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Presidente da República e Presidente  
da Renamo actualizam grupo técnico conjunto de DDR 
  Maputo (O Autarca) – No 
Quadro da implementação do Memo-
rando de Entendimento sobre Assuntos 
Militares, aprovado no dia 06 de Agos-
to de 2018 e à luz do encontro havido 
no dia 27 de Fevereiro de 2019, entre o  
 

Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi e o Presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, o Grupo Técnico Con-
junto para o Desarmamento, Desmobi-
lização e Reintegração (GTCDDR) foi 
actualizado – segundo avança  um   co- 
 

municado de imprensa da Presidência 
da República divulgado nesa terça-fei-
ra (05). 
 Com efeito, o Grupo Técnico 
Conjunto para o Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegração passa a ter 
a seguinte composição: (i)- Represen-
tantes do Governo: Brigadeiro Anastá-
cio Zaqueu Barassa, Tenente Coronel 
Gabriel Macha, e Superintendente da 
Polícia Sansão Jossias Sigaúque. (ii)- 
Representantes da Renamo: Brigadeiro 
David Manuel Gomes, Coronel Do-
mingos Manuel Joaquim, e Tenente 
Coronel Evaristo Massave. 
 Segundo a fonte, os Grupos de 
Trabalho retomam as suas actividades, 
imediatamente.■ (Redacção)  
 

Depressão Tropical em regime de enfraquecimento 
 Maputo (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia a-
nunciou nesta terça-feira (05) que a Depressão Tropical que entrou no país, ontem 
dia 04 de Março, pelo distrito de Maganja da Costa está enfraquecendo, tornando-
se num sistema de baixa pressão muito activo. E que o mesmo sistema continua a 
influenciar o estado do tempo, com chuvas em regime muito forte (que o acumu-
lado em 24 horas pode passar de 100 milímetros), acompanhadas de trovoadas se-
veras e ventos com rajadas fortes até 70 quilómetros por hora. 
 

 
 

Frase: 

 

Os moros recebem mais flores que os vivos, porque 
o remorso é mais forte que a gratidão – Anne Frank 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/03/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.35 71.74 EUR UE 

62.12 63.35 USD EUA 

4.39 4.48 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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MIREME Lança Concurso Público Internacional 
para Mphanda Nkuwa 
  Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistério dos Recurso Minerais e Ener-
gia (MIREME) lançou ontem o con-
curso público internacional para a se-
lecção da empresa de consultoria que i-
rá assistir o Governo Moçambicano no 
desenho da estratégia da estruturação 
legal e financeira do Projecto Hidroe-
léctrico de Mphanda Nkuwa, incluindo 
o sistema de transporte de energia e in-
fraestruturas associadas. 
 Conforme estabelecem os ter-
mos de referência do concurso público, 
a entidade a ser seleccionada irá traba-
lhar com o Gabinete de Implementação 
do Projecto Hidroeléctrico de Mpanda 
Nkwua, criado por Diploma Ministe-
rial em Fevereiro, em todo o processo 
de resolução de aspectos pendentes as-
sociados à concessão em vigor, bem 
como prestar assessoria de toda a natu-
reza requerida para viabilizar a actuali-
zação dos estudos técnicos identifica-
dos como críticos e para a selecção do 
parceiro estratégico que se deverá jun-
tar a Electricidade de Moçambique e a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa no de-
senvolvimento das Infraestruturas do 
projecto. 
 A selecção de consultores se-
gue a um processo de contratação in-
ternacional competitiva, devendo as 
firmas concorrentes disporem de com-
provada experiência na realização de 
trabalhos similares com a mesma com- 
plexidade, revelou a instituição em no-
ta de imprensa distribuída aos meios de 
comunicação social. 
 

 O MIREME lançou também 
nesta segunda-feira o concurso para a 
contratação do director do Projecto Hi-
droeléctrico de Mphanda Nkuwa, que 
terá a responsabilidade de coordenar as 
actividades inerentes ao desenvolvi-
mento do projecto, incluindo a gestão 
do dia a dia do Gabinete do Projecto. 
 O Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa apresenta-se como 
um  projecto  estruturante  para  o País, 

devendo contribuir para responder ao 
desafio do aumento da disponibiidade 
de energia para o desenvolvimento e-
conómico e social e para fazer de Mo-
çambique um país de referência no for-
necimento ao mercado regional.  
 O Projecto irá criar no decurso 
da sua implementação milhares de em-
pregos, quer directos quer indirectos e 
representa um forte estímulo para o 
empresariado nacional industrial, co-
mercial, agrícola e de prestação de ser-
viços.■ (Redacção) 
 

Ordem dos Advogados de 
Moçambique em processo eleitoral 
 Maputo (O Autarca) – A Or-
dem dos Advogados de Moçambique 
(OAM) lança oficialmente amanhã, 
quarta-feira (06), o processo eleitoral 
com vista a escolha do novo Bastoná-
rio. 
  A cerimónia de lançamento o-
ficial do processo eleitoral com vista a 
escolha do novo Bastonário da Ordem 
dos Advogados de Moçambique terá 
lugar em Maputo, sob orientação do 
actual Bastonário, Flávio Menete.  
 A eleição do novo Bastonário 
da Ordem dos Advogados de Moçam-
bique terá lugar no próximo dia 6 de 
Abril, na capital do país. 
 Ainda não são conhecidos pu-
blicamente os profissionais que irão 
concorrer a eleição de Bastonário da 
Ordem dos Advogados de Moçambi-
que.  
 

