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 Ano XIX – Nº 3576 – Terça-feira, 23 de Outubro de 2018 

 

  

  

ASTROS preocupada com o congestionamento de 
tráfego na fronteira de Machipanda 

víncia de Manica.    

 Na Fronteira de Machipanda 
(300 km’s da cidade da Beira) com o 
Zimbabwe, verifica-se desde há dias 
uma longa fila de camiões estaciona-
dos do lado moçambicano que trans-
portam mercadorias para o país vizin-
ho. 
 

 Há relatos de camiões carrega-
dos de mercadoria diversa estaciona-
dos há mais de três dias, aguardando a 
autorização de entrada e a fila chega a-
té a vila de Manica, cerca de 15 qui-
lómetros de fronteira de Machipanda. 
 O Presidente da ASTROS, Er-
nani Silva, explicou que o problema 
está do lado zimbabweano, devido a 
excessiva morosidade no desembaraço 
aduaneiro. O Autarca apurou que do  
lado moçambica- Continua na Pág.03 

 
   Beira (O Autarca) – O presi-
dente da Associação dos Transportado-
res Rodoviários de Carga de Sofala 
(ASTROS),  Ernani    Silva,  expressou 

preocupação, em entrevista ao O Au- 
tarca, na sequência do enorme conges-
tionamento do tráfego que se regista no 
posto  fronteiriço  de Machipanda, pro- 

  

Frase: 

 

Não há autoridade como a que se funda na justiça e 
se exerce pela virtude – a Plínio, O Jovem 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.77 70.05 EUR UE 

59.98 61.1 USD EUA 

4.17 4.25 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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DATA VENIA 
Devida Vênia 
DATA VENIA 

PRESS CUTS ■ RECORTES DE IMPRENSA 
PRESS CUTS ■ RECORTES DE IMPRENSA 

INTERNACIONAL ■ INTERNATIONAL 
   

JN «Turquia: Os últimos minutos                    
do jornalista desmembrado por "esquadrão 

da morte" saudita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jn.pt/mundo/interior/os-ultimos-minutos-
do-jornalista-desmembrado-por-esquadrao-da-morte-
saudita--10028268.html 
«O Globo, com agências internacionais 
22/10/2018 - 12:07 / 22/10/2018 - 16:47 
'Dublê' deixou consulado com as roupas de 
jornalista saudita, mostram imagens 
Turquia deve apresentar informações sobre su-
posto assassinato nesta terça-feira» 
 

 
 
 
 
 
 

 Notícias ao Minuto «Novas revelações 
implicam príncipe herdeiro na morte de 
jornalista.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 «A imprensa turca publicou hoje novas 
informações que implicam o príncipe herdeiro 
da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na 
morte do jornalista Jamal Khashoggi, na vés-
pera de revelações sobre o caso prometidas pe-
lo Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.»  
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1104532/n
ovas-revelacoes-implicam-principe-herdeiro-na-
morte-de-jornalista 
      JN «Khashoggi. Novas revelações im-
plicam príncipe herdeiro na morte de jornalis-
ta. Segundo o diário turco Yeni Safak, o ho-
mem apresentado como chefe do comando 
saudita de 15 agentes que se deslocaram a 
Istambul para matar o jornalista, entrou di-
retamente com contacto com o gabinete do 
príncipe a partir do consulado.» 
https://www.jn.pt/mundo/interior/novas-revelacoes-
implicam-principe-herdeiro-na-morte-de-jornalista-
10068936.html 
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da com a introdução do sistema elec-
trónico Janela Única, enquanto o Zim-
babwe ainda recorre a métodos ma-
nuais, que não oferece a celeridade ne-
cessária. 
 Esta situação – segundo referiu 
Ernani Silva – está a criar enormes pre-
juízos a indústria transportadora, que 
tem de arcar com custos para além do 
previsto devido a retenção dos ca-
miões, e ainda o prejuízo de falhar 
compromissos com outros clientes.  
 Com a reabilitação e amplia-
ção de toda extensão de cerca de tre-
zentos quilómetros da estrada nacional 
número seis (en-6) – Beira/ Machipan-
da, os transportadores de Sofala refe- 
rem que já é possível cumprir um frete 
para  o  Zimbabwe  e  regressar  em  24 

 
 

Com a reabilitação e ampliação da EN-6, os transportadores em Sofala esperam maximizar o 
seu desempenho, mas agora estão a enfrentar uma nova barreira já de natureza burocrática 

horas, mas isso não está a ser possível 
devido a morosidade no desembaraço 
aduaneiro do lado zimbabweano. 
 

