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Município adquire Mahindras para Polícia Camarária 
  Beira (O Autarca) – A Polícia 
Municipal da Beira passa a dispor de 
veículos da marca Mahindra, para as 
suas acções operativas. Mahindra está 
a tornar-se uma marca “famosa”, usada 
geralmente pela PRM nas suas acções 
de patrulhamento. Anteriormente, a 
Polícia Municipal da Beira usava via-
turas da marca Nissan Hardbody, que a 
PRM também já usou. O Presidente 
Daviz Simango entregou ontem dois 
Mahindras novos à Polícia Municipal, 
meios que vão reforçar a vigilância no 
âmbito da prevenção da covid-19.■ (R) 

 
  

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 24/07/2020 
Compra Venda Moeda País 

81.71 82.31 EUR UE 

69.94 71.33 USD EUA 

4.19 4.27 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Comece fazendo o que é necessário, depois o que é 
possivel, e de repente você estará fazendo o impossivel.! 
■ São Francisco De Assis 
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Covid-19: CFM doa materiais de combate ao 
coronavirus à Agência Metropolitana de Transportes 
 

  
 

 Maputo (O Autarca) – A em-
presa Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM), doou 50 litros de 
álcool e 100 borrifadores à Agência 
Metropolitana de Transportes (AMT), 
para a prevenção da pandemia do novo 
coronavirus, uma acção que se enqua-
dra no cumprimento da Política de 
Responsabilidade Social Corporativa 
da Empresa. 
 O álcool doado é produzido 
pelo CFM e vem sendo usado na em-
presa, desde o início do mês de Junho, 
para a desinfecção de Carruagens, Lo-
comotivas, bem como para o uso dos 
próprios passageiros e colaboradores 
do CFM. 
 A produção de álcool dentro 
da empresa configura a minimização 
de custos financeiros na aquisição des-
te produto. De acordo com Lara Po-
pinsky, Engenheira Química e Mecâni-
ca do CFM, o álcool gera a economia 
de 95% do valor gasto para a aquisição 
do mesmo no mercado, na medida em 
que "1 litro de álcool que custa cerca 
de mil meticais no mercado, nesta nos-
sa produção a mesma quantidade sai a 
cinquenta meticais". 
 A Agência Metropolitana de 
Transportes é uma instituição pública 
responsável pela planificação e gestão 
do sistema integrado de transportes pú-
blicos de passageiros e, nos seus auto-
carros, circulam, por dia, um número 
significativo de pessoas que se deslo-
cam à cidade de Maputo para o servi-
ço. 
 Importa referir que o intuíto de 
produção do álcool pelo CFM é apenas 
para suprir as necessidades internas da 
Empresa, não constituindo o core busi-
ness do CFM.■ (Redacção) 
   

Covid-19: Membros da ADEMO 
recebem máquinas de costura  
 Beira (O Autarca) – Em res-
posta a crise gerada pela pandemia do 
novo coronavírus, a LWF – Light for 
the World e em parceria com a UNI-
CEF e outros parceiros tem vindo a de-
senvolver diversas actividades para be-
neficiar as comunidades desfavoráveis 
na província de Sofala, sendo uma de-
las o treinamento de 47 homens e mu-
lheres nos distritos da Beira, Dondo, 
Gorongosa e Búzi para a produção de 
máscaras e viseiras, materiais de uso o-
brigatório recomendado pelas autorida-
des sanitárias. 
  No seguimento destas active-
dades, foram seleccionados 45 forman-
dos que mais se aplicaram para se be-
neficiarem de máquinas de costura e 
start up kits para que possam desenvol- 

ver as suas actividades, contribuindo 
para a geração de renda para as res-
pectivas famílas – Segundo revelou ao 
O Autarca o Representante da LFW, 
Leovigildo Penchen. 
  Neste âmbito os primeiros tre-
ze beneficiários, por sinal membros da 
ADEMO residentes na cidade da Beira 
receberam ontem máquinas de costura 
e os respectivos start up kits. 
 O facto foi testemunhado pelo 
Coordenador da ADEMO em Sofala, 
Armando José que enalteceu o gesto da 
LFW e os parceiros, e tendo descrito a 
iniciativa daquela organização como 
sendo uma importante ajuda à camada 
social beneficiária, que já tem meios 
para o próprio sustento e das respecti-
vas famílias.■ (Fracncisco Esteves) 
 

