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Autarca da Beira é o primeiro líder africano a 
receber o Prémio Anual “Dr. Benjamin Barber 
Cidades Globais” 

 

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 A-
nual do Parlamento Global de Prefeitos 
(GPM), que decorreu em 2017, em 
Stavanger, Noruega.  
 O Prêmio Anual de Cidades 
Globais do Dr. Benjamin Barber re-
conhece um presidente municipal ou 
uma organização pela sua excepcional 
contribuição para promover a governa-
ção urbana  global  e  inspirando  presi-  
 
  

 
Autarca da Beira, Daviz Simango, é o primeiro 
líder africano a 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 

 
 

Frase: 

 

O Homem que tratauma mulher como princesa é 
porque foi criado por uma rainha.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

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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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)   

 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.  
 

Inteligência e sabedoria para melhor servir os munícipes 
 Beira (O Autarca) – Falando 
ontem na cidade da Beira, na apresen-
tação pública do prémio recebido em 
Bristol, Daviz Simando disse que ficou 
mais uma vez provado que é possível 
sem grandes recursos usar a sabedoria 
e inteligência para melhor servir os 
munícipes, proporcionando-lhes o 
bem-estar.   

 “O prémio significa que a Bei-
ra está nos patamares do mundo e de-
monstra claramente quanto o trabalho 
que temos estado a desenvolver inspira 
os outros presidentes municipais a ní-
vel global”.   

 Simango destacou o enorme 
trabalho de equipe dos quadros do 
MDM que tem se inspirado em resulta-
dos concretos.   

 “Sermos reconhecidos a nível 
mundial e de uma forma excepcional 
como esta e logo na terra da Rainha 
confirma a realidade de que onde o 
MDM governa a vida das pessoas me-
lhora”.   

 Na apresentação do prémio em 
  

 
 

Daviz Simango e a esposa apresentando o prémio, ontem de manhã, no Aeriporto da Beira  

Bristol, Daviz Simango revelou ter fi-
cado surpreendido pelo nível de conhe-
cimento e informação que o parlamen-
to global dos presidentes municipais 
tem do trabalho que está a ser realizado 
na cidade da Beira, da capacidade exis- 

tente e dos desafios do dia-a-dia. “Eles 
conseguiram mostrar ao mundo que a 
Beira é o que é hoje graças a boa 
governação do MDM. É uma prova de 
que a Beira tem sabido representar o 
mundo” – sublinhou.■(Redacção) 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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      Há os que ainda dizem que não se dis-
cute “Política, Religião, Futebol, e Sexo.” É 
que se confunde o verbo “DISCUTIR” so-
mente com “BRIGA ou discussão violenta.”     
      Segundo o dicionário de língua portu-
guesa consultado, DISCUTIR, como verbo 
transitivo pode ser: «1. Debater (um assunto) 
por meio de discussão. 2. Impugnar, negar. 3. 
[Jurídico; Jurisprudência]: Excutir. Como 
verbo intransitivo: 4. Tomar parte numa dis-
cussão. 5. Questionar.» (in Priberam 
25.10.2018 - 07:23h TMG). Ora, discutir ci-
vilizadamente, revela o nível de educação 
das pessoas. E isso não começa na escola, 
mas sim em casa onde se vive. Não se con-
funda Educação com Instrução Escolar.     
      Bloquear a capacidade de pensar livre-
mente, é próprio de ditaduras. Foi assim no 
século XX, que as ditaduras (civil) em Por-
tugal e (militar) no Brasil, colocaram na ca-
beça de muita gente que “Política, Religião e 
Futebol,” não se discutia. E a consciência? 
 Em  Outubro  de  2018, no Brasil, uma 
 
 

mobilização populista de seguidismo afecta 
gerações que em inícios de 1960, não tinham 
nascido, ou eram crianças. (Muitas, filhas e 
filhos de militares de obediência ao regime 
ditatorial militar, então no poder político.) 
      Nesse contexto, Religião também se 
discute sim, quando esta se envolve na políti-
ca a partir do púlpito da pregação pastoral. 
Não debater, não discutir, é não reflectir. Não 
discutir com civismo é não amadurecer os 
Prós e Contras duma situação.  
      Não dialogar, discutindo ideias, é ne-
gar a essência democrática de desenvolver a 
capacidade individual de Pensar-Sem-Medo, 
resistindo a propagandas enganosas, venham 
de onde vierem. Ao longo da História, em 
tempos de crise, o seguidismo histérico de E-
feito-Manada, das multidões mobilizadas por 
um “Grande Líder” – de discurso populista, 
sempre conduziu ao aumento da violência e 
do isolamento internacional.  
      Como se diz em português: «PIOR A 
EMENDA QUE O SONETO». Isto é: querer 
emendar um mal com outro pior.■ 

 

Mphumo Kraveirinya (PhD). Prof. DR. 
Investigador.■ 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

QUEM DISSE QUE 
POLÍTICA E 
RELIGIÃO 

NÃO SE DISCUTEM? 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

26 de Outubro de 1954 … Carlos 
Agostinho do Rosário 
 

 

   Bacharel em Economia pela Universidade Eduar-
do Mondlane e Mestre em Economia aplicada na área de 
Agricultura Sustentável e Desenvolvimento Rural, pela Im-
perial College (Universidade de Londres).  
 O seu percurso pelas instituições do Estado começa 
em 1977. Trabalha em tempo parcial no Ministério das O-
bras Públicas e Habitação, na árrea económica e financeira.  
 De 1980 a 1982 foi professor de matemática no 
Instituto Industrial de Maputo. No ano seguinte trabalhou 
na Empresa Agrícola de Citrinos de Manica. Quatro anos 
depois foi nomeado Governador da Província da Zambézia.   