 
 

Flávio Menete, Bastonário da OAM   

 Entretanto, a questão que ainda 
paira como dúvida no seio dos mem-
bros da Ordem dos Advogados de Mo-
çambique é se o actual Bastonário, Flá-
vio Menete, irá manter ou quebrar a 
tradição criada pelos seus antecessores, 
nomeadamente Gilberto Correira e To-
más Timbane que apenas cumpriram 
um mandato cada.  
 

 A OAM é uma prestigiada or-
ganização profissional do país.■ (R) 

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  
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

5 de Março de 1951 … Nuno Narcy 
    O bairro e a escola foram importantes na iniciação 
desportiva de Nuno Narcy. Naquele tempo era aí que sen-
tíamos e cultivávamos o gosto pela actividade desportiva. 
Jogava-se basquetebol na rua, com os aros de barril coloca-
dos nas árvores. Jogava-se futebol nos terrenos baldios, que 
hoje desapareceram para, em sua substituição, dar lugar a 
autênticas florestas de cimento. 
 Antes de ser jogador basquetista federado frequen-
tou a Escola de Ginástica da Associação Africana, ao tem-
po dirigida pelo professor Nuno Abranches numa altura em 
que por lá andavam o Mussa Tembe, o Cândido Coelho e o 
Humberto Coimbra. Teve uma passagem efémera pela es-
cola de jogadores do Grupo Desportivo de Lourenço Mar-
ques, orientada pelo italiano Mário Romeo, mas acabou por 
concluir que não tinha vocação, nem para a ginástica, nem 
para o futebol. 
  Em 1963, aos 12 anos de idade, Nuno inicia o seu 
percurso desportivo, no Atlético Clube de Lourenço Mar-
ques, cuja Sede e campo de jogos se localizava na antiga 
Rua do Porto, no popular bairro da Malhangalene, numa al-
tura em que só havia 3 escalões: juvenis, juniores e senio-
res. Porque ainda não tinha atingido os 14 anos de idade, só 
treinava. Um pedido especial à Associação de Basquetebol 
de Lourenço Marques, feito pelos dirigentes do clube, per-
mite que Nuno comece a jogar aos 13 anos nos infantis. 
Aos 15 estava no escalão de juniores. Tudo aconteceu de 
forma precoce. Gilberto (Betinho) Wilson foi o seu primei-
ro treinador. 
 

A MUDANÇA PARA O DESPORTIVO 
 Depois de 3 anos de actividade no Atlético, surge o 
interesse do Desportivo por Nuno Narcy. Toda o processo 
de transferência tem na base um senhor chamado Custódio 
da Graça que, encontra no seu interlocutor, o “velho” Fran-
cisco Morgado, na altura Presidente da Direcção do Atléti- 
co, a abertura necessária para a concretização da transferên-
cia, sendo que a condição do “negócio”, obrigava o Des-
portivo a pagar os estudos de Nuno Narcy. Os alvi-negros” 
tinham de custear as propinas, a compra dos livros e restan- 
te material escolar.  A  “carta  de  desobriga”  foi concedida 
 

   

em 1967, tinha Nuno os seus 16 anos de idade.   
 

 A propósito desta transferência, baseada na neces-
sidade do contratante arcar com as despesas de propinas e 
compras de livros, e parafraseando o próprio Nuno, em en-
trevista que me concedeu para o canal desportivo da Rádio 
Moçambique e posteriormente publicada no “BigSlam”, 
naquele tempo os clubes tinham essa função de conciliação 
dos interesses desportivos com a necessidade de aprofunda-
mento dos conhecimentos académicos dos seus atletas. Tu-
do se fazia para formar cidadãos, formar seres humanos. 
Hoje infelizmente a realidade é outra. A necessidade de 
protagonismo imediato, leva a que se ultrapassem alguns 
valores e se atropelem determinados princípios sãos. 
 

