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Procurador Chefe da Cidade da Beira manda passear 
informação do Cartório e manda cidadão chinês à cadeia 
 

 
 O Autarca está na posse de um 
documento (acima), assinado e carim-
bado pelo Cartório da referida  3ª  Sec- 

 “Contrariando a informação 
produzida pelo seu Cartório, o Procu-
rador da 3ª Secção da Procuradoria 
Distrital da Cidade da Beira, que é i-
gualmente o Procurador-Chefe, promo-
veu a quebra da caução de 
5.000.000,00 MT (cinco milhões de 
meticais) prestada pelo arguido aquan-
do da sua liberdade provisória, alega-
damente porque o mesmo não cumpriu 
a sua obrigação de apresentar-se quin-
zenalmente ao Cartório daquela Procu-
radoria. Como consequência, o Tribu-
nal da Cidade da Beira ordenou a pri-
são imediata do arguido” – contou-nos 
uma fonte a par do processo. 
 

 Beira (O Autarca) – O Autar-
ca está na posse de informações que 
denunciam o Procurador Chefe da Ci-
dade da Beira, José Curado, de ter ig-
norado uma informação oficial do Car-
tório e mandado à cadeia um cidadão 
de nacionalidade chinesa, identificado 
por Dimin Quian, solteiro de 53 anos, 
residente na cidade da Beira. 
 Consta que é a segunda vez 
que o Procurador em causa manda 
prender o mesmo cidadão chinês, na 
sequência de um negócio supostamente 
mal parado de compra da empresa 
BIWORLD INTERNACIONAL para 
exploração de uma fábrica de cimento. 
 
  
Frase: 

Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar a injustiça, 
mas nunca deve haver um momento em que deixemos de protestar – Elie 
Wiesel (Pensador) 
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doria junto a SERNIC, o mandatário 
requer que o seu constituinte seja ime-
diatamene restituído à liberdade “por 
não existirem fundamentos legais para 
a quebra da caução, para além de a 
mesma ter sido quebrada por negligên-
cia dessa procuradoria dirigida por 
V.Excia, não lhe inibindo da compe-
tente responsabilidade disciplinar e cri-
minal pela prisão illegal do arguído”.    
 Recorde-se que, a primeira vez 
que este cidadão foi preso, o mesmo 
Procurador concedeu uma entrevista 
em exclusivo ao Diário de Moçambi-
que para explicar as circunstâncias do 
caso.■(Redacção) 
 

Secção com a confirmação das datas e 
horas de apresentação do arguido o que 
se supõem já era do conhecimento da-
quele Magistrado do Ministério Públi-
co. 
 O Autarca apurou, entretanto, 
que a defesa de Dimin Quian já reagiu 
a recondução à cadeia do seu consti-
tuinte, exigindo a sua liberdade ime-
diata. 
 O mandatário de Dimin Quian 
sustenta que não constitui verdade a a-
legação que suporta a decisão de re-
condução à prisão do seu constituinte, 
segundo a qual teria havido incumpri-
mento do dever de  apresentar-se  quin- 

zenalmente na Procuradoria junto a 
SERNIC. 
 Dimin Quian encontrava-se a 
gozar liberdade provisória mediante 
pagamento de caução, cujo mandado 
de soltura foi emitido pela Secção da 
Instrução Criminal do  Tribunal Judi-
cial da Província de Sofala, datado de 
21 de Junho de 2019, com carácter de 
cumprimento obrigatório. 
 Na peça datada de 01 de Outu-
bro de 2019, dirigida ao Dignissimo 
Procurador Chefe da Cidade da Beira, 
acompanhada da nota do Cartório que 
confirma o cumprimento do dever de 
Dimin Quian apresentar-se na Procura-  
 

Conselho Municipal de Maputo e FNB promovem a 
1ª Corrida sobre a ponte Maputo-Katembe 
  Maputo (O Autarca) – A ci-
dade de Maputo acolhe no próximo 
dia 10 de Novembro, dia da cidade de 
Maputo, pela primeira vez, a corrida 
internacional “FNB MAPUTO 10K 
CITYRUN”, passando assim a fazer 
parte do grupo de cidades icónicas que 
já acolhem a série de corridas FNB 
Run Your City, nomeadamente Cape 
Town, Joanesburgo e Durban. A corri-
da é promovida pelo Conselho Muni-
cipal e FNB e oferecerá aos partici-
pantes uma oportunidade única de 
fazerem a travessia da ponte Maputo-
Katembe a pé. 
 

 À semelhança do que aconte-
ce com todas as outras corridas desta 
série, a rota da corrida  “FNB MAPU-
TO 10K CITYRUN” foi pensada para 
levar os participantes pelas rotas histó-
ricas e icónicas em torno de cada ci- 
dade, adicionando desta forma um ele- 

   

mento turístico à mesma e tornando-a 
mais do que uma corrida, numa opor-
tunidade económica para cada comu-
nidade por onde ela passa.  
 

