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Garimpo ilegal na zona tampão do Parque Nacional 
da Gorongosa leva a condenação de 42 nacionais 

cional da Gorongosa (PNG), em Nhan-
dzeia, Distrito de Gorongosa, numa o-
peração conjunta da fiscalização do 
PNG com a Polícia da República de 
Moçambique – Comando Provincial de 
Sofala, foram flagrados garimpeiros i-
legais, a fazerem extração ilegal de re-
cursos minerais. 

Foram estes mesmos garimpei-
ros anteriormente abordados verbal-
mente pela Juíza do Tribunal do Distri- 
to, Procuradoria Distrital de Gorongosa 
 

Chitengo (O Autarca) – O 
Parque Nacional da Gorongosa, tem a-
través das actividades de fiscalização, 
combatido contra todas as actividades e 
práticas ilícitas que ponham em cau-sa 
a restauração e conservação do meio 
ambiente e diversidade biológica, que 
ocorram ou afectem directamente as 
zonas de protecção e conservação.  

É neste contexto que no dia 24 
de junho de 2021, pelas 6 horas da 
manhã, na zona tampão do Parque  Na- 

 
 

Rio afectado pelo garimpo, no interior do PNG 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 05/07/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.62 76.1 EUR UE 

62.89 64.14 USD EUA 

4.43 4.51 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

 

Um amigo que virá inimigo depois de um pequeno mal-
entendido sempre foi seu inimigo, só estava fingindo... 
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Escavações feitas pelos garimpeiros para extracção dos recursos minerais em Nhandzeia 

e pela equipa de fiscalização do PNG, 
para que abandonassem aquele local e 
actividade, os mesmos prometeram a-
bandonar, mas não o fizeram, optaram 
por continuar e intensificar a sua acti-
vidade, adquirindo inclusive nova ma-
quinaria. Na execução desta actividade 
ilícita, tinham na sua posse, material u-
sado no processo de garimpo (gerado-
res, motores de moagem, britadeiras, 
chupadeiras de água, moto bomba, pi-
caretas, entre outros). Possuíam tam-
bém produtos altamente tóxicos e noci-
vos ao meio ambiente, que eram usa-
dos no processo de garimpo. 

O garimpo ilegal e o desflores-
tamento ilegal, são as principais amea-
ças à sobrevivência do Parque pois a-
fectam directamente os rios que entram 
no Parque. Os danos causados por esta 
prática, são notórios no interior do Par-
que. 

No dia 29 de Junho, decorreu 
em sede do Tribunal Judicial do Distri-
to de Gorongosa, o julgamento dos ga-
rimpeiros, tendo sido condenados a pe-
nas de prisão e multa, 42 garimpeiros 
nos seguintes moldes:  

• 8 garimpeiros: condenados a 
8 meses de prisão e um (1) mês de 
multa na taxa diária de 100,00 meti-
cais.  

• 11 garimpeiros: condenados a 
11 meses de prisão e quarenta e cinco 
(45) dias de multa na taxa diária de 
100,00 meticais.  

• 13 garimpeiros: condenados a 
12 meses de prisão e quarenta e cinco 
dias (45) dias de multa na taxa diária 
de 100,00 meticais.  

• 10 garimpeiros: condenados a 
14 meses de prisão e dois (2) meses de 
multa na taxa diária de 100,00 meti-
cais. 

Foi igualmente decidido pelo 
tribunal que todo o material que foi a-
preendido,  reverte  a  favor  do  Estado  

 
Produtos encontrados no local, de alta corrosivuidade prejudicial ao meio ambiente 

 
Parte do material encontrado no local, usado para o garimpo 

Nacional da Gorongosa representa um 
dos maiores exemplos de restauração 
da vida selvagem em África.■ (R/PNG)  

para a área de conservação. 
 Localizado na província de So-
fala, centro de Moçambique,  o  Parque 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: ME Mabunda 
(memabunda@gmail.com) 

Honra a Jorge Jacinto 

 

A percorrer o Facebook, apercebi-me, a meio da se-
mana, quarta-feira, que o Jorge Jacinto já não estava connos-
co, lá em Portugal onde se encontrava a lutar contra uma en-
fermidade faz algum tempo! Indignado, incrédulo, ainda es-
crevi qualquer coisa como ‘descanse em paz…’ De seguida, 
quase acordei… uma enorme tristeza abateu-se rapidamente 
sobre mim e sobre muitos colegas na Liga Moçambicana de 
Futebol (LMF)! Grandiosa foi a relação de trabalho que tive-
mos envolvendo as duas instituições, a LMF e a Destinos, 
empresa de imagem e comunicação de Jorge Jacinto.  