Já contactamos as autoridades 

nacionais sobre o problema   

 Sobre o que está a ser feito pa-
ra contornar o cenário prejudicial ao 
negócio dos transportadores, o Presi-
dente da ASTROS disse ao nosso jor-
nal que já foram contactadas as autori-
dades nacionais, tendo solicitado as 
Alfândegas de Moçambique para a gir 
em coordenação com a sua congénere 
zimbabweana para se ultrapassar o pro-
blema.   

 Moçambique e Zimbabwe tem 
assinados entre si acordos de facilita-
ção comercial. Além disso, os dois paí-
ses são signatários de protocolos ao ní-
vel da SADC com vista a facilitação do 
comércio e a mobilidade de pessoas e 
bens na região.   

 Quase cem por cento dos pro-
dutos de exportação e importação do 
Zimbabwe são transacionados pelo 
Porto da Beira, e os actores da cadeia 
logística na cidade da Beira exigem 
uma melhor coordenação entre as auto-
ridades dos dois países com vista a fa-
cilitação das suas actividades.■ (Cha-
bane Falume) 
 

EUA lançam Fundo dos 
Embaixadores dos EUA para a 
Preservação Cultural (AFCP) 2019 
  Maputo (O Autarca) – A Em-
baixada dos Estados Unidos da Améri-
ca em Maputo anunciou nesta segunda-
feira (22Out18) que Moçambique figu-
ra novamente entre mais de 100 países 
elegíveis para concorrer ao Fundo dos 
Embaixadores dos EUA para a Preser-
vação Cultural (AFCP) 2019. 
 Com efeito, a Embaixada dos 
EUA já está aberta a receber até 09 de 
Novembro próximo as propostas para o 
Programa de Pequenas Subvenções do 
AFCP 2019. Numa nota enviada à nos-
sa Redacção, a Missão dos EUA em 
Moçambique sublinha que são  encore- 
 

jados particularmente projectos que 
promovam valores americanos, como a 
tolerância e o respeito pela diversidade 
cultural. As subvenções individuais po-
dem variar de dez mil a duzentos mil 
dólares por projecto. 
 Os projectos apoiados pelo 
AFCP incluem a restauração de edifí-
cios antigos e históricos, avaliação e 
conservação de manuscritos raros e co-
lecções de museus, preservação e pro-
tecção de importantes locais arqueoló-
gicos, e a documentação de técnicas 
tradicionais de artesanato e línguas na-
tivas.■ (Redacção)  

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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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

23 de Outubro de 1951 … Juvenal 
Bucuane  
 

 

 Juvenal é Licenciado em Linguística pela, agora, 
Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade E-
duardo Mondlane (UEM) e membro efectivo da Associação 
dos Escritores Moçambicanos (AEMO), onde foi Secretá-
rio-Geral. Foi Coordenador da Revista “Charrua” e, mais 
tarde, coordenou a página “Ler e Escrever” do jornal “Do-
mingo”.  
 A sua produção literária está dispersa em vários 
jornais e revistas, casos da Tempo, Notícias, Diário de Mo-
çambique, Charrua, Forja, Diário de Sofia (Bulgária), Uni-
med e Diário de Pernambuco (Brasil).  
 Nos últimos 32 anos publicou, entre vários livros: 
A Raiz e o Canto; Xefina; Segredos da Alma; Limbo Ver-
de; Kumbeza; Crendice ou crença e O fundo pardo das coi-
sas.  
 Na recente edição da Feira do Livro de Maputo, Ju-
venal Bucuane foi homenageado. Foi-lhe atribuída uma das 
árvores do Jardim Tunduru, numa iniciativa que pretende 
fazer daquele espaço um jardim dos escritores. 
 

“O MINUTO QUE VEM” 
Há medo 
leio-o 
nos rostos dos homens 
medo do minuto que vem? 
Que grande desgraça traz o minuto que vem? 
 

Leio medo 
Nos rostos dos homens 
Rostos que não falammas têm nessa voz muda 
O latejar do enigma que emprenha o minuto que vem! 
 

Criemos uma canção, homens 
Criemos uma canção de luta e de amor 
Que será de triunfo 
No minuto que vem, 
Sobre o medo e a resignação! 
 

Cantemos sobre o medo 
Do minuto que vem. 

