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CGG inaugura primeiro Centro de Formação em 
Mapeamento Sísmico e Geofísica na UEM 

 Maputo (O Autarca) – A 
companhia francesa de serviços geofí-
sicos e geológicos Compagnie Genera-
le de Geophysique (CGG), que em 
2017 adquiriu uma concessão de 40 
mil Km2 para pesquisas de hidrocarbo-
netos no Delta do Zambeze, procedeu 
esta semana a inauguração do primeiro 
Centro de Formação em Mapeamento 
Sísmico e Geofísica na Universidade 
Eduardo Mondlane, Faculdade de En-
genharia. 
 Trata-se de uma iniciativa de 
responsabilidade social da gigante 
francesa, no âmbito das acções de par- 
tilha  de  resultados   e   conhecimentos 
 
 

 rações logísticas baseadas na cidade da 
Beira, concluiu em 2018 a recolha de 
dados sísmicos em três dimensões no 
Delta do Zambeze, no centro de Mo-
çambique, depois de  ter  vencido  o  2º 

com o Instituto Nacional de Petróleos e 
outras instituições em Moçambique. 
 A CGG, que teve as  suas  ope- 
 

 
 

Frase: 
Não estarei destruindo meus inimigos quando os 
transformo em amigos? – Abraham Lincoln 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/05/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.5 71.89 EUR UE 

63.06 64.31 USD EUA 

4.41 4.50 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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drados na Bacia do Delta do Zambeze, 
no âmbito de um acordo de 2017 entre 
a empresa e o Instituto Nacional de Pe-
tróleos de Moçambique (INP), entida-
de reguladora do sector de hidrocarbo-
netos no país.■ (Redacção) 

Continuado da Pág. 01 
Concurso Público para a aquisição de 
Dados Geofísicos e Geológicos nas á-
reas TL, T3 e T5 para pesquisas de hi-
drocarbonetos. 
 Os dados recolhidos permitirão
  

apoiar a promoção do potencial da ba-
cia do Delta do Zambeze em águas 
profundas e no flanco oeste. 
 Segundo informações disponi-
bilizadas na devida altura, a CGG reco-
lheu dados de 15.400 quilómetros  qua- 

GNL do Rovuma com mercado garantido em Taiwan  
 HOUSTON – A Anadarko Pe-
troleum Corporation (NYSE: APC) a-
nunciou que a Mozambique LNG1 
Company Pte. Ltd., a entidade de ven-
das de propriedade conjunta dos co-in-
vestidores da Moçambique Área 1, as-
sinou um Contrato de Compra e Venda 
(CCV) com a JERA Co., Inc. (JERA) e 
a CPC Corporation, Taiwan (CPC) pa-
ra o fornecimento ex-ship de 1,6 mi-
lhão de toneladas por ano (MTPA) por 
um período de 17 anos a partir da data 
de início comercial. O portefólio de 
vendas de longo prazo da Moçambique 
LNG inclui agora quatro dos cinco 
principais mercados de importação de 
GNL do mundo. 
 “Este acordo de compra con-
junta com a JERA e a CPC reúne dois 
proeminentes clientes âncora asiáticos 
e garantirá um fornecimento fiável de 
energia mais limpa para responder às 
crescentes procuras do Japão e de Tai-
wan”, disse Mitch Ingram, Vice-Presi-
dente Executivo da Anadarko para a 
Área International, Águas Profundas & 
Pesquisa. “Estamos entusiasmados em 
dar o próximo passo com a previsão do 
anúncio da Decisão Final de Investi-
mento (DFI) para o Projecto Mozambi-
que LNG, no dia 18 de Junho, enqua-
nto continuamos no caminho certo para 
concluir o processo de financiamento 
do projecto e assegurar as aprovações 
finais. Este novo CCV eleva os nossos 
contratos totais de longo prazo para 
11,1 MTPA, e estamos extremamente 
satisfeitos e  gratos  à  JERA  e  à  CPC 

