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Presidente Filipe Nyusi nomeado a "Pessoa do Ano"
da Africa Oil & Power para 2020
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi foi
eleito a “Pessoa do Ano” da Africa Oil
& Power para 2020 pela Africa Oil &
Power. Este prestigioso prêmio é concedido a indivíduos excepcionais que
demonstram liderança verdadeira e
pensamento inovador ao direccionar
seus países ou organizações para a
vanguarda do sector global de energia.
O Presidente Nyusi tem estado
à frente do sector de energia de Mo-

Frase:

çambique durante os seus muitos sucessos recentes, incluindo vários projectos de gás multibilionários que estão
agora em desenvolvimento no país da
África Austral. Esses projectos de gás
natural, uma vez totalmente actualizedos, representam mais de três vezes o
PIB actual do país, com o projecto Rovuma LNG liderado pela Exxon avaliado em $ 23,9 bilhões; o projecto de gás
liderado pela Total avaliado em US $
23 bilhões; e o projecto Coral FLNG

Felicidade é quando o que voce pensa, o que voce diz e o
que voce faz estão em harmonia.■ – Mahatma Gandhi

.■

de US $ 4,7 bilhões, que deve atingir o
primeiro gás em 2022.
"Filipe Nyusi liderou a criação
de um ambiente favorável na indústria
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Continuado da Pág. 01
de energia e na economia em geral que
abriu o caminho para negócios extraordinários de energia que Moçambique
actualmente desfruta”, disse Jude
Kearney, ex-secretário adjunto para Indústrias de Serviços e Finanças do Departamento dos EUA de Comércio durante a administração Clinton e actualmente presidente da Kearney Africa
Advisors. “Não consigo pensar em
nenhum indivíduo melhor no espaço energético da África a quem conceder
este prêmio. Moçambique tem um futuro brilhante à medida que os projectos internacionais de gás geram novo
crescimento, criação de emprego, desenvolvimento económico e prosperidade ”, acrescentou Kearney.
O Presidente Nyusi não só foi
fundamental nos negócios, como também ajudou a direccionar o foco na capacitação nacional e garantiu que os
projectos reservassem gás natural para
uso doméstico, colocando o país no caminho da diversificação econômica e
da segurança energética .
"O Presidente Filipe Nyusi tem
trabalhado arduamente para criar um
ambiente que garanta que uma forte indústria do gás crie empregos, impulsione o empreendedorismo, proteja o
ambiente, diversifique a economia para
o benefício de todos os cidadãos e gere
receitas muito necessárias para o governo. O Presidente fez do sector da energia uma componente crucial do
bem-estar económico de Moçambique”, disse Florival Mucave, CEO da
Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique.
"O Presidente Filipe Nyusi levou Moçambique de um lugar de relativa obscuridade nos mercados de energia, para um lugar de liderança na in-

dústria global de gás natural”, disse
Renée Montez-Avinir, Directora Geral
da AOP. “Sua liderança foi fundamental para concretizar esses megaprojecttos de gás natural, fornecendo segurança de investimento vital para fechar vários negócios de bilhões de dólares.
Não há dúvida de que os projectos de
gás natural vão transformar Moçambique, trazendo progresso e prosperidade
a todo o país e colocando Moçambique
na vanguarda de uma revolução global

do gás natural ”, acrescentou MontezAvinir.
No cargo desde 2015, Nyusi
empreendeu agressivamente uma campanha anticorrupção; continuou a liderar o país em paz; e navegou com sucesso o país através de desafios incríveis, incluindo o ciclone tropical Idai
que atingiu Moçambique em 2019 e as
consequências econômicas apresentadas pela covid-19 este ano.■ (Redacção/ Club of Mozambique)

Comunidade Sant'Egidio oferece 10
casas à população idosa vítima do idai
Beira (O Autarca) – A Comunidade Sant'Egidio procedeu nesta
quinta-feira (01OUT2020) a oferta de
10 casas para beneficiar a igual número de população idosa que viu suas casas destruídas pelo cioclone tropical idai, em Março do ano passado, na cidade da Beira.
O facto coincidiu com a celebração esta quinta-feira do 01 de Outubro, Dia Internacional do Idoso.
Falando em representação do
Presidente do Município da Beira, Albano Carige, Vereador de Construção,
enalteceu o gesto da Comunidade Sant'
Egidio, especialmente por direccionar
o apoio à camada idosa. Carige lembrou que os idosos são uma camada social que enfrenta sérias dificuldades de
sobrevivência, vezes sem conta são abandonados pelos próprios filhos.
Albano Carige, aproveitando a
celebração do 01 de Outubro, apelou a
sociedade para abandonar práticas descrimonatórias contra os idosos e anotou que “a nossa existência é graças
aos actuais idosos”.

