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Nove distritos da província de Sofala já tem 
conselhos empresariais em pleno funcionamento 
  Beira (O Autarca) – Nove 
dos 13 distritos da província de Sofala, 
no centro do país, já tem conselhos 
empresariais (CED’s) em pleno funcio-
namento.  
 Trata-se dos distritos de Don-
do, Nhamatanda, Muanza, Cheringo-
ma, Gorongosa, Caia, Marromeu, 
Chemba e Maríngué, todos das regiões 
centro e norte da província. 
 A implantação dos conselhos 
empresariais distritais é um processo 
que está a ser desenvolvido pelo Con-
selho Empresarial Provincial (CEP) de 
Sofala de forma gradual, faltando ape-
nas contemplar quatro  distritos,  desig-  
  

Nadamente Beira, Búzi, Chibabava e 
Machanga, prevendo-se que concluir 
ainda no decurso do presente ano.
 A oficialização dos CED’s tem 
sido precedida pela eleição dos titular-
res dos respectivos órgãos executivos.  
 Recentemente foram oficiali-
zados os conselhos empresariais distri-
tais de Nhamatanda e Dondo.  
 O Conselho Empresarial Dis-
trital (CED) de Nhamatanda é presidi-
do por Vasco Noé, um empresário liga-
do ao ramo de construção civil, tendo 
como vice-presidente Luís António 
Luís, agente económico que desenvol-
ve actividades focadas a área de restau-  
  

 
Ricardo Baute Cunhaque, presidente do 

CEP de Sofala, considerado o grande 
impulsionador da implantação dos conselhos 
empresariais em todos os distritos da província  

 

Frase: 
Pessoas com medo não mudam o país – 
Rocardo Boechat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.82 71.2 EUR UE 

61.85 63.08 USD EUA 

4.43 4.52 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Foto de ocasião alusiva a oficialização do Conselho Empresarial Distrital de Nhamatanda 
 

ração e hotelaria. 
 Por seu turno, José Chico An-
tónio Botão, agente económico vincu-
lado ao ramo de apicultura, é o presi-
dente do Conselho Empresarial Distri-
tal de Dondo, que tem como vice-pre-
sidente a empresária Maria Lúcia Car-
los, com actividades na área avícola.  
 Os dois últimos actos de ofi-
cialização dos conselhos empresariais 
distritais de Nhamatanda e Dondo fo-
ram orientados pelo presidente do Con-
selho Empresarial Provincial (CEP) de 
Sofala, Ricardo Baúte Cunhaque, ten-
do contado com a participação das au-
toridades e empresários locais.    

 Nas duas ocasiões, o presiden-
te do CEP de Sofala referiu-se da im-
portância da implantação dos cones-
lhos empresariais distritais, um meca-
nismo adoptado pela CTA – Confede-
ração das Associações Económicas de 
Moçambque com objectivo de expan-
dir a descentralização do diálogo pú-
blico-privado (DPP) à todos escalões 
territoriais.    

 Os conselhos empresariais, 
tanto nacional, provinciais e distritais, 
são órgãos que se dedicam a fortifica-
ção do sector privado local com foco 
na melhoria do ambiente de negócios, 
constituindo, igualmente, uma platafor-
ma de pressão ao governo para a remo-
ção de barreiras no desenvolvimento 
de actividades económicas.    

 Ricardo Cunhaque aproveitou 
também as duas ocasiões distintas para 
promover as actividades do GAIN no 
apoio e mobilização do sector privado 
para a sua participação e contribuição 
na melhoria da nutrição e acesso da po-
pulação a alimentos fortificados.   

 

 
 

Pormenor da cerimónia alusiva a oficialização do Conselho Empresarial Distrital de Dondo 
  
 Entretanto, em Nhamatanda, o 
administrador local, congratulou o em-
penho do CEP de Sofala na implanta-
ção dos conselhos empresariais distri-
tais. “É bem-vindo o CED em Nhama-
tanda. Desta forma o distrito tem um 
interlocutor válido em representação 
dos empresários locais” e desejou uma 
óptima articulação com as demais ins-
tituições do Estado implantadas no dis-  
trito. 
 No distrito de Dondo o gove-
rno local esteve representado pelo Se-
cretário Permanente, que também enal-  
 

teceu a iniciativa do Conselho Empre-
sarial Provincial de Sofala, tendo em 
conta os pressupostos que orientam a 
implantação dos conselhos empresa-
riais distritais. 
 Os distritos de Dondo e Nha-
matanda, refira-se, ambos estão locali-
zados no eixo principal do Corredor da 
Beira e são territórios com forte poten-
cial económico ao nível da proovíncia.  
 Dondo, particularmente, repre-
senta o segundo maior parque Indus-
trial da província de Sofala. (Chabane 
Falume) 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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Por: Bernardino Tomo 

