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Competição entre bairros pode impulsionar 
participação dos autarcas na manutenção da cidade 
 

- Félix Machado, ontem, na Beira, a margem do encontro de reflexão sobre 
a realidade da urbe face ao último cenário decorrente das inundações 
 tendo como foco a melhoria do estado 

do ambiente da cidade.   

 Félix Machado, um conhecido 
empresário da cidade da Beira e decla-
rado melhor estudante da Universidade 
Católica de Moçambique (UCM) na é-
poca da sua frequência foi um dos 
principais intervenientes em represen-
tação do sector privado local.   

 A margem do encontro, quan-
do abordado pelo O Autarca, aconse-
lhou a iniciativa  de  promoção  de  um 

 Beira (O Autarca) – O cená-
rio decorrente das últimas chuvas in-
tensas que inundaram extensas áreas da 
cidade da Beira foi pretexto para a rea-
lização, ontem, quarta-feira (30), de 
um encontro multisectorial destinado a 
reflexão da realidade presente e futura 
da autarquia.   

 O objectivo foi promover um 
debate que produzisse ideias válidas 
para enfrentar os actuais desafios da 
urbe  e  projectar  acções para o futuro, 

concurso entre os bairros, consideran-
do tratrar-se de uma estratégia viavél 
para impulsionar a participação dos 
munícipes nas tarefas de manutenção 
da urbe. Observou que a cidade não 
pertence apenas a edilidade, mas sim a 
todas as pessoas (singulares e colecti-
vas) que nela habitam, as quais devem 
assumir o compromisso incondicional 
de partilha de responsabilidades.   

 “Se o Município promover um 
concurso entre os bairros, ou entre am-
bientes mais próximos de até cinquenta 
casas e dizer que aquele que fôr melhor  

 

Frase: 

 

A pessoa certa ela existe. E ela chega no momento que você 
deixa de esperar a pessoa ideal – Padre Fábio de Melo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 31/01/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.61 72.01 EUR UE 

61.4 62.62 USD EUA 

4.59 4.68 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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credito que isso fará grande diferença. 
Vai-se estimular o interesse voluntário 
dos munícipes, até de contribuírem fi-
nanceiramente para garantir o lugar de 
pódio. Penso que é uma estratégia que 
pode ajudar a ultrapassar os vários que 
nós temos nos bairros”. 
 Por outro lado, destacou o pa-
pel dos zeladores municipais e das li-
deranças comunitárias na identificação, 
reportagem e sensibilização das comu-
nidades para o seu envolvimento nas 
tarefas relacionadas com a manutenção 
da cidade, com realce para a limpeza. 
 “É importante perguntar saber 
dos líderes comunitários o que cada 
um faz no seu bairro para manter a sua 
zona limpa, nomeadamente as vias de 
acesso, as valas de drenagem e os 
quintais de residências.  Isso  para  não 

principalmente aos zeladores munici-
pais. 
Mapeamento das zonas críticas  
 Outra sugestão avançada pelo 
nosso entrevistado para minorar os im-
pactos negativos que a urbe tem sofri-
do sempre que há registo de muita chu-
va é o mapeamento das principais á-
reas de risco e a tomada de medidas, se 
necessário de coercivas, para interditar 
a sua ocupação pelos munícipes. Onde 
já existem pessoas a habitar, segundo 
conselho da nossa fonte, o município 
deve agir no sentido de ter elaborado 
um plano sério para a retirada dessas 
pessoas dos locais críticos. “As pes-
soas devem ser educadas a saber que 
uma determinada zona reservada a in-
dústria não deve servir para erguer ha-
bitação. O municipio tem de assegurar 
a fiscalização” – concluiu.■ (R) 

esperar que seja apenas o município a 
limpar.  
 E os vereadores, acreditando-
se que vivem em bairros diferentes, 
quando saem de casa é importante que 
tudo quanto observam de anormal ao 
longo do percurso para o trabalho par-
ticipem imediatamente, permitindo que 
o colega doutra área possa ter conheci-
mento atempado e tomar a necessária 
intervenção. Quando um vereador che-
ga ao município e não avisa o colega 
de outra área isso é uma aberração, 
pois não é fácil uma determinada ve-
reação ter olhos para alcançar toda ci-
dade”. 
 Félix Machado recomendou 
que todos “nós” devemos promover 
um olhar crítico ao estado da cidade e 
contribuir para o seu bom nível, cha- 
mando      responsabilidade    acrescida 