por selecionar o Projecto Moçambique 
LNG para fazer parte do seu portefólio 
de energia de longo prazo.” 
 A Anadarko está a desenvolver 
as primeiras instalações de GNL on-
shore em Moçambique, inicialmente 
compostas por dois módulos de GNL 
com capacidade total de 12,88 MTPA 
para apoiar o desenvolvimento dos 
campos Golfinho/Atum localizados in-
tegralmente na Área 1 Offshore.  
 A Anadarko Moçambique Á-
rea 1, Lda, subsidiária integral da Ana-
darko Petroleum Corporation opera a 
Área 1 Offshore com uma participação 
de 26,5%. Os co-investidores incluem 
a ENH Rovuma Área Um, S.A. (15 por 
cento),  Mitsui  E&P  Mozambique  A-  
 

rea1 Ltd. (20 por cento), ONGC Vi-
desh Ltd. (10 por cento), Beas Rovuma 
Energy Moçambique Limitada (10 per-
cent), BPRL Ventures Mozambique 
B.V. (10 por cento), PTTEP Mozambi-
que Area 1 Limitada (8,5%). 
 A missão da Anadarko Petro-
leum Corporation é de oferecer uma ta-
xa de retorno competitiva e sustentável 
aos accionistas, pesquisando, adquirin-
do e desenvolvendo recursos de petro-
leo e gás natural vitais para a saúde e 
bem-estar do mundo. No final de 2018, 
a empresa tinha aproximadamente o e-
quivalente a 1,47 bilião de barris de re-
servas comprovadas, tornando-se uma 
das maiores empresas independentes 
de Pesquisa e Produção do mundo.■ (R) 

CAB divulga sumário executivo do 
plano de reconstrução e resiliência 

 Beira (O Autarca) – O Con-
selho Autárquico da Beira (CAB) torna 
público nesta sexta-feira (17Maio19) o 
sumário executivo do plano de recons-
trução da urbe pós-Idai e resiliência. A 
apresentação será dirigida pelo Presi-
dente do Conselho Autárquico da Beira 
(PCAB), o Eng. Daviz Mbepo Siman-
go, numa cerimónia pública. 
 Refira-se que o documento se-
rá apresentado na Conferência Interna-
cional de Investimentos de Doadores, a 
realizar-se na cidade da Beira nos dias 
31 de Maio e 01 de Junho próximos, e- 

vento destinado a mobilizar recursos 
para a reconstrução da urbe e promo-
ção do plano de resiliência da mesma. 
 O autarca Daviz Simango já 
havia prometido que o sumário execu-
tivo do plano de reconstrução da Beira 
pós-Idai e resiliência seria concluído e 
disponível asos munícipes beirenses e 
outros interessdos 15 dias antes da rea-
lização da conferência de investimen-
tos de doadores, para permitr a sua 
consulta e enriquecimento. O plano de 
reconstrução da Beira abrange toda 
área geográfica da autarquia.■ (R) 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Apontamento em resumo de Sério Afecto para a 
Sinistralidade Rodoviaria! 
 

 

 De interesse para Todos em Mobilidade,.. 
 1 - A OMS (Organização Mundial da Saúde) ou 
WHO (World Health Organization), no seguimento de um 
profundo estudo anotado e divulgado em 2018, determinou 
que os danos e impactos resultantes da Sinistralidade Ro-
doviária no ambito mundial, constitui agora, a principal 
causa de morte afectando os jovens dos 5 aos 29 anos! 
 2 - A mesma Organização, OMS, afirma ainda que 
do resultado de uma cuidada analise aos impactos rodoviá-
rios ocorridos na nossa região de Africa Austral, pode de-
duzir-se que  58% do total de Acidentes registados por Si-
nistralidade Rodoviaria, envolveram Condutores afectados 
por excessiva ingestão de Alcool! 
 (especial atento ao critico estado de RESSACA, 
muitissimo pouco vigiada e ou NADA controlada no 
ambiente profissional)!! 

 
 3 - A distracção dos Condutores ao Volante, 
continua como primeira causa  contributo, provocando Aci-
dentes em mobilidade! 
 4 - Os Pneus  constituem o principal componente 
do veículo que o liga ao solo,  sustenta  e  equilibra  todo  o 

 
peso suspenso em movimento, contribuindo em prioridade 
para a Seguranca Activa, consumos de combustivel, com-
ponentes de desgaste, Custos por Km percorrido, e respeito 
pelas disciplinas das emissoes e meio ambiente, porem, in-
felizmente, apenas um reduzido numero de Condutores, 
Mecanicos e Chefias, sabem como vigiar, observar, verifi-
car, controlar e manter os Pneus e as Rodas em condi-
ção operacional,  para as caracteristicas do veiculo, carga, 
estado climaterico e tipo de estrada onde vai dirigir! 
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ber gerir em mobilidade e enquanto ao Volante! 
 Qual foi a ultima vez que se submeteu ao controlo 
e aplicou a correcta rectificação sobre as perdas ou desvios 
da sua vista, Caro Condutor? 
 Seja Você, caro Condutor,  a agir correctamente 
agora, Hoje e Sempre, pela mudança que quer ver na es-
trada.     
 Grato & Atentamente!■ 

