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Comemoração dos 26 anos da criação do IPAJ
Beira (O Autarca) – Assinala-se amanhã, domingo (13SET2020) o
26º Aniversário da criação do IPAJ –
Instituto de Patrocínio e Assistência
Jurídica, sob o lema “IPAJ, 26 Anos
Consolidando Assistência Jurídica e
Patrocínio Judiciário”. Em Sofala, uma
série de actividades comemorativas estão programadas para decorrer desde
este sábado (12SET2020) até a próxima sexta-feira (18SET20).
O Defensor Público e Delegado Provincial do IPAJ em Sofala, Gabriel Julinho Salato, garantiu ao O Au-

Frase:

tarca que as actividades que serão levadas a cabo em parceria com a Ordem
dos Advogados decorrerão dentro da
nova normalidade imposta pela covid19.
Será depositada uma coroa de
flores na Praça da Juventude, na cidade
da Beira, serão promovidos debates radionfónicos e na TV, Feira da Justiça
no distrito de Dondo, palestras e actividades de educação cívica e juridical
nos mercados e outros locais públicos
na cidade da Beira, com replica noutros distritos da província.■ (R)

Temos dentro de nós, uma reserva insuspeita de força que
surge quando a vida nos põem à prova… - Isabel Allende

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/09/2020
Moeda

País

Compra

Venda

EUR

UE

84.23

85.92

USD

EUA

71.11

72.53

ZAR

RSA

4.24

4.33

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

12 de Setembro de 1975 … Félix Machado
Faz parte da primeira geração nascida no período
pós independência nacional, em 1975.
É uma personalidade pública, influente e respeitada
na cidade da Beira.
É professional, empresário, desportista. As suas
qualidades e habilidades sócio-profissionais e humanas incluem o religionalismo (de religião), a docência, o carácter
solidário, filantrópico.
É uma pessoa à vontade, preocupada com o bem
(individual e colectivo).
Gosta de se apresentar bem e partilhar a sua sabedoria e conhecimentos nos fóruns em que participa.
Conheço o Félix Machado há sensivelmente uma
década e meia. Desde lá temos mantido uma relação profunda e amistosa.
É natural da cidade de Tete, a capital da província
central de Tete, terra de chicoa, um peixe “famoso” capturado no Rio Zambeze – que atravessa a cidade.
Foi em Tete onde iniciou os seus estudos, tendo
frequentado o ensino primário na Escola Primária Josina
Machel e o nível secundário na Escola Secundária de Tete.
Depois mudou-se para a cidade da Beira, onde fez maior
parte da história da sua vida.
É Licenciado em Economia e Gestão pela Universidade Católica de Moçambique (Beira, 1996), tendo sido
distinguido com o título de Primeiro Melhor Estudante de
Economia e Gestão da UCM.
Leccionou Cálculo Financeiro no Instituto Industrial e Comercial da Beira.
Quando o conheci trabalhava ainda na Cornelder
de Moçambique, onde desempenhou o cargo de Chefe de
Markting e Vendas, depois de ter passado pelos departamentos financeiro e comercial.
Actualmente é Proprietário e Director-Geral da empresa Terra Mar Logística (TML), uma das mais cotadas
firmas do ramo na cidade da Beira. Fundou a TML em
2007, junto com um investidor malawiano. Desde 2015 é
dono da totalidade das acções da empresa.
No desporto, além de assumir a Presidência do
Clube de Golfe da Beira é considerado um dos melhores
praticantes da modalidade em Sofala.
No associativismo empresarial ocupa actualmente a
posição de Vice-Presidente da Associação Comercial da
Beira (ACB), uma das mais antiga e prestigiada agremiação