Fevereiro "Amoroso" 
   "Agarra-me; acaricia-me; toca-me com os teus lá-
bios; saboreia-me com a tua língua e movimenta as minhas 
células até ao limite do inadmissível. Chama-me de choco-
late quente e gelatina de morango...! Envenena-me com o 
teu suor salgado e agita-me com teu jogo de cintura! Acele-
ra o meu motor turbinado e desliza suavemente a ponta dos 
teus dedos nos meus cilindros...! Aiii...Uiii! Belisca-me 
com garras de leoa...". 
 Estamos no mês dos pombinhos. No mês que se a-
ma sem medida, sem travão e sem fronteiras. Estamos na-
quele mês em que alguns casais conversam, traçam projec-
tos da vida, partilham muito amor e carinho, muita sabedo-
ria, recordam os highlights da relação, frequentam cinemas, 
praias, piscinas, restaurantes, bares, trocam presentes e para 
apimentar o dia dos namorados, terminam com brincadeiras 
de cavalinho, num ambiente romântico e bem diferente do 
habitual. 
 Enquanto isso, outros casais, em pleno mês de São 
Valentim, transformam-se em "ninjas" e atletas de Kung 
Fu. Nas vésperas do famoso dia 14, há pessoas que simu-
lam viagens desnecessárias e doenças, trocam o(a) namora-
do(a) por um(a) lagarto(a). Os casais mais corajosos e fin-
gidos até passeiam, tomam sorvete, bebem vinho, almoçam 
e jantam fora de casa (não no quintal), chamam-se de prín-
cipes/princesas, gatos/gatas e gostoso(a) tipo molho de coe-
lho. Mas, tudo isso só acontece em apenas um dia. Depois 
do Dia 14, o gato e a gata transformam-se em cão e cadela, 
respectivamente, o molho de coelho vira água de esgoto, as 
palavras românticas ganham o formato diabólico, já não há 
respeito, o ódio e rancor regressam ao seu estado normal e 
sempre desenterram problemas. Tudo é fantochada. 
 Uma coisa é certa! As relações em crise, nem sem-
pre, conquistam a paz no dia dos namorados, pelo que, to-
dos os dias são bons para fortalecer a relação, sem necessa-
riamente esperar pelo dia 14 de Fevereiro. 
 Espero que neste dia, nenhum(a) parceiro(a) seja 
rejeitado(a) e sinta a sensação de desamparo. Em jeito de 
valorização da data, cada membro do casal deve reflectir 
sobre o futuro da relação, ter a coragem de melhorar o nível 
 

de aproximação e fazer tudo de bom e melhor para ver ou-
tra pessoa feliz. Não é imperioso que a pessoa tenha rios de 
dinheiro para gastar em flores vermelhas e viagens de son-
hos, para alegrar a cara-metade, mas o investimento de 
tempo e amor podem fazer muita diferença. 
 É no mês de Fevereiro que os madodas do roman-
tismo moçambicano, com destaque para Hermínio e Dop-
paz ressuscitam. Muitas pessoas preferem músicas calmas 
que trazem uma profunda reflexão e deixam de lado aque-
las músicas feitas só para agitar o esqueleto. 
 FELIZ DIA DOS NAMORADOS!■ 
 

INAM prevê ocorrência 
de depressão tropical  

 Beira (O Autar-
ca) – O país está a ser a-
fectado nas últimas horas 
por um sistema de baixas 
pressões associado a pas-
sagem de um sistema fron-
tal activo que está na ori-
gem das chuvas que se re-
gistam nas regiões sul e 
centro do País. 
 Na sua mais re-
cente informação sobre a 
situação meteorológica na-
cional, distribuída esta 
manhã, o INAM – Institu-
to Nacional de Meteorolo-
gia prevê a continuação de 
ocorrência de chuvas ou a-
guaceiros moderados a 
fortes (30 à 50 milímetros 
em 24h), acompanhadas de 
trovoadas severas, nas pro- 

víncias de Gaza, Inhamba-
ne, Manica, Sofala e Tete, 
com maior incidência em 
18 distritos, incluindo a ci-
dade da Beira. Segundo o 
INAM, oc Centros de mo-
nitoramento dos ciclones 
tropicais ainda preveem a 
evolução do sistema de 
baixa pressão, podendo a-
tingir o estágio de depres-
são tropical no próximo 
domingo (17), período em 
que se espera a ocorrência 
de chuvas intensas (mais 
de 100 milímetros em 
24h), acompanhadas de 
trovoadas severas e ventos 
com rajadas fortes (mais 
de 70 Quilómetros por ho-
ra) devido a intensificação 
deste fenómeno.■ (R) 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

14 de Fevereiro de 1961 ... Amad Mogne 

  

 
como cinco-base, João Paulo Vaz, Nuno Narcy, Naimo 
Mogne, Paris e Amad, o mais alto da turma. A técnica e 
sincronização eram as suas armas, proporcio-nando noites 
emocionantes, sobretudo frente ao eterno rival, Maxaquene, 
que apresentava outro tipo de argu-mentos: Belmiro Siman-
go, Claudino Dias e João Chirin-dza, todos de estatura bem 
mais avantajada. 
 