A comemoração do 01 de Outubro visa essencialmente homenagear
as pessoas idosas e incentivar a cons[ciencialização da sociedade sobre as
suas necessidades.
É uma ocasião em que se renovam apelos a sociedade global sobre os
papéis sociais que devem desempenhar, desde o respeito e auxílio aos indivíduos idosos, até às políticas e estratégias que garantam que as pessoas tenham um envelhecimento com qualidade de vida e dignidade. O 01 de Outubro foi instituído pela ONU em 1991
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CONCURSO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMÉSTICO) E POSTERIOR PRODUÇÃO DE
ENERGIA ELÉCTRICA NO MUNICÍPIO DA BEIRA
A Corporação de Desenvolvimento Moçambique-Rússia (MRDC) e o Município da Beira em conformidade com as
directrizes para a regulamentação de concessões de infra-estruturas em Moçambique, em conformidade com o Memorandum
de Entendimento entre a Corporação de desenvolvimento Moçambique–Rússia e o Município da Beira, nos termos do Acordo
de Gestão do Projecto de construção de estações de tratamento de resíduos sólidos urbanos no território de Moçambique,
anunciam o Concurso: PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
(LIXO DOMÉSTICO) E POSTERIOR PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO MUNICÍPIO DA BEIRA BEM COMO DE
INFRA-ESTRUTURAS DUM DEPÓSITO/TERMINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS num modelo faseado que compreende a
concepção, fornecimento de equipamentos, construção, instalação, testagem, comissionamento e formação dos respectivos
operadores.
1. HISTÓRIA E INFORMAÇÃO
A 22 de Agosto de 2019, no âmbito da reunião entre o Presidente de Moçambique Felipe Nyusi e do Presidente da Federação
Russa V. V. Putin, em Moscovo, foi assinado o Memorando Interministerial sobre cooperação técnica no domínio da geologia,
uso de recursos minerais e protecção ambiental, celebrado entre o Ministério dos Recursos Naturais e Ecologia da Federação
Russa e o Ministério dos Recursos Minerais e Energia da República de Moçambique, representados na parte russa pelo
Ministro dos Recursos Naturais da Rússia, Dmitry Kobylkin, e na parte Moçambicana pelo Ministro dos Recursos Minerais e
Energia da República de Moçambique Ernesto Max E. Tonela.
Em particular, o Memorando afirma que os países desenvolverão cooperação e promoverão projectos conjuntos, incluindo
projectos sobre protecção ambiental e processamento de resíduos resultantes da actividade humana em energia eléctrica. A
fim de implementar este Memorando, foi criada a Corporação de Desenvolvimento Moçambique-Russa e formado nesta
Primavera um Grupo de Trabalho constituído por representantes das partes russa e moçambicana. A Corporação de
Desenvolvimento Moçambique-Russa tem a tarefa de mobilizar os recursos necessários para aumentar os níveis de produção
na República de Moçambique.
O desafio global providência de serviços da energia moderna está ligado ao desafio, igualmente, global da protecção
ambiental e ao excesso de produção de resíduos sólidos. O sucesso da ciência e tecnologia modernas demonstrou
amplamente que estes desafios devem ser enfrentados simultaneamente.
A matéria orgânica renovável natural (ROM) é destacável em direcção distinta da síntese antropogénica de energia, devido a
sua formação contínua no processo de vida da humanidade no planeta e nas actividades económicas (agrícolas) de produção
de alimentos e bens de consumo.
O presente projecto tem como objectivo disponibilizar unidades de tratamento de resíduos sólidos domésticos para a
República de Moçambique. Para a implementação deste projecto, é lançado o presente Concurso destinado à:
- CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO DOMÉSTICO) E
POSTERIOR PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA NO MUNICÍPIO DA BEIRA E INFRA-ESTRUTURAS CONEXAS DE
DEPÓSITO/TERMINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
O âmbito do trabalho para a construção da unidade de processamento de resíduos sólidos deve abranger, mas não limitar-se
à:
a) Concepção, aquisição, construção, instalação, testes, comissionamento e formação;
b) Financiamento na totalidade do custo do projecto, incluindo a formação de operadores da unidade. A recuperação
total dos investimentos e a compensação acordada serão feitos por etapas, após a comissão aprovar as etapas de
trabalho;
c) Organizações de recolha e transporte do lixo.
2. OBJECTIVO DO PROJECTO
O projecto visa instalar, na República de Moçambique, Unidades de tratamento de resíduos sólidos. Para este efeito,
pretende-se através do presente Concurso seleccionar empresa(s) para a concepção, construção, logística e operação com
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responsabilidade limitada em termos bilaterais (ou mais condições), com investimento e financiamento orçamental.
A adjudicação será realizada através de concurso público de acordo com o âmbito de trabalho a seguir definido. Nesse
contexto, são convidadas as empresas especializadas e promissores com qualificações, experiência e capacidades
adequadas.
As empresas de arquitectura e construção civil deverão inscrever-se para a préqualificação.
