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EDITORIAL 
 

Homenagem a Kofi Annan 

 
da morte de Annan, ele passou a reflectir sobre a pessoa tão 
especial que o seu predecessor era. Para Guterres, a respos-
ta é simples, “Annan era único, e também, um de nós”. 
 Vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Kofi Annan 
serviu dois mandatos como secretário-geral da organização 
entre 1997 e 2006. Depois desse período, ele foi viver na 
Suíça de onde liderou sua fundação que completa 10 anos. 
 Dirigentes de vários quadrantes do mundo lamenta-
ram o desaparecimento físico de Kofi Annan, considerando 
 

 Beira (O Autarca) – O mundo esteve concentrado 
hoje, quarta-feira (13) no Gana para prestar a última home-
nagem a Kofi Annan, antigo Secretário-Geral da ONU – 
Organização das Nações Unidas, que faleceu no passado 
dia 18 de Agosto, aos 80 anos, na Suíça, vitima de doença.  
 Kofi Annan que tornou-se o primeiro cidadão afri-
cano de raça negra a assumir o cargo mais importante das 
nações unidas, tendo cumprido dois mandatos consecutivos 
até o ano 2006, foi considerado uma pessoa muito especial, 
pela sua dedicação a causas mundiais. 
 Moçambique esteve representado no funeral de 
Kofi Annan pelo antigo Chefe de Estado, Joaquim Alberto 
Chissano. Graça Machel também participou do funeral de 
Kofi Annan. 
 Durante o funeral, o actual secretário-geral da 
ONU,  António  Guterres,  disse que desde o choque inicial 
.    
    que deixa um vazio ireparável.■ (R)  

 

Frase: 
A vida não consiste em ter boas cartas na mão e 
sim em jogar bem as que se tem – Josh Billings 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.74 71.14 EUR UE 

59.73 60.93 USD EUA 

4.08 4.16 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Furtivos flagrados em Nhamacuenguere (zona 
tampão do PNG) acusados de cinco crimes legais 

        Beira (O Autarca) – Os seis 
indivíduos flagrados em actividades de 
caça furtiva na comunidade de Nhama-
cuenguere, uma zona tampão do Par-
que Nacional da Gorongosa pertencen-
te ao posto administrativo de Mafam-
bisse, distrito de Dondo, na província 
de Sofala já foram formalmente acusa-
dos pelo Ministério Público de cometi-
mento de cinco crimes legais.  
             Segundo apurou O Autarca, os 
cidadãos que encontram-se detidos 
desde domingo último (09) nas celas 
do Comando Distrital da PRM de Go-
rongosa deverão responder pela prática 
de crime de (i) caça ilegal na zona tam-
pão do parque; (ii) caça nocturna; (iii) 
posse ilegal de armas de fogo; (iv) uso 
ilegal de armas de fogo; e (v) abate de 
espécies protegidas por lei. O processo 
foi promovido pela Procuradoria Dis-
trital de Gorongosa e já submetido ao 
Tribunal Judicial Distrital de Gorongo-
sa. 
              Os cidadãos em causa foram 
flagrados quando faziam-se transportar 
numa viatura de marca Toyota Land-
Cruzeir, com chapas de matrícula MBF 
31-85, que foi apreendida pelas autori-
dades.  
             Na circunstância, os seis sus-
peitos ora detidos foram encontrados 
na posse de três armas de fogo de calí-
bre 22, 308 e 12; 198 munições, das 
quais 167 de calíbre 22, 21 munições 
de calíbre 308 e 10 de calíbre 12.  
            Foram igualmente apreendidos 
na posse  dos  implicados  uma  culatra 

