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Assinado acordo de financiamento para projecto 
municipal de construção de casas sociais na Beira 

 Beira (O Autarca) – Foi assi-
nado a dias, em Amstérdam, Holanda, 
entre a Reall Limited e a Real Lda (Ca-
sa Real), o acordo de financiamento do 
projecto municipal de construção de 
cem casas sociais no posto administra-
tivo de Inhamízua, arredores da cidade 
da Beira, capital provincial de Sofala. 
O acto de assinatura do acordo foi tes-
temunhado pelo Presidente do Conse-
lho Autárquico da Beira (PCAB), o 
Eng. Daviz Simango.  
 O projecto de construção de 
casas sociais ou de baixo custo em In-
hamízua é uma iniciativa da edilidade 
local para minimizar a problemática de  
 

  
Pormenor do momento da assinatura do acordo de financiamento entre a Reall Limited e a 

Real Lda (Casa Real), testemunhado pelo Autarca Daviz Simango, em Amstérdam, Holanda, 
para a construção de casas sociais no posto administrativo de Inhamízua, cidade da Beira 

 
escassez de habitação condigna no seio  
 

de  famílias  desfavorecidas e jovens. É 

um projecto que está a ser desenvolvi-
do de forma faseada, mediante disponi-
bilidade de financiamento. Foi lançado 
em 2018 e as primeiras dezenas de  ca-  

 

Frase: 
Viva simples, sonhe grande, seja grato, dê amor 
e ria muito!■ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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sas já foram concluídas.  
 O projecto de construção de 
casas de baixo custo em Inhamízua es-
tá associado ao mega-projecto da e-
dilidade que prevê a construção de um 
total de 25 mil casas em Maraza. Serão 
casas de tipos 1, 2, 3 e 4, de acordo 
com as necessidades dos beneficiários.  
 Com a conclusão do projecto, 
nos próximos anos, os bairros de Inha-
mízua e Maraza apresentarão um vi-
sual bastante melhorado, pois os dois 
projectos, embora as casas sejam de-
signadas de baixo custo, foram conce-
bidos com base em padrões urbanísti-
cos e arquitectura moderna. 
 Em Amstérdam, entretanto, o 
PCAB reuniu-se com quadros seniores 
do Ministério dos Negócios Estrangei-
ro da Holanda e vários parceiros envol-
vidos na implementação do projecto de 
construção de casas sustentáveis na ci-
dade da Beira. 
 Na mesma cidade holandesa, o 
Autarca da Beira partilhou experiên-
cias com as autoridades municipais e 
do porto de Amstérdam sobre aspectos 
de desenvolvimento e contributo por-
tuário para o desenvolvimento urbano, 
tendo em conta as semelhanças das 
duas cidades. A Beira tem o segundo 
maior porto nacional com maior utili-
zação dos países do interland da re-
gião, e Amstérdam tem o quarto maior 
porto da Europa e o complexo portuá-
rio é detido em cem por cento pelo mu-
nicípio local. A grande diferença é que 
o Município da Beira não detém nen-
huma percentagem das acções do porto 
local, o que reduz a participação da ac-
tividade portuária no deselvolvimento 
local. 
 

 Nessa sua última deslocação à 
Europa, entretanto, Daviz Simango que 
se fez acompanhar de quadros seniores 
 

 
 

Pormenor da participação de Daviz Simango e a sua comintiva no encontro, Amstérdam, com 
quadros seniores do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Holanda e parceiros de 

implementação do projecto de construção de casa sustentáveis.na cidade da Beira 
 

 
 

Retrato do encontro do Maior da Beira com autoridades municipais e do porto de Amstérdam 

do Município escalou, igualmente, o 
Reino da Suécia, onde proferiu algu-
mas considerações durante a sessão de 
abertura do World Water Week 
(WWW-2019), em Estocolmo. Ainda 
na capital sueca, Simango participou 
do debate sobre o desenvolvimento de 
sistemas resilientes ao clima nas cida-
des costeiras; e teve ainda a oportuni- 
dade de privar com especialistas a 
nível mundial em matéria de água.■ 
(Redacção) 
 

 
 

Daviz Simango no pódio do World Water 
Week, em Estocolmo, Reino da Suécia 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 JOÃO MÁRIO: A Lezíria, os Campinos, 
os Touros, o Ribatejo e a Igreja de Alcamé  

