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Inaugurado mercado de referência construído com 
financiamento da Cornelder na vila de Marínguè 

 Beira (O Autarca) – O Go-
vernador de Sofala, Alberto Mondlane 
e os residentes de Marínguè enaltece-
ram a iniciativa de financiamento da 
empresa Cornelder de Moçambique 
(CdM) que resultou a construção do 
primeiro mercado de referência na vila 
daquele distrito do norte da província. 
O mercado inaugurado pelo Governa-
dor Alberto Mondlane é o cumprimen-
to da promessa feita em 2018 pelo Pre-
sidente da República, numa manifesta-
ção de premiação ao bom nível organi-
zacional demonstrado pelos comer-
ciantes locais. No quadro da sua res-
ponsabilidade   social    empresarial,   a  

  

  
 

Frase: 

 

Nunca terminem o dia sem se reconciliarem. Este é 
o segredo para conserver o amor – Papa Francisco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 29/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

67.22 68.56 EUR UE 

60.69 61.9 USD EUA 

3.96 4.03 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Cornelder assumiu o desafio de mate-
rializar a promessa do Presidente Filipe 
Nyusi, tendo se disponibilizado a fi-
nanciar a construção do mercado de re-
ferência, no valor de aproximadamente 
20 milhões de meticais.  
 

 A infra-estrutura representa 
um belo espaço para o desenvolvimen-
to de negócios, para benefício não só 
dos comerciantes, clientes, mas tam-
bém da província de Sofala e do país 
como um todo.  
 

 O mercado possui uma área u-
tilizável coberta de aproximadamente 
1.064m², 200 bancas para venda de 
produtos diversos, duas lojas, um ta-
lho, um posto policial, um escritório 
para administração do mercado, um 
posto de primeiros socorros, um bal-
neário feminino e outro masculino, um 
armazém frigorifico para conservação 
de produtos frescos e um vasto parque 
de estacionamento devidamente orga-
nizado. São também parte integrante 
do projecto, três tanques de abasteci-
mento de água com capacidade de cin-
co mil litros cada, o que significa que o 
mercado tem disponível água corrente 
e energia elétrica 24 horas por dia.   

 “Ao ter aceite o desafio de fi-
nanciar as obras de construção deste 
mercado, estávamos  conscientes de 
que teríamos de dar o melhor da nossa 
responsabilidade social empresarial no 
sentido  de   participar na concretiza-
ção dos objectivos do Governo, no sen-
tido de dar primazia a este tipo de em-
preendimentos que dinamizam a co-
mercialização agrícola e promovem o 
desenvolvimento sustentável da econo-
mia rural” – referiu António Libombo, 
Director Executivo Adjunto da Cornel-
der de Moçambique.■ (Redacção)  
 

 
 

Panorama frontal do mercado de referência construído na vila de Maríngue com o financiamento 
da empresa Cornelder de Moçambique, no âmbito da sua responsabilidade social 

 
 

Presidente Filipe Nyusi esteve na vila de Marínguè no último domingo, no âmbito da sua 
campanha eleitoral e não desperdiçou a oportunidade de visitar o mercado por si prometido 

aos residentes locais. Foi um ambiente de muita euforia tanto da parte da população de 
Maríngue, como do próprio Presidente da República considerado patrono do mercado  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 03/09/19, Edição nº 3756 –  Página 03/04 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 



 

O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 03/09/19, Edição nº 3756 – Página 04/04 

Paz, Trabalho e Emprego, as grandes prioridades de 
Nyusi caso seja reeleito Presidente da República  

CAMPANHA ELEITORAL *** CAMPANHA ELEITORAL *** CAMPANHA ELEITORAL 

  Caia (O Autarca) – Paz, Tra-
balho e Emprego são as grandes priori-
dades anunciadas na Vila de Caia por 
Filipe Nyusi, candidato da Frelimo às 
sextas eleições presidenciais de 15 de 
Outubro próximo. Caia foi o quinto 
distrito escalado por Filipe Nyusi no 
prosseguimento da sua campanha elei-
toral em Sofala. Uma significativa 
moldura humana acorreu ao aerodromo 
de Caia para a recepção do candidato 
presidencial da Frelimo, e a quantidade 
de pessoas foi ainda maior no campo 
de futebol local onde decorreu o show-
mício. Ambiente semenlhante registou-
se em Caia, mas na nossa apreciação 
Nhamatanda superou as expectativas. 
O ambiente em Nhamatanda era tão 
festivo que Nyusi não resistiu a emo-
ção. Subiu a tribuna a dançar a estilo 
de bom dançarino. Havia tanta gente 
que o próprio canditado exigiu a segu-
rança para permitir que os jornalistas 
presentes pudessem realizar com liber-
dade o seu trabalho, especialmente os 
de captação de iumagens do o ambien-
te. Filipe Nyusi prometeu a população 
de Nhamatanda mais trabalho e empre-
go principalmente aos jovens.■ (FC)  

 

Filipe Nyusi apresenta-se confiante na sua vitória nas presidenciais de 15 de Outubro 

Gorongosa pode gingar por ter votado bem em Nyusi 
 Gorongosa (O Autarca) – Na vila autárquica da Gorongosa, terceiro ponto de escala da campanha eleitoral de 
Filipe Nyusi a província central de Sofala, o candidato da Frelimo às presidenciais de 15 de Outubro próximo, lembrou que 
nas eleições anteriores teve sessenta por cento do total de votos escrutinados neste distrito e sublinhou que os residentes 
locais podem gingar por terem votado bem nele. Porque estava em campanha para angariação de votos, pediu aos residentes 
de Gorongosa para continuarem a votar massivamente nele para garantir a continuuidade de implementação de programas de 
desenvolvimento do país. Destacou a electrificação de Vunduzi e declarou Gorongosa como berço da paz e reconciliação em 
Moçambique, lembrando que foi lá onde reuniu-se com o falecido líder da Renamo para parar com o conflito militar.■ (FC)   
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