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Comunidades locais exigem maior influência na 
tomada de decisões sobre os recursos florestais 
 

 
uma boa governação florestal em toda 
província, com destaque nos distritos 
Sofala), com o financiamento da WWF 
(Fundo Mundial para a Natureza), ins-
tituições  que  promovem  acções   para 

 Beira (O Autarca) – Comuni-
dades locais na província de Sofala, e-
xigem maior reconhecimento e espaço 
de intervenção para que se tornem ac-
tores chaves com poder de influência 
na planificação, tomada de decisão e 
boa governação florestal. 
 A manifestação foi expressa 
nesta quinta-feira (20Dez18), na cidade 
da Beira, durante um encontro destina-
do a dar a conhecer os resultados al-
cançados pelas campanhas de adovoca-
cia no ano 2018 para o combate a ex-
ploração ilegal de madeira e colheita 
de subsídios para a planificação das ac-
tividades para 2019.  
 

 Trata-se de uma iniciativa le-
vada a cabo pela ADEL (Agência de 
Desenvolvimento Económico Local de 

  

Frase: 

 

Fascismo e Comunismo, são dois grupos rivais brigando por um mesmo 
território. Ambos são variantes do estatismo, com base no princípio 
colectivista de que o Homem é escravo do Estado – Ayn Band 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 21/12/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.61 70.96 EUR UE 

60.91 62.09 USD EUA 

4.22 4.3 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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de Muanza e Gorongosa, tendo como 
grupo alvo comunidades residentes na 
zona tampão do Parque Nacional da 
Gorongosa (PNG), visando fortalecer a 
capacidade das organizações da socie-
dade civil, comunidades locais e 
ONG’s para dar resposta ao cenário 
crítico que se observa no sector de flo-
restas dominado por ilegalidades e ou 
uso insustentável dos recursos naturais. 
 De um mdo geral, o encontro 
que envolveu representantes do Gover-
no local, de Organizações da Socieda-
de Civil, de Comités de Gestão dos Re-
cursos Naturais e de comunidades a-
preciou positivamente os resultados da 
Campanha de Advocacia para o Com-
bate a Exploração Ilegal de Madeira 
em 2018. 
 Foi no capítulo das recomen-
dações para as actividades de 2019 que 
foi feita a exigência para que as  comu-  
 

 
 

Maria Mambero, Técnica da Adel-Sofala 
 

nidades locais na província de Sofala 
lhes seja dado maior reconhecimento e  

 

espaço de intervenção para que se tor- 
nem actores chaves com poder de in- 
fluência na planificação, tomada de de-
cisão e boa governação florestal.     

 Com efeito, defendeu-se a con-
tinua necessidade de capacitação dos 
membros dos Comités de Gestão dos 
Recursos Naturais e dos líderes comu-
nitários, de modo a estarem mais fami-
liarizados com a legislação florestal e a 
tornarem-se maiores vigilantes das o-
perações florestais.   

 Também defendeu-se a impor-
tância da promoção de feiras de de-
monstração de boas práticas de explo-
ração de recursos florestais e o incre-
mento do número de mulheres nos pro-
cessos de tomada de decisões inerentes 
a exploração florestal.   

 O encontro teve a duração de 
um dia.■ (Redacção) 
 

Faleceu Cornélio Mucambe 
  Maputo (O Autarca) – Fale-
ceu anteontem, quarta-feira, em Mapu-
to, vitima de doença Cornélio Mucam-
be, antigo Representante da LAM – 
Linhas Aéreas de Moçambique, na ci-
dade da Beira, entre 2009 e 2011.  
 Antes de representar a LAM 
na cidade da Beira, Mucambe foi Re-
presentante da mesma empresa na ci-
dade de Nampula.  
 Na Beira Cornélio Mucambe 
substituiu Pedro Comissário e, por sua 
vez foi substituído por Tomás Quefas-
se, que ascenddeu ao cargo depois de 
muitos anos ter assumido a posiçao de 
Chefe do Terminal de Vendas na capi-
tal provincial de Sofala. 
 

