coronavírus, mas não somos uma ilha, 
não vivemos isolados e a situação dos 
países vizinhos, como África do Sul e 
a Tanzânia obrigam-nos a estarmos 
preparados; e é com satisfação que ve-
jo notícias indicando que o Governo de 
Moçambique está a implementar um 
plano multisectorial de resposta a uma 
eventual epidemia do covid-19 no 
país”. 
 

 Salimo Abdula, que tem resi-
dência fixa em Maputo, a capital mo-
çambicana, observa que “se somos 
uma fronteira com a África do Sul, 
país que conta com mais de uma cen-
tena de casos, as medidas do Governo 
não podem surtir efeitos se cada um de 
nós não seguir os apelos para o reforço 
das medidas de prevenção, que in-
cluem lavar as mãos frequentemente e 
evitar o contacto próximo com as pes-
soas que apresentam sintomas de gripe: 
Por exemplo, aperto de mãos, partilha 
de   utensílios   domésticos   (incluindo 

 
Salimo Abdula, influente empresário moçambicano e Presidente da Confederação 

Empresarial da CPLP: Assumamos todos agora as medidas de prevenção (do Covid-19:) 
e não esperemos que haja caso confirmado  para podermos agir 

 
pratos, copos e talheres), tapar a boca 
com o braço e manter distância ade-
quada quando estiver para tossir. São 
medidas que podem salvar vidas” – as-
sinalou. 
 O agente económico moçambi-
cano que preside um dos maiores gru-
pos empresariais do país, a Intelec-
Holdings, e é ainda o Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da 
maior operadora de telefonia móvel 
que opera no mercado nacional, a Vo-
dacom, decidiu submeter-se ao isola-
mento onde estará em quarentena por 
14 dias. “Sinto-me bem de saúde e sem 
nenhum sintoma que me leve a sus-
peitar do coronavírus”. – tranquilizou. 
 No entanto, explica que tomou 
 
 

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

MENSAGEM DO O AUTARCA: SEJAMOS TODOS VIGILANTES 
E ACTORES PRINCIPAIS NA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS 
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COMUNICAÇÃO À NAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
 

Moçambicanas, Moçambicanos;  
Compatriotas!  
 

Há uma semana, fizemos uma comunicação à Nação sobre o impacto do COVID 19, também conhecido por coronavírus.  
Na altura, apelamos ao nosso povo para o reforço de medidas de prevenção individual e colectiva.  
Volvidos estes dias, apraz-nos testemunhar a boa mobilização dos moçambicanos. Sentimo-nos orgulhosos pela forma serena e ordeira como o 
nosso Povo, do Rovuma ao Maputo e na diáspora, tem vindo a encarar esta pandemia de carácter global.  
O nosso Governo tem vindo a acompanhar com grande atenção a evolução da pandemia de COVID 19 a nível global e regional. Os dados 
apontam para um alastramento galopante da doença. Até ao momento a pandemia afectou um total de 160 países o que demonstra que o 
Coronavirus não respeita fronteiras.  
Importa realçar que a maior parte dos países da região, incluindo aqueles que têm uma fronteira directa com o nosso País, reportaram 
recentemente os primeiros casos da doença. Isso coloca-nos numa situação de risco eminente e de grande preocupação.  
Dados actuais mostram que embora a grande maioria dos casos apresentem sintomas ligeiros do tipo gripe, uma pequena percentagem evolui 
para uma doença respiratória mais grave que poderá sobrecarregar os nossos serviços de saúde.  
O Governo tem vindo a reforçar as medidas de vigilância de COVID 19 para assegurar a rápida detecção de possíveis casos de doença, em 
conformidade com os Princípios da OMS para a Declaração de Pandemia. 
Até ao momento, foram identificados e testados 35 suspeitos cujos resultados revelaram-se negativos para o Coronavirus.  
Presentemente, estão em quarentena domiciliária 267 cidadãos nacionais e estrangeiros provenientes de países de alto risco, com 
acompanhamento pelas autoridades sanitárias.  
No âmbito da resposta, estão em implementação planos de prevenção e mitigação do COVID 19 em diferentes sectores. Através do Ministério 
da Saúde foram criadas Unidades de atendimento e equipas especializadas em todo o País para atender 3000 doentes.  
 

