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SPFFB de Sofala apreendem quatro milhões de 
metros cúbicos de madeira 

Chefe dos Serviços Provinciais de Flo-
restas e Fauna Bravia de, Paz Martin-
ho, durante a Conferência Provincial 
sobre o Futuro das Florestas nesta pro-
víncia, evento organiozado pela ADEL 
– Agência de Desenvolvimento Local 
de Sofala em parceria com a WWF. 
 O recurso florestal apreendido 
faz parte de um lote de 50.913.920 me-
tros cúbicos de madeira de  diversa  es- 
  

pécie fiscalizada ao longo do perío-
do em referência nas principais rodo-
vias da província de Sofala.   

 Paz Martinho referiu que a ma-
ior parte do produto florestal fiscaliza-
do e apreendido é originário das pro-
víncias circuvizinhas de Manica, Tete 
e Zambézia, cuja transação para o mer-
cado internacional passa pelo Porto da 
Beira.   

 Segundo a fonte, para além da 
madeira, foram fiscalizados no período 
em referência vários outros produtos 
florestais tais como bambum, estacas, 
lenha e carvão vegetal, tendo resultado 
na aplicação de 127 multas, das quais 
109 foram regularizadas e as restantes 
encaminhadas para as execuções fis-
cais e a Procuradoria da República.   

 Paz Martinho  deu  a  conhecer  
 

 Beira (O Autarca) – Um total 
de 4.556.474 metros cúbicos de madei-
ra de diversa espécie (serrada e em to-
ro) foi apreendida pelos Serviços Pro-
vinciais de Florestas e Fauna Bravia 
(SPFFB) de Sofala no período que vai 
de Janeira a Setembro do ano em cur-
so. Toda a madeira apreendida foi re-
vertida a favor do Estado. 
 A informação foi revelada pelo 
 

Avaria de equipamento condiciona edição do Jornal 
 Beira (O Autarca) – Uma avaria registada no nosso equipamento de edi-
ção condicionou a saída das edições referentes aos últimos dias da semana. Pelo 
facto solicitamos a compreensão e apresentamos nossas sinceras desculpas.■ (E)  
  
    

Frase: 
 

Ser solteiro não significa que você não sabe sobre amor... significa que 
você sabe o suficiente para não perder o seu tempo com qualquer pessoa 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.21 69.48 EUR UE 

60.03 61.15 USD EUA 

4.09 4.17 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Refira-se que ao nível da pro-
víncia de Sofala, nas actividades de 
controlo de produtos florestais, os  Ser- 

viços Provinciais de Florestas e Fauna 
Bravia funcionam postos fixos de fis-
calização e brigadas movies.■ (Fran-
cisco Esteves) 
 

Continuado da Pág. 01 
ainda que durante os trabalhos de fis-
callização foram abrangidas 2.072 via-
turas que  transportavam  produtos  flo- 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Uma vergonha chamada Carlos Portimão 
 

- Uli pa phewa, leka kuti “Nzou!”. – Enquanto és levado aos ombros, não grites “Elefante!” 
(Se és dependente, não deves criar problemas, senão serás tu o primeiro a sofrer com eles). 
Pe. Manuel dos Anjos Martins (Coordenador) – Natisunge Cuma Cathu, 2014, p. 55. 
    
 
 

 

 Estava de viagem, e enquanto aguardava pelo em-
barque olhava atentamente as demonstrações de segurança 
das lindíssimas hospedeiras de bordo, quando recebi um 
áudio no meu WhatsApp acompanhado de uma mensagem 
com o seguinte teor: “Boa tarde colegas. O Cabeça-de-lista 
da Frelimo na Vila de Moatize, Carlos Portimão promete 
me bater e faz insultos contundentes a minha pessoa por 
ter partilhado uma publicação da MOZnews onde ele é a-
cusado de ter agredido o director distrital do STAE.”       

 Outra vez, Portimão? Exclamei, em silêncio, como 
recomenda o Papa Francisco, “para ganhar expressividade 
e para discernir o que é importante daquilo que é útil ou a-
cessório.” Desta vez, respondi de mim para mim, tenho a o-
brigação de refrear a atitude agressiva daquele que – pelas 
funções que exerce no Concelho Municipal de Moatize – 
devia ser o exemplo de coerência, compreensão e nobreza 
de carácter. Para mim, como cristão e um homem de cons-
ciência, não me prestaria a fazer de plateia diante de uma 
situação de abuso do poder cuja vítima encontra-se deses-
perada no limiar de um perigo iminente. Para se retratar – 
não espero que Portimão venha a fazer – a pessoa tem de 
ser humilde, facto que não constitui tradição em muitos dos 
nossos dirigentes.   

