
 



O CLUBE MAIS ANTIGO DE LOURENÇO MARQUES 

CLUBE DE GOLFE DA POLANA 

Edifício do Clube de Golfe 

Fundado em 1895, nos terrenos onde actualmente se encontram as instalações fabris da 
firma P. Santos Gil e os depósitos da Caltex. 

Em 1914 mudou-se para a zona de Sommerschield da Polana, ocupando o campo de golf 
a área onde presentemente se encontra a Igreja de Sto. António da Polana e toda a zona «A» 
do Bairro dos Cronistas. 

O plano de urbanização que criou o Bairro dos Cronistas obrigou o Clube de Golfe da 
Polana a procurar novamente outras instalações. Em 1955 começou-se a construção do novo 
campo tendo ficado completados os trabalhos em 1956, com 18 buracos. 

Durante alguns anos o Clube continuou a fazer uso da Sede ant iga ao lado do actual Clube 
de Lourenço Marques, mas em 9 de Abr i l de 1961 foi inaugurada por S. Exa. o Governador-
Geral de Moçambique, Comandante Pedro Correia de Barros, a nova Sede. Na ala esquerda 

do edifício situa-se o Gabinete da Direcção, Sala de Jogo, Leitura, Bar, etc. 

Em 1963 foi inaugurado um parque in fant i l com piscina para a pequenada, fi lhos de sócios. 

Em 1964 foi construído um «Court de S q u a s h » — a única instalação em Moçambique 
para a prática de squash. 

Também devido à compreensão e ajuda do Eng.° Lopes Duarte, Director dos Correios, 
Telégrafos e Telefones, o Clube pôde contrair dois empréstimos à Caixa Económica Postal, sem 
os quais a construção da Sede cont inuaria, talvez, no plano d a : esperanças . . . E assim, cami
nhando progressiva e t r iunfantemente, mercê da união de todos os sócios e da boa vontade 
de simpatizantes, a prestigiosa colectividade tem singrado e subsistido. 

/ 
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Em 31 de_ Dezembro de 1964 o Clube de Golfe da Poiana t inha 308 sóc ios— 190 de golfe 
— 63 da secção Social e 55 Correspondentes e Juniores. 

Todos os anos é disputado nos Campos de Golfe o Campeonato de Moçambique com a par
t icipação de grande número de jogadores dos países vizinhos, incluindo os* melhores amadores 
da Áf r ica do Sul. Em 1964 inscreveram-se 60 jogadores estrangeiros, incluindo 10 jogadores 
internacionais de grande categoria. 

É, actualmente, o Presidente da Direcção do Clube, João Ferrão. 

Sala de convívio do Clube 

/ 
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SPORTING CLUBE DE LOURENÇO MARQUES 

O Sporting Clube de Lourenço Marques foi fundado em 3 de Maio de 1920 e pelos seguin
tes sócios: 

Jorge Belo, Joaquim Duarte Saúde, José Roque de Aguiar , Peter Mangos, António José de 
Sousa Amor im, Alberto Gonçalves Túbio, Júl io Belo, José Nicolau Argent , Edmundo Dantes 
Couto, Manuel Sousa Mar t ins , José Miguens Jorge, José Mendes Felizardo Mar t ins , Al f redo 
Carlos Sequeira, João Carvalho, Manuel Dias, José Lopes, Antón io Pimenta Freire, Augusto 
Gendre Ferreira, Antón io Mar ia Veiga Peres, Abí l io Carmo, João de Freitas e Fernando de Fi
gueiredo Magalhães. 

Na actual idade, o Clube tem cerca de 1300 sócios. 

Estádio coberto do Sporting 

MODALIDADES PRATICADAS E NÚMERO DE ATLETAS 

At let ismo — Andebol de 7 — Badminton — Basquetebol — Automobi l ismo — Ciclismo 
— Futebol — Futebol de Salão — Judo — Ténis de Mesa — Ti ro — Voleibol e Hóquei em 
Patins, num total de 600 at letas. 
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TAÇAS E CAMPEONATOS GANHOS PELO CLUBE 

Em 1961 o Sporting Clube de Lourenço Marques foi o campeão do Campeonato de Fute
bol de Moçambique, e vencedor da el iminatór ia do Ultramar para a «TAÇA DE PORTUGAL». 
Nesse mesmo ano também foi o campeão de ciclismo em Lourenço Marques. 

O Sporting Clube de Lourenço Marques, campeão de 1960 

Em 1962 foi o vencedor da «TAÇA DE PORTUGAL», em Basquetebol, na categoria de 
Seniores, disputada em Lisboa. 

Em 1962, fo i , também o vencedor do «I TORNEIO INTERNACIONAL DA ÁFRICA AUS
TRAL» , em Basquetebol, na categoria de Seniores. 

Foi vencedor do Campeonato Ul t ramarino, em Futebol, em 1963. Em 1964 foi o vencedor 
do Campeonato Nacional de Basquetebol, na categoria de Juniores. Igualmente foi vencedor 
de diversos Campeonatos Provinciais e Distr i ta is em diversas modalidades e categorias. 



Campeão Ultramarino em 1963 

As instalações do Clube ocupam uma área de cerca de t r in ta e quatro mil metros qua
drados. O seu Pavlihâo de Desportos tem capacidade para cinco mil pessoas. Na Província, é 
a mais importante Filial do Sporting Clube de Portugal, sendo considerada uma inst i tuição de 
uti l idade pública. 

Em 1965, d i r ig i ram os destinos deste prestigioso Clube, os seguintes Senhores: 

Presidente da Direcção: Eng.° Luís Júdice Folque. 
Vice-Presidente das Relações Públicas: Eng.° Joaquim Cabral Jacobetty. 
Vice-Presidente Admin is t ra t ivo : Dr. Manuel Lourenço Real. 
Vice-Presidente das Actividades Desportivas: Luís José Mar inho Falcão. 
Secretário-Geral: Rolando Maia Vinhos. 
Tesoureiro: Manuel de Almeida Saraiva. 

O Sporting Clube de Lourenço Marques mu i to tem contribuído para o desenvolvimento e 
prestígio do Desporto na Província. 
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CLUBE DE PESCA DESPORTIVA 

DE LOURENÇO MARQUES 

O belo edifício do Clube de Pesca Desportiva 

Considerada como prát ica generalizada a pesca desportiva tem passado pouco remoto em 
Moçambique, porém, a sua introdução, pelo menos em Lourenço Marques, é bem mais ant iga 
do que muitos dos seus actuais praticantes poderão supor. 

Aí por volta de 1924-25 já existiam aficionados, poucos, é certo, em número reduzido e 
sempre os mesmos que, quer de cima da velha ponte do Pavilhão da Polana, de saudosa memó
ria, que especados na muralha marginal , passaram horas sem conta na prática da modalidade, 
alheios às «piadas» dos «mirones» e indiferentes aos conceitos que deles faz iam amigos e 
desconhecidos. 

Todos esses primeiros praticantes se dedicavam à pesca pesada e, munidos de longas canas 
de bambu natura l , com linhas de algodão ou de linho enroladas em primit ivos carretos «center-
-pin» ou «Sacarborough», os componentes desse reduzido número de pioneiros — não mais de 
meia dúzia — cometeram verdadeiras proezas que muitos praticantes de hope, com material 
aperfeiçoado, não desdenhariam de averbar nos seus palmarés. 

Porém, esse pequeno grupo não fez escola e não deixou continuadores. Fechados em si 
mesmos — talvez por serem tidos como mais ou menos lunáticos e, por isso, frequentemente 
ridicularizados — os seus componentes não souberam, ou não quiseram, interessar outros, insu-
flando-lhes a chama sagrada e criando entre si e nos novos o necessário «espírito de grupo» 
para que o desporto evoluísse. 

A esse grupo pertenceram o velho Sprackett, já falecido, cujas capturas de tubarões, 
quer em número quer em tamanho, se tornaram famosas, e o Romeu Casaleiro, ainda vivo 
mas afastado das lides, a quem durante mui to tempo coube a honra de ter, sucessivamente, 
pescado as maiores garoupas gigantes até então vistas. 

Foi só depois da ú l t ima guerra mundial que a pesca desportiva alastrou explosivamente 
ao mundo inteiro, como epidemia impossível de conter, tendo at ingido Moçambique aí por 
volta de 1947-48, data em que pode situar-se o começo do af luxo de gente interessada que, 
em 1952, const i tuiu o primeiro grupo de aficionados que deu origem ao seu actual desen
volvimento. 
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Seria ingrato não mencionar a inf luência que neste grupo exerceu, nessa a l tura, Jorge 
Brun do Canto, grande pescador entre os maiores, que aqui deu proveitosas lições e acendeu 
o fogo sagrado quando por aí andou f i lmando «Chaimite»; os proveitosos ensinamentos sobre 
pesca grossa que nos proporcionou o falecido coronel John K. Howard e os contactos com cam
peões como Joe Brooks e com praticantes de experiência internacional como Alber t Van der 
Riet, Norman Marchai I , George Wooler e W. van Rooyen, para só citar alguns entre os mais 
notáveis que nos têm visitado e que, directa ou indirectamente, contr ibuíram para a evolução 
deste desporto entre nós. 

A doca do Clube 

O rápido desenvolvimento da pesca desportiva conduziu ao necessário agrupamento dos 
aficionados que, começando por formar «secções» especializadas dentro de alguns clubes de 
desportos náuticos, como o Clube Náut ico, em Lourenço Marques, e o Clube Náut ico, na Beira 
(que ainda hoje mantém essas secções em plena actividade), culminaram por fundarem clubes 
da especialidade. 

Deste, foi pioneiro o Clube de Pesca de Moçambique, criado na Beira mas de efémera 
duração, ao qual se seguiram, por ordem cronológica, o Clube de Pesca Desportiva, de Lourenço 
Marques e o Clube de Pesca de Gaza, em João Belo, ambos em plena actividade. 

O Clube de Pesca Desportiva, com mais de seiscentos associados, entre os quais se con
tam alguns dos mais destacados praticantes, possui embarcações próprias para a pesca grossa 
de al to mar, uma doca pr ivat iva e uma grandiosa sede, criou já reputação internacional que 
mui to tem honrado o clube e a Província. 

A part i r de 1952 a pesca desportiva evoluiu rapidamente em Moçambique. Primeiro em 
Lourenço Marques e depois, mais lentamente, em toda a Província, foram aparecendo cada vez 
mais adeptos deste desporto que hoje tem entre nós alguns milhares de praticantes. 

A princípio, como é natura l , o desporto era prat icado de qualquer modo, à maneira de 
«arranca-nabos», desajeitadamente. Mas dentre esse grupo inicial alguns houve que não se 
contentaram com apenas «t irar» peixe de qualquer forma e quiseram saber mais. Estabelece
ram contactos, cr iaram relações, aprenderam e, o que é mais importante, foram espalhando 
entre os confrades, os conhecimentos que iam obtendo, corrigindo-se e aperfeiçoando-se, pas
sando a pescar mais com a cabeça do que com os músculos, mais em «souplesse» do que 
em forca. 
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Entretanto, da Áfr ica do Sul, onde este desporto tem tradições estabelecidas, alguns des
portistas experimentados, apercebendo-se das possibilidades das nossas águas, começaram a 
visitar-nos com frequência e a contactar cada vez mais com os nosos praticantes que rapi
damente iam absorvendo todos os conhecimentos experimentando todas as novas práticas que : 

podiam. 

