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“Golfe para todos” é o slogam da candidatura de Félix 
Machado à presidência do Clube de Golfe da Beira 

que o CGB hoje é referenciado como 
um clube exemplar pela forma como 
contribui positivamente para o desen-
volvimento do golfe, bem como pelo 
papel na conservação do meio ambien-
te na cidade da Beira. Ainda assim, 
Machado entende que há muito ainda 
por fazer, e pretende tornar o golfe um 
desporto para todos, desmestificando o 
preconceito de tratar-se de uma moda-
lidade de ricos. Pretende oferecer opor-
tunidade à todos entusiastas, com foco 
na formação de crianças seleccionadas 
das escolas da urbe.■ (Redacção)  

dente do clube e candidato único (até 
ao momento) à sua própria sucessão, 
no   seu  manifesto  eleitoral  considera  

 Beira (O Autarca) – Há 24 
horas da realização do processo eleito-
ral no Clube de Golfe da Beira (CGB), 
é praticamente um dado certo que Fé-
lix Machado é o único candidato à pró-
pria sucessão no cargo de Presidente 
do Conselho de Direcção (PCD). O 
Autarca está a acompanhar a par e pas-
so todo preparativo da Assembleia Ge-
ral do Clube de Golfe da Beira, que se 
realizo esta sexta-feira.    
 

 Félix   Machado,  actual  Presi-  

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/11/2020 
Compra Venda Moeda País 

85.95 87.66 EUR UE 

72.8 74.25 USD EUA 

4.66 4.76 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Toda manhã você tem duas escolhas: continuar 

dormindo com seus sonhos ou acordar e persegui-los! 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

●por Afonso Almeida Brandão 
 
Com Pessoas Generosas, é Possível e 
é Bom Viver e Crescer 
 
 

 

- Ao Francisco Cyrillo Machado para dizer-lhe que a melhor forma de não perder 
nada não é guardar, mas sim compartilhar 

  Ficou-me    nos olhos uma inscrição colocada na 
parede de um café junto a outras não menos interessantes. 
Dizia: vales pelo que dás aos outros. Provei da chávena. 
O café tornou-se, de repente, mais saboreável em face da-
quele pensamento. Vale pelo que dás aos outros! Pois como 
poderia ser de outro modo?   

 Cada ser humano tem que valer, de algum modo, 
para os outros, seja a que nível for, para ser tornar estimá-
vel, e bom será que valha de facto, porque, a não ser assim, 
como poderão os outros apreciá-lo? Cada ser humano, em 
suma, vale naturalmente, pelo que os outros dele podem re-
ceber.   

 Numa aritmética óbvia mas de aparência talvez bi-
zarra, o ser humano acaba por ter mais para si quanto mais 
der de si, a indicar o que tantas vezes se esquece no meio 
de lutas estéreis: que todos vivemos realmente uns através 
dos outros.   

 Aquilo que emana de uma pessoa para as outras sai 
sempre de uma matriz alicerçada na sua condição humana, 
que assume infinitas formas no Mundo, como bem sabe-
mos, sem deixar de ser condição humana. Mas o que é a 
condição humana separada da inteligência própria que a i-
lumina?   

 Uma condição humana, dotada com inteligência 
autêntica, nunca poderá ser perniciosa para ninguém. Pode-
rá, sim, imbuir-se de muitas qualidades, mas, creio eu, a in-
teligência será smpre de índice generosa ao manifestar-se 
sob infinitas formas e a cada momento. Neste sentido, inte-
ligência é o verdadeiro antónimo de egoísmo.   

 Assim, a pessoa inteligente será, por definição, 
pessoa generosa. Sabe ir ao encontro dos outros para lhes 
oferecer o seu melhor numa determinada sinfonia, na con-
vicção de que precisa absolutamente de se lhes dar para se 
enriquecer por um processo de trocas constantes, pois não 
tarda a descobrir que não há mais modo de viver.    

