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MAPUTO
Quarta-feira
Máxima 33 – Mínima 24
Quinta-feira
Máxima 32 – Mínima 25
Sexta-feira
Máxima 31 – Mínima 24
Sábado
Máxima 32 – Mínima 25
Fonte: Canal do tempo
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Penso, logo existo”.
‒  René Descartes (1596-1650), 
filósofo e matemático francês.

Fernanda La Salete de 
Vassconcelos Teixeira 

é apontada em rumores 
que correm em ambientes 
geralmente bem informa-
dos do regime como tendo 
sido afastada da chefia do 
Gabinete da Primeira-dama 
de Moçambique, Isaura 
Nyusi, após cerca de um 
ano de exercício.

O que consta é que Fer-
nanda Teixeira (FT) terá 
sido afastado por via do 
Despacho Presidencial 

1/2016, de 11 de Janeiro. 
Como nunca mais foi for-
malmente anunciado, em 
vão tentámos confirmar jun-
to de fonte competente na 
Presidência da República, 
até ao fecho desta edição.

As nossas fontes acres-
centaram que a veterana 
da luta de libertação na-
cional Teresa Tembo po-
derá preencher a vacatura 
aberta com a alegada saída 
de FT.

(Redacção)

COMO DIRECTORA DO 
GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA

Fernanda Teixeira afastada

Cm

Fiquei espantado e, ao mesmo tempo, feliz 
quando me apercebi que o Correio da ma-

nhã completa, a 10 de Fevereiro, 19 anos de 
existência, um jovem que vi nascer, cujo cordão 
umbilical esteve ligado a mim, e não só, por 
algum tempo. 

Admirado porque, afinal, já passam muitos 
anos depois que eu, Leandro Paul e Refinaldo 
Chilengue, actual director editorial da publicação, 
trouxemos o jornal ao mundo e fizemos história.

A notícia encheu-me de alegria por uma razão 
muito simples: Quando lançámos o Correio da 
manhã ao mercado, algumas pessoas que não 
importa referir aqui os seus nomes, entre elas 
colegas de profissão, por motivos que até hoje 
desconheço, diziam, de boca cheia, que não irí-
amos a lado nenhum.

de: Alexandre ChiúrePensamento

As minhas lágrimas!

Hoje é dia de dupla festa na SOJORNAL, empresa formalmente criada a 31 de De-
zembro de 1996.

O jornal Correio da manhã completa 19 anos e a revista Prestígio nove.
Leia, a seguir, a recordação de parte do percurso desta instituição feita por um dos 

fundadores da empresa e primeiro sub-editor deste matutino, Alexandre Chiúre.
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No lugar de nos acarinharem e nos encorajarem a 
avançarmos com o nosso contributo para o engran-
decimento da família da comunicação social, ofere-
cendo um produto inovador (o Correio da manhã foi 
o primeiro electrónico ilustrado), olhavam para nós 
como simples aventureiros.

Para os nossos detractores, o jornal havia nascido 
já doentio ou com uma doença terminal e que, por 
essa razão, teria uma morte súbita. Não me chamem 
racista porque não sou, mas, infelizmente, esta é a 
forma de estar da nossa sociedade em que projectos 
de iniciativa de moçambicanos, em particular da raça 
negra, levam o selo de fracasso logo à nascença, sem 
motivos para isso.

Cientes disso e como forma de dar volta ao assun-
to, optámos, estrategicamente, por escolher Leandro 
Paul para o posto de director-geral, por ser mestiço. 
Ele era o rosto da sociedade e conseguiu abrir muitas 
portas. Eu e o Refinaldo assegurámos a área editorial. 

Com esta iniciativa, resolvemos um problema, 
mas criámos outro. Com o Leandro em frente do 
projecto e, modéstia à parte, com as nossas próprias 
influências junto do empresariado, conseguimos 
atrair negócio e fazer com que o nosso projecto ti-
vesse maior credibilidade no mercado.

