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PNUD e MJACR lançam amanhã na cidade da Beira 
“Julgamentos em Campanha 2019” 
 Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira acolhe amanhã, sexta-feira 
(01Nov19) o lançamento dos Julga-
mentos em Campanha 2019, uma ini-
ciativa do Ministério da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Religiosos 
(MJACR) em parceria com o PNUD – 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. 
 Os julgamentos em campanha 
inserem-se no âmbito do Projecto Re-
forço no Acesso à Justiça, Promoção e 
Proteção dos Direitos Humanos 2018-
2021, que conta com o apoio do PNUD 
para o aumento do acesso a justica a 
nível nacional e local, com foco em
  
 

meadamente o Ministério da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos 
e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento consideram a “jus-
tiça itinerante como um mecanismo de 
mitigação da superlotaçõa dos estabe-
lecimentos penitenciários”. 
 

 O acesso universal à justiça e 
ao direito é um princípio básico do Es-
tado de Direito bem como um direito 
reconhecido ao abrigo dos principais 
instrumentos internacionais e regionais 
de direitos humanos. 
 

 O evento de lançamento dos 
Julgamentos em Campanha 2019, a-
manhã, na cidade da Beira, sera presi-
dido pelo Ministro da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, Joaquim 
Veríssimo e contará com a presença do 
representante do PNUD.■ (Redacção)   

não deixar ninguém para trás e no re-
forço da prestação de serviços de justi-
ça no nível local.  
 Segundo apurou O Autarca, 
para o presente ano está previsto o jul-
gamento de cerca de 600 (seiscentos) 
reclusos nas perovíncias central de So-
fala e nortenha de Nampula, durante o 
período entre 28 de Outubro e 09 de 
Novembro, coincidindo com as come-
morações do Dia da Legalidade que se 
assinala a 05 de Novembro. 
 As duas instituições imple-
mentadoras do Projecto Reforço no A-
cesso à Justiça, Promoção e Proteção 
dos Direitos Humanos 2018-2021,  no- 

  
Frase: 

O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser 
governado pelos mal-intencionados – Platão, Filósofo grego (428-347 
AC) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/10/2019 
Compra Venda Moeda País 

69.42 70.8 EUR UE 

62.18 63.42 USD EUA 

4.15 4.23 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Papa afirma que políticos sem sabedoria prejudicam 
a sociedade 

 
 

Papa diz que políticos sem sabedoria prejudicam a sociedade (Foto: ANSA / Ansa) 
 

 O papa Francisco, em uma hu-
milia recente, fez um alerta dizendo 
que líderes, como políticos, pastores, 
autoridades públicas, professores e até 
mesmo os pais, precisam "ter sabedoria 
para guiar alguém porque, caso contra-
rio, correm risco de causar danos às 
pessoas que confiam neles". "Pode um 
homem cego guiar outro cego?" – 
questionou o Pontífice. Em seguida, o 
líder argentino respondeu falando que 
"um guia não pode ser cego, mas deve 
ver bem, estar consciente de seu papel 
delicado e sempre discernir o caminho 
certo para liderar pessoas". 
 Ele ainda insistiu para que os 
fiéis evitem fofocas que podem preju-
dicar os outros e não sejam presunço-
sos e hipócritas. "Quem é mau traz o 
mau fazendo o exercício mais prejudi-
cial: murmurando". 
 "Isso destrói famílias, destrói 
escola, destrói empregos, destrói o 
bairro, gera guerras", explicou. 
 "Por que você olha para  o  cis- 
 

co no olho de seu irmão e não se lem-
bra do que está no seu?" – questionou 
Francisco ressaltando que "é mais fácil 
e confortável condenar os defeitos dos 
outros, sem ser capaz de se ver com a 
mesma lucidez". 
 

 O líder da Igreja Católica lem-
brou que enquanto tentamos observar e 
corrigir as falhas do próximo devemos 
recordar que também temos falhas. "Se 
eu não penso que tenho, eu não posso 
condenar ou corrigir os outros. Todos 
nós temos defeitos e devemos estar 
cientes de que antes de condenar o pró-
ximo, precisamos olhar para dentro de 
nós mesmos". 
 Segundo o Papa, "é sempre útil 
ajudar os outros com conselhos sá-
bios", mas é preciso ter discernimento, 
porque só assim "seremos críveis, agi-
remos com humildade, testemunhando 
a caridade". 
 "Não há árvore boa que produz 
frutos ruins, nem árvore ruim que pro-
duz bons frutos. De facto, cada árvore 
é reconhecida por seus frutos" – finali-
zou.■ (Redacção/ Vaticano) 
 

Doing Business 2020: Dois países da África Subsaariana entre 
os que mais melhoraram na facilidade de fazer negócios  
 Washington – As economias da África Subsaariana continuaram a me-
lhorar os seus climas para negócios, com a maior economia da região, a Nigéria, a 
conquistar um lugar entre as que mais melhoraram globalmente este ano, junta-
mente com o Togo, de acordo com o Estudo Doing Business do Grupo Banco 
Mundial.  
 