3. BREVE DESCRIÇÃO DO ESCOPO DE TRABALHO
➢ Concepção técnica da fábrica
➢ Trabalhos de engenharia para preparação da área de construção
➢ Construção da fábrica
➢ Montagem de equipamentos da fábrica
➢ Estruturação e recolha de resíduos sólidos na Cidade
A construção da fábrica de processamento de resíduos sólidos e do depósito/infraestruturas associadas do terminal será
realizada através do modelo de concepção, aquisição, construção, instalação, teste, comissionamento e formação, e será
adjudicada com base em LOTE. As Empresas poderão manifestar interesse em até dois (2) LOTES. No entanto, várias
empresas serão adjudicadas apenas um (1) LOTE onde se mostrarem mais competitivos. Assim, as potenciais empresas
concorrentes deverão apresentar como parte de pré-qualificação documentos indicando o(s) LOTE(s) de interesse. O(s)
LOTE(s) estão divididos nas seguintes categorias:
LOTE 1
Trabalhos de engenharia para preparação da área de construção:
a) Construção de estradas;
b) Construção de um sistema interno de águas residuais;
c) Construção de um sistema de drenagem;
d) Construção do sistema de abastecimento de água;
e) Construção do sistema de armazenamento de gás e instalação de equipamento de tratamento de gás;
f) Fornecimento de sistemas de alimentação e telecomunicações;
g) Instalação de um gerador de emergência de energia.
❖ Construção da fábrica:
a) Edifício administrativo;
b) Local de recepção de resíduos sólidos e de preparação mecânica;
c) Local de secagem biológica;
d) Local de separação mecânica;
e) Instalação do sistema de tratamento e purificação do ar de saída.
LOTE 2
❖ Fornecimento de equipamento para a fábrica de tratamento de resíduos sólidos;
❖ Fornecimento de maquinaria e equipamentos para recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos
LOTE 3
● Serviços logísticos:
a) Organização do transporte de equipamento e maquinaria;
b) Organização do desalfandegamento das mercadorias entregues.
LOTE 4
● Vendas de electricidade e metanol.
4. QUEM PODE APRESENTAR DOCUMENTOS PRELIMINARES
a) Empresas autorizadas de engenharia, logística e construção (EPC).
b) Instituições financeiras com parceiros técnicos que tenham comprovada capacidade de executar o Projecto.
c) Empresas que possuem e/ou operam infra-estruturas de reciclagem e ou processamento de resíduos sólidos em
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qualquer parte do mundo com uma capacidade comprovada de financiar e executar o Projecto.
d) Consórcio composto pelas organizações acima referidas.
5. REQUISITOS PRELIMINARES
Os requisitos de pré-qualificação estão divididos em duas partes.
A Parte A é concebida para fornecer o perfil da sua empresa.
A Parte B destina-se a indicar o âmbito da sua participação no projecto.
A sua percentagem dos quatro (4) lotes, tal como indicado no parágrafo 3 acima, e a fornecer informações específicas sobre
os critérios de pré-qualificação em função dos quais a participação da empresa será avaliada.
5.1 PARTE A
As empresas interessadas deverão fornecer um perfil da sua empresa com uma descrição detalhada do que se segue:
● Nome da empresa
● Endereço oficial de registado
● País de registo
● Certificado de Registo
● País de residência/sede
● Data do registo
● Memorando de entendimento entre membros do consórcios (se houver)
● Estrutura do capital social da empresa (anexar detalhes)
● Principais actividades da empresa
● Uma licença adequada à prática emitida pelas autoridades reguladoras competentes
● Nome e dados de contacto do Director com a autoridade de representar a empresa
● Endereço de correio electrónico de contacto actualizado
● Número de telefone actualizado.
5.2 PARTE B
a) Os potenciais concorrentes deverão indicar claramente o seu maior interesse;
b) Os concorrentes deverão anexar uma descrição completa dos seguintes itens em separado:
✓ Uma estratégia “EPCI” – Engineering, Procurement, Construction, installation, Testing, Commissioning and
Training planeada e fornecer exemplos de projectos semelhantes que tenham sido implementados no passado,
✓ Sugestões que podem ser relevantes para melhorar a rentabilidade do projecto ou para o sucesso de forma geral,
✓ Fornecer as contas auditadas da (sua) empresa durante 3 anos (2017, 2018, 2019),
✓ Apresentar declarações fiscais de 3 anos (2017, 2018, 2019)
✓ Os potenciais concorrentes deverão fornecer provas de um grande projecto de engenharia de pelo menos
$50.000.000 (cinquenta milhões USD) realizado nos últimos 5 anos (por exemplo, certificados de trabalhos
semelhantes ou relacionados, certificados de trabalhos em curso semelhantes ou relacionados, etc.). Deverão ser
fornecidas informações de contacto dos seus clientes,
✓ Os potenciais concorrentes podem convidar o seu Investidor e, neste caso, fornecer uma Carta de Compromisso
com um nível de investimento no banco indicando a disponibilidade de fundos e a vontade de financiar pelo modelo
“BOT” – Build, operate and Transferer model,
✓ Os potenciais concorrentes deverão fornecer informações sobre questões comunitárias, de segurança, saúde e
ambiente, um plano de seguro (recursos financeiros) suficiente para cobrir a implementação do projecto,
