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Reitor da UCM elogia qualidade assistencial no 
Hospital Central da Beira 
   Beira (O Autarca) - O Ma-
gnífico Reitor da Universidade Católi-
ca de Moçambique (UCM), Padre Al-
berto Ferreira, elogiou no último sába-
do (15Dez18) a qualidade de atendi-
mento prestados aos doentes no Hospi-
tal Central da Beira (HCB), a segunda 
maior unidade hospitalar do país, de-
pois do Hospital Central de Maputo. 
 Refira-se que alguns profissio-
nais de saúde em serviço no Hospital 
Central da Beira são formados da Uni-
versidade Católica de Moçambique, 
Faculdade de Medicina (FM), baseada 
na cidade da Beira. Estudantes de vá- 
rios cursos da Faculdade  de  Medicina 
da UCM tem, igualmente,  beneficiado 

 
Padre Alberto Ferreira, Magnífico Reitor da Universidade Católica de Moçambique 

de estágios  nas  diversas  unidades  do 
HCB. 
 

 
 

Frase: 
 

A razão por que os profissionais de golfe dizem para manteres 
os olhos no chão é para não os verem a rir-se do teu swing!■ 
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 O Magnífico Reitor da Univer-
sidade Católica de Moçambique esteve 
na manhã do último sábado na unidade 
de  pediatria  do  Hospital   Central   da 
Beira, a participar de um programa de 
celebração de Natal Solidário com as 
crianças que se encontram internadas 
na referida unidade hospitalar. 
 O Padre Alberto Ferreira mos-
trou-se satisfeito pelo facto das crian-
ças internadas naquela unidade hospi-
talar estarem a ser bem tratadas, tendo 
elogiado os profissionais de saúde que 
trabalham na pediatria e em outras áre-
as do hospital, os quais alguns foram 
formados pela UCM. 
 Relativamente ao programa de 
celebração de Natal Solidário, o Ma-
gnífico Reitor explicou que a universi-
dade tomou a iniciativa para proporcio-
nar um momento feliz e de distracção 
às crianças, "visto que o Natal é uma 
data festiva muito importante e que in-
felizmente nem todas crianças passarão 
em suas casas por causa da situação de 
saúde que se encontram. Então a uni-
versidade escolheu este dia para cele-
brar o natal com essas crianças". 
 O Director Geral do Hospital  
  

Central da Beira, Nelsom Mucopo, e-
nalteceu o gesto da UCM, tendo na o-
casião reconhecido o enorme contribu-
to que a Universidade Católica de Mo-
çambique tem dado para a melhoria da 
qualidade de atendimento e assistência 
aos doentes que demandam a unidade 
hospitalar, com referência ao facto de o 
hospital contar com serviços propor-
cionados por profissionais formados na 
UCM.■(Érica Chabane)  
 

  
   

 
Presentes da celebração de Natal Solidário promovido pela UCM na Pediatria de HCB 
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Dr. Nelson Mucopo, Director-Geral do Hospital da Beira 

Inaugurado maior parque infantil da Beira 
Beira (O Autarca) - Foi inaugurado na manhã desta terça-feira (18Dez18) o maior parque de diversão infantil da ci-

dade da Beira, localizado no recinto do Golden Peacok Resort, o maior complexo hoteleiro da capital provincial de Sofala, 
situado junto a Praia do Estoril.  

Trata-se de uma iniciativa do grupo chinês Aohui Foreign Investiment Economic Corporation (AFEC), que contem-
pla um centro comercial com trinta estabelecimentos, orçada no valor total de mais de 2 milhões de Dólares norte America-
nos.  

O novo parque de diversão infantil, uma infraestrutura concebida com padrões modernos, compreende amplos espa-
ços equipados com baloiços, comboio eléctrico, piscina, pula-pula e jardim. 

É um sítio que já fazia tamanha falta para a cidade da Beira, que vem responder as exigências para a satisfação das 
crianças da urbe. 

