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14º Aniversário da UNIAC: Sonho e visão do Prof. 
Doutor Rizuane Mubarak enaltecidos publicamente 
 parceiros da universidade, com desta-

que para bancários, saúde, identifica-
ção, agro-pecuária, gastronomia, além 
de teatro educativo. 

O evento que contemplou um 
desfile com uma parada da banda militar 
a partir da Praça dos Professores, rotun-
da de Chipangara, ocorreu na Praça da 
Independência, simbolizando a impor-
tância que a UNIAC atribui a vitória da 
luta heróica que culminou com a procla-
mação da independência nacional em 
junho de 1975. O ensino especialmente 
de nível superior e a sua expansão pelo 
vasto território nacional representa um 
dos maiores ganhos resultantes da  inde- 

Beira (O Autarca) – No quadro 
das celebrações do 14º aniversário da 
UNIAC – Universidade Alberto Chi-
pande, assinalado no dia 12 de agos-to 
corrente, teve lugar esta quinta-feira 
(18), na cidade da Beira, uma feira uni-
versitária participada por numeroso pú-
blico beirense, instituições públicas e 
privadas e representantes do governo 
provincial de Sofala e municipal da Bei-
ra.  

Foi uma ocasião na qual a 
UNIAC apresentou publicamente o me-
lhor produzido pelas suas faculdades, 
onde também ocorreu a exposição de vá-
rios serviços prestados pela instituição  e 

da independência de Moçambique. O 
surgimento de iniciativas privadas de 
ensino superior, fundamentalmente em-
preendidas por gente jovem, orgulha a 
sociedade moçambicana. 

 

Detida pela Global Visa, que a-
lém do ensino superior opera outros em-
preendimentos de relevância sócio-eco-
nómica, incluindo uma cadeia de rádio 
e televisão académica, a Universidade 
Alberto Chipande, com sede na cidade 
da Beira e delegações regionais em 
Pemba (norte) e Maputo (sul), foi fun-
dada em agosto de 2008, numa iniciati-
va genuina do Prof. Doutor Rizuane 
Mubarak, seu Magnífico Reitor. 

 

Discursando na ocasião, em  re- 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 15/08/2022 

Compra Venda Moeda País 

64.53 65.82 EUR UE 

63.24 64.5 USD EUA 

3.86 3.95 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Encare o que fez de errado com motivação, pois é isso que o 
ajudará a fazer certo da próxima vez.■   
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zuane Mubarak é digna merecedora de 
reconhecimento de toda a sociedade 
moçambicana.  

A UNIAC está firme e consoli-
dado no mercado, com uma visão clara 
de ser uma instituição de ensino supe-
rior de referência em todos ciclos de 
formação nas ciências e tecologias mo-
dernas.  

O Magnífico Reitor da Univer-
sidade Alberto Chipande, o Prof. Dou-
tor Rizuane Mubarak, no seu breve dis-
curso saudou a comunidade universitá-
ria pela celebração e congratulou o go-
verno de Sofala e o Município da Beira 
pela colaboração que tem sido prestada 
no contexto do desenvolvimento da 
instituição. 

O 14º Aniversário da UNIAC 
ocorre numa altura em que a universi-
dade está consolidada e é uma referên-
cia nacional, tendo a efemérido sido ce-
lebrada com uma série de eventos nas 
cidades onde está fisicamente represen-
tada, Beira, Maputo e Pemba.■ (R)   

 
Prof. Doutor Rizuane Mubarak, Magnífico 
Reitor da Universidade Alberto Chipande 

 

lável no desenvolvimento global do 
país, através da promoção do conheci-
mento científico e tecnológico. 

Reconheceram que o país tem 
hoje ao nível do seu governo e demais 
instituições pública e privadas muitos 
profissionais produzidos pela UNIAC, 
os quais estão fazendo bastante sucesso 
no exercício das suas funções. 
           A obra empreendida por Rizuane 

presentação da Secretária do Estado em 
Sofala, a conceituada médica de clínica 
geral e directora provincial de Saúde, 
Priscila Filimone destacou a iniciativa 
da criação da Universidade Alberto Chi-
pande, sublinhando o engajamento da 
UNIAC no desenvolvimento do panora-
ma científico nacional. 

Quem também na ocasião dis-
cursou enfatizando a mesma abordagem 
que testemunha o mérito da iniciativa da 
criação da UNIAC é o vereador munici-
pal da Beira para a área de desenvolvi-
mento institucional e humano, José Ma-
nuel, em representação do Presidente do 
Município, afirmando que esta universi-
dade honra e orgulha a Beira e os beiren-
ses. 

Ambos dirigentes respectiva-
mente dos governos provincial de Sofa-
la e municipal da Beira enalteceram o 
sonho e visão do Prof. Doutor Rizuane 
Mubarak, mentor da iniciativa da cria-
ção da Universidade Alberto Chipande, 
um contributo sócio-profissional assina- 

Mirko Manzoni defende continuidade de esforços para 
apoiar a reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo 

décima terceira base e, com este desen-
volvimento, o processo de desarma-
mento, desmobilização e reintegração 
(DDR) atinge 77% dos beneficiários. 
Estas mulheres e estes homens estão a-
gora na sua jornada de reintegração na 
sociedade civil. A estabilização da si-
tuação de segurança na província du-
rante o último ano tornou possível o 
feito de hoje, e o encerramento desta 
base dá-nos uma esperança renovada 
de que a paz e a estabilidade estão a re-
gressar à região”. 

