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CFM celebra 126 anos de existência, sem o habitual 
calor da presença das pessoas devido a covid-19 
 

 
Locomotiva Paul Kruger, que a 8 de Julho 1895 fez a primeira ligação ferroviária entre Lourenço 

Marques (actual Maputo) e o Transvaal (actual Pretória) na República da África do Sul 

 Beira (O Autarca) – A Em-
presa Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique celebra hoje, quinta-feira 
(08JUL2021) 126 anos. O Caminho de 
Ferro, símbolo incontornável de mu-
dança e progresso do país e da região, 
chegou a Moçambique em 1895. 

A Empresa CFM, com uma 
longa história e um relevante papel na 
vida económica, social, desportiva e 
cultural do país, tem como marco a li-
gação ferroviária entre a então cidade 
de Lourenço-Marques (actual Maputo) 
e o Transvaal (actual Pretória) na Áfri- 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/07/2021 
Compra Venda Moeda País 

74.2 75.69 EUR UE 

62.91 64.17 USD EUA 

4.36 4.45 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

Ter uma empresa é viver em constante batalha para 
sobreviver nesse mercado cada vez mais competitive!■  
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ca do Sul, a 8 de Julho de 1895. A i-
nauguração oficial da linha férrea Lou-
renço Marques – Transvaal foi um a-
contecimento extraordinário para a é-
poca e marcou o início de uma nova e-
ra, pois permitiu que um dos grandes 
avanços tecnológicos da Revolução In-
dustrial – o caminho de ferro – chegas-
se a Moçambique. Esta primeira liga-
ção ferroviária materializou a vocação 
geo-estratégica de Moçambique – co-
mo país provedor de serviços e permi-
tiu a constituição da espinha dorsal de 
um sistema e de uma logística de trans-
portes que se desenvolveu até aos dias 
actuais. 
 O CFM está na origem da rede 
ferroviária que liga os portos moçam-
bicanos ao hinterland. Para além da Á-
frica do Sul, a rede ferroviária nacional 
liga ao mar o Zimbabwe, o Malawi e 
até a Zâmbia.  

 

O CFM marcou, igualmente, o 
país no âmbito da logística do trans-
porte, quer através da introdução da 
Camionagem Automóvel, em 1930, e 
do transporte aéreo, de que é pioneiro 
(a fundação da DETA em 1936). Cu-
riosamente, esta linha área tinha como 
designação Linhas Aéreas de Moçam-
bique, que viria a estar na origem da 
actual LAM. 

 

No desporto está na origem de 
decisivos equipamentos e instalações 
desportivas no país e a fundação do 
Clube Ferroviário de Moçambique em 
1924.  

 

Ao longo da sua história, o 
CFM permitiu o desenvolvimento do 
país e está na base de criação de cida-
des moçambicanas; está na origem do 
progresso para o interior com o apare-
cimento de vilas ferroviárias e outras, 
que beneficiaram socialmente das  suas  

 
 

Boeings da DETA - Pioneiro transporte aéreo, que viria a estar na origem da actual LAM 
 

facilidades – abastecimento de água e 
energia eléctrica -, que beneficiaram 
culturalmente e desportivamente, com 
os clubes ferroviários e com as activi-
dades de índole associativa e de entre-
tenimento. 
 Os Portos e Caminhos de Fer-
ro de Moçambique permitiram, ainda, 
a afirmação de um novo país, que e-
mergiu em 1975, após a saga libertado-
ra do seu Povo. A importância geo-po-
lítica e geo-estratégica de Moçambi-
que, no quadro da Linha da Frente, da 
África Austral, a nível continental e no 
concerto das Nações também deriva e 
passa, sobretudo, pela importância dos 
seus portos e das suas infra-estruturas 
ferroviárias. 
 “Comemoramos os 126 anos 
do CFM de modo totalmente diferente, 
sem o calor da presença das pessoas, 
pois os tempos que  vivemos  são  difí- 

 

ceis e exigem de todos coragem, espí-
rito de sacrifício e resiliência. Fazemo-
lo à distância, porém, com determina-
ção acrescida, porque o país e o mundo 
enfrentam uma pandemia sem igual”. 
 

