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Autarca da Beira designado Membro Executivo do Bureau 
Político do Fórum Africano para Segurança Urbana 
 

- Trata-se de feito que prestigia a urbe internacionalmente 
 

 

 O AFUS, a semelhança do 
EFUS – Fórum Europeu para a Segu-
rança Urbana, surge para debater e as-
segurar a implementação das directri-
zes da Organização das Nações Unidas 
(ONU) sobre cidades e assentamentos 
seguros,  com  foco  no  fortalecimento  
 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Autárquico da Beira 
(PCAB), Eng. Daviz Mbepo Simango, 
foi designado ontem, quinta-feira (27 
JUN19), em Durban, Membro Executi-
vo do Bureau Político do Fórum Afri-
cano para Segurança Urbana (AFUS). 
  

Cabo Delgado abre XIV Feira Económica  
 Pemba (O Autarca) – Decorre a partir de hoje, sexta-feira (28JUN19) a-
té domingo próximo (30JUN19), na cidade de Pemba, a XIV Edição da Feira E-
conómica de Cabo Delgado. O evento que abre esta tarde com a inauguração pelo 
Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho de Rosário, foi anteceido, esta manhã, por 
uma conferência sob o lema “Oportunidades, Investimento e Conteúdo local”.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 28/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.99 71.36 EUR UE 

61.5 62.7 USD EUA 

4.35 4.44 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  

Frase: Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você – Steve 
Beckman 
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das políticas de prevenção de desas-
tres, criminalidade e promoção do pa-
pel dos eleitos nas políticas nacionais e 
africanas. 
 O autarca da Beira já foi su-
cessivamente distinguido internacio-
nalmente pelo seu papel proactivo na 
busca de soluções para o desenvolvi-
mento da cidade da Beira, particular-
mente na prevenção e combate a cri-
minalidade e protecção da urbe contra 
desastres naturais decorrentes do efeito 
das mudanças climáticas. Essa qualida-
de, associada ao trabalho abnegado que 
realizou e está  realizar no rescaldo da 
passagem do ciclone tropical Idai que 
destruiu severamente a cidade da Bei-
ra, concorreram para a sua designação 
a Membro Executivo do Bureau Políti-
co do AFUS, que realizou ontem, na 
cidade sul africana de Durban, a sua 
primeira sessão ordinária. 
 O fórum que integra autorida-
des locais, nacionais, regionais, ONG’s 
envolvidas na prevenção da criminali-
dade e a comunidade académica, os 
Membros Executivos do Bureau Políti-
co abordaram na sessão de ontem te-
mas relacionados com a segurança ur-
bana e teceram relações entre as autori-
dades locais africanas, através do inter-
câmbio de conhecimentos e práticas, 
de cooperação e de formação.  
 Segundo apurou O Autarca, o 
Bureau Político do AFUS deverá privi-
legiar o apoio aos governos locais do 
continente no sentido de fazer uso do 
apoio técnico para tornar as cidades e 
assentamentos humanos mais seguros 
para o todos os habitantes; e inspirar 
o  planeamento colectivo e a execução 
das actividades de segurança urbana 
nas cidades em África, incluindo a to-
talidade de abordagens governamentais 
e de programação e actividades con-
juntas entre agências; incluindo tornar-
se numa única voz e sensibilizar para a 
natureza multifacetada em África do 
crime urbano, os desafios da violência 
e práticas promissoras. 
 A integração do autarca da 
Beira na Comissão Executiva do 
AFUS prestigia a urbe internacional-
mente.■ (Redacção) 
 

 
 

Pormenor da participação do autarca da Beira, Eng. Daviz Mbepo Simango, 
na primeira sessão do Fórum Africano para Segurança Urbana (AFUS), que o elegeu 
no primeiro dia do encontro a Membro Executivo do Bureau Politico do organismo 

 
 

 

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

A Condução Sonolenta Afecta Condutores que 
sofram Resfriados & Gripe nesta época do ano! 
 