Manzoni louvou a contínua co-
laboração positiva entre o Governo e a 
Renamo, considerando ser reflexo de 
como o modelo de construção da paz 
do país, através de soluções nacionais e 
regionais, está a funcionar.■ (Chabane 
Falume 

 
Mirko Manzoni, Enviado Pessoal do Secretário-

Geral das Nações Unidas para Moçambique e 
Presidente do Grupo de Contacto 

 

Nações Unidas continuam empenhadas 
em apoiar o povo de Moçambique na 
construção de um futuro mais próspe-
ro”. Mirko Manzoni fez essa declaração 
quarta-feira, em Cabo Delgado, onde 
testemunhou a desmobilização de 444 
ex-combatentes e o encerramento da ba-
se da Renamo no distrito de Montepuez. 

Trata-se   do   encerramento    da 

Maputo (O Autarca) – O En-
viado Pessoal do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para Moçambique e Pre-
sidente do Grupo de Contacto, Mirko 
Manzoni defende que ao aproximar-se 
da conclusão da fase de desarmamento e 
desmobilização da implementação do 
Acordo de Maputo de Paz e Reconcilia-
ção Nacional, tem de se pros-seguir com 
os esforços para apoiar a reintegração.  

“A paz em Moçambique traz 
benefícios a todos os sectores da socie-
dade e todas as partes interessadas po-
dem contribuir para a inclusão da paz. O 
apoio às necessidades de reintegração a 
longo prazo destas mulheres e destes ho-
mens historicamente marginalizados no 
espírito da construção de uma paz inclu-
siva é fundamental para consolidar a paz 
definitiva e a reconciliação nacional.  As  

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

Nomes dos buracos da EN-1 
 
 
 
 

 

Temos que acabar com o hábito de tercerizar nossos 
erros, e a constante tentativa de inverter o ónus da nossa culpa 
para pessoas ou partidos que nunca estiveram no governo nes-
te país, com justificações infundadas. Isso não resolve os pro-
blemas de Moçambique, só demonstra a incapacidade e in-
competência de resolvê-los. 
 Temos que recuperar os discursos do Camarada Pre-
sidente Samora Machel, são intemporais, ele fazia críticas in-
ternas com muita contundência e responsabilidade, tocava nas 
feridas da governação por ele liderado, sabia discernir e indi-
car erros internos e externos: GRANDE ESCOLA DE DIRI-
GISMO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO. 

Autocrítica desapareceu do dicionário político dos 
nossos dias, vale tudo, até golpes rasteiros para ter protagonis-
mo político, será que internamente não há chamada de aten-
ção? Acho que não, o chefe sempre tem razão. Mesmo ridicu-
larizando o partido? 

O nosso partido sempre foi a reserva moral e ética  da 
sociedade moçambicana. Onde e quando perdemos nossos va-
lores da luta de libertação nacional?  Estamos  sendo um parti- 

do vulgar, parecido com outros. 
 

Pergunto: e os buracos das estradas para além da 
EN1, vamos dar nomes de dirigentes de que partido?   

A EN6, Beira-Machipanda, uma obra relativamente 
nova, já tem buracos que não terminam. Nos locais onde hou-
ve o processo "tapa-buracos" resultou em lombas, "corcun-
das", trabalho muito mal feito, VAMOS DAR NOMES DE 
QUEM?   

Discursos políticos "chicletes", artesanais, vazios, 
populistas e inconsequentes resultam quase sempre em tiros 
no próprio pé.   

Discursos despidos de objectividade e de qualquer 
carga político-ideológica de esquerda.   

ASSIM, NÃO GANHAREMOS ELEIÇÕES POR 
MÉRITO, MAS POR DEMÉRITO DOS OUTROS.   

"FUTURO MELHOR" para todos moçambicanos 
não pode ser proclamado vagamente, sem nenhuma expectati-
va. Espero que o meu partido não esteja a degenerar-se.   

QUEM TEM TETO DE VIDRO NÃO DEVE LAN-
ÇAR PEDRAS PARA TETO ALHEIO.■ 

 A crise humanitária de Cabo Delgado está em risco 
de se tornar numa crise esquecida 
 
 

mente devastador, com relatos de deca-
pitações, raptos, incluindo de muitas 
crianças vítimas. 

 

Em Cabo Delgado, cerca de 70 
% dos quase de 1 milhão de deslocados 
internos vivem no seio de comunidades 
acolhedoras, que mesmo antes do fluxo 
dos deslocados já necessitavam de as-
sistência humanitária. O grupo de 
ONG’s internacionais em Moçambique 
entende que é necessária uma aldeia pa-
ra acolher deslocados internos e criar 
centros de trânsito e de  reassentamento. 