AMAD ... DIRIGENTE FEDERATIVO 
 Deixou de jogar basquetebol federado. Dedica-se 
aos “veteranos”, e também ao dirigismo, como membro 
da actual Federação Moçambicana de Basquetebol. Co-
mo escreveu o meu colega e amigo Renato Caldeira, 
“sempre na "trincheira que escolheu, o Amad continua a 
ser um dos ‘teimosos' (julgo que me posso incluir nesse 
grupo) que após pendurar as botas, muito faz para enqua-
drar os mais novos. Os tempos por cá estão difíceis, infe-
lizmente o desporto é considerado "uma coisa menor" 
nas prioridades, mas ele é um dos que não dão mostras 
de desanimar.” 
 Parabéns Amad, pelo teu quinquagésimo oitavo 
aniversário. Que contes muitos mais. Sempre com saú-
de.■ 

 

OBS: Fonte – Jornal “A Verdade” e “A Enciclopédia” 
de autoria do jornalista Renato Caldeira.■ 

 
 

 Começou no futebol, nos campeonatos do cani-
ço, jogando na Mafalala, 1.º de Maio e em todo o sítio 
para onde fosse convidado. O futebol era a sua paixão, 
mas também fazia atletismo, em especial na especiallida-
de de corta-mato, onde ganhou algumas medalhas. À 
noite jogava futebol de salão, na equipa da CETA. 
 Mas o basquetebol, claro, era a modalidade que 
dominava o seu tempo e que praticava com mais serieda-
de. 
 Chegou a Portugal para abraçar o profissionalis-
mo no Benfica, no último dia das inscrições. Os “encar-
nados” já tinham os três lugares reservados a estrangei-
ros preenchidos. Foi “emprestado” ao Barreirense, para 
fazer tempo, jogando até a sua situação ficar esclarecida. 
Fez bons jogos à espera da “Carta Internacional de De-
sobriga” que nunca mais veio. E como quem espera de-
sespera, acabou, com certa mágoa, por regressar `sua ter-
ra natal. 
 Regressou com uma certa mágoa e ficou a saber 
que afinal por cá, havia quem quizesse “luvas” exagera-
das pela sua transferência. E como não era futebol, tudo 
se tornava difícil. Sem motivação para permanecer mui-
tos anos como jogador, traçou uma meta: a retirada em 
glória, com um título nacional, para fechar a sua carreira 
com chave de ouro. E isso aconteceu no ano de 1991, a-
pós brilhantes exibições nos Jogos Africanos do Egipto. 
 Era pequenino, magrinho e o que gostava mesmo 
na escola era de futebol. Experimentou o mini-básquete 
e a paixão inicial começou a sofrer um revés. Diz-se que 
o basquetebol “estica”. Será? A verdade é que Amade 
Mogne cresceu e apareceu e em pouco tempo começou a 
“ditar leis”, do alto do seu metro e noventa. Tudo isso, a-
crescido a muito talento e não menos “ratice”, condições 
que o transformaram no maior basquetebolista moçambi-
cano pós-independência.  

A sua geração foi de ouro, apesar de um claro 
“déficit” no que toca ao peso e à altura. O Desportivo tinha
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Governador de Sofala constata bom desempenho nos 
CFM-Centro  

 

 Beira (O Autarca) – No qua-
dro do programa de visitas as princi-
pais empresas que operam em Sofala, o 
Governador da província escalou on-
tem, quarta-feira (13) a Empresa Públi-
ca Portos e Caminhos de Ferro de Mo-
çambique – CFM-Centro, tendo se in-
teirado do funcionamento de várias u-
nidades da firma baseadas nas cidades 
da Beira e Dondo.    

 Durante a visita, Alberto Ri-
cardo Mondlane manifestou satisfação 
pelo bom desempenho dos CFM-Cen-
tro, dentora e gestora de infra-estrutu-
ras ferro-portuárias que servem a eco-
nomia da província de Sofala, da re-
gião centro, do país e dos estados do 
interland da África Austral.   

 Dirigindo-se aos quadros da 
empresa, o governante enalteceu os es-
forços que tem sido empreendidos e a 
vontade de tudo fazerem para catapul-
tar o desenvolvimento sócio-económi-
co da província de Sofala.   

 “Saúdo à direcção executiva 
dos CFM-Centro pela abnegada entre-
ga para o desenvolvimento do nosso 
país, e há que juntar sinergias para que 
haja mais resultados positivos” – sa-
lientou. Alberto Mondlane exterioriou 
ainda a sua satisfação por constatar que 
“os que fazem acontecer as ‘coisas’ 
nos CFM-Centro são equipas constituí-
das por cidadãos nacionais e sobretudo 
jovens engenheiros e técnicos todos 
empenhados. Há toda uma de preserva-
ção do espaço que existe para que ha-
ja crescimento da economia, haja segu-
rança na circulação e comboios e ca-
miões que demandam o Porto da Bei-
ra” – frisou.■ (Redacção) 
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