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Boas Festas da Família Moçambicana e do Natal 
perança. É um tempo de alegria, de 
paz, amor, felicidade, reconciliação, 
solidariedade, no qual os cristãos bus-
cam inspiração em Cristo para uma re-
lação fraterna e harmoniosa.  

 

A celebração do 25 de Dezem-
bro remete as sociedades à olharem so-
mente no bem, bem ao próprio e bem 
ao próximo.  

 

Tendo em conta a existência de 
conflitos em sociedades, incluindo a 
moçambicana, a efeméride representa 
uma oportunidade para aproximação e 
entendimento, cumprindo  a  orientação 
 

Beira (O Autarca) - Celebra-
se esta sexta-feira, depois de amanhã, 
o 25 de Dezembro. No país a data é fe-
riado nacional alusivo ao Dia da Famí-
lia. Mas, o 25 de Dezembro a sua co-
memoração no país tem maior ênfase 
ao Natal, que a comunidade Cristã em 
todo o mundo celebra o nascimento de 
Jesus de Nazaré ou Jesus Cristo, profe-
ta e líder religioso, figura central do 
Cristianismo, considerado mensageiro 
e filho de Deus. 

 

Os cristãos consideram o Natal 
um momento de renovação  da  fé e es- 

divina que não permite o sofrimento do 
seu povo. 
  Entretanto, importa salientar 
que o Governo concede tolerância de 
ponto todo dia amanhã, quinta-feira 
(24DEZ2020), para permitir as famí-
lias moçambicanas e a Comunidade 
Cristã nacional tenham maior dispone-
bilidade de tempo para preparar a festa. 
E, lembrar que na sequência das medi-
das preventivas em curso para com a 
pandemia da covid-19, o Governo e-
xorta para que a celebração seja de for-
ma individual ou domiciliária.  

O Autarca deseja Festas Feli-
zes do 25 de Dezembro.■ (Redacção) 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020 
Compra Venda Moeda País 

90.56 92.37 EUR UE 

74.03 75.51 USD EUA 

5.01 5.11 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Mais importante que mostrar ao mundo que temos valores e 
princípios é lutar por eles, e viver diariamente sua verdade.■ 
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Idai: AMMA entrega 40 casas à igual número de 
famílias necessitadas afectadas na cidade da Beira 

Beira (O Autarca) – A Asso-
ciação Moçambicana dos Missionários 
de África (AMMA) procedeu na man-
hã desta quarta-feira (23DEZ2020), a 
entrega de 40 casas à igual número de 
famílias necessitadas afectadas pelo ci-
clone tropical idai, em Março do ano 
passado. 

Trata-se de famílias residentes 
na zona do Matadouro, posto adminis-
trativo de Inhamizua. 

A entrega das casas foi teste-
munhada pelo Presidente do Conselho 
Municipal da Beira, Eng. Daviz Si-
mango. 

Na ocasião, o Maior da Beira 
considerou o gesto solidário “uma dá-
diva de Deus”. 

Daviz Simango apelou as fa-
mílias beneficiárias para valorizarem o 
esforço   proporcionado  pelo  parceiro  

 

Missionários de África (parceiro do 
Conselho Municipal da Beira), e uma 
vez a recepção das casas ter acontecido 
no presente período consideraram “o 
melhor presente de Natal de todos os 
tempos de suas vidas.■ (Redacção) 
 

AMMA para colmatar o seu problema 
de habitação, através da preservação 
das casas que lhes foram oferecidas. 

As famílias beneficiárias enal-
teceram a solidariedade manifestada 
pela   Associação   Moçambicana    dos 

Presidente Nyusi concede indulto a 1.182 cidadãos 
 Humanos. 

 “O Presidente da República 
foi, igualmente, movido pelo espírito 
de humanismo, respeito e protecção da 
dignidade da pessoa humana e pela 
solidariedade que caracteriza o Estado 
de Direito Democrático e a sociedade 
moçambicana e, ainda, motivado pela 
firme convicção da capacidade de re-
generação, reabilitação e reinserção 
social do Homem, princípios e valores 
fundamentais imanentes da política 
criminal do país, bem como pela 
aproximação da quadra festiva e com a 
celebração do Dia da Família e do Ano 
novo. 

