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CÂMBIOS/ EXCHANGE/ 28/07/2006

Uma incursão na História recente dos Municípios de  Moçambique (2/3)

 

Toda a Beira virou subúrbio 
Drenagem e saneamento da cidade da Beira e da região suburbana 

(The Beira Sewerage and its Surroundings Drainage) 

durante os 16 anos de Guerra, devi-
do ao espírito de “revolta” da sua 
população (1976 / 1992); 5. - A in-
competência total (anterior) no Mu-
nicípio da Beira, na gestão da coisa 
pública, “RES – PUBLICA”, que 
também provocaria a progressiva 
degradação do sistema de “DRE-
NAGEM   e  SANEAMENTO  da
 

As causas da ac-
tual situação de degrada-
ção da Beira poderiam 
ser resumidas em CINCO 
pontos: 1.  –  A  Indepen- 
 

CIDADE da BEIRA e 
da REGIÃO SUBUR-
BANA (The Beira Sewe-
rage and its Surroun-
dings  Drainage)”, entre

aspas, como vinha intitulado na ca-
pa da apresentação do  Projecto em 
1967. 
 

 É que se esqueceram que –
TECNOLOGIA NÃO TEM IDEO-
LOGIA –, e há regras a cumprir e 
uma delas é a MANUTENÇÃO.
Quando estas regras são destruídas 
é o descalabro total. Daí a ruptura 
actual ao sistema inovador então e-
xistente na Cidade da Beira –, das
Estações   Elevatórias  para  Drena-
 

dência de Moçambique em 1975 
(Independência que não está em 
causa, mas o que se fez dela); 2. - 
Os extremismos oportunistas de 
militantes “ad hoc” da Frelimo, na 
Beira (1974/ 1975); 3. - A fuga de 
técnicos europeus e outros (1974 / 
1975 / 1976 em diante); 4. - A Pe-
nalização   da  Beira  pela  Frelimo, 
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Soluções Empresariais e Particulares 
O maior Internet C@fé da Beira 

Agora com preços mais baixos da cidade 
 

Rua Correia de Brito nº 192 R/C – Tel:+258-23320588 – Fax +258-23320824 – E-mail: teledata.beira@teledata.mz 

Maio e Junho (1969). Comunica-
ção feita pelo Eng.º Jaime Simões 
Cordeiro. 

 

A exploração da rede de sa-
neamento da cidade da Beira teve i-
nício em 15 de Dezembro de 1966 
com a ligação ao primeiro prédio. 
Empreitada concluída em Outubro 
de 1967, na altura, Presidente da 
Câmara Municipal da Beira 
(CMB), “o deputado da Nação”,
Dr. José Domingos Janeiro Neves. 
Calculado um período máximo de 
30 anos com o sistema de sanea-
mento da altura para servir uma po-
pulação citadina em crescimento de 
25 mil / 35 mil habitantes com pro-
jecção até 121 mil habitantes em 3 
décadas. Portanto o sistema geral 
de Drenagem e Saneamento de en-
tão duraria até 1997 com a manu-
tenção regular por pessoal moçam-
bicano e português. Evidentemente 
nessa cifra de 1967 não está incluí-
da a população do subúrbio (90 / 
100 mil hab.?!), nem os 40 mil tu-
ristas “rodesianos” da antiga Rodé-

 

gem das águas equilibrando as i-
nundações – se hoje funcionassem 
evitariam as bolsas de água actual-
mente existentes, um pouco por to-
da a Cidade da Beira, sobretudo 
nos subúrbios com as inevitáveis 
malárias, cóleras, disenterias e to-
das as enfermidades afins conse-
quências do enfraquecimento do 
sistema imunológico do organismo 
humano.  
 A Obra na cidade da Beira, 
foi feita. Estudo e Projecto da Dre-
nagem e Saneamento da Beira de 
1960 a 1962. Início da execução da 
Empreitada de 1962 a 1967. Pro-
jecto apresentado em Luanda (An- 
gola), em 1969, como paradigma 
da  Moderna  Engenharia   Mundial 
 

 

na área. Prelecção integrada nas 
“2as Jornadas de Engenharia e 
Arquitectura   do  Ultramar”  em 

Imagem de Desaguadouro da Beira em 1967 após 5 anos de Obras de 
Drenagem e Saneamento da Cidade da Beira e da Região Suburbana: - 
Descarga de Cheia por uma das bocas em baixa-mar vista por Jusante 

(direcção por onde correm as águas para o mar) 

Desaguadouro Suburbano da Beira de ligação com o Canal A, 
atravessando a Cidade. 