Compatriotas!  
Reforçamos as medidas de rastreio de possíveis suspeitos do COVID 19, em todas as fronteiras do Território nacional e no Serviço Nacional de 
Saúde.  
Reforçamos o papel das Forças de Defesa e Segurança na prevenção e controle do COVID 19 e manutenção da Ordem e Tranquilidade Pública.  
O Governo continua a acompanhar atentamente o estado de saúde dos moçambicanos na Diáspora. Felizmente, até ao momento, não temos 
registo de nenhum caso suspeito.  
A prevenção continua a ser o pilar essencial para a mitigação do impacto do COVID 19.  
Os órgãos de comunicação social são, nesta luta, nossos parceiros estratégicos. Eles têm um papel importante na informação e educação do 
cidadão para a adopção de comportamentos de menor risco.  
A experiência recente, a nível internacional, mostra que a tomada atempada de medidas de prevenção individuais e colectivas que limitam o 
contacto interpessoal, social e de aglomerados populacionais tem sido eficaz na redução do risco de transmissão da doença e do seu impacto e 
contribuem enormemente para salvar vidas humanas.  
O COVID 19, para além de ser uma questão de saúde pública, constitui também um risco forte para o desempenho das economias mundiais 
incluindo do nosso País. Por isso, medidas adicionais de precaução devem ser tomadas com vista a mitigar o seu potencial impacto 
socioeconómico.  
Face ao actual cenário internacional e nacional, o Governo tem vindo a trabalhar no sentido de adequar os instrumentos de planificação 
programática face aos desafios que emergem da epidemia do COVID 19. 
 

Moçambicanas e Moçambicanos,  
Tendo em conta a rápida evolução da Pandemia a nível regional e internacional, decidimos reforçar as medidas de prevenção anteriormente 
anunciadas com efeito a partir do dia 23 de Março, por um período de 30 dias, nomeadamente:  

 Criação de uma comissão técnico-científica presidida pelo Ministro da Saúde, que integre profissionais de diversas especialidades, incluindo 
clínicas, de saúde pública, sócio-económicas, antropológicas, comunicação social, entre outras. Esta comissão técnico-científica tem como 
tarefas aconselhar o Governo na tomada de decisões com base em evidência científica e apoiar nas acções de comunicação social.  

 Suspender a emissão de vistos de entrada para Moçambique e cancelar os já emitidos;  
 Reforçar as medidas de obrigatoriedade de quarentena domiciliária de 14 dias para todos os viajantes; 
 Determinar o encerramento de todas as escolas públicas e privadas do ensino pré-escolar ao ensino superior;  
 Suspender a realização de todos os eventos de carácter social que envolvam mais de 50 pessoas, tais como celebrações, eventos desportivos e 

culturais, cerimónias religiosas, entre outros, com excepção de reuniões de interesse do Estado, que cumpram com os requisitos de prevenção 
emitidos pelas autoridades sanitárias competentes;  

 Impor a obrigatoriedade de implementação de medidas de prevenção por todas as instituições públicas e privadas, incluindo operadores 
comerciais, com vista a reduzir o risco de contaminação;  

 Reforçar as medidas de fiscalização e de vigilância com vista a garantir o normal funcionamento da cadeia de abastecimento.  
 

Caros Compatriotas  
Este é um momento de grandes desafios para a nossa Nação. Ele exige de nós o maior comprometimento com a causa de solidariedade e coesão 
nacional para juntos enfrentarmos e vencermos esta Pandemia.  
O momento exige serenidade e sentido de uma forte unidade do nosso Povo.  
O uso das redes sociais deve servir para difundir as medidas de prevenção e não para desinformar o povo.  
Apelamos a todas as forças vivas da Sociedade para que continuem a juntar-se aos esforços do Governo na luta que travamos contra a Pandemia 
do COVID 19 e a privilegiar a informação oficial das Autoridades Sanitárias. 
As medidas de reforço que acabamos de anunciar são imprescindíveis para o garante do nosso maior valor que é a vida!■ 

 

Maputo, 20 de Março de 2020 
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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 

Os Transportes Rodoviários que partilhamos - Como 
Evitar e Minimizar a Pandemia do Convid19? 

 

 Carros partilhados, Transportes públicos, Autocar-
ros, veículos Escolares, Chapas, Táxis, Rent a Car, Txope-
las, Moto-Taxis, bóleias ou caronas a conhecidos,.. 
 Quantos Mil Milhares de usuários em risco e por 
Dia? 
 Como evitarmos e agirmos prevenidos do coro-
navirus19? 
 

   

 Perante o aumento de casos de coronavirus, e a 
previsão de que a sua circulação continua activa por 
tempo indeterminado, esclarecemos como evitar contraí-
lo quando utilizas serviços de transportes públicos e carros 
partilhados. 
 