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



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 24/07/20, Edição nº 3953 – Página 03/13 

 

 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BEIRA 

AVISO 
 

LINHAS DE CRÉDITO DE EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DA COVID-19 
 

No âmbito do encontro havido com o Banco Nacional de Investimentos (BNI), acerca das linhas de 
financiamento, que o mesmo disponibiliza às empresas no âmbito da COVID-19, ACB vem por este meio informar 
ao estimado empresário que existe duas linhas de financiamento a seguir:  
 

1. Linha de Crédito Gov. COVID-19, financiado pelo Governo de Moçambique  
2. Linha de Crédito BNI COVID-19, financiado pelo Banco Nacional de Investimentos 

 

Sectores elegíveis:  
São elegíveis as micro, pequenas e médias empresas que desenvolvem actividades enquadradas no classificador 
de actividades económicas e que cumpram os demais requisitos de elegibilidade e condições de acesso definidos 
para o efeito. 
 

Categoria do beneficiários Número de Trabalhadores Volume de negócios (MT) 
Microempresas 1-4 Até 1.200.000 

Pequenas Empresas 5-49 Até 14.700.000 
Médias Empresas 50-99 Até 29.000.000 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 São elegíveis empresas que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos seguintes: 

a) Dispor de alvará ou licença para o exercício da actividade 
b) Ter situação fiscal regularizada até 31 de Dezembro de 2019 
c) Estar inscrito no sistema de segurança social obrigatória  
d) Dispor de situação líquida positiva no último balanço aprovado. Este requisito não se aplica as 

microempresas e as empresas que tenham iniciado actividades a menos de 12 meses, contanto que 
comprovem ter registado decréscimo na sua facturação em pelo menos 30% por efeito da pandemia da 
covid-19 

e) Não apresentar dívidas não regularizadas junto a banca até 31 de Dezembro de 2019. 
 

CONDIÇÕES DE ACESSO 
a)    Carta do cliente a solicitar o financiamento; 
b)   Certidão de registo das entidades legais e licença ou alvará para o exercício da actividade 
c)   Estatutos publicados no Boletim da República  
d)   Número único de Identificação Tributária (NUIT) 
e)   Balanço e demostrações de resultados dos três últimos exercícios económicos do proponente mutuário,  
 incluindo a cópia do modelo 10, 20 entregue as finanças (não aplicáveis as microempresas) 
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f)    Último balancete acumulado disponível (não aplicáveis as microempresas) 
g)   Mapa de fluxo de caixa dos últimos três exercícios económicas (aplicáveis apenas as empresas do regime 
 simplificado – ISPC) 
h)   Resumo do livro de compras e vendas dos últimos três exercícios económicos (Aplicáveis apenas as 
 empresas do regime simplificado) 
i)    Nota sucinta sobre a empresa e sua actividade focando: a origem da empresa, principais produtos e prazo 
 médio de existência ou stock; mercados fornecedores e prazo médio de pagamento e concorrentes; os 
 principais pontos fortes e francos; A organização e gestão da empresa; estrutura societária ou accionista; 
 informação sobre os sócios (experiência, capacidade empresarial e património); informação sobre os 
 gestores da empresa. 
j)   Orçamento de exploração ou plano de negócios, consoante a finalidade de financiamento (tesouraria ou 
 investimento) 
k)   Declaração especifica de compromisso de manutenção dos postos de trabalho permanente  
l)    Preenchimento correcto do formulário de pedido de financiamento  

 

2. LINHA DE CRÉDITO GOV.COVID -19, FINANCIADO PELO GOVERNO DE MOÇAMBIQUE  
 

A Linha de Crédito Gov. COVID-19, é subdividida em duas finalidades:  
 

a) Facilidade I – Tesouraria: para apoiar a tesouraria das empresas e financiamento ou com as actividades 
temporariamente suspensas devido aos problemas de liquidez gerados pelos efeitos da COVID-19, de 
modo a manter os postos de trabalho ou recuperar os perdidos, e 

b) Facilidade II – Investimento: para apoiar pequenas iniciativas de investimento de expansão de empresas 
em funcionamento, visando aumentar a sua capacidade produtiva, podendo assim gerar novos 
empregos que vão compensar aqueles que já foram definitivamente perdidos por causa dos efeitos 
da pandemia da COVID-19.  

