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Frelimo na Beira: Lourenço Magaço denuncia existência 
de divergências baseadas nas diferenças étnicas 
 
  “Este tipo de comportamento 

deve ser severamente combatido no se-
io do partido Frelimo no distrito da 
Beira, permitindo o funcionamento 
normal da máquina partidária com vis-
ta a alcançar melhores resultados nas 
próximias eleições presidenciais, legis-
lativas provinciais” – apelou Lourenço 
Magaço. 
 Magaco defendeu que a união 
e a coesão dos membros da Frelimo 
são fundamentais para o sucesso das 
actividades e aspirações do partido ao 
nível do distrito da Beira. 
 A fonte salientou que os “ca-
maradas” devem abandonar a mentali-
dade de que o dirigente da  etnia  X  ou 

 Beira (O Autarca) – O Chefe-
Adjunto da Brigada Provincial da Fre-
limo em Sofala de Assistência ao dis-
trito da Beira, Lourenço Magaço, de-
nuncia a existência de divergências no 
partido baseadas nas diferenças étni-
cas. O quadro senior da Frelimo defen-
de que as diferenças étnicas não podem 
constituir motivo para o surgimento de 
divergências no seio dos membros do 
partido. 
 Segundo Lourenço Magaço, as 
divergências baseadas nas diferenças 
étnicas geram cisões no seio do parti-
do, uma situação que pode contribuir 
para o fracasso no desempenho das ac-
ções políticas do partido. 
  

 
Lourenço Magaço defende que as diferenças 
étnicas não podem constituir motivo para o 

surgimento de divergências na Frelimo 
 

  

Frase: 

 

Assim é a vida: apenas um momento, um encontro, uma passagem, e depois 
acaba. Se você compreender isso, não há tempo para brigas. Não há tempo para 
discussõe. Não há tempo para mágoas mútuas – Chagdud Tulku Rimpoche 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.46 71.86 EUR UE 

61.45 62.67 USD EUA 

4.61 4.7 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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o mais importante é o consentimento 
incondicional de todos partidários de 
que a pessoa escolhida é a certa para 
representar o partido. 
 Lourenço Magaço fez esta ex-
planação no encerramento da I Sessão 
Extraordinária do Comité Distrital do 
Partido Frelimo da Beira, que culmi-
nou com a eleição do novo secretaria- 
do, liderado por Fernando Razao Nha-
mangore. 
 

função durante período de menos de 
um ano. 
 A Partido Frelimo ao nível do 
distrito e cidade da Beira não tem lo-
grado sucesso nas suas actividades po-
líticas nos últimos 15 anos, quando 
perdeu o Município da Beira primeiro 
a favor da Renamo e posteriormente a 
favor do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), presidido pelo 
actual autarca da urbe, Daviz Mbepo 
Simango.■ (Francisco Esteves) 

 Integram o novo elenco do se-
cretariado do Comité Distrital do Parti-
do Frelimo da Beira os membros Do-
mingos Jeque (Secretário de Organiza-
ção e Mobilização), Matilde Valente 
(Secretária de Administração e Finan-
ças) e António Pensado (Secretário do 
Comité de Verificação). 
 O novo Primeiro Secretário do 
Comité Distrital da Frelimo da Beira, 
Fernando Razão Nhamangore, substi-
tui  no cargo José Cuela, que exerceu a  
 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

1 de Fevereiro de 1951 … Glória Muianga 
 
 

 