 Cornélio Mucambe é recorda-
do na cidade da Beira pelas excelentes 
qualidades humanas quee demons-trou. 
 Enquanto Representante da 
LAM na cidade da Beira, Cornélio 
Mucambe desenvolveu boas relações 
inter-institucionais com o Jornal O Au-
tarca, a semelhança do que sucedeu 
com  o seu antecessor, Pedro Comissá- 

 
 

rio, e o seu successor, Tomás Quefas-
se, daí a nossa homenagem.■ (R) 

INAM lança alerta de chuvas e trovoadas no centro e norte 
 Beira (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorolo-
gia apela aos residentes das províncias de Tete, Zambézia (centro), Nam-
pula, Niassa e Cabo Delgado (norte) para a tomada de medidas de precau-
ção e segurança face ao risco associado as chuvas fortes, trovoadas severas 
e ventos com rajadas, cuja ocorrência prevê-se para as próximas 24 horas.■ 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
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- Consultoria em Minas 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 
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Ricardo Portugal eleito Presidente do CND 

 
 
 

 

 Maputo (O Autarca) - O con-
hecido empresário da cidade da Beira, 
Ricardo Portugal, foi eleito ontem, 
quinta-feira (20Dez18), em Maputo, ao 
cargo de Presidente do Conselho Na-
cional de Desportos (CND), numa es-
colha que contou com dois concorren-
tes, tendo deixado para trás o concei-
tuado analista social e politico Moisés 
Mabunda, com 17 votos contra cinco.  
 O novo "Homem Forte" do 
CND, proposto pela província de Sofa-
la, substitui no cargo Eugénio Chongo, 
e o seu elenco inclui Abudo Usssene 
Jocardasse, proposto pela província de 
Maputo, que vai desempenhar as fun-
ções de Vice-Presidente, e Carolina 
Aurora, proposta pelo Ministério da E-
ducação e Desenvolvimento Humano, 
que assume o cargo de Relatora.  
 Os três novos dirigentes do 
CND tomaram posse ainda ontem, nu-
ma cerimónia presidida pela Secretária 
Permanente do Ministério da Juventu-
de e Desportos, Ivete Ferrão. 
 Ricardo Portugal, que antes era 
Representante do Conselho Nacional 
dos Desportos na província de Sofala, 
juntamente com os restantes membros 
do seu elenco tem de agora em diante a 
dura missão de rejuvesnescer a institui-
ção com foco orientadao para a dina-
mização do movimento desportivo na-
cional. 
 Com a eleição de Ricardo Por-
tugal ganha o próprio desporto moçam-
bicano, considerando a larga experiên-
cia que o novo Presidente do CND tem 
acumulada enquanto dirigente despor-
tivo, importando destacar que além de 
ser membro de longa data e ter repre-
sentado durante vários anos o Conse-
lho Nacional de Desportos  em  Sofala,  

Ricardo Portugal, o novo “Homem Forte” do Conselho Nacional de Desportos, promete novo 
paradigma que assenta na construção de uma sociedade desportiva evoluída, capaz de proporcionar 

um desporto mais moderno, competitivo, aglutinador, transparente e portador de sucesso  
 

o novo “Homem Forte” do CND que 
se considera "Homem do Desporto" já 
foi Presidente da Associação Provin-
cial de Basquetebol de Sofala, Presi-
dente da Comissão e posteriormente da 
Mesa do Motor Clube da Beira e Mem-
bro da Direcção do Clube de Golfe da 
Beira. 
 Nas suas primeiras declarações 
ao O Autarca, Ricardo Portugal enalte-
ceu a confiança depositada em si pelo 
movimento desportivo em Sofala e de 
todo o país, e prometeu novo paradig-
ma que assenta na construção de uma 
sociedade desportiva evoluída, capaz 
de proporcionar um desporto mais mo- 
derno, competitivo, aglutinador, trans-
parente e portador de sucesso.  
 O Conselho Nacional  de  Des- 