 

b) FACILIDADE I – TESOURARIA 
 

Finalidade: Financiamento a tesouraria (de curto prazo na forma de conta corrente caucionada) 
 

Limites de Financiamento  
1) Microempresas: Até 2.500.000,00MT 
2) Pequenas Empresas: Até 7.500.000,00MT 
3) Médias empresas: Até 15.000.000,00MT 

 

Prazos 
 Até 12 meses, contados a partir da data da primeira utilização de fundos, podendo ser renovado 

mediante a solicitação do cliente e apreciação positiva do BNI. 
 

Período de carência 
 Não aplicável. Porém o pagamento de juros poderá iniciar em até 6 meses contados a partir da data da 

primeira utilização de fundos, dependendo da análise que for efectuado ao negócio e perfil dos fluxos de 
caixa. 
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Taxa de Juro 
 Fixa de 7 % anual durante todo o período de vigência do contrato. 

 

a) FACILIDADE II – INVESTIMENTO 
 

Finalidade: Financiamento para investimento de incremento e ou expansão da actividade empresarial das micro, 
pequenas e médias empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVID-19. 
 

Limite de financiamento: 
1) Microempresas: Até 7.500.000,00MT 
2) Pequenas empresas: Até 22. 500.000,00MT 
3) Média empresas: Até 45.000.000,00MT 

 

Prazo:  
 Até 5 anos contados da data do primeiro desembolso de fundos, dependendo da análise que fôr 

efectuada ao negócio e perfil dos fluxos de caixa. 
 

Período de carência:  
 Até 12 meses de carência de capital contados da data do primeiro desembolso de fundos, podendo 

incluir o deferimento de juros de 6 a 12 meses, dependendo da análise que fôr efectuada ao negócio e 
perfil dos fluxos de caixa.  

 

Taxa de Juro: 
 Fixa de 5% anual, durante todo o período de vigência do contrato. 

 

1. LINHA DE CRÉDITO BNI COVID -19, FINANCIADO PELO BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO 
 

A Linha de Crédito BNI COVID-19, é subdividida em duas finalidades:  
 

a) Facilidade I – Tesouraria: linha de crédito destinada a financiar a componente de tesouraria das micro, 
pequenas e médias empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVID-19 

b) Facilidade II – Investimento: Linha de crédito destinada a financiar a componente de investimento das 
micro, pequenas e médias empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVIDC-19 

 

b) FACILIDADE I – TESOURARIA: 
 

Finalidade: Financiamento a tesouraria (de curto prazo na forma de conta corrente caucionada) 
 

Valor de financiamento  
1) Microempresas: Até 2.500.000,00MT 
2) Pequenas Empresas: Até 7.500.000,00MT 
3) Médias empresas: Até 15.000.000,00MT 

 

Prazos  
 

 Até 12 meses, contados a partir da data da primeira utilização de fundos, podendo ser renovado 
mediante a solicitação do cliente e apreciação positiva do BNI. 
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Período de carência  
 Período de carência de capital e deferimento de juros: Variável de acordo com o perfil de fluxos de caixa 

de cada projecto 
 

Taxas de juro 
 Variável no intervalo de 8 a 12% em função do perfil de risco e retorno de cada projecto. 

 

a) FACILIDADE II – INVESTIMENTO: 
 

Finalidade: Linha de crédito destinada a financiar a componente de investimento das micro, pequenas, médias 
empresas afectadas directa ou indirectamente pela pandemia da COVID-19 
 

Valor de Financiamento  
1) Microempresas: Até 7.500.000,00Mt 
2) Pequenas Empresas: Até 22.500.000,00Mt 
3) Médias Empresas: Até 45.000.000,00Mt 

 

Prazos 
 Até 3 anos para equipamentos ou investimentos de expansão. 

 

Período de carência  
 Período de carência de capital e diferimento de juros: Variável de acordo com o perfil de fluxo de caixa de 

cada projecto  
 

Taxa de Juro 
 Variável no intervalo de 8 a 12% em função do perfil de risco e retorno de cada projecto. 

