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Terra Mar Logística distinguida pela Cornelder na
Beira (O Autarca) – A Terra
Logística é um dos 11 operadores
categoria Agente de Carga do Ano Mar
intervenientes no Porto da Beira, pro-

Frase:

Corações gratos e felizes até atravessando obstáculos
encontram razões para agradecer a Deus!■

víncia de Sofala, distinguido pela Cornelder de Moçambique no seu primeiro
ciclo do Cornelder Annual Awards
2021.
Fundada em julho de 2007, a
Terra Mar Logística é uma empresa de
agenciamento constituída por capitais
cem por cento moçambicanos, com sede na cidade da Beira, onde desenvolve a maior parte da sua carteira de negócio, promovendo o Corredor da Beira que serve maioritariamente os países
do hinterland.
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/05/2021
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73.34

74.8
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60.21

61.41
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4.35

4.44
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CornelderFONTE:
Annual INE
Awards
é uma iniciativa que visa comemorar as
conquistas colaborativas e, igualmente,
aproximar os líderes da indústria e premiar as organizações e indivíduos que
têm contribuído para o crescimento do
Porto de Beira.
A decisão da introdução do
Cornelder Annual Awards é, em grande medida, reflexo do crescimento
que o Porto da Beira vem registando
de ano para ano.
Félix Machado, directo-geral da Terra Mar Logística, empresa moçambicana sedeada na Beira
“Os nossos clientes são o suporte deste crescimento, por isso mere- gente transitário de carga mais aprimocem o nosso reconhecimento. Como rado do ano; Africa Sugar Logistics
forma de comemorar as conquistas que (Zimbabwe), Illovo Zambia Sugar PCL
resultam da colaboração dos vários in- (Zambia), na categoria de exportador
tervenientes, decidimos promover uma agrícola do ano.
iniciativa que visa aproximar os líderes
As distinções couberam ainda
da indústria e premiar os clientes que aos operadores Zimasco (Zimbabwe) e
têm contribuído para o crescimento do CCM Stone (Mozambique), na categoPorto da Beira. Essa iniciativa, será a- ria de exportador de minerais do ano;
nual, a partir deste ano", justificou o Wide Julliet – Mediterranean Shipping
Administrador Delegado da Cornelder Company, na categoria de maior navio
de Moçambique, Jan Laurens de Vries. de carga contentorizada do ano; J&J
Os utentes dos terminais de Transport (1o), Transportes José Gocontentores e de carga geral premiados mes (2o) e Sunline Mozambique Lda
Jan Laurens de Vries,
no primeiro ciclo do Cornelder Annual (3o), na categoria de melhor transportaAdministrador Delegado da Cornelder
Awards 2021 são Manica Freight Ser- dor local do ano; Cimentos de Moçamvices (1º), LBH Mozambique (2º) e ISS bique, ETG Inputs Malawi Ltd (Mala- corde de 3,13 milhões de toneladas, suMoçambique (3º), na categoria de car- wi) e ETG Inputs Zambia Ltd (Zam- perando o anterior recorde de 2,64 miga geral-agente de navio do ano; Mani- bia), na categoria de importador de car- hões de toneladas registado em 2017.
ca Freight Services (1º), ETG Adubos, ga geral do ano; e Mega Market (ZimEmbora os volumes movimenLda (2º) e Terra Mar Logística (3º), na babwe), na categoria de cargo/importa- tados do terminal de contentores tecategoria de carga geral-agente de car- dor de carga contentorizada mais notá- nham reduzido em 1,7% entre 2019 e
ga do ano; Mediterranean Shipping vel.
2020, foi registado um total de 255.459
Company – MSC, na categoria de liOs terminais de contentores e TEUs (unidade equivalente a vinte
nha de navegação de carga contentori- carga geral do Porto da Beira, operados pés), em 2020, um número que dezada do ano; Transcom Sharaf Lda pela concessionária Cornelder de Mo- monstra que o Porto da Beira foi ape(1º), Mediterranean Shipping Company çambique, registaram resultados positi- nas marginalmente afectado pelo a(2º) e Access World (3º), na categoria vos em 2020, apesar das adversidades brandamento do transporte marítimo
de agente transitário contentorizado do impostas pela pandemia da covid-19 e devido à pandemia da covid-19.
ano; Beira Logistics Terminals –BLT do impacto negativo na economia gloO Porto da Beira é relecvante
(1º), Independent Beira Logistics Ter- bal.
para as economias nacional e dos paíminals – IBLT (2º) e Mozambique FerNo final do ano, o terminal de ses do interland da África Austral.■
tilizer Company (3º), na categoria a- carga geral movimentou um volume re- (Redacção/ FdS)
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
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BEIRA
SOFALA