 No  Desportivo  o  seu primeiro treinador foi Pedro 

 



com saúde
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Santos (irmão do Álvaro Santos), um atleta eclético que jo-
gou basquetebol e futebol. No ano do seu ingresso, na tem-
porada de 1967/1968, vai disputar o Campeonato Provin-
cial (hoje seria o campeonato nacional) a Nampula, e sagra-
se vice-campeão. Dessa equipa fez parte Ivo Garrido, que 
foi Ministro da Saúde de Moçambique. Ainda nessa tempo-
rada Nuno foi convocado para a Selecção Portuguesa de Ju-
niores, orientada pelo Professor Jorge Araújo. 
 Na equipa principal do Desportivo Nuno Narcy 
viu-se rodeado de alguns dos jogadores que eram seus ído-
los e que passaram a ser seus companheiros de equipa, tais 
como Carlos Alemão, Manuel Lima, Paulo de Carvalho  ou 

José Arruda, para falar apenas destes. 
 Depois do Desportivo vieram as Selecções Nacio-
nais. Vieram os jogos dentro e fora do País. E vieram tam-
bém os comentários desportivos sobre basquetebol, que ele 
fez a meu pedido, durante algum tempo (bastas vezes em 
parceria com António Azevedo), colaborando desta forma 
com a Rádio Moçambique nas nossas transmissões “em di-
recto”. 
 Estas linhas são a introdução para a minha mensa-
gem de parabéns destinada a Nuno Narcy, nascido na cida-
de de Lourenço Marques a 5 de Março de 1951. Ele com-
pleta hoje os seus 68 anos de idade. Que contes muitos 
mais, sempre.■ 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

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

Precisa-se de um ministério só para cuidar 
de buracos nas estradas 
 

 

 

- Outra coisa é estar no país real e verificar 
que não há estradas para andar, nem barcos 
para sulcar nossas avenidas fluviais, e muito 
menos Jet fuel para pôr a roncar nossos (?) 

embraers e os caducos Boeings! – Extraído de 
uma reflexão de Manuel de Araújo, Presidente 

do Concelho Autárquico de Quelimane 
 

 No momento em que vos escrevo esta centelha per-
corro o troço Pambara-Muxúngue, na “famigerada” Estrada 
Nacional nº 1 (EN-1), com destino ao “berço materno”, Te-
te. Aquela que deveria ser a estrada de desenvolvimento 
com vista a redução das vulnerabilidades das comunidades, 
transformou-se numa das maiores incubadoras da pobreza.    

 De tão degradada que ela está, a EN-1 além de a-
trasar o progresso do país, expõe a nossa vergonha. Somos 
um país que está permanentemente em contradição que luta 
contra o seu próprio desenvolvimento. Como é que é possí-
vel uma estrada vital como a EN-1 estar em ruina decaden- 
te? Dizia o meu saudoso amigo José Hermano Saraiva que 
a importância de uma terra está ligada às estradas.  São  

as estradas que ligam às outras terras. Acrescenta, o Pro-
fessor Saraiva, que todas as auto-estradas da Bélgica têm 
um grande lampião, o que faz com que a gente à noite ande 
nelas como se fosse dia claro. 
 

 De facto, as estradas desempenham um papel dina-
mizador nas economias, tanto é que os países desenvolvi-
dos não o seriam se não dispusessem de boas estradas. A 
grande riqueza da Bélgica, por exemplo, está associada a 
auto-estradas que se interligam e criam uma extensa rede 
de serviços. Para os belgas, as estradas são vitais como a á-
gua para os peixes. Do que estamos à espera para fazer das 
nossas estradas uma prancha do desenvolvimento?   

 Andar na EN-1 é escangalhar viaturas. É buscar 
reumatismo. As viaturas baloiçam o tempo todo. Os ocu-
pantes recebem pancadas e, às vezes, são eles que dão 
umas sovas nas componentes da viatura. etc. Os buracos 
confundem-se com armadilhas de elefantes. As promessas 
de reabilitação da EN-1 não passam de buzinas de avião. Se 
um terço do dinheiro da corrupção fosse investido para rea-
bilitar estradas, penso que o nosso país estaria num outro 
patamar.   

 Paradoxalmente, o país tem as maiores reservas de 
carvão mineral do mundo, um dos ingredientes para o fa-
brico do alcatrão. Paradoxo ainda é exigir que os automobi- 
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Ninguém escapa aos apetites dos polícias (daria uma boa 
tese de doutoramento estudar o casamento entre os polícias 
de trânsito e a PRM, enfim, a forma de actuação de ambas) 
que estão às centenas na EN-1.   
 Eu penso que é chegado a altura de o país criar um 
ministério só para cuidar das nossas estradas. Se quisermos 
realmente ser um país próspero temos de apostar nas estra-
das, eliminando todos os  buracos.  As  estradas  fazem  ca- 

minhos e promovem o abraço fraternal entre os povos. As 
estradas rasgam matas e lançam indústrias. As estradas dão 
emprego e acabam com as fomes. As estradas são pontes 
do desenvolvimento. Um país com estradas em ruínas é um 
país condenado ao subdesenvolvimento. As nossas estradas 
são, infelizmente, um problema nacional. Por isso é do in-
teresse nacional a criação desse ministério.  
 Zicomo (obrigado) e um abraço nhúngue aos cita-
dinos de Chimadzi.■    
 