As assinaturas e a publicidade começaram a 
chover e em tão pouco tempo passámos dos 18 mil 
meticais iniciais para pouco mais de 200 mil meticais. 
Há que reconhecer que passámos por alguns momen-
tos de dificuldades em que nós, sócios, não tínhamos 
salários e vivíamos de outros rendimentos. Mais tarde 

introduzimos subsídios, incluindo de transporte.
O novo problema que criámos ao colocarmos o 

Leandro no lugar de DG é que eu e o Refinaldo passá-
mos a ser considerados empregados do nosso colega. 
Lembro-me de um dia em que cheguei à empresa 
depois do DG. Um vizinho do escritório, mecânico, 
mestiço, dirigiu-se a mim e disse:

“Estás mal, irmão, o teu patrão já chegou”. 
Ri-me e respondi-lhe que não era meu patrão, mas, 
sim, meu sócio. Sorriu, virou as costas e continuou 
com o seu trabalho. Pela forma como reagiu, fez-me 
perceber que a minha explicação não o convenceu. 

Quando me lembro destas coisas todas caem-
-me lágrimas. Lágrimas de emoção e alegria por até 
hoje o produto que ajudei a criar estar em circulação 
e entre as melhores publicações da praça, perante 
muitas dificuldades que apoquentam a comunicação 
social moçambicana, que vão desde a escassez de 
publicidade aos custos de comunicações.

Não queria deixar passar esta oportunidade em 
que o Correio da manhã completa 19 anos sem ex-
primir o meu sentimento de alegria, reconhecendo 
que não é fácil manter em circulação uma publicação 
durante 19 anos sem parar pelas razões já evocadas. 

Hoje posso dizer, com muito orgulho, que os 19 
anos do Correio da manhã provam, de uma forma 
inequívoca, que estavam errados todos aqueles que 
pensavam que o projecto não tinha futuro. Eu e o Lean-
dro deixámos de fazer parte da SOJORNAL – Sociedade 
Jornalística, Lda., proprietária do Cm, um ano depois e 
abraçámos outras iniciativas empresariais. O Refinaldo 
Chilengue, com os seus novos sócios, está a conseguir 
levar o barco a bom porto e hoje a empresa de que sou 
sócio honorário conta com um novo produto, a revista 
Prestígio (coincidentemente lançada precisamente no 
dia em que o Correio da manhã fazia 10 anos: 10 de 
Fevereiro de 2007), o que significa crescimento.

Os meus parabéns aos sócios da SOJORNAL, 
aos colaboradores e, em especial, ao meu amigo e 
sócio-gerente, Refinaldo Chilengue. Faço votos para 
que tenham muito sucesso, o que passa pela contí-
nua inovação e modernização, não só em termos de 
equipamento, como também do produto a colocar no 
mercado. A era em que vivemos é cada vez exigente 
nesse sentido. 

Aquele abraço

SUPER DESCONTO

NA INSERÇÃO DE PUBLICIDAENA INSERÇÃO DE PUBLICIDAE
40%40%ATÉ

Para mais informações, favor contactar os nossos serviços 
comerciais através do telefone 21305326 ou email:  correiodamanha@tvcabo.co.mz

As minhas lágrimas!
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A Empresa Municipal de 
Transportes Rodoviários 

de Maputo (EMTPM) fechou 
o ano de 2014 com resul-
tados negativos em todos 
14 indicadores de produção 
programados para aquele 
período.

Segundo consta do Relató-
rio & Contas-2014, auditadas 
pela Ernst & Young, a empre-
sa registou no período um 
resultado líquido negativo no 
valor de cerca de 180,9 mi-
lhões de meticais, um decrés-
cimo de 3,76% relativamente 
ao exercício do ano anterior.

Não obstante o facto de o 
capital próprio da EMTPM ter 
sido positivo em 2014 (297,1 
milhões de meticais), as res-
ponsabilidades correntes ex-
cederam os activos correntes 
no valor de 26 milhões de 
meticais, refere o relatório da 
Ernst Young.

Acrescentando que a con-
tinuidade das operações da 
empresa, pressuposto assu-
mido na preparação das suas 
demonstrações financeiras, 
permanece fortemente de-
pendente do seu reequilíbrio 
financeiro, a conseguir atra-

vés do aumento dos capitais 
próprios.

Refira-se que, em 2014, a 
EMTPM transportou cerca de 
10,4 mil passageiros, menos 
51% face ao ano anterior, 
as receitas provenientes 
de venda de bilhetes foram 
no valor de 87 milhões de 
meticais, representando um 
decréscimo em 48% em re-
lação a 2013.

Despedimentos & 
acidentes

No período em análise, 
aquela empresa de transpor-

tes rodoviários de Maputo 
despediu um total de 41 traba-
lhadores, mais 15 em relação 
a 2013, sendo que no global 
houve uma redução da con-
tratação de colaboradores em 
91% no período em análise 
(foram admitidos apenas 10 
novos colaboradores, contra 
112 em 2013).