 

 Caros Condutores,  
 O conhecimento, facilita-nos a reduzirmos a Dis-
tracção, e pesadas consequências que dali podem resultar, 
antes, e enquanto ao Volante! 
 A medicação para combate ou minimização dos e-
feitos dos Resfriados e ou Gripe, comum nesta época do a-
no, também pode contribuir para o agravamento do Risco 
de Acidentes Rodoviários!  
 Acredita-se que uma nova onda  do  vírus  da  gripe  
 
 
   
 

H1N1 está circulando pelo público sul-africano a uma ve-
locidade considerável. O contacto próximo, o aquecimento 
do escritório e ou da viatura, tornam esses locais como uma 
autêntica fonte de reprodução de doenças.  
 Caso seja uma das pessoas que foram afectadas por 
resfriados ou gripes neste período frio, e se aplica-se como 
Condutor, deve pensar e estar consciente do afecto e conse-
quências, ANTES de tomar a medicação contra a gripe, e 
mesmo antes de ir para o trabalho ou para casa. 
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 Um efeito colateral comum desses medicamentos é 
a sonolência.  
 Alerta-nos a MasterDrive S.A., dizendo que embo-
ra parte dos Condutores e outros Profissionais estejam cien-
tes disso, eles subestimam o efeito e o risco que pode sofrer 
durante o acto da Condução de veículos rodoviários. 
  “Juntamente com o cansaço ou fadiga, que nor-
malmente acompanham gripes e resfriados, o desprezo, ig-
norância e ou distracção, pode ser uma receita rápida para 
um desastre. 
  Vários estudos foram conduzidos e sugerem que: 
"dirigir com fadiga é tão perigoso quanto dirigir em-
briagado (bêbado)". 
 “Esses medicamentos podem reduzir significativa-
mente o tempo de reacção, aumentar a sonolência e causar 
náusea e tontura. Se você tiver esses sintomas durante a o-
peração de um veículo,  tome medidas preventivas ime-
diatas, pois desafia uma posição muito perigosa. Preocupe-
se em consultar os serviços de segurança e saúde, e proceda 
em conformidade, até chegar em segurança ao escritório ou 
a um outro local para descanso.”  
 Para aqueles que precisam dirigir para ganhar a vi- 
da, como  vendedores  ou  motoristas  profissionais,  por  e- 
 

xemplo, isso torna-se mais complicado, justamente requer 
mais atento e controlo por parte das chefias ou coordenado-
res e inspectores. 
 Se você está na estrada a maior parte do tempo, 
quase não existe um cenário em que seja seguro tomar a 
medicação contra a gripe.  
 Os empregadores e gerentes devem estar cientes do 
perigo que os funcionários correm quando consomem me-
dicamentos contra a gripe, avaliar e ponderarem métodos 
de trabalho alternativos, pelo risco que isso representa para 
si mesmos, para a empresa e possivelmente para todos os 
outros apanhados inocentes em trânsito.  
 Se necessário, asseguremo-nos de que, ou tirem as 
licenças por saúde, recomendadas pelos médicos e ou lhes 
sejam atribuídas outras tarefas alternativas capazes e dife-
rentes até que estejam bem o suficiente, para retornar à 
condução segura e eficaz de veiculos nas estradas. 
 Deve ser responsabilidade dos empregadores cons-
ciencializar os colaboradores, sobre os perigos do uso de 
medicamentos que causam sonolência ao dirigir e desenco-
rajá-lo fortemente.  
 Os empregadores também devem ter planos alter-
nativos em vigor para os Condutores cujo compensação 
monetária, se encontra dependente do tempo de condução 
nas estradas.  
 É mais provável que esses Colaboradores se sintam 
pressionados a voltar ao trabalho mais cedo ou usarem o re-
curso a medicamentos de venda livre para ajudá-los a conti-
nuar trabalhando durante uma doença e,... é aqui,  que o ris-
co sobe a caminho de um acidente! 
 Atentos a que, a sonolência não prejudica somente 
o Condutor, podendo também causar danos aos outros em 
trânsito e gerar perdas humanas e avultados danos mate-
riais. 
 Saudamos - Best Regards - 诚挚的问候 - ب ع أطی  م
ات     ■التحی
 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa celebra 44º aniversário de criação 
 Songo (O Autarca) – A Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) realize amanhã, sábado (29JUN19), na Vila do Son-
go, Tete, uma série de actividades sócio-culturais no âmbito do 44º aniversário de criação desta empresa, assinalado a 23 de 
Junho corrente. Destaca-se a realização da 5ª Edição do Songo Festival, que engloba uma Feira de Gastronomia, Exposição 
de Artes Plásticas, Danças Tradicionais e Contemporâneas e um espectáculo musical aberto ao público, que contará com a 
presença de conceituados artistas nacionais. 
 O Songo Festival, o ponto mais alto das celebrações, é uma iniciativa implementada pela HCB, em coordenação com 
o Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Cahora Bassa, que promove e valoriza a cultura, juntando activi-
dades de áreas diversas num único evento.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