 

 
 

 Juvenal Bucuane nasceu no Xai Xai, província de 
Gaza, no dia 23 de Outubro de 1951. Completa hoje os seus 
67 anos de idade. Parabéns Juvenal. Continua esta tua ca-
minhada pelo mundo da cultura, porque ainda tens muito 
para nos ofertar. Comemora este dia com aqueles que mais 
estimas.■ 
 

EDM sofre sabotagem de 
equipamentos na Beira 
 Beira (O Autar-
ca) – A EDM – Empresa 
Pública de Electricidade 
de Moçambique registou a 
vandalização de quatro 
postos de transformação 
(PT’s) na madrugada da 
última segunda-feira 
(22Out18),  nas zonas do 
Vaz, Ndunda, Manga-
Mascarenhas e Alto da 
Manga, na Cidade da Bei-
ra. A situação afectou 
centenas de consumidores 
de energia eléctrica nas re- 

feridas áreas residenciais 
cujas instalações ficaram 
sem corrente eléctrica pelo 
menos até a manhã desta 
quarta-feira. A iluminação 
pública foi igualmente a-
fectada. 
 O Director Provin-
cial dos Recursos Minerais 
e Energia de Sofala, Gil 
Carvalho, condenou esse 
tipo de prática contrária 
aos esforços do Governo 
para a promoção do bem-
estar das comunidades.■  
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
 
 

COMUNICADO   

 
A Electricidade de Moçambique, E.P. – Delegação da Beira, leva ao conhecimento dos 
seus estimados clientes e ao público em geral, que indivíduos desconhecidos 
vandalizaram, na madrugada desta segunda-feira, dia 22 de Outubro de 2018, quatro 
Postos de Transformação (PTs), localizados na zona do Vaz, Ndunda, Manga 
Mascarenhas e Alto da Manga, na Cidade da Beira, tendo roubado cabos eléctricos e 
danificado um transformador eléctrico, deixando os clientes desses locais e das 
cercanias sem energia eléctrica. 
 
Neste momento, a EDM encontra-se em mobilização de materiais para a reposição dos 
equipamentos roubados e danificados. 
 
A EDM solicita e agradece a colaboração e a vigilância de todos nós e a denúncia de 
casos similares, de forma a estancarmos este mal que retarda o desenvolvimento do 
nosso País. Para qualquer informação, ligue para um dos seguintes números de 
telefone: 
 

 847067305 – Chefe do Departamento de Operação da Rede; 
 846209282– Chefe do Departamento de Manutenção da Rede; 
 848905403 – Chefe de Piquete. 

 
Pelos transtornos que esta situação está a criar aos consumidores, assim como para o 
público em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 
 
 

Beira, 22 de Outubro de 2018 
 

Iluminando a Transformação de Moçambique!  
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

Resgatando Memórias: As Reflexões do 
Escritor Arrone Fijamo 
 

 

- Não há regimes políticos perfeitos, 
tal como não há nenhum poder 
instituído, por mais legal e legitimado 
que seja, que consiga cumprir a cem 
por cento todos os requisitos que lhe 
são próprios. Padre Manuel Maria 
Madureira da Silva, Questões 
Fraturantes, 2016, p. 29. 
  

 Nesses dias ando nostálgico. É o hábito de, apaixo-
nado pela História, mexer no vespeiro. O objectivo não é 
julgar ou confrontar o passado, mas o de olhar para o retro-
visor da História para compreendermos e encontrarmos va-
riáveis para os interesses do futuro. A História é mesmo is-
so, o futuro, não é o cemitério do passado. O passado é a-
penas o alicerce. Como alguma vez disse-me o Professor 
José Mattoso, numa palestra na Universidade de Évora, o 
importante não é gostarmos de História, mas estar conven-
cido que sem ela não é possível compreender o mundo em 
que vivemos.   

 Felizardo de Jesus Fijamo, último filho do escritor 
Arrone Fijamo, confiou-me parte significativa do espólio 
literário de seu pai. O meu falecido amigo David Aloni di-
zia que, não fosse os “assados” políticos, Arrone Fijamo se-
ria considerado o maior e melhor escritor de África porque 
o seu escrito erudito, de clara exposição e com grande cul-
tura, transcende as fronteiras nacionais. E tinha razão Alo- 
ni, quem lê seus escritos percebe que há algo de divinal ne-
les. Num país de vistas curtas, Fijamo apresentava-se com 
vistas largas, dando terapias para os problemas que ainda 
hoje afligem o nosso país. Apaixonado pela escrita, Fijamo, 
 
 

como qualquer escritor, militou a favor dos mais fracos e 
contra as injustiças perpetradas por adamastores do seu 
tempo.   