 Carlos Agostinho do Rosário foi membro da As-
sembleia da República, tendo resignado por imposição le-
gal depois de ter sido nomeado Ministro da Agricultura e 
Pescas. Nesse pelouro esteve até 1999. Em 2002 exerceu as 
funções de Alto Comissário da República de Moçambique 
na Índia e Sri Lanka, missão que terminou em 2008.   

 A 16 de Janeiro de 2015 foi nomeado Primeiro Mi- 
 
 
 

 
nistro. Até então ele representava Moçambique na Indoné-
sia, com múltipla acreditação em Singapura, Malásia, Tai-
lândia e Timor Leste. 
 Carlos Agostinho do Rosário nasceu no dia 26 de 
Outubro de 1954 na Maxixe, provínciade Inhambane. Com-
pleta hoje os seus 64 anos de idade.■ (Fonte: www.biografia.co.mz) 
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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 

Conheça e controle os gases contaminantes que o 
Veículo que guia - emite! 
 

 

Conheça e controle os gases contaminantes que o Veículo 
que guia - emite: 
 
 

 
 

 Sabe quais são os gases contaminantes que o seu 
carro emite e que prejudicam o meio ambiente?  
 Para afirmarmos que dominamos a condução de 
um veiculo, o tráfego e o transito,..importa conhecermos 
os carros que guiamos e justamente por isso, importa 
termos presente que as maquinas não emitem só… fu-
mo! 
 Que um veículo com motor a gasóleo ou a gasolina 
contamina o meio ambiente é do conhecimento geral. Mas, 
do fumo que sai do escape não sabemos bem o que contem 
que nos prejudica a saúde e o meio ambiente. 
  O que é certo é que, para além do dióxido de 
carbono (CO2), os causadores do efeito de estufa, ou dos 
óxidos de nitrogénio, aqueles que mais afectam a saúde, 
o fumo que sai do escape dos carros a diesel ou a gasoli- 
na, compõem-se de ainda outros tipos de gases nocivos 
associados. 
 

 Os carros com motor de combustão emitem monó-
xido de carbono, óxidos de nitrogénio, hidrocarbonetos e 
compostos de chumbo. Por seu lado, os veículos Diesel e-
mitem também partículas de fuligem, hidrocarbonetos 
não queimados, óxidos de nitrogénio e dióxido de enxofre. 
 É por causa de todas estes poluentes que existe a 
necessidade de reduzir e controlo das emissões dos veí-
culos mediante restrições e aplicativos sob normas de con-
formidades. 
  Não são os únicos elementos existentes na socie-
dade que contaminam, nem sequer são os mais perigo-
sos, mas estão presentes um pouco por todo o mundo, 
daí o enfâse colocado no combate a estes gases nocivos.  
 Neste resumo simplificado pode ficar mais esclare-
cido, sobre quais são os principais gases contaminantes que 
são libertados pelo tudo de escape de um automóvel com 
motor a combustão. 
 1 – Dióxido de carbono 
 Mais habituais nos motores a gasolina que nos 
Diesel, o monóxido de carbono ou o dióxido de enxofre 
são produzidos quando a combustão não se completa, 
por excesso de combustível ou pela falta de oxigénio na 
mistura. A exposição excessiva a estes elementos pode le-
var ao envenenamento. E serve como exemplo para a causa 
de centenas de mortos a cada ano. 
 2 – Dióxido de carbono (CO2) 
 É mais comum nos veículos a gasolina e está 
presente no meio ambiente (os humanos emitem-no a 
respirar e as plantas necessitam dele para fazerem a fo-
tossíntese). O excesso deste gás na atmosfera provoca o e-
feito de estufa (os raios de sol entram na atmosfera, mas 
não saem, levando a aquecimento da Terra). 
  A consequência é o desequilíbrio dos ecossistemas 
e as mudanças repentinas das estações do ano, chuvas que 
prometem e tarde chegam, ou graves calamidades por ex-
cessos de inundação, ciclones, tsunami,.. inesperados. 
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mula (com um “x” que engloba vários números ao lado 
da fórmula química). São produzidos pela má combustão 
no cilindros,  por uma mistura mal ajustada do combustível 
na queima, daí que sejam mais comuns nos motores Diesel. 
 Todavia, a sua presença no tubo de escape de veí-
culos com motores a gasolina está a aumentar por causa da 
utilização massiva de sistemas Turbo. Unem-se ao oxigénio 
e à humidade e produzem o NO3 (muito perigoso) e o 
HNO3 (um ácido que destrói o ozono e que provoca o e-
feito de estufa). 
 Embora os veículos automóveis produzam estas e-
missões poluentes, convém termos também noção de que, 
outras graves emissões são constantemente geradas pe-
las nossas Habitações, Fabricas, Centrais de produção 
de energias, operações  mineiras, Navios, Aviação, testes 
nucleares, combates e guerrilhas,  para referir alguns, e 
infelizmente, este ultimo grupo prejudica MUITÍSSIMO 
mais o meio Ambiente e a saúde publica do que os comuns 
automóveis que frequentemente usamos por elementar uti-
lidade de sustento e facilidades de apoio a Vida.■ 