 João Mário é seguramente considerado um dos ma-
iores e mais originais pintores de raiz Impressionista portu-
guês do nosso tempo, pertencente à Segunda Metade do 
Séc. XX e início da Primeira Metade do Séc. XXI. As suas 
Obras conjugam uma técnica excepccional com a capacida-
de de projectar na imagem pictórica os Temas e as inter-
pretações livres que sugerem os motivos dos seus Quadros, 
a partir da Natureza, do Homem e também do Tempo e da 
relação deste com a Liberdade Visível de tudo que trans-
porta da Realidade para a Tela das suas Obras. Nas compo-
sições que dedicou a Lisboa, seus Monumentos e Praças, 
passando das Figuras anónimas aos Recantos e à Urbaniza-
ção, do Casario Rural às Paisagens e Marinhas, Feiras e 
Ro-marias, os seus trabalhos apresentam-se numa espécie 
de palco improvisado, embora estruturado em termos de 
harmonia e cor, entre o bulício e uma certa indiferença das 
Cidades que pintou ao longo dos anos, de Norte a Sul do 
País (e também por toda a Europa e EUA), podemos consi-
derar que são o parceiro ideal de uma digressão entre pe-
quenos milagres do quotidiano. 
 Com formas de uma simplicidade tocante e mágica 
a que corresponde plasticamente a alegria da sua paleta 
muito variada e de cores lisas e muito contrastadas, de Luz 
e Transparência singulares, entre tons de amarelo, azuis, la-
ranja, verde e castanhos da cor da terra, ora frios, ora quen-
tes. Uma vez mais as suas personagens são como pequenos 
corações perdidos, anónimos, de olhar sorridente e cheio de 
sábia melancolia em busca de um outro coração que do Ca-
os engoliu, e que persiste, como fragmentos de uma comé-
dia sem tempo. Nesta cena poética o convite que nos faz o 
Mestre é o de aceitarmos o desafio da recriação dos seus 
pequenos paraísos hoje habitados por uma encantadora fau-
na de animais (e seres humanos) que parecem saídos de 
uma moderna Arca de Noé. Uma Arca da Aliança capaz de 
preservar o Amor, os Afectos e os Sentimentos mais puros 
e talvez mais arcaicos da Humanidade, uma espécie de 
Harmonia sugerida entre todas as criaturas de todos os Rei-
nos, a Mensagem mais evidente  deste  conjunto  de  Temas 

 
 

«Lezíria Ribatejana» (Igreja de Alcamé) Óleo s/Platex, 50X65 cm. - 1997 
 
que nos tem oferecido ao longo de seis décadas de talento e 
invenção, relativamente aos mais variados géneros que tem 
executado à espátula, técnica pictórica de que é exímio, em 
termos de referência e execução. 
 O seu Quadro «Lezíria do Ribatejo», datado de 
1997, Óleo sobre Platex, com as dimensões de 50 por 65 
cm, é um autêntico «manifesto» de gosto Naturalista, den-
tro dos parâmetros convencionais do cultivo de um “ar-li-
vrismo” de grande qualidade técnica e pictórica. O Campi-
no solitário, que podemos ver aqui mais destacado, em 
primeiro plano, montado no seu cavalo, mergulha o olhar 
— e, dir-se-ia, a alma — na grandiosidade da paisagem na-
tural; e, nesse preciso momento, confunde-se com ela, per-
de-se num ambiente sublime que é a grandeza e poder dos 
elementos, e, portanto, Espírito Divino, inacessível ideia de 
Deus. Perante essa Paisagem, o Homem sente-se, ao mes-
mo tempo, aniquilado e reafirmado, subjugado mas ilumi-
nado pela graça íntima da sua «participação». Os Touros, 
em plano retirado — e que constituem outro elemento vivo 
na obra que publicamos —, estão espalhados entre si e nos 
dois lados da margem, entregues ao repasto. Ao fundo,  
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vemos a Planície Ribatejana de Vila Franca de Xira e à 
nossa esquerda, a conhecida Igreja de Alcamé aqui eviden-
ciada de forma destacável e repleta de poesia e grande ori-
ginalidade. Como já foi evidenciado, o Artista João Mário é 
um pintor que durante toda a sua vida observou e desenhou, 
“in loco”, os Quadros que pintou, ininterruptamente, duran-
te o seu percurso de seis décadas como Criador. 
 João Mário Ayres d´Oliveira, de seu nome comple-
to, é um Pintor de créditos firmados, no Actual Panorama 
das Artes Plásticas Portuguesas, e um dos Expoentes Maio-
res da nossa Pintura Contemporânea Impressionista e Natu- 
ralista, além de ser um Espatulista de grande nível artístico. 
 