 contram detidos nas celas do Comando 
Distrital da PRM de Gorongosa, por si-
nal pessoas muito conhecidas na cida-
de da Beira, foram neutralizados pelos 
fiscais do Parque Nacional da Goron-
gosa. O Autarca apurou que a sua neu-
tralização resultou de denúncias de 
membros da comunidade de Nhama-
cuenguere. 
 O Projecto de Restauração do 
Parque Nacional da Gorongosa tem 
privilegiado excelentes relações com 
as comunidades que residem em redor 
da zona de conserção, tanto que tem 
promovido uma série de acções com 
foco no desenvolvimento humano, o 
que tem permitido articulação necessá- 

de arma de fogo, um GPS e três olofo-
tes. Quanto aos animais caçados e aba-
tidos, figura do processo nove três 
changos (uma fêmea e dois machos), 
uma imbabala fêmea, um facocero ma-
cho, duas pivas (ambas sub-adultas) e 
duas perdizes. 
 

              Fonte do Parque Nacional da 
Gorongosa confirmou ao nosso jornal 
que todos os animais abatidos pelos 
furtivos figuram da relação de espécies 
protegidas por lei. 
 

Detenção resultou da denúncia dos 
membros da comunidade de 
Nhamacuenguere   

 Os seis indivíduos  que  se  en- 
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membros do grupo apresentou qual-
quer licença ou livrete das armas apre-
endidas. 
 

Detenção deste grupo traz à prova 
novo paradigma 
 O Administrador do Parque 
Nacional da Gorongosa, Pedro Muagu-
ra, referiu ao nosso jornal que a deten-
ção dos seis indivíduos vem provar que 
a caça furtiva actualmente não é exer-
cida somente por pessoas consideradas 
pobres, que abatem os animais protegi-
dos como fonte de sobrevivência.  
 “É uma vergonha. São pessoas 
de renome aí na cidade da Beira. Pes-
soas adultas, alguns até com fama de 
empresários” – afirmou Pedro Muagu-
ra, para quem fica mais do que prova-
do que os caçadores furtivos não são 
somente pessoas consideradas pobres. 
“Aqueles senhores não são pobres” – 
anotou, enfatizando que nos últimos 
tempos a caça furtiva tende a ser prati-
cada por pessoas bem posicionados na 
sociedade, que a exercem por prazer, 
desportivamente.■ (Chabane Falume) 

 
uma equipe de fiscais que com o apoio 
da comunidade conseguiram neutrali-
zar o referido grupo” – trecho de uma 
comunicação interna do Parque Nacio-
nal da Gorongosa de que O Autarca te-
ve acesso. 
 Segundo consta da nota, um 
dos suspeitos apresentava uma licença 
de caça para outras áreas e que apenas 
autoriza o abate de espécies  como  ga- 

ria para o combate de práticas prejudi-
ciais ao eco-sistema. 
 Em Nhamacuenguere, uma zo-
na limite do Parque Nacional da Go-
rongosa, tem sido frequente o avista-
mento de animais que atravessam o li-
mite do parque para pastagem e depois 
regressam ao seu habitat normal sem 
sofrer qualquer tentativa de abate por 
parte dos membros da comunidade lo-
cal que beneficiou de sensibilização 
para a sua protecção. 
 “No dia 09 de Setembro de 
2018, o Parque Nacional da Gorongosa 
recebeu diversas denúncias de mem-
bros da comunidade de Nhamacuen-
guere que estavam muito preocupados 
referindo a presença de um grupo de 
caçadores furtivos afirmando que se 
deslocavam numa viatura e faziam dis-
paros sucessivos durante a noite. 
 O corpo de fiscalização do 
Parque Nacional da Gorongosa já tinha 
conhecimento das incursões que vin-
ham sendo feitas nessa mesma zona 
por caçadores furtivos armados, mas 
sem ter tido sucesso na captura dos 
mesmos. 
 Foi  imediatamente   destacada 

Tenza Muamudo Pernaz afastada do 
cargo de delegada da LAM-Beira 

 Beira (O Autarca) – Tenza 
Muamudo Pernaz foi afastada nesta 
quinta-feira (13) do cargo de delegada 
da LAM – Linhas Aéreas de Moçambi-
que, na cidade da Beira. 
 A decisão foi tomada pela re-
cém criada Direcção Geral da empresa. 
 O afastamento de Tenza Mua-
mudo Pernaz acontece poucos dias de-
pois de ter circulado nas redes sociais 
um alegado abaixo-assinado dos traba-
lhadores da LAM-Beira, denunciando 
a delegada de más práticas de gestão. 