“Este é, seguramente, um ano 
atípico, mas não nos vergaremos” pala-
vras do Eng. Miguel José Matabel, 
Presidente do Conselho de Administra-
ção do CFM, por ocasião da celebra-
ção dos 125 anos da empresa, a 8 de 
Julho de 2020. Um comunicado do 
CFM sublinha, no entantlo, que o pro-
nunciamento do seu PCA feito em 
2020 se aplica para o ano em curso, 
pelo segundo ano consecutivo, reite-
rando o compromisso de cumprir com 
os objectivos traçados no âmbito do 
plano estratégico em alinhamento com 
o Plano Quinquenal do Governo.■ 
(Redacção) 
 

Estado encaixa 1 bilhão em dividendos 
Beira (O Autarca) – Apesar das dificuldades causadas pela covid-19, o 

CFM anunciou no seu comunicado alusivo a celebração dos seus 126 anos, que 
vai canalisar ao Estado cerca de um bilião de meticais de dividendos resultantes 
do desempenho da empresa em 2020. O CFM é uma das principais empresas pú-
blicas moçambicanas lucrativas que canalize regularmente dividendos ao Estado, 
um contributo importante para o desenvolvimento de actividades do governo.■ (R) 
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e revela que será mais severa que a primeira e segunda 
 

- E Sofala está entre as províncias com indicadores no nível vermelho, que é o nível mais 
alto de alerta considerado pelas autoridades da saúde na análise do estado da pandemia  

Maputo (O Autarca) – O Mi-
nistro da Saúde, Armindo Tiago decla-
rou ontem, em Maputo, numa confe-
rência de imprensa que Moçambique 
enfrenta actualmente a terceira vaga da 
pandemia da covid-19, realçando que 
trata-se de uma variante mais severa 
que a primeira e segunda. 

Armindo Tiago ilustrou que só 
nos primeiros seis dias do mês de julho 
corrente o país já registou 5.942 casos 
e 45 óbitos por covid-19, números su-
peram aqueles registados durante todo 
o mês de junho. Igualmente, a situação 
que se vive nestes primeiros dias do 
mês de julho é mais grave que aquela 
verificada no início do mês de janeiro, 
quando do surgimento da segunda vaga 
que foi mais activa que a primeira.  

“Quero vos recordar que no 
mês de junho foram registados seis ve-
zes mais casos e duas vezes mais óbi-
tos que no mês de maio. Assim, o nú-
mero de casos e óbitos que registamos 
nestes primeiros dias de julho confir-
mam a tendência do aumento crítico da 
transmissão do novo coronavírus em 
Moçambique”.  

O Ministro da Saúde revelou 
que todos os cinco indicadores usados 
para monitorar a pandemia mostram 
um agravamento progressivo em todas 
as províncias do país. A cidade de Ma-
puto, e as províncias de Maputo, Sofa-
la, Manica e Tete têm alguns indicado-
res no nível vermelho, que é o nível 
mais alto de alerta.  

Países da região, onde a tercei-
ra vaga iniciou mais cedo que em Mo-
çambique vivem, actualmente, uma si-
tuação epidemiológica e social dramá-
tica. Na África do Sul, Botswana, Na- 
míbia, Zimbabwe e Zâmbia a terceira 
vaga tem um curso mais grave em ter-
mos do número de casos, internamen-
tos e óbitos.  Nestes  países,  o  número 

nas nos doentes mais graves, mas tam-
bém em alguns doentes com sintoma-
tologia inicialmente moderada. 

O Ministro referiu que os da-
dos de Moçambique nas últimas sema-
nas e a situação vivida nos países da 
região indicam que também no nosso 
país esta terceira vaga será mais grave 
que as duas primeiras.  

