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Beira dos Beirenses, a vida voltou a normalidade
Beira (O Autarca) - A verdade verdadeira é que a cidade da Beira
que sofreu novo vendaval (chalane) entre a noite de terça-feira última e madrugada de ontem, quarta-feira, depois
de em Março do ano passado ter sido
severamente arrasada por outro (idai),
mantém-se firme e a vida retomou a
normalidade. O ambiente é calmo e ordeiro, característica típica dos beirenses.
Os serviços básicos sobre os
quais havia forte receio que pudessem
colapsar resistiram a tempestade na

Frase:

Beira, o que facilitou a retoma da nor-

Mais importante que mostrar ao mundo que temos valores e
princípios é lutar por eles, e viver diariamente sua verdade.■

malidade da vida dos cidadãos e das
instituições que nela operam.
CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/12/2020
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

90.56

92.37

USD

EUA

74.03

75.51

ZAR

RSA

5.01

5.11

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE
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O fornecimento de energia e- ram de insinuar esse deejo maldoso.
que todos que já passaram, uma oporléctrica, o abastecimento de água, os
A Beira está encorajada e pre- tunidade para a cidade prosseguir os
sistemas de comunicação e de trans- parada a enfrentar e superar os obstácu- projectos orientados ao seu crescimenporte urbano público, colectivo e semi- los.
to, para orgulho dos seus habitants, e a
colectivo de passageiros, o sistema fiParabéns BEIRA, e votos para consolidar o seu referenciamento a nínanceiro, e o de saúde constituem entre “si” para que 2021 (o próximo ano que vel global.■ (Falume Chabane)
outros os serviços essenciais e todos
continuam garantidos, ou seja, os beirenses estão a beneficiar-se deles com
a normalidade de sempre.
Os beirenses são uma comunidade solidária, determinada por excelência.
Beira (O Autarca) – A temMAR disse que chalane entrou
Durante o dia de ontem muito pestade tropical severa chalane dissi- na Beira as 03h00 de ontem, e já chese falou na imprensa e nas redes so- pou do espaço geográfico da Beira as gou enfraquecido, meio confuso, razão
ciais, sobretudo a partir de fora da Bei- 06h05 de ontem, rumando para Dondo, pela qual foi mudando de rotas. Depois
ra, mas de tudo quanto se disse pouco Savane, Mutua (em Sofala), tendo al- da Beira estava previsto que se deslose referiu a capacidade peculiar natural cançado Chimoio (Manica) as 08h00 casse à Buzi, mas mudou de trajecto
e imediata de superação que tanto os do mesmo dia.
rumando à Dondo, Savane, Muanza e
beirenses são orgulhosos de possui-la.
"Chalane teve um percurso depois seguiu à Manica até Zimbabwe.
Em vão, tentou-se, a todo cus- confuso, foi traiçoeiro, muito rápido e
Os ciclones no seu percurso
to, minimizar se não mesmo desvalori- foi trocando de rotas" - afirmou ao O quando encontram massas frias enfrazar a magnitude dos ventos que se fize- Autarca Maria Augusta Rodrigues quecem e, geralmente, acabam mudanran sentir na Beira para desacreditar o (MAR), Meteorologia especialista em do de direcção. A sua 'praia' são masgrau de preparação, adaptação e res- ciclones, em serviço no centro do sas quentes, que favorecem o seu 'baiposta que a Beira oferece à sua resis- INAM na Beira.
le'.
tência aos fenómenos catastróficos que
Maria Augusta é a primeira
O Autarca agendou uma entreela está a sofrer de forma cíclica nos mulher a operar radar em Moçambi- vista mais elaborada com Maria Auúltimos tempos.
que.
gusta Rodrigues, para o caro leitor conÉ graças ao trabalho colectivo
Além das profissionais, MAR hecer melhor a primeira mulher moque está a ser desenvolvido pelos bei- possui virtudes típicas de uma activista çambicana profissional de Meteorolorenses, com técnica, motivação (e in- social de Meteorologia. Muitas vezes gia com especialização em ciclones.
clui sensibilização) ainda que com li- sai do fórum formal (ambiente profisFicou desde logo de manhã de
mitação de recursos que a Beira vai re- sional) para o infimormal, ajudando a ontem a boa nova de que chalane deisistindo e progressivamente vencendo sensibilizar as pessoas para evitarem o xara em definitivo o espaço da Beira, e
os obstáculos naturais e que lhe foram pânico em ambientes de crise ambien- no seu percurso até atingir a vizinha
(são) colocados para reduzir a sua ve- tal.
República do Zimbábue foi se enfralocidade de crescimento.
"Sinto-me muito triste quando quecendo cada vez mais, deixando de
Os ventos ocorridos essa se- vejo pessoas do meu bairro, da minha representar perigo.
mana foram sim fortes, arrasadores e a cidade apreensivas e isso tem sido deO que se espera poderá vir sua
sorte foi terem atingido uma cidade vido a qualidade de informação que e- atrás são chuvas. O período chuvoso,
que cada vez está tornando-se mais las recebem, enquanto temos informa- tanto a época ciclonica, normalmente,
forte, resiliente e firme, se não "tudo" ção relaxante, e preocupo-me aproxi- prolonga-se até finais de Março e há
novamente voltaria a deitar-se ao chão mando à elas e dou a informação real, vezes pode chegar até Abril.■ (Falume
– como muitos mensageiros pela des- ajudando a saírem do pânico".
Chabane)