Este facto, al iado às descobertas feitas por Alexander e por van Rooyen (independente
mente um do outro, mas quase simultaneamente) das enormes possibilidades haliêuticas das 
águas do Bazaruto consolidaram entre nós o estabelecimento da pesca desportiva de alto mar, 
que culminou na realização ali do primeiro concurso de pesca, aberto a equipas de clubes da 
Rodésia, da Áf r ica do Sul e de Moçambique. 

A part i r de então o concurso de pesca-grossa do Bazaruto que se tem realizado regular
mente há dozes anos sem uma falha graças à iniciat iva do velho colono Joaquim Alves, pro
prietário da organização que tem o seu nome e que explora o turismo no arquipélago, adquir iu 
foros de tradicional. 

Com a nomeação de representantes em Moçambique da Internat ional Game Fish Associa-
t ion e a f i l iação dos nossos clubes nesta organização internacional, passaram a adoptar-se as 
regras internacionais de pesca desportiva em todos os concursos e o regulamento daquela com
petição foi-se tornando cada vez mais rígido e apertado, dando-lhe o nível internacional que 
lhe trouxe fama e que a ele atrai pescadores experimentados nas Bahamas, em Wedgeport, no 
Hawai, no Cabo Blanco, no Cabo e na Nova Zelândia. 

Assim, em poucos anos, os nossos desportistas foram-se graduando da pesca nas mura
lhas e nas praias à pesca de estuário e a l to-mar; da pesca no estuário e canais, em botes a 
remos, à pesca nas barras em «ski-boats» com motores fora de borda e, f ina lmente, à pesca 
grossa em poderosos barcos como os «srikers» do Clube de Pesca Desportiva; das tainhas, 
douradinhas e carapaus, às cavalas (serras), xaréus e barracudas; dos bonitos, dourados-do-
-al to e atuns, aos tubarões, veleiros e espadins (marlins). 

O prestígio criado pelas equipas portuguesas que têm disputado os concursos da Cidade 
do Cabo — onde se reúnem os mais experimentados «springbocks» — levou os organizadores a 
considerar o Clube de Pesca Desportiva como «convidado permanente» nos prélios entre c lu
bes e, nos internacionais, a equipa de Moçambique como um «must». 

Em Melinde (Quénia) onde Moçambique se fez representar antes da independência da
quele terr i tór io, ao lado de americanos, australianos, sul-africanos e rodesianos, a nossa equipa 
foi favori ta e, embora perdendo, os organizadores deram-nos a honra de inst i tuir , para futuras 
competições, um troféu f lu tuante que designaram por «THE HENRY, THE NAVIGATOR'S 
TROPHY». Infel izmente, embora convidados, Moçambique não pôde voltar a fazer-se representar. 

O concurso do Bazaruto tem sido várias vezes ganho por equipas moçambicanas, sendo de 
notar que o júri destes concursos, de que fazem parte delegados dos territórios vizinhos, é hoje 
tradicionalmente presidido por um delegado de Moçambique. 

As possibilidades da pesca desportiva das nossas águas são hoje conhecidas a lém-fronte i -
ras, não só entre os nossos vizinhos como também na América do Norte, na Europa, na Austrá
lia e Nova Zelândia. 

Esta projecção deve-se não só à actuação de alguns dos nossos pescadores mais desta
cados como, u l t imamente, à acção do Clube de Pesca Desportiva de Lourenço Marques, que 
reúne entre os seus membros alguns dos mais conhecidos pescadores de Áf r ica , tanto nacionais 
como estrangeiros, através dos quais tem procurado estabelecer contactos com a fraternidade 
do resto do mundo. 
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CLUBE MARÍTIMO DE DESPORTOS 

Aspecto exterior do Clube Marítimo de Desportos 

Em Lourenço Marques, foi fundado em 3 de Maio de 1948, por oficiais e mais funcionários 
da Capitania d o > o r t o de Lourenço Marques, o CLUBE M A R Í T I M O DE DESPORTOS. A sua sede 
e campo de jogos teve lugar nos terrenos da Capitania. Praticavam-se os desportos da Vela, 
Remo, Futebol e outros. 

Mui tos anos depois, mudaram as suas instalações para a Praia do Polana, onde construí
ram a sua nova sede. Esta consta de um grande Salão de Festas; um Bar para Homens; um 
Bar para Senhoras; cozinha e copa; sala para Direcção e Conselho Técnico; Balneários para 
ambos os sexos; seis quartos de cama para alojar embaixadas desportivas; um Hangar coberto 
para t r in ta embarcações e uma esplanada para cem embarcações. 

No presente, o Clube dedica-se somente aos desportos náuticos, mui to pr incipalmente, à 
Vela, Remo, Pesca, Caça Submarina, Ski aquático e Motonáut ica. 

Esta é mais uma agremiação desportiva moçambicana, que ao Desporto de Moçambique 
tem dado valioso contr ibuto. 
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ANTÓNIO MELO PEREIRA 

O PIONEIRO DO CINEMA 

EM MOÇAMBIQUE 

António Melo Pereira desde a juventude que se dedica à Sétima Ar te , profissão que 
iniciou na Metrópole, trabalhando com os melhores realizadores portugueses, como por exem
plo, Leitão de Barros e Brun do Canto, assim como com equipas estrangeiras que se deslo
caram a Portugal para produzirem f i lmes, entre as quais, dos realizadores Alejandro Perla, 
espanhol, e Max Nosseck, americano. António Melo Pereira também esteve em Londres, onde 
sstagiou durante seis meses, na Secção de Televisão da BBC. 

O produtor de «ACTUALIDADES DE MOÇAMBIQUE» nasceu próximo de Leiria — 
a linda princesa do Liz — tendo ido depois, para Lisboa, estudar, acabando por se prender aos 
encantos da capital . 

Em 1951, Antón io Melo Pereira vem para Moçambique integrado na equipa cinemato
gráf ica que ia produzir o f i lme « C H A I M I T E » , acabando por se f ixar na Província, ou mais 
propriamente, em Lourenço Marques. 

Sonhando sempre com projectos cinematográficos, inicia em Agosto de 1955 a fe i tura 
de um jornal mensal, de actualidades da Província, a que foi dado o t í tu lo de «ACTUALI 
DADES DE MOÇAMBIQUE», que desde então aparece regularmente nos écrans dos principais 
territórios portugueses. 

Depois o seu sonho cresceu . . . e há cerca de dois anos montou um laboratório, mo
dernamente apetrechado, no qual labora o seu jornal e Todos os trabalhos cinematográficos 
idênticos. 

Desde que se f ixou em Moçambique, Me lo Pereira tem produzido diversos Documentá
rios de elevado nível técnico e artíst ico, focando diferentes aspectos da Província, grangeando-lhe 
louros e merecidos elogios. 
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JOÃO TERRAMOTO 

O primeiro representante da Televisão Portuguesa, em Moçambique, foi o malogrado 
colega João Terramoto, falecido num brutal desastre, em Julho de 1969, quando se encontrava 
em serviço, a f i lmar as Corridas de Automóveis, no Autódromo de Lourenço Marques. 

Viera para Moçambique em 1959, iniciando a sua vida profissional na Beira, f ixando-se, 
pouco depois, em Lourenço Marques. 

João Terramoto num momento de reportagem 
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MANUEL AUGUSTO RODRIGUES 

PIONEIRO DO CINEMA E DO TEATRO 

Em Janeiro de 1897, desembarcava em Lourenço Marques, o que havia de ser mais tarde 
o grande pioneiro da indústria do cinema e teatro em Moçambique, Manuel Rodrigues e que 
ali se f inou no ano de 1944. 

A cidade era, então, um pequeno aglomerado de amigos, qual V i la de hoje, que nestas 
paragens a todos irmanava. 

Não eram passados dez anos, e devido a tenacidade forte desse pioneiro, que havia de legar 
a Moçambique um dos melhores exemplos de colono e patr io ta, saiu Lourenço Marques do seu 
marasmo, com a inauguração da sua primeira sala de espectáculo, assistida pelo seu Gover-
nador-Geral, Major Freire de Andrade e a que lhe deram o nome de «Salão Edison». 

Passaram-se os anos, e com eles, o desenvolvimento da cidade evoluiu na rotina própria 
daquela época. É tal o amor pela terra que o acolheu e tal a boa vontade dos amigos que o 
rodeavam, que levaram Manuel Augusto Rodrigues a sentir uma maior aspiração. Na reali
dade, o seu já agora modesto salão, não correspondia a digna sala de visitas que a terra 
merecia. 

Vencidos que foram os obstáculos quase intransponíveis, para aqueles tempos, e com o 
espanto geral da população ante tanta tenacidade e arrojo, seis anos volvidos, lança-se Manuel 
Augusto Rodrigues, na construção duma já moderníssima e ampla casa de espectáculos que a 
todos orgulhava. 

Esse orgulho foi tão elevado que, ainda hoje, os vindouros o sentem ao ler uma carta dos 
mais proeminentes velhos colonos dir igida a Manuel Augusto Rodrigues pedindo-lhe que ao 
novo teatro fosse dado o nome de «Gil Vicente». Essa carta, repassada de amor pela arte por
tuguesa e de sentimentos patriót icos, era assinada por uma centena de vultos de destaque de 
então e que hoje ainda lembramos com saudade ao ver os seus nomes invocados para designar 
algumas das Avenidas de Lourenço Marques. 

Manuel Augusto Rodrigues, que pertencia também a essa mocidade exuberante, cheia de 
uma vontade incomensurável de vencer, abraçou com carinho a ideia dos seus amigos e em 
1913 inaugurava o seu primeiro teatro já de vu l to , «Teatro Gil V icente», o primeiro teatro em 
terras de Moçambique e já um dos melhores de toda a Áf r ica. Presidiu à inauguração o Go-
vernador-Geral daquele tempo, Sr. Dr. Ferreira dos Santos, tendo como chefe de gabinete, o 
Comandante João Belo. 
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Para a estreia do primeiro teatro de Moçambique veio também a primeira companhia de 
teatro da Metrópole, empreendimento e organização esta, de que só o arrojado e desprendido 
empresário, Manuel Augusto Rodrigues, daquele tempo, seria capaz. Que momentos de fe l ic i 
dade e alegria deu, então, aos seus compatr iottas, este homem, à custa de tantos trabalhos e 
canseiras! 

Nós, os vindouros, nesta época dos telefones, correios aéreos, e mil uma facilidades de 
agora, é que avaliamos bem o trabalho exaustivo e privações até, por que Manuel Augusto teria 
de passar para alcançar os seus objectivos: apresentar o melhor, do melhor daqueles tempos . . . 

Em 1931, porém, contra a maré norma! do seu r i tmo de t r iunfo , uma vaga de pouca sorte, 
tudo muda, arrebatando-lhe o seu sonho, toda uma vida de trabalho e honestidade. Em poucos 
minutos, um incênido destruiu por completo todo o edifício e recheio do Gil Vicente», em que 
nem sequer o seguro lhe valeu por o mesmo não ter sido renovado. 

