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Projecto GNL tem significativo impacto para o
desenvolvimento do país e Unidade Nacional
- Sérgio Pantie, Membro da Comissão Política e Chefe da Brigada Central do
`
Partido Frelimo
de Assistência a província central de Sofala
Beira (O Autarca) – Em dois
eventos distintos, realizados ontem,
quarta-feira (19JUN19), na cidade da
Beira, o primeiro no bairro da Munhava com os membros e simpatizantes da
Frelimo e o segundo no lar dos estudantes do Instituto Industrial e Comercial da Beira, o Membro da Comissão
Política e Chefe da Brigada Central da
Frelimo de Assistência a província de
Sofala, Sérgio Pantie, congratulou o

Frase:

Presidente da República e do Partido
Frelimo, Filipe Jacinto Nyusi, pelo anúncio da decisão final de investimento da Anadarko no projecto de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Área 1, na
Bacia do Rovuma.
Trata-se de um ivestimento orçado em 23 mil milhões de dólares
norte americanos, o maior de sempre
em Moçambique, que coloca o país na
rota de uma nova era económica auspi-

Há sempre a escolha entre voltar atrás para a segurança ou
seguir em frente para o crescimento. O crescimento deve ser
escolhido uma, duas, três e infinitas vezes; o medo deve ser
superado uma, duas, três e infinitas vezes – Abraham Maslow

ciosa. O projecto GNL Golfinho Atum
já emprega mais de dois mil moçambicanos, dos quais 800 são originários de
Palma, Cabo Delgado. Estima-se que
no total o projecto venha criar mais de
cinco mil postos de trabalho directo e
45 mil empregos indirectos.
Sérgio Pantie explicou que o
projecto GNL tem um grande e significativo impacto para o desenvolvimento do país e da unidade nacional,
tendo sublinhado que o mesmo representa uma grande benefício para a criação e promoção do emprego jovem e
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oportunidade para a promoção das pe0 empresas nacionais.
quenas e médias
No entanto, frisou que o sucesso do projecto depende muito do clima
de paz que o Presidente Nyusi está a
prosseguir. “Saudamos os esforços das
Forças de Defesa e Segurança (FDS)
pela manutenção da ordem e tranquilidade pública, contra os malfeitores que
tem estado a aterrorizar uma parte da
provincia de Cabo Delgado”.
Pantie encorajou realçou e encorajou o Presidente Filipe Nyusi a
continuar com o diálogo com a liderança da Renamo para o alcance da paz efectiva no país.
Aposta no ensino técnico profissional
e na qualidade da educação para
combater a pobreza
Na interação com os estudantes do Instituto Industrial e Comercial
da Beira (IICB), o Membro da Comissão Política e Chefe da Brigada Central
da Frelimo de Assistência a província

Sérgio Pantie, no diálogo com os estudantes internados no Lar do IIC da Beira

de Sofala, Sérgio Pantie, destacou a
importância do ensino técnico profissional na agenda nacional de combate
a pobreza. “O nosso Presidente Filipe
Nyusi tem apostado muito no ensino
técnico profissional e na qualidade da
educação para combater a pobreza” –
frisou.

Enconrajou aos estudantes a apostarem seriamente na sua formação,
considerando tartar-se de ferramenta
importantíssima para lograrem o sucesso desejado na vida e reiterou que paz
é a condição fundamental para garantir
a atracção de mais investimentos para
o país.■ (Redacção)

