
  
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ano XIX – Nº 3578 – Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018 

 

  

  

PROMOVIDO PELA CORNELDER NO ÂMBITO DOS 20 ANOS DA EMPRESA 

Cidade da Beira acolhe amanhã (sexta-feira) Torneio 
Internacional de Golfe 

rente.  
 O Director Comercial da Cor-
nelder de Moçambique, Miguel de Jen-
ga, destacou a relevância do golfe no 
mundo corporate, explicando que é 
uma actividade que geralmente junta 
importante actores económicos que a-
proveitam o momento para melhorar, 
criar relações e até fechar negócios. 
 Miguel de Jenga salientou que 
a promoção de torneios de golfe é uma 
tradição na empresa. “A Cornelder de 
Moçambique, só para dar um exemplo, 
ainda este ano promoveu duas confe- 
rências, uma no Zimbabwe  e  outra  na 

 Beira (O Autarca) – O Clube 
de Golfe da Beira (CGB) acolhe aman-
hã de manhã, sexta-feira (26Out18) um 
torneio internacional da modalidade, 
com a participação de cerca de 100 a-
tletas de ambos os sexos, entre locais e 
convidados dos países do interland da 
África Austral, nomeadamente da 
Zâmbia, Malawi e Zimbabwe. 
 Trata-se de um evento promo-
vido pela Cornelder de Moçambique 
(CdM), inserido nas comemorações 
dos 20 anos da criação da empresa o-
peradora do Porto da Beira, assinala-
dos no passado dia 15 de Outubro  cor- 
  

  
 

Frase: 
Não gaste mensagens com quem não responde, não gaste palavras 
com quem não te escuta, não gaste sua vida com quem não 
merece!■  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 25/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.43 69.79 EUR UE 

60.01 61.2 USD EUA 

4.1 4.19 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Miguel de Jenga, Director Comercial da Cornelder de Moçambique 

PROMOTED BY CORNELDER IN THE 20 YEARS OF THE COMPANY 

Beira Golf Club welcomes tomorrow International 
Tournament of the modality 
  

Zâmbia, que contemplaram torneios de 
golfe, nos quais tivemos uma boa ade-
rência, numa iniciativa que visou mar-
ketizar o Porto da Beira”.  
 O mais recente torneio de gol-
fe promovido pela concessionária do 
Porto da Beira no interland foi a cerca 
de três semanas na Zâmbia, com uma 
presença de cerca de 110 atletas. “Foi 
muito positivo, onde alguns atletas mo-
çambicanos conseguiram alcançar lu-
gares de pódio. Por sinal, o nosso Ad-
ministrador Delegado e um dos nossos 
parceiros foram um dos conjuntos con-
templados para o pódio” – sublinhou 
Miguel de Jenga, Director Comercial 
da Cornelder de Moçambique. 
 Refira-se, entretanto, que o e-
vento de amanhã além de constituir o 
primeiro torneiro internacional que o 
Clube de Golfe da Beira acolhe este 
ano, é também considerado um dos 
maiores de 2018 tendo em conta o nú-
mero de atletas envolvidos.■ (EC) 

 Beira (The Autarch) – The 
Beira Golf Club (CGB) hosts an in-
ternational tournament of the sport to-
morrow, Friday (26Out18), with the 
participation of about 100 athletes of 
both sexes, between places and guests 
of the countries of the Southern Afri-
can interland, namely Zambia, Malawi 
and Zimbabwe. 
 It is an event promoted by 
Cornelder of Mozambique (CdM), part 

of the celebrations of the 20 years of 
the creation of the operating company 
of the Port of Beira, which were mar-
ked last October 15th. 
 Miguel de Jenga, Commercial 
Director of Cornelder of Mozambique, 
highlighted the relevance of golf in the 
corporate world, explaining that it is an 
activity that usually joins important 
economic players who take advantage 
of the moment to improve, create  rela- 

tionships and even close deals.   

 Miguel de Jenga pointed out 
that the promotion of golf tournaments 
is a tradition in the company. "Cornel-
der of Mozambique, just to give an e-
xample, this year also held two confe-
rences, one in Zimbabwe and another 
in Zambia, which included golf tourna-
ments, in which we had a good grip, in 
an initiative aimed at marketing the 
Port of Beira".   

