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Município exalta conquista de Reinildo em França
Beira (O Autarca) – O futebolista lateral esquerdo internacional
moçambicano Reinildo Isnard Mandava, ao serviço do clube francês Lille Olympique Sporting Club que sagrou-se campeão da primeira liga da
França, é da Beira, nascido em 21 de
janeiro de 1994.
Reinildo tornou-se a maior
referência do futebol moçambicano,
particularmente da Beira, ao conquistar uma das maior e mais cobiçada liga de futebol a nível mundial, um feito sem igual na história do futebol na-

Frase:

cional, que certamente irá inspirar jovens talentosos à acreditarem que
com trabalho, dedicação e foco é
possível chegar-se além.
Um total orgulho para e dos
beirenses, testemunhar um filho da
casa já no ranking de cidadãos ilustres desta cidade, a elevar a bandeira
de Moçambique ao mais alto nível
mundial.
“Parabéns Reinildo Mandava, viva Beira, cidade dos campeões”
– exalta o Conselho Municipal da
Beira (CMB) em sua página no face-

Não pense demais nas coisas, pois tanta preocupação não
resolve seus problemas e impede você de aproveitar a vida!■
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bém aspirar DE
a ter
sucesso no futebol
mundial. Parabéns Reinildo! Parabéns Campeão!”.
Nascido na Beira, a estrela do
futebol moçambicano começou a sua
carreira no futebol no clube local Ferroviário da Beira em 2012. Em dezembro de 2015 assinou pelo clube
português Benfica e foi designado
para a equipa de reserva. Em junho
de 2017 foi emprestado ao Sporting
da Covilhã, na LigaPro, por uma temporada. Em 2018 mudou-se para o
Belenenses SAD, e em janeiro de
2019 mudou-se para o clube francês
Lille por empréstimo com uma opção
de 3 milhões de euros para comprar o
jogador no final da temporada. Em
31 de maio de 2019 foi confirmado
que Lille havia concluído a compra
permanente da Reinildo Mandava, jogador que teve a sua estreia internacional por Moçambique em 2014.
Referir, engtretanto, que o actual clube de Reinildo Mandava foi
fundado em 1944, como resultado da
fusão entre o Olympique Lillois e o
SC Fives. Ambos os clubes foram
book e rebate “o Conselho Municipal ração Moçambicana de Futebol, e em membros fundadores da primeira dida Beira parabeniza ao atleta beiren- nome de todos os desportistas Mo- visão francesa e Lillois foi o campeão
se, Reinildo Mandava, formado no çambicanos, felicitar ao Reinildo inaugural da liga.
Sob o emblema do Lille, o
Clube Ferroviário da Beira, por ter Mandava pela brilhante conquista do
sido campeão do campeonato francês título de campeão da França com o clube conquistou seis títulos da Coupe de France e quatro títulos da liga
com a camisola do Lille”.
seu clube Lille OSC.
Reinildo é, sem dúvidas, o ciHá que realçar as qualidades (em 1946, 1954 e 2011 e 2021), tendadão moçambicano mais felicitado dele, humilde e sempre bem disposto. do a última conquista sido possível
esta semana.
O percurso desportivo do Reinildo é com os préstimos do seu lateral esO Presidente da Federação feito de muita luta, persistência e fé, querdo, o internacional moçambicano
Moçambicana de Futebol (FMF), que culminou hoje com o título na e natural da Beira, do Chiveve, de
Sofala, Reinildo Isnard Mandava. O
Feizal Sidat, felicitou Reinildo Man- Ligue 1 da França.
dava através de uma mensagem posEsperemos que os nossos jo- período de maior sucesso de Lille foi
tada na página da organização des- vens futebolistas se insipirem no Rei- a década de 1946 a 1956, quando a eportiva no facebook. “Em meu nome nildo, e acreditem que com humilda- quipe foi liderada por George Berpessoal, de toda estrutura da Federade, trabalho e dedicação podem tam- ry e André Cheuva.■ (Chabane Falume)
Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

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

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

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 26/05/21, Edição nº 4149 – Página 03/06
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017