Seguem-se dias de desalento amargo, ao profundo golpe sofrido, na sua alma já abalada 
pelos anos que avançam e fa t igam as vontades mais fortes. Há amigos, porém, que o não de
samparam e o encorajam a prosseguir. 

Manuel Augusto Rodrigues, vê a cidade de Lourenço Marques, a terra dos seus filhos que 
também já é sua, a al indar-se, a povoar-se cada vez mais. Lembra-se com saudade de seu pas
sado de lutas e contrariedades vencidas. Escudado no seu ânimo forte e persistente, lança-se na 
construção do novo «Gil V icente», pois sente que ao f indar da sua vida alguma coisa de seu, 
alguma coisa da sua personalidade tem de legar à cidade a que tanto quis. E ao f indar o ano 
de 1933 inaugura o novo e elegante teatro da Avenida Aguiar , o seu novo «Gil Vicente». 

O que foi a noite de estreia, presidida pelo Encarregado do Governo, Senhor Tenente-
-coronel Soares Z i lhão, faiam-nos os periódicos daquele tempo. Noite de dist inção, br i lhan
tismo, luz e alegria para todos os que a ela assistiram. A l i acorreu a população em peso, quanto 
mais não fosse para patentear a sua satisfação e homenagem ao persistente pioneiro do teatro 
de Moçambique e a quem a cidade já tanto devia Noite de comoção forte para Manuel A u 
gusto Rodrigues, sua famíl ia e seus amigos, para o empresário de larga visão que se agigantava 
na adversidade e que não passava de uma sombra modesta dos seus tr iunfos. Noite momerá-
vel, aquela, nos anais do progresso ci tadino! Estava realizado o sonho do velho colono e pio-
nero, Manuel Augusto Rodrigues, que ainda viveu até 1944. 
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A representante da « M G M » entrega uma placa de homenagem 
aos Irmãos Rodrigues, em 1956 

Deixou raízes a sua vontade indómita, deixou reflexos o impulso da sua natural vocação. 
E assim, seus f i lhos, César e Manuel , continuadores da obra orgulhosa do pai , não se l imitando, 
somente, ao seguimento do t r i lho encetado, resolvem dotar Lourenço Marques, na sua ampla 
Avenida 24 de Julho, com mais um novo teatro, um dos mais luxuosos e delineados teatros 
modernos, onde tudo é com gosto e sobriedade. 

Como preito de homenagem ao autor dos seus dias e ao justo e valoroso pioneiro da in
dústria teatral de Moçambique, decidem dar-lhe o nome de «Teatro Manuel Rodrigues». 



CAPITÃO MANUEL SIMÕES VAZ 

FUNDADOR DO " N O T Í C I A S " 

O PRIMEIRO JORNAL DIÁRIO DE MOÇAMBIQUE 

O capitão Simões Vaz a ser galardoado pelo Presi
dente da Câmara de L. M. , homenageando os seus 
40 anos ao serviço da cidade, em 26 de Setembro 

de 1 9 6 1 . 

Nasceu em 9 de Setembro de 1889, frequentou a Escola Politécnica e depois as Escolas 
do Exército e Prática de Cavalaria, sendo promovido a alferes em 15 de Novembro de 1910. 
Foi promovido a tenente em 23 de Setembro de 1911 para seguir para S. Tomé em comissão 
ordinária, onde organizou e amestrou em pelotão de Cavalaria da Polícia. Seguiu em Junho 
de 1913 para Lourenço Marques, onde foi tomar parte num concurso hípico internacional sem 
vencimento e sem contagem de tempo de serviço, f icando colocado depois em Moçambique, no 
Quartel General, como defensor oficioso dos Conselhos de Guerra. 

Em fins de 1914 foi nomeado ajudante de Campo do Governador-Geral, General Joaquim 
José Machado, e também taquígrafo do Conselho do Governo, lugares que desempenhou cumu
lat ivamente, até ser concedida, depois de 14 de Maio de 1915, a demissão ao Governador-
-Geral que acompanhou no seu regresso a Lisboa. 

No mesmo ano voltou a Moçambique como subchefe do Estado-Maior da expedição coman
dada pelo coronel de Ar t i lhar ia Moura Mendes e de que era chefe do Estado-Maior o major L i -
berato Pinto. 

Foi encarregado da missão de proceder ao reconhecimento do vale do rio Rovuma, no que 
respeitava a recursos alimentares da região e vaus possíveis para passagem de tropas. Fez esse 
reconhecimento, apenas acompanhado de carregadores e seus cipaios, e gastou nele, numa ex
tensão de cerca de 500 quilómetros, cerca de um ano, tendo elaborado um levantamento expe
dito do percurso fe i to até uma localidade de nome Chivinde no ponto em que o rio saía do 
nosso terr i tór io. 
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Regressando mais tarde à Base, em Palma, depois da queda de Nevala, fo i , apesar de 
ser capitão de Cavalaria e subchefe do Estado-Maior, nomeado para comandar um batalhão de 
Infantar ia constituído por uma companhia europeia e uma indígena, com instruções para ir ao 
encontro duma formação alemã que se encontrava já em terr i tór io português, perto de uma 
povoação chamada Nhica, na margem direita do Rovuma. 

Com a aproximação desta coluna as forças alemãs ret iraram para a margem esquerda 
sem terem dado combate. 

Terminada a guerra f icou em Lourenço Marques e depois duma missão a Singapura de 
que foi encarregado pelo Governador Massano de Amor im, voltou a Moçambique em fins de 
1919, tendo então entrado em licença registada e pouco depois em licença i l imitada. 

Em Janeiro de 1920 abraçou def ini t ivamente o jornalismo, entrando como director da sec
ção portuguesa do bisemanário «Lourenço Marques Guardian», hoje «Diário». 

O primeiro art igo que escreveu para esse periódico, como jornalista profissional, e publ i 
cação num dos primeiros dias desse ano, foi subordinado ao t í tu lo «Colonização - ligeiras 
observações» e este mesmo tema serviu de assunto para dezenas de artigos escritos nos anos 
que se seguiram. 

Em 15 de Abr i l de 1926, no desejo de satisfazer uma necessidade que surgia na popula
ção, a de um jornal diário noticioso, iniciou a publicação do «Notícias», publicado regular
mente até hoje. 

Para a manutenção desse diár io, iniciado com pequeníssimo capital e l imitados recursos, 
teve de deitar mão de trabalho a ele estranho para obter recursos para a sua manutenção e 
assim foi professor de inglês e desenho no Liceu 5 de Outubro, intérprete oficial do Tr ibunal , 
dando simultaneamente lições de português a estrangeiros residentes em Lourenço Marques. 
Além disso foi contratado como redactor de actas do Conselho do Governo, ocupações que foi 
deixando à medida que o «Notícias» ia obtendo popularidade e firmando-se f inanceiramente. 

Durante os 42 anos de jornalismo profissional, não só pugnou enérgica e persistentemente 
pela colonização portuguesa da Província, como em artigos sucessivos pedia o desaparecimento 
dos Prazos da Zambézia, a passagem para a administração directa do Estado dos territórios na 
posse das Companhias Magestáticas do Niassa e de Moçambique e a nacionalização dos servi
ços de estiva do porto de Lourenço Marques, o que f inalmente se conseguiu em benefício do 
interesse nacional. 

Debateu em centos de artigos os problemas administrat ivos, económicos e de instrução, 
assunto duma campanha que se prolongou durante anos. 

Nas colunas do «Notícias» das edições publicadas nos 37 anos da sua existência encon-
tram-se assinados e não assinados, muitos centos de artigos t ratando da necessidade de se pro
mover o desenvolvimento agrícola e pecuário, defendendo os interesses legítimos da população 
e das suas actividades, pugnando pelo progresso e desenvolvimento de Moçambique, enf im 
dando sempre toda a cooperação, sem auxílo ou subsídio de qualquer natureza, aos Governos 
de Moçambique. 

Em 1938 foi eleito vogal do Conselho do Governo pelo distr i to de Gaza, e no mesmo ano 
escolhido, nesse Conselho, para seu delegado junto do Conselho de Administração dos Portos, 
Caminhos de Ferro e Transportes, lugar que desempenhou durante alguns anos! 

Desde essa data nunca mais deixou de fazer parte do Conselho do Governo, eleito por 
Gaza, ou do Conselho Legislativo, eleito pelos maiores contribuintes. 
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Actual edifício do «NOTÍCIAS» 

Durante alguns anos teve a honra, nunca anterior ou posteriormente t ida por qualquer 
outra pessoa, de ser simultaneamente vogal do Conselho do Governo, do Conselho de A d m i 
nistração dos C.F.M., presidente da Câmara do Comércio e director do principal jornal diário 
de Moçambique, tendo durante esse período defendido e pugnado pelos interesses da Província, 
seu desenvolvimento e prosperidade. 
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TRANSPORTES DE MOÇAMBIQUE 

A história dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique inicia-se com a construção do 
1.° troço do caminho de ferro Lourenço Marques-Pretória, em 1888, com 53 quilómetros de 
extensão, l igando Lourenço Marques à Moamba. O segundo troço foi inaugurado em 5 de 
Outubro de 1914, devendo-se à visão intel igente do Governador Freire de Andrade, prolon-
gando-se até Ungubana. Esta via foi a percursora do Caminho de Ferro do Limpopo, tendo 
em vista a intenção de alargar a zona de colonização europeia, no ubérirmo vale do Gui já, 
cuja l inha férrea se prolongou até lá, concluindo-se'em 1937. Em 13 de Maio de 1952 a linha 
foi prolongada mais 24 quilómetros, até à Aldeia da Barragem, centro do Plano de Fomento 
e Povoamento do Limpopo. 

Uma visto aérea do Porto 

Em 1 de Janeiro de 1953, foi iniciada a ú l t ima etapa deste grande empreendimento, que 
se concluiu mais rápido que o previsto, construindo, os portugueses, o caminho de ferro para 
além das fronteiras, em terr i tór io rodesiano. O primeiro comboio de Mercadorias para a Ro
désia do Norte, saiu de Lourenço Marques às 19 horas do dia 31 de Julho de 1955, chegando 
à Estação fronteir iça, do Pafúr i , no dia 1 de Agosto às 16.35. 
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Cais do Minér io 

DISTRITO DE MANICA E SOFALA 

Outro troço importante dos Caminhos de Ferro é a l inha Beira-Machipanda, que liga o 
Porto da Beira à Rodésia do Sul, que teve a sua conclusão em 1896. 

Por sua vez, a N iassa lând ia— hoje M a l a v i — d e s e j a v a possuir um fáci l acesso ao l i toral , 
através do Porto da Beira. Hoje existe um troço, Dondo-Rio Zambeze. 

Em 1922 formou-se a Transzambézia-Railway, Companhia part icular, que passou a explo
rar uma l inha, que entroncando no Dondo, alcança a povoação de Murraça, na margem direita 
do rio Zambeze. Depois de construída a Ponte sobre o rio, estabeleceu-se, f inalmente, a l iga
ção directa da Niassalândia com o Porto da Beira. A Ponte que atravessa o rio Zambeze é 
uma das maiores do mundo, medindo 3702 metros de comprimento. 

