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Protecção costeira da Beira: Presidente do Município 
pede paciência e anuncia início de obras em julho 

 Beira (O Autarca) – Falando 
numa colectiva de jornalistas, esta se-
mana, o Presidente do Conselho Muni-
cipal da Beira, Daviz Simango, pediu 
paciência aos autarcas locais face a 
problemática da erosão costeira que 
tende a apresentar sinais de agrava-
mento, ameaçando a “sobrevivência” 
da autarquia.  
 

 A bravura das águas do Índico 
já destruiu dezenas  de  infra-estruturas  

 implantadas ao longo da zona costeira, 
incluindo moradias nos bairros da Pon- 
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Frase: 
Dinheiro é como água do mar: quanto mais você toma, 
maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama - Arthur 
Schopenhauer 
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derada a mais vital de todas activida-
des do Município neste momento, para 
garantir a sustentabilidade ambiental 
da autarquia. “Portanto, o esforço que 
o Conselho Municipal está a fazer (…) 
nós não pretendemos construir espo-
rões por construir, não queremos cons-
truir muro por construir… o que nós 
estamos a desenvolver é um trabalho 
cientificamente recomendável. Vamos 
implantar infra-estruturas correspond-
dentes ao impacto das ondas e as ne-
cessidades decorrentes das mudanças 
climáticas”. 
 O sistema existente de quebra-
mar precisa ser actualizado, a areia pa-
ra a praia é necessária a curto prazo, e 
a área da Praia Nova requer atenção ur-
gente. 
 O Presidente do Município da 
Beira lembrou que o mar é mar e tem 
comportamentos próprios, tendo referi-
do que nos dias de maré alta, por e-
xemplo, tem sido bastante agressivo à 
nossa costa. “O choque hidraúlico que 
tem tido com a costa tem criado enor-
mes danos à cidade e, tendo em conta 
os riscos decorrentes, o que temos es-
tado a fazer é preparar preventivamen-
te. É daí que temos estado a levar a ca-
bo intervenções de emergência para 
minimizar o problema” – concluiu.■ 
(Chabane Falume) 
 

 
 

Daviz Simango numa visita à praia da Beira com parceiros internacionais 

velou que já está na fase conclusiva a 
elaboração do estudo de viabilidade da 
empreitada e que o custo total estima-
do pela edilidade para desenvolver o-
bras de protecção mínima é de 91 mi-
lhões de dólares. Sabe-se que a solici-
tação do montante já foi apresentada a 
financiadores internacionais e, segundo 
apurou O Autarca, já existem garantias 
de disponibilização do valor necessá-
rio.  
 

 A protecção  costeira  é  consi- 

ta-Gêa e Praia Nova, onde, igualmente, 
existem ruas com troços interrompidos.  
 

 Nos dias de maré alta, as ondas 
transpõem as já destruídas dunas natu-
rais e artificiais indo desaguar na ave-
nida da marginal entre Palmeiras II e 
Ponta-Gêa. No dia em que a cidade da 
Beira foi atingida pelo ciclone Idai, por 
exemplo, a “sorte” foi ter coincidido 
no período de maré baixa. Se tivesse 
sido no dia de maré alta, os níveis da á-
gua do mar teriam atingido cerca de 
dois metros mais altos e a inundação 
da cidade a partir do mar teria sido ex-
tensa. 
 