O Artista nasceu no dia 26 de Setembro de 1932, em Lis-
boa, embora tivesse vindo com os seus pais, apenas com 
um mês de idade, para Alenquer, onde ainda hoje reside e 
mantém Atelier. No dia 18 de Outubro de 1992 foi inaugu-
rado o Museu João Mário, cujo acervo está representado 
em cerca de 700 Obras dos mais variados pintores portu-
gueses e estrangeiros, além de trabalhos de sua Autoria, di-
vididos por sete grandes Salas e um Auditória, com capaci-
dade para 300 pessoas. O Museu está localizado em pleno 
coração da Vila de Alenquer, a cerce de 50 Km. de Lisboa. 
Trata-se de um espaço que importará conhecer, divulgar e 
visitar.■  
 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

29 de Agosto de 1962 … João Ribeiro 
 

 João Carlos Alves de Vasconcelos Ribeiro (Bebas) 
nasceu em Mocuba, província da Zambézia. É realizador e 
produtor cinematográfico e de televisão.  
  Filho de pais cabo-verdianos, João Ribeiro foi pro-
fessor de Educação Física na cidade de Quelimane onde 
cresceu e viveu até 1987. Em Quelimane ele foi também 
Delegado Provincial do INC (Instituto Nacional de Cine-
ma) gerindo um conjunto de 5 salas de cinema espalhadas 
pela província e onde, para além do “hobby” da fotografia 
começa a trabalhar com vídeo. 
  Em 1987 muda-se para a cidade de Maputo onde, 
ainda no INC, foi Chefe do Arquivo de Filmes e mais tarde 
Coordenador de Produção. Parte para Cuba em 1989 onde 
se forma em Realização e Produção na Escola Superior de 
Cinema e Televisão de San António de los Baños EICTV 
(1991). Como trabalho de fim de curso realiza a sua primei-
ra curta-metragem Fogata, 
 O filme explora a relação homem-mulher na socie-
dade camponesa moçambicana e também como o casal en-
cara a morte e suas consequências. É uma adaptação do 
conto "A Fogueira", retirado do livro “Vozes Anoitecidas”, 
do escritor moçambicano Mia Couto. 
 De regresso a Moçambique junta-se à “Ebano Mul-
timedia” onde desenvolve, produz e realiza vários docu-
mentários para o cinema e televisão. É na “Ébano” que se 
torna membro fundador da SACOD (Southern Africa Com-
munication for Development) uma das primeiras organiza- 
ções regionais a conglumerar produtores independentes 
tendo através dela feito diversas co-produções, projectos de 

 
 

 
formação e séries para a Televisão. 
  Na “Ébano” realiza a sua segunda curta metragem 
"O Olhar das Estrelas", a primeira série de ficção produzida 
pela SABC (South Africa Broadcasting Corporation) com 
outros paises africanos sob o tema do Amor. A série 
chamava-se “African Dreaming” (1997). 
   Em 2000 João Ribeiro cria a “Cool” (produtora in-
dependente) onde desenvolve e produz uma série de docu-
mentários e filmes actuando várias vezes como “Line Pro-
ducer” para longas metragens portuguesas. Na COOL pro-
duz um importante documentário "A Miner's Tale" para a 
série “Steps for The Future”, uma mega co-produção entre 
mais de 15 estações de televisão de diferentes continentes 
sobre o HIV/SIDA. 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Continuado da Pág. 04 

  De regresso ao Cinema, realiza em 2010 a sua pri-
meira longa metragem de ficção intitulada “O Último Vôo 
do Flamingo” que teve a sua estreia no Pavilhão do Mundo 
no Festival de Cinema de Cannes e foi seleccionado para os 
maiores Festivais de Cinema do Mundo tornando-se no pri-
meiro filme Moçambicano a ter estreia comercial além 
fronteiras (Portugal, Brasil, Espanha, França). 
 

“AVÔ DEZANOVE E O SEGREDO DO SOVIÉTICO” 
  A última longa metragem de João Ribeiro confor-
me explicou nas suas palavras “conta a história de amor a 
um bairro que sofre muita transformação e os moradores a-
percebem-se que provavelmente terão de abandoná-lo e as-
sim perder suas casas, por isso fazem tudo que seja possível 
para que isso não aconteça. Por outro lado há um amor de 
um estrangeiro por aquele espaço que ele descobre e procu-
ra manter a tradição mantendo as pessoas naquele lugar. O 
filme é esse conflito de interesses de quem governa e os 
que vivem de uma certa maneira e não querem que isso se 
altere”. 
 