 

 5 - A fadiga ao volante é um factor MUITO crítico, 
frequente e de ALTO RISCO, junto dos profissionais do 
volante.  
 Nunca, mas NUNCA insista em continuar a 
guiar, quando sentir que está ensonado! 
 Por último, relembrar de que a nossa VISão parti-
cipa e contribui em pelo menos 85% das decisoes correctas 
e atempadas que o Condutor tem e deve estar capaz  de  sa- 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

17 de Maio de 1943 … Rui Rodrigues 
 Rui Rodrigues foi uma referência do futebol portu-
guês durante as décadas de 60 e 70. Umbilicalmente ligado 
à história da Associação Académica de Coimbra, fruto das 
12 épocas que jogou com o traje negro da briosa, Rui Ro-
drigues representou, na sua longa carreira de futebolista, o 
Sport Lisboa e Benfica e também o Vitoria Sport Clube.   

 Em Guimarães jogou somente duas temporadas, 
um curto período, é certo, mas suficiente para tornar-se 
num jogador importante e também uma referência no Vitó-
ria Sport Clube, não apenas pelas suas qualidades técnicas 
como futebolista, mas, sobretudo, pela sua personalidade, 
pelo seu carácter e pela enorme capacidade de liderança.   

 Reconhecido por adeptos, dirigentes e companhei-
ros, a tal importância de Rui Rodrigues fica bem vincada na 
atribuição da braçadeira de capitão de equipa durante o pe-
ríodo em que representou o Vitória Sport Clube.   

 Mas também Rui Rodrigues ficou com uma inque-
brável ligação sentimental ao Vitoria Sport Clube e à cida-
de de Guimarães. Volta à cidade berço com bastante regu-
laridade onde aliás continuam a residir alguns dos seus fa-
miliares mais directos.   

 A carreira desportiva de Rui Rodrigues, contudo, 
não começa em Portugal continental, nem tão pouco com o 
futebol. Natural de Lourenço Marques, Rui de Gouveia 
Pinto Rodrigues, nasceu em 17 de Maio de 1943, começou 
a actividade desportiva praticando basquetebol no liceu. 
Mais tarde, chegou a jogar nas equipas de juniores e senio-
res do Ferroviário de Lourenço Marques. Além do basque-
tebol nutria também muita paixão pelo futebol. Prestou pro-
vas na equipa de futebol do Ferroviário de Lourenço Mar-
ques mas não impressionou quem o avaliava. 
 Porém, Rui Rodrigues não desistiu do futebol e foi 
tentar a sua sorte no Grupo Desportivo 1º de Maio. Aí apro-
varam-no sem condições e quis o destino que a sua estreia 
oficial como futebolista acontecesse, precisamente, no 
Campo Engenheiro Freitas e Costa (propriedade do Ferro-
viário) num desafio as equipas de juniores do GD 1º de 
Maio e o Sporting de Lourenço Marques. 
 

 

 
  Em terras lusas conquistou dois Campeonatos Na-
cionais e uma Taça de Portugal. Alcançou 12 internaciona-
lizações (nove em representação da Académica, duas do 
Benfica e uma do Vitória de Guimarães). Despede-se do 
futebol no dia 16 de Outubro de 1976, no jogo Portugal – 
Polónia, realizado na cidade do Porto. 
  O moçambicano Rui Rodrigues, antigo internacio-
nal do futebol português e farmacêutico de profissão, com-
pleta hoje os seus 76 anos de idade.■ 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Num mundo globalizado onde as ques-
tões são debatidas na internet via online nas 
redes sociais, há que se ter em conta os esque-
cidos e as ‘fakes news’ de que somos vítimas 
diariamente. 

Falo aqui hoje do gigantesco Mural da 
Praça dos Heróis – o maior do continente afri-
cano, onde já atribuíram a autoria a vários pin-
tores ‘fake.’  