A cerimónia de inauguração tanto do parque de diversão infantil assim como do estabelecimento comercial foi diri-
gida pelo Governador de Sofala, Alberto Mondlane, e pelo Presidente do Município da Beira, Daviz Simango, que destaram 
a importância das duas infraestruturas para a urbe.■ (Francisco Esteves) 
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MISA denúncia detenção de três jornalista pelas 
FADM em Palma 

nistas da detenção, assim como a situa-
ção em que os detidos se encontram"  
 O MISA Moçambique mani-
festa-se preocupado com a situação e 
pede às autoridades a soltura dos re-
pórteres e a devolução dos equipamen-
tos apreendidos com os respectivos 
conteúdos recolhidos ao longo da in-
vestigação que foi feita com o aval das 
autoridades competentes.■ (Redac-
ção) 

 

jornalistas comunicaram a sua deten-
ção às 10:36 horas do mesmo dia. Nes-
sa comunicação informavam que fo-
ram detidos pelas FADM e já passa-
vam 45 minutos. Informaram ainda 
que tinham autorização dos comandan-
tes local e provincial para trabalhar na-
quelas zonas. 
 “Terminámos o trabalho (em 
Chitolo). A caminho de Palma, um 
grupo de soldados mandou-nos parar. 
Disseram-nos que estavam a cumprir 
ordens dos que nos autorizaram traba-
lhar aqui. Levaram as nossas câmeras. 
Estámos a 45 minutos a espera. Nada 
nos é dito”, lê-se numa das mensagens 
enviada pelos repórteres. 
 "Na manhã de hoje, terça-feira 
(18Dez18) o MISA soube que os re-
pórteres encontram-se detidos no Co-
mando Distrital de Palma. O MISA 
continua a busca de mais informações 
sobre o contexto, motivos e os protago- 

 Beira (O Autarca) - O Misa 
Moçambique emitiu um comunicado 
na manhã desta terça-feira (18Dez18) 
denunciando a detenção de três jorna-
listas pelas FADM no distrito de Pal-
ma, distrito nortenho de Cabo-Delga-
do. 
 "O MISA Moçambique tomou 
conhecimento, com preocupação, da 
detenção de uma equipa de três jorna-
listas e um motorista da viatura que os 
transportava. Trata-se de dois jornalis-
tas estrangeiros e um moçambicano, 
Estácios Valoi". 
 Segundo o comunicado do MI-
SA, os jornalistas foram detidos por 
volta das 9 horas de ontem, segunda-
feira (17Dez18), pelas Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique (FADM), 
quando se encontravam a caminho de 
Palma ido de Chitolo, Mocímboa da 
Praia, onde estiveram a trabalhar. 
 O  comunicado   refere  que  os 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

Tete marginaliza seus talentos musicais 
 

- A música não é um fogo-de-artifício, é sentimento – Salvador Sobral, 
vencedor do Festival Eurovisão da Canção 2017 
  

 

 Tinha jurado nunca mais escrever contra o governo 
e alguns influentes da província de Tete. Já tive alguns dis-
sabores de que ainda hoje não me refiz. Parece que, quanto 
mais juramos, mais somos confrontados com situações ad-
versas que nos obrigam a pecar. Quantas vezes, dentro e fo-
ra de fronteiras, ouvimos dizer “nem que Cristo desça à 
Terra, nunca mais.” É uma questão de honra pelejar pela 
dignidade dos “mais fracos.” 
 Reina um clima de descontentamento no seio dos 
músicos locais, que são preteridos ou até mesmo marginali-
zados quando há espectáculos alusivos aos dias, factos e 
costumes histórico-culturais da província, a favor de artis-
tas oriundos de outros pontos do país. É verdade que a cult-
ura não tem fronteiras e o povo prefere sempre consumir do 
melhor cardápio musical, mas ignorar e marginalizar artis-
tas de renome, é uma prova inequívoca de que estamos a 
construir um “muro do atraso e do analfabetismo nacional.”   

 Chandú Lacá, Paulo Caliano (Kaliza), Lino Viegas, 
Nacimo Adamo são alguns nomes de grande vulto da músi-
ca de Tete, aos quais pelo reconhecido talento, não mere-
ciam estar onde estão. Cada vez mais estou convencido 
que, na área musical, não conseguimos grandes avanços ci-
vilizacionais, porque promove-se a mediocridade – os ase-
lhas avaliam os trabalhos dos competentes – marginalizan-
do artistas de sabedoria farta que cantam e encantam com 
belas canções. No caso de Kaliza, o património musical é 
herança de família que, desde o passado, sempre deu o seu 
melhor para a música tetense, de entre os quais, Alfredo 
Caliano, Esmael Caliano e Zeno Caliano. Aquele cantor, 
que é integrante do “Grupo RM” e cujas músicas fazem as 
delícias dos ouvidos na Antena Nacional, não tem merecido  
 