  Alguém, alguma vez, ouviu uma frase assim: “o 
seu crédito é insuficiente para realizar a chamada. Por fa-
vor, recarregue o seu cartão”? Estou certo que já ouviu bas-
tas vezes. 
 Claro que não é só por esta frase que se identifica 
Glória Muianga. Ela identifica-se por muito mais coisas, 
feitas com qualidade e com “amor à camisola” numa altura 
em que poucos éramos os que faziam radiodifusão depois 
da nossa Independência. 
 Para além de locução de continuidade, Glória Mu-
ianga notabilizou-se na radiodifusão de várias maneiras, 
sendo que, para mim, a mais marcante terá sido no “Qua-
drante da Mulher”, um programa de enorme repercussão, o 
primeiro criado depois da independência, dedicado a valo-
rizar o papel da mulher na sociedade. Glória fez parte da e-
quipa (só de mulheres) formada inicialmente pela Cídia 
Monteiro, Teresa Elvira, Fernanda Fernandes, Anabela A-
drianopoulos e Lúcia Maximiano (responsável pelo “Con-
sultório Jurídico) e que posteriormente agregou a produtora 
Júlia Bazar. 
 Por associação ao “Quadrante da Mulher” é impor-
tante referir a contribuição dada por Glória Muianga ao 
“Top Feminino” a primeira competição de canções de vo-
zes femininas. 

 

 
   

 Nos marcos da sua carreira, que a elevou ao cargo 
de gestora da nossa empresa pública de radiodifusão e mo-
nitora do Centro de Formação da Rádio Moçambique, há a 
assinalar o seu empenho na apresentação de espectáculos e 
programas de rádio “ao vivo”, na publicidade comercial e 
institucional para Rádio e Televisão, ou ainda, nas suas 
quatro décadas de trabalho por detrás da tal caixinha magi-
ca, como colaboradora da Televisão de Moçambique. 
 Glória Muianga, a minha companheira de tantas e 
tantas realizações radiofónicas, que nasceu no dia 1 de Fe-
vereiro de 1951, comemora hoje os seus 68 anos de idade. 
Parabéns. Saúde e muitas felicidades. Beijinhos.■ 

 
Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
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Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia  - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Saúde e Critica - Volantes são quatro vezes mais 
sujos do que Sanitas!! 

 

 Preocupado com Higiene, Saúde e Segurança? 
 CURIOSIDADES AUTO: 
 Volantes são quatro vezes 4X, mais sujos do que 
sanitas. 
 PREPARE-SE PARA UMA SURPRESA E DAS 
MÁS. ESTUDO REVELA QUE VOLANTES ESTÃO 
ENTRE OS OBJECTOS COM MAIS BACTÉRIAS, PIOR 
MESMO DO QUE TAMPAS DE SANITAS. BOTÕES 
DE ELEVADORES E TELEMÓVEIS TAMBÉM ASSUS-
TAM. 
 

 Estamos a descurar um aspecto importante, o vo-
lante (e, muito provavelmente, a alavanca da caixa de velo-
cidades), onde repousamos sistematicamente as mãos, por 
vezes transpiradas ou sujas. 
 Segundo o Centro Nacional de Informação Biotec-
nológica (CMIB) americano, os habitáculos dos nossos car-
ros figuram entre os ambientes mais sujos com que contac-
tamos diariamente.  
 No interior do veiculo, é o volante que lidera na 
porcaria, sendo mesmo mais sujo do que uma tampa de sa-
nita. 
 De acordo com os resultados das análises recolhi-
das pelo CMIB, que determinam o número de bactérias ou 
fungos por centímetro quadrado, ou como se diz em micro-
biologia, Unidades de Formação de Colónias (UFC), os vo-
lantes revelam uma média de 629 UFC.  
 Um valor assustador, sobretudo se comparado com 
as tampas de sanita, que se ficam pelos 172 UFC. Mas há 
mais surpresas desagradáveis.  
 Por exemplo, os telemóveis, a que passamos a vida 
agarrados, acusam 100 UFC e os botões dos elevadores dis-
param para 313 UFC, quase o dobro das sanitas. 
 O CMIB nota ainda que no habitáculo de um veí-
culo é possível encontrar cerca de 700 bactérias. As mais 
populares são as staphylococcus, que causam doenças co-
mo envenenamento alimentar e irritação cutânea, e as pro-
pionibacterium, que provocam infecções e inflamações. 
 E sabe o que justifica esta presença avultada de 
bactérias?  
 O facto de muitos condutores comerem (e bebe-
rem) a bordo, de batatas fritas a chocolates, passando pelos 
hamburgers e inclusive namoro ou o coito na zona do habi-
táculo, seguido do imediato uso do volante entre outros 
componentes relacionados com o mau guiar das viaturas! E 
Quantos milhares de UFC? 
 Por isoo, ANTES e DEPOIS do Volante, lavar e 
desinfectar bem as maos, Obg. 
 