 Ao solicitar a paciência dos 
munícipes face a gravidade do proble-
ma de erosão costeira, Daviz Simango 
disse que o Município não está alheio e 
anunciou que obras de grande enverg-
dura correspondentes a magnitude do 
fenómeno devem iniciar já no começo 
do segundo semestre deste ano.  
 Na colectiva de  jornalitas,  re- 
 

Primeiro-Ministro trabalha em Sofala 
 Beira (O Autarca) – O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, 
realiza hoje e amanhã uma visita de trabalho à província de Sofala.  
 Segundo apurou O Autarca, em Sofala Carlos Agostinho do Rosário vê-
em monitorar as acções em curso de assistência à população afectada pela ocor-
rência de chuvas e inundações que estão a assolar esta província. 
 Igualmente irá reunir com membros do Governo da Província, bem como 
fazer o acompanhamento do grau de implementação das acções de seguimento no 
quadro do processo de reconstrução pós-Idai. 
 É a sua primeira visita à Sofala no presente ciclo governativo.■ (R)  
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DELEGAÇÃO DA BEIRA 

 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

   

 

 
COMUNICADO 

 
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao público 
em geral que, devido à necessidade de realização de trabalho de carácter urgente na Linha 
FL9, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no domingo, dia 01 de Março 
de 2020, no período compreendido entre as 06:30 e as 16:00 horas, abrangendo, na 
cidade da Beira, os clientes domiciliados nos bairros do Vaz e Milha 3. 
 

Na mesma data, no âmbito da manutenção correctiva, estará afectado o bairro de Chingusura 
e parte do bairro da Manga, no período compreendido entre as 06:30 e as 16:00 horas.  
 

Porque o restabelecimento do fornecimento poderá ocorrer antes da hora prevista, como 
impreterível medida de precaução, todos os estabelecimentos deverão ser considerados 
como estando permanentemente em tensão. 
 
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá causar, a EDM apela à compreensão dos 
seus estimados clientes. 
 
ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, EP. 
DELEGAÇÃO DA BEIRA 
Rua Companhia de Moçambique N. 240 
Telef. 21353600 
Fax.   21359677 
Beira - Moçambique 

 
Beira, aos 24 de Fevereiro de 2020 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
(Crítico de Arte / A.I.C.A.) 
 ENTRE OS DIAS 7 E 29 DE MARÇO EM LISBOA 
EXPOSIÇÃO DE ARTE NA «GALERIA DO MUSEU MILITAR» 
 

 

O sentimento estético na obra de João Mário e a 
suavidade das cores nas aguarelas de Vanessa d´Azevedo 
 

 «Ser Pintor» — escreveu Robert Graves (1895 
-1985) — «é mais uma condição que uma profissão». 
Com João Mário ser Artista foi, em grau supremo, simples-
mente condição que uma profissão. João Mário é a pintura, 
no que essa tem de mais genuíno, de mais inevitável, de 
mais realidade que nobremente se acrescenta à Realidade 
que nos rodeia. Todos sabemos que os pintores têm um cer-
to tipo de temas prediletos. Os motivos que dominam pre-
ferencialmente a Obra deste Artista de Eleição são as pai-
sagens, as Marinhas (barcos, pescadores, mar e praia), os 
Campos, o Casario Rural e Urbano, os Monumentos Públi-
cos, Recantos, Feiras e Romarias e também a Figura Huma-
na. Dir-se-ia que a pintura de João Mário está sempre hu-
manizada, mesmo quando a figura está ausente da obra, 
porque o Artista está sempre lá através do seu traço incon-
fundível e da sua espátula forte e vigorosa, de evidente raíz 
Impressionista, facto que o caracteriza como um dos maio-
res Pintores Figurativos da Actualidade. 
 João Mário, depois de ter participado em centenas 
de Exposições Colectivas e Individuais, quer a nível Nacio-
nal, Europeu e em algumas cidades dos E.UA, apresenta a-
gora pela segunda vez na «Galeria do Museu Militar», em 
Lisboa, o seu trabalho em conjunto com a conhecida Agua-
relista Vanessa d´Azevedo, filha de Mestre Rui de Azevedo 
— Artista que nos deixou prematuramente há 19 anos — 
cuja Memória, hoje e aqui, recordamos com Saudade e in-
teira Amizade (1941-2000). Quanto à sua filha, duas carac-
terísticas estéticas valorizam as Aguarelas de Vanessa d’A-
zevedo: a suavidade das cores e a estrutura sólida do seu 
desenho e técnica ímpar.  
 Relativamente a Mestre João Mário consideramo-
lo um Plastífice de cromatismos quentes e  de  diversificada 
 