o devido respeito do governo provincial de Tete e dos orga-
nizadores de eventos daquela parcela do país. 
 Não é pelo cachê que se preocupam os músicos co-
mo Chandú Lacá, Kaliza, Lino Viegas e Nacimo Adamo, 
mas pela valorização dos seus trabalhos. Entre os dias 1 e 2 
de Dezembro corrente, decorreu o Festival de Chimadzi, 
organizado pela Direcção Provincial da Cultura e Turismo 
de Tete, não convidaram Kaliza. Mas seu nome, talvez para 
angariar patrocinadores e, quiçá, uma atitude de má- fé, 
constava do cartaz sem o seu consentimento. Admira-se, 
por exemplo, que músicos como Alípio Cruz (Otis), natural 
de Inhambane a viver há mais de 30 anos em Portugal, nun-
ca falhou uma única edição do festival do Tofo-Barra, facto 
que engrandece o evento e a cultura nacional.       
 Fomos grandes quando soubemos partilhar as opor-
tunidades. Fomos maiores quando soubemos estar juntos. A 
música foi, desde a luta armada de libertação nacional, a 
nossa espingarda contra a dominação. É o tempero que a-
duba as nossas ambições. É o bálsamo que alivia a nossa 
dor. Somos pobres economicamente, mas muito ricos musi-
calmente.    

 Porém, a economia é uma variação inconstante que 
depende muito do mercado, o talento não: nasce connosco. 
Alguns leitores dirão que estou a exaltar apenas três músi-
cos, numa província de milhares de excluídos, mas todos 
concordarão que Chandú Lacá, Kaliza, Lino Viegas e Naci-
mo Adamo fizeram pela música como nunca antes ha-via 
sido feito. Ganharam e ainda ganham prémios, não de se-
cretaria, mas do POVO.  
 Zicomo e um abraço nhúngue ao E.M., a quem a-
gradeço pela obra de Henry Kisinger “Sobre a China”.■  
 

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 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
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 BHGE lança o Subsea Connect e o sistema 
submarino Aptara ™ TOTEX-Lite para liberar o 
valor dos empreendimentos offshore 
  HOUSTON e LONDRES – 
Baker Hughes, a GE Company (NY-
SE: BHGE) anuncia o lançamento da 
sua nova abordagem para o desenvol-
vimento submarino: Subsea Connect, 
incluindo o sistema submarino Aptara 
™ TOTEX-lite, um conjunto de novas 
tecnologias leves e modulares projecta-
das para a vida útil plena. Combinando 
planeamento e gestão de risco, nova 
tecnologia modular em águas profun-
das, parcerias inovadoras e ferramentas 
digitais numa única oferta, a Subsea 
Connect pode reduzir o ponto de de-
senvolvimento económico de projectos 
submarinos numa média de 30% e tem 
o potencial de liberar mais 16 bilhões 
de barris de reservas globalmente. 
 Com sua carteira completo e 
capacidade de estabelecer melhores co-
nexões em todo o processo de desen-
volvimento, a BHGE está posicionada 
de maneira única para influenciar apro-
ximadamente 80% dos custos associa-
dos à projectos offshore. Isso oferece 
uma oportunidade incomparável para 
reduzir os requisitos CAPEX e OPEX 
das operadoras e transformar projectos 
não sancionados em projectos comer-
cialmente viáveis. 
 Neil Saunders, presidente e 
CEO da unidade de negócios de equi-
pamentos para campos petrolíferos da 
BHGE, disse: “Nos últimos anos, nos-
sa indústria fez um bom progresso na 
redução do custo de projectos submari- 
nos a ponto de se tornarem mais com-
petitivos com os desenvolvimentos on-
shore. Embora a lacuna tenha diminuí-
do,  estamos  a  levar isso para o próxi- 