✓ Os potenciais concorrentes deverão fornecer certificados de qualidade relevantes, tais como ISO 9001, etc.,
✓ Os potenciais concorrentes deverão fornecer provas de experiência com infra-estruturas semelhantes,
✓ Indicar se o seu negócio está actualmente envolvido em qualquer disputa legal. (Em caso afirmativo; forneça uma
lista de litígios jurídicos em que o seu negócio esteja envolvido),
✓ Indicar se a sua empresa está em qualquer processo, o objecto de qualquer forma de liquidação ou processo de
insolvência,
✓ Indicar se a sua empresa é controlada por uma pessoa ou pessoas sujeitas a um processo de falência ou
declaradas em falência e/ou quaisquer compensações com credores nos últimos dois anos civis,
✓ Indicar se algum dos directores da sua Empresa foi condenado em qualquer país por qualquer infracção criminal
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de fraude, impropriedade financeira ou deturpação criminal em relação a qualquer assunto.
6. DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19, É OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES DO
CONCURSO DE FORMA ELECTRÓNICA AO PORTAL DE CONCURSOS DA CORPORAÇÃO MRDC
6.1 A fim de serem elegíveis para participar neste concurso, os potenciais concorrentes deverão: enviar os dados
obrigatórios, como indicado abaixo, para office@mzrucorp.com até às 12:00 horas do dia 2 de Outubro de 2020:
a) Nome da empresa;
b) Endereço completo da empresa;
c) Nome da(s) pessoa(s) de contacto autorizada(s) da Empresa incluindo o número de telefone e endereço de correio
electrónico da Empresa.
6.2 O cumprimento do ponto 6.1 é de carácter obrigatório para o registo da sua empresa com vista a participação na fase da
pré-qualificação das empresas ao concurso.
6.3 Todos os potenciais concorrentes que não satisfizerem os requisitos do ponto 6.1 acima, não poderão submeter as suas
informações preliminares depois do prazo de 12.00 horas do dia 2 de Outubro de 2020.
6.4 Os potenciais concorrentes serão devidamente notificados do seu registo no concurso MRDC.
6.5 Os potenciais concorrentes apurados na pré-selecção terão acesso ao portal do concurso da Corporação MRDC (o
acesso ao portal será concedido após a qualificação).
6.6 Todas as propostas apresentadas na pré-qualificação deverão ter a indicação/menção "APPLICATION FOR PREQUALIFICATION PURPOSE".
6.7 Data de arquivamento / encerramento: Todos os documentos para a pré-qualificação deverão ser submetidos por e-mail
até às 12:00 da manhã do dia 02 de Outubro de 2020, através do endereço: office@mzrucorp.com.
6.8 Todos os documentos de pré-qualificação deverão ser disponibilizados virtualmente e todo o processo deve ser visível
para todas as Partes após o prazo de submissão.
6.9 Todos os potenciais concorrentes, que tenham concorrido para a pré-qualificação e observadores externos serão
convidados a participar na abertura da licitação através duma transmissão virtual em directo da sessão prevista para o dia 17
de Outubro de 2020.
7. INFORMAÇÃO ADICIONAL
7.1 Este convite não deve ser interpretado como uma obrigação por parte do MRDC nem confere às empresas potenciais
concorrentes o direito de apresentar quaisquer reclamações e/ou reclamar danos ao MRDC pelo facto de tais empresas
terem respondido a este convite.
7.2 Documentos de pré-qualificação enviados após a data e hora de submissão serão rejeitados.
7.3 Todos os documentos deverão estar organizados e numerados da forma especificada no parágrafo 5 acima.
7.4 Todos os custos incorridos como resultado deste convite de pré-qualificação e qualquer solicitação subsequente de
informações deverão ser da responsabilidade das empresas respondentes.
7.5 O MRDC apenas lidará directamente com os funcionários autorizados da empresa concorrente e não através de
indivíduos ou seus agentes.
7.6 Todos os documentos e informações deverão ser fornecidos em inglês.
7.7 Apenas serão consideradas as empresas que atenderem aos requisitos de préqualificação, para convite à próxima etapa.
7.8 Os potenciais concorrentes serão obrigados a submeterem uma declaração de honra confirmando a autenticidade dos
seus documentos e informações e que, se as informações forem consideradas falsas, a empresa poderá ser
responsabilizada.
7.9 Qualquer cláusula na documentação de potenciais concorrentes que viole os termos dos requisitos da pré-qualificação
não será aceite pelo MRDC.
7.10 Todos os pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos a: office@mzrucorp.com.
ASSINADO: GESTÃO MRDC
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MRM celebra oito anos de exploração de rubis com
funcionários, 95% são Moçamimpacto directo nas comunidades 1.300
bicanos, dos quais 60% são do Distrito
de Montepuez.
Estes empregados, uma vez
contratados, realizam o seu trabalho da
forma mais segura e limpa, porque a
Saúde e Higiene no Trabalho continuam a ser um foco fundamental na
MRM, que está a realizar a extracção
sem o uso de produtos químicos.
Numa tentativa de melhorar a
empregabilidade local contínua e encorajar o auto-emprego, a MRM também
lançou um programa de formação profissional com a duração de 7 anos, destinado a capacitar 2,100 membros da
comunidade com competências profissionais.