Estação Nova dos Caminhos de Ferro, na Beira 



DISTRITO DA ZAMBÉZIA 

Em 1 de Junho de 1912 o Estado iniciou a construção da linha férrea de Namacurra a 
Mocuba, que deveria constituir um ramal da linha Quelimane-Chire, várias vezes estudada, 
mas não fe i ta . Só em 1914 se deu início à construção dessa l inha, a part ir de Quelimane, que 
se prolonga até Mocuba. 

i 

Porfo de Quelimane 

DISTRITO DE TETE 

A Direcção dos Serviços de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes, em Abr i l de 1939 
iniciou a construção da linha férrea de Tete. Parte de D. Ana , onde entronca com a linha 
transzambézia e assegura a ligação da rica região mineira do Moat ize com o Porto da Beira. 

Esta l inha foi inaugurada em 29 de Julho de 1949, projectando-se o seu prolongamento 
até aos Planaltos da Angónia e Furancungo, locais privilegiados para a f ixação europeia. 

Edifício dos Correios, em Tere 
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DISTRITO DE MOÇAMBIQUE 

A l inha que começou a ser venti lada por Serpa Pinto, em 1889, só veio a ser realizada 
em 1912, num primeiro troço, indo do Lumbo ao Rio Monapo e Nacala. 

Em 1922, f izeram-se novos estudos e a l inha prolongou-se até Nampula, concluindo-se no 
ano de 1930. Prosseguindo-se na sua construção, a l inha foi prolongada até Nova Freixo, em 
1949, e depois, até ao Catur, e dali até Vi la Cabral, em 1969. 

Esta l inha férrea irá até ao Lago Niassa, no local denominado Porto Arroio, onde será 
construído um porto, destinado a receber o tráfego do Malawi , bem como de outros pontos 
da Áf r ica Central . 

A Barragem de Nampula 

A chefia e direcção dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique tem estado entregue 
ao Eng.° Fernando Seixas, desde 3 de Março de 1964, lugar que tem desempenhado com pro
vada competência. 
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A "DETA"—TRANSPORTES AÉREOS DE MOÇAMBIQUE 

«DETA» é a abreviatura por que é conhecido o Departamento dos Serviços dos Portos, 
Caminhos de Ferro e Transportes, que tem a seu cargo a Aviação Comercial. 

A «DETA» foi criada em Novembro de 1936, com dois aviões, para um total de cinco 
lugares, iniciando a exploração em 1937. 

0 primeiro avião da DETA 

Hoje a «DETA», com mais de 30 anos ao serviço de Moçambique, possui avultada e e f i 
ciente f ro ta de aviões, que cruzam a Província de lés-a-lés, em todas as direcções, colocando-se 
na honrosa posição de pioneira, de que justamente se deve prestar homenagem ao seu presti
gioso fundador, o Engenheiro Francisco dos Santos Pinto Teixeira, quando era Director dos Ser
viços dos Caminhos de Ferro de Moçambique. 

A «DETA» tem correspondido às crescentes necessidades do transporte aéreo regular, não 
se l imi tando à exploração das linhas onde é possível e até fáci l assegurar rentabil idade conside
rável, mas antes alargando a sua acção onde a relevância dos factores de carácter social e polí
t ico assim o aconselham a manter ligações aéreas e por vezes certas de frequências semanais. 

Tem excelentes Pilotos, e a bordo um serviço impecável, fe i to por simpáticas e gentis 
hospedeiras, que com a maior afabil idade t ra tam os passageiros, proporcionando agradáveis 
viagens. 

Também as oficinas da «DETA» podem ser consideradas modelares, equipadas com a apa
relhagem da mais moderna para inspecção, reparação e calibração, não só dos aviões e mo
tores, mas também, de todos os seus pertences e acessórios. 

Num terr i tór io como Moçambique, onde as distâncias entre os principais centros contam 
por muitas centenas de quilómetros — se não por milhares a aviação encontrou todas as con
dições para t r iunfar , impondo-se ao público como meio de transporte corrente e imprescin
dível na vida moderna. 
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O Tenente-Coronel A R M A N D O CERQUEIRA DA SILVA PAIS, quando Director da 
DETA, colocando um emblema de ouro ao Subdirector, Eng.° ABEL DE AZEVEDO, 

o actual Director 

Deste modo a «DETA» cumpre a sua missão de ligar entre si, e com a maior rapidez, 
segurança e conforto, os mais distantes pontos da Província, o que mui to contribui para o seu 
desenvolvimento e progresso. 

O pequeno transporte aéreo, geralmente sem carácter regular, já at ingiu em Moçambi
que um notável desenvolvimento, realizado pelas chamadas empresas de táxi-aéreo, actual
mente em número de 5. Dispõem no seu conjunto de 25 aviões, dos quais alguns bimotores, 
e cerca de vinte pilotos. 

Uma panorâmica do Aeroporto Gago Coutinho 
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O Comandante Branco ao ser-lhe imposta pelo General Costa Almeida, a Comenda da 
Ordem do Infante Dom Henrique 

Desnecessário será encarecer a importância dos serviços prestados à Província por estas 
organizações, l igando pontos onde o transporte regular da «DETA» ainda não pode dir igir-se, 
constituindo, muitas vezes, verdadeiras rotas adjuvantes das rotas regulares. 

O tráfego de longo curso é transportado principalmente nos aviões da TAP, através de 
Lourenço Marques ou da Beira, e em mui to menor volume, via Joanesburgo ou Salisbúria. Com 
a conclusão das obras de adaptação do aeroporto da Beira, as operações dos grandes jactos, 
os jactos da TAP passaram a escalar aquele aeroporto, competindo à «DETA» fazer as ligações 
imediatas com a capita!, o que se tornou desnecessário a part ir de 1 de Junho de 1970. 

O antigo edifício do Âeraporío de Mavalane 
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A DETA NA ERA DO JACTO 

A 10 de Janeiro de 1970, a «DETA», entra na era do jacto com a aquisição de dois aviões 
de puro jacto «Boeing 737» , com capacidade para 95 passageiros, sendo considerado o mais 
moderno e versátil da grande famíl ia «Boeing». 

Os dois aviões — a que foi dado os nomes de «ANGOLA» e «MOÇAMBIQUE» — tive
ram o seu baptismo solene naquela data, presidido pelo Arcebispo de Lourenço Marques, e 
por Madr inha, a Esposa do Governador-Geral, Senhora Dona Mar ia das Neves Rebello de 
Souza, tendo assistido ao acto as mais altas individualidades da Província. 

Após a cerimónia do baptismo, usou da palavra o Eng.° Fernando Seixas, Director dos 
Serviços de Portos, Caminhos de Ferro e Transportes de Moçambique, seguindo-se o Secretário 
Provincial de Obras Públicas e Comunicações, Eng.° Brazão de Freitas. 

Em seguida efectuaram-se dois voos turísticos, em que part ic iparam altas individualida
des civis, mil i tares e religiosas, bem como numerosos convidados 

Os elementos da fábrica «Boeing», que se deslocaram a Moçambique, ofereceram lem
branças aos pilotos e mecânicos que se deslocaram aos Estados Unidos para estagiar, durante 
as cerimónias que se efectuaram no Aeroporto Gago Coutinho. Foram contemplados os Coman
dantes Branco, A lmeida, Virgí l io e Ferreira da Costa; os pilotos Jorge Marques, J. Matos e 
J. Primavera; os mecânicos Mar t ins , Fidalgo, Fortuna e Castro. 

Desta forma, a «DETA», prossegue na sua senda de progresso e renovação, para continuar 
a oferecer o que de melhor existe no transporte aéreo, e corresponder à confiança nela depo
sitada, cujo lema é: SEGURANÇA — EFICIÊNCIA — REGULARIDADE. 

Convidados desembarcando do «Boeing 737» — «MOÇAMBIQUE — após o voo inaugural 
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COMO NASCEU UM GRANDE BANCO 

O NACIONAL ULTRAMARINO 

Sede do Banco, em Lourenço Marques, na A Y . da República 

A Carta de Lei «dada no Paço de Sintra aos 16 de Maio de 1864», por El-Rei D. Luís, 
autor izou a criação do Banco Nacional Ul t ramar ino, vindo, assim, sancionar o Decreto das 
Cortes Gerais, datado do dia 10 do mesmo mês. 
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Aspecto do interior do rés-do-chõo 

A criação deste Estabelecimento Bancário deve-se à iniciat iva do Conselheiro Francisco de 
Oliveira Chamiço, que t inha exercido no Porto e passara a exercer em Lisboa, actividade muito 
saliente na vida comercial. Arrojado e dinâmico, ele foi o fundador do Banco Nacional Ul t ra
marino, ao qual l igou o seu nome a sua for tuna, tendo sido, também, o seu primeiro Governa
dor, desde a data da sua fundação, em 1864, até 1888, ano em que morreu. 

Atravessava-se uma época em que se inst i tuíram muitos Estabelecimentos Bancários, mas 
este, distinguiu-se de todos, em virtude do seu programa, que consistia não só em realizar ope
rações da sua especialidade, no Continente português, como em levar capitais e estender a sua 
actividade às Ilhas Adjacentes e a todos os nossos territórios de A lém-Mar . Esta iniciat iva teve 
o mais caloroso acolhimento, por parte do Min is t ro da Mar inha e Ul t ramar de então. 

Como faci lmente se compreende, nos cento e seis anos desde então decorridos, o 
Banco atravessou vicissitudes mui to diversas, favoráveis umas, desfavoráveis outras. Defron-
tou-se com incompreensões, mas também se lhe depararam apoios generosos, alguns prestados 
por homens da maior estatura moral e polít ica do nosso País, que o ampararam dedicada
mente, com a consciência da importância que para o domínio português representava a exis
tência activa de uma organização bancária nacional. 

Dadas as circunstâncias, pode-se dizer que a História do Banco Nacional Ul t ramarino 
acompanha, desde a sua chegada ao nosso Ul t ramar, a do País, ref lectindo os acontecimen
tos da sua evolução, assim como os da evolução mundial . 

O que f icou demonstrado, através dos tempos, e confirmado por observadores dos mais 
categorizados, é que a intervenção do Banco Nacional Ul t ramar ino, nos nossos terr i tórios, foi 
uma alavanca poderosíssima para o seu desenvolvimento. 
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Tão extensa e vultuosa organização não pode deixar de ser servida por um quadro nume
roso de colaboradores, cuja total idade, em 1962 ascendeu a 2335 e cuja remuneração absor
veu 38 por cento dos lucros brutos. 

Desde o ano de 1920, o Banco Nacional Ul t ramarino vem concedendo ao seu pessoal uma 
participação nos seus lucros, para o que criou «títulos de t rabalho», que são atribuídos nomi
nalmente, segundo o número de anos de serviço. Em princípio, estes títulos vencem 1/5 do 
dividendo distribuído aos accionistas, mas de facto, por deliberações sucessivas da Assembleia 
Geral, tem-lhe sido concedido anualmente o nivelamento com os dividendos. 