 A estas alturas o amigo leitor estará  a  perguntar  e  

com razão: “que certeza tem este mwana nhúngue [rebento 
de Tete, tradução livre] de que a voz que se ouve no aludi-
do áudio é realmente de Carlos Portimão?” Nunca tive dú-
vida de que as manipulações existem e há quem, neste 
mundo de injustiça, mentira e baixeza, viva para semear o 
tempestuoso vento da discórdia. Devo dizer com manifesta 
honestidade que conheço Portimão desde a minha tenra i-
dade durante a longa caminhada académica e religiosa, em 
Moatize.    

 Já fui perito em transcrição e descodificação de es-
critos antigos – graças aos conhecimentos de paleografia e 
“memória de elefante” – o que me permite afirmar que a 
voz do áudio é de alguém com quem troquei circunstancial-
mente dois dedos de conversa. Carlos Portimão! Passam 
muitos anos…    

 Ainda candidato do partido Frelimo à presidência 
do Município de Moatize, Portimão, antigo agente da polí-
cia de trânsito, foi preso, julgado e condenado por tentar 
subornar uma Magistrada do Ministério Público. Como e-
dil, foi acusado de tentativa de homicídio, embora os seus 
acusadores não tivessem apresentado provas. Há sensivel-
mente três semanas, no turbilhão dos resultados das elei-
ções autárquicas referente ao Conselho Autárquico de Moa-
tize, Portimão voltou a ser acusado de agressão  física  con- 
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tra o director do STAE local, Júlio Baulene. E, mais recen-
temente, o Jet Li de Moatize, Portimão ameaçou “caçar” e 
espancar o jornalista Fungai Caetano, correspondente da 
Zitamar News, naquele ponto do país. Portimão, o Todo-
Poderoso, parece andar em contramão no que diz respeito 
aos direitos fundamentais dos cidadãos. Kung Fu é uma ar-
te de auto-defesa - tem regras próprias, não segue a lógica 
da selva - não é um meio para desferir “golpes baixos.” A 
democracia tem custos que assentam no seguinte tripé: res-
peito mútuo, tolerância e convivência pacífica. Portanto, 
Portimão deve acostumar-se a conviver com as regras de-
mocráticas.         
 Acrescentam-se, aos seus males, a forma pouca di-
nâmica e transparente como tem gerido o Município de 
Moatize, que há muito tem clamado pela intervenção de u-
ma liderança séria e comprometida com os valores da cida-
dania. Os municípios são as pessoas e não as riquezas. En-
quanto o país continuar a criar slogans políticos de legiti-
mação da corrupção e a promover riquezas que não trazem 
proveitos aos munícipes, o risco de fortificação da raiz dos 
descontentamentos é maior. Numa terra de recursos, quan-
do a fome impera, as balas não disciplinam e o Direito fa-
lha. Infelizmente, Moatize continua a ser um barril de pól-
voras de um conflito adormecido entre as populações, o go-
verno local e as empresas transnacionais que sugam o nos-
so património. É claro que Portimão não é o único nem o 
principal culpado do descompasso da máquina (a dessinto-
nia entre a filosofia do presidente Nyusi e os seus acólitos), 
mas faz parte de todo um sistema que falha.   
 

 A cultura e o turismo podem ser a chave para o de-
senvolvimento inclusivo – receitas que dinamizaram e ain-
da dinamizam as economias ricas. O verdadeiro progresso 
social – que fará adormecer o vírus da pobreza – está na ci-
dadania. Ela não depende do crescimento da economia, 
mas sim nos valores patrióticos que se perderam em Moati-
ze e não só! Portimão tem ajudado, pela negativa, a cons-
truir uma Frelimo opressora na mentalidade dos eleitores 
de hoje e do amanhã. Quem está a conhecer a Frelimo ago-
ra, com base nas acções de Portimão, pode até pensar que 
se trata de um partido sem comando, engana-se. A Frelimo 
regenera-se, não tem fim.     
 Nessa lógica, o que mais me admira não é o com-
portamento de Carlos Portimão. Aliás, a sua utilidade na e-
dilidade de Moatize, como diria o meu velho amigo Nkulu, 
é como se fosse uma pilha fora do prazo e incapaz de fa-
zer acender as lanternas do presente. Então, o que me in-
quieta? De facto, o que mais me preocupa é o silêncio se-
pulcral da direcção da Frelimo, onde militam alguns dos 
guardiões e reservas morais deste país. Sempre acreditei 
que a Frelimo fosse e é um partido de disciplina que não se 
compactua com atitudes como as de Carlos Portimão. Nu-
ma altura em que a nação evoca a inteligência de Mondla-
ne, a disciplina e ordem de Samora, a diplomacia de Chis-
sano, a auto-estima de Guebuza e a paz de Nyusi, a atitude 
de Portimão coloca em causa estes valores. Qual é o preço 
do silêncio dessas reservas morais da Frelimo? Um abraço 
nhúngue ao casal Camal, pela excelente hospitalidade que 
nos proporcionou (eu e a minha família) em Joanesburgo. 
O meu zicomo sem fim…■   
 