Operação de reestruturação financeira do Moza Banco
reorganização e reestruturação finandistinguida internacionalmente
ceira implementado pelo banco que, aMaputo (O Autarca) – O Moza Banco foi distinguido pela revista
“The Banker” – uma prestigiada publicação internacional de especialidade na
área financeira, do grupo Financial Times, com o Award “Deal of the Year
2019 for restructuring in Africa”, ou
seja, Melhor Operação de Restruturação Financeira do Ano 2019, a nível de
África.
Segundo um comunicvado do
Moza Banco, este é o reconhecimento
do sucesso da operação estruturada de

aumento de capital que culminou com
a entrada de um novo investidor na estrutura accionista, a ARISE, e a aquisição da totalidade do Banco Terra de
Moçambique (BTM) pelo Moza Banco.
“Na avaliação para distinguir o
Moza Banco com o nosso prémio do
Ano pela Operação financeira de reestruturação em África, o nosso painel de
júris composto por experts em Economia, Banca e Finanças, analisou o
complexo e bem-sucedido programa de

pós a intervenção do Banco Central,
tem observado uma assinalável recuperação, saindo de uma situação de um
iminente colapso, para voltar a estar
entre os cinco maiores bancos do país,
operando num patamar muito mais estável”, destacou John Everington, Editor para África e Médio Oriente da Revista “The Banker”.
A entrega da referida distinção
ocorreu durante a cerimónia de inauguração da sede do Moza Banco, na cidade de Maputo, orientada pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.■
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ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

Hilário Roberto: «Não há nada gratuito.
Gratuito só aquilo que não se faz»
Pergunta já é Resposta. Quem interroga respondese. Quem responde também se interroga. A Resposta é também Pergunta. O Homem é um conjunto de respostas. O
Homem é um conjunto de perguntas, de interrogações. Tudo é resposta e tudo é pergunta. Pergunta quer dizer desconhecimento? — Não; — quer dizer incerteza, dúvida.
Logo, resposta é também incerteza. Mas tudo é “tão certo,
tão rigoroso, tão exigente”!... E é. O Ponto determina a
Linha, a Linha determina o Plano, o Plano determina o Volume. O Volume é tudo, se não contarmos com o Tempo e
com o Desenho que tem de fazer parte da Obra de qualquer
pintor de Expressão Figurativa, no caso concreto de Hilário
Roberto, o Naturalista por excelência.
DESENHO+VOLUME+TEMPO=CRONÓTOPO+FIG
URATVO=UNIVERSO
A Pintura começa num Ponto (coordenadas X, Y
no Plano do Quadro relativamente ao referencial da Moldura); esse Ponto gera a Linha seguinte e o Desenho propriamente dito, que é apenas Segmento e continuidade do Tema que vai Nascer. Estes elementos simples são já resposta
— mas também pergunta. A Cor vem logo a seguir e com
ela a Superfície. Sucessivos Segmentos e Planos, Elementos e Criação, Proposta e Tema determinam por pergunta e
resposta. O crescimento do Quadro é a coisa mais Bela e
mais Rica a que o Pintor pode assistir. Ele esquece-se do
Tempo e do Espaço à sua volta.
Com o Esquecimento destes referênciais ele introduz o Tempo Autêntico, contínuo, a fluir… e também o Espaço todo (e depois?) vivido, de muito antes… Do Espaço
Presente, e do Momento que passa muito pouco (Ponto Instante?). Tudo decorre de trás como resposta. Mas como resposta também é pergunta, a Pintura fica ali a pôr questões,
a interrogar, que é sobretudo responder. «Não seria justo
que entre nós e o Mundo Exterior, o Artista (falo do pintor
em geral) tenha a pretensão de levantar qualquer cortina.
Melhor se diria que ele a prende fortemente em quatro cantos. Assim cessa a flutuação, o campo do olhar tornou-se

Auto-Retrato do Pintor

página, uma Tela ou um Painel delimitado e preciso sobre o
qual o Artista projecta essa sua Visão de um conjunto inteligível, uma Composição que busca um Efeito, qualquer
coisa que pela relação dos seus diversos elementos constitui um sentido, um espectáculo, algo que compensa o Tempo gasto a olhá-la» — opinou Paul Claudel, in “L´Oeil Ecoute”.
Resumindo: «Não há nada gratuito. Gratuito só aquilo que não se faz» — como diria o próprio pintor Hilário
Roberto.
Joaquim Hilário Roberto nasceu em Évora, no dia
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12 de Dezembro de 1927. Tem 91 anos. Durante vários anos esteve ligado às Galerias YELA, entre os anos de 1964
e 1990, espaço sob a direcção do «marchand» José Dias
Rodrigues (1921-2010). Encontra-se citado em vários Dicionários de Arte, de que destacamos as Produções Anifa
Tajú (Lisboa, Dez. de 2007), «O Figurativo Nas Artes Plás-