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br
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Tributo ao falecido jornalista Noé Nhantumbo
Beira (O Autarca) – Foi na
madrugada do dia 28 de maio de 2017
(passam hoje 4 anos de eterna saudade)
que calou-se para sempre uma voz intelectual crítica e interventiva da sociedade moçambicana, particularmente
beirense. Uma voz que já era eternamente incomoda ao regime do dia. Uma voz bastante contribuitiva para a
promoção da intelectualidade, da democracia e da cidaania em Moçambique. Noé Nhantumbo, escritor, jornalista e colaborador do Jornal O Autarca
desde a sua fundação em junho de
1998.
Noé Nhantumbo não teve tempo sequer de se despedir. A ilustre personalidade intelectual perdeu a vida de
forma súbita na madrugada do dia 28
de maio de 2017, no Hospital Central
da Beira onde acabava d e dar entrada
horas antes a sua morte, na sequência
de um mal estar ocorrido depois de ter
estado a conviver com amigos de sempre.
Noé Nhantumbo, sozinho, representtava uma magestosa instituição
de saber e conhecimento. Noé Nhantumbo transportava em si uma carga
intelectual, cícivica e cultural interminável.
A sua partida repentida e eter-

na deixou inconsoláveis à todos quanto
o conheceram, conviveram com ele e
admiram as suas qualidades humanas e
sócio-profissionais. O Autarca, particularmente, que perdeu um dos seus
maiores colaboradores e amigo de sempre. A sua morte precoce continuará a
ser vingada pela materialização dos
seus princípios e ensinamentos.
Vários segmentos da sociedade
moçambicana e estrangeira ainda choram o seu vazio.
Um dos mais interventivos nas
redes sociais, Unay Cambuma, classificou Noé Nhantumbo uma “Estrela”.
Apagou-se uma Estrela! Um intelectual
raro, extraordinário e de elite. É uma
grande perda para o país. Em Moçambique não existiam três como o grande

Noé Nhantumbo”.
Uma mensagem assinada por
uma membro da família, Carla Nhantumbo, postada na sua página do facebook. refere uma “dor insanável. Estou
completamente atónita, cabalmente
plangente, pois um familiar “meu tio”,
amigo, jornalista, analista e escritor
foi-se embora sem volta. É com total e
absoluto desagrado, é com descontentamento profundo que recebi a triste
notícia que o meu tio Noé Nhantumbo
desapareceu fisicamente. Da forma como o conhecia, sei que Beira, quis dizer Moçambique, perdeu bastante. O
vazio que me deixa é insubstituível, a
dor que me deixa é insanável, as recordações e obras que deixa são tesouros.
No meio de tanto conhecimento trazido
por si, jamais me esquecerei e recordar-me-ei sempre com sorriso no rosto
que: “lixo varrido para debaixo do tapete continua na sala”. O seu legado fica entre nós e torcerei para que façamos bom uso, pois acima de tudo sempre lutaste para um Moçambique melhor, uma África melhor, um mundo
melhor!
Noé Nhantumbo, descanse em
paz, Deus abençoe a sua alma, e até
sempre amigo de sempre!■ (Falume
Chabane)

@ 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

Os vários lados ESCUROS das ditas soluções
Mudanças geofisicas, constituem factores de impacVerdes - Para Quem?
tos ambientais, mais ou menos severos para a Natureza,..
Meus Caros,
Agora sim, tomemos algumas considerações e no
âmbito de cultura geral,...
Uma opinião, tem o valor que tem,..
A ciência, os factos e os factores confirmam-nos que
Tudo se transforma no Planeta, nada fica para sempre no
mesmo lugar e muito menos no estado físico, químico, por
constantes efeitos dinâmicos que o tempo imprime, com ou
sem eventos de intervenção pelo Homem...