 As diferentes formas de mobilidade para pessoas, 
também o são para os vírus. E, neste caso, perante o cresci-
mento de casos de contágio por coronavírus decidimos 
transmitir-lhe alguns conselhos para evitar que o contraia 
no caso de ser um utilizador de veículos rodoviários. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 

 Para evitarmos contágios e Atendendo as recomen-
dações da Organização Mundial da Saúde, elaborámos um 
guia para evitar contágios ao utilizar veículos de  mobilida- 

 

de partilhada e não ser vítima do coronavírus.  
 

PRIMEIRO, ABRIR AS PORTAS E VENTILAR 
O VEÍCULO DURANTE ALGUNS SEGUNDOS 
 O segundo passo, antes de utilizar o veículo, é lim-
par o puxadores das portas, incluindo interior e exterior, o 
plástico do tablier (painel dos instrumentos) e as superfícies 
de contacto durante a condução, como Volante, botões, 
manetas, punho da caixa de velocidades, travão de mão, 
assentos, encosto de cabeça, cintos de segurança, varões 
e pegas, campainhas, limpar tudo com um toalhita impre-
gnada numa solução hidro-alcoólica. 
 Na entrada do autocarro, todos os utentes devem 
fazer uso de uma pequena porção da solução hidro-alcoóli-
ca! 
 O motivo: todas as superfícies de contacto, po-
dem ser susceptíveis de conter o vírus durante alguns 
dias. 
 O terceiro passo, especialmente se não conseguir 
realizar o segundo, é procurar não tocar na cara enquanto 
conduz ou depois, pelo menos até poder lavar bem e ou 
desinfectar as mãos! 
 As luvas cirúrgicas não servem de muito se tocar 
numa superfície contaminada, até porque pode levá-la sem 
querer ao nariz, olhos e boca. As luvas têm uma duração 
limitada, especificada para cada tipo de luva, por isso 
não se recomenda a sua reutilização. 
 Se tossir ou espirrar tem tapar a boca com a partir 
interior do braço. Se tiver sintomas de constipação utiliza 
uma máscara facial. 
 Quando deixar o veículo, não deixe no seu inte-
rior toalhitas ou lenços usados. Para além disso, se tos-
siu ou espirrou em partes acessíveis. Nesse caso limpe-as 

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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ALCOÓLICA CASEIRA 
 Dada a elevada procura por desinfectantes deste ti-
po, pode ser complicado encontrar este tipo de soluções em 
farmácia. Uma maneira fácil de preparar uma em casa é 
comprar um frasco de álcool a 96º, despejar uma quar-
ta parte noutro recipiente e juntar água potável. Assim 
ficará com álcool de 70º, cujo poder desinfectante de su-
perfícies é superior ao de 96º. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات   ■التحی

 

com uma solução hidro-alcoólica. 
 

 Por fim, quando sair do veiculo, lave as mãos com 
água e sabão ou, se estão aparentemente limpas, desinfecte-
as com um liquido de solução hidro-alcoólica.  
 

 A forma correta de o fazer passa por aplicar um 
pouco na concha da mão e passar pelas duas mãos, uma 
sobe a outra, como se as estivéssemos a ensaboar debai-
xo de uma torneira. 
 
COMO PREPARAR UMA SOLUÇÃO HIDRO-  

MetroBus desinfecta autocarros e comboios 
 Maputo (O Autarca) - A Me-
troBus, operadora do serviço interliga-
do de transporte de passageiros em 
Maputo, está a desinfectar a sua frota 
de autocarros e comboios, uma medida 
que se enquadra na prevenção do co-
vid-19. 
 Com este procedimento, a Me-
troBus renova o seu compromisso de 
proteger o interesse e saúde públicos.  
 Fora o lucro, a MetroBus tem 
revelado forte preocupação em relação 
a segurança dos utentes dos seus ser-
viços e dos seus trabalhadores.   
 No quadro da prevenção do 
coronavirus, a MetroBus torna-se a pri-
meira empresa prestadora do serviço 
de transporte de passageiros no país a 
tomar medida idêntica.  
 Espera-se que seja exemplo a 
ser seguido pelas demais firmas do ra-
mo, para o bem do interesse e saúde 
públicos.■ (Redacção) 

  

 
 

