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Não estamos bem, mas já estamos diferentes daquilo
que foi na altura quando a calamidade aconteceu
- Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira, em resumo do
desempenho empresarial 2019, ano atípico circunstanciado pelo impacto do Idai
Beira (O Autarca) – Em definitivo, o ano 2019 foi atípico para a comunidade empresarial da província de
Sofala por conta do impacto negativo
causado pelo ciclone tropical Idai. Ainda assim foi desafiante porquanto os
empresários de Sofala decididamente
provaram a sua capacidade de resilência face a choques daquela magnitude
e ainda estão expectantes ao benefício
das medidas de recuperação tomadas
pelo governo. O Presidente da Asso-

ciação Comercial da Beira (ACB), Jorge Fernandes, afirmou ao O Autarca
que o tecido empresarial em Sofala
ainda não está bem, mas está diferente
daquilo que foi quando a calamidade aconteceu. “Hoje, realmente, não estamos bem, porque dizer que estamos
bem seria estar a nos enganar a nós
próprios. Não estamos bem mas já estamos diferentes daquilo que foi na altura quando a calamidade aconteceu”.
Fazendo uma avaliação do de-

O direito legislado não pode se confrontar com as necessidades

Jorge Fernandes, Presidente da ACB
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sempenho da actividade empresarial
em Sofala no ano 2019, Jorge Fernandes sugeriu uma separação entre antes
e depois do Idai, justificando que o
sector privado vinha a funcionar dentro
dum quadro que era normalidade até
deparar-se com a calamidade que o
deixou bastante afectado.
“O que fizemos para superar a
crise foi juntarmo-nos, tornamo-nos
mais juntos do que nunca para ultrapassar toda a crise, para a reposição da
vida normal empresarial na nossa cidade da Beira e província de Sofala. Para
que isso acontecesse foi de facto necessário juntarmo-nos, depois todo o apoio que foi possível, principalmente
com o município e com o governo. Estivemos completamente disponíveis a
trabalhar com as nossas autoridades e
isso contribuiu para que paulatinamente parte do movimento empresarial se
fosse restabelecendo rapidamente”.
Relativamente as facilidades
tomadas pelo governo, o presidente da
ACB referiu-se a questão da energia eléctrica. “Foi um benefício que foi anunciado e do qual grande parte dos
nossos empresários ainda não está a usufruir do desconto de 50 por cento”.
Relativamente aos impostos,
que mexem bastante com a classe empresarial, o timoneiro da ACB afirmou
que o sentimento dos empresários sobre essa matéria sugere um pouco mais
de complascência por parte da Autoridade Tributária (AT). “Estamos a chegar a 31 de Dezembro que é o fim do
prazo da vigência dos benefícios concedidos e, com certeza, vamos ter uma
série de empresários a não terem usufruído integralmente o que foi preconizado”.
Jorge Fernandes também referiu-se as medidas de financiamento.
“Se tivesse aparecido o financiamento,

com certeza, que o desempenho das
empresas teria sido outro. A questão
dos financiamentos criou grandes expectativas no nosso movimento empresarial mas, infelizmente, não se materializou até o momento” – lamentou,
mas fincou que os empresários continuam expectantes porque precisam