 A pessoa egoísta, por seu lado, padece de uma falta 

de imaginação paralisante. Manieta-a uma sensação de per-
da ou de pobreza não transcendida pela melhor inteligência 
das soluções e das relações nelas contidas. Presa num cír-
culo vicioso, a pessoa tenta não se dar para não se perder, 
condenando-se, portanto, ao definhamento humano e à per-
da de uma primordial lucidez. 
 O egoísmo, por definição, quer receber sem dar, a-
postando no íntimo, na possibilidade de uma acumulação 
impossível. Não deixar perceber que uma pessoa só conse-
gue comunicar consigo mesma e expandir-se através dos 
outros, que são espaços de respiração indispensável à Vida. 
 Cego, o egoísmo desgasta a existência, teimando 
em recusar o que se torna mais óbvio e imperativo. É bem 
capaz de desentender uma reflexão como esta, situada, real-
mente, na experiência humana do dia-a-dia, como balofa 
prédica dominical. As pessoas generosas hão-de surgir cada 
vez mais como presas fáceis para os “perdadores do Mun-
do”, que até se julgam fortes e espertos caçadores perante 
criaturas ingénuas, lunáticas ou mesmo loucas sempre 
prontas para caírem na rede. No entanto, ouvem-se vozes a 
prevenir que o Mundo está a afundar-se numa onda de irra-
cionalismos e Epedemias nefastas como o Covid-19. Obli-
teram-se os sentidos vitais. 
 Com pessoas Generosas e Solidárias, é possível e é 
bom Viver e Crescer. Por cima dessa Generosidade e Soli-
dariedade, brilha a melhor Inteligência que a todos benefi-
cia. Com pessoas egoístas, nem tanto. Investir nelas será 
como arriscar semeadura num Deserto onde, se chove, há 
enxurrada e, se não chover, talvez cresçam só cactos. Rece-
berão tudo quanto lhes deram (e será sempre pouco!) para 
continuarem a ser cada vez mais convictamente como são. 
Esta singela Homenagem é dedicada à pessoa do Meu Que-
rido Amigo Francisco Cyrillo Machado em termos de re-
gisto e em Letra de Forma. Merecidamente, aliás! E eu sei 
que ele sabe porquê... 
 Bebo de um trago o resto do café da chávena, já 
morno. Com o resto, fatalmente, veio a borra.■ 
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480 agricultores da província de Nampula criam 
microbanco para financiar campanha agrícola 
  Nampula (O Autarca) – Um 
grupo de 480 produtores associados à 
API (Associação dos Produtores Ikuru) 
de Nampula pouparam e investiram 
480 mil Meticais para criar uma Orga-
nização de Poupança e Empréstimo 
(OPE), com vista a suprirem as dificul-
dades que enfrentam no acesso ao fi-
nanciamento da campanha agrícola. A 
Gapi tem vindo a trabalhar com estes 
agricultores para a organização desta 
instituição micro-financeira capaz de 
prestar serviços focados na transforma-
ção da agricultura de subsistência em 
agricultura comercial. 
 “Já mobilizámos 480 mil meti-
cais para iniciarmos a constituição da 
OPE. Cada membro contribui com 
1000 Mts. A nossa meta é atingirmos 
nesta fase inicial, 500 produtores, quer 
dizer, meio milhão de meticais. Só fal-
tam vinte mil Meticais. Vamos chegar 
lá na próxima semana”– informou o 
presidente da Organização de Poupan-
ça e Empréstimo, Orlando Iovahanle. 
 Iovahanle explica ainda que 
“nesta fase inicial a OPE vai abranger 
oito distritos onde é maior o potencial 
de culturas de rendimento e os nossos 
agricultores são mais fortes, quer di-
zer, cultivam mais de 1 hectare”. Os 
distritos prioritários são Malema, Riba-
ué, Mecubúri, Monapo, Mogovolas, 
Morrupula, Angoche e Moma. 
 “Os membros querem apostar 
mais nas culturas de gergelim, amen-
doim, soja e talvez feijão-boer, porque 
essas têm melhor mercado. Há outras 
culturas, mas temos de saber cultivar 
para fazer negócio e poder pagar o cré-
dito e ganhar rendimento para a fa-
  
 

 
 

mília”- acrescentou Iovahanle. 
 

 O modelo de actuação deste 
microbanco está a ser desenhado com 
apoio da Gapi que, como instituição fi-
nanceira de desenvolvimento concebeu 
e está a promover “um negócio train-
gular” que envolve a empresa comer-
cial Ikuru, a associação de produtores e 
a OPE-API. 
 

 A Ikuru assegura a disponibili-
zação de sementes melhoradas,o pro-
cesssamento e a comercialização, a A-
PI presta assistência técnica aos mem-
bros e a OPE-API é responsável pelo 
financiamento individual aos mem-
bros.    
 

 Com a assistência técnica da 
Gapi, os agricultores esperam submeter 
ao Banco de Moçambique o pedido de 
licenciamento da sua OPE dentro das 
próximas três semanas. A sua base será 
nos arredores de Nampula e estão a re-
modelar um contentor para funcionar 
como instalação sede.  
 

 A Gapi está a trabalhar com 
parceiros tecnológicos para que a 
maior parte das transacções deste mi-
crobanco funcione na base de sistemas 
digitalizados via internet, o que inclui a 

formação de jovens filhos de agricul-
tores para trabalharem com sistemas 
informatizados. 
 

 “A Ikuru foi constituída pela 
Gapi há mais de uma década em par-
ceria com 27 forosque abrangem deze-
nas de associações de aldeia onde par-
ticipam cerca de 15 mil agricultores de 
pequena escala. A API é hoje o repre-
sentante destes produtores na estrutura 
accionista da Ikuru. O projecto de 
constituição da Ikuru-sociedade comer- 
cial, teve por objectivo criar condições 
para que os produtores familiares tives-
sem uma empresa que assegure a co-
mercialização dos seus produtos a pre-
ços justos”- esclareceu o gerente da 
Delegação da Gapi em Nampula, Salo-
mão Chaile. 
 

 “A Ikuru é um modelo de or-
ganização que contribui para o desen-
volvimento rural através da moderni-
zação da agricultura e fomento das fi-
nanças rurais. Este modelo atraiu in-
vestidores sociais que se tornaram ac-
cionistas, como a organização norue-
guesa NorgsVeld e a francesa SIDI”- 
acrescentou Chaile. 
 

 O papel da Ikuru como modelo 
para abranger os quase 4 milhões de a-
gricultores familiares que existem no 
país tem merecido a atenção de progra-
mas do Governo, nomeadamente o Ins-
tituto de Cereais de Moçambique, atra-
vés da Linha de Crédito à Comerciali-
zação Agrícola e, mais recentemente, 
do Sustenta, que deu um contributo pa-
ra a instalação de uma unidade de con-
servação de sementes melhoradas.■ 
(Redacção) 
 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@gmail.com 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 7271229 

E-mail: falumechabane@yahoo.com.br 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 26.400,00 