Beira (O Autarca) – Celebra-
se esta sexta-feira, 19 de agosto, o Dia 
Mundial Humanitário, num contexto em 
que a sociedade global continua a a-
cender a luz e o papel que os agentes 
humanitários têm de salvar vidas apo-
iando as pessoas afectadas pela crise dos 
conflitos. 

 

Um comunicado do grupo de 
ONG’s internacionais em Moçambique 
assinala que no seu quinto ano sem um 
fim imediato à vista, o conflito em cur-
so em Cabo Delgado  tem  sido  humana- 

“É por essa razão que queremos cele-
brar o papel crucial que as comunida-
des acolhedoras jogam em todas fases 
da resposta humanitária em curso em 
Cabo Delgado. Ao mesmo tempo a su-
perlotação, falta de serviços, falta de á-
gua, as práticas sanitárias e de higiene 
negativas, entre outras, levam ao au-
mento da morbilidade e mortalidade, 
particularmente um aumento alarmante 
da desnutrição aguda e da malária”. 

O 19 de Agosto visa manter a-
cesa a luz de milhões de voluntários, 
profissionais e pessoas afectadas pela 
crise, que fazem a provisão de serviços 
urgentes.■ (Redacção) 
 

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 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Tribunal de Barcelona decide entrega do corpo de 
José Eduardo dos Santos à ex-mulher, decisão que a 
filha Tchizé diz que vai recorrer 
 

na decisão do juiz, datada de terça-feira 
e enviada esta quarta-feira à Lusa. 

Duas facções da família dos 
Santos disputam, na Vara de Família do 
Tribunal Civil da Catalunha, quem fi-
cará com a guarda do corpo de José E-
duardo dos Santos. 

De um lado, está Tchizé dos 
Santos e os irmãos mais velhos, que se 
opõem à entrega dos restos mortais à 
ex-primeira-dama e são contra a reali-
zação de um funeral de Estado antes 
das eleições de 24 de agosto para evitar 
aproveitamentos políticos. 

Do outro, está a viúva Ana 
Paula dos Santos e os seus três filhos 
em comum com José Eduardo dos San-
tos, que reivindicam também o corpo e 
querem que este seja enterrado em An-
gola nos próximos tempos.■ (Redac-
ção/ Observador) 
 

 

nhol confirmou também a morte do anti-
go presidente angolano por causas natu-
rais. 

“O relatório de 9 de julho de 
2022 estabelece o tipo de morte natural, 
causa de morte insuficiência cardiores-
piratória crónica agravada por uma in-
fecção respiratória, cardiopatia isqué-
mica crónica e fibrose pulmonar”,  lê-se  

 

Tribunal espanhol atribuiu a 
custódia do cadáver de José Eduardo 
dos Santos à sua ex-mulher Ana Paula 
dos Santos. Tchizé dos Santos, filha do 
antigo presidente angolano, vai recorrer 
da decisão, disse esta quarta-feira à Lusa 
a advogada. 

A decisão do juiz de instrução 
número 11 de Barcelona de entregar o 
corpo do antigo presidente angolano Jo-
sé Eduardo dos Santos à sua antiga mu-
lher será sujeita a recurso por Tchizé 
dos Santos“, disse a advogada Carmen 
Varela à Lusa, explicando que o argu-
mento tem a ver com a competência do 
tribunal. 

“Vamos interpor recurso por 
entendermos que a jurisdição penal não 
é competente para deliberar sobre este 
assunto, que deve ser a jurisdição civil a 
pronunciar-se sobre ele”, argumenta a 
jurista, lembrando que “atualmente e-
xiste um processo em curso no tribunal 
civil sobre esta questão”. 

José Eduardo dos Santos, que 
governou Angola entre 1979 e 2017, 
morreu, no dia 8 de julho, com 79 anos, 
em Barcelona, Espanha, onde passou a 
maior parte do tempo nos últimos cinco 
anos. Esta quarta-feira,  o  tribunal  espa- 

 

Rastreio domiciliar mantém 
famílias livres da malária 

calidade de Matuba, no distrito de Chó-
kwe, na província de Gaza, já há relatos 
do sucesso da implementação da inicia-
tiva.     

Stefina Mocuvele, 62 anos, 
lembra que antes de colocarem as redes 
nas portas e janelas, na época do surto 
da malária, os netos estavam sempre 
doentes. Ela lembra que tinha que per-
correr cerca de 10 km para acompanhar 
o neto de seis anos ao hospital.  

O sucesso no controle da malá-
ria em Moçambique conta com a inter-
venção da comunidade científica.■ 
(Redacção/ ONU News) 
 

 Maputo (O Autarca) – Em 
Moçambique mais de 400 famílias es-
tão incluídas no projecto de rastreio do-
miciliar contra a malária. Nesses lares 
estão as mosqueteiras tratadas com in-
seticida que são convencionalmente u-
tilizadas para o controle da doença tam-
bém conhecida como paludismo. 

Colocar redes tratadas em por-
tas e janelas provou ser uma alternativa 
à pulverização residual interna e reduz a 
dependência de inseticidas químicos. 

Algumas famílias consideram a 
iniciativa, um contributo valioso no 
controle de vectores  da  malária.  Na  lo- 
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