 Antes da sua nomeação para 
delegada da LAM na Beira, Tenza 
Muamudo Pernaz desempenhava as 
mesmas funções em Pemba. Em menos 
de cinco anos, a LAM na cidade da 
Beira já teve quatro delegados. 
 Alguns gestores séniores que 
comentaram o afastamento de Pernaz 
estranharam a decisão, considerando-a 
precipitada por ter sido tomada na base 
de “abaixo-assinado, e vêm nisso um 
mau precedente para a gestão das em-
presas, sobretudo públicas.■ 
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Vodacom apoia produção agrícola em Gaza 

 Maputo (O Autarca) – A Vo-
dacom escalou recentemente a provín-
cia de Gaza, onde procedeu a doação 
de 200 kgs de sementes aos agriculto-
res de Xai-Xai, com vista a impulsio-
nar a agricultura na província.  
 A oferta integra-se nas acções 
de responsabilidade social da Voda-
com para o bem das comunidades, ten-
do sempre como foco o desenvolvi-
mento da agricultura. Aliás, o governo 
de Moçambique elegeu a agricultura 
como base de desenvolvimento no 
país, um apoio que vem catapultar a-
quilo que é o objectivo do executivo. 
 A cerimónia da entrega de se-
mentes contou com a participação da 
Governadora de Gaza, Stela Zeca Pin-
to, pelo Presidente do Conselho  Muni- 

 
 

vimento da produção agrícola na pro-
víncia de Gaza.  
 A Associação dos camponeses 
de Sotuene, considera que esta doação 
da Vodacom composta por sementes 
para a produção de tomate, cebola, ce-
noura, pimento e couve vem fortificar 
ainda mais as potencialidades agrícolas 
que caracterizam a província.■ (Re-
dacção) 

cipal da Cidade de Xai-Xai, Ernesto 
Chambisse, Presidente do Conselho de 
Administração da Vodacom, Salimo 
Abdula, agricultores de Gaza e mem-
bros do governo. 
 No seu discurso, a Governado-
ra de Gaza, Stela Zeca Pinto, agrade-
ceu a Vodacom pelo apoio dado a As-
sociação de Sotuene e disse que este 
contributo vai ajudar para  o  desenvol- 
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Parcerias entre CFM e Sasol resultam na reabilitação 
do cais da Baia de Inhambane 
       Maputo (O Autarca) – A Sa-
sol e os parceiros da Petroleum Pro-
duction Agreement (PPA) (Companhia 
Moçambicana de Hidrocarbonetos - 
CMH e a International Finance Corpo-
ration - IFC) procederam ontem, quar-
ta-feira (12), a entrega da Ponte Cais 
reabilitada da Baia de Inhambane. Na 
ocasião, a Sasol anunciou a assinatura 
de um Memorando de Entendimento 
(MdE) com a Transmarítima para fi-
nanciar a reparação de dois barcos ope-
rados por aquela entidade estatal na 
travessia Maxixe e Inhambane. 
 Em 2017, a província de In-
hambane foi assolada pela tempestade 
tropical de categoria 3 de nome Dineo 
que afectou pouco mais de 550,000 
pessoas, causando dezenas de mortes, 
destruindo habitações, infraestruturas 
públicas, dentre outras. A tempestade 
danificou ainda quase que por comple-
to o Cais das cidades da Maxixe e In-
hambane, incluindo dois barcos, no-
meadamente Magulute e Baía de In-
hambane. 
 Dada a situação, os danos tive-
ram impacto grave sobre a mobilidade 
da comunidade uma vez que, os Cais e 
os barcos de travessia eram diariamen-
te utilizados por milhares de passagei-
ros.  
 Na altura, o Governo provin-
cial lançou uma campanha para mobili-
zação de fundos para reabilitação das 
infra-estruturas danificadas. Pronta-
mente, a Sasol manifestou vontade de 
contribuir na resolução destes proble-
mas como parte da política de respon- 
sabilidade social da instituição, o que 
culminou na assinatura de um memo-
rando de entendimento entre a  Sasol  e 

