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Lançado na Beira inquérito sero-epidemiológico para
identificar as áreas de maior exposição à covid-19
Beira (O Autarca) – Foi lançado na manhã desta terça-feira (22
SET2020), na cidade da Beira, o inquérito sero-epidemiológico para identificar as áreas de maior exposição à
covid-19 na capital provincial de Sofala. O acto de lançamento decorreu
no recinto do Hospital Central da Beira
e foi presidido pela Secretária do Estado da província de Sofala, Stela Zeca,
que ainda esta manhã visitou a segunda
maior áunidade sanitária do país e o

Frase:

O sucesso não consiste em não errar, mas em não cometer
os mesmos equívocos mais de uma vez■
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Hospital 24 de Julho, com condições
criadas para receber doentes com a covid-19
O inquérito sero-epidemiológico é uma iniciativa que está a ser
promovida pelo Instituto Nacional da
Saúde abrangendo todas as capitais
provinciais, sendo que a cidade da Beira é a sexta a realizar um estudo do género, depois de Nampula, Pemba, Maputo, Quelimane e Tete.
O lançamento do inquérito foi
precedido de um processo de preparação e sensibilização que decorreu no início do mês em curso, tendo sido identificado como os principais grupos

de risco, utentes que trabalham e frequentam mercados, e agentes da polícia de trânsito, bem como pessoal do
Serviço Nacional de Migração e de
parques de estacionamento.
O inquérito hoje lançado na
Beira prevê abranger mais de seis mil
cidadãos, esperando-se que contribua
para que as autoridades de saúde e outros sectores adoptem estratégias de
combate à pandemia ajustadas a realidade do cenário na urbe.
O teste do inquérito epidemiológico permite indicar se a pessoa esteve exposta ou não ao novo coronavírus
ou se esteve infectada nos últimos sete

dias, mas não refere se está com covid19 no momento da realização do diagnóstico. A análise é feita com base numa colheita de sangue da ponta do dedo e fornece o resultado em 15 minutos.
A província de Sofala contabiliza um comulativo de 210 casos positivos para a covid-19. Neste momento
a cidade da Beira está sem nenhum caso de internamento hospitalar. Já teve
um, registo de cinco casos de internamento hospitalar, sendo um paciente acabou perdendo a vida e os restantes
quatro estão completamente recuperados.■ (Redacção)

Gemfields cede receitas de 44 peças para campanha
Hoje em dia, o valor das esmeraldas e
de conservação em África
rubis é mais elevado do que nunca para
Namanhambir (O Autarca) –
A Gemfields, detentora de 75 por cento
das acções da mineradora moçambicana Montepue Ruby Mining, vai dispensar receitas de 44 peças para uma campanha de conservação da vida selvagem em África.
A campanha chama-se Walk
For Giants e terá início com o lançamento de duas colecções exclusivas de
cápsulas: uma colecção de 44 peças da
Gemfields, um fornecedor que é líder
mundial em pedras preciosas coloridas
de origem sustentável; e uma série de
15 colecções sustentáveis da NET-APORTER, o maior vendedor de moda
de luxo online do mundo.
As receitas destas colecções de
cápsulas vão trazer um apoio essencial
para proteger os elefantes africanos e o
seu habitat natural. A Space for Giants,
organizadora do evento, está empenha-

da em proteger o valor ecológico e económico que a conservação da natureza oferece.
A colecção de cápsulas da Gemfields para a Walk for Giants apresenta as esmeraldas Zambianas e os rubis Moçambicanos da marca, dispostos
em 44 peças por 12 parceiros da marca, incluindo: AYA, Backes & Strauss,
Bina Goenka, Fabergé, Fehmida Lakhany, Francis de Lara, GFG Jewellery
da Nilufer, Margery Hirschey, Sandy
Leong, VAK Fine Jewels, Valani Atelier e Zoe & Morgan. Os lucros irão
beneficiar a Space for Giants. A colecção estará disponível através do site da
Gemfields.
“A Gemfields tem percorrido,
há mais de uma década, um caminho
que promove uma maior transparência
na extracção e venda dos recursos de
pedras preciosas coloridas de África.