 The most recent golf tourna-
ment  promoted  by  the  Port  of  Beira  
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bout three weeks in Zambia, with a 
presence of about 110 athletes. "It was 
very positive, where some Mozambi-
can athletes managed to reach podium 
places. Emphasized that our Managing 
Director, Jan de Vries, and one of our 
partners were one of the groups consi-
dered for the podium” – concluded Mi-
guel de Jenga, commercial director of 
Cornelder of Mozambique. 
 It should be noted, however, 
that tomorrow's event, besides being 
the first international tournament that 
the Beira Golf Club hosts this year, is 
also considered one of the biggest in 
2018, considering the number of athle-
tes involved.■ (Érica Chabane) 
 

Golfers from Zambia, Malawi and Zimbabwe will weigh in tomorrow at the Beira Golf Club course 
 

Daviz Simango sente-se honrado pelo facto de receber o 
Prémio Anual “Dr. Benjamin Barber Cidades Globais” 
 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Município da Beira, Daviz Si-
mango, afirmou que sente-se bastante 
honrado pelo facto de ser o primeiro lí-
der moçambicano e de toda África a 
receber o Prémio Anual “Dr. Benjamin 
Barber Cidades Globais”.  
 A satisfação do Autarca da 
Beira acresce-se ao facto de ser o se-
gundo líder mundial a receber o presti-
giado prémio internacional instituído 
em 2017 em memória do Dr. Benjamin 
Barber, um proeminente teórico políti-
co e autor americano (02 de Agosto de 
1939 – 24 de Abril de 2017).  
 Lembrar, entretanto, que Leo-
luca Orlando, prefeito de Palermo, ca-
pital da ilha italiana da Sicília, foi o 
primeiro a receber o Prêmio Anual de 
Cidades Globais do Dr. Benjamin Bar-
ber,   durante  a  Segunda  Convocação 
Anual do Parlamento Global de Prefei-
tos (GPM), que decorreu em 2017, em 

Stavanger, Noruega.  
 O Prêmio Anual de Cidades 
Globais do Dr. Benjamin Barber re-
conhece um presidente municipal ou u-
ma organização pela sua excepcional 
contribuição para promover a governa-
ção urbana global e inspirando presi-
dentes do GPM.  
 O Perfeito Daviz Simango foi 
premiado em reconhecimento do facto 
de a cidade da Beira estar a provar que 
possui uma excelente acção de trabalho 
orientado para melhorar a transparên-
cia governativa.  
 Além disso, consubstancia o 
facto de a Beira estar a demonstrar  a  
sua capacidade para enfrentar o maior 
desafio para residentes urbanos nas va-
riações climáticas, incluindo a alta ex- 
posição ao litoral e inundações.  
 Através de projectos direccio-
nados a mudanças climáticas, a Beira, 
refira-se, reforçou a sua resiliência pa- 

ra perigos relacionados ao tempo e ini-
ciou o desenvolvimento de projectos 
de infraestruturas verdes para transfor-
mar a urbe em ambiente melhor e mais 
seguro para os seus residentes.  
 “Quero agradecer a minha fa-
mília, a minha equipe de trabalho e a 
todos amigos nacionais e internacio-
nais, pelo apoio e colaboração sem o 
qual não teria essas habilidades de rea-
lizar o sonho de muitos, o bem estar 
comum” – assinalou Daviz Simango 
em mensagem postada na sua página 
de facebook. 
 O Presidente do Município da 
Beira, Figura do Ano do Jornal O Au-
tarca 2016 e 2017, já foi várias vezes 
distinguido dentro e fora do país pelo 
seu desempenho governativo. 
 A 10 de Outubro corrente foi 
reeleito para continuar a presidir o mu-
nicípio da Beira pelo quarto mandato 
consecutivo.■ (Redacção)   
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

25 de Outubro de 1990 … Costa Pereira 
 
 
 

 