 A corrida compreenderá um 
percurso de 10 kms planos. 
  “Acreditamos que este evento, 
enquadrado nas festividades do dia da 
cidade de Maputo, trará benefícios pa-
ra a Cidade de Maputo, colocando-a no 
circuito das cidades com eventos in-
ternacionais regulares, atraindo turis-
tas, dando oportunidade aos amantes 
do atletismo de ver de perto atletas in- 
ternacionais e,  sobretudo,  projectando 

o nome da cidade para o país e além 
fronteiras” – afirmou Alice Abreu, ve-
readora da Saúde e Acção Social do 
Conselho Municipal de Maputo. 
 

 “Avisão do FNB para o conti-
nente em geral e para Moçambique 
em particular, vai muito além da pres-
tação de serviços financeiros de exce-
lência. O nosso slogan “Como pode-
mos ajudar” traduz o nosso compro-
misso genuíno de ajudar a melhorar a 
vida das comunidades onde estamos 
inseridos. Esta corrida enquadra-se 
neste compromisso e faz parte de um 
conjunto de iniciativas que o FNB está 
a levar a cabo no âmbito do processo 
de transformação e reposicionamento 
para ser um parceiro cada vez mais re-
levante no mercado moçambicano” – 
a referiu Paulo Pereira, Administrador 
Delegado Adjunto do FNB no âmbito 
do lançamento desta corrida.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

1 de Outubro de 1978 ... Moçambique no 
Mundial de Hóquei em Patins 

 

 A cidade de San Juan, capital da provincia do mes-
mo nome, situada a Oeste da Argentina junto à Cordilheira 
dos Andes, é tradicionalmente o palco dos Campeonatos do 
Mundo de Hóquei em Patins. Foi lá que, de 1 a 12 de Outu-
bro de 1978, se realizou a vigésima terceira edição da pro-
va, promovida pelo Comité Internacional de Rink-Hockey. 
Foi a primeira vez que participamos numa competição 
mundial. A inexperiência levou-nos ao décimo primeiro lu-
gar, com 11 jogos realizados, 1 vitória, 10 derrotas, 25 go-
los marcados e 92 sofridos. A derrota mais pesada foi fren-
te a Portugal. Perdemos por 19/0. 
 

UMA VIAGEM ATRIBULADA 
 

 Chegamos a Buenos Aires 5 dias antes do início da 
competição. No aeroporto surgiu o primeiro contratempo. 
Não fosse termos na delegação o saudoso Fernando Adrião, 
que era o seleccionador nacional, e teríamos sido devolvi-
dos à procedência. Quando nos apresentámos no serviço de 
Migração do Aeroporto Internacional de Ezeiza, o funcio-
nário de serviço informou-nos que não poderíamos entrar 
em território argentino porque o Governo Moçambicano a-
poiava os “Montoneros”, uma organização político-militar 
argentina, cujo propósito era o estabelecimento de um esta-
do socialista naquele País. 
 

  Ficamos sem saber o que dizer. Nunca nos passou 
pela cabeça a existência desse apoio. Tentamos todos os ar-
gumentos possíveis, para lhes explicar que nós só vinhamos 
participar numa competição desportiva e não tínhamos na-
da a ver com aspectos de natureza política. 
 

  Fernando Adrião, que era o último da fila, quando 
se apercebeu da situação, meteu-se à frente. O agente re-
conheceu o antigo campeão do Mundo, tanto assim que dis-
parou: “você não é o Adrião, campeão do Mundo de Portu-
gal”? 
 

  Fernando respondeu afirmativamente. Parecia estar 
encontrada a solução. Mas para que a solução fosse defini-
tiva era preciso uma declaração da  Casa  de  San  Juan  em  

   

Buenos Aires, que confirmasse a nossa participação no 
Campeonato do Mundo. 
  Com apoio dos dirigentes federativos que se encon-
travam no aeroporto, conseguimos obter a declaração de 
confirmação na prova. Horas depois, viajávamos de Buenos 
Aires para San Juan, (capital do hóquei em patins na Ar-
gentina) onde fomos recebidos duma forma apoteótica, por 
centenas de pessoas que se encontravam no Aeroporto da-
quela cidade e que em cortejo acompanhou a nossa Delega-
ção até ao local de hospedagem. 
  Convém realçar que esta hospitalidade foi uma 
constante com todas as equipas participantes na prova. É 
esta a forma de estar dos habitantes daquela pequena cidade 
argentina, a cidade da fruta e do vinho, que faz do hóquei 
em patins, a sua modalidade de eleição. 
  Faz hoje 41 anos que participamos pela primeira 
vez num Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins.■ 

 OBS: na foto a Selecção Moçambicana de Hóquei em 
patins, na cidade de San Juan (Argentina).■ 
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