Os empregados com 40 anos de serviço têm recebido um prémio pecuniário, independente
mente da sua categoria, e o mesmo acontece com os que completam 50 anos. 

Não f icam por aqui as provas de atenção do Banco Nacional Ul t ramarino para com os seus 
servidores, pois um Serviço Social, tecnicamente planeado e progressivamente realizado, lhes 
assiste nas diversas circunstâncias. 

Nessa acção se inserem: a concessão de empréstimos, a juro estatístico, para faci l i tar a 
construção ou aquisição de moradias; ajudas para fazer face a despesas extraordinárias, já par
t icipando nelas o Banco, já concedendo crédito, também a juro estatístico; assistência médica, 
diagnostica, curativa e de enfermagem, além de comparticipação, em percentagem elevada, no 
custo dos medicamentos; colónias de férias ou subsídios de viagens de férias aos empregados 
que não podem aproveitar daquelas colónias; subsídios a cantinas. 

Átrio do rés-do-chão e escadaria 

Em 1962, também o Banco investiu 7062 contos em casas especialmente destinadas ao 
pessoal, no Ul t ramar. Não deixam, também de ser consideradas as necessidades recreativas e 
a promoção cu l tura l , e assim, tem sido for temente coadjuvado um grupo desportivo e foi cons
t i tuída uma biblioteca de milhares de espécies, que proporciona lei tura, a qual pode ser 
domici l iár ia. 

Desta maneira, o Banco Nacional Ul t ramar ino, é um exemplo da consciência equitat iva 
e moderna atenção aos interesses sociais. 

No plano nacional, como inst i tuição bancár ia, honra o País, até por consti tuir , mundia l 
mente uma forte organização, na sua especialidade, de altíssimo relevo. 
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FRANCISCO DE OLIVEIRA 
CHAMIÇO 

Propósitos de engrandecimento da Pátria Portuguesa, visão larga das potencialidades do 
ul t ramar, preocupação valorat iva do patr imónio económico da Nação — una, distr ibuída pelas 
sete partidas do Mundo — o conselheiro Francisco de Oliveira Chamiço bem merece a admira
ção dos portugueses. Arrojado e dinâmico, foi ele o criador do Banco Nacional Ul t ramar ino, 
ao qual ligou o seu nome e a sua for tuna. Foi Governador do Banco desde 1864, data da sua 
fundação, até 1888, ano em que morreu. 

Algumas cifras, de signif icado fundamenta l , do balanço do ano de 1962, dão ideia da 
categoria do Banco Nacional U l t ramar ino: Depósitos, 4 milhões e 286 mil contos; Lucros 
líquidos, 153 mil contos. 

A sua História é um quadro de serviços da mais transcendente importância, durante 
mais de um século. 

Também, nestes cento e seis anos, nenhum empreendimento importante, nos terr i tó
rios do Ul t ramar Português, em que o Banco Nacional Ul t ramar ino actua, deixou de ter, da sua 
parte, apoio prát ico, franco e eficaz. 

Actua lmente, o Banco tem 28 dependências no Ultramar. 

No Continente Europeu e nas Ilhas Adjacentes, tem o Banco múlt iplas dependências, 
delegações, e numerosos Agentes e Correspondentes, que asseguram ao Banco uma acção que 
mui to vem contr ibuindo para o fomento económico de Portugal Cont inental , Insular e 
Ul t ramar ino. 

Com a sua actividade metódica e cuidada, tem este Banco, ao longo de mais de um século 
laborioso, contr ibuiu poderosamente para o já apreciável fomento -económico, patente em todas 
as parcelas do terr i tór io nacional. 

O Estado é um importante accionista do Banco Nacional Ul t ramar ino, e sempre tem en
contrado junto deste os melhores propósitos de engrandecimento da Nação. 

É seu Governador, o DOUTOR FRANCISCO VIEIRA M A C H A D O , que desde há mui to pre
side à governação do Banco Nacional Ul t ramar ino. 

No tempo e no espaço, um grande Banco serve Portugal! 
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EMPRESA PECUÁRIA DO SUL DO SAVE, LDA. 

MANUEL ALVES CARDIGA 

Em 16 de Maio de 1944, Manuel Alves Cardiga, que a esta Província chegou em 1897, 
apenas com três anos de idade. Formou com sua esposa, Ema Teixeira Cardiga, e os irmãos Ben
jamim e João Cacho, a Empresa Pecuária do Sul do Save, Lda. 

O capital inicial era de mil contos, e o objectivo, era a criação de gado, seu comércio e 
o aperfeiçoamento por selecção e cruzamento de Raças. De início teve esta empresa um dos 
maiores problemas, que uma organização congénere pode enfrentar: o terreno adequado para 
uma criação ef ic iente, com pastagens em proporção às cabeças existentes na manada. A luta 
foi grande, mas alguns anos volvidos a empresa possuía o terreno quase necessário, sendo em 
parte concedido pelo Estado e parte adquir ido por compra aos seus vizinhos. A área de C H A N -
GALANE, riquíssima em pastagens naturais, possuía pouco ou quase nenhum gado bovino. Eis 
a razão da Empresa se ter radicado nessa área. Boas pastagens; o Rio Umbelúzi , ao Norte; a 
Ribeira de Changalane ao Sul; um comboio diár io, mas acima de tudo, a sua situação; a 
noventa quilómetros de Lourenço Marques. 

Desde o início, a Empresa, trabalhou sempre com o objectivo de melhorar as suas mana
das, introduzindo e adquir indo reprodutores, não só dos países vizinhos, mas também, dos Es
tados Unidos da América. 

A Empresa é visitada constantemente por Técnicos nacionais e estrangeiros estando 
a mesma à disposição da Universidade de PRETÓRIA, que anualmente envia os seus alunos 
para uma pequena estadia, para ali obterem dados técnicos, como: temperaturas, fert i l idade, 
percentagens de nascimentos e mortes, e t c , etc. . . . 

Alguns anos atrás teve a honra de receber a visita do Professor Doutor Jacinto Ferreira 
e um grupo de vinte e cinco Médicos Veterinários, de Lisboa. 

Em 1952, e já depois da saída do sócio Benjamim Cacho, o sócio João Cacho cedeu a 
sua cota, tendo nesta data entrado para a Sociedade os três fi lhos de Manuel Alves Cardiga: 
VLADIMIRO, VASCO e VERA. 
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Pesagem do gado 

Desde essa data, a actividade da Empresa aperfeiçoou-se a tal ponto, que em 1958 e 
quando da visita of icial da Comissão Regional da «Áfr ica Austral para a conservação e u t i l i 
zação do solo» — «S.A.R.C.U.S.»—recebeu do seu Secretário-Geral este agradecimento: «Foi 
realmente um privi légio para nós, passar algumas horas com V. Exas., e ficamos grandemente 
impressionados pela qualidade dos animais que nos foi dado ver, e pela vasta Empresa que V. 
Exas. construíram durante estes anos. Nós achamos que a sua grande propriedade é algo que 
o Governo de Moçambique pode ter orgulho em mostrar aos seus visitantes.» 

Passaremos, numa simples análise, a transcrever alguns números que indicam, efectiva
mente, o valor económico, que representa para Moçambique, como seja: 

Dispendido até 1964: VALOR — quarenta mi! contos. 

Gado abat ido: V inte mil cabeças. 

Gado existente: Nove mil cabeças. 

Pessoal ao serviço: Duzentos homens. 

Leite produzido: Dois milhões de litros. 

Ordenados pagos: Vinte mil contos. 

A área hoje ocupada pela Empresa: Tr in ta mil hectares, devidamente vedados, possuindo 
actualmente, cinquenta cercados para o bom controlo de pastagens. 

Em Abr i l de 1964, realizou a Empresa, uma Feira Pecuária, ao Sul do Save. Esta inicia
t iva teve por f im resolver certos problemas de criação de gado, principalmente no que se refere 
a melhorar muitas das espécies. Esta iniciat iva teve o apoio da Repartição de Veter inár ia e 
da Cooperativa dos Criadores de Gado. A Empresa leva a efei to, todos os anos, uma Feira 
Agro-Pecuária. À primeira Feira — organizada pela Empresa Pecuária do Sul do Save — estive
ram presentes, cerca de duas mil pessoas, sendo a mesma inaugurada pelo Sr. Governador do 
Distr i to, e tendo o Sr. Director dos Serviços de Veter inár ia, a f i rmado: «Quando a Feira é orga
nizada por iniciat iva do criador, podemos estar certos, que há nít ida indicação da existência de 
uma mental idade que é, igualmente, importante factor da valorização da Pecuária.» 

O resultado obtido foi de tal ordem, que depois da Feira e nas semanas seguintes a Em
presa foi procurada por muitos dos Criadores ao Sul do Save, com a intenção única de obter 
reprodutores para as suas manadas. 
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Resta-nos falar da personalidade de Manuel Alves Cardiga, Homem de grande intel igên
cia, actvidade, espírito combativo e recto, bondoso, que há anos Moçambique perdeu! Manuel 
Alves Cardiga, faleceu em Joanesburgo, na madrugada de 10 de Fevereiro de 1964, numa clí
nica daquela cidade sul-afr icana, após uma intervenção cirúrgica. A notícia da sua morte, 
célere se espalhou por toda a Província, enchendo de tr isteza e de luto quantos o estimavam 
— e muitos eram! 

Corredor de tratamento 

O gigante tombara! Aquele Homem de pensamentos rectos e desassombrados, que tantas 
vezes pusera a sua pena ao serviço dos seus ideais, não mais vir ia à l iça! 

O seu funera l , foi uma verdadeira manifestação colectiva de apreço e saudade, em derra
deira homenagem ao Homem, que nascido na capital do Império português, tanto contribuíra 
para o engrandecimento de Moçambique, que passara a ser a sua terra! O art icul ista do jornal 
«Diário», d iz ia , referindo-se a Manuel Alves Card iga: — «Homem para quem a luta fazia parte 
da própria vida, n u m trabalho constante que se desdobrava em actvidades que tanto o envol
viam nos problemas económicos da Província, como até, no que se planif icava na cena política 
dos nossos dias, Manuel Alves Cardiga, deixa em todo o Moçambique verdadeiros amigos, e 
admiradores que mui to o respeitavam. E fo ram inúmeras as pessoas que quiseram acompa
nhá-lo à ú l t ima morada. Pessoas de todas as classes sociais, desde o mais humilde servente, 
colaboradores, f iguras ligadas às diversas actividades económicas da Província; as entidades 
governativas, que se f izeram representar. Não o esqueceram, também, a população de Chan-
galane e Goba, que se fez representar na sua maior força, numa verdadeira e sentida homena
gem de saudade.» 
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O elogio fúnebre foi fe i to em pleno cemitério, pelo advogado Dr. Almeida Santos, que 
o jornal da cidade, «Tribuna» transcreveu na íntegra, e com o qual f inal iza esta Biografia: 

«Sinto-me confuso, num momento e num lugar que é mais de recolhimento e de medita
ção e em que as nossas ati tudes poderiam porventura ser mais caracterizadas pelo silêncio dos 
nossos sentimentos e pela certeza muda dos anseios de todos nós. 