os nossos países anfitriões em Moçambique e na Zâmbia. Os recursos naturais Africanos, quer sob a forma dos
seus minerais quer da sua biodiversidade, devem desempenhar um papel mais
importante no apoio às comunidades
locais e na defesa de vastos espaços de
conservação. Precisamos que todos
cumpram as suas promessas em relação a estas causas gigantescas e temos
a honra de apoiar a equipa energética
da Space for Giants na sua intrépida
causa" – disse Sean Gilbertson, Presidente da Gemfields.
Já as colecções exclusivas de
cápsulas da NET-A-PORTER são elaboradas com função e sustentabilidade
em mente e incluem marcas de renome
como a Burberry, 3.1 Phillip Lim, Brunello Cucinelli, Chantecaille e Ole Lynggaard Copenhagen, em colaboração
com a Gemfields.■ (Redacção)
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

22 de Setembro de 1950 … Afonso Brandão
Afonso Almeida Brandão nasceu na cidade da Beira e, actualmente é residente em Londres.
Para os leitores do Jornal O Autarca, Afonso Brandão é uma figura já conhecida, autor da rubrica “De Vez
Enquando”. Colabora com O Autarca já lá vão mais de cinco anos. Conheço-o por essas alturas por intermédio do Viriato Caetano Dias, que já colaborou bastante com O Autarca.
É Jornalista profissional, Biógrafo e Crítico de Arte. É o primeiro de três filhos de Jaime Horta Galvão d'Almeida Brandão e de Maria da Conceição de Almeida Fernandes Pereira D'Eça. Os registos da Árvore Geneológica
da Família do Jornalista e Escritor remontam a Carlos Magno, sendo curioso notar o entroncamento posterior de nomes de várias famílias ilustres que deram origem a este Autor, com particular destaque para D. Inês de Castro, casada
com o Rei de Portugal, D. Pedro I. Os Pereira D' Eça nascem da parte de um dos filhos do casal monarca. Fazem
parte desta ilustre linhagem nomes como Eça de Queiroz,
Júlio Dantas e de sua Avó materna, a Condessa de Pádua,
Maria Judith de Almeida Fernandes Pereira D'Eça. Afonso
Almeida Brandão contudo, viria a adotar o apelido nortenho do lado paterno, os Almeida Brandão, conhecidos Industriais abastados do Porto.
Nasceu no dia 22 de Setembro de 1950 e hoje

completa 70 anos. Parabéns pelo Aniversário e votos
de longa vida.■ (com, www.wook.pt)

MDM apoia deslocados em Cabo Delgado
Metuge (O Autarca) – O Presidente do Partido Movimento Democratico de Moçambique (MDM), Daviz Siomango
procedeu na manhã desta terça-feira, no distrito de Metuge, a entrega de produtos alimentares e roupa diversa às famílias que
se econtram nos centros de acolhimento. Com o gesto, o MDM junta-se assim ao movimento interno de solidariendade para
com deslocados de Cabo Delgado.
Davis Simango que é, igualmente, Presidente do Município da Beira e Membro do Conselho de Estado, apelou a vigilância e a união dos moçambicanos para combater os terroristas.
A acção dos terroristas em Cabo Delgado já causou a morte de centenas de concidadãos, milhares de deslocados e
destruição de várias propriedades públicas e privadas.■ (Redacção)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