Namanhumbir (O Autarca) – A Montepuez Ruby Mining
(MRM) celebrou recentemente oito anos de exploração de rubis em Moçambique, e no rescaldo deste período estão vários reconhecimentos, entre eles
o de um dos dois maiores contribuintes
para os cofres do Estado, tanto a nível
provincial assim como nacional.
A MRM iniciou as suas operações em 2012, anunciando um futuro
mais próspero para Moçambique, ao iniciar a exploração de rubis no distrito
de Montepuez, província de Cabo Delgado e, volvidos oito anos, os resultados sãos visíveis em diferentes frentes
de desenvolvimento em Moçambique.
Crescimento e contributo da
empresa
Nos últimos cinco anos, a
MRM foi consistentemente premiada
como a maior contribuinte da província
de Cabo Delgado, e foi também recentemente anunciada como uma das duas

empresas mineiras que mais receitas
geram para os cofres do Estado Moçambicano.
Mas as distinções que a MRM
tem vindo a receber não terminam aí.
No último ranking das 100 maiores
empresas do país, promovido pela
KPMG, a empresa mineira foi distinguida como a melhor empresa que operou em Moçambique em 2018, em termos de desempenho, com uma taxa de
crescimento de 29,52%; taxa de autonomia financeira de 54%; taxa de volume de negócios de 54%; rentabilidade
do capital próprio, 89,41%; e liquidez
geral.
2018 foi também um destaque
para a MRM em termos de receitas, ao
atingir resultados históricos no seu leilão de Junho com $71,8 milhões de
USD, e um total anual de $127,10 milhões de USD.
Outra forma da MRM transformar a vida dos Moçambicanos é através do emprego. Dos seus cerca de