Empresário moçambicano Amad Camal, PCA da MetroBus 

Covid-19: OMS alerta que jovens "não são invencíveis"  
 A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou ontem que os jovens “não são invencíveis” no que toca à pandemia de Covid-
19, salientando que a doença os pode matar ou confinar ao hospital durante semanas. Em conferência de imprensa na sede da organiza-
ção, em Genebra, o director-geral, Tedros Ghebreyesus afirmou que apesar de a mortalidade ser maior entre a população mais idosa, as 
escolhas que os jovens fazem sobre os locais em que se deslocam “podem significar a diferença entre vida e morte para outras pessoas”. 
A OMS salienta que “os mais novos não são poupados” à doença e que as pessoas com menos de 50 anos são “uma percentagem signify-
cativa dos infetados”. 
 Números actualizados ontem registam mais de 265 mil pessoas infectadas em 182 países e mais de 11.000 mortos provocados 
pela Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. “Cada morte é uma tragédia e uma motivação para impedir o contágio e sal-
var vidas”, referiu Ghebreyesus. “Solidariedade, solidariedade, solidariedade” entre países e grupos etários diferentes é “a chave para 
derrotar” a doença, afirmou o responsável, destacando a “boa notícia” registada na quinta-feira na cidade onde começou a pandemia, Wu-
han, na China, onde não se verificaram casos novos. É uma demonstração de que a pandemia “pode ser revertida” que “dá esperança”, in-
dicou. Tedros Ghebreyesus destacou que uma das maiores preocupações da organização é o que se poderá passar em países com sistemas 
de saúde mais fracos e populações mais vulneráveis, onde a doença poderá provocar “enorme perda de vidas”. Esses cenários “não são i-
nevitáveis”, assegurou, admitindo que “todos os dias, se atingem marcas trágicas” no número de mortes e pessoas infectadas. 
 O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infectou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais 
mais de 10.400 morreram. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou ontem o número de casos confirmados de infecção para 
1.020, mais 235 do que na quinta-feira. O número de mortos no país subiu para seis.■  
 

(https://www.msn.com/pt-pt/saude/coronavirus/covid-19-oms-alerta-que-jovens-n%c3%a3o-s%c3%a3o-invenc%c3%adveis-
nem-poupados-%c3%a0-doen%c3%a7a/ar-BB11tpO4?li=BBoPWjC&ocid=mailsignout) 
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 

COMUNICADO 
 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao 
público em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de manutenção 
preventiva na Subestação da Munhava, haverá interrupção no fornecimento de energia 
eléctrica, no domingo, dia 22 de Março de 2020, no período compreendido entre as 
06:00 e as 16:00 horas, abrangendo, na cidade da Beira, os clientes domiciliados nos 
seguintes bairros: Munhava (incluindo a Maternidade e o FIPAG), Esturro, 
Matacuane (incluindo a Unizambeze), Pioneiros e Maquinino (parte), incluindo a 
Zona Industrial). 
 
Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, 
como impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser 
considerados como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à 
compreensão dos seus estimados clientes.  
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. 
DELEGAÇÃO DA BEIRA 
Rua Companhia de Moçambique Nº 240 
Telef. 21353600 
Fax.   21369677 
Maputo - Moçambique 
 

Beira, aos 19 de Março de 2020 
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VuJonga 15 – cadernos literários | 08 Março 2020 

https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf 
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VuJonga 15 – cadernos literários | 08 Março 2020 
https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf 

8th March | English. 
In a World where we are more and Over 

demanded - Moved by the social impulse s-
temming from A heritage of the Natural ins-
tinct of life, we will always be exceptional to 
survive. As we reign absolute within our spa-
ce – the space that we created – the space that 
we will create.  

In the Past, we were born in an environ-
ment where men always reigned.  

 In the past, we were educated only to 
serve and obey. Getting married to be procrea-
tors and educators of the family children. 

 However, and thanks to many women, 
from yesterday, today we follow their exam-
ples of emancipation. We still work inside ho-
me, but as well we already work outside. More 
aware of our value, we decide our paths.  

Today, we are what we want to be. We 
have our rights conquered, at work, at home, 
in a relationship. Even motherhood can be, or 
not, with a man. Today we are the ones who 
drive our machines, as well as our life’s.  