mo nível com a Subsea Connect, pro-
porcionando a mudança duradoura e 
sustentável e a geração de valor do 
conceito ao comissionamento e ao lon-
go de toda a vida do campo”. 
 O Subsea Connect é uma com-
binação de quatro soluções principais: 
 - Project Connect: O fluxo de 
trabalho independente da BHGE come-
ça com os resultados direcionados do 
projecto, oferecendo aos clientes ava-
liação e gestão independentes e flexí-
veis de projectos. A abordagem do 
Project Connect elimina a reciclagem 
do projecto, reduz custos e excedentes 
dos projectos e aumenta a velocidade 
para a Decisão Final de Investimento 
(FID). A amplitude inigualável e a ca-
pacidade de abrangência da BHGE em 
toda a cadeia de valor permitem o en-
gajamento antecipado na fase de ava-
liação de conceito e maior colabora-
ção, transformando a economia do pro-
jecto. 
 - Reservatório de topsides 
Technology Solutions: O recurso com-
pleto da BHGE abrange todos os as-
pectos de um desenvolvimento, do re-
servatório ao topo. Isso vai além do es-
copo submarino e inclui a gestão de re-
servatórios, desenvolvimento de cam-
po, construção de poços, optimização 
de topos e engenharia submarina. O 
sis-tema submarino Aptara ™ TO-
TEX-lite da BHGE inclui a árvore leve 
e compacta, o manifold compacto mo-
dular, os risers flexíveis compostos, a 
solução de cabeça de poço SFX, a 
bomba compacta modular e os siste-
mas de conexão submarinos. Essas tec- 

nologias são modulares, estruturadas, 
compactas e projectadas para respon-
der melhor às condições em constante 
mudança, reduzindo o custo total de 
propriedade em até 50%. 
 - Parcerias flexíveis e modelos 
comerciais: O modelo de parceria da 
BHGE é flexível e projectado para ala-
vancar relacionamentos com os parcei-
ros mais eficientes e estabelecidos para 
atender às necessidades dos clientes e 
melhorar a economia do projecto. As i-
novadoras soluções comerciais da 
BHGE, alinhadas com as prioridades 
do cliente, ajudam a liberar valor adi-
cional. 
 - Capacitação Digital: A 
BHGE está a colocar em camadas tec-
nologias críticas com soluções digitais 
de última geração para aumentar o 
tempo de actividade e aumentar a pro-
dutividade. A solução de gestão de ci-
clo de vida de activos da BHGE é um 
exemplo, projectado para optimizar o 
planeamento, a execução e a conectivi-
dade dos projectos submarinos, resul-
tando na execução aprimorada e na 
gestão remota da manutenção de acti-
vos. O engagementSubsea proporcio-
nará uma redução de até 20% nos cus-
tos de manutenção e uma redução de a-
té 5% no tempo da inactividade por 
meio da análise predictiva. 
 Saunders acrescentou: "Já es-
tamos a cumprir com os compromissos 
com Subsea Connect. Além da introdu-
ção de novas soluções tecnológicas, in-
vestimos significativamente na estrutu- 
ração da nossa carteira de  sistemas  de 

Continua na Pág. 07 
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Presidente chinês faz negócio em Portugal – uma 
feitoria em sines – 2  
 ponderão com respeito também; os 

chineses estão a tornar-se num povo 
moderno sem dar relevância ao ranço 
de passados negativos, procura domi-
nar o presente e não tem mãos a medir. 
 

 Quem estiver interessado em 
saber do positivo e do negativo da Chi-
na pode ler: “O Objectivo Hegemónico 
da China – O Imperialismo económi-
co” (1) de Antoine Brunet e Jean-Paul 
Guichard . 
 