Imagem de 1966 após Obras de Drenagem e Saneamento da Cidade da 
Beira e da Região Suburbana 
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Construção da ponte sobre o rio Zambeze 

Finalmente obras podem iniciar este mês 

sia de Ian Smith que “invadiam” 
periodicamente as praias do Macú- 
ti, Ponta Gea e toda a cidade Bei-
rense, com lugares de lazer “for 
whites only” (para brancos somen-
te). 

Hoje a Beira conta com cer-
ca de 350 mil habitantes de popula-
ção fixa podendo atingir eventual-
mente 500 mil habitantes no global 
com a população flutuante. Duas 
ou três vezes mais que o previsto 
em 1962.  

Esquecendo os ismos ideo-
lógicos actuais, pode se considerar 
pela qualidade da obra, ter sido 
orientada por uma verdadeira elite 
da engenharia (portuguesa), mesmo 
pelos padrões de tecnologia de ho- 
je. Funcionava? O que é certo é que 

CÓLERA na BEIRA, CONTI-
NUARÁ INEVITÁVEL, SEM A 
SOLUÇÃO URGENTE da questão 
da DRENAGEM e SANEAMEN-
TO da CIDADE da BEIRA e da 
REGIÃO SUBURBANA. E essa 
questão não depende somente da 
Edilidade da Cidade da Beira.
No fundo é uma questão Política.  

Da História colonial de 
Moçambique, a interacção do Go-
verno Central de Portugal em Lis-
boa, através do Ministério do “Ul-
tramar”, na articulação com as Edi-
lidades – Câmaras Municipais co-
loniais, merecia estudo. Com hu-
mildade e distanciamento ideológi-
co, poderia servir para se aprender 
algo. 

(termina no próximo Dialogando)

funcionava e funcionou de 1967 até 
1974 / 75/ 76, declínio da manuten-
ção regular das estações elevatórias 
que aliviava a Beira dos seus resí-
duos líquidos excedentes, drenando 
o pantanal onde a cidade com mui-
to esforço foi erigida. O elevado ní-
vel freático (águas subterrâneas) da 
Cidade da Beira e entupimento das 
valas de escoamento, serão prova-
velmente, as causas principais dos 
quintais suburbanos alagados quase 
permanentemente na ocorrência de
chuvas intensas acrescidas das ma-
rés. A infiltração da concentração
do lixo e dejectos dos aterros pode-
rá provocar contaminação dos ní-
veis freáticos por onde circula a ca-
nalização da rede de abastecimento 
de   água   potável  à  população.  A

 Pevê-se que as obras de 
construção da ponte sobre o rio 
Zambeze comecem ainda no de-
curso deste mês de Agosto, tornan-
do uma realidade o empreendimen-
to cuja primeira pedra foi lançada 
em Dezembro do ano passado pelo 
Presidente da República, Armando 
Guebuza. Desde lá o início das o-
bras que deverão estar concluídas 
no prazo de dois anos já conheceu 
sucessivos adiamentos. 
 Segundo garantias dadas 
pelo director geral da Admnistra-
ção Nacional de Estradas (ANE), 
Ibraimo Remane, o projecto não es-
tá atrasado e o prazo de conclusão 
da obra em 2008 será cumprido. 
 

 A fonte afirmou que a cons-
trução da ponte sobre o rio Zambe-
ze respeita a uma nova modalidade 
de financiamento, a semelhança 
dos projectos de construção das 
pontes sobre os rios Lugela e Melu- 
co, estas últimas de  menor  dimen- 
 

s
  
ão. 

Durante a fase de constru-
ção e depois da conclusão da ponte 
sobre o rio Zambeze, ligando as 
margens de Caia, em Sofala, e Chi-
muara, na Zambézia, espera-se um 
grande impacto sócio-económico, 
particularmente nas regiões directa-
mente afectadas. 
  

Na sua décima sessão ordi-
nária, realizada no último fim-de-
semana, na vila de Songo,os gover-
nadores das quatro províncias da 
região centro do país, analisaram o 
ponto de situação dos preparativos 
para o arranque das obras de cons-
trução da ponte sobre o rio Zambe-
ze, caracterizados pelo prolongado 
período que já levaram sem que a 
empreitada inicie. 

 O funcionamento do bate-
lão que assegura a travessia do rio 
Zambeze entre Caia e Chimuara
também foi objecto de análise na 
reunião dos governadoes de Sofala, 
Tete, Manica e Zambézia, tendo 
decido apenas pela montagem de 
painéis nas duas margens do rio 
contendo informação sobre os ho-
rários de entrada de funcionamento 
deste meio. 
 Em várias ocasiões, os u-
tentes têm se queixado do deficien-
te funcionamento do batelão, in-
cluindo da própria atitude arrogante 
da tripulação, factos que tem origi-
nado congestionamentos frequentes 
de viaturas (ligeiras e pesadas) nas 
duas margens do rio. Até existem 
denúncias de corrupao, para conse-
guir uma travessia rápida. 