Congratulations to us – warrior women. 
And, WOMEN'S DAY always will be, every 
day. ■ Silvya Gallanni 
 

8 de Março | Português. 
Num Mundo onde somos Ultra sensí-

veis, porque Libertas da Herança Encontrada 
na Realidade da vida, seremos sempre excep-
cionais. Pois, somos nós que reinamos absolu-
tas dentro do nosso espaço, o espaço que criá-
mos – o espaço que criarmos. Nascemos num 
ambiente onde os homens sempre reinaram. 
No Passado, éramos educadas somente para 
sermos servis e obedientes. Para casarmos – 
para sermos procriadoras e educadoras das 
crianças da família.  

Contudo, e graças a muitas mulheres, de 
Ontem, Hoje seguimos os seus exemplos de e-
mancipação. Continuamos a trabalhar dentro 
de casa. Mas já trabalhamos fora. E mais cons-
cientizadas, decidimos os nossos caminhos. 
Hoje, somos aquilo que queremos ser. Temos 
os nos-sos direitos conquistados, no trabalho, 
em casa, num relacionamento. Até a materni-
dade podemos ter, ou não, com um homem. 
Atualmente somos nós que dirigimos as nossas 
máquinas, assim como a nossa vida.  

 Parabéns para nós, mulheres guerreiras.                                                                               
E, DIA da MULHER – sempre serão todos os 
dias. ■ Silvya Gallanni 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

21 de Março de 1959.… Cidade de Tete  
 
 

 

 Tete é a maior cidade e capital da província mo-
çambicana homónima, e administrativamente é um municí-
pio com um governo local eleito; e é também, desde De-
zembro de 2013, um distrito, uma unidade local do governo 
central, dirigido por um administrador. 
 

 De acordo com o ultimo censo populacional e habi-
tacional, o município tem 155.870 habitantes, numa área de 
314 km². 
 

 Era um centro comercial suaíle quando foi ocupado 
por Portugal em 1530. Foi elevada à categoria de vila e se-
de de concelho em 1763 e a cidade em 21 de Março de 
1959. 
 

 Encontra-se à beira do rio Zambeze, no local onde 
existem as duas primeiras pontes sobre aquele rio em ter-
ritório moçambicano: a Ponte Samora Machel, cujo tabulei-
ro se estende por um quilómetro, construída no período co-
lonial e projectada pelo engenheiro Edgar Cardoso; e a se-
gunda ponte, a Ponte Kassuende que fica situada cinco qui-
lómetros a jusante, e que foi inaugurada em Novembro de 
2014.   

 As principais ligações de Tete com o território na-
cional são rodoviárias, tendo como principais vias a Estra-
da N7, que a liga à N6 em Vanduzi (sul) e a Moatize e Zo-
bué (nordeste), e; a Estrada N9, que a liga à fronteira de 
Cassacatize com a Zâmbia (noroeste).    

 Outras facilidades logísticas fundamentais para Te-
te são ferroviárias, ligando com o litoral do Índico: o ramal 
Dona Ana-Moatize, do Caminho de Ferro de Sena, com es-
tação na vizinha Moatize, que permite ligação de passagei-
ros e mercadorias com o porto da Beira; e o Caminho de 
Ferro de Nacala que leva o carvão de Moatize até  ao  porto  
 

 
 

carbonífero de Nacala. 
 A cidade também é servida por um aeródromo, 
o Aeroporto de Chingozi. 
 A cidade possui um campus da Universidade Zam-
beze, que serve como sede para a Faculdade de Ciências de 
Saúde, além de um campus da Universidade Púnguè e de 
uma delegação da Universidade Católica de Moçambique. 
Também em Tete está a sede do Instituto Superior Politéc-
nico de Tete.  
 Tete assinala hoje, sábado, 21 de Março de 2020, o 
seu 61º de elevação à categoria de cidade. Pela efeméride, 
desejo a todos autarcas tetenses um Feliz Dia, apesar ee não 
poder ser celebrado em ambiente pomposo devido as medi-
das de prevenção do covid-19.■  

(Fonte Wikpédia) 

País assinala amanhã o Dia Nacional do Contribuinte 
 Beira (O Autarca) – O país assinala amanhã, domingo, 22 de Março, o Dia Nacional do Contribuinte. O 22 de Mar-
ço foi instituído Dia Nacional do Contribuinte pela  Autoridade Tributária de Moçambique, por coincidir ser a data da apro-
vação da Lei nº 1/2006, que cria a AT. A data é dedicada a homenagem e tributo ao contribuinte pelo papel que tem desem-
penhado no processo de consolidação da sustentabilidade das finanças públicas em Moçambique, alastrando a base tributária 
e  incrementando a cobrança de receita para os cofres do Estado. Devido ao covid-19, não haverá actividades celebrativas.■ 
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