Cidadãos sensibilizados sobre a importância da poupança 
 Maputo (O Autarca) – Por ocasião da celebração ontem (31Out18) do Dia Mundial da Poupança, o Banco de Mo-
çambique lançou um vigoroso apelo para a sensibilização do sobre a importância da poupança e os diferentes mecanismos de 
fazer poupança e, desta forma, aumentar a sua confiança em relação ao sector bancário por via de um maior conhecimento da 
diversidade de produtos financeiros existentes no mercado. 
 Falando em Maputo, num evento público alusivo ao 31 de Outubro, a Administradora do Banco de Moçambique, 
Gertrudes  Tovela, explicou a importância de poupar, sublinhando a necessidade de se começar desde cedo, com pequenas 
acções que podem existir no dia-a-dia.  
 “Em termos simples poupar significa guardar parte do dinheiro que ganhamos para poder gastá-lo no futuro. Pode 
ser um dinheiro oferecido pelos pais, dinheiro do lanche que pode ser usado na metade e guardar outra metade para, depois 
de algum tempo, comprar, por exemplo, um livro que tanto queremos, uma bicicleta ou outro bem útil que queiramos”. 
 Gertrudes Tovela explicou ainda que o acesso aos serviços financeiros é um elemento essencial e um requisito bási-
co para oferecer oportunidades de melhoria de condições de vida dos cidadãos e de desenvolvimento económico do país no 
geral.■ (Redacção) 
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Empresários moçambicanos e malaios partilham 
experiências em Maputo 
 que neste seminário, através de diálogo 

entre os nossos homens de negócios 
possamos partir para a celebração de 
parcerias e negociação para a concreti-
zação de projectos que incrementem a 
cooperação empresarial entre Moçam-
bique e Malasia”, observou o gover-
nante moçambicano. 
 

 Durante o encontro, empresá-
rios moçambicanos e malaios que ac-
tuam em áreas como a indústria farma-
cêutica, alimentar e hoteleira partilha-
ram as suas experiências e conheci-
mentos sobre o mundo de negócios. 
Debates sobre oportunidades de negó-
cios e apresentação de empresas e das 
câmaras de comércio foram alguns mo-
mentos marcantes do evento.■ (R) 
 
 

 

 Maputo (O Autarca) – A ci-
dade de Maputo acolheu no passado 
dia 29 de Outubro a 1ª Conferência de-
nominada “Doing Business With Ma-
laysia” (Fazendo Negócios Com a Ma-
lásia) 2018, cujo principal objectivo é 
fortalecer o ambiente de negócios entre 
Moçambique e aquele país asiático, 
criando um espaço de intercâmbio en-
tre os empresários dos dois países. 
 O evento foi testemunhado por 
membros do Governo, representantes 
do sector privado de ambos os lados, 
sociedade civil e individualidades, a 
destacar a presença do Cônsul Honorá-
rio da Malásia em Moçambique, Sali-
mo Abdula, que apontou a importância 
desta Conferência. 
  “A Presença no nosso país de 
empresários malaios significa momen-
to ímpar para a troca de sinergias vi-
sando catapultar o ambiente de negó-
cios entre os dois Estados. O mercado 
moçambicano por si só é ávido de in-
vestimentos em quase todos os secto-
res, com particular destaque para o Tu-
rismo, Infraestruturas, Petróleo e Gás, 
Imobiliária, Serviços entre outros”, a-
notou o empresário e Cônsul Honorá-
rio da Malásia em Moçambique, Sali-
mo Abdula, destacando que como côn-
sul tem o papel de viabilizar e tornar e-
fectivas as trocas comerciais entre Mo-
çambique e Malásia.   

 Por seu turno, o Vice-Ministro 
da Indústria e Comércio, Júlio Pio, su-
blinhou que este seminário vai aproxi-
mar os empresários dos dois países na 
troca de experiências.    

 “A  nossa  esperança e desejo é 
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 O passado acompanha-nos sempre e por 
vezes torna-se um peso difícil de suportar. 
Compreender, aceitar e saber o que fazer com 
aquilo que adquirimos no passado é saudável e 
torna tudo mais fácil.         
          Este é um dos desafios da Psicoterapia! 
          Por vezes tentamos resistir e fazemos 
um esforço contínuo para evitar o confronto 
com determinadas situações.  
  

          Achamos que somos intolerantes e que 
estamos altamente susceptíveis para conseguir 
lidar com tais eventos. 
          A reparação e transformação é possível e 
por vezes é mais fácil do que aquilo que ima-
ginamos.  

 PSICOTERAPIA É ESPECIALIZAÇÃO  
EM MUDANÇAS! 

Dra. Fanisse Craveirinha© 
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