  Tinha eu 7 anos quando Alberto da Costa Pereira, a-
tleta do Clube Ferroviário de Moçambique, praticante de atle-
tismo, basquetebol e futebol, deixa a cidade de Lourenço Mar-
ques, com destino a Lisboa, para integrar, na época de 1954/ 
1955 a equipa principal do Sport Lisboa e Benfica. 
 Sempre tive por ele uma grande admiração. Pelo des-
portista e também pelo homem, faceta que conheci melhor 
quando, em 1968, me foi apresentado, numa altura em que, 
com a carreira terminada, veio a Moçambique, se a memória 
não me falha, para cumprir um contrato de trabalho com a 
Robbialac, uma empresa de tintas que tinha a sua Sede na Itá-
lia e representações em Portugal Continental e em Moçambi-
que e Angola. 
 Quis o destino que nos finais da década de 70, e en-
contrando-me eu em Lisboa, em gozo da licença graciosa, me 
tivesse sido dada a oportunidade de, em parceria com o Paulo 
Terra, relatar o jogo de despedida de Costa Pereira, realizada 
no Estádio da Luz. Era também a primeira vez que eu entrava 
na “Catedral” da Luz. 
 Já nos anos 80 encontro-me com o Alberto Costa Pe-
reira pela terceira vez. Na altura entrevistei-o para o programa 
“Contacto”, realizado em Lisboa pelos meus colegas Eugénio 
Corte Real e José Manuel Gouveia, e que era transmitido to-
das as terças feiras, a partir das 21 horas e 10 minutos, na An-
tena Nacional da Rádio Moçambique. 
 Na altura, Costa Pereira desfiou o seu livro de memo-
rias. Foi quase uma hora de conversa com passagens por Na-
cala, pelos seus tempos de menino e moço em Lourenço Mar-
ques, com os seus 15 anos de idade, pelo seu ingresso no Fer-
roviário, e ainda pelos momentos de glória que viveu ao servi-
ço do Sport Lisboa e Benfica, onde chegou em 1954 após uma 
longa viagem de barco. 
 

QUEM FOI COSTA PEREIRA?  
 Foi, citando o jornal desportivo “Record”, o guarda-
redes de uma época, responsável pela segurança do Benfica 
bicampeão europeu; foi um dos melhores de sempre do fute-
bol português, vencedor da desconfiança inicial que o colocou 
em dificuldade perante José Bastos (guardião encarnado dos 
anos 50) e resistente ao crescimento de José Henrique, já na 
segunda metade da década de 60.  
 Alberto da Costa Pereira foi um guarda-redes molda-
do pelo tempo, que viajou do instinto puro e simples, alimen-
tado de exageros diversos, até à sobriedade com  que  assumiu 

 
 

Na imagem, Eusébio, Costa Pereira e Coluna   

o protagonismo de um nome de referência à escala europeia e 
até mundial. 
 Depois da vitória em Amesterdão, desencontrou-se, 
primeiro com a sorte na derrota em S. Siro, na final da Taça 
dos Campeões, com o Inter de Milão, ditada por um golo céle-
bre, em que deixou a bola passar por debaixo das pernas, e de-
pois com a história, pois foi titular no primeiro jogo dos “Ma-
griços”, na caminhada para o Campeonato do Mundo da In-
glaterra de 1966, mas acabou derrotado por José Pereira, (Be-
lenenses), Carvalho (Sporting) e Américo (FC do Porto). Des-
pediu-se no final de 1966/67, ele que foi o primeiro guarda-
redes universal do Benfica, clube ao serviço do qual fez 252 
jogos na I Divisão. 
 

Marcas na Selecção Portuguesa 
 Na selecção portuguesa, por exemplo, demorou a im-
por-se, num período de domínio do sportinguista Carlos Go-
mes. Quando este foi obrigado a emigrar, no final dos anos 50, 
Costa Pereira respondeu presente e deu início a uma história 
interessante com as “quinas” ao peito. Com 22 jogos pela se-
lecção nacional, é o quinto guarda-redes com mais internacio-
nalizações de sempre, atrás de Vítor Baía, Bento, Damas e Sil-
vino Louro. Costa Pereira faleceu no dia 25 de Outubro de 
1990, faz hoje 28 anos.■ 
 

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

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Elegia para Manuela de Azevedo 
 