Em relação aos acidentes 
de viação, os autocarros 
da EMTPM envolveram-se 
em 258 sinistros em 2014, 
contra 457 face ao ano 
anterior.

(E. Arante)

A EMPRESA TEVE DESEMPENHO NEGATIVO EM TODOS INDICADORES

EMTPM fechou o ano no vermelho

Membros da comissão de 
inquérito sobre roubo 

de combustíveis no Termi-
nal de Cereais do porto de 
Maputo, na Matola, sofreram 
ameaças de morte durante 
o trabalho de investigação 
visando identificar os en-
volvidos.

Alegadamente, as amea-
ças são protagonizadas por 
alguns membros da Polícia 
da República de Moçambi-
que (PRM) supostamente 
envolvidos no roubo, segundo 
fonte da mesma comissão de 
inquérito ouvida pelo Correio 
da manhã.

As alegadas ameaças são 
feitas por telefone com o 
propósito de os intimidar e 
deixarem de prosseguir com 
investigações que se inicia-
ram logo após a deflagração 
de um incêndio de grandes 
proporções ocorrido na ma-
drugada de domingo dia 13 de 
Dezembro de 2015, na Matola, 
contou a fonte. 

A Polícia deteve nove pes-
soas, entre elas agentes da 
corporação e membros de se-
gurança privada da empresa 
Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM) em 
conexão com este incidente 

CASO DE ROUBO DE COMBUSTÍVEL NO PORTO DE MAPUTO

Membros da comissão 
de inquérito ameaçados de morte

que danificou uma plataforma 
de descargas de cereais e 
embarcações de pequena 
dimensão que estavam a ser 
usadas para facilitar o roubo.

A fonte do Cm, que pediu 
anonimato, censurou, entre-
tanto, a medida tomada pelo 
Governo de apenas demitir a 
direcção do porto e deixar os 
agentes da PRM que eram 
escalados para guarnecer a 
zona de combustíveis, “pois 
todos eles estão envolvi-
dos no esquema de roubo 
de combustíveis e não sa-
bemos porque não foram 
substituídos, pelo menos, 

por outros que nunca lá es-
tiveram a guarnecer a zona”, 
sublinhou o informante.

O presumível envolvimento 
dos agentes da PRM e da 
segurança privada da empre-
sa CFM foi confirmado pelo 
comandante provincial da 
PRM de Maputo, Jeremias 
Machaieie, indicando que 
alguns deles encontram-se 
detidos e a serem investigados 
para se apurar o nível do seu 
envolvimento no crime de rou-
bo de combustíveis num dos 
terminais do porto da Maputo, 
na Matola.

(F. Saveca) Cm



Quarta-feira 10/02/2016       6      Correio da manhã  Nº 4757

FLASH POINTS & AGENDA
Publicidade





As LAM têm novos gestores
AS LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE (LAM) têm, desde o 
início desta semana, novos componentes do Conselho de Admi-
nistração, que passará a ser liderado por António Pinto Abreu.
Abreu, exonerado no final de Janeiro do cargo de vice-governa-
dor do Banco de Moçambique, vai substituir Silvestre Sechene, 
que estava à frente da empresa desde Julho de 2014.
O novo elenco inclui ainda António Pinto, Hélder Júlio da Silva 
Fumo, Carlos Vasco Sitoe, Faizal Abdul Gafar, Renato Matus-
se e Paulo Negrão para os restantes lugares da administração.
De saída está Iacumba Ali Aiuba, que exercia o cargo de 
administrador-delegado da LAM.

Índia/Moçambique: Investimentos
UM QUARTO DO INVESTIMENTO da Índia em África nos 
últimos anos foi aplicado em Moçambique, correspondendo a 
mais de oito mil milhões de dólares norte-americanos, de acordo 
com o embaixador cessante indiano em Maputo,
“São relações bastante fortes. Os dois povos mantêm tro-
cas comerciais históricas”, afirmou Pavan Kapoor após uma 
audiência de despedida com o Presidente moçambicano, Filipe 
Nyusi, no final da sua missão em Maputo.
 