portos é um órgão administrativo de 
pleno reconhecimento do Governo vol-
tado para o desporto. É o órgão que em 
última instância tem autonomia para 
dar aval sobre questões jurídicas des-
portivas. O órgão é responsável pela 
regulação e regulamentação de todas 
modalidades desportivas e suas res-
pectivas associações e federações. 
 É a primeira vez que o Con-
selho Nacional de Desportos é presidi-
do por uma personalidade proveniente 
de fora de Maputo. 
 O facto de o novo Presidente 
do Conselho Nacional de Desportos ser 
residente na Beira já em si representa 
um importante ganho para a urbe, a 
província de Sofala e as regiões centro 
e norte, sem prejuízo do sul.■ (VP)  
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Governo Americano e de Moçambique celebram legado 
e sucessos na Prevenção de Mortalidade Materno-Infantil  

 Maputo (O Autarca) – O Go-
verno Americano, através da sua A-
gência para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID), em parceria com o 
Governo de Moçambique, celebra o le-
gado na colaboração e realizações al-
cançadas na prevenção de mortes ma-
ternas, neonatais e infantis, em Mo-
çambique. O Ministério da Saúde (MI-
SAU), na qualidade de parceiro da U-
SAID de implementação deste Projecto 
para a Sobrevivência Materna e Infan-
til (MCSP), participou no evento, de-
corrido ontem, na cidade de Nampula. 
 Um comunicado da embaixada 
dos EUA em Maputo enviado à nossa 
Redacção salienta que nos últimos a-
nos, a parcéria entre o Governo de Mo-  

çambique e o Governo Americano tem 
registada progressos assinaláveis no 
domínio da saúde materna, neonatal e 
infantil. Desde 2015, a USAID, com o 
apoio do MISAU, actuou como impul-
sionador e facilitador do projecto 
MCSP, tendo levado a cabo várias ac-
ções em 86 Unidades Sanitárias e 
1.114 comunidades, alcançando cerca 
de 3 milhões de pessoas nas províncias 
de Nampula e Sofala. Nestas duas pro-
víncias, a USAID promoveu a melho-
ria da qualidade de saúde. No entanto, 
apesar das melhorias, os indicadores de 
saúde continuam a demonstrar que as 
mortes maternas, neonatais e infantis 
evitáveis, bem como a morbilidade e a 
desnutrição são ainda elevadas no país. 

Maureen Malave, Chefe da Equipa de 
Nutrição da USAID/Moçambique, 

discursando em representação da USAID 
Moçambique na Celebração das Actividades 
do Projecto para a Sobrevivência Materna e 

Infantil (MCSP), ontem, em Nampula. 
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Lançado na cidade da Beira o livro póstumo de Dom 
Jaime “Os Primeiros Bispos de Moçambique” 
 
 

 

 Beira (O Autarca) – Foi lan-
çado esta semana, na cidade da Beira o 
livro póstumo de Dom Jaime “Os Pri-
meiros Bispos de Moçambique”. Dom 
Jaime Pedro Gonçalves, falecido a 06 
de Abril de 2016, foi consagrado Arce-
bispo Emérito da Beira. Tornou-se, i-
gualmente, o primeiro Magno Chance-
ler da Universidade Católica de Mo-
çambique (UCM). A obra lançada na 
Faculdade de Economia e Gestão 
(FEG) da UCM, na Ponta-Gêa, cidade 
da Beira, teve apresentação do Arce-
bispo de Maputo, Dom Chimoio.o li-
vro comporta quatro capítulos que a-
bordam as dificuldades e o progresso 
que a Igreja Católica enfrentou em 
Moçambique. 
 O primeiro capítulo destaca o 
privamento da fé e da prática da reli-
gião.  
 No segundo capítulo Dom Jai-
me reflecte sobre o papel da igreja re-
novada num novo contexto sócio-polí-
tico ainda que dentro de um ambiente 
de muitas contradições, considerandi 
que foi um tempo de muito sofrimento 
para os agentes da pastoral devido a es-
cassez de pessoal missionário bem co-
mo de meios, bens e serviços. 
 O terceiro capítulo relata vá-
rios acontecimentos relacionados com 
o processo de consolidação da igreja 
moçambicana que se foi abrindo com a 
prática de diálogo com as entidades 
próprias e locais procurando sempre 
respeitar a fé. Relata ainda o processo 
de crescimento e “amadurecimento” da 
igreja moçambicana que beneficiou de 
várias iniciativas e de boas vontades.  
 No quarto e último capítulo 
Dom Jaime aborda o crescimento das 
igrejas locais, a ampliação de novas ar- 