 
 Conhecia-a  nos  inícios dos 

Anos 80. Trabalhamos juntos, chegamos a fazer parte com 
outros nomes ligados à Crítica de Arte, na qualidade de Jú-
ris, em Concursos de Pintura e Escultura. Fomos, por várias 
vezes, a Madrid, Paris e Londres para visitar Feiras de Arte 
e outros Eventos de relevo, nas Décadas de 80 e 90. Fre-
quentávamos a casa um do outro, partilhámos a Amizade, a 
Cumplicidade, a Troca de Opiniões, Leituras Várias e so-
bretudo a Poesia, tendo em comum o gosto por alguns dos 
mais representativos Escritores e Poetas, Pintores e Escul-
tores de Feição Figurativa, quer Portugueses, quer Estran-
geiros. Se houver um Céu para os Jornalistas, para os Críti-
cos de Arte, para Os Artistas e Escritores, já estamos a ver 
a imaginá-la a ler estas linhas e a fazer «tss-tss-tss, então, 
como é?». Mas há muito que esta Nossa Querida Amiga e 
Colega tinha ganho direito a ser notícia, a merecer a nossa 
Saudade e esta Singela Elegia que hoje registamos, em letra 
de forma, e Título Póstumo, para Futura Memória a Ma-
nuela de Azevedo. 
  

 É uma das primeiras regram a aprender por quem 
quer fazer do Jornalismo a sua profissão dominante: o Jor-
nalista profissional NUNCA É NOTÍCIA. Ou pelo menos 
não deve aspirar a sê-lo, porque quando isso acontece é ha-
bitualmente por mais razões. Claro que existem excepções 
à regra, como ter recebido um Prémio ou uma qualquer 
“outra palmadinha” nas costas do género, mas se alguém 
um dia contabilizar as vezes em que um Jornalista foi notí-
cia há-de encontrar a Morte no topo da lista. A de Manuela 
Azevedo, no Dia 10 de Setembro de 2016, por complica-
ções causadas por “um trombo no intestino”, teve direito a 
ser noticiada inclusive fora de Portugal. Podia ser sido ape-
nas porque chegara com boa cabeça aos 105 anos e se des-
pedira disto tudo em menos de três dias de internamento — 
e sem aborrecer ninguém como era seu hábito. Já seriam 
vários feitos, atente-se. Mas não. A notícia que foi traduzi-
da para várias línguas e fala na “Jornalista mais antiga do 
Mundo” e não é preciso fazer “fact check”. 

    

 Estreou-se nos jornais em 1935, seguindo os passos 
do Pai, Director do «Diário da Beira Alta» e Corresponden-
te de «O Século», e percebe-se como foi pioneira se acres-
centarmos que seria a primeira mulher a ter Carteira Profis-
sional de Jornalista. O primeiro artigo que publicou, no 
«República», estava carregado de opinião, assumia logo a 
abrir — tinha como título MATAR POR PIEDADE, era 
sobre a Eutanásia e nem ela ficou surpreendida quando a 
censuraram. Ser Jornalista para Manuel Azevedo, era ter 
uma Missão. E não se presuma que a sua missão “era a de 
noticiar”, ponto final parágrafo. «Qual quê!», insurgia-se já 
centenária e longe das Redacções, que abandonou aos 85 a-
nos; ela seria sempre pelos humilhados e ofendidos. Mas o 
grande exemplo que nos deixa é o do trabalho. Mesmo já 
ouvindo mal e vendo mal, nunca parou. Quando a Morte a 
apanhou numa curva, estava a preparar uma Compilação de 
Cartas Trocadas com várias Personalidades do meio Políti-
co, Científico, Social e Cultural do País. Meses antes havia 
publicado um Livro de Contos para Crianças que viria a es-
gotar rapidamente.- 
 A concluir importa falar de Manuela Azevedo já no 
domínio das Artes Plásticas e na sua análise crítica e trucu-
lenta relativamente às Obras dos Artistas que promovia, di- 
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soalmente, disse-me que a Arte Abstracta traz consigo as 
suas próprias Técnicas, o que é verdadeiro para qualquer 
Arte. E afirmou que toda a Hierarquia de elementos plásti-
cos que crie uma Terceira Dimensão encerra a Mentira, 
porque cria uma Terceira Dimensão quando o Quadro, por 
definição, possui apenas duas. Só o Movimento da Cor, no 
vaivém em que é lançada na Tela, é legítimo por ser respei-
toso da “Verdade”. Que me perdoem pintores como Julião 
Sarmento, Cabrita Reis, Guilherme Parente, José Guima-
rães e de tantos outros dentro do Expressionismo Abstracto 
e até das Pseudo-Instalações, mas não aceito aquilo que não 
compreendo e não sinto…» Pois é, Minha Amiga e Saudo-
sa Colega. Não era por acaso que a maioria desses “pinto-
res de aviário”, digamos assim e muito (?) “consagrados e 
“badalados“ pela Crítica (dita) Moderna e da Especialida-
de, passaram a chamar-te não de Manuela Azevedo mas 
por MANUELA AZEDO. Por Sarcasmo, Inveja ou sim-
plesmente Ignorância?! Eles lá sabem, Manuela, eles lá sa-
bem… Paz à Tua Alma, onde quer que estejas!■         
 