CAB incentiva contributo das crianças na 
governação local 
 

da Assembleia Autárquica da Beira 
(AAB). 
 Segundo o Representante da 
RDC-Sofala, Artur Correia, o objecti-
vo da participação das crianças em ses-
sões da AAB visa assegurar que os pe-
tizes se inteiram de perto dos assuntos 
que são debatidos pelos políticos em 
prol dos interesses dos municípes, on-
de são uma importante comunidade 
com direitos especiais. 
 Para além de participar regu-
larmente nas sessões da Assembleia 
Autárquica da Beira, as crianças já 
mantiveram ao longo do ano passado 
vários encontros com as vereações mu-
nicipais. 
 Artur Correia explicou ao O 
Autarca que  num  dos  encontros  com 

uma das vereações, os petizes aprovei-
taram a ocasião para alertar  sobre a 
gravidade do estado de degradação da 
antiga EN-6, entre Pioneiros e Manga, 
facto que sensibilizou a edilidade a to-
mar a iniciativa de avançar com as o-
bras de reabilitação que ainda estão a 
decorrer, a bom ritimo. 
 “A reabilitação da referida via 
constitui uma grande satisfação para as 
crianças da Beira, pois ficaram conve-
cidas que o Município local de facto 
ouviu a sua procupação” – referiu Ar-
tur Correia, tendo de seguida apelado 
as demais instituições para valorizar a 
auscultação das preocupações apresen-
tadas pelas crianças, defendendo que 
geralmente elas representam o interres-
se de “todos”.■ (Francisco Esteves) 
 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho Autárquico da Beira (CAB) é 
destacado pelos representantes da so-
ciedade local pela sua abertura a aus-
cultação das preocupações das crianças 
locais, no quadro na implementação da 
sua estratégia de governação participa-
tiva e inclusiva, constituindo uma pla-
taforma importante de recolha de con-
tribuições e subsídios para melhorar o 
desempenho da edilidade em prol da 
satisfação dos interesses legítimos dos 
autarcas locais. 
 Nesse quadro, um grupo de 
crianças filiadas a Rede da Criança 
(RDC) tem vindo a participar com re-
gularidade desde de  2018  nas  sessões  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

31 de Janeiro de 1954 ... Beatriz Ferreira 
 
 
 

  A Dra. Beatriz Ferreira é cardiologista e fundadora 
do Instituto do Coração, a única instituição que realiza ci-
rurgias de coração aberto em Moçambique.  
 Ao longo da sua carreira ela foi agraciada com a 
Ordem da Liberdade, atribuída pelo antigo Chefe de Estado 
Português, Dr. Aníbal Cavaco Silva, e com as insígnias de 
Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, do governo fran-
cês. 
 Beatriz Ferreira formou-se na Universidade de 
Lourenço Marques, posteriormente Universidade Eduardo 
Mondlane, e seguiu a especialidade de cardiologia em Ma-
puto e em Paris. Em 2001 fundou o “Icor” numa antiga en-
fermaria do Hospital Militar em Maputo, com os apoios da 
cooperação portuguesa, dos governos de Moçambique e da 
França. 
 É importante lembrar que “Beatriz Ferreira e a sua 
equipa têm-se dedicado de forma abnegada e eficaz a salvar 
centenas de crianças moçambicanas com graves patologias 
cardiopáticas, oriundas dos meios mais desfavorecidos. Es-
ta actuação vai para além da ajuda para salvar uma vida, já 
que são de certa forma serviços relevantes prestados em 
prol da dignificação da pessoa humana e por essa via da de-
fesa dos valores da civilização”.  
 A Dra. Beatriz Ferreira nasceu no dia 31 de Janeiro 
1954. Comemora hoje os seus 65 anos de idade.■ 