 
 Tentamos manter os automóveis limpos e lavadin-
hos por fora, pagamos um valor extra para que a pintura fi-
que a brilhar e revestida com cera para maior protecção. 
Vamos mesmo ao ponto de lavar os pneus, para que man-
tenham a cor original, o preto, para depois os fazer brilhar 
como se fossem gigantescos donuts. 
 Porém, nem sempre o habitáculo recebe o devido 
tratamento. Quando chega a altura de limpá-lo, por vezes, 
limita-mo-nos a esvaziar o cinzeiro e a limpar o pó e a cin-
za que teima em cair e enfiar-se nos mais pequenos interstí-
cios.  
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Presidente do Conselho Provincial da OAM destaca 
melhorias no funcionamento dos órgãos de 
administração da justiça em Sofala  

no Judicial 2019 coincide com a come-
moração de 40 anos da Organização 
Judiciária e 25 anos da Advocacia em 
Moçambique. 
 “A nossa consciência não nos 
permite fingirmos que estamos satisfei-
tos com o desempenho da nossa justiça 
nestes 40 anos pois, o povo lá fora, sa-
be muito e bem que a nossa justiça vi-
ve momentos sombrios e de amargura, 
caracterizados por uma profunda ino-
perância e total descrédito, na medida 
em que a justiça demonstra ser forte 
com os fracos e fraca com os fortes”. 
 Vicente Manjate disse que o e-
xemplo mais claro e paradigmático que 
resume o estágio dos 40 anos da “nos-
sa” organização judiciária pode ser evi-
denciado, sem necessidade de muita 
explanação, no famigerado caso das dí-
vidas ocultas, onde faltou coragem de 
ser assumido publicamente.■ (R)  
 

e ao papel do advogado. “Também 
sentimos que há cada vez mais juízes 
que interrogam os arguidos estando es-
tes sentados; Sentimos que o nosso re-
lacionamento com os demais órgãos de 
administração da justiça melhorou bas-
tante e a nossa colaboração e articula-
ção são cada vez mais permanentes; 
Sentimos que os valores arbitrados pa-
ra as cauções reduziram substancial-
mente, mas continuam desproporcio-
nais à capacidade dos cidadãos; Já não 
recebemos denúncias de que juizes en-
tregam as sentenças aos escrivães para 
lerem; Constatamos com muito agrado 
o aumento do desempenho processual 
do Tribunal Superior de Recursos da 
Beira”. 
 Refira-se que a abertura do  A- 
  
 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Conselho Provincial da Or-
dem dos Advogados de Moçambique 
(OAM), Vicente Manjate, destacou na 
manhã desta sexta-feira (01) o registo 
de melhorias no funcionamento dos ór-
gãos de administração da justiça em 
Sofala. Vicente Manjate falava por o-
casião da abertura dano judicial 2019. 
 “No último ano judicial verifi-
camos muitas melhorias no funciona-
mento dos órgãos de administração da 
justiça, o que nos encoraja nesta nossa 
missão e confirma que, afinal, apesar 
de muitas vezes sermos mal entendi-
dos, os nossos gritos de apelo em nome 
do povo têm estado a ser ouvidos”.  
 Segundo Manjate, sente-se que 
há cada vez maior respeito à  dignidade 