 

Maputo (O Autarca) – O 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, determinou nesta quarta-feira 
(23DEZ2020), através de Decreto Pre-
sidencial, conceder indulto a 1.182 ci-
dadãos nacionais. 
 Segundo um comunicado da 
Presidência da República, a decisão do 
Chefe do Estado moçambicano foi to-
mada tendo em consideração que o 
país é um Estado de Direito Democrá-
tico e de Justiça Social, onde existem 
garantias dos direitos e liberdades fun-
damentais dos cidadãos, que se mani-
festam por uma crescente preocupação 
com a protecção e defesa  dos  Direitos 

De acordo com o Decreto Pre-
sidencial, os beneficiários do referido 
indulto são cidadãos condenados que 
reúnem os seguintes requisitos: (i)- Ser 
delinquente primário; (ii)- Não ter sido 
condenado por crime hediondo ou pena 
de prisão maior superior a oito anos; 
(iii)- Ter cumprido, pelo menos, meta-
de da pena até ao dia 22 de Dezembro 
de 2020; e (iv)- Ter bom comporta-
mento. São, igualmente, beneficiários, 
por razões humanitárias, os condena-
dos que se encontram a padecer de 
doença grave e/ou crónica e os que tem 
idade igual ou superior a sessenta a-
nos.■ (Redacção) 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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Natal Solidário: BCI entrega doações em unidades 
pediátricas do país    
 

 
 

Maputo (O Autarca) – Nas 
vésperas das festividades do 25 de De-
zembro, colaboradores do BCI efectua-
ram a entrega de doações a crianças in-
ternadas em pediatrias do país. Na se-
gunda-feira (21DEZ2020), as pedia-
trias dos hospitais gerais da Machava, 
Mavalane e José Macamo, em Maputo, 
receberam doações em valores monetá- 

rios, cujo propósito é proporcionar 
mais amor e carinho às crianças, e 
atender a necessidades identificadas no 
âmbito da parceria. No hospital geral 
da Machava, para além da doação sim-
bólica, o banco procedeu à entrega o-
ficial do parque infantil daquele centro 
hospitalar, que beneficiou de reabilita-
ção, com o apoio do BCI. A corrente 
solidária do BCI está em curso noutros 
pontos do país.■ (Redacção)  
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Parque Nacional da Gorongosa entrega 20% das 
receitas de turismo a 7 comunidades da zona tampão 

 
comunidade para suprir as necessida-
des pontuais e colectivas das mesmas, 
tais como a construção de salas de au-
la, fontes de água, hospitais e outras in-
fra-estruturas sociais básicas. A acção 
irá abranger os 16  Comités  de  Gestão 

 

Chitengo (O Autarca) – O 
Parque Nacional da Gorongosa (PNG) 
entregou cheques, no valor de 67.972, 
69Mts, para 7 comunidades da sua Zo-
na Tampão, nomeadamente Nhama-
cuenguere, Nhampoca, Mucombeze, 
Bebedo, Nhambita, Nhanguo e Tam-
barara que pertencem aos distritos de 
Dondo, Nhamatanda e Gorongosa. 
Anualmente o parque destina 20% das 
receitas de turismo para as co-
munidades localizadas na Zona Tam-
pão, cujo valor  é  aplicado  na  própria 

de Recursos Naturais da Zona Tampão 
e visa aumentar a consciência das co-
munidades em relação à preservação 
da biodiversidade nesta área de conser-
vação. 

A cerimónia foi orientada pela 
Directora dos Serviços Provinciais de 
Terra e Ambiente de Sofala, Ermelinda 
Xavier Maquenza. 

O Parque Nacional da Goron-
gosa é uma das áreas de conservação 
de maior biodiversidade do país e com 
grande potencial turístico.■ (R)  
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A  MEUS  PRIMEIROS  PROFESSORES 
Nesta semana do ‘Dia da Família’ a minha                            
Oração de Gratidão a Meu Pai e à Minha Mãe: 

Obrigado meu Pai João J. Craveirinha 
(sénior) [1920-1997] por teres sido com 
minha Mãe Cacilda da Conceição 
Mphumo Dias [1923] meus Primeiros 
Professores incluindo na Higiene e Profi-
laxia que tanta falta fazem em tempos 
desta 3ª Pandemia – uma no Século XX e 
duas neste Século XXI!■ Vosso filho so-
brevivente ©João J. Craveirinha Jr. 
[1947] 
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