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Linha de Machipanda está a ser preparada para atrair 
mais tráfego da região da SADC 
 Beira (O Autarca) – A Linha 
Férrea de Machipanda, que parte do 
Porto da Beira (província de Sofala) à 
Vila Fronteiriça de Machipanda (pro-
víncia de Manica), no centro do país, 
está a ser preparada para atrair mais 
tráfego regional. 

O Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) da Empresa Pú-
blica Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM-EP), o Eng. Mi-
guel Matabel revelou há dias,  na  cida- 

de de Dondo, província de Sofala, que 
o projecto em curso de reabilitação e 
melhoramento da Linha de Machipan-
da visa atrair mais tráfego do Zimba-
bwe e, também, da Zâmbia e da Repú-
blica Democrática do Congo (RDC). 

“É um desafio muito grande. 
Nós estamos a dizer que o tráfego não 
será apenas do Zimbabwe, como tam-
bém será para além do Zimbabwe. Es-
tamos a pensar no tráfego da Zâmbia e 
da RDC”. 

  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 03/03/2021 
Compra Venda Moeda País 

89.46 91.24 EUR UE 

73.92 75.39 USD EUA 

4.97 5.07 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Às vezes é preciso um novo fôlego, uma nova forma de enxergar a 
vida, uma ilustre recuperação do tempo perdido.■ 
 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 03/03/21, Edição nº 4096 – Página 02/11 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 sublinhou Miguel Matabel. 

A Linha de Machipanda está a 
beneficiar, pela primeira vez, da apli-
cação de barras longas em toda sua ex-
tensão de cerca de 300 quilómetros. O 
trabalho consiste na substituição dos 
actuais carris de 18 metros cada por 
carris de 126 metros cada, numa opera-
ção que envolve a junção de 7 carris 
normais (18 metros) por meio de solda-
dura.  

A empreitada iniciou com a 
substituição de travessas e balastro. 

No fim do projecto, espera-se 
ter uma linha mais suave, mais robusta 
e com maior capacidade, para permitir 
a circulação de comboios com maior 
carga, o que concorrerá para o incre-
mento do tráfego e, naturalmente, da 
produção e produtividade da CFM-
EP.■ (Redacção) 

 

Miguel Matabel explicou que a 
CFM está a se capacitar com a reabili-
tação em curso na ferrovia de Machi-
panda, e referiu que “todos os cálculos 
que nós fizemos em termos do projec-
to, é que esta linha será rentável para o 
país”. 

São 200 milhões de dólares 
norte americanos que a CFM está a in-
vestir na reabilitação de toda extensão 
de cerca de 300 quilómetros da Linha 
Férrea de Machipanda, cujo projecto 
permitirá dotar a ferrovia de standard 
internacional. 

O PCA da CFM disse que as 
condições que caracterizavam a linha 
deixavam dúvidas no seio dos poten-
ciais utilizadores em relação a sua ca-
pacidade. O facto fez crescer o tráfego 
rodoviário ligado ao Porto da Beira, 
com todos constrangimentos  decorren- 
 

 
 

Eng. Miguel Matabel, PCA da CFM-EP 
quando explicava, em Dondo, que a Linha 

Férrea de Machipanda está a ser preparade 
para receber mais tráfego da região  

 

tes da circulação intensiva de camiões 
nas rodovias nacionais. 

“Pretendemos com esta linha 
multiplicar o actual desempenho 10 ve-
zes, passando das 300 mil toneladas 
para 3 milhões de toneladas por  ano” –  

 

Eng. António Bié assume Direcção Executiva da 
CFM-Centro 
 Beira (O Autarca) – O Eng. 
António Bié é o novo Director Execu-
tivo da CFM-Centro. Bié foi apresenta-
do, há dias, na cidade da Beira, num 
acto dirigido pelo Eng. Anísio Bainha, 
Administrador Executivo e Mandatário 
do Conselho de Administração da 
CFM-EP. 
 O Eng. António Bié substitui 
no cargo o Eng. Augusto Abudo que 
passa a assumir a mesma posição na 
CFM-Sul, depois de ter servido a 
CFM-Centro desde março de 2017. 
 Quadro da empresa de longa 
data, antes da sua indicação para a no-
va função de Director Executivo da 
CFM-Centro, o Eng. António Bié exer-
cia  a  posição  de  Inspector-Geral   da  