 
 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

0s mundinhos e o mundo de todos 

  Sobretudo, a partir do século XVI, surge um movi-
mento de ligação entre os diferentes continentes que origi-
nou que os homens, as coisas, as ideias, as crenças, as cul-
turas, as maneiras de estar na vida, circulassem a uma esca-
la planetária. Pensava-se que, com o tempo, a difusão da in-
formação, da alfabetização, a expansão das universidades, 
da ciência, enfim, do saber e da experiência, ajudasse a 
construir uma civilização cada vez  mais  globalizada,  mais 

humanizada, mais inclusiva, mais justa, graças às conquis-
tas adquiridas nos domínios da Ética, da Moral, dos Direi- 
tos Humanos, da Deontologia, enfim, registadas em diplo-
mas elucidativos de como é possível viver em comum, com 
respeito pelo outro, com tolerância, em paz, com amor. In-
felizmente para todos os seres humanos, estamos a regredir 
e, nas próprias universidades, aparecem movimentos de 
culpabilização do colonialismo de  todos  os  males  de  que 
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padecem localmente, regionalmente, e, até, nacionalmente. 
 Pasmados no tempo, profundamente marcados por 
complexos racistas, sexistas, classistas e outros istas, cul-
pam os antigos colonizadores de todas as suas incapacida-
des para se libertarem e conseguirem construir um mundo 
de felicidade para todos. Creio que o que está a acontecer 
com o novo tipo de colonização que a China está imple-
mentando a nível do planeta, com relevo para África, é bem 
demonstrativo de como os males de que padecem os povos, 
actualmente, não se devem só ao branco, tão odiado, pois, 
agora, o colonizador até é amarelo. 
 Se olharmos, por exemplo, para Moçambique, não 
será difícil comprovar como as florestas, as terras com re-
gadios assegurados e, agora, até o mar, já pertencem aos 
chineses, sem esquecermos os projectos estruturais que vão 
desenvolvendo, em áreas diversas, em forma de oferta, tal-
vez envenenada. 
 É fácil pregar o ódio ao branco, fazer um discurso 
em que tanto se culpa o racista Ted Smith, branco, como se 
defende o racista Mugabe, negro. Ambos foram seres ab-
jectos, na medida em que desrespeitaram a dignidade da 
pessoa humana. O racismo não tem cor. Um racista é sem-
pre uma bomba prestes a rebentar e a espalhar o ódio, com 
sequelas de miséria e de sofrimento. Um racista, como um 
fundamentalista, um sexista, um classista, um tribalista, um 
nativista, um nacionalista, etc., vive cego pelo ódio ao ou-
tro, ao diferente. Quase sempre padecem de uma ciumeira 
doentia que não há centelha que ilumine.  
 Talvez seja oportuno lembrar Martin Luther King, 
quando diz, por exemplo: 
 - "Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar 
como os peixes, mas não aprendemos a conviver como ir-
mãos"; "Temos de aprender a viver todos como irmãos ou 
morreremos todos como loucos"; "O perdão é um cataliza- 
dor que cria a ambiência necessária para uma nova partida, 
para um reinício." E, já agora, lembremos outro lutador  pe- 

la dignidade da pessoa humana, Ghandi: "O fraco nunca 
perdoa. O perdão é a característica do forte"; "A lei de ouro 
do comportamento humano é a tolerância mútua, já que 
nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca 
veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diver-
sos"; "Olho por olho e o mundo acabará cego"; "Temos de 
nos tornar na mudança que queremos ver". A terminar as 
citações, aqui deixo um provérbio macua: Okhala onokha-
lihaniwa - Viver é ajudarmo-nos uns aos outros a viver. 
 Quando, no tempo do Arcebispo Dom Manuel 
Vieira Pinto, eu e o Zé Luzia, com a ajuda de outros inter-
venientes, que também nunca esquecerei, organizámos o 
projecto da Rádio Encontro, propus o nome "Rádio Encon-
tro", precisamente porque tínhamos em mente desenvolver 
um trabalho que fosse útil a toda a comunidade, onde dia-
riamente convivem e lutam pela vida, macuas, macondes, 
cristãos, muçulmanos, etc., etc., numa diversidade de et-
nias, culturas e religiões habituadas a partilhar a vida. Sem-
pre tivemos a preocupação de divulgar uma mensagem uni-
versal, para todos, e não apenas para os católicos. A propó-
sito, nunca me esqueço de um episódio marcante, que já 
tenho lembrado, noutras circunstâncias. .Eu e o Zé, tínha-
mos por hábito começar as emissões do dia, ainda bem ce-
do, com uma reflexão e umas palavras envolventes. Um 
dia, quando viemos até ao pátio, durante um breve interva-
lo, fomos surpreendidos pela presença de um senhor de 
provecta idade, muçulmano, vestido com os seus mais be-
los trajes tradicionais, que viera, do fundo do mato, onde 
residia, de propósito para nos agradecer o prazer que as 
nossas palavras matinais lhe proporcionavam e, de certo 
modo, o inspiravam para começar bem o seu dia. 
 Infelizmente, os bispos que se seguiram a Dom 
Manuel Vieira Pinto, nunca perceberam as potencialidades 
da Rádio Encontro, o poder da sua possível mensagem, a 
força que pode e deve ter para ajudar à união das pessoas, 
ao respeito pela sua dignidade, ao desenvolvimento susten-
tado da região.■ 
 