 
Associação Comercial da Beira tem um departamento onde irá prestar assistência e toda informação necessária 
relacionada a estas linhas de crédito. Para mais informações poderão contactar a ACB, através dos seguintes 
contactos: 
 
E-mail: info.sfp@acb.co.mz 
Contacto: +258 84 39 23 195/82 60 96 695 
A contactar os Senhores: 
- Fernando Hin Júnior 
- Emídio João Madeira 

 
Beira, aos 23/07/2020 

A Direcção 
________________________ 

Jorge Augusto Fernandes 
Presidente 
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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 

Álcool nas mãos - Solução Preventiva ou também 
pode ser Prejudicial? 
 

 

 Antes de atravessarmos uma rua, saibamos que é 
preciso olhar para os dois lados, Antes de desafiarmos o 
risco, ora muito bem,...  
 Já passam meses que andamos a ser injectados com 
soluções diversas na base de álcool nas mãos,... porém, en-
tendemos com toda a certeza que não pode ser admitido co-
mo normal, essas doses aplicadas, por vezes varias vezes 
por hora, para a saúde?! 
 Partilhando esclarecimentos,... 
 Evitemos olhar apenas para um dos lados do bicho, 
pois aprendemos o suficiente, para sabermos hoje, que afi-
nal o tal vírus, tem varias caras, salta no ar em todos os am-
bientes, e multiplica fácil os contágios. 
 Higienização, Desinfecção e alguns Processos rela-
cionados como preventivos necessários e comuns em Práti-
ca frequente e de exigência em todos os lugares - claro que 
sim, no entanto, tenhamos também em conta que os ex-
cessos, desafiam outro risco, possíveis danos, consequên-
cias e prejuízos! 
 Porque as soluções à base de álcool, não são as ide-
ais? 
 Do remédio a veneno, tudo depende da dose, da 
frequência e o tempo em contacto - por exemplo, se con-
seguir ingerir 6 a 7 litros de água por dia, embora a á-
gua seja essencial e saudável, a dose errada, passa a consti-
tuir um veneno! 
 Por isto, devemos admitir que o longo período em 
que estamos fazendo frequente uso destas soluções de hi-
gienização contendo álcool, a todas as horas e por quanto 
tempo mais vamos continuar a utilizar esse método,... por 
enquanto,..também ainda ninguém sabe! 
 Consideremos que as soluções à base de álcool po-
dem higienizar  e  esinfetar  como  preventiva  ao  covid-19  
 

por um período muito curto, uma vez que o álcool evapo-
ra muito rapidamente, e passamos novamente a desafiar o 
risco, logo que em contacto com outras superfícies ou o-
bjectos. 
 Essas substâncias também podem ser prejudiciais e 
completamente perigosas para a saúde humana, porque o 
álcool destrói micróbios, bactérias, fungos, protozoários e 
vírus que vivem fora e dentro do corpo humano - e que são 
cruciais necessários ao equilíbrio para a boa saúde.  
 Isso deixa o indivíduo potencialmente mais expos-
to a outras contaminações e infecções adicionais, podem o-
correr.    

 Os desinfetantes à base de álcool também são pre-
judiciais para o uso frequente nas mãos ou em qualquer lu-
gar da pele aberta, sendo crítico nos casos de pesos-
as, profissionais que possuem muita actividade diversa 
no dia, estão constantemente sendo injectadas com essas 
soluções nas mãos, agravado pela diversidade de diferentes 
desinfetantes na base de álcool, mas contendo aditivos por 
vezes desconhecidos e fora de controlo para a saúde, isto 
implicando aplicações,... dezenas de vezes por dia!  
 O álcool dissolve os óleos protetores naturais da 
pele e deixa a pele seca. Com o uso contínuo, o álcool pe-
netra na pele e reage com as células lipídicas sob a pele 
(células que produzem os óleos naturais para a pele).  
 O resultado direto disso é que a pele tende a secar e 
se separar do resto da mão. Isso é muito perigoso e resulta 
em sérios problemas de saúde que causam desconforto gra-
ve.  
 Isso significa e na verdade podemos deduzir que se 
limita a reduzir o risco de transmissão ou contágio do vírus, 
apenas pelo meio físico.  
 A pesquisa atual mostra que o vírus pode perma-
necer no ar por entre três a oito horas após ser expulso 
da boca ou do nariz - prolongando assim o risco de in-
fecção.  
 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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 O processo Orgânico sendo capaz de inibir efeti-
vamente a replicação de vírus do tipo corona atualmente 
responsáveis pelo surto de covid-19, ao mesmo tempo em 
que fortalece a capacidade do sistema imunológico humano 
de combater o vírus e outras infecções.    