“É tempo de tirarmos maior proveito do enorme
manancial cultural africano”
- Filipe Nyusi, ontem, a propósito da comemoração do 25 de maio, Dia de África
Maputo (O Autarca) – Sob o
lema “Artes, Cultura e Património da
Humanidade: Alavanca para a Construção da África que Queremos” celebrou-se, ontem, 25 de maio, o Dia de
África, instituído em 1972 pela Organização das Nações Unidas ONU), para assinalar a criação da Organização
da Unidade Africana (OUA) em 25 de
maio de 1963.
Na sua mensagem alusiva a
data, o Presidente da República, Filipe
Nyusi referiu que “é tempo de tirarmos
maior proveito do enorme manancial
cultural, património intelectual, artístico, quer nas letras, quer na música e
artes visuais, ou culinária e entretenimento, pelo qual o nosso continente é
reconhecido, colocando a cultura no
seu devido lugar e a desempenhar o
papel central na integração social do
nosso continente”.
Filipe Nyusi destacou o facto
de o país estar a dar passos firmes neste desiderato, lembrando que foi por
isso que o Governo criou o Instituto
Nacional das Indústrias Criativas, instituição através da qual pretende-se
implementar políticas e desenvolver
estratégias que estimulem cadeias de
valor das artes e culturas e tornar os
seus fazedores mais valorizados.
“Infelizmente, enquanto celebramos esta efeméride, o mundo vê-se
flagelado pelos efeitos da pandemia da
covid-19, com impacto negativo sobre
a actividade cultural, em virtude das
restrições impostas pelos países no
quadro das medidas de prevenção e
contenção da sua propagação.
Manifesto, por isso, a minha
admiração aos africanos que têm consentido sacrifícios face à pandemia da
covid-19 primando pela preservação
do maior bem que é a Vida. Ainda que
o sector da cultura seja um dos mais afectados, temos visto com muito agrado os profissionais e fazedores das artes e cultura empenhados em campan-

has de sensibilização contra a pandemia” – frisou o Presidente Filipe Nyusi.
O Chefe de Estado Moçambicano exortou a todos cidadãos moçambicanos em solo pátrio e na diáspora a
participar com entusiasmo e sentido de

pertença, nas actividades alusivas a celebração do Dia da Fundação da OUA,
actual UA, promovendo os ideais da
Paz, Unidade, Solidariedade e Patriotismo, de forma a consolidar as conquistas alcançadas no desenvolvimento
do país e do continente.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Governo aprova proposta de Resolução que ratifica a
Carta da Renascença Cultural de África
Oofffjjj

Maputo (O Autarca) – O
Conselho de Ministros, reunido ontem,
em Maputo, na sua 17ª Sessão Ordinária, aprovou a proposta de Resolução que ratifica a Carta da Renascença
Cultural de África, que estabelece os
princípios para a promoção e valorização do Património Cultural em África,
adoptada pelos Chefes de Estados e de
Governos da Organização da União Africana (UA), a submeter à Assembleia
da República.

Segundo um comunicado recebido na nossa Redacção, a Carta da
Renascença Cultural de África é um
instrumento jurídico internacional, que
tem como objectivo, nomeadamente:
(i)- afirmar a dignidade de homens e
mulheres africanos, bem como os fundamentos populares da sua cultura;
(ii)- promover a liberdade de expressão
e democracia cultural, bem como um
ambiente propício para os povos africanos manterem e reforçarem o sentido

e a vontade de progresso e desenvolvimento; (iii)- preservar e promover a
herança cultural africana, através da
sua restituição e reabilitação; (iv)-combater e eliminar todas as formas de alienação, exclusão e de opressão cultural em todas as partes de África; (v)Encorajar a cooperação cultural entre
os Estados Membros, com vista ao reforço da unidade africana, através do
uso de línguas africanas, bem como
encorajar o diálogo entre culturas.■ (R)

Inicia reconstrução da linha férrea Dona Ana Vila Nova da Fronteira
Beira (O Autarca) – A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique – CFM, E.P procede, sábado, ao lançamento da 1ª pedra para
os trabalhos de reconstrução da linha
férrea Dona Ana - Vila Nova da Fronteira com a República do Malawi, uma
infraestrutura paralisada desde setembro de 1986, na sequência da guerra de
desestabilização. A reconstrução total
da linha, numa extensão de 44,6 Km e
outras infraestruturas adjacentes irá
permitir, numa 1ª fase, a circulação de
comboios comerciais do Porto da Beira
até ao vizinho Malawi; e, posteriormente, a circulação de Comboios de
passageiros, uma ação de responsabilidade social corporativa do CFM.
Segundo soube O Autarca de
uma fonte do CFM, com a reabilitação
a linha terá capacidade de 20.5 toneladas por eixo, contra as anteriores 16.5
toneladas por eixo e a velocidade de
circulação poderá passar dos anteriores

30 km/hora para 60 km/h, significando, com isso, capacitada para transportar 3.0 MTPA e com possibilidades de
suportar mais, conforme a demanda.

“Com isso, o CFM estará a responder
aos desafios da cadeia logística da
região austral de África no contexto da
SADC”.■ (Redacção)

PR PROFERE COMUNICAÇÃO À NAÇÃO
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi profere
mais logo uma comunicação à nação no contexto do estado de calamidade pública
para conter a propagação da covid-19, no país.■ (Redacção)
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