 
Dom Jaime, descrito como Homem corajoso, teimoso e decidido, que sempre se bateu pela 

justiça social, promoção da paz e da formação superior dos moçambicanos de todas origens 

pelo restabelecimento da paz em Mo-
çambique.  
 A família do saudoso Dom Jai-
me se mostrou honrada, confortada e 
bem consolada, salientando que “Dom 
Jaime continuará fortemente vivo em 
nossas memórias” e aconselha ao pú-
blico em geral a ler ler a obra que re-
flecte dois momentos, nomeadamente 
de alegria e de tristeza. De tristeza por-
que o livro revela momentos sensíveis 
e humilhantes que a Igreja passou e 
continua a passar na evangelização do 
povo. De alegria porque encontra-se 
nele valores e hábitos que testemun-
ham a dinâmica, coragem e a virtude.  
 A família do saudoso Dom Jai-
me expressou agradecimentos a Uni-
versidade Católica de Moçambique, 
em especial o seu Magnifico Reitor, o 
Padre e Prof. Dr. Alberto Ferreira, pela 
iniciativa do lançamento do livro pós-
tumo.■ (Érica Chabane) 

quioceses e a nomeação de um cardial 
moçambicano.  
 O lançamento do livro contou 
com o testemunho de importantes figu-
ras que conviveram com Dom Jaime e 
que se deixaram emocionar ao lembrar 
dos momentos que tiveram com o Ar-
cebispo e das qualidades que o mesmo 
tinha.  “Era uma pessoa muito corajo-
sa, teimosa e decidida. A sua grande 
preocupação a partir dos anos 90 era a 
formação superior dos jovens moçam-
bicanos do centro e norte do país” – a-
firmou Ana Maria Garrido, para quem 
é sempre importante referir-se que 
Dom Jaime Pedro Gonçalves foi um 
lutador incansável para a abertura da 
Universidade Católica de Moçambi-
que, com sede na cidade da Beira.  
 Outra testemunha importante 
foi António Dina, que descreveu 
a  trajectória de Dom Jaime, um ho-
mem  que  sempre  lutou  pela justiça e  
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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 

Um pouco de História acerca de que lado certo deve 
ser a Condução? 

 

 

 Porque não conduzimos em todos os Países do 
mesmo lado da estrada? 
 

   

 Sejamos sinceros, esta é a pergunta politicamente 
correta.  
 Na realidade, o que todas as pessoas perguntam 
é porque é que os britânicos conduzem do outro lado da 
estrada?   
 Mas os britânicos, podem também fazer a mesma 
pergunta: porque é que todo o mundo deixou de circular 
pela esquerda? 
 Circular pela esquerda é um hábito que já vem de 
há muitos anos na história da humanidade, possivelmente 
de épocas tão longínquas como o Egipto dos faraós ou até 
mesmo da Grécia Antiga.  
 Remonta a uma época em que era habitual que 
todos os que carregassem uma espada ou algum tipo de 
arma branca, a colocassem, no cinto, do lado esquerdo. 
 Assim, como entre 85 a 90% dos humanos são des-
tros, circular pelo lado esquerdo da estrada parecia ser algo 
sensato.  
 Nunca se sabia com quem se iria cruzar nem as 
suas intenções, por isso era melhor que a pessoa passasse 
pelo lado direito, pois era mais fácil  desembainhar  a  espa- 
  