Falhou encontro de avaliação da
situação empresarial pós Idai

Beira (O Autarca) – Não chegou a realizar-se o encontro que havia
sido marcado para esta segunda-feira
(16Dez19), na cidade da Beira, entre o
Ministro da Indústria e Comércio, Ragendra de Sousa e a comunidade empresarial local, para avaliação da situação do sector privado sofalense pós Idai.
O encontro foi cancelado sinedie na sequência da indisponibilidade,
a última da hora, do Ministro da Indústria e Comércio.
O cancelamento frustrou as expectativas dos empesários locais que
haviam se preparado para participar da
reunião que abordaria um assunto bastante sensível a vida do sector privado.
“Encontramo-nos aqui para
confortar os colegas que não puderam
receber a informação atempadamente.
Ele vinha para cá para fazer uma ava-
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liação da situação empresarial pós Idai.
Existe um pacote de facilidades e benefícios que o próprio governo criou
para compensar as perdas recaídas sobre o sector empresarial com a passagem do ciclone Idai. Temos assuntos
de base para fazer uma reflexão conjunta” – Jorge Fernandes, Presidente
da Associação Comercial da Beira ao
O Autarca.
A Associação Comercial da
Beira, uma das maiores do país, com aproximadamente mil sócios, aglutina a
maior parte de empresários que viram
seus negócios drasticamente afectados
pelo Idai. Foram registadas avultadas
destruições de património (instalações
e equipamentos), perdas de bens e mercadorias. Existem muitas empresas que
ainda não conseguiram recuperar nem
retomar as suas actividades.■ (Racção)
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tanto do financiamento com “ar para
respirar”.
Também referiu-se specificamente das empresas locais do sector
de construção, anotando que continuam na expectativa de beneficiar de
adjudicação de obras para o seu desenvolvimento.■ (Redacção)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

17 de Dezembro de 1937 ... Eugénio Corte Real
Em 1959 trabalhou na Emissora do Aero Clube da
Beira. Ali realizou os programas “Estúdio no Ar” e “Momento Moderno”, ambos de natureza musical, muito virados para a juventude dessa época. Em 1965 ingressa no
quadro de locutores do Rádio Clube de Moçambique, tendo
trabalhado para todos os canais existentes na altura, com
um especial enfoque para a Emissão “C”, um canal dedicado exclusivamente a transmitir programas de música clássica e debates sobre vários aspectos da vida cultural, com
destaque para o cinema.
Conheci o Geninho (assim era tratado por muitos
dos seus colegas) antes dele colaborar com as Produções
Golo. Cruzávamo-nos quase que diariamente, nos corredores do Rádio Clube de Moçambique, naqueles 2 anos que
antecederam o início efectivo da minha profissão de locutor, por força duma decisão dos responsáveis da época do
Rádio Clube de Moçambique, que tardava em chegar. A
minha cor da pele foi o motivo dessa interminável espera.
Para minimizar os efeitos dessa espera o António
Alves da Fonseca, proprietário da GOLO, decidiu que eu
devia começar a familiarizar-me com os programas. Dactilografava o que os produtores escreviam à mão e seleccionava os discos que constavam do programa.
Na altura a GOLO ainda não tinha estúdios próprios. Os programas eram gravados nos estúdios do RCM.
E eu, quase sempre, era quem transportava todos os materiais para a gravação. E por ali ficava, familiarizando-me
com o misturador de áudio, vulgo “consolette”, com os gira-discos, com as máquinas de gravação. Fui vendo e aprendendo. E por entre toda aquela parafernália de coisas
próprias da radiodifusão, cruzava-me com o Eugénio Corte
Real, um homem dotado duma voz excepcional que ele dominava com a mestria própria dum bom profissional. Não
era muito dado (vim a constatar isso muito depois) a improvisos. Se por qualquer motivo tivesse que “sair do texto”, o
bom do Eugénio perdia-se completamente.
A minha primeira experiência com o Eugénio Corte Real foi exactamente no início da minha actividade ao
microfone. Foi nos relatos de futebol. Estávamos na altura
em 1966. Ele lia os anúncios publicitários. Eu alternava
com ele nessa tarefa.