A mineração industrial e as energias de processo,
constituem sempre outros e adicionais impactos...
Aceitarmos as ditas "energias verdes" como as resultantes de fontes de processos que continuam contaminando os meios, certamente que podemos deduzir ser mais uma
frase de marketing e venda de ideias obscuras, por não comprovadas!
Recentes Impactos na actualidade, mas designados
como se fossem de efeitos low Greenhouse emissions, o caso dos carros elétricos, painéis fotovoltaicos, geradores eóli-
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cas que se verificam
Planeta,...???
impactos diferentes das energias de origem fossil,..reduzinMuitas dúvidas se levantam, pois para além da consdo algumas poucas emissões visíveis, mas não deixam de tatação de que no Planeta tudo se transforma, independenadicionar diferentes impactos na Natureza, geram e multipli- temente do factor Humano, pois as alterações climáticam outras formas de poluição e continuamos na frase do cas sobretudo relacionam-se com o movimento do Planeta,
engano!
considerando-se a dinâmica do estado geofísico e atmosfeRaramente tem sido apresentado o bom exemplo, re- ra,...
sultante de recentes desenvolvimentos científicos e de enSerá que as Alterações Climáticas podem substangenharia pelas tecnologias aplicáveis a processos de produ- cialmente depender dos processos de transformação imprição de energia, a partir de modernos sistemas SMR Nuclear midos pelo desenvolvimento do Humano?
- Zero CO2, que na verdade, representam muito mais o verSe admitimos que a Natureza vai em Alteração
dadeiro efeito GreenHouse desejável e reduzidas emissões, Constante, então o Clima não pode ser desassociado, indequando comparado às outras,...em grande moda e venda!
pendente dos pesados processos imprimidos pelo Homem,
Que possível peso poderá envolver, tanto a minera- .. ou estarei enganado?
ção, como os vários processos de produção energética, para
Grato pelo vosso tempo, e evitemos os impactos das
serem considerados como impactos nas Alterações Climáti- frases de marketing vendendo ideias obscuras!■

PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

28 de maio de 1922 ... José Craveirinha
“Nasci a primeira vez em 28 de maio de 1922. Isto
num domingo. Chamaram-me Sontinho, diminutivo de Sonto. Isto por parte da minha mãe, claro. Por parte do meu pai,
fiquei José. Aonde? Na Av. Do Zihlahla, entre o Alto Maé e
como quem vai para o Xipamanine. Bairros de quem? Bairros de pobres.
Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir
que era mulato...
A seguir, fui nascendo à medida das circunstâncias
impostas pelos outros.
Quando o meu pai foi de vez, tive outro pai: seu irmão.
E a partir de cada nascimento, eu tinha a felicidade
de ver um problema a menos e um dilema a mais. Por isso,
muito cedo, a terra natal em termos de Pátria e de opção.
Quando a minha mãe foi de vez, outra mãe: Moçambique. A
opção por causa do meu pai branco e da minha mãe preta.
Nasci ainda outra vez no jornal O Brado Africano.
No mesmo em que também nasceram Rui de Noronha e
Noémia de Sousa.
Muito desporto marcou-me o corpo e o espírito. Esforço, competição, vitória e derrota, sacrifício até à exaustão. Temperado por tudo isso.
Talvez por causa do meu pai, mais agnóstico do que
ateu. Talvez por causa do meu pai, encontrando no Amor a
sublimação de tudo. Mesmo da Pátria. Ou antes: Principalmente da Pátria. Por parte de minha mãe, só resignação.
Uma luta incessante comigo próprio. Autodidacta.