da, que estava “arrumada” do lado esquerdo, em caso de 
necessidade de protecção.  
 Esse hábito converteu-se inclusivamente numa 
obrigação, quando no ano 1300, o Papa Bonifácio VIII 
ordenou que os peregrinos que viajam para Roma o fi-
zessem pelo lado esquerdo.  
 Em 1756, foi regulamentada pela primeira vez a 
circulação na London Bridge. Obviamente, a circulação se-
ria feita pelo lado esquerdo. Em 1773, o General Highway 
Act recomendava que os cavaleiros, condutores de carrua-
gens e os camponeses, que levavam os seus produtos para 
os mercados das cidades circulassem pelo lado esquerdo.    

 Assim, em 1835, o Acto Highway tornou obrigató-
ria em todo o império britânico a circulação pelo lado es-
querdo. 
 

A Conestoga Wagon nos EUA e a Revolução 
Francesa mudam tudo 
 No século XVIII, em algumas regiões do mundo, 
começou a circular-se pelo lado direito. Primeiro foram os 
EUA.    

 As primeiras carruagens de transporte autóctones, 
as Conestoga Wagon, que surgiram no Condado de Lancas-
ter, na Pennsylvania, eram puxadas por quatro ou seis cava-
los e o condutor movimentava o cavalo do lado esquerdo, o 
mais próximo da carruagem. Porquê? Porque dessa forma 
podia manejar as rédeas mais facilmente com a mão di-
reita. Os caminhos eram estreitos e, se não queriam in-
cidentes, o melhor era que, num cruzamento de carrua-
gens, a que vinha de frente passasse pelo lado esquerdo, 
onde o condutor podia controlar melhor o espaço e evi-
tar que os veículos se tocassem.   

 Em 1792, o Estado da Pennsylvania promulgou 
uma lei que obrigava a circular pelo lado direito na estrada. 
Outros estados e províncias seguiram o mesmo exemplo.   

 Na Europa, a França estava a braços com a sua re-
volução. No país, como em todo  o  Continente,  era  hábito 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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decidiram mudar tudo (até o calendário e o nome dos me-
ses), decidiram também que se circularia pela direita. 
  Impôs essa lei nos países invadidos, entre eles 
Portugal, e quando se retiraram, o hábito permaneceu. 
 Entretanto, os britânicos continuavam a circular pe-
la esquerda. 
 Ao longo dos anos, os hábitos de cada uma destas 
potências foram exportados para os territórios colonizados, 
como a Índia, Austrália ou Nova Zelândia, para os britâni-
cos, ou África do Norte e Central para os franceses. 
 

O Ford T só tinha volante à esquerda 
 No início do século XX, com a invenção do auto-
móvel, não existia nenhuma lei que obrigasse a uma de-
terminada configuração de veículo. Havia de tudo numa 
mesma marca: acelerador ao centro, travão à direita, volan-
tes à esquerda e à direita.  
 Pelo meio, Henry Ford começou a produzir o Mol-
del T em série e inundou o EUA com o seu modelo mais 
carismático. A marca da oval azul começou a produzir e a 
exportar o Model T para outros países.  
 