Depois de me ter aperfeiçoado na leitura dos anúncios, um trabalho que fui fazendo ao longo de 3 meses, vieram (paulatinamente) os relatos de futebol, ao lado de outros profissionais de reconhecido mérito, como foram os
casos do Manuel Veiga, Alberto Ferreira ou Gabriel Alves
e dos comentadores António Luis Rafael e Agostinho Campos. E o Eugénio sempre a nosso lado, com a sua pasta dos
anúncios de “leitura directa”.
Em 1968 a Golo inicia no canal D do Rádio Clube
de Moçambique 2 programas. Um deles era o “Cidade 68”
e o outro chamava-se “Bondiazinho”. Este programa em especial, marcou sem dúvida as nossas carreiras profissionais.
Foram 4 anos de trabalho conjunto com o Eugénio, todas as
manhãs, de segunda a sexta feira, das 06.30 às 08.00 horas.
Da nossa equipa, responsáveis pelos cuidados técnicos, faziam parte o José Manuel Gouveia e o Virgílio Rodrigues
Júnior.
Em 1971 Eugénio Corte Real deixa a GOLO e cria
um verdadeiro “tsunami” na Agência de Publicidade. Vai
trabalhar para a ELMO integrando a equipa do programa
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“A Noite e o Ouvinte” de parceria com o Leite de Vasconcelos e a Ausenda Maria. Em 1972 ele, o Leite de Vasconcelos e o Manuel Tomás (sonorizador do RCM e dos programas da ELMO) decidem abandonar Moçambique.
DE LOURENÇO MARQUES PARA LISBOA
Esta odisseia é contada pelo seu colega e companheiro de viagem Manuel Tomás nos seguintes termos:
“Reunimo-nos os três e decidimos abandonar Moçambique. Traçámos então um plano e numa bela madrugada de 1972, no carro do Eugénio, rumámos a Port Elizabeth
na África do Sul, onde embarcámos com destino a Barcelona. Daí seguimos para Londres onde entrámos em contacto
com os escritórios dos Movimentos de Libertação para solicitarmos apoio para irmos para Dar-Es-Salam na Tanzânia,
onde queríamos fazer um programa de Rádio dirigido a
Moçambique".
Chegados a Londres são surpreendidos pelas palavras da secretária da organização dos Movimentos de Libertação. "Sabemos muito bem quem vocês são e o bom
trabalho que faziam em Moçambique. Pensamos que poderão fazer melhor trabalho se forem para Lisboa onde tudo
vai acontecer em breve", disse-lhes a tal secretária.
Eugénio Corte Real, uma vez chegado a Lisboa,

trabalha no Rádio Clube Português, colabora com os “Parodiantes de Lisboa” e mais tarde é transferido para a Radiodifusão Portuguesa, onde se ocupa pela realização do “Clube da Madrugada”.
O REENCONTRO
Nos anos 80, por iniciativa de António Alves da
Fonseca, na altura Director Comercial da Rádio Moçambique, Eugénio Corte Real, com sonorização do José Manuel
Gouveia, realiza o “Contacto”, um programa, de natureza
comercial, que tinha como tópico central trazer para o País
vozes de moçambicanos radicados em Portugal. Este programa era gravado em Lisboa e transmitido uma vez por
semana no canal nacional da Rádio Moçambique.
Quando em 1985 viajei de férias a Lisboa, arranjei
um tempinho para colaborar com ele na gravação de um
desses programas. Foi ele que me levou a entrevistar antigos atletas moçambicanos que viviam em Portugal. Lembro-me de ter entrevistado nessa altura os irmãos Morgado
(Acácio, Adriano e Flávio) e ainda o saudoso antigo guarda
redes do Benfica, Costa Pereira.
Na história da radiodifusão moçambicana Eugénio
Corte Real ficou conhecido como “a voz de oiro”.
Eugénio Corte Real nasceu no dia 17 de Dezembro
de 1937. Completaria hoje os seus 82 anos de idade.■

Melhor Jogador do Moçambola premiado pela Fidelidade
Maputo (O Autarca) – Pelo
segundo ano consecutivo, em conjunto
com a Sociedade do Notícias, SA, e a
liga Moçambicana de Futebol, a Fidelidade reforça a sua posição enquanto
marca que apoia o desenvolvimento de
actividades desportivas em Moçambique, através da premiação do melhor
jogador do Moçambola.
“A oferta e apoio da Fidelidade a esta iniciativa, pretende incentivar
e motivar os jogadores a seguirem no
seu empenho e dedicação ao futebol. A
superação das dificuldades que enfrentam, também, merece ser reconhecida e
premiada.”, sublinhou Leonor Gomes,
Directora Comercial e Marketing da
Fidelidade
Eleito o Melhor Jogador do

Moçambola 2019, Eva Nga, foi premiado com uma viatura, para qual a Fi-

delidade ofereceu um Seguro Automóvel.
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