ticas em Portugal No Séc. XXI — Quem é Quem». A sua
Obra encontra-se representada ainda em inúmeras Colecções Institucionais e Privadas, quer em Portugal, Espanha,
França, Itália, Alemanha, EUA, Japão, África do Sul, Angola e Moçambique. A Cotação Média das suas Obras oscila entre os 750 e os 30 Mil Euros. Um Artista que importa
conhecer melhor e divulgar.■

Moçambique vai à ONU pedir mais fundos para a
total ou parcialmente mais de 250 mil
reabilitação pós-ciclones
habitações.
Reabilitação da EN6 no topo das prioridades
O Secretário-Geral das Nações
Unidas, António Guterres, convida
Moçambique a estar presente na sessão
da Assembleia-Geral da ONU e apresentar, mais uma vez, as necessidades
orçamentais para reconstruir as zonas
afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth.
Moçambique será representado
por uma delegação encabeçada pelo
primeiro-ministro, Carlos Agostinho
do Rosário, que, no dia 25 de Junho,
vai falar perante todos os países que integram o sistema das Nações Unidas.
A sessão acontece numa altura
em que já começam a ser disponibilizados os fundos prometidos pelos doadores na conferência internacional realizada nos dias 31 de Maio e 1 de Junho, na cidade central moçambicana da
Beira.
O Banco Mundial, que prometeu 470 milhões de dólares americanos,
e o Banco Africano de Desenvolvimento, cerca de 50 milhões, são os parceiros que já estão a canalizar fundos.
Uma das primeiras obras a ser
executada é da reabilitação da estrada
nacional número 6, que faz a ligação
entre Beira e Machipanda, na fronteira

com o Zimbabwe.
Além das infra-estruturas púlicas, a outra prioridade, segundo Francisco Pereira, Director do Gabinete de
Reconstrução Pós-Ciclones Idai e kenneth, é reconstruir as casas destruídas
pelas calamidades.
Nas zonas centro e norte de
Moçambique, os ciclones destruíram

Pereira diz que não será possível reconstruir todas as casas, mas que
vai ser encontrada uma forma de ajudar a população afectada.
As necessidades orçamentais
para a reconstrução das sete províncias
moçambicanas afectadas pelos ciclones
Idai e Kenneth estão estimadas em três
biliões e duzentos milhões de dólares
americanos, mas os doadores só se
comprometeram em disponibilizar um
bilião e duzentos milhões.■ (VOA)

Economia do país irá desacelerar
para dois por cento este ano
Maputo (O Autarca) – Devido aos efeitos das calamidades naturais
que assolaram o país nos meses de
Março (Idai) e Abril (Kenneth) perspectiva-se que a economia moçambicana desacelere para dois por cento no
presente ano. Contudo, as perspectivas
em relação ao futuro são bastante encorajadoras – segundo assegurou o
Presidente da República na 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidas – África, aberta ontem, quarta-feira (19JUN
19), em Maputo.
“Esperamos retomar o cresci-

mento acelerado de até 6% em 2020,
num ambiente de estabilidade macroeconómica, com inflação baixa e estável, que favorece previsibilidade nas
decisões de investimento por parte dos
agentes económicos” – disse o Presidente Filipe Nyusi, que considerou que
Moçambique é um claro exemplo de
um futuro promissor, pois, apesar das
adversidades internas e externas, a economia continua a crescer a bons níveis.
Nyusi referiu-se a uma série de
medidas tomadas pelo Governo para
tornar célere o investimento.■ (R)
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