 
 

O Eng. António Bié é o primeiro da esquerda, juntamente com o Eng. Anísio Bainha 
(Administrador Executivo e Mandatário do CA), e o Eng. Augusto Abudo (Director 

Executivo cessante da CFM-Centro que passa a assumir a mesma posição na CFM-Sul) 

coincide com a implementação de im-
portantes projectos de desenvolvimen-
to da empresa na região, como a reabi-
litação de Linha de Machipanda.■ (R) 

 

CFM-EP, cargo para o qual havia sido 
nomeaado em março de 2017. 
 Bié torna-se Director Executi-
vo  da  CFM-Centro  numa  altura   que  
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

03 de Março de 1971 … Adriano Palito  
 
 

 
 

 

Adriano Filipe Palito é um quadro do sector bancá-
rio nacional, com carreira iniciada no BCI, na cidade da Bei-
ra, há mais de duas décadas. Com curso de MBA em Admi-
nistração e Gestão de Negócios pela UCM, actualmente de-
sempenha as funções de Director Comercial para Área de 
Dinamização e Operacionalização de Protocolos na provín-
cia de Sofala. Já assumiu várias funções administrativas e de 
direcção no BCI, com destaque para as de Assistente Co-
mercial (Beira 1998 – 2001), Gerente da Filial de Tete (2001 
– 2011), Director Regional Corporate Zona Centro (2011 – 
2014) e Director Regional Zambézia (2014 – 2015). 

 
 

 Além do MBA em Administração e Gestão de Ne-
gócios pela UCM, Palito, seu apelido e como é carinhosa-
mente tratado no seu meio, possui licenciatura em Admi-
nistração e Gestão de Empresas pela A Politécnica e curso 
médio de Contabilidade concluído no Instituto Industrial e 
Comercial da Beira, e frequentou vários outros cursos de 
natureza profissional. 
 

 É tido no seu meio profissional e social como uma 
pessoa com um misto de personalidade, bastante reservado 
mas que gosta de diversão ainda que em ambientes reserva-
dos geralmente. Também é dedicado a causas sociais. Um 
exemplo recente que tivemos a oportunidade de transmitir 
na devida altura, foi quando impulsionou a iniciativa de um 
grupo de antigos estudantes da Escola Secundária e Pré-
Universitária Samora Machel (Beira), que decidiu oferecer 
quantidades de tintas para a pintura daquele estabelecimen-
to de ensino público. Pratica desporto e frequenta Igreja. 
 

 Adriano Filipe Palito nasceu na vila turística de In-
hassoro, distrito do mesmo nome, província de Inhambane, 
no dia 03 de Março de 1971. Celebra hoje o seu 50º aniver-
sário natalício.  

Parabéns pelo aniversário, lembrando que em 2020 
já te havia referido que aguardo com toda anisedade para 
juntos celebrarmos as suas “bodas de ouro” e mais e mais a-
niversários. Tenha um Feliz Dia AMIGO e IRMÃO.■ 
 

Albano Carige confirmado 
Presidente do Conselho 
Municipal da Beira 

             Beira (O Autarca) – 
A Assembleia Municipal da 
Beira reuniu-se na manhã 
desta quarta-feira, em sessão 
extraordinária, para apreciar 
em definitivo o processo de 
substituição do falecido Pre-
sidente da Autarquia local, o 
Eng. Daviz Mbepo Siman-
go.  
 Na ocasião, o órgão 
confirmou e  tornou  público 

a indicação de Albano Cari-
ge para o cargo de Presiden-
te do Conselho Municipal 
da Beira, em substituição do 
Eng. Daviz Simango, faleci-
do a 22 de fevereiro ultimo, 
vitima de doença. 
 Albano Carige, que 
assumia a posição de Verea-
dor para a Área de Constru-
ção, toma posse próxima 
sexta-feira.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 



 

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca 
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique, 

Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro 
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         igo o rádio, mal entro na cozinha, como sempre faço.  A Antena 2, per- 
        manentemente ligada. 
 
L 

  

Uma entrevista... 
...Esta voz...1 

...Carmen Dolores... Só pode ser a Carmen Dolores! 
Uma entrevista onde a actriz falava da sua vida profissional!  
 

Mas eu fiquei perturbada... Porquê uma entrevista com Carmen Dolores? 
Ela retirou-se dos palcos já com idade avançada, por volta dos 81 anos... Já 
lá vão uns 16 anos... 
 