 No texto Tese para a candidatura à presidente de 
Moçambique-loucura democrática nas estepes e florestas 
da lendária Zambézia, Fijamo escreveu o seguinte: “Para 
paz total em Moçambique, desarmamentos e desmobili-
zações não resolverão nada. O que é preciso é dominar 
as razões das delinquências do carácter do povo com 
harmonizadores métodos agradáveis, clara fraternida-
de, manifesta honestidade dos dirigentes e promessas 
baseadas nos factos exequíveis.”    

 Este parágrafo resume aquilo que me vai na alma e 
que me apoquenta. O desarmamento da Renamo é necessá-
rio e urgente. A questão que se coloca é, desarmando a Re-
namo, estaremos também em condições de desarmar a cor-
rupção, a burocracia e a inércia de alguns dirigentes que 
teimam em descredibilizar as acções do presidente Nyusi? 
Infelizmente encaramos com demasiada bonomia a corrup-
ção. Desculpamos, aceitamos, atribuirmos penas muito pe-
quenas; esquecendo que a corrupção pode fazer bastante 
mais mal do um assassinato simples.  
 A juventude desempregada e sem perspectiva de 
vida assume-se mais perigosa que a Renamo armada. Por 
essa razão, Fijamo exorta ao governo a dominar as razões 
das manifestações violentas do povo. O desarmamento e 
desmobilizações, para serem eficazes, devem se fazer a-
companhar de boa governação e políticas públicas exequí-
veis, para a melhoria do bem-estar social dos moçambica-
nos. 
 Tenho a convicção de que o voto da juventude foi 
determinante nas últimas eleições autárquicas, visto que o 
governo ainda continua à procura de soluções para desasfi-
xiar a dura realidade em que os jovens estão sujeitos: sem 
emprego, sem habitação e sem destino. A justificação do 
governo é a de que há pouco dinheiro para adoptar políticas 
de inovação sectoriais e de empreendedorismo, para  captar 

 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 23/10/18, Edição nº 3576 –  Página 08/10 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

se moral.”       
 Nessa lógica para desenvolver Moçambique, Fija-
mo propõe três medidas: 

1. Paz em primeiro lugar: mas não paz para fomentar 
a expansão prejudicial da impiedosa exploração do 
comércio estrangeiro; 

2. Moral em segundo lugar: mas não moral para estu-
pidecer e escravizar o povo de Moçambique, acon-
selhando-lhe resignação anti sagacidades vampiras 
das gentes despidas de escrúpulos, que se radica-
ram ou assim pretendem no vasto espaço do territó-
rio Moçambique; e 

3. Progresso em terceiro lugar: mas não progresso na 
infinita e incógnita caminhada para a Pátria do 
Cristo e do Maomé. 

 Não consigo ler Fijamo sem ver assomada lágrimas 
no canto dos olhos, tal é a minha profunda admiração por 
este escritor que habita, actualmente, na “Pátria de Cristo.” 
Zicomo e um abraço nhúngue à Bela, bela menina, que 
caminha a passos de gigante para a celebração do 
matrimónio.■   

mais-valias, talento e promover o auto-emprego. A esse 
propósito devo dizer que aprendi, de um velho amigo alen-
tejano (JRS), que quando há pouco dinheiro para distribuir 
deve dar-se mais a quem mais precisa. E se, se tiver em 
conta o mérito de quem quer estudar, ainda mais. A nação é 
de todos. Os jovens que tiveram a sorte de conseguir em-
prego vêem-se agora na contingência de pagar a dívida que 
temos hoje e outras que serão contraídas quase sempre para 
lubrificar os beiços dos “mandões.”    
 No texto em alusão, o escritor zambeziano é pe-
remptório: “Moçambique é um rico pomar de que somos 
legítimos donos por herança. Para a sua conservação, a 
nossa obrigação é preservá-lo, vendendo somente os 
frutos e não as árvores. Quanto mais saudável e rico for 
seu povo, mais famoso se torna o prestígio da sua per-
sonalidade.” Com o trecho, Fijamo procurava chamar a a-
tenção do governo sobre a efemeridade dos recursos natu- 
rais e a necessidade dos seus proveitos beneficiarem o povo 
moçambicano, porque, como sabiamente escreveu o Padre 
Manuel Maria Madureira da Silva, “não pode haver verda- 
deiro progresso enquanto este não se desenvolver numa ba- 
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Autarca Daviz Simango partilha distinção 
internacional com todos munícipes e amigos da Beira 

 
 

dade para enfrentar o maior desafio pa- 

ra residentes urbanos nas variações cli-
máticas, incluindo a alta exposição ao 
litoral e inundações. Através de pro-
jectos direccionados a mudanças cli-
máticas, a Beira, refira-se, reforçou a 
sua resiliência para perigos relaciona-
dos ao tempo e iniciou o desenvolvi-
mento de projectos de infraestruturas 
verdes para transformar a urbe em am-
biente melhor e mais seguro para os 
seus residentes.■ (Redacção)  
 