A GUERRA CIVIL
de partes, os seus Eleitores, que é como quem diz todos
o quê?
Uma ideia que nós. E perdem
O ambiente de Guerra Civil é atiçado com atutudes

vale a pena reter consiste em anunciar que a Paz não resulta
de uma simples ausência de Guerra. Requer a conjugação
de outras condições favoráveis para se fazer presente e uma
delas, não a menor, implica a paz das conciências. Um lugar onde uns indivíduos não têm em paz as consciências é
um lugar de conflitos. Podem não se ouvir tiros, explosões
espantosas e convulsionar o ambiente, mas nem por isso
faltarão corpos feridos, dores e dramas dilacerantes, vidas
desfeitas.
No fundo, para poder tornar-se real e efectiva, a
Paz tem de começar por existir no íntimo de cada elemento
de uma Comunidade. Se não houver aí, nesse espaço interior, a Serenidade própria de quem está de bem consigo e
com os outros (pelo menos em certos aspectos fundamentais), no espaço exterior, reinará a intolerância e a incomepreensão, a discórdia, a agressividade e a desumanidade. O
ambiente geral será de Guerra Civil, surda e, para cúmulo,
não declarada.
O Romantismo pintava no Séc. XVIII o campo
com lindas cores e guardava todos os negrumes para a cidade, que condenava como antro de vícios e corrupção, e possívelmente ainda haverá quem se incline neste sentido. O
campo, para estas pessoas, continuaria hoje livre das mazelas morais dos centros urbanos. Mas, para além da ilusão, a
Realidade é outra. Nem uma cidade como Maputo (ou como a Beira) cantadas outrora como um Paraíso, vivemos
dentro de uma redoma protectora, antes partilhamos da sorte geral que é a do nosso Tempo. No ambiente de crise instalada (não apenas económica, sobretudo de saúde e ética)
em que vivemos, partidarismos políticos exacerbados, “clubites” doentias e outros interesses pouco razoáveis entortam entendimentos que deviam permanecer direitos.
Os maus exemplos provêm de cima. Veja-se: não
declaram todos os dirigentes carismátivos, vitória nas Eleições mesmo que os resultados os desmintam, sobrepondose com uma coragem indómita a toda a evidência? Ora se
todos eles ganham, quem perde terão de ser, por exclusão

deste género, de índole totalitária, que pretendem negar o
lugar ou a razão dos outros para afirmar em exclsusivo os
próprios lugares ou razão, desprezando todos os valores de
verdadeira inteligência e correcto comportamento. Ninguém quer atender ninguém para só se ouvir a si mesmo
como que numa demonstração de força, autoridade, carácter! E sucedem-se as cenas lamentáveis. As invejas, as mesquinhices, as cobardias e as más vontades de todos os tamanhos e feitios empanam a visão mais clara das coisas.
Chega-se ao exagero de apontar como quadrado o que é redondo ou de proclamar como preto o que é branco.
Deste modo se manifesta a vontade de “pintar”
uma realidade com as cores ao gosto momentâneo de uma
pessoal paleta, mas nessa medida se condena o “pintor” a
ficar cada vez mais sozinho com a sua costumaz sujectividade, sendo certo que a sua “verdade” não tende a satisfazê-lo verdadeiramente a não ser na proporção em que conseguir convencer outrem afim. Porém, até a eventual predominância de uma “verdade” errónea acaba por se virar contra quem a assume por má vontade. Quem quer ver mal as
coisas para as distorcer conforme os seus apetites, Caprichos ou fantasias, em vez de se esforçar por ver claro, agride os outros com a sua brutal cegueira mas condena-se
do mesmo passo a ser cego, a caminhar pelo mundo às apalpadelas, sem beneficiar da melhor luz do seu próprio entendimento. Quem assim age, em última análise, não faz
mais mal aos outros que o atendem do que pratica em si
mesmo. A cegueira de que dá mostras projectada num alvo
concreto é a ele que em primeiro lugar vitima. Expliquemonos deste modo: há pessoas que trazem consigo uns bocados de «inferno em brasa» e esses bocados podem tornarse tão insuportáveis que a pessoa se torna maldizente para
poder espalhar pelos próximos, sejam ou não inocentes, o
Inferno a mais que infelicita. O alívio é ilusório, mas a
Guerra Civil começa aí, nessas fontes inquinadoras. Talvez
a única coisa certa a fazer seja deixá-las a sós consigo mesmas — um tremendo castigo.■
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