Sei, porém, e sabem-no todos que em vida se honraram de ser amigos e correligionários 
de Manuel Alves Cardiga, quanto ele desejaria encontrar, em cada um de nós, a mesma von
tade f i rme, a mesma energia e a mesma combatividade que sempre o acompanharam na luta 
de todos os dias pelas causas que considerava justas. 

Por isso entendi eu, entendemos nós, que não poderíamos, até por um dever indeclinável 
de consciência, f icar calados. Limitarei as minhas palavras ao indispensável para exprimir, 
neste momento em que dele nos estamos despedindo, a admiração, o respeito e a veneração 
que foi dado experimentar apreciando, através de uma vida de lutas, de inquietações e de 
incertezas, a transformação de um homem em pequeno gigante. 

Sempre se sabendo conservar em sua posição vert ical , de verdadeiro homem, sem jamais 

ter dobrado a cerviz, sem transigências e sem medo, resistindo a ameaças e a aliciações, teve 
o prazer e deu o prazer aos seus amigos, de sempre ter vividc de pé tendo sido surpreendido 
pela morte. Foi para além de tudo, quanto dele possam dizer, um verdadeiro homem e um 
exemplar cidadão. 

Desejou que a vida, a sua vida e a vida de todos nós, não tivesse sido tão silenciosa, 
entendendo que este mundo tão abalado que nos rodeia deveria sofrer grandes remodelações. 
Para que todos fossem mais felizes, se compreendessem melhor e, em paz, harmonia e justiça 
pudessem ser resolvidos todos os problemas. 

Esta homenagem é a homenagem de todos os homens bons, seus coreligionários e amigos. 
Homenagem sincera e imorredoura de democratas que f icam de pé a um democrata que, para 
exemplo nosso, dignamente soube tombar de pé. 

Sempre o acompanhou um desejo enorme, um desejo que f ica, apesar da sua morte, v i 
vendo em todos nós: o de ver modificadas as condições de vida dif íc i l e asfixiadora de grande 
parte da humanidade que chora, porque sofre . . . e que r i , quantas vezes para não chorar. 

Que todos os que f icam mantenham aceso o mesmo desejo, tudo fazendo para o trans
formar em realidade. Esta é, a f ina l , a melhor homenagem a Manuel Alves Cardiga, e que 
ele melhor merece.» 

Foi um pioneiro exemplar cidadão, f igura conhecida nos meios comerciais, industriais e 
agrícolas, onde pont i f icou e se prestigiou. Pode chamar-se-lhe um pequeno gigante que fica 
de pé, nesta terra que tanto amou! 
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ABEL ACÁCIO AZEVEDO 

O pioneiro Abel Acácio Azevedo, proprietário da «CASA SPORT», nasceu na Metró
pole, em Freixo de Numão, Distr i to da Guarda, a 17 de Junho de 1881. 

A sua chegada a Moçambique verificou-se em 1900, tendo desembarcado na Beira. Empre-
gando-se no comércio, foi trabalhar para Macequesse, hoje Vi la de hÁanlca. T inha então, 
19 anos. Aos 20 anos veio para Lourenço Marques para cumprir o serviço mi l i tar , tendo ficado 
isento. Em seguida colocou-se como funcionário da Al fândega, tendo ido prestar serviço na 
I lha de Moçambique, que nessa época era a capital da Província. A l i se conservou cerca de 
um ano, e em Março de 1910 estabeleceu-se, sem sócios, com uma casa de artigos de des
porto. Na cidade, era a segunda a existir neste género, ao qual ainda hoje se dedica. Depois, 
acrescentou-lhe a venda de sobressalentes para automóveis. 

O primeiro estabelecimento situava-se na rua que hoje se chama Salazar, onde teve um 
incêndio, após seis meses da inauguração, que tudo destruiu. Como Abel Azevedo não possuía 
seguro, f icou sem nada! Contudo, coragem e força de ânimo não fa l tavam ao jovem pioneiro, 
que recomeçou de novo, a vida comercial, com a ajuda de alguns amigos. Para o efeito con-
cederam-lhe um empréstimo, que lhe permitisse abrir um novo estabelecimento, o que veio 
a fazer na Rua Consiglieri Pedroso, onde cont inua desde essa época até à actual idade, so
frendo, somente, algumas remodelações. 

Mais tarde, em 1912, deu sociedade a um cunhado, Amadeu Luís Neves, voltando a f icar 
único proprietário em 1944. 

Em 1917, Abel Azevedo, resolve alargar as suas actividades, e começa a dedicar-se à 
Agr icu l tura , vindo a formar em 1922 a Sociedade Pecuária A. Neves e Companhia. 

Sempre desenvolvendo larga actividade, o pioneiro fundou, ainda, um estabelecimento 
para venda de Automóveis e Camiões, de marca japonesa, situado na Av. do Trabalho. Foi, 
também, o fundador da grande e conhecida f i rma «STEIA», em conjunto com seu genro, 
o Eng.° Flausino Machado, e seu f i lho, Agno Azevedo, desligando-se da organização em 1953. 

Desenvolvendo enorme actividade, através de toda a sua vida — Abel Azevedo acaba de 
completar 88 anos — mantendo-se com excelente saúde física e mental . 
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Um aspecto do interior do Estabelecimento 

É ele quem dirige a «CASA SPORT», apesar da sua avançada idade! 
Em 1954, é ainda Abel Azevedo quem toma a direcção tota l da f i rma pecuária, f icando 

seu único proprietário, passando a organização a denominar-se «HERDADE DO FREIXO». 
Esta f ica situada a 8 quilómetros de Boane, e tem a extensão de 8264 hectares. Na Herdade 
t rabalham cerca de 400 empregados. A sua produção de citr inos — a que se dedica em exclu
sivo na parte agrícola — é de cem mil caixas por ano. Na parte pecuária, tem uma produção 
diár ia, de mi l l itros de leite. 

»«iHH 

Vista parcial dos Pomares de Citrinos 
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Neste sector, Abel Azevedo é coadjuvado, mui to especialmente, por seu f i lho Agno, 
dando também a sua colaboração, seu f i lho Eng.° Abe l , que mui to têm contribuído com a 
sua criteriosa orientação para um maior e mais eficaz desenvolvimento da propriedade, cujos 
pomares nos oferecem belas panorâmicas. 

Resta-nos ainda dizer, que o pioneiro se casou, pela primeira vez, em 12 de Dezembro 
de 1914, com uma jovem metropol i tana, de quem teve três f i lhos: A ida , Alda e Abel . Quatro 
anos após o casamento, a esposa falecia atacada pela epidemia da «pneumónica», que a a t in 
gira. Mais tarde, em 1921, voltou a casar, também com uma metropol i tana, jovem professora, 
D. Ester de Sousa Lobo, de quem teve mais três f i lhos: Ár io , A lba e Agno. 

A todos os fi lhos procurou dar uma boa educação. Actualmente, o f i lho mais velho, Abel , 
— Engenheiro de Máquinas e Electricidade — é o actual Director da DETA; o segundo f i lho, 
Ár io, é Engenheiro Agrónomo e Silvicultor — doutorado com 19 valores — e actualmente Prof. 
Catedrático do Inst i tuto Superior de Agronomia, de Lisboa; o f i lho mais novo, Agno, estudou 
Engenharia Civil até ao 3.° Ano, dedicando toda a sua actividade às organizações paternas, 
de que é, actualmente, sócio da «CASA SPORT» e no estabelecimento de venda de automóveis. 

Eis a traços largos, a história de mais um pioneiro, que com o seu esforço e tenacidade, 
mui to contr ibuiu para o progresso da Província. 
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BREYNER & WIRTH, LDA. 

No panorama económico de Moçambique há f i rmas que, pela sua grande e meritór ia ac t i 
vidade, têm jus ao reconhecimento público. A esse número pertence, sem favor, a f i rma Breyner 
& W i r t h , Lda., que já tem mais de setenta anos de existência, tendo sido fundada em 1898 
por D. Francisco de Melo Breyner e Fri tz Ot to W i r t h . 

Entraram posteriormente como sócios o Dr. Francisco Ferrão, Dr. Al f redo Reis, Antón io de 
Azevedo, Pedro Gaivão, Luís Costa, Eng.° Manuel Prata Dias e Dr. Theodorino Sacadura Botte, 
que tan to contr ibuíram para prestigiar o nome do comerciante lourenço-marquino. A socie
dade é hoje pertença dos seguintes sócios: — D. Helena Ferrão, Dr. Al f redo Reis, D. Mar ia Ber
nardino Salema Reis, D. Mar ia José Salema Reis de Almeida Garrett , Álvaro Ferrão de Castelo 
Branco, Alber to Manuel da Gama Lobo Salema Reis, Manuel Ferrão de Lencastre, Manuel da 

O edifício actual da BREYNER & W I R T H , LDA. 

Gama Lobo Salema Reis, Eng.° Manuel Prata Dias (Herdeiros), Dr. T. Sacadura Botte e João 
Ferrão de Castelo Branco, dos quais o ú l t imo juntamente com o Eng.° Amândio Borges, cons
t i tuem a Gerência da Firma em Áf r ica . 
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Desenvolvendo sempre os seus negócios de forma a acompanhar o progresso de Moçam
bique, a Firma, tem vindo a expandir a sua actividade comercial, de forma que é hoje sub
dividida nas seguintes secções independentes: — Seguros, Armazenagem e Trânsito Interna
cional, Técnica, Comércio Geral, Farmacêutica e Firestone. 

«NAVETUR» — Depois de representar durante mais de cinquenta anos a Companhia Na
cional de Navegação no Porto de Lourenço Marques, a Breyner & W i r t h tornou ainda mais 
estreita esta velha ligação associando-se com a própria C.N.N. , numa f i rma fundada em Agosto 
de 1969, NAVETUR — Sociedade de Agências de Turismo e Transportes de Moçambique, Lda., 
que passou a ser Agente Geral da C.N.N. em Lourenço Marques e com Sucursal na Beira. 

SEGUROS — Agentes Gerais, desde 1956 para toda a Província de Moçambique, da grande 
Seguradora Portuguesa, Companhia de Seguros «IMPÉRIO». 

ARMAZENAGEM E TRÂNSITO INTERNACIONAL — Para que os exportadores e impor
tadores dos territórios vizinhos sejam bem servidos no trânsito das mercadorias por Lourenço 
Marques, necessitam de ter neste porto quem lhes t rate da recepção, armazenagem e expedi
ção. É este um dos principais negócios das f i rmas estrangeiras aqui estabelecidas que o fazem 
ainda hoje, quase em regime de monopólio. Mas a f i rma Breyner & W i r t h montou estes serviços 
há uns t r in ta anos com armazéns próprios servidos por desvios de linha férrea, e é hoje uma 
das duas transitárias nacionais em Lourenço Marques. As suas estâncias, em terreno próprio, 
distam um qui lómetro e meio do Cais Gorjão. 