PIB subiu
O PRODUTO INTERNO Bruto de Moçambique subiu 5,6%, 
no quarto trimestre de 2015, que registou um crescimento 
económico de 6,1%, menos 1,1 ponto percentual face ao ano 

Flash Points 

AGENDA
10/02 – MAPUTO: Início do 4.º Congresso da Organização da Mulher 

Moçambicana (OMM).
10/02 – BISSAU: Secretário-Executivo, Murade Murargy, inicia visita 

à Guiné-Bissau (até 12/02).
10/02 – LISBOA: Comemorações do 1.º aniversário da Câmara de 

Comércio e Indústria Portugal-Guiné-Bissau, com a presença 
do presidente de Miguel Frasquilho, presidente da AICEP.

11/02 – PRAIA: Arranca FIAER 2016 - 1.ª edição da Feira Internacional 
de Ambiente e Energias Renováveis.

18/02 – LISBOA: Assembleia-geral do BIC.
22/02 – LUANDA: Equipa do FMI inicia visita a Angola para preparar 

nova avaliação (até 2 de Março).
9-13/03 – MAPUTO: Prossegue a Expoconstrução Tektónica Mo-

çambique, organizada pela Fundação AIP e Instituto para 
a Promoção de Exportações (IPEX), iniciada esta terça-feira.

16/03 – LONDRES: Conferência Fraud at Polls: the Mozambican expe-
rience, organizada pelo Department of International Develop-
ment and Department of Statistics public lecture da Chatham 
House, com Johan Ahlback e Joseph Hanlon.

20/03 – CABO VERDE: Eleições Legislativas.
10/04 – LISBOA: Termina prazo para BPI se adaptar a regras do BCE 

sobre activos em Angola.

Ferrão lança O Inspector de Xindzimila
É LANÇADO, ESTA SEXTA-FEIRA (12Fev.),  no Centro Kosmoz, na 
cidade de Maputo, o livro “O Inspector de Xindzimila”, uma obra da 
autoria de Virgília Ferrão, que nos remete à redescoberta de valores 
como a humildade, a família e o amor, com uma dose de suspense.
O Inspector de Xindzimila conta a história de um inspector, Dio-
nísio, que, ao regressar à sua terra natal, a pequena e pacata 
vila Xindzimila, em Moçambique, já sabia que teria de enfrentar 
o seu pai e uma antiga mágoa guardada.
Além disso, Dionísio traz consigo uma revelação que pode vir 
a surtir inimizades na família. O inspector só não esperava, no 
meio de tudo isto, apaixonar-se por Quina, uma moça da vila, 
com quem tem um breve romance. 

Recruitment, lda

J
Av. Marien Ngoabi, N° 1478,  Telfax: 21 400719,  

email: info@jprecruitment.co.mz, www.jprecruitment.co.mz

Maputo - Moçambique

R/c, Cell: 84 5005469, 82 9563601

Agenciamento de emprego • Mão-de-obra temporária

Recrutamento e Selecção • Treinamento e Formação

“nada é impossível” para garantir a paz
O PRESIDENTE MOÇAMBICANO, Filipe Nyusi, disse esta 
terça-feira que “nada é impossível” para garantir a paz com a 
Renamo, dando conta da iniciativa de um governante britânico 
para convencer o líder da oposição a voltar à sede de diálogo.
“Há condições para resolver o problema da paz. Espero que a li-
derança da Renamo entenda que para resolver o problema da paz 
não há nada impossível, sobretudo quando se discute dentro das 
regras, observando a lei”, afirmou Filipe Nyusi, numa cerimónia com 
membros do Governo para celebrar o seu 57º aniversário natalício.
Segundo o chefe de Estado moçambicano, o ministro britânico 
do Departamento para o Desenvolvimento Internacional, Nick 
Hurd, informou-o, numa reunião que mantiveram na segunda-
-feira na Presidência, em Maputo, que ia tentar falar com o líder 
da Renamo, Afonso Dhlakama.
“Encontrei-me com o ministro britânico, que me prometeu 
que falaria com o líder da Renamo. Espero que tenha con-
seguido”, declarou Filipe Nyusi.

anterior, avançou ontem o Instituto Nacional de Estatística 
(INE).
A desaceleração da economia moçambicana está patente nos 
gráficos do INE, que mostram um arranque forte no primeiro 
trimestre, de 7,1%, e uma tendência de descida de 6%, 6,3% e 
5,6% nos seguintes.