País acolhe XIII Reunião de Ordenadores Nacionais da 
Cooperação PALOP e Timor-Leste com a União Europeia 
 Maputo (O Autarca) – No dia 
8 de Março de 2019 (sexta-feira), os 
Ministros dos Países Africanos de Lín-
gua Oficial Portuguesa e de Timor-
Leste (PALOP-TL), responsáveis pela 
execução do Programa de Cooperação 
financiado pelo Fundo Europeu de De-
senvolvimento, vão estar reunidos, em 
Maputo, com a União Europeia, repre-
sentada pelo Director Geral para a Co-
operação Internacional e Desenvolvi-
mento da Comissão Europeia, Stefano 
Manservisi.    

 Segundo apurou O Autarca, 
antecedendo a Reunião dos Ministros, 
os quadros técnicos das duas partes 
reúnem-se nos dias 6 e 7 de Março de 
2019 para procederem à finalização da 
agenda e dos documentos que serão 
submetidos à apreciação dos Ministros 
dos PALOP-TL e dos representantes 
da União Europeia.    

 A Cooperação entre os Países 
Africanos de Língua Oficial Portugue-
sa e Timor-Leste (PALOP-TL) com a 
União Europeia (UE) vigora há cerca 
de 27 anos e inscreve-se no quadro da 
parceria global entre o Grupo de Países 
de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e 
a União Europeia, estabelecido pelo A-
cordo de Cotonou.    

 Este Programa tem por objecti-
vo  apoiar  os  esforços  de desenvolvi- 

 
 
 

Maputo acolhe esta semana a reunião dos Ministros dos Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa e de Timor-Leste (PALOP-TL), responsáveis pela execução do Programa de 

Cooperação financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 

mento deste grupo de 6 países, com 
uma matriz histórico-cultural, institu-
cional e linguística comum, no fortale-
cimento da cooperação em áreas de in-
teresse mútuo, através da identificação 
de soluções comuns, promovendo o in-
tercâmbio de conhecimento, experiên-
cias e a disseminação de boas práticas.  
 É esperado que os momentos 
altos desta reunião sejam a assinatura 
dos contratos com o PNUD e o CA-
MÕES I.P. para a implementação dos 
dois  (2) projectos relativos ao ciclo do 

11º Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento, no valor global de € 26 milhões 
de Euros, relativos à criação de empre-
go na área da cultura e ao apoio à go-
vernação económica, bem como a a-
provação de um mecanismo de diálogo 
sobre políticas públicas entre os 
PALOP-TL e a União Europeia, no 
quadro de uma futura parceria pós-
Cotonou.  
 Moçambique, além de país an-
fitrião do evento, assegura a coordena-
ção geral do programa.■ (Redacção) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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PARCERIA ESTADOS UNIDOS E MOÇAMBIQUE ESTÁ A SALVAR VIDAS 
Mortalidade Materna e Infantil em Declínio 
  Maputo (O Autarca) –- Os 
Governos de Moçambique e dos Es-
tados Unidos assinalaram o aniversário 
de uma década de parceria para melho-
rar a vida de mães, recém-nascidos e 
crianças.  
 O Programa para a Sobrevi-
vência Materna e Infantil (MCSP) é o-
perado pela Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento Interna-
cional (USAID), e implementado atra-
vés da Jhpiego, Save the Children e 
PATH. O MCSP ajudou a prevenir 
mortes maternas e infantis evitáveis 
nas províncias de Nampula, Sofala e 
Zambézia. 
 Segundo uma nota da Embai-
xada dos EUA em Maputo, com o a-
poio do MCSP, o Ministério da Saúde 
desenvolveu e implementou a sua Polí-
tica Nacional de Saúde, treinou mais 
de 4.500 profissionais de saúde e de-
senvolveu um pacote abrangente de 
serviços de saúde direccionado para 
mães e crianças com menos de cinco a-
nos de idade.  
 Os serviços incluem saúde in-
fantil, nutrição, imunização, planea-
mento familiar, água, saneamento e hi-
giene, bem como prevenção e controlo 
do cancro da mama e do colo do útero, 
resultando na melhoria de saúde para 
mais de 6.5 milhões de pessoas. 
 Entretanto, a nota realça que 
há mais trabalho a ser feito para me-
lhorar a saúde das mães e das crianças 
em Moçambique.  
 Desde 1990, os nascimentos 
em Moçambique quase dobraram.  
 Adicionalmente, as taxas de 
mortes maternas, neonatais e infantis 
evitáveis ainda são altas.■ (Redacção) 
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