Chalane foi “traiçoeiro”, muito
rápido e foi trocando de rotas

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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SOFALA

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

31 de Dezembro de 2020 … Rui Jorge Sabia
Massuanganhe
Rui Jorge Sabia Massuanganhe é um jovem moçambicano beirense profissionalizado no Reino Unido em Comércio
Internacional. Conheço-o há cerca de uma década, numa relação iniciada no nível profissional, tendo desenvolvida e hoje
somos amigos que partilham vários momentos e ambientes. É
um jovem ilustre que geralmente não gosta de aparecer, mas a
sua presença chama por si atenção. Tenho cá comigo dito que
se tivesse optado ser desportista seria um grande jogador de
basquetebol, beneficiando da altura e flexibilidade do seu corpo. Quem sabe teria dado ajuda ao país para desenvolver a prática do basquet.
Possui um Mestrado em Comércio Internacional pela
Universidade de Greenwich no Reino Unido (UK); um Diploma de Pós-graduação em Estudos de Gestão no Reino Unido e
um Bacharelado em Sociologia no Zimbábue. Tem ainda certificado de Técnico Médio de Estrada e Pontes pelo Instituto Industrial e Comercial da Beira.
No domínio laboral, até meados deste mês de Dezembro era quadro da empresa Cornelder de Moçambique como
responsável da área de Marketing, tendo por iniciativa própria
solicitado a desvinculação para dedicar-se a actividades próprias no sector privado. Actualmente, é Sócio e Director Executivo da empresa RGB Serviços e Investimentos, com actividades na Beira, Maputo e Nacala.
Trabalhou para as Nações Unidas contratado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT); Heveltas Organização Internacional, e ADIPSA (Apoio a iniciativas do sector
privado no sector agrícola - DANIDA) como Oficial de Programa Nacional.
Tem passagem pela docência, tendo lecionado no Instituto Superior Politécnico de Moçambique e no mesmo período foi Professor Assistente na Universidade Pedagógica de
Moçambique.
Actuou, também, como consultor na área de gestão e
desenvolvimento de negócios para empresas privadas e organizações não governamentais internacionais.

Gosta de divertir com amigos e parte do seu tempo livre tem dedicado a leitura e pesca.
Rui Jorge Sabia Massuanganhe, é Casado com Lú-cia
Novela, com quem são pais de 3 filhos, uma menina e dois meninos. Nasceu na Beira no dia 31 de Dezembro de 1975 e hoje
celebra o seu 45º Aniversário Natalício. Parabéns Amigo Rui
por somares mais um degrau na escada da vida. Desejo-te muitas Felicidades e votos de óptima transição ano.■
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2020 foi um ano atípico, Isaura Nyusi, 1ª Dama
Maputo (O Autarca) – O ano
de 2020 foi atípico, por se caracterizar
como sendo um período marcado por
perdas sucessivas de vidas humanas, a
nível nacional e internacional. No meio
de tanta tristeza, de maneira extraordinária, nos apercebemos que se tratou
de um inédito testemunho, isto é, um
genuíno modelo demonstrativo de resiliência, compaixão e capacidade dos
seres humanos se unirem e transcende-

rem seus próprios interesses pessoais a
favor do próximo em situação difícil –
declarou Isaura Nyusi, esposa do Presidente Filipe Nyusi e 1ª Dama da República de Moçambique, em sua mensagem por ocasião de fim-de-ano.
Isaura Nyusi aformou que
“chegamos ao fim de um ano sem precedentes, enfrentando adversidades emocionais, físicas e sócio-económicas,
e, de maneira excepcional, todos nós ti-