Integrado na lista de Alberto Simango Júnior, entro 
para a LMF em 2005, como Secretário de Direcção. Era o 
primeiro mandato de Simango Jr. como Presidente da Liga 
Moçambicana de Futebol. Ainda que Secretário de Direcção, 
o meu pelouro era a Comunicação e Imagem da LMF. E é 
nesta capacidade que venho a encontrar e a trabalhar intensa-
mente com o Jorge Jacinto. O Jei Jei, como carinhosamente 
vim a tratá-lo mais tarde!  

A imagem da Liga Moçambicana de Futebol não era 
das melhores na altura. Algo fragilizada, paragens por tem-
pos indeterminados, défices orçamentais, poucos patrocina-
dores e ou apoios, pouca aparição televisiva. O desafio que 
se nos colocava era reverter a imagem cinzenta e construir 
uma Liga de prestígio, credível e que fosse uma verdadeira 
instituição nacional. Uma das mais imediatas decisões toma-
das pelo elenco de Simango Jr logo após a tomada de posse, 
foi a contratação de uma agência de comunicação, tamanho 
era o trabalho a realizar em prol da Liga Moçambicana de 
Futebol. Havia que se trabalhar para a imagem da LMF na 
sua plenitude - a imagem da instituição LMF, a imagem da 
prova MOÇAMBOLA, o Campeonato Nacional de Futebol, 
a imagem dos clubes, a imagem da Direcção da LMF, a i-
magem dos patrocinadores, a relação com a Imprensa e com 
outros parceiros directa ou indirectamente envolvidos, entre 
outros aspectos.  

Na sequência disso, um concurso público foi realiza-
do e a Destinos de Jorge Jacinto foi a seleccionada! Desti-
nos: Comunicação, Imagem & Eventos. Não o conhecia an-
tes, mas, logo logo, começamos a trabalhar. Com o Jacinto, 
delineamos e implementamos uma  estratégia  de  comunica-  

 
 

ção para lidar com os variados parceiros e com a complexa 
situação prevalecente. E pusemos mãos à obra! Tivemos 
dias e dias e noites e noites de discussões; muitas vezes de-
sentendimentos que iam até ao Simango para… aproximar 
as posições! Jorge Jacinto era um homem de acção e muitas 
vezes queria as coisas a andarem e… por vezes não se coibia 
de tomar decisões que só nós é que devíamos, mas em prol 
do trabalho! 

A LMF desencadeou uma série de relacionamentos 
com várias e variadas instituições; umas novas frentes; ou-
tras, revigoração de velhos relacionamentos. Estabelecemos 
bom relacionamento com os clubes associados, as portas da 
instituição passaram a estar completamente abertas para os 
então 12 clubes associados, até hoje! E a relação foi exce-
lente até ao fim do Simango na Liga… e até agora no reina-
do de Ananias Coane continua excelente.  

A imagem da LMF cresceu como nunca! Estabele-
cemos bom relacionamento com os patrocinadores, tradicio-
nais ou não; muitos novos e outros regressados, uma vez que 
tinham abandonado. Alguns dos patrocinadores chegaram a 
aumentar as suas contribuições e o MOÇAMBOLA floriu, 
atingindo uma fase de solidez, A FASE DE NUNCA PA-
RAR PELO MEIO, SEM INTERRUPÇÕES. E conquistou 
um espaço no imaginário dos moçambicanos!  

A imagem dos patrocinadores passou a ser concreta! 
Em todos os 12 campos de futebol pelo país e em todos os e-
ventos, os símbolos estavam (e ainda estão) lá perenes e e-
xuberantes, fizesse chuva ou sol. E regularmente realiza-
vam-se e ainda se realizam encontros entre as partes! 

O “produto” MOÇAMBOLA passou a ser bastante 
apetecível. As televisões passaram a concorrer para a trans-
missão dos jogos de futebol, o que trazia mais visibilidade, 
prestígio para os atletas e renda para os clubes. A comunica-
ção social passou a ter como uma das suas casas a sede da 
Liga Moçambicana De Futebol. O relacionamento com jor-
nalistas até hoje é dos melhores. 