Oferta do UK
O REINO UNIDO vai disponibilizar 11 milhões de libras para 
Moçambique combater o fenómeno El Niño e desastres climá-
ticos como a seca e a baixa produção agrícola, anunciou em 
Maputo fonte oficial britânica.

http://lse.us2.list-manage1.com/track/click?u=aec1721d84d63015e69757eb6&id=e24dce7470&e=411a17b5b3
http://lse.us2.list-manage1.com/track/click?u=aec1721d84d63015e69757eb6&id=e24dce7470&e=411a17b5b3
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O Rancor do pobre
De: Thangani wa Tiyani

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS 
NO DIA 10 DE FEVEREIRO

1502 - Vasco da Gama parte de Lisboa para a segunda viagem ao 
Oriente, quatro anos após a primeira viagem.

1755 - Morre Charles de Montesquieu, filósofo, escritor e político 
francês, defensor da teoria da separação de poderes, na 
base da estrutura democrática do Estado, posterior à 
Revolução Francesa.

1961 - Luta armada pela independência de Angola. Seis dias depois 
dos primeiros confrontos, há novo ataque em Luanda, à 
cadeia de São Paulo.

1984 - Morre o presidente soviético Yuri Andropov, 69 anos.
1985 - Nelson Mandela, dirigente do ANC, rejeita a oferta de 

libertação condicional apresentada pelo Governo branco 
da África do Sul.

1999 - Xanana Gusmão é transferido da prisão de Cipinang para 
uma residência no centro de Jacarta, capital da Indonésia, 
onde permanece detido.

2008 - O Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, é al-
vejado durante um ataque à sua casa por homens armados 
e é evacuado de avião para Darwin, em estado grave. O 
Primeiro-ministro, Xanana Gusmão, também é atacado 
a caminho de Díli, mas não sofre nenhum ferimento. O 
major Reinado, líder de uma facção de militares rebeldes, 
morre na emboscada ao Presidente do país. 

O prazo de alguns mitos tradicionais africanos está 
expirando gradualmente com a evolução da so-

ciedade.
Desde a minha infância, numa família pobre africa-

na, dizia-se que “a xisiwana a xi na khulu” ‒ pobre 
não zanga ou pobre não tem rancor.

No entanto, os últimos desenvolvimentos rela-
cionados com a corrida para a presidência da FIFA 
mostram que o prazo deste mito tradicional africano 
está expirando.

O magnata sul-africano Tokyo Sexwale foi re-
jeitado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), 
representando 54 países africanos, na sua corrida para 
o cargo de presidente da FIFA.

Tokyo Sexwale era único e primeiro candidato afri-
cano para o cargo de presidente da Federação Inter-
nacional de Futebol, FIFA, fundada em Maio de 1904.

Mas a CAF endossou, em Kigali, Ruanda, a can-
didatura do asiático Sheikh Salman, do Bahrain, 
de 45 anos de idade, para presidente da FIFA. As 
eleições para a substituição do teimoso idoso suíço 
Sepp Blatter vão decorrer no próximo dia 26 deste 
mês em Zurique, Suíça.

O milionário sul-africano Tokyo Sexwale, confian-
do na sua riqueza multimilionária e na supremacia 
económico-industrial do seu país, desprezou os 
pobres irmãos africanos, sobretudo os vizinhos da 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) na sua campanha para o cargo mais alto da 
FIFA.

Os presidentes das Federações de Futebol da 
Namíbia e do Zimbabué avisaram que o magnata 
sul-africano tinha ignorado os seus vizinhos na cam-
panha. 

Disseram que Tokyo Sexwale mostrara sinais de 
falta de consideração e desprezo para com África, 
porque se calhar não precisaria dos seus votos em 
Kigali.

O recado chegou cedo aos ouvidos dos diri-
gentes da Federação Sul-africana de Futebol, mas 
ignoraram-no, confiando que a África do Sul é mais 
rica e industrializada de África e por isso teria apoio 
incondicional dos pobres. 

Mas os pobres vingaram-se em Kigali, mostrando 
cartão vermelho ao candidato milionário da rica África 
do Sul, que se considera big brother africano.

Sexwale desdramatizou o cartão vermelho. Diz que 
vai avançar para votos em Zurique, porque em Kigali 
não houve eleições do presidente da FIFA.

Os africanos pobres estão desgastados com a arro-
gância e recorrentes ataques de xenofobia manifesta-
dos por sul-africanos contra os seus irmãos africanos.

Afinal ‒ a xisiwana xinani khulu ‒ pobre tem rancor.

África rejeita magnata 
sul-africano para 

presidente da FIFA

Disponível  em diversos locais incluindo nas lojas 
Mabuko e nos balcões do Portador Diário em todo 
o país