vemos que fazer as mudanças necessárias - em nossos projectos, expectativas, tradições e modo de vida”.
A 1ª Dama referiu-se, igualmente, as acções terroristas perpetradas
pelos insurgentes na região Norte do
país e pela Junta Militar da Renamo na
região Centro, assim como, os efeitos
das mudanças climáticas que fizeram
deste ano incomum para sociedade moçambicana em geral.■ (Redacção)
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FRELIMO conforta com esperança de que 2021 será melhor
Maputo (O Autarca) – Em
sua mensagem alusiva ao fim-de-ano,
o Partido FRELIMO conforta os moçambicanos e tem a certeza que com
espe-rança, determinação e cultura de
trabalho, que considera virtudes do
povo moçambicano, 2021 será melhor
e curvado de êxitos. “A FRELIMO deseja a todos os cidadãos um ano novo
próspero”.
Na mensagem, a FRELIMO
destaca que “atravessamos o 2020, ano

desafiante para todo o povo moçambicano”, acrescentando que “os moçambicanos, por que trabalhadores, determinados, munidos de amor à pátria vão
ultrapassando os vários desafios que se
colocam”.
Pelos feitos, o partido saúda o
generoso e maravilhoso povo moçambicano.
Por outro lado, a FRELIMO
refere que olha com elevado respeito os
professores, os profissionais de saúde,

os operários, os agricultores, os camponeses, os funcionários públicos, os
prestadores dos serviços na indústria
hoteleira, os comerciantes formais e informais, os académicos, os pesquisadores, os jornalistas, o movimento sindical que prestam um trabalho dignifycante para que Moçambique continue
firme nos seus propósitos do desenvolvimento económico e social, apesar dos
efeitos nefastos causados pela covid-19
durante o ano de 2020.■ (R)
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UCCLA avalia actividades na Beira e Ilha de Moçambique
No quadro da realização de actividades de urbanismo nos municípios
da Beira e Ilha de Moçambique, a
UCCLA – União das Cidades Capitais
de Língua Portuguesa fez deslocar
neste mês de Dezembro, às duas cidades, o seu técnico Carlos Brito.
No Município da Beira, Carlos
Brito trabalhou na avaliação do estado
de recuperação do edifício camarário
local que conta com o apoio da Câmara

Municipal de Lisboa. Trata-se de edifício que ficou danificado pelo ciclone idai e Março de 2019, além, de que
já necessitava de obras de restauração
de raiz.
As atividades que decorrem no
âmbito do Cluster da Cooperação Portuguesa da Ilha de Moçambique contemplam Projeto de Apoio Institucional e Desenvolvimento do Município
da Ilha de Moçambique.

Relativamente as actividaades
de urbanismo, na sua implementação a
UCCLA tem a parceira do Conselho
Municipal da cidade da Ilha de Moçambique, o Conselho Municipal de
Maputo (a capital moçambicana) e a
Câmara Municipal de Lisboa, capital
portuguesa.
O financiamento do projecto é
de Camões - Instituto da Cooperação e
da Língua.■ (Redacção/ UCCLA)
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Boane é o município pioneiro na implementação do
projecto de organização de comércio informal para
ma cadeira precária com o seu querido
reforçar assistência social
pequenino de lado a brincar com areia
DE FEVEREIRO DE 2017

“O início da organização dos
vendedores informais, da qual fazem
parte maioritariamente mulheres e jovens, é um grande marco nos objectivos do Governo de melhorar as condições de vida e de rendimento das populações” - considerou Nyeleti Mondlane, Ministra do Género, Criança e
Acção Social durante o lançamento da

Iniciativa para o Desenvolvimento
Sustentável de Mercados Periurbanos,
evento que teve lugarno Município de
Boane.
“Quando começámos a trabalhar neste mandato, recordo-me de ter
visto no noticiário sobre mercados, mulheres sentadas no chão ou em cima de
uma esteira ou de uma capulana ou nu-

e dizia: ´isto não pode continuar assim´, sobretudo agora, com os desafios
trazidos pela covid-19. Então quero
congratular Sua Excelência Ministro da
Indústria e Comércio, a Gapi, a OIT e
as autoridades municipais de Boane,
por terem tido a visão e a coragem de
conceber e iniciarem a implementação
deste projecto”.
A iniciativa enquadra-se num
programa do Governo que visa apoiar a
organização da economia informal para
reforçar os sistemas de protecção social, com enfoque nos mercados. O
programa deverá ser implementado por
vários municípios. O Município de
Boane tornou-se o pioneiro deste programa.■ (Redacção/ FdS)
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QUE 2021 Seja ANO de Mais
Solidariedade Entre os Povos conforme
preconizado nas muito antigas
‘Sagradas Escrituras.’
O Coronavírus 19 / 20 é um Alerta!