AI pede a Nyusi investigação de ameaças contra activista moçambicana 
 A Amnistia Internacional (AI) pediu ao Presidente Filipe Nyusi, que investigue ameaças que estão a ser feitas nas re-
des sociais contra uma activista do Centro de Integridade Pública (CIP), ONG moçambicana. “Apelamos às autoridades que 
investiguem de forma independente e imparcial as ameaças e intimidações contra Fátima Mimbire”, lê-se numa carta divul-
gada, quarta-feira (30), pela AI. As ameaças surgem pelo facto de Mimbire ser um dos rostos da campanha “Eu não pago as 
dívidas ocultas”, que consiste na oferta de camisetas de manga curta com aquela frase e gravação de vídeos nas redes sociais, 
na Internet, contestando a negociação do Estado com os credores. A activista disse à Lusa que há uma onda de informação 
nas redes sociais que a acusa de trabalhar na “desestabilização do país”, numa tentativa de silenciar a ação do CIP.■ (África 21) 
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Unidade paramilitar do 'apartheid' concebida para 
espalhar Sida na população negra 
   Uma unidade paramilitar sul-a-
fricana que operou durante o "apar-
theid" foi concebida para infeCtar com 
Sida a população negra do país e em 
Moçambique, segundo um documentá-
rio cujo teor foi divulgado no último 
domingo (27) pelo jornal britânico In-
dependent. 
 Antigos elementos do grupo 
terão aCtuado a mando de Keith Ma-
xwell, o excêntrico líder do sombrio 
Instituto Sul-Africano de Investigação 
Marítima, que defendia um país de ma-
ioria branca, onde “os excessos dos a-
nos 60,70 e 80 não teriam lugar no 
mundo pós-sida”. 
 O líder do grupo é acusado de 
se ter apresentado como um médico fi-
lantropo para dar falsas injeções aos ci-
dadãos sul-africanos negros. 
 “Uma sombria unidade para-
militar da era ‘apartheid’ foi planeada 
para infetar a população negra”, escre-
ve hoje o jornal, a propósito do docu-
mentário intitulado “Cold Case Ham-
marskjold”. 
 Um ex-elemento do instituto 
(SAIMR, na sigla em inglês) disse que 
o grupo “espalhou o vírus” a mando de 
Maxwell. 
 Falando aos autores daquele 
documentário, o ex-oficial dos serviços 
secretos do instituto Alexandre Jones 
disse que Maxwell, que tinha poucas 
qualificações médicas, se estabeleceu 
como médico tratando negros pobres 
sul-africanos. 
 “Qual a maneira mais fácil de 
obter uma cobaia, quando se vive num 
regime de ‘apartheid’?”, afirmou Jones 
para o documentário, que se estreia  es- 
 

fontein, perto de Joanesburgo, e fala-
ram com habitantes locais, que se lem-
bram de um homem que tinha um mo-
nopólio virtual na área da saúde, apesar 
de oferecer estranhos tratamentos. 
 Jones disse que o SAIMR tam-
bém aCtuou fora da África do Sul, re-
ferindo no documentário: “Estivemos 
envolvidos em Moçambique, espalhan-
do o vírus da sida através de condições 
clínicas”. Acredita-se que o SAIRM 
tinha ligações secretas com as forças 
armadas do “apartheid” na África do 
Sul.■ (MadreMedia / Lusa) 
  

te fim de semana no Festival Sundance 
Film.   

 “As pessoas negras não tinham 
direitos, precisavam de cuidados médi-
cos. Há um ‘filantropo’ branco que 
chega e diz ‘vou abrir estas clínicas e 
tratar-vos’ e, no entanto, é apenas um 
lobo com pele de cordeiro”, relatou.   

 Os autores do documentário 
encontraram uma placa anunciando os 
serviços de um “Dr. Maxwell” em Put- 
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