Aquela voz... Inconfundível... 
 

Conheço aquela voz. Desde os meus 13 anos, talvez... Em meados dos anos 
50 do século passado... Os ‘folhetins radiofónicos’ da antiga Emissora 
Nacional... Já não consigo precisar, mas penso que foi ela quem interpretou 
o papel principal em “O Encanto de Lorna Doone”, um romance do autor 
inglês R. D. Blackmore, publicado em 1869. 
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Várias vezes vi Carmen Dolores no Teatro, em palco. Aquela leveza, aquela 
delicadeza, davam força aos papéis mais dramáticos. E aquela voz! Tépida, 
esvoaçante, capaz de todas as entoações desde o drama à alegria... 
 

Ia ouvindo a entrevista, mas um receio apoderou-se de mim... 
Uma entrevista com Carmen Dolores, agora...  
 

Há entrevistas que são repostas já como recordação, como evocação... 
Como despedida... 

...E nem tive coragem para ver os telejornais... Fiquei receosa de uma triste 
notícia...   
1 [Antena 2: Programa ‘Quinta Essência,’ Nov. 2014] Para ouvir a entrevista, clicar aqui. 
 
 
 

 
          armen Dolores nasceu em 22 Abril de 1924 [signo touro]. 
         Tinha falecido nesse dia, 16 de Fevereiro deste ano de 2021... 
 

Estreou-se como declamadora aos 14 anos de idade, e no cinema, aos 19 anos, 
em “Amor de Perdição”... A sua vida profissional foi um acumular de êxitos. 
 

Carmen Dolores recebeu vários prémios ao longo da sua carreira, e foi 
agraciada com a Ordem Militar de Sant’Iago de Espada, a Ordem do Infante 
D. Henrique, e a Ordem de Mérito. 
 

Em 2018, a sala principal do Teatro da Trindade, em Lisboa, passou a 
chamar--se “Sala Carmen Dolores". 
 

O talento de Carmen Dolores não se manifestou apenas na Rádio, nos 
palcos, na TV ou no Cinema. A actriz foi também escritora, tendo-nos 
deixado as suas memórias em “Retrato Inacabado” (1984), “No Palco da 
Memória” (2013), e “Vozes Dentro de Mim” (2017). 
 

C 
Percurso 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 03/03/21, Edição nº 4096 – Página 08/11 
  
Na entrevista que passou na Antena 2, os leitores poderão ficar com uma ideia do que 
foi a sua actividade não só como artista, mas também como cidadã. E com o 
testemunho imorredouro da sua voz...■ ©Myriam Jubilot de Carvalho 
 
 
 
1 Carmen Dolores, uma vida luminosa no teatro e na poesia. (Nas duas primeiras hiperligações 
poderá ouvir a sua voz maravilhosa, e na página anterior ao centro)                                      
Publicação, 16 Fev, 2021, 17:24. 
https://www.rtp.pt/antena2/destaques/carmen-dolores_4660  
 
Carmen Dolores (1924-2021) - entrevista realizada em Novembro de 2014 | 16 Fev. 2021 

https://www.rtp.pt/play/p396/e524966/especial  
Carmen Dolores Cohen Sarmento [CINEMA] (2021) 
Carmen Dolores - IMDb 
 
Carmen Dolores Cohen Sarmento Veres  [16 Fevereiro 2021] 
#Perfil | Carmen Dolores: a verdadeira revolucionária do teatro - ComUM (comumonline.com) 
 
Foto | Revista Reviver (A velhice não passa de um estado de espírito) [2015] 
Na Esplanada com Carmen Dolor es - REVISTA REVIVER 
 
Presidente da República condecorou atriz Carmen Dolores | 2018                             
https://ctalmada.pt/presidente-da-republica-condecorou-atriz-carmen-dolores/ 

 
 

ANEXO: RDP: Antena 2 | programa Quinta Essência | João Almeida - Sábado às 10h00, com repetição 3ª às 13h00 e 5ª às 
17h00 | A essência do ofício, do percurso das artes. A arquitetura, a diplomacia, o cinema, o teatro, a ciência, a música... As 
ideias e o pensamento. Quinta Essência - Música - Tons das Ideias - SÓ ANTENA 2 - RTP 
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