28 de Junho de 1919 ... Associação dos 
Velhos Colonos de Moçambique ... UM SÉCULO 

 

 A Associação dos Velhos Colonos nasceu em 28 
de Junho de 1919, com a primeira reunião que um grupo de 
velhos colonos efectuou no Salão Nobre da Câmara Muni-
cipal, na qual ficou expresso os fins a que se destinava a 
mesma, assim designados: 
  Protecção e auxílio, material e moral, aos sócios e 
seus filhos, construção de um Mausoléu ou Ossário no no-
vo Cemitério, criação de uma Caixa Económica e a funda-
ção de um jornal. 
 A Associação foi formada por colonos com mais 
de 25 anos de residência na Província, considerados funda-
dores; por colonos que tivessem completado 21 anos de re-
sidência na Província, como sócios ordinários, e incluindo 
os filhos de colonos sócios, residentes na Província; os na-
turais de Moçambique de cor, considerados civilizados de 
maior idade. 
  O Governador-Geral, que era nessa época o Doutor 
Manuel Moreira da Fonseca, deu à Associação todo o seu 
apoio e carinho. Como reconhecimento, a Associação fê-lo 
Sócio Honorário desde o início. A Associação dos Velhos 
Colonos foi fundada por 70 colonos portugueses e estran-
geiros. 
 A Associação dos Velhos Colonos incluia uma 
Mansão criada para recolher os velhos colonos de ambos os 
sexos que viviam na indigência e que, pela sua avançada i-
dade e longa permanência na Província, estivessem fisica-
mente incapacitados de, pelo trabalho, angariarem os meios 
de subsistência. 
 Era dotada de espaços para a fotografia e leitura 
bem como para a prática de diferentes modalidades despor-
tivas, com especial destaque para a natação. 
 A Associação dos Velhos Colonos foi fundada no 
dia 28 de Junho de 1919. Comemora hoje um século.■ 

 

PS: A Sede da Associação dos Velhos Colonos de 
 

 
 

Moçambique situava-se no local das actuais instalações 
da Faculdade de Educação Física e Desporto da 

Universidade Pedagógica. A Mansão estava localizada 
onde hoje é a Sede do Ministério do Género, Criança e 

Acção Social.■ 
 

Xai-Xai acolhe FIP 2019 
 Maputo (O Autarca) – A cidade de Xai-Xai, capi-
tal provincial de Gaza, acolhe a partir da próxima segunda-
feira (01JUL19) até sábado da mesma semana (06JUL19) a 
IV Edição do Festival Internacional de Poesia 2019 (FIP), 
que irá decorrer sob o lema “Unindo sons e letras”.    

 O evento é promovido pela Associação Cultural 
Xitende em parceria com o Conselho Municipal da Cidade 
de Xai-Xai, coincidindo com a celebração do 23º aniversá-
rio da Associação Cultural Xitende.   

 A IV Edição do FIP contará com escritores e ac-
tuantes de poesia nacionais e de Portugal, Angola, Brasil.■ 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

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  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

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  
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coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos                                   
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 9 

Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de 
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de Arte 
produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria 
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal Samora 
Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984. 

  A Propaganda Política servindo-se da ARTE  
Desde os tempos muito antigos que a Arte é 

utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados 
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá 
prestígio e mobiliza. No caso específico do 
Calendário Tempo, de Abril 1983 até Março 1984, 
não foi assim. A execução desse calendário (bilingue 
português-inglês) partiu de uma iniciativa privada do 
seu promotor Mphumo JOÃO Craveirinha com a 
então ‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide descrição na 
epígrafe acima). À esquerda, a representação duma 
obra em umbila do escultor Mundau Oblino, mais 
tarde, abusivamente utilizada para ilustrar o MÊS de 
NOVEMBRO 1983, com o ‘carimbo oficial’ do 4º 
Congresso e do slogan: “Na nossa pátria 
independente o que produzimos é para nosso 
benefício.” 
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