O edifício aniigo, engalanado e iluminado, por ocasião da visita 
do Presidente da República, Marechal Carmona, em 1939 

COMÉRCIO GERAL — A Secção de Comércio Geral trabalha com produtos das mais varia
das origens, em que predominam algumas importantes mercadorias de produção e fabricação da 
própria Província, como seja o conhecido «Chá Licungo», da Companhia da Zambézia - Queli-
mane, o Álcool Puro e Desnaturado da Companhia do Búzi, S.A.R.L. - Nova Lusitânia (Beira) 
e Sacaria, Serapilheiras e Fios de Juta, da Companhia Têxt i l do Púngoè. 

Dos produtos de origem nacional metropol i tana em que esta Secção negoceia podemos 
destacar toda a vasta gama de fabrico e especialmente os Adubos da sua representada Com
panhia União Fabri l , de Lisboa, a Caixotaria de Madeira da Socomina, de Viana do Costeio e 
Tintas C.I .N. - Corporação Industrial do Norte. 
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Um importante ramo de negócio desta Secção é o de produtos Agro-Pecuários em que 
prodminam os Adubos da CUF e toda a vasta gama de carracicidas, insecticidas, desinfectan
tes e tudo o mais destinado à Pecuária de que a Cooper £r Newphew S.A. (Pty) Ltd. da Áfr ica 
do Sul é fabr icante. 

Já há muitos anos esta Secção se tem dedicado à venda de mobil iário de aço de fabrico 
nacional e estrangeiro. Em 1965, todavia, a Breyner £r W i r t h associou-se com a fábrica local, 
L. Duarte dos Santos, Lda., adquir indo metade do capital social, continuando a comercializa
ção dos produtos fabricados a ser trabalhada por esta Secção. O mobil iário fabricado local
mente rivaliza já com o que de melhor se produz em qualquer outra parte, e dia a dia vai 
conquistando o mercado. 

A Fábrica L. D. Santos também se dedica ao fabrico de casas pré-fabricadas e de estru
turas metálicas, tendo ul t imamente executado os contratos das novas instalações da SICOMO 
e SOCAJU, em Nacala. 

Esta Secção negoceia também noutras linhas que por serem de menor projecção julgamos 
desnecessário referir especialmente. 

SECÇÃO T f C N I C A — Sob a orientação de dois engenheiros e outro pessoal especializado, 
é promovida a venda para o Estado e entidades particulares, de produtos de fabricantes na
cionais e estrangeiros que nesta Província a Firma representa, dos quais os principais são: 
C O M P A N H I A U N I Ã O FABRIL —ESTALEIROS NAVAIS DE LISBOA (LISNAVE) — EMPRESA 
ELECTRO CERÂMICA — SIEMENS — DEMAG — PRATT & W H I T N E Y — DEGRÉMONT — 
BARBIER BERNARD & TURENNE — D O R M A N , LONG — PETTERS — MERRY WEATHER — 
A D D I S O N — A . O. SMITH — U N I T E D AIRCRAFT — BRITISH STEEL PILLING — J . STONE 
— SIGMUND — HALL THERMOTANK — A L L A M — CHRISTIAN & NIELSEN — THE 
N I S S H O - I W A I CO. e SUPERHEATER CO. 

A diversidade da gama de produtos coberta por estas representações é traduzida pelos 
fornecimentos que têm sido feitos de material de via f ixo (carris, travessas, croximas, eclisses, 
mudanças de v ia) , sinalização ferroviária «Siemens», guindastes eléctricos e carregadores me
cânicos de navios «Demag», motores e subressalentes «Pratt £r Wh i tney» , para os aviões da 
DETA, Dragas e Rebocadores da Lisnave para os Serviços de Mar inha, equipamento «Stone» de 
ar condicionado e i luminação para locomotivas e carruagens, instalações frigoríf icas «Hal l», 
instalações de t ra tamento de água e centrais eléctricas, e t c , etc. 

É também depositária de «stocks» de motores e grupos geradores «Petters»; motores eléc
tricos, alternadores, transformadores, centrais telefónicas, teleimpressores, aparelhagem de corte 
e protecção «Siemens», lâmpadas Osram, material eléctrico da Electro Cerâmica, aparelhos de 
ar condicionado «Addison», artigos domésticos, também da «Siemens», gás «Freon», bombas de 
água e vibradores «Al iam». 

SECÇÃO FARMACIUTICÀ — As representações desta Secção são as seguintes: V ICK — 
GLAXO-ÁLLENBURYS — INFAR — LAKESIDE — LUS OM —^SCIENTIA — ASTRA — HAR-
RIET HUBBARD AYER e MARCEL ROCHAS. 

SECÇÃO FIRESTONE — Em fins de 1965, foi a Firma nomeada Agente da FIRESTONE 
PORTUGUESA, S.A.R.L., cujo negócio tem sido desenvolvido através de uma rede de Subagen
tes, de maneira a tornar esta Secção uma das mais valiosas da Firma. 

M I N E LABOUR ORGANISATIÓNS (WENELA) LIMITED —A Breyner & W i r t h é repre 
sentante em Moçambique, há mais de sessenta anos, da M I N E LABOUR ORGANISATIÓNS 
(WENELA) L IMITED. 

B E I R A — N a capital do Distr i to de Manica e Sofala a Breyner & W i r t h , (Beira) Lda., 
montada em 1956, é consttuído pelos mesmos Sócios da sua associada em Lourenço Marques, 
sob a Gerência do Dr. Aires Vi terbo de Freitas. 

Trata-se, como se vê, de uma organização grande e complexa que há 72 anos se tem 
vindo a desenvolver, acompanhando o r i tmo de progresso desta parcela de Portugal, e com a 
preocupação de manter no fu turo , o seu prestígio como comerciantes nesta Província. 
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FIRMA MARTHA DA CRUZ & TAVARES 

ALEXANDRE MARTHA DA CRUZ 

A Firma Mar tha da Cruz & Tavares, foi fundada em 1902, por Alexandre Mar tha da Cruz, 
com um pequeno estabelecimento na Rua Francisco Ferrer, hoje Rua Salazar. O nome então 
usado era o de Alexandre Mar tha da Cruz. 

Foi em 1912, que vindo da Metrópole, acompanhado de sua esposa, o pioneiro Francisco 
Tavares Duarte, foi admit ido como guarda-l ivros da Firma, tornando-se sócio da mesma em 
1915. Foi nessa al tura que a Firma modif icou a sua designação social para Mar tha da Cruz 
& Tavares, constituindo-se sociedade em nome colectivo. 

Francisco Tavares, natural da Covilhã, alguns anos decorridos, chamou para seus cola
boradores, os irmãos, Sebastião e António, que residiam no sua terra nata l , chegando a Mo
çambique em 1928. 

Alexandre Mar tha da Cruz, o fundador da Firma, cedeu a sua posição em 1930, f icando 
os i rmãos Tavares como únicos propretários. Nessa época, a Firma já ocupava posição de relevo 
na/ comércio local. 
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SEBASTIÃO TAVARES ANTÓNIO TAVARES 
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Em Novembro de 1949, todo o act ivo e passivo da Firma passou a designar-se por Tava
res (Irmãos), Lda. Firma que pertence à propriedade «Pote» e terrenos anexos. Os três irmãos 
Tavares, desenvolveram grande actividade comercial, dispondo de um armazém de Tecidos, que 
abastecia a região do Sul da Província, além de possuir um estabelecimento de Modas, situado 
na «Baixa» laurent ina, na Avenida da República — onde existe o seu grande estabelecimento 
de Modas — e um de Máquinas e Ferramentas, bem como uma Agência de Automóveis. São, 
ainda, os representantes do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, e há cerca de quarenta 
anos, os Agentes da Companhia Colonial de Navegação, em Lourenço Marques. 

A f i rma possui sólidos alicerces financeiros, f ru to do seu trabalho. Constituída pelos irmãos 
Tavares, a Firma tem hoje como colaboradores os seus descendentes. Hoje, o irmão mais novo 
dos fundadores, Manuel Tavares, é também sócio, assim como um dos descendentes, Manuel 
Lopes Tavares. 

Deve ainda, acrescentar-se, que os irmãos Tavares, foram e são, muitíssimo trabalhado
res, e sempre de ati tudes modestas, prestigiando-se com a sua conduta exemplar, no cumpri
mento dos seus encargos comerciais. 

Actua lmente, a Firma, continua a manter os mesmos ramos de negócios, valorizando a 
Província. 

Aspecto da fachada do Estabelecimento Martha da Cruz & Tavares 
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COMPANHIA DE SEGUROS NAUTICUS 

A pioneira dos Seguros, em Moçambique, foi a C O M P A N H I A DE SEGUROS NAUTICUS, 
fundada em 1 de Julho de 1943, com a base f inanceira de 10 mi l contos. 

A iniciat iva foi tomada por um grupo de pioneiros, tendo por objectivo principal, evitar 
a fuga de divisas para o estrangeiro, nomeadamente, a Áf r ica do Sul, em cujas Companhias 
as organizações moçambicanas seguravam as suas mercadorias, por não existir nenhuma Com
panhia portuguesa. 

Já t inha havido, por duas vezes, a tentat iva para formar uma companhia seguradora 
moçambicana, que fa lharam. 

O grupo que fundou a NAUTICUS procurou fazê-lo em bases seguras, e para o efeito, 
fez primeiro, uma consulta a todos os comerciantes dispersos pela Província, para que assim, 
através dessa consulta, o grupo fundador pudesse avaliar do interesse da iniciat iva e saber 
com o que poderia contar no fu turo. 

Como essa consulta foi bastante animadora, prosseguiu-se nos trabalhos para a sua 
efectivação. Esse grupo fundador era constituído por: PAULINO SANTOS GIL, DR. MANUEL 
MOREIRA DA FONSECA, ÁLVARO DE SOUSA, CARLOS TEODORO MARTINS, CAPITÃO 
M A N U E L SIMÕES V A Z e CAPITÃO A N T Ó N I O FIGUEIREDO. 

A primeira Direcção foi constituída pelos seguintes fundadores: DR. M A N U E L MOREIRA 
DA FONSECA, CARLOS TEODORO MARTINS e CAPITÃO M A N U E L SIMÕES V A Z . 

Edifício da Companhia de Seguros NAUTICUS 
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Todos os comerciantes interessados se subscreveram com acções, formando-se, deste 
modo a Companhia de Seguros Naut icus, com 475 accionistas. Assim nasceu a «NAUTICUS», 
a primeira Companhia de Seguros a constituir-se na Província de Moçambique, autent ica
mente moçambicana. 

Um dos Regulamentos dos Estatutos, é de que 80 por cento das acções têm de estar 
em nome de portugueses. 

Sempre progredindo, em 1945, a «NAUTICUS», aumentou o seu capital para 20 mil 
contos. Em 1958, para 45 mil contos. Anos volvidos, em 1966, o capital aumentou para 60 mil 
contos. Em 1968, o capital e reservas da Companhia ascendem a cerca de 275 mil contos. 

Actualmente, a Companhia tem representações próprias em toda a Província. 

Igualmente faz seguros em tcdos os ramos, estando ligada a uma das principais Compa
nhias resseguradoras mundiais, da Suíça. 