Decisão sobre a liberdade provisória de Chang 
adiada para 15 de Fevereiro 
 

- Debate sobre os pedidos de extradição começa na terça-feira 
 ra, o tribunal vai recolher as notas fi-

nais de Krause e de Dreyer. Depois, 
numa outra sala (chamada de “extradi-
tion court”), dar-se-á início ao proces-
so de extradição, que seguirá de forma 
independente. Ou seja, a decisão sobre 
o pedido de liberdade provisória será 
tomada depois de iniciar a discussão 
sobre a extradição. Isto não estava nos 
planos da defesa, que continua a ali-
mentar esperança pela soltura do seu 
cliente.■ (R) 
 

as derradeiras notas de suas alegações 
finais, que ocuparam todo o dia de on-
tem num despique de titãs. Rudi Krau-
se e Elivera Dreyer nem sequer tive-
ram a chance de abrir a boca. As ses-
sões de tribunal na África do Sul são 
gravadas. Quando Krause estava a ini-
ciar seu momento de argumentação, 
houve um corte de luz. O gerador tinha 
ficado sem diesel.  
 Entretanto, segundo a mesma 
fonte, no dia 5 de  Fevereiro,  terça-fei- 

 A decisão da soltura de Ma-
nuel Chang, em liberdade provisória 
sob caução, foi adiada para o próximo 
dia 15 de Fevereiro. Segundo A Carta, 
uma publicação electrónica dirigida 
pelo Jornalista Marcelo Mosse, a juíza 
Sagra Sobrayen disse que precisa de 
tempo suficiente para tomar uma deci-
são sem pressões. O anúncio do adia-
mento foi feito poucos minutos após o 
início da sessão, que seria dedicada pa-
ra a defesa e a Procuradora esgrimirem 

 



 

2022 
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Consulado Geral de Portugal em Maputo anuncia 38ª 
edição do Prémio Nacional de Literatura Juvenil 
Ferreira de Castro 
  Maputo (O Autarca) – O 
Consulado Geral de Portugal em Ma-
puto anunciou esta semana o lança-
mento da 38ª Edição do Prémio Nacio-
nal de Literatura Juvenil Ferreira de 
Castro.   

 Trata-se de uma iniciativa pro-
movida pela Associação do Prémio 
Nacional de Literatura Juvenil Ferreira 
de Castro, que conta com o Alto Patro-
cínio do Presidente da República de 
Portugal.   

 A iniciativa é destinada aos jo-
vens portugueses e luso-descendentes 
das Comunidades Portuguesas, a jo-
vens portugueses residentes no estran-
geiro e a jovens dos PALOP, nas fai-
xas etárias dos 12-15 anos (Escalão A) 
e dos 16-20 (Escalão B).  
 Neste evento, os jovens são 
desafiados a mostrar a sua qualidade li-
terária, promovendo-se a literacia e a 
valorização do seu desenvolvimento 
pessoal e social. 
 Segundo apurou O Autarca, na 
presente edição os géneros a concurso 
são o conto e relato de viagem, 
 O prazo de entrega de traba-
lhos paraa 38ª Edição do Prémio Na-
cional de Literatura Juvenil Ferreira de 
Castro decorre até 26 de Abril próxi0-
mo. 
 A Associação do Prémio Na-
cional de Literatura Juvenil Ferreira de 
Castro (APNLJFC), foi constituída em 
12 de Abril de 1994 e encontra-se liga-
da ao agrupamento de Escolas Ferreira 
de Castro, que tem por patrono o escri-
tor, nascido em Ossela, Oliveira de  A- 
 

tura Juvenil Ferreira de Castro, desti-
nado a jovens portugueses residentes 
em Portugal Continental e nas Regiões 
Autonómas, a jovens portugueses resi-
dentes no estrangeiro, assim como a jo-
vens oriundos dos países de lingual o-
ficial portuguesa.■ (Redacção) 

  

zeméis. A Associação do Prémio Na-
cional de Literatura Juvenil Ferreira de 
Castro é uma associação de carácter li-
terário, pedagócgico, cultural e re-
creactivo; tendo como principais ob-
jectivos promover, anualmente, a orga-
nização  do Prémio Nacional de Litera-  
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