Na imagem, José Craveirinha ladeado pelo Presidente Samora
Machel (a sua direita) e por Jacinto Veloso

Minha grande aventura: ser pai. Depois, eu casado.
Mas casado quando quis. E como quis.
Escrever poemas, o meu refúgio, o meu país também. Uma necessidade angustiosa e urgente de ser cidadão
desse país, muitas vezes, altas horas a noite.”
De José Craveirinha, uma frase: “As nossas cidades
foram promovidas a subúrbios”.
O nosso poeta mor completaria hoje os seus 99 anos de idade.■
OBS: Texto reproduzido pelo conceituado jornalista
moçambicano João de Sousa (falecido), primeiramente
publicado na rubrica que assinava no Jornal O Autarca
“Uma Data na História), edição nº 3688, de 28.05.19.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Poeta JOSÉ Craveirinha
Hoje
Oofffjjjna primeira pessoa
“REFLEXÕES NO DIA DOS MEUS ANOS | Faço anos. /
Quantos já não interessa (…) no meu bairro da Munhuana /
no preciso dia do meu aniversário / lá com certeza o dia amanheceu…” (in JOSÉ Craveirinha – 28 de maio 1968)
Nasceu no Alto-Mahé, num domingo em 28 de maio de 1922
– o ‘Sontinho’ de sua mãe africana, ou Zezé o ‘trinta diabos – cascabulho’ de seu pai polícia europeu na cidade colonial de Lourenço
Marques, região kaMphumo tradicional africana. JOSÉ Craveirinha
– ‘Sontinho,’ porque ‘N’Sonto’ significa domingo em shiJonga. (N’
Sonto origem no alemão ‘sonntag’ ou no holandês ‘zondag’). Mphumo Kraveirinya©

JOSÉ Craveirinha
em Portugal (1997).
Representação icónica cortesia
do fotojornalista português ‘de
Abril’ – Alfredo Cunha©

José Craveirinha nasceu na estrada do ‘Zixaxa’ ao lado da padaria Serrano, defronte do bairro do Chamanculo. Nasceu num casarão de madeira e zinco do pai português, maduro sub-chefe da Polícia do Alto-Mahé, natural de Aljezur, Algarve. ‘Sontinho’ era filho de Carlota Mangashane Maphumo, uma mui adolescente muJonga, filha de Fanisse Muianga e de Maphumo. Hoje José faria 99 anos de idade. Partiu em 2003. Mphumo Kraveirinya©

Esboço do Mural da Praça dos Heróis em
Maputo, da fuga do poeta JOSÉ Craveirinha
para a Swazilândia, em Dezembro 1964.

À esquerda: Desenho a esferográfica feito por João Craveirinha
Mphumo em Nachingwea (1968), então quartel-general da Frente
de Libertação de Moçambique, no sul de Tanzania. Desenho-Homenagem ao tio paterno, JOSÉ Craveirinha (amarrado no exterior). Ao canto superior esquerdo nas grades da Pide: poeta Rui
Nogar e pintor Malangatana (moçambicanos), e o editor português
João Reis. Na cela isolada – Joel Monteiro chefe dos guerrilheiros
da Fre.Li.Mo., capturados dentro da cidade - capital e morto à machadada na cadeia da Pide na Machava em Lourenço Marques. Do
lado inferior direito um excerto do poema de JOSÉ Craveirinha –
‘Mesmo de Rastos’… ‘e vejam-me rebelde e nu como sou…” –
endereçado ao poeta português Fernando Couto (pai)…” JOSÉ Craveirinha foi repórter, jornalista, ensaísta, poeta, desportista e treinador, folclorista, revisor da I.N., e chefe da 4ª região político-militar
da clandestinidade na capital de Moçambique (1962-1965). E, apreciava ainda “…um quadro de Portinari / o andar cadenciado duma
mulher…” (JC 1968)
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