empresarial do país. No mesmo sector, ocupa ainda o cargo
de Vice-Presidente da Associação dos Agentes Transitários
de Moçambique.
Durante a sua infância e juventude, Félix Machado
morou no bairro Nhamabira, na cidade de Tete. Lá jogava
futebol e gostava de dançar (eram as brincadeiras mais comuns das crianças do seu tempo no bairro). Lembra ter integrado dois grupos de dança do bairro: “Aranhas” e
“Snep”. Também jogou basquetebol e taekuondo, e nadou
muito no Rio Zambeze (Almadia).
Actualmente reside no Bairro da Ponta-Gêa, cidade
da Beira, junto com a Família (esposa e três filhos). Tem se
revelado um pai e chefe de família exemplar.
Os tempos livres dedica à prática de golfe, natação,
leitura e passeio com a Família.
Em conversas comigo tem reiterado várias vezes
que a sua maior satisfação é a família e tornar a sua empresa Terra Mar Logística uma das maiores do ramo e empregar mais jovens.
Félix Machado, a quem considero um dos melhores
meus Amigos e muito admiro a dimensão da sua personalidade, nasceu na cidade de Tete a 12 de Setembro de 1975 e
hoje celebra o seu 45º Aniversário Natalício. Desejo-lhe
um Bom Dia, Feliz Aniversário, Saúde, Felicidade, Prosperidade, mantenha o ânimo que sempre o caracteriza e que
alcance a sua maior satisfação nos domínios social e empresarial.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Faleceu empresário beirense Octávio Chidengo
Beira (O Autarca) – Faleceu
ontem de manhã, de forma súbita, na
sua residência, no bairro da Ponta-Gêa,
cidade da Beira, o empresário do ramo
de construção civil, o Eng. Octávio
Chidengo. Pessoas próximas do empresário suspeitam que a causa da morte
possa ter sido paragem cardiáca e afirmam que o falecido era hipertenso.
Octávio Chidengo era Proprietário e Director-Geral da empresa de
construção civil “Octávio Chidengo
Construções Limitada”, com sede na
cidade da Beira e actividades em várias
províncias do país.
A data da sua morte Chidengo
era, igualmente, 1º Vice-Presidente da
AECOPS – Associação de Empreiteiros de Construção Civil e Obras Públicas de Sofala.
Em vida, Octávio Chidengo
notabilizou-se pela sua acção social.
Há cerca de três anos atrás, Octávio
Chidengo associou-se a uma campanha
lançada pelo O Autarca para ajudar a
uma criança com deficiência física residente no bairro da Mobeira. Juntamente com o empresário Víctor do Rosário (também falecido) mobilizaramse e adquiriram uma cadeira de rodas e
com o Editor d’ O Autarca foram oferecer a criança, minimizando as suas
dificuldades de locomoção.
Entre outras iniciativas do género, importa destacar que Octávio
Chidengo oferecia pelo menos uma refeição por semana as crianças de rua,
que geralmente era distribuída na Praça
do Município, no centro da cidade da
Beira.
Colegas empresários do ramo
de construção civil manifestam-se profundamente abalados pelo desaparecimento físico do Eng. Octávio Chidengo.
O Autarca apurou que o seu
funeral está agendado para a tarde da
próxima terça-feira, no Cemitério Mu-

nicipal Santa Isabel, na cidade da Bei-

ra.■ (Redacção)

COMUNICAÇÃO OFICIAL
O Conselho de Direcção, a Mesa de Assembleia e o Secretariado Executivo da AECOPS vem, por este meio, informar o desaparecimento físico do Eng. Octávio Chidengo, 1º Vice-Presidente da AECOPS e Director-Geral da empresa Octávio Chidengo Construções Limitada, vitima de doença.
Mais informações iremos fornecer oportunamente
Beira, 11 de Setembro de 2020

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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COMETIDAS PELAS FORÇAS DE DEFESA E SEGURANÇA EM CABO DELGADO

Governo rejeita pedido da Amnistia Internacional
para investigar suspeitas de violações de direitos
humanos
Maputo (O Autarca) – Na úl-tima
quarta-feira (09SET2020), a Am-nistia
Internacional (AI) defendeu que o
Governo moçambicano deve desencadear uma investigação independente
e imparcial às suspeitas de prática de
tortura e outras graves violações de direitos humanos cometidas pelas Forças
de Defesa e Segurança (FDS) em Cabo
Delgado.
Segundo o comunicado da
Amnistia Internacional, em causa estão
fotos e vídeos que “mostram tentativas
de decapitação, tortura e outros maustratos de detidos, o desmembramento

de alegados combatentes da oposição,
possíveis execuções extrajudiciais e o
transporte de um grande número de
cadáveres até valas comuns".
Um dia depois, na quinta-feira
(10SET2020), o Governo reagiu à exi-

Empresas e instituições devem criar
comissão institucional de gestão da
(i)- Accionar a CIGCOVID-19;
covid-19
(ii)- Informar o responsável diMaputo (O Autarca) – O Ministério da Saúde lançou ontem, sextafeira (11SET2020) uma “ordem” que
insta as empresas e/ou instituições públicas e privadas à criarem e capacitar
uma Comissão Institucional de Gestão
da covid-19 (CIGCOVID-19).
Segundo um comunicado do
Minisério da Saúde, recebido na nossa
Redacção, perante a identificação de
um caso suspeito da covid-19 na empresa e/ou instituição, esta, imediatamente, deve:

recto e dirigir-se o suspeito para a área
de “isolamento” previamente definida
no Plano de Contingência seguindo todas as medidas preventivas já emanadas pelo MISAU;
(iii)- A CIGCOVID-19 deve
accionar as autoridades de saúde para o
devido encaminhamento do caso suspeito;
(iv)- Iniciar a investigação epidemiológica e gestão dos contactos,
caso se confirme positivo o caso suspeito.■ (Redacção)

gência da Amnistia Internacional, recusando qualquer investigação às suspeitas levantadas.
No comunicado lido pelo porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, o Governo afirma que o pedido
põe em causa uma das nobres missões
das FDS “consagradas na Lei da Política de Defesa e Segurança, que é
salvaguardar a segurança dos cidadãos
bem como a protecção dos seus bens”.
As autoridades criticam ainda
a Amnistia Internacional alegadamente
por fazer “uma abordagem baseada em
vídeos e fotografias, sem ter em conta
a natureza da propaganda dissimulada
e reducionista do grupo terrorista que
actua em Cabo Delgado que visa denigrir a imagem das FDS”.
Moçambique é signatário e
parte dos principais pactos internacionais de defesa dos direitos humanos,
com enfoque para a Convenção das
Nações Unidas contra Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.■ (CDD – Rede
de Defensores de Direitos Humanos)
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DE VEZ EM QUANDO...
Por: Afonso Almeida Brandão
Oofffjjj

CAPACIDADE DE OUVIR

O

melhor é estar contente e de boa saúde, como
dizia o outro. Mas as discussões e as zangas ninguém as
consegue evitar, pelo menos de vez em quando. Apesar de
aqui e ali, dentro dos limites educados, poderem ter efeitos
positivos, em geral, as Zangas não fazem bem à Saúde.
Os desentendimentos entre Marido e Mulher, segundo investigação na revista científica Emotion, têm uma
correlação significativa com a evolução da Saúde dos dois
membros do casal. Por exemplo, muitas discussões e argumentações acesas tendem a levar à subida da tensão arterial. Levantar hoje a voz pode vir a gerar dores nas costas
daqui a uns anos. Explodir de zangado tende a criar problemas cardiovasculares. E ficar muito tempo zangado, ir cada
um para o seu lado ou ficar a remoer tende a provocar
doenças nos ossos e nos músculos. Este estudo das Universidades de Berkeley e Northwestern no EUA decorreu ao
longo de 2020 e vem confirmar a ligação entre as Emoções
negativas de hoje e a Saúde de amanhã. Em geral, dizem os
investigadores, esta ligação é mais pronunciada para os homens do que para as mulheres.
O estudo tentou também relacionar o Medo e a
Tristeza com a evolução da Saúde do casal, mas ao contrario do esperado não foram descobertas relações significativas.
As discussões, as zangas ou os dsentendimentos
sempre poderão acontecer entre pessoas que se dão todos
os dias. O desafio é conseguir que sirvam para valorizar a
relação, para proteger e fazer crescer o que tem de melhor.
Muitas vezes a diferença entre uma situação stressnte e
uma situação de bom envolvimento, cansativa mas recom-

pensadora, é apenas o modo como as encaramos. Se sentimos algum controlo no que se passa, tendemos a gostar
mais da situação. Por exemplo, a melhor forma de baixar o
stress no casal é ter uma ideia clara daquilo que o nosso
cônjuge espera de nós.
Falar sobre o assunto e pensar nisso pode fazer a
diferença; pensar nisso, porque muitas vezes as intenções até são as melhores, mas pode-se fazer as coisas não muito
pensadas... O mais importante numa boa vida emocional é
ter a noção como sou e ter a capacidade de ouvir. É importante, como costuma dizer-se, “ter a noção”, e não ser levado por impulsos negativos, pela desmotivação e cinismo,
que, segundo o estudo, não é mau apenas no momento, mas
também anos depois, em que podemos ficar doentes disto e
daquilo. Saber baixar o stress e reduzir a tensão, saber sentir-me mais confiante e optimista são por isso aspectos importantes para ter menos Zangas hoje e mais Saúde amanhã.■

Recapturado indivíduo foragido desde 2016 e que ostentava duas identidades
Maputo (O Autarca) – O Serviço Nacional Penitenciário (SNP) comunicou a recapture o foragido de nome Abdul
Afonso Tembe, fugitivo do Estabelecimento Provincial de Maputo desde Outubro de 2016. Segundo o SNP, a data da sua recaptura encontrava-se recluído no Estabelecimento Penitenciário Regional Centro – Manica e respondia pelo nome de Lúcio
António Ferreira. O indivíduo em causa é indiciado em vários crimes, incluindo suposto envolvimento no assassinato do
Procurador Marcelino Vilanculos, em Maputo. Já foi ordenada a sua transferência de Manica para Maputo.■ (R)
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