PREFIRA O PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO EM 
RECURSO A PRODUTO ORGÂNICO FRESCO 
 Pesquisas e estudos sugerem que, embora o Orga-
nic Fresh elimine patógenos perigosos, aumenta drastica-
mente a contagem total de bactérias saudáveis do ácido lá-
tico - que ajudam a impulsionar o processo de desinfecção, 
sistema imunológico humano e aumenta a camada protetora 
de micróbios benéficos na pele. 
 Quando o produto e processo orgânico  é  dispensa- 

do pela via de uma solução de pulverização, tanto nas 
mãos, ou no meio ambiente, sua atividade protetora anti-
vírus começa no ar, actua nas superfícies e se inalada pela 
boca ou pelo nariz, é transportada por todas as vias aéreas 
para os pulmões, onde continua suas ações preventivas en-
quanto melhora a saúde das células com as quais se envol-
ve. 
 O ponto crítico, depende sempre da dose, da fre-
quência e consideremos também, que existem prós e con-
tras! 
 Atentos e pela preventiva,..importa esclarecer, evi-
temos excessos, outros riscos e custos desperdicados! 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات  ■التحی
 

PR nomeia Joel Maurício das Neves Tembe para o 
cargo de Vice-Reitor da UEM 
 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi, no-
meou, ontem, o Prof. Doutor Joel Mau-
rício das Neves Tembe para o cargo de 
Vice-Reitor da Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM). 
 O Prof. Doutor Joel Maurício 
das Neves Tembe, ou simplesmente 
Joel Tembe, é Doutorado em História 
de África (1998), pela Universidade de 
Londres (Reino Unido), MPhil (1995) 
pela mesma universidade; Licenciado 
em Ensino de História (1990), pelo 
Instituto Superior Pedagógico, Mapu-
to; e Bacharel em Ensino de História e 
Geografia (1983), pela Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM). 
 É Docente e Investigador do 
Departamento de História da UEM e 
no Arquivo Histórico de Moçambique. 
As suas áreas de pesquisa incluem His-
tória Social e Política de Moçambique 
contemporâneo, nacionalismo e lutas 
de libertação na África Austral, rela-
ções transfronteiriças na África Aus- 
tral, estudos sobre Pobreza e Desenvol- 

vimento Rural, Arquivos e Património 
histórico-cultural. 
 Director Nacional do Arquivo 
de Moçambique, desde 1999. Foi Di-
rector do Curso de licenciatura em His-
tória na UEM (1990-1994); Chefe de 
Departamento de História e Geografia 
da Faculdade de História. É membro 
do Conselho Universitário da UEM por 
inerência de funções, desde 2000, e 
porta-Voz da Universidade Eduardo 
Mondlane desde 2008.   
 Tem vários artigos e relatórios 
de pesquisa publicados a nível nacional 
e internacional. É co-editor do livro 
Southern African National Liberation 
Struggles (2014) Dar-es-Salam, Mkuki 
na Nyota Publisher, coordenador do li- 
vro História da Luta de Libertação Na-
cional Vol. 1 (2014) Maputo, Imprensa 
Universitária; Editor científico do livro 
autobiográfico de Lopes Tembe Da 
UDENAMO à FRELIMO e à Diplo-
macia Moçambicana (2012), Maputo, 
Marimbique. 
 É membro de diversas  organi- 

   

zações, entre elas a Associação dos 
Historiadores Africanos, desde 2001, 
tendo integrado o Comité Executivo 
(2001-2008); Associação Internacional 
das Ciências Sociais e Humanas em 
Língua Portuguesa (AILP) (2011); As-
sociação dos Historiadores Moçambi-
canos (2014), de que é Presidente da 
Assembleia-Geral; Associação dos Ar-
quivos da África Austral e Oriental 
(ESARBICA), de que foi Presidente e 
anteriormente Vice-Presidente…■ (R) 

 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 



  1* 

O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 24/07/20, Edição nº 3953 – Página 09/13 

 



O Autarca – Jornal Independente, Sexta-feira – 24/07/20, Edição nº 3953 – Página 10/13 

 
VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:  

https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M 
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Leia, Divulgue e Publicite  n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique 
  

 

 
coluna 
jornalística 
do jornal   
O 
AUTARCA 
no 
magazine 
cultural 
VuJONGA 
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E, PORTUGAL terá sido mais poupado pelo COVID-19, por 
ausência em Fevereiro de clubes portugueses jogando em Itália? 