 Segundo o estudo Doing Business do Grupo Banco Mundial, as econo-
mias da região promulgaram 73 reformas durante os 12 meses até 1 de Maio, o 
que é inferior a um anterior máximo de 108, e o número de países que implement-
taram pelo menos uma reforma caiu de 40 para 31. A média da facilidade de fazer 
negócios na região foi de 51,8 numa escala de 0 a 100, inferior à média para os 
países com elevados rendimentos da OCDE de 78,4 e da média global de 63,0.■ 
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Advogado Augusto Macedo Pinto condecorado pelo 
Brasil com a Medalha “Amigo da Marinha” 

 

 
 

 bretudo por ter se lembrado da sua pes-
soa, vivendo ele na cidade da Beira, 
centro de Moçambique. 
 Esta condecoração é inédita 
para a cidade da Beira, considerando 
que se trata da primeira vez que um ci-
dadão residente toma o privilégio de a 
receber. O cidadão Luso Moçambicano 
Augusto José Macedo Pinto acrescenta 
valor nas relações de amizade, coope-
ração e intercâmbio em diversas áreas 
entre a Beira, Moçambique e povos 
globalizados.   
 A Medalha “Amigo da Marin-
ha” foi criada em Agosto de 1966, para 
agraciar personalidades civis, sem vín-
culo funcional com a Marinha do Bra-
sil, militares de outras forças, bem co-
mo instituições que se tenham distin-
guido no trabalho de divulgar a menta-
lidade marítima, no relacionamento 
com a Marinha, na defesa dos interes-
ses atinentes à Marinha e na divulga-
ção da importância do mar para o país. 
 Chegada pela primeira vez a 
Beira com  a influência da Sociedade 
dos Amigos da Marinha do Brasil. A 
SOAMAR-BRASIL, fundada em Julho 
de 1979, tem a missão estatutária de 
congregar as Sociedades Amigos da 
Marinha e Delegacia fundadas em todo 
território brasileiro. A primeira Socie-
dade de Amigo da Marinha foi fundada 
em Santos em 13 de dezembro de 1972 
e teve como seu primeiro presidente 
Ney Garcia Soutelo. Em 13 de Novem-
bro de 2015 foi fundada a primeira So-
ciedade de Amigo da Marinha no ex-
terior do Brasil, a SOAMAR Brasil em 
Portugal, tendo como seu primeiro pre-
sidente o Dr. Artur Victoria.■ (R)  

  Beira (O Autarca) – O Advo-
gado Luso Moçambicano Augusto José 
Macedo Pinto, ora residente na cidade 
da Beira, foi condecorado pelo Brasil 
com a Medalha “Amigo da Marin-
ha”, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados na divulgação da 
mentalidade maritima em Portugal. 
Augusto Macedo Pinto, Colaborador 
do Jornal O Autarca, é Membro das 
Ordens dos Advogados de Portugal e 
de Moçambique e já foi Cônsul de Mo-
çambique em Lisboa. A cerimónia de 
condecoração da ilustre personalidade 
da Beira realizou-se semana passada, 
em Lisboa, capital portuguesa, a bordo 
do Navio Escola “Brasil”, tendo sido 
presidida pelo Embaixador do Brasil 
em Portugal.  
 “Senti-me profundamente gra-
to por ter sido representado neste acto 
pelo meu filho Bruno, a quem muito a-
gradeço, em receber a medalha que me 
foi atribuída, pois razões profissionais 
inadiáveis mantiveram-me na Beira, 
provincia de Sofala, Moçambique. De-
dico esta honrosa distinção aos meus 
pais já falecidos e em particular a toda 
a minha família brasileira, incluindo os 
possíveis descendentes do meu bisavô 
Soares pai da minha avó, mãe do meu 
pai que tendo emigrado para o Brasil 
no início do século vinte, nunca mais 
ninguém da familia soube dele” – rea-
giu a condecoração o Advogado na sua 
página do facebook. 
 O condecorado agradeceu, por 
outro lado, o facto de ter sido o Brasil, 
país do mundo com mais falantes da 
língua de camões, a atribuir-lhe tão 
emblemática e honrosa distinção, so-
  
 

Bruno, filho de Augusto Macedo Pinto (a 
esquerda) e Artur Victória, considerado 

grande impulsionador da amizade do Brasil 
com os povos dos países da CPLP  
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