Continuado da Pág. 04 
vulgava e acarinhava, amiúde. Detestava os ditos pintores e 
escultores Modernos. Dizia frequentemente que “andavam 
a brincar connosco”. Um dia, durante um almoço, algures, 
em Campo de Ourique, a Manuela Azevedo havia estado 
em minha casa a meu convite, para ver alguns Quadros da 
minha Colecção Particular de Pintura que não conhecia. 
Depois de alguns minutos de silêncio e observação atenta, 
retorquiu: «O Afonso tem aqui um belo Acervo digno de 
um dia figurarem publicamente num espaço condigno, na-
turalmente que falo de um Museu. O seu bom gosto e a 
Qualidade dos Quadros estão aqui bem patentes. Efectiva-
mente, a Pintura de Cariz Figurativa, com particular desta-
que para as correntes Clássica, Naturalista, Impressionista, 
o Realismo e o Hiper-Realismo, são a aposta certa, aquela 
que vai perdurar além dos Tempos» — e sem perder o ra-
ciocínio que vinha a desenvolver opinou categoricamente o 
seguinte: «Um dos mais dotados Artistas do nosso Tempo, 
Jean Dewasne (1921-1999) — que cheguei a conhecer  pes- 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Banco Mundial financia ensino profissional em 
Moçambique de educação ao mesmo tempo”, sa-

lientou Edmundo Jossefa. 
 O Autarca apurou que a auto-
nomia vai permitir  que  as  instituições  

de educação profissional tenham a li-
berdade de definir os critérios de ad-
missão e cursos a ministrar.■ (Redac-
ção) 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  Beira (O Autarca) - O Banco 
Mundial vai disponibilizar 50 milhões 
de dólares (43,5 milhões de euros) para 
o apoio a institutos e centros técnico-
profissionais de Moçambique em 2019, 
anunciou o diretor-geral da Autoridade 
Nacional de Educação Profissional, 
Edmundo Jossefa. 
 “Estamos a falar de 20 institui-
ções de educação profissional, isto é, 
escolas do ensino técnico e de centros 
de formação profissional que são tute-
lados pelo Ministério do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social”, afir-
mou o director-geral da Autoridade 
Nacional de Educação Profissional Ed-
mundo Jossefa. 
 A verba será usada a partir de 
junho do próximo ano e é parte de um 
envelope financeiro de 90 milhões de 
dólares (78,4 milhões de euros) prome-
tidos em 2006 pelo Banco Mundial pa-
ra o processo de requalificação e rea-
petrechamento do ensino técnico-pro-
fissional moçambicano. 
 “Os institutos devem ser au-
tónomos. Uma instituição de ensino 
técnico é uma empresa  de  formação  e 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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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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Em 1961, foi nomeado assessor para a 
política externa do presidente Jânio 
Quadros (1917-1992). Em 1962, com 
Darcy Ribeiro (1922-1997), dedicou-se 
ao projeto da fundação da Universidade 
de Brasília (…) Ad.G. 