 
 

Paleta harmoniosa e equilibrada, João Mário revela, sem 
dúvida, uma linguagem paisagística, cheia de referências 
estruturais e lumínicas, que é motivadora de uma comuni-
cação sensível, apelativa e pessoal. Quando analisamos este 
conjunto de Quadros, ora expostos, sentimos necessaria-
mente a fluidez do concreto e a transposição espiritual (e 
cerebral) do absoluto. O sentimento estético do Artista 
transmite  em  certos  trabalhos  expostas  neste encontro a 

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



 

 

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira –27/02/20, Edição nº 3861 – Página 06/06 

 
 

Quietude do Espaço e Tempo que envolvem o enlevo re-
flexivo de um Êxtase Interiorizado de contemplações e de 
vivências poéticas e metafísicas, em termos de tema, quail-
dade e colorido. 
 João Mário é, neste sentido, um pintor de intimis-
mos pictóricos, sem deixar, no entanto, de transferir ao ex-
pectador uma Realidade Exterior, bem marcada de texturas 
e de sugestões cromáticas, que, por vezes, atinge o limite 
da Recriação e da Magia de um estilismo Impressionista, 
que importa destacar e reconhecer. 
 Estamos, assim, perante duas personalidades artís-
ticas de dois Criadores de sofrida eloquência poética, de 
sensíveis imagens e de profunda reflexão estética quando a-
nalisamos as Obras de João Mário (em pintura) e de Vanes-
sa d´Azevedo (em aguarela). Duas propostas personalize-
das e enriquecidas de teores lumínicos que determinam u-
ma visão sensível do Universo e uma atenta observação do 
sentir a Figuração que se entrelaça nos sentimentos que en-
raízam a busca da Verdade e do Belo. 
 A exposição Colectiva é inaugurada no dia 7 de 
Março e vai estar patente ao público até ao dia 29, podendo 
ser visitada todos os dias entre as 9 e as 17 Horas, incluindo 
fins-de-semana.■   
 

Legendas 
Mestre João Mário 

Aguarelista Vanessa d´Azevedo 
 

dois com a Aguarelista Vanessa d´Azevedo, características 
que definem o seu modo de estar na Vida — o Silêncio  e  a 

Estamos todos de parabéns pela caminhada triunfal 
 

- Mahomed Akkbar (Papú), reagindo a decisão da FMF que proclama a LDS vencedora da 
Divisão de Honra Regional Centro em 2019 e a ascenção do clube ao Moçambola-2020 
  Beira (O Autarca) – O Presi-
dente e Fundador da Liga Desportiva 
de Sofala (LDS), Mahomed Akkbar, a-
gradeceu e felicitou à toda massa as-
sociativa e simpatizantes do clube, pela 
decisão anunciada ontem pela Federa-
ção Moçambicana de Futebol (FMF) 
que proclama a LDS vencedora da Di-
visão de Honra Regional Centro em 
2019 e a ascenção do clube ao Moçam-
bola – Edição 2020. 
 Papú destacou a caminhada 
triunfal da Liga Desportiva  de  Sofala,    
 

 

lembrando que o clube fundado em 
2017 com apenas dois anos de existên-
cia já conquistou o Campeonato Pro-
vincial de Futebol de Sofala e no ano 
passado 2019) venceu a Divisão de 
Honra Regional Centro. No seu tercei-
ro ano de existência já vai disputar o 
Moçambola, a competição mais impor-
tante do calendário futebolístico nacio-
nal. “26 de Fevereiro de 2020 fica nos 
anáis da História do clube e do futebol 
moçambicano, que trouxe à tona a ver-
dade desportiva” – referiu.■ (R) 
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