 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Municipal da Beira, 
Daviz Simango, agradeceu no último 
domingo (21Out18), em Bristol, Reino 
Unido, o reconhecimento internacional 
pelo trabalho que tem desenvolvido em 
prol da autarquia e declarou que parti-
lha a nova distinção com todos os mu-
nícipes da Beira, amigos da Beira, par-
ceiros nacionais e internacionais, os 
funcionários da autarquia e particular-
mente todos aqueles que acreditam no 
seu projecto de governação. “Agradeço 
o reconhecimento internacional a que 
somos objecto e brindados. Mais uma 
vez, levamos a Beira ao Mundo e tra-
zemos o Mundo à Beira” – afirmou Si-
mango.    

 O autarca da Beira foi convi-
dado especial a participar na Cimeira 
Anual de GPM (Parlamento Global dos 
Presidentes) que decorre desde o últi-
mo domingo, em Bristol, Reino Unido, 
onde recebeu o Prémio “Dr. Benjamin 
Barber Global cidades Award”, que re-
conhece um presidente municipal ou 
uma organização pela sua excepcional 
contribuição para promover a governa-
ção urbana global e inspirando presi-
dentes do GPM. Trata-se de uma ini-
ciativa que  honra a Benjamin Barber, 
fundador do GPM, falecido em Abril 
de 2017, pelo seu incansável esforço 
de empoderar os presidentes e líderes 
municipais mundiais.   

 A fundamentação apresentada 
pelo GPM para atribuição do prémio 
assenta no facto de a cidade da Beira 
estar a provar que possui uma excelen-
te acção de trabalho orientado para me-
lhorar a transparência governativa. 
Além disso, consubstancia o facto de a 
Beira estar a demonstrar  a  sua capaci- 

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



 

2022 
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– III – 
      Nascido no Porto, George Agostinho 
Baptista da Silva, depois de concluído o ensi-
no secundário, fez o curso de Filologia Româ-
nica na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto de 1925 a 1928, diplomando-se dou-
tor em Filologia Clássica em 1929, com ape-
nas 23 anos de idade.  Naquele mesmo ano, 
publicou a sua tese de doutoramento e a o-
bra  Breve Ensaio sobre Pérsio, além de lecio-
nar no Liceu Alexandre Herculano. Depois, 
partiu para Lisboa onde fez estágio na Escola 
Normal Superior (1930-1931). 
      Obteve bolsa para estudar História e Li-
teratura na Sorbonne e no Collège de France 
(1931-1933).  
 Em 1932, fundou em Lisboa o Centro 
de Estudos Filológicos da Universidade Clás-
sica e passou a atuar também no Liceu José 
Estêvão, em Aveiro. Porém, em 1935, ao tem-
po do regime salazarista (1933-1974), foi 
demitido da função pública por ter se recusado 
a assinar declaração de repúdio ao comunis-
mo.  
   

 Ganhou bolsa para estudar em Madri, 
mas deixou a Espanha devido à aproximação 
da guerra civil (1936-1939).  De regresso a 
Lisboa, voltou a ensinar, desta vez no setor 
privado, no Colégio Infante Sagres. 
      Em julho de 1943, foi preso pela polícia 
po-lítica do regime salazarista, a Pide, e ficou 
na cadeia do Aljube, permanecendo incomuni-
cável durante 18 dias. Depois de libertado, foi-
lhe imposta pena de residência fixa que cum-
priu em Portimão. Em 1944, partiu com a mu-
lher e um casal de filhos para o exílio, na A-
mérica Latina. Em 1945, foi para o Uruguai, 
onde lecionou História e Filosofia em escolas 
de Montevidéu. 
      Em 1946, já na Argentina, organizou 
cursos de Pedagogia Moderna para a Escola de 
Estudos Superiores de Buenos Aires. Em 
1947, fixou-se definitivamente no Brasil, onde 
viveu até 1969 com a sua segunda mulher, a 
professora Judith Cortesão (1914-2007), filha 
do historiador Jaime Cortesão (1884-1960), da 
qual teve seis filhos. ■   
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Ou seja, o que se afigura hoje para o 
Brasil é um futuro sombrio, de 
desregramento social, bem diferente 
daquele que Agostinho da Silva [1906-
1994] gostaria que fosse. (…) 
   Adelto Gonçalves©IDÉIAS 

Além-Atlântico: Sai às Terças-Feiras 