RESENHA e exemplos…
[OS PROFETAS]

JESUS E MAOMÉ – PALAVRAS COMUNS
obra de estudo de Joey Green [tradução em Pt]
Pág. 40: Para aqueles que demonstram compaixão, Deus é o mais compassivo.
CORÃO, 12:64
Sede misericordiosos, tal como o vosso Pai é misericordioso.
LUCAS 6:30

Jesus E Maomé - GREEN, JOEY
«Os ensinamentos de Jesus no Novo
Testamento e os ensinamentos de
Maomé encontrados no Corão e nos
Hadith, colocados em paralelo e
organizados por temas. Esta
apresentação torna evidente que os
valores
fundamentais
do
Cristianismo
amor,
paz,
compaixão,
perdão
e
arrependimento - correspondem aos
princípios centrais do Islão e que,
apesar de séculos de conflito trágico,
estas duas grandes religiões possuem
um fundamento moral e espiritual
comum.»
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Pág. 57:Vede como crescem os lírios do
campo. Não trabalham, nem fiam. Mas
eu vos digo que nem mesmo Salomão,
em todo o seu esplendor, foi vestido
como um deles.
Nenhum de vós tem fé a não ser que ame
MATEUS 6:29-29
para o seu irmão aquilo que ama para si
E é Ele que envia grão da nuvem; e Nós
próprio.
fizemos sair através dela os rebentos de
HADITH de BUKHARI 2:6
todas as plantas, e a partir deles Nós
fizemos sair a verde folhagem, e a
Pág. 56: Eu estou no Pai, e o Pai está em
próxima chuva de crescimento, e
mim. JOÃO 14:11
palmeiras com cachos de tâmaras, e
Nós criámos o homem; e Nós sabemos o jardins de uvas, oliveiras e romãzeiras,
que a sua alma murmura dentro dele, e
semelhantes e diferentes. contemplai os
nós estamos mais perto dele do que a sua frutos quando brotam e amadurecem. na
veia jugular.
verdade, há sinais aqui para as pessoas
CORÃO 50:16
que creem. CORÃO 6:99
Pág. 41: Portanto, fazei aos outros o que
quereis que vos façam, pois nisso
consistem a Lei e os Profetas.
MATEUS 7:12

Pág. 64: Pai nosso que estás no céu
Santificado seja o Vosso nome;
Venha a nós o Vosso reino,
Seja feita a Vossa vontade, assim na
terra como no céu;
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim
como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido;
E não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal.
MATEUS 6:9-13

Pág. 64: Louvado seja Deus,
Senhor dos mundos,
O Compassivo, o Misericordioso,
Rei do Dia do julgamento.
A Ti só veneramos, e a Ti só
gritamos por ajuda.
Guia-nos pelo caminho certo,
O caminho daqueles que abençoaste,
não daqueles com quem estás irado,
nem dos que se desviaram.
CORÃO, 1:1-7
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‘Art du Livre Arabe 1489’ (Expo BnF

[Pintura] Por Desconhecido - BNF, MS
Arabe 1489, fol. 5v. (literature: Thomas
Walker Arnold and Adolf Grohmann. The
Islamic Book: A Contribution to Its Art and
History from the VII–XVIII Century. Paris:
Pegasus Press; New York: Harcourt, Brace and
Company, 1929. ) immediate source:
Bibliothèque nationale de France / Expositions
virtuelles /Galerie du livre et de la littérature /
L&#039;art du livre arabe /Pistes pédagogiques
/ Les religions du livre / Filiations Le Prophète
Mahomet, [Domínio público]

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maom%C3%A9#/media/Ficheiro:Maome.jpg

“Abul Alcacim Maomé ibne Abedalá ibne Abedal Motalibe ibne Haxime”
(“Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim”)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maom%C3%A9
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Artistic reconstruction of Jesus' face taken
from the Turin Shroud (particular). 27/05/2014
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