 Na sua óptica de racionalização da produção, os 
veículos tinham volante à esquerda para circularem pela di-
reita, como era norma nos EUA e no Canadá.  
 Assim, pouco a pouco, foi-se impondo na indús-
tria e nas primeiras regras de circulação o carro com 
volante à esquerda para circular pela direita na maioria 
dos países europeus. Alguns países, como o Reino Uni-
do, mas também a Holanda ou os países escandinavos, 
continuavam a conduzir do lado esquerdo. 
 Mais recentemente, o último país do continente eu-
ropeu a passar para a condução do lado direito, foi a Suécia 
em 1967. Agora só nas antigas colónias britânicas, territó-
rios fortemente influenciados pelo império britânico, se cir-
cula pela esquerda.  
 A excepção à regra é o Japão. No país do Sol Nas-
cente sempre se circulou pela esquerda, por tradição, e tam-
bém algo influenciados pelos engenheiros britânicos que 
construíram as linhas de comboio. Fizeram-nas a pensar na 
condução do lado esquerdo. 
 Inclusive, toda a aviação do mundo possuem co-
mandos principais do lado esquerdo! 

fonte: circula seguro.pt 
 

 



 

2022 
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Vodacom oferece ludotecas aos hospitais da Beira, 
Nampula, Quelimane e Maputo no âmbito da época festiva 
  Maputo (O Autarca) – A 
Vodacom engajou-se com a promoção 
de um Natal animado para as crianças 
moçambicanas. Nesse sentido, e consi-
derando o desenvolvimento do sector 
da saúde, a empresa de telecomunica-
ções criou o projecto ludotecas solidá-
rias, uma iniciativa que apetrechou alas 
pediátricas de cinco hospitais nacio-
nais.  
 

 A acção começou no dia 21 de 
Novembro, na cidade da Beira, no 
Hospital Central da Beira, seguida da 
cidade de Nampula, no Hospital de 
Marrere, a 23 de Novembro, passou 
pela capital da Zambézia ao criar o es-
paço no Hospital Geral de Quelimane e 
Maputo foi a última cidade a receber o 
projecto com a inauguração de duas lu-
dotecas solidárias: uma no Hospital 
Geral José Macamo e a outra no Hos-
pital Polana Caniço.  
 

 O grande objectivo da com-
panhia de telecomunicações foi atenuar 
o sofrimento das centenas de crianças 
que passam por estas cinco instituições 
hospitalares. Cada ludoteca é constituí-
da por livros, brinquedos, jogos, mate-
rial escolar, mobiliário infantil, entre 
outros objectos.  
 

 “Todos nós ficamos apreensi-
vos cada vez que temos que entrar num 
hospital. Além da dor e do nervosismo, 
há sempre uma incerteza. Se nós adul-
tos sentimos isso, imaginem o que sen-
tem os mais novos? A época do Natal é 
uma altura festiva e de alegria para to-
dos, e nesse sentido, é imperioso culti-
varmos a solidariedade entre todos. Se 
cada um de nós praticar uma boa acção 
em função do outro,  não é  só  a  saúde 

dos  moçambicanos que vai melhorar, 
é a qualidade de vida de todo o nosso 
país’’, sublinhou o Presidente do Con-
selho de Administração da Vodacom, 
Salimo Abdula, sobre a importância da 
oferta de ludotecas na cidade de Nam-
pula. 
 Cada inauguração foi um mo-
mento de alegria partilhada entre os u-
tentes dos hospitais, das respectivas 
comunidades médicas e dos colabora-
dores da Vodacom de cada província. 
 “A presente oferta demonstra o 
quão a Vodacom está comprometida 
com causas sociais no nosso país.  Este  

é um gesto assertivo naquilo que preci- 
samos para um crescimento harmonio-
so e alegre das nossas crianças. Para-
béns à Vodacom pela iniciativa”, agra-
deceu a Dr. Alice Magaia, Directora de 
Saúde da Cidade de Maputo, sobre a 
diferença que esta acção terá na vida 
das crianças no país.  
 Refira-se que a doação de lu-
dotecas enquadra-se num conjun-to de 
acções desenvolvidas pela Vodacom 
no âmbito do programa Natal Solidário 
e que incluiu a oferta de kits de ali-
mentação para os doentes de Pediatria 
dos hospitais envolvidos.■ (R)  
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