os Caminhos de Ferro de Moçambique 
(CFM). 
 

 Com a conclusão dos traba-
lhos, nesta quarta-feira, realizou-se a 
cerimónia de entrega das infra-estrutu-
ras reabilitadas e abertura oficial para 
que os utentes voltem a usar a Ponte-
cais de forma segura. 
 

 “Estamos muito satisfeitos por 
poder testemunhar esta cerimónia de 
reabertura  do  cais   pois,   entendemos 
 

que centenas de pessoas voltaram a ter 
as suas vidas normalizadas, visto que 
são os principais beneficiários e eles 
precisam atravessar diariamente a baía 
de Inhambane para desenvolver os seus 
variados ofícios e actividades. A reabi-
litação do cais e barcos de travessia irá 
melhorar significativamente as condi-
ções de segurança, permitir uma rota 
vital de serviços e contribuir significa-
tivamente para a saúde económica das 
comunidades afectadas”, disse Jon 
Harris, Vice-Presidente Executivo da 
Sasol.■ (Redacção) 

 
 

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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 Tribos que se isolaram para sobrevi-
ver, entram em extinção por falta de con-
tacto externo. Terá sido assim também na 
História do Turismo – a necessidade de mo-
bilidade constante de pessoas e bens, entre 
regiões na Europa medieval, favoreceria as 
trocas comerciais e pontes de comunicação.  
Para tal efeito seria instituído o pagamento 
de pedágio (taxas de portagem), que mais 
tarde um senhor feudal, francês, aboliria na 
sua região. 
    «A cobrança de pedágio era uma prá-
tica tão comum que quando Odo de Tours, 
no século XII, construiu uma ponte sobre o 
Loire e permitiu o livre trânsito, sua atitude 
provocou assombro.» (Apud Huberman 
1936 / 1969, 27). 
    Surgiria assim o substantivo – Turis-
mo, originado do nome da cidade francesa 
de Tours, relacionando-o com viagens. 
    No caso supra-titulado, Lagos (Algar-
ve), no extremo sul de Portugal, possui óp-
timas condições a nível mundial para um 
Turismo Histórico com parcerias inteligen-
tes internacionais. E, seria através de  even- 

tos relacionados também com a escravatura 
histórica, cujo início global teve epicentro 
na baía de Lagos nos eixos transnacionais 
Europa - África, Mediterrâneo - Atlântico e 
os Oceanos Índico e Pacífico.   
    E é mercê desse legado incontornável 
que surge a importância da Lagos algarvia. 
Herança histórica que urge abordar com 
distanciamento, contribuindo para exorci-
zar as consciências se tal for o caso, e de-
senvolver novas aproximações ao fenóme-
no.  
    Actualmente, na Europa e Américas, 
reputadas Universidades, ONU e seus de-
partamentos – UNESCO, Migrações, Direi-
tos Humanos, et cetera, e outras institui-
ções de investigação, salientam a importân-
cia das ‘diásporas africanas’ (forçadas) ao 
longo dos séculos, nas construções geo-de-
mográficas do mundo actual na Europa e 
Américas. Os novos conceitos de Afro-A-
mericano, Afro-Europeu, surgem nesse âm-
bito. (‘Exempli gratia:’ a selecção francesa 
de futebol, campeã mundial 2018). ■ 
(CONTINUA) 
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