 

 O resumo da narrativa leva-nos a compreender que 
o filme enquadra-se perfeitamente ao contexto sócio-eco-
nómico actual do país em que projectos imobiliários mo-
dernos afastam as populações indígenas dos seus lugares de 
origem, estabelecendo-se uma relação em que os ricos afas-
tam os pobres para cada vez mais longe. 
 

JOÃO RIBEIRO NA TELEVISÃO 
  João Ribeiro passou por três dos mais importantes 
Canais Nacionais (TVM - Televisão de Moçambique, canal 
público; STV - Soico Televisão e TIM - Televisão Indepen-
dente de Moçambique, canais privados) onde foi responsá-
vel pelo processo de instalação, modernização, criação de 
conteúdos nacionais, produção de programas e eventos ten-
do chegado a desempenhar funções de Director de Produ-
ção, Director Operacional, Director Geral e Administrador. 
  João Ribeiro nasceu no dia 29 de Agosto de 1962. 
Completa hoje os seus 57 anos de idade. Parabéns “xará”. 
Continua nesta senda de dignificar a imagem, porque, co-
mo alguém disse um dia … “uma imagem vale mais que 
mil palavras”. Um abraço “Bebas”.■ 
 

PCE do BCI multado e inibido de exercer cargos de 
gestão na banca nacional 
 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da Comissão Executiva (PCE) 
do Banco Comercial e de Investimen-
tos, S.A. (BCI), Paulo Alexandre Duar-
te de Sousa, acaba de ser inibido do e-
xercício de cargos sociais e de funções 
de gestão em instituições de crédito e 
sociedades financeiras por período de 
três anos, contado a partir de ontem, 
quarta-feira, 28 de Agosto de 2019, da-
ta da publicação da sansão aplicada pe-
lo Banco de Moçambique (BM). O BM 
sansionou ainda o arguido com multa 
de 200 mil meticais e o pagamento das 
custas atinentes a publicação, pelo 
Banco de Moçambique, da punição de-
finitiva. 
 Quadro do Grupo Caixa Geral 
de Depósitos, maior banco do sistema 
financeiro português, Paulo de Sousa 
vinha desempenhando desde 2013 até a 
data da sua inibição pelo BM, as fun-
ções de PCE do BCI. No período em 
referência, de Sousa vinha igualmente 
desempenhando as funções de Presi-
dente do Conselho de Administração 
(PCA) da Interbancos, Presidente do 
Conselho de Gerência (PCG) da IMO- 
BCI,  empresa   imobiliária   do  Grupo 

 
 
 

tores ou em que detenham participa-
ções qualificadas. 
 O BM considera que Paulo de 
Sousa cometeu infracções contraven-
cionais ao agir em conflito de interes-
ses aquando da sua participação no 
processo de apreciação e decisão da 
proposta de aquisição da Interbancos, 
SA pela Sociedade Interbancária De 
Moçambqiue, SA (SIMO). 
 Aquando do “apagão” do siste-
ma de pagamentos electrónicos do país 
durante cinco dias, Paulo de Sousa, de 
nacionalidade portuguesa, foi funda-
mental no loby que consequenciou o a-
cordo com a Bizfirst para a restauração 
do sistema, num cenário em que a de-
cisão de pagar à Bizfirst tinha sido des-
cartada pelo governador do BM. A ac-
tual decisão do BM é tomada no mês 
que coincide com o aniversário natalí-
cio de Sousa, nascido em 1967, em 
Lisboa.■ (Redacção) 
 

 

BCI e ainda as funções de Administra-
dor da Sociedade Interbancária de Mo-
çambique S.A. (SIMO). 
 Segundo um comunicado do 
BM recebido na nossa Redacção, o ca-
so que ditou a inibição de Paulo de 
Sousa do exercício de cargos sociais e 
de funções de gestão em instituições de 
crédito e sociedades financeiras por pe-
ríodo de três anos remonta da sua parti-
cipação no processo de apreciação e 
decisão da proposta de aquisição da In-
terbancos, SA pela Sociedade Interban- 
cária de Moçambqiue, SA (SIMO) no 
qual o arguido é denunciado de ter de-
fendendido, simultaneamente, os inte-
resses da SIMO, na qualidade de Ad-
ministrador, e da Interbancos, SA, na 
qualidade de Presidente do Conselho 
de Administração. 
 De acordo com o comunicado 
do BM, nos termos previstos na Lei 
das Instituições de Crédito e Socieda- 
des Financeiras (LICSF), os membros 
dos órgãos de administração ou de fis- 
calização não podem participar na a-
preciação e decisão de aquisição de 
partes de capital em sociedades ou ou- 
tros ente colectivos de que  sejam  ges- 

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