 “Quando a China acordar, o 
mundo tremerá” dizia Napoleão.  Para 
 

 Por enquanto a balança co-
mercial de Portugal com a China é 
negativa para Portugal. Só 1,2% das 
exportações portuguesas vão para a 
China, sendo a maior parte delas da 
Volkswagen Autoeuropa. Os investi-
dores chineses já possuem 9% de par-
ticipação nas empresas portuguesas co-
tadas na bolsa (energia, seguros e ban-
ca).  O chinês onde chega estabelece 
uma relação numa perspectiva de con-
tornos de negócio. Portugal tem ainda 
muito que alcançar, mas só poderá ser 
grande se deixar aquele espírito jacobi-
no ou fanático de ver o adversário co-
mo um mal. 
 Pelos vistos, Xi Jinping esco-
lheu o 10° andar do Hotel Ritz para a 
sua estadia de dois dias em Portugal, 
mas pagou 2 milhões de euros para o-
cupar o Hotel, para ter lá apenas pes-
soal da sua comitiva; além disso trouxe 
da China 3 limusines blindadas para 
circular em Lisboa. 
 Em Portugal residem 21 mil 
chineses: um povo esperto e pragmá-
tico que não se perde com os azedumes 
do passado e em que Xi Jinping louva 
o passado português (o que certamente 
desconsola certos camaradas portugue-
ses que ainda vivem demasiadamente 
da ideologia contra o passado e contra 
a tradição quando de-viam aplicar o 
seu espírito crítico no sentido da pro-
dutividade e eficiência de tanta riqueza 
que continua enterrada no povo); de 
facto ouvir um comunista louvar a His-
tória de Portugal mete con-fusão a al-
guns! Não fosse a China uma civiliza-
ção que sabe unir dois totalitarismos: o 
comunismo de origem europeia com o 
capitalismo liberal, também ele de ori-
gem europeia. China é um país a esfre-
gar no nariz da Europa o cheirinho dos 
ingredientes que ele tem sabido conci-
liar, naturalmente a seu modo totalitá-
rio: a ferro e fogo.    
 O medo do perigo da China 
não interessa, o que importa é não 
dormir e sabermos quem somos para 
podermos encará-los como são.   
 O respeito por si mesmo impli-
ca respeito pelos outros que  então  res- 
 

não haver medos, esta poderia ser 
uma oportunidade para a EU se re-
conciliar consigo mesma e procurar 
criar mais equilíbrio virando-se es-
pecialmente para a Rússia! 
 A China, para se tornar vence-
dora em toda a linha bastar-lhes-ia as-
sumir pouco a pouco o humanismo 
cris-tão europeu!   
 Um país que se deixe orien-
tar só pela economia estará condena-
do à decadência. Os chineses deve-
riam aprender, a tempo, esta lição 
dos europeus!■ (António Justo, Ale-
manha) 

 



 

2022 
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produção submarinos (SPS) para ga-
rantir redução dos prazos de execução. 
- em até 30% - e respostas mais rápi-
das, evidenciadas pelo nosso abrangen-
te Catálogo SPS, que inclui um conjun-
to completo de variantes "Make to Or-
der", "Configure to Order" e "Engineer 
to Order". Também assinamos um a-
cordo com uma grande operadora para 
fornecer a árvore compacta leve Aptara 
™ para implantação no próximo ano.” 
 

integrados, serviços e soluções digitais. 
Nós implantamos mentes e máquinas 
para melhorar a produtividade, a segu-
rança e a responsabilidade ambiental 
do cliente, minimizando custos e riscos 
em todas as etapas da cadeia de valor 
de energia. Com operações em mais de 
120 países, nós inspiramos mais de um 
século de experiência com o espírito de 
startup - inventando maneiras mais in-
teligentes de produzir energia para o 
mundo.■ 
  

 Subsea Connect, o sistema 
submarino Aptara ™ TOTEX-lite e o 
Catálogo SPS da BHGE foram revela-
dos hoje aos clientes de E & P num e-
vento de lançamento em Houston, 
EUA. 
 

Sobre a Baker Hughes, uma empre-
sa da GE   

 A Baker Hughes, a GE Com- 
pany (NYSE: BHGE), é a primeira e ú-
nica provedora de produtos petrolíferos 
 

CMB reforça capacidade dos Serviços Autonómos 
de Saneamento 

 Beira (O Autarca) – O Presi-
dente do Município da Beira (CMB), 
Daviz Simango, apresentou na manhã 
da última segunda-feira (17Dez18) 
dois novos equipamentos modernos 
destinados ao reforço da capacidade 
institucional dos Serviços Autonómos 
de Saneamento da urbe.  
 Trata-se de veículos com ca-
racterísticas multifuncional que vão re-
forçar os trabalhos de sucção e obstru-
ção de provavéis resíduos nas caixas e 
condutas, além de garantir a fácil cir-
culação de águas negras nos sistemas 
de esgoto, evitando assim a eclosão de 
doenças resultantes da falta destes ser-
viços. 
 “Aquisição destas duas Máqui-
nas reforça a capacidade dos Serviços 
Autonómos de Saneamento da Beira, 
assegurando a resolução com prontidão 
e flexibilidade nos casos de obstrução 
e intupimento das fossas sépticas e 
condutas existente nesta urbe” – afir-
mou Daviz Simango, Presidente do 
Município da Beira. 
 Manter o sistema de sanea-
mento e esgoto tem sido uma preocu-
pação permanente da edilidade local 
para a salvaguarda da saúde pública.■   
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