Umas das inovações que a equipa de Alberto Siman-
go - nós, portanto - trouxe foi o Festival de Abertura do 
MOÇAMBOLA e a Gala de Futebol. Se bem que esses pro-
dutos foram idealizados e concebidos pela Direcção da 
LMF, foi com a Destinos: Comunicação, Imagem & Eventos 
que ganharam muita visibilidade, projecção e apetência. 
Passaram a constar do calendário desportivo nacional, de tal 
sorte que  tudo e todos passaram a  querer  patrociná-los,  ou  
 

O Autarca – O seu Diário Electrónico Editado na Cidade da Beira 
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ser convidados e se o não fossem… era ximoko! 
É indiscutível a visibilidade da LMF de Alberto Si-

mango Jr., o que lhe terá ajudado muito para conquistar de-
pois a Federação Moçambicana de Futebol. Por trás deste 
sucesso esteve um homem chamado… Jorge Jacinto com a 
sua Destinos, sempre e sempre no backstage - algo que in-
culcou muito em mim! Em todos os eventos, ele estava sem-
pre nos bancos de trás! Mas, obviamente, muito atento a to-
dos os detalhes.  

De tanto trabalharmos juntos (concordarmos, discor-
darmos, zangarmos… tudo), ficamos… amigos, até ao ponto 
de o tratar por Jei Jei! Jacinto é uma máquina de trabalhar, 
incansável, perspicaz, com sentido artístico muito agudo. 
Mas muito teimoso, que o diga o Augusto Pombuane e o Ar- 

lindo Langa! Não há nenhum campo no país, fosse em Li-
chinga, Pemba ou Tete, em que não se achavam presentes as 
publicidades dos patrocinadores. Nada. Tudo estava lá! 

Mesmo que as empresas as entregassem tardiamen-
te. Todos os eventos da Liga saiam bem, do agrado dos con-
vidados, mesmo com pouco dinheiro disponível por vezes! 
Honestamente falando, não me lembro de um único em que 
os convidados tenham saído insatisfeitos… saíam insatisfei-
tos, sim, por o evento terminar! Com muitas inovações, sur-
presas e tantas “coisas” boas, Jei Jei fazia milagres!  

É este o Jorge Jacinto que perdemos! Perdeu a Liga 
Moçambicana de Futebol! Perdeu o Campeonato Nacional 
de Futebol, MOÇAMBOLA! Perdeu o futebol moçambica-
no! Perdeu Moçambique! Descanse em Paz Jorge, Jei Jei! 
Até sempre! Honra e glória a Jorge Jacinto!■ 
 

Eleições na Câmara de Comércio de Moçambique: 
Álvaro Massingue apresenta manifesto eleitoral na Beira 
NAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 Beira (O Autarca) – Sob o le-
ma “Juntos por uma Câmara abrangen-
te, activa e ética”, Álvaro Julião Mas-
singue apresenta o seu manifesto elei-
toral esta terça-feira (06jul2021), no 
Sena Hotel – cidade da Beira, às 14 
horas, no âmbito das eleições na Câ-
mara de Comércio de Moçambique 
marcadas para o próximo dia 21 de ju-
lho. Massingue representando a Sotux 
lidera a Lista C e a Zebra Logística e 
Transporte, Lda, representada por Mó-
di Adriano Maleiane, é a proposta para 
a vice-presidência. 

O candidato refere na mensa-
gem de abertura do manifesto que a sua 
candidatura “é apresentada visando 
responder aos anseios dos seus filiados 
e da classe empresarial no geral, visan-
do assegurar a realização dos seus ne-
gócios e a continuidade dos empreen-
dimentos, bem como, a busca de me-
lhores soluções para que as condições 
de investimento nacional e estrangeiro 
se tornem cada vez mais propícias para 
o florescimento”. 

O manifesto eleitoral de Álva-
ro Julião Massingue foca-se, principal- 
mente,   nos  seguintes  pilares:  reforço 

nacional, com experiência laboral de 
mais de 33 anos dos quais 29 como 
empresário multifacetado. Desde 1991 
é accionista maioritário e Director Ge-
ral da SOTUX, Lda. É sócio maioritá-
rio e Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Universidade Técnica de 
Moçambique (UDM). Para além de 
empresário, é também diplomata, sen-
do Cônsul Honorário da República da 
Litânia em Moçambique desde 2011. 