Contudo, o verdadeiro autor dessa obra 
gigantesca é o não menos conhecido João Cra-
veirinha (Jr); investigador, poeta, pintor, desig-
ner gráfico, publicista, autor de várias obras 
publicadas em Moçambique e em Portugal, 
com repercussão no Brasil.  

João obteve PhD (doutoramento) na á-
rea de ‘Antropossociologia’ da Cultura pela U-
niversidade Clássica de Lisboa – U.L.  

Estudos universitários concluídos com 
grande esforço e sem condições financeiras 
para tal, possível com bolsa-de-estudo social 
dessa universidade portuguesa para licenciatu-
ra (e mestrado), de 2006 a 2011, e apoio par-
cial de Banco espanhol (Std) na passagem por 
universidade do Brasil (UnB), Junho-Dezem- 
  
 

bro 2009, onde percorreu vários Estados do 
nordeste a sudeste na sua pesquisa, via Brasília 
- DF.  

Porém, na evolução de seus objetivos a-
cadémicos (pagamento de propinas de seminá-
rios de pós-graduação de obtenção do grau de 
doutoramento), de entre outros, salienta-se o a-
poio financeiro de duas incontornáveis figuras 
intelectuais da lusofonia – uma professora por-
tuguesa e um jurista brasileiro, reconhecedoras 
do mérito cultural de Mphumo João Cra-
veirinha. De 2006 a 2015 duraram seus estu-
dos universitários da licenciatura ao doutora-
mento – 9 anos intensivos de aulas e de pes-
quisa.  

Completando neste próximo sábado, 72 
anos de idade, fica uma pergunta aos nossos 
políticos de plantão em Moçambique, mas 
também em Portugal, onde reside atualmente: 
– Quando será que vão reconhecer o seu devi-
do valor? Será post mortem?  

As homenagens se fazem com a pessoa 
viva, o autor, e não depois de fechar os olhos.  

Pois, a mesma, não teria o mesmo signi-
ficado e nem valor para o autor.  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

Praça dos Heróis de 
MOÇAMBIQUE 

18 MAIO HOMENAGEM       
a JOÃO Craveirinha (72) 
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neste caso, a João Craveirinha, homem lúcido, 
que enxerga além do seu tempo. Um gênio a 
ser estudado no futuro.  

Escritor neste jornal de longa data, só 
nos orgulha com seu talento e sabedoria.  
Bem-haja João Craveirinha nessa data de 18 
de maio de amanhã, sábado.  

Que venha o reconhecimento, que ainda 
tarda!  

Feliz Aniversário, meu colega e amigo 
querido.  

Admiramos o seu trabalho, sua sapiên-
cia e acima de tudo os paradigmas quebrados 
pela sua intelectualidade!■ Silvya Gallan-
ni©17/05/2019. 
 

Continuado da Pág. 04 
Sabemos também que o Mural “foi res-

taurado” em 2013 sem a sua orientação. Na é-
poca o ministro Armando Artur teria contrata-
do uma empreiteira chinesa e outra portuguesa 
de Cape Town para fazerem o tal restauro.  

Fica a pergunta que nunca cala: - Será 
que o dólar gasto com essa equipe deixou o 
Mural em condições?  Usar o ‘patriotismo’ co-
mo desculpa é muito fácil. 

 Sentir na pele as dificuldades do dia a 
dia é outra história. Não seria mais viável ter 
convidado o autor João Craveirinha e pagar o 
preço justo, mesmo “simbólico,” para fazer o 
restauro? Preferiram mãos erradas a fazer um 
trabalho minucioso e sem qualidade nenhuma? 

Deem o devido valor a quem de  direito, 
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Três fases da pintura de mestre João Craveirinha: (à esquerda) a de 1968 no exílio anti-
colonial em Nachingwea – Tanzania, intitulada “e o feitiço misterioso de ‘Nengue uá N’suna” 
(…perna de mosquito), inspirada num verso de seu tio poeta José Craveirinha (1922-2003).  Ao 
centro, “O Brado Africano” pintura épica da sua fase de 1973 da ‘travessia do deserto político’ de 
regresso ‘contraditório’ na então cidade de Lourenço Marques...e à direita, “Psicanálise de África – 
a Erich Fromm” de 1981. (Agradecida pelas contribuições) 