Na parte social, no que se refere aos seus empregados, a Companhia «NAUTICUS» tem 
um plano, que excede em mui to , as regalias que estão determinadas of icialmente. Nos planos 
de reforma, os empregados compart ic ipam, mensalmente, para a reforma. 

A Companhia dá passagens à Metrópole de 5 em 5 anos, aos empregados e famí l ia. Os 
empregados beneficiam, também, de «Abono de Famíl ia», que é concedido em função dos filhos 
que têm. Tem um plano de reforma, no qual os empregados são reformados aos 65 anos, e as 
empregadas aos 60. À data da reforma, o empregado recebe uma parte substancial dos seus 
ordenados. 

A Companhia tem um Centro Social para convívio, com Biblioteca e variados jogos. 

A Companhia de Seguros «NAUTICUS» tem a sua Sede, em Lourenço Marques, em 
grande imóvel de sua propriedade, que foi construído para esse f im , e ainda, com outra parte 
destinada a lojas, escritórios e apartamentos de habitação, situado na Avenida da República, 
Rua Baptista de Carvalho e Rua Lapa. 

Actua lmente, a Companhia é constituída por um Conselho de Administração, composto 
pelas seguintes entidades: Companhia de Seguros Fidelidade (representada pelo Dr. António 
Mascarenhas Gaivão); Dr. António Cardoso; George Crit ikos e Serafim Rocha. 

Esta é a resumida história da primeira Companhia de Seguros Moçambicana, que devido 
ao esforço de alguns pioneiros, se tornou na mais revelante realidade, para enriquecimento 
da Província. 
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EDIFÍCIO "LAR MODERNO" 

Os pioneiros CARLOS BRAGA e A N T Ó N I O MORAIS, são os fundadores da organização 
denominada «O LAR MODERNO». 

CARLOS BRAGA é natural da cidade do Porto, tendo vindo mui to jovem para Moçambique 
em 1937, fixando-se em Lourenço Marques, juntando-se a um irmão que já residia na 

capital da Província, qute era funcionário público. O seu primeiro e único emprego foi nos 
grandes Armazéns JOHN ORR & C O M P A N H I A , onde permaneceu 1 1 anos, saindo para fundar 
o seu próprio Estabelecimento em 1947. 
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CARLOS BRAGA 

Seu sócio, também fundador, A N T Ó N I O MORAIS, é natural de Celorico da Beira, vindo 
para Lourenço Marques, onde se f ixou em 1930, empregando-se nos mesmos Armazéns JOHN 
ORR & C O M P A N H I A , onde permaneceu 17 anos. 

Trabalhando e progredindo, fundaram na cidade da Beira em 1951, uma f i l ia l . Em 1958 
inauguram uma Fábrica para fabrico de mobil iár io de madeira e ferro, com uma Secção de 
Estofaria, e ainda, para produzir Colchões de Molas, criando as marcas moçambicanas «L.M.» 
e «MORFEU». 

O Estabelecimento que fundaram, era o primeiro a dedicar-se exclusivamente a Móveis 
e Decorações. Seis meses após a abertura do Estabelecimento, este foi ampliado para o dobro 
do seu tamanho inicial. 

Depois, em 1960, inauguraram um Edifício de 13 pisos, situado no centro da cidade, desti
nado às várias Secções de Móveis e Decorações, que ocupa o rés-do-chão e mais cinco pisos, 
onde se s i tuam, também, os escritórios da organização. 

ANTÓNIO MORAIS 
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Do 6.° andar ao 13.°, todos os andares são constituídos por «Apartamentos» para habita
ção, que «O LAR MODERNO» aluga mobilados. Ao Edifício foi dado o nome de «PRÉDIO 
O LAR MODERNO». 

Em Maio de 1965, a organização fundou mais um Estabelecimento do género, na cidade 
da Beira, a que foi dado o nome de «NOVO LAR». 

Estas são as realizações efectuadas pelos pioneiros CARLOS BRAGA e ANTÓNIO MORAIS, 
em 23 anos de actividade comercial e industr ial , pois foram os primeiros neste ramo de act i 
vidade, assim como no fabrico de Colchões de Molas, criando uma indústria Moçambicana. 

A organização emprega nos seus Estabelecimentos, escritórios e Fábricas, 60 europeus 
e 300 nativos. Todos os empregados têm assistência médica; Seguros contra Acidentes de 
Trabalho; Férias anuais; Férias à Metrópole de cinco em cinco anos, com passagens e orde
nados pagos pela Firma. 

A organização despende em ordenados anuais, 7 mil e 500 contos. 

Acontece que, a fábrica de Colchões e Mobi l iár io tr ipl icou entretanto, a sua produção. 
Por tal facto, António Morais e Carlos Braga decidiram fazer uma nova unidade fabr i l , apta 
a corresponder a esse grande desenvolvimento industr ial , que se encontra na fase de conclu
são, em terrenos anexos ao já existente. 

A nova fábr ica, será inaugurada em 1970, e ocupa uma área de 13 200 metros quadra
dos com 75 metros de fachada e 175 de fundo, sendo equipada com maquinaria moderníssima, 
que se não supera, iguala ao do que há de melhor na Europa. 

Desta forma se conclui o que hoje representa na economia da Província a organização 
«O LAR MODERNO», que iniciada há 23 anos, se tornou florescente e grandiosa, mercê do 
trabalho e perseverança dos seus fundadores. 

«O LAR MODERNO», é uma organização ao serviço da Província de Moçambique, que 
honra a Indústria portuguesa nesta parcela do terr i tór io português. 



OS PIONEIROS DA INDÚSTRIA CERVEJEIRA EM MOÇAMBIQUE 

MITCHEL PERANDONAKIS CRETIKOS 

A Indústria Cervejeira da Província de Moçambique, nasceu em 1922 por intermédio da 
f i rma «F. Dicca, Lda.» e obteve a garant ia da exclusividade do Governo por 10 anos. Assim, 
até 1935 a Fábrica Nacional pertencente àquela f i rma, foi d única produtora de cerveja da 
Província. 

A f i rma «Vi tór ia», fundada em 1915, cuja primeira actividade foi a fabricação de refr i c 

gerantes, gelo e armazenagem fr igorí f ica, começou a produzir cerveja em 1935. Nesse ano, 
o consumo total da cerveja em Moçambique, foi de 500 000 l i tros, sendo o mercado abastecido 
nesse momento pelas duas f irmas «F. Dicca, Lda.» e «Vi tór ia, Lda.», em percentagens sensi
velmente iguais. 

Em 1938 a Fábrica Vi tór ia e a Fábrica Nacional formaram uma companhia administra
t iva com o nome de «Fábricas de Cerveja Reunidas de Lourenço Marques, Lda.», com o f im 
de estabelecer uma orientação comum na produção e venda de cerveja na Província. 

Em 1953, verificou-se total fusão entre as duas Empresas e f icou assim constituída a 
f i rma «Fábricas de Cerveja Reunidas de Moçambique, Lda.», cujas sócias, «F. Dicca, Lda.» e 
«Vitór ia, Lda», t inham uma posição de 50 por cento cada uma, no seu capital social. 

Em 1954, forma-se a empresa «Distr ibuidora, Lda», com um capital de 2 / 3 pertencente 
à Fábrica de Cervejas Reunidas de Moçambique, Lda., e 1/3 à Empresa das Águas de Monte
mor (Namaacha) S.A.R.L., e cujo objectivo era a venda e distr ibuição dos produtos pertencen
tes às suas associadas. 

Em 1959, a «Fábrica de Cerveja do Beira, Lda.» é inaugurada, sendo suas sócias a «Fábrica 
de Cervejas Reunidas de Moçambique, Lda» com 2 / 3 de capital e a «Empresa das Águas de 
Montemor, S.A.R.L.», com 1/3. 

Em 1960, a f i rma «F. Dicca, Lda» vendeu a sua posição à Companhia Iniciativas Econó
micas de Moçambique. 
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Aspecto da Fábrica Vitória, em 1916 

A Indústria Cervejeira de Moçambique percorreu através dos anos da sua existência um 
longo caminho desde as pequenas empresas fundadas por Mi tchel Perandonakis Cretikos (Vi
tór ia, Lda) e Filipe Dicca (F. Dicca, Lda.), que com o seu espírito empreendedor souberam criar 
uma nova fonte de riqueza para a Província até àquelas existentes nos nossos dias e que são 
consideradas pela qualidade dos seus produtos, pelas técnicas de produção e controlo ut i l iza-
zados, pelas modernas instalações que possuem, pelos métodos de gestão que ut i l iza, pela sua 
rede de vendas, das mais progressivas de toda a Áf r ica. 

A polít ica seguida pelas empresas cervejeiras foi sempre, através da sua história, a de 
servir a economia de Moçambique e o público consumidor. Foi assim que, depois duma moder
nização constante das suas Fábricas, edi f icaram duas novas unidades fabris, uma na Beira, 
terminada em 1959, e outra em Lourenço Marques. Os capitais investidos ascendem a mais 
de 200 000 000$00, sendo a planif icação daquelas, o material existente e os processos fabris 
uti lzados, dos mais evoluídos de todo o mundo cervejeiro. 

Paralelamente com o seu apetrechamento industr ia l , as empresas em questão, conscientes 
que os objectivos próprios e de comunidade onde exercem a sua actividade só podem ser a t in 
gidos com uma organização perfe i ta, sofreram uma estruturação em 1961 que as colocou na 
vanguarda das empresas da Província. 

As suas vendas, que passaram de 500 000 litros em 1935, para 11 000 000 de litros em 
1963 e que dupl icaram nos últ imos 7 anos, são também produto da polít ica seguida. A exportação 
de_cerveja, que a t ing iu em 1963 cerca de 400 000 litros e que em 1964 at ing iu segundo opi
niões, cerca de 600 000 l i tros, fez-se para alguns países industr ialmente mais desenvolvidos 
que o nosso, o que demonstra também a qualidade dos produtos fabricados. Para além da 
produção de cerveja, as empresas em questão fabr icam gelo e refrigerantes de al ta qualidade, 
como «Canada Dry», «Reunidas», «Pepsi-Cola» e, mais recentemente, «Schweppes». 

Pode-se concluir, assim, que a Indústria Cervejeira de Moçambique, pelos processos de 
gestão ut i l izados, pelo a l to nível dos seus quadros — 8 indivíduos com formação universitária, 
alguns deles especializados nos maiores centros científicos do m u n d o — , pelos processos de con-
torolo empregues — possuem laboratórios que custaram cerca de 2 000 000$Ò0 —, pela orga
nização dos seus serviços de vendas — considerados por algumas f irmas internacionais como 
das melhores senão a melhor de toda a Áf r ica —, pela qualidade dos seus produtos — a cerveja 
«Laurentino» e «Manica» obtiveram prémios de excelência nas Olimpíadas de cerveja realiza
das na Alemanha em 1 9 6 3 — , pelos preços que prat ica — desde 1935 o preço dos seus pro-
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Aspecto da fachada da Fábrica Vitória, em 1935 

dutos não foi a u m e n t a d o — , pelos altos vencimentos auferidos pelo seu pessoal, tem conse
guido alcançar com a sua actividade os seus oobjectivos económcos e sociais. 

104 — 