“Se a tendência actual de agra-
vamento perdurar, poderemos atraves-
sar uma situação dramática nas próxi-
mas semanas, com um número incom-
portável de casos, internamentos e óbi-
tos por covid-19. A nossa capacidade 
de internamento e de provisão de oxi-
génio para o tratamento de doentes po-
derá ficar esgotada em algumas provín-
cias” – afirmou, acrescentando que 
neste momento “de alta transmissão 
que vivemos, precisamos de melhorar 
a implementação das medidas de pre-
venção com urgência. Só desta forma 
poderemos evitar as piores consequên-
cias da terceira vaga”.■ (Redacção) 
 

 
 

Armindo Tiago, Ministro da Saúde, ontem, 
em Maputo, na declaração da vigência da 

terceira vaga da pandemica covid-19 

de pessoas que necessitam de interna-
mento já ultrapassa a disponibilidade 
de camas para doentes com covid-19. 
O elevado número de internamentos 
tem resultado em escassez de oxigénio 
para tratar os doentes moderados e gra-
ves, o que contribui para maior morta- 
lidade da doença. Na ausência de oxi-
génio, os óbitos não se  verificam  ape- 
 

Albano Carige apela para o 
reforço das medidas de prevenção 
 Beira (O Autarca) – Numa 
comunicação dirigida aos munícipes 
beirenses, o Presidente Albano Carige 
apela para o reforço das medidas de 
prevenção contra a covid-19 em face 
da decorrência da terceira vaga descri-
ta como sendo mais agressiva que as 
anteriores. Carige lembrou que a pre-
venção é o método mais recomendada 
nesta luta sem trégua contra o “inimigo 
invisível” – a covid-19. 

Particular apelo dirigiu aos 
transportadores e comerciantes para 
não permitirem admissão de utentes 
desprovidos  de máscaras de protecção,  

 e exigiu aos munícipes o cumprimento 
rigoso das medidas de prevenção de-
cretadas pelo Presidente da República.  

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Covid-19: Vodacom imuniza colaboradores e dependentes  

Maputo (O Autarca) – Os co-
laboradores da Vodacom Moçambique 
e seus dependentes iniciaram, na últi-
ma terça-feira, o processo de imuniza-
ção contra a covid-19. A vacinação tem 
lugar depois da operadora de telefonia 
móvel ter aderido ao projecto UNI-
VAX, concebido pelo sector privado 
para a inoculação de trabalhadores e 
familiares. Aos beneficiários foi admi-
nistrada a SARS-CoV-2 Vaccine (Vero 
Cell) Inactivated, fabricada pela chine-
sa SINOPHARM e aprovada pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 

À luz da iniciativa, a Vodacom 
comprometeu-se em adquirir 7.500 va-
cinas (15.000 doses), das quais 5.770 
destinadas aos colaboradores e seus de-
pendentes, sendo as restantes 1.730 
doadas ao Governo, através do Minis-
tério da Saúde. 

Na terça-feira, foram imuniza-
das cerca de 500 pessoas, entre funcio-
nários e seus dependentes.  

Beatriz Mabhena, Directora Fi-
nanceira da Vodacom, foi a colabora-
dora número um a ser vacinada contra 
o novo coronavírus. Na ocasião, disse 
que a vacinação representa um passo 
importante no que ao combate à covid-
19 diz respeito. E destacou que a cam-
panha inserese nos esforços do grupo 
para garantir o bem-estar dos colabora-
dores e dependentes, numa altura em 
que o número de novas infecções no 
país não pára de crescer. 

“A vacina é importante, confe-
re-nos alguma protecção, mas as medi-
das de prevenção contra a covid-19 de-
vem continuar a ser cumpridas à risca. 
O uso da máscara, a lavagem das mãos 
e o distanciamento físico são as medi- 
das mais eficazes nesta luta. A Voda-
com   continua   focada  em  garantir  o  

 

 

  
Vodacom é de cobertura nacional sen-
do que, na próxima semana, será alar-
gado às restantes províncias do país.■ 
(Redacção/ CI)  
 

bem-estar dos colaboradores e dos seus 
familiares”, sublinhou Beatriz Mabhe- 
na.    

O  programa  de  vacinação  na 
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