Refira-se, entretanto, que a Câ-
mara do Comércio de Moçambique 
(CCM) é uma instituição que actua na 
área de comércio. A mesma foi funda-
da em 30 de março de 1980, por um 
grupo de seis empresas, maio-ritaria-
mente estatais. Desde a sua criação, a 
Câmara tem evoluído e assumindo, em 
cada fase, características próprias. 

Alvaro Massinga, além de ser 
um renomado e influente empresário 
nacional, é um destacado veterano ac-
tivista do movimento associativo em-
presarial moçambicano. Já foi Vice-
Presidente da CTA, a maior e mais im-
portante organização do sector privado 
nacional. Tem vantage de ser uma pes-
soa com larga experiência. ■ (R/ CI) 
 

 
 

da capacidade institucional e aprimora-
mento da estrutura organizativa da Câ-
mara; serviços e apoio aos membros; 
apoio aos esforços de desenvolvimento 
económico do País; comunicação; pro- 
moção da mulher e jovens empreende-
dores; industrialização e fomento das 
exportações; advocacia; finanças; par-
cerias e cooperação.  

Álvaro Julião Massingue é 
Mestre  em  Direito do Comércio Inter- 
 

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

Por: Falume Chabane 
 

6 de Julho de 1972 … Vila de Songo 
 
 

 

 

 Songo é uma das mais importantes vilas moçambi-
canas. É a antiga sede do distrito de Cahora Bassa na pro-
víncia de Tete, antes desta ter sido transferida para Chitima.  
 Songo é a povoação mais próxima da barragem Ca-
hora Bassa e nasceu com ela, poucos anos antes da inde-
pendência. Em Songo, praticamente toda a população tra-
balha para a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), desde o 
administrador até ao simples empregado da limpeza. 
 A vila, que em 1974 contava com 15 mil habitantes, 
está localizada num planalto, imediatamente a sul da barra-
gem, possuindo campos verdes em redor e casas de estilo 
português típicas dos anos 70, rodeadas de belos e bem cui-
dados jardins. Toda a zona é arborizada e húmida, contras-
tando com a secura de Tete, a 150 kms de distância. A HCB 
coloca desvelo em tudo: hospitais, escolas, serviços de assis-
tência social, transportes, vias de comunicação. Está tudo 
num brinco e assim se mantém até hoje apesar dos receios de 
alguns aquando da reversão da hidroeléctrica no final de 
2007. 
 Uma das atracções do rio Zambeze nesta zona é o 
peixe tigre. Na época em que o rio se enche deste peixe há 
concursos de pesca muito disputados sobretudo entre a co-
munidade zimbabweana que às dezenas atravessa a fronteira 
para vir pescar deste lado. 
 Songo foi elevada à categoria de vila em 6 de Julho 
de 1972, e hoje faz hoje 49 anos. 
 Feliz Aniversário aos habitantes, naturais e amigos 
de Songo.■ (Fonte: Wikpédia e Sapo Notícias) 
 

 
 

CMB e a GAIN equipam mercado da Massamba 
 Beira (O Autarca) – O mercado da Massamba, oficialmente denominado Mercado 1º de Maio, na cidade da Beira, 
acaba de beneficiar de instalação de um sistema frigorifico – no quadro do projecto municipal de reconstrução e melhoria das 
condições nos mercados da urbe. A câmera frigorífica ontem inaugurada pelo Presidente do Conselho Municipal da Beira, 
Albano Carige, comporta dois segmentos com capacidade instalada para cinco toneladas de vegetais e 12 toneladas para pes-
cado. O equipamento está avaliado em aproximadamente 2 milhões de meticais, cuja aquisição resulta de uma parceria en-
volvendo o Conselho Municipal da Beira e a organização GAIN - Gestores da Aliança Global para Melhoramento Nutricio-
nal da População. A organização GAIN apoio esforços do Conselho Municipal da Beira de reconstrução dde infra-estruturas 
prioritárias da urbe destruídas pelo cclone tropical idai.■ (Redacção) 
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