Fonte de colaboração técnica: 
"Prevenção & Segurança Rodoviária na UE" 

 

Continuado da Pág. 04 
 3 – Resíduos de hidrocarbonetos (HC) 
 São partículas de hidrocarbonetos que não fo-
ram queimadas na combustão e estão presentes tanto 
nos gases procedentes dos motores a gasolina como dos 
Diesel. São tóxicos e provocam comichão e vermelhidão 
nos olhos, reacções na pele e problemas respiratórios. 
 4 – Benzopirenos 
 Mais comuns nos motores Diesel, são partículas 
que têm origem em combustíveis menos refinados que a 
gasolina. São considerados cancerígenos e responsáveis 
pela formação de nuvens tóxicas nas cidades. 
 5 – Trióxidos de enxofre (SO3) 
 São resíduos de enxofre existentes nos combustí-
veis, mais habituais na gasolina que no gasóleo e cuja 
presença é cada vez menor nos combustíveis por causa 
dos avançados processos de refinação dos carburantes. 
São altamente tóxicos e são os responsáveis pela chuva áci-
da que por vezes acontece em algumas cidades. 
 6 – Óxidos de nitrogénio (NOx) 
 São vários e com diferentes composições, mas 
são representados  habitualmente  com  uma  única  fór-  
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Confirmada participação de três mil corredores na 
Légua da Beira amanhã (sábado) 

Beira conta com prémios avaliados em 
cerca de um milhão de meticais, con-
templando sete (07) categorias de am-
bos os sexos, nomeadamente (i) Fede-
rados, (ii) Populares, (iii) Veteranos, 
(iv) Trabalhadores da CdM, (v) Comu-
nidade Portuária, (vi) Hinterland e (vii) 
Estudantes. 
 Refira-se,    entretanto,   que  a  
 
 

promoção do mega-evento desportivo 
insere-se nas comemorações do 20º A-
niversário da Cornelder de Moçambi-
que, assinalado no dia 15 de Outubro 
corrente. No quadro das mesmas co-
memorações, está a decorrer desde esta 
manhã no campo do Clube de Golfe da 
Beira um torneio internacional da mo-
dalidade, com a participação de golfis-
tas locais e convidados da Zâmbia, 
Malawi e Zimbabwe.■ (R)  
  

 

 Beira (O Autarca) – Já está 
confirmada a participação amanhã, sá-
bado (27Out18) de três mil corredores 
estabelecidos para a segunda edição da 
Légua da Beira, uma iniciativa da Cor-
nelder de Moçambique (CdM) em par-
ceria com a Associação Provincial de 
Atletismo de Sofala (APAS). 
 De acordo com Titos Mulinga, 
Secretário-Geral da Associação Pro-
vincial de Atletismo de Sofala, as ins-
crições terminaram na última segunda-
feira (22Out18), mas ainda assim tem 
havido muita manifestação de pessoas 
interessadas em participar da légua. 
 “As inscrições terminaram no 
dia 22. Atingimos o número previsto. 
Ainda assim, há muita gente preten-
dendo se inscrever. Estamos a receber 
manifestação de pessoas não só da Bei-
ra, como de Maputo, Zimbabwe, Áfri-
ca do Sul, mas as inscrições já termina-
ram” – afirmou Titos Mulinga.  
 A fonte precisou, igualmente, 
que as questões técnicas já estão todas 
elas acauteladas, faltando apenas a e-
xecução da légua amanhã de manhã. 
 O programa prevê o início da 
distribuição dos kits de corrida as 
05:00 horas até as 07:00 horas, hora 
marcada para o começo da sessão de a-
longamentos e aquecimento. As 07h30 
inicia o posicionamento dos corredores 
no bloco de partida, com 10 minutos 
reservados ao briefing da prova. O tiro 
de partida será dado as 07h45, preven-
do-se até 08h30 o início de chegada do 
pelotão líder, depois de cumprir o per-
curso de sete quilómetros e duzentos 
metros estabelecidos para a presente 
légua. 
 A segunda edição da Légua  da  
 

 



 

2022 
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Com esta página iniciamos a nossa 
secção exclusiva no jornal ‘O Autar-
ca’ intitulada de INSTANTÂNEOS. 
Pois, a magia se faz no olhar de 
quem sente a beleza em todo seu es-
plendor. A narrativa da imagem e do 
texto num flash. Aliás, é também tra-
dição jornalística haver instantâneos 
nas suas páginas.■ Silvya Gallan-
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