 A delegaçao de Sofala que representou a província no II Festival Na-
cional da Cançao e Dança Tradicional é recebida esta tarde no Aeroporto da 
Beira, perante representantes do governo e da sociedade civil. 
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Acções que visam o combate as doenças, incluindo o HIV Sida

Governador apela para o maior 
envolvimento da Mulher 

lher do continente africano sobre os 
problemas que lhe afectam, sobre-
tudo as doenças, o analfabetismo, a 
violência doméstica, a exclusão so-
cial e tantos outros com vista a er-
radicá-los, em prol do desenvolvi-
mento social e económico do nosso 
continente. 

“No nosso país, a mulher 
moçambicana teve um papel de 
destaque na luta contra de Liberta-
ção Nacional e, hoje, é bastante no-
tável a sua participação nas tarefas 
de desenvolvimento, sobretudo nas 
áreas de Educação e Saúde, cujo 
desempenho, o Governo da provín-
cia de Sofala reconhece e louva” –
refere ainda o dirigente de Sofala. 

 O Governador de Sofala, 
Alberto Vaquina, apelou ontem a 
todas mulheres moçambicanas para 
se envolverem em acções que vi-
sam o combate as várias doenças, 
principalmente o Sida, a Malária e 
Cólera que causam muitas mortes 
no seio das comunidades, sobretu-
do nas crianças. 
 

 O apelo vêem expresso na 
sua mensagem de felicitação pela 
celebração do 31 de Julho, Dia da 
Mulher Africana, ontem assinala-
do, na cidade da Beira com alguma 
pompa e circunstância. 
 

 “Em nome do Governo da 
província e em meu nome, felicito, 
por ocasião da passagem desta da-
ta, a toda mulher africana e de So-
fala, em particular, a quem encora-
jo, na sua qualidade de mãe, espo-
sa, trabalhadora, a continuar com o 
exercício   exemplar   na  Educação 

dos filhos e da sociedade, em geral, 
e na produção com vista a criar o 
bem-estar e desenvolvimento, esta-
belecendo um clima harmonioso e 
de convivência salutar no ambiente 
que a rodeia, independentemente 
das cores políticas, confissão reli-
giosa, grau de instrução e posição 
social”. 
 O Governador Alberto Va-
quina salienta ainda que o dia é de 
reflexão profunda para toda  a  mu-

Aulas reiniciam com fraca aderência de alunos e professores  

Retomaram ontem, segunda-feira, 31 de Julho, as aulas nas escolas 
do ensino primário, básico e Médio geral, depois do período de gozo de 
férias de duas semanas. Ontem, primeiro dia após o reinicio, o ambiente 
foi caracterizado pela fraca aderência de alunos e professores, sendo que 
essa situação repete-se ciclicamente.  

 

A presença irregular de alunos e professores nas salas de aulas têm 
sido apontado como uma das razões que concorre para o fraco aproveita-
mento pedagógico no ensimo em Moçambique. Mais grave é que esse tipo 
de comportamente tem sido arrastado até a altura do emprego. 

Estão Abertas Inscrições para o Semestre Zero/ Propedêutico na 
ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 

 

Disciplinas do Semestre zero/ propedêutico: 
* História Económica e Social * Noções de Economia e Gestão * Noções de Direito * Matemática * Técnicas de Expressão 

Início das aulas: 15 de Agosto. Duração do curso: 5 meses, com um período laboral e pós laboral 

O aproveitamento positivo nas cadeiras do semestre zero dá acesso a um dos cursos leccionados na ESEG abaixo indicados: 
* Direito * Economia * Administração e Gestão de Empresas  * Gestão Turística 

Docentes qualificados 
Estamos em 4 cidades do país, nomeadamente Maputo, Beira, Chimoio e Tete 

Inscrições: de 3 de Julho a 12 de Agosto 
Condições de ingresso: Certificado da 12ª classe ou equivalente, BI ou Passaporte/ Dire e 2 fotografias tipo passe 
- Maputo: Av. Zedequias Manganhela nº 309, 3º e 4º andar. Contacto Sra. Marcelina ou Sra. Tânia – 843995640 

- Beira: Av. Eduardo Mondlane nº 1067, Prédio Avenida. Contacto: Dr. Eduardo Elias – 824695530 
- Chimoio: Rua Pigivit nº 593. Contacto Dra. Eunice Chichava – 824900840 

- Tete: Av. Keneth Kaunda nº 187. Contacto – 823176600 ou 826150490 

 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23 30 17 14, E-mail: oautarca@tdm.co.mz ou em mão
SIM, desejo assinar O Autarca por fax (  ), E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 
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