EUROPA – Covid19: Itália e Claques 
de Futebol europeias desde Fevereiro 
2020 – na propagação da espécie viral?                                              

VuJonga 
parceria com 

O Autarca 

por Mphumo João Craveirinha / resenha 
 Sabendo que a modalidade desportiva do Futebol, sobretudo a nível profis-
sional, movimenta multidões (além dos fabulosos $ cifrões),  estas competições 
desportivas poderão ser um campo fértil de propagação super-rápi-
da para qualquer contágio inter-humano. 

COVID-19 | FUTEBOL | ITÁLIA: 19 de Fevereiro 2020 |  
Milão versus Bérgamo | LOMBARDIA 

Flashback 

Nesse contexto futebolístico e sanitário haverá a destacar um evento de 
brutal massificação de audiência ocorrido quase no centro na Europa. O que se 
efectuou em Itália – entre o clube de futebol Atalanta de Bergamo, Itália, e o Va-
lência de Espanha. Aconteceu no dia 19 de Fevereiro em Milão, quando já se sa-
bia do que acontecia na China com epicentro em Whuan na província de Hubei, 
desde Dezembro 2019.  

Mais uma vez a Europa ocidental e no Ocidente em geral, de que os EUA, 
o BRASIL e outras antigas colónias europeias nas Américas fazem parte, se dis-
tanciaram dos trágicos desenrolares na “longínqua Ásia de costumes exóticos a-
limentares e culturais” – como comummente repetido à exaustão nos Twitters, 
WhatsApps, Facebooks, Instagram’s, e outros meios de ‘fast reading’ (leitura rá-
pida) sem a devida contextualização, incluindo a de alguns responsáveis políti-
cos nesse mundo ocidental distraído.  

Esqueceram-se do actual globalismo de mobilidade onde as deslocações de  
 Leia, Divulgue e Publicite  n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique 
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pessoas e bens se fazem ao redor do mundo em 24 horas, podendo produzir efeitos 
colaterais de contágios em que nenhum país fica imune, como foi e tem sido o caso 
do coronavírus, nivelando ricos e pobres, e todas idades numa pandemia gripal. 

 No entanto, há ainda um outro factor anterior a 2020, a assinalar em conexão: o 
mega-evento desportivo de maior envergadura mundial ocorrido de 18 a 27 de 
Outubro de 2019, na China em Whuan, que poderá ter contribuído para o contágio 
geral deste tipo infeccioso respiratório, denominado CO.VI.D-19, da espécie do 
S.A.R.S: Severe Acute Respiratory Syndrome / síndroma respiratório agudo 
grave]■M.João Craveirinha. 

CHINA, 2019 Outubro –– 9 mil trezentos e oito militares de 109 países, 
incluindo dos EUA e de países europeus, além de outros continentes, 
incluindo do Brasil, de Portugal e de Moçambique, estiveram em Whuan.  
  

«05 maio 2020 - 20:52» | «Milhares de atletas podem ter sido infetados em Wuhan no 
final de outubro» (…) “Cidade chinesa recebeu Jogos Mundiais Militares e membros da 
comitiva francesa dizem ter adoecido” (…) “Segundo dados oficiais, 9.308 atletas de 109 
países participaram na 7.ª edição da competição. E por isso uma eventual presença do 
vírus já naquela altura pode ter acelerado a propagação da covid-19.”                       
[Fonte: Record.pt – link anexo / Ctrl + clique para ligação e ler anexo detalhado] 
https://www.record.pt/fora-de-campo/coronavirus/detalhe/milhares-de-atletas-podem-ter-
sido-infetados-em-wuhan-no-final-de-outubro 
 
“SPOTLIGHT: 7th International Military Sports Council Military World Games - Top 
U.S. military athletes are in Wuhan, China, participating in the 2019 Military World 
Games, which promote peace by uniting service members from nations around the globe 
through sports.” Fonte: Source - U.S. Dept of Defense – link anexo / Ctrl + clique para 
ligação 
https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/CISM-Military-World-Games/  
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