Compromisso social
Na área do desenvolvimento
comunitário, a MRM mudou a vida dos
residentes no Posto Administrativo de
Namanhumbir e arredores, que se encontra perto da concessão da MRM e
recebeu um prémio de Melhores Práticas de Responsabilidade Social na Província de Cabo Delgado em 2017.
A empresa construiu três escolas primárias com 13 salas de aulas e 6
casas para professores (nas aldeias de
Nanune, Mpene e Nseue), e também
reabilitou outra com 5 salas de aulas na
aldeia de Nanune, que em conjunto
disponibilizam uma capacidade para
2.000 alunos.
A MRM e a empresa-mãe
Gemfields, continua a procurar operar
de forma que contribua positivamente
para a economia nacional, assumindo
simultaneamente um papel de liderança na modernização do sector de pedras preciosas coloridas e na construção de meios de subsistência sustentáveis para as comunidades que vivem
nos arredores da mina.

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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DE VEZ EM QUANDO...
●por Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

O ANJO
(à jornalista Margarida Ângela, com Amizade)

U

ma tão sereníssima manhã, tão de azul, tão

sem uma brisa! Meu Deus, como tudo está parado no Mundo! Não, não há movimento, nada se cruza, está cada coisa
em seu lugar, louvando a Existência, escutando uma música interior, respeitando a harmonia de uma geometria impecável... “Como tudo cabe na minha mão!” — suspirou Teresa percorrendo demoradamente as lajes do claustro quadrangular. De leve que se sentia, um pão de trigo e leite no
estômago, apetecia-lhe voar, erguer-se do solo, tocar um
qualquer farrapito de nuvem. Se tal fosse possível...
— Irmã Teresa!
Teresa sentiu que uma súbita cor vermelha lhe subia dos pés à cabeça, rompendo todo o branco que a vestia
em pensamento: era Natália quem a chamava, de sardas no
rosto, o oiro curto dos cabelos envolvidos no Sol claro.
Disfarçando a emoção, Teresa, o passo mais lesto,
estendeu as mãos a Natália. Ambas as noviças ficaram assim por instantes, os olhos castanhos de uma nos olhos verdes da outra. Sentaram-se, depois, num banco do claustro
tomado pela sombra.
— Que sonho não tive esta noite, Irmã Teresa! —

desabafou Natália, as mãos inquietas no burel dos joelhos.
— Sonhei... Sabes tu com que sonhei...?
— Diz...
— Até coro de vergonhaI Imagina que sonhei com
um Anjo de fato completo, gravata, camisa branca, sapatos
pretos de mil brilhos, um bigode fino sobre o lábio, um sorriso para mim, um perfume diferente de todos os perfumes
daqui...
Teresa baixou os olhos, o rosto finalmente pálido,
uma ternura levíssima por todo o corpo. E disse:
— Fantasias...
Natália emudeceu, envergonhada da confissão, os
olhos agora nas sandálias rasteiras, nas lajes, no piso que
tantas vezes em sossego percorrera. A manhã continuava
sereníssima, ornamentada de azul, sem uma brisa sequer no
ramo mais alto do jardim interior do Convento. “Mistérios...”
— pensava Teresa, muito quieta, sem olhar Natália. Meu Deus, que Mundo misterioso não era este! Aquele
Anjo de fato completo, gravata, camisa branca, sapatos luzindo e bigode fino, por Natália sonhado e por Natália confessado, fosse ou não fosse uma aparência, não louvaria
também a Deus, não louvaria também a Existência...?■

INAM anuncia ocorrência de mau tempo para a região sul
Maputo (O Autarca) – Um comunicado do INAM – Instito Nacional de Meteorologia recebido na nossa
Redacção dá contra da possibilidade de ocorrência de mau tempo entre hoje e amanhã nas províncias de Maputo,
Gaza e Inhambane, região sul do país.
O Instito Nacional de Meteorologia prevê a ocorrência de chuvas moderadas (20 a 30 milímetros de precipitação em 24 horas), localmente moderadas a fortes para quinta e sexta-feira, dias 01 e 02 de Outubro de 2020
nas províncias de Maputo, Gaza e sul de Inhambane, e prevê, igualmente, a ocorrência de chuvas fracas para sábado, dia 03 de Outubro de 2020, nas referidas províncias do sul do país. Segundo o comunicado do INAM, devido a
passagem de várias frentes frias activas, as temperaturas vão se manter baixas e poderão variar de 23 a 25 graus
celsius durante os próximos cinco (05) dias para as mesmas províncias. O INAM refere que está atento a evolução
do estado do tempo e, sempre que justificar, emitirá avisos com antecedência.■ (Redeacção)
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