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ANJE defende revisão das taxas para legalização de 
empresas 

 
 

Juscelina Guirengane, Presidente da Associação 
Nacional de Jovens Empresários (ANJE) 

 
res e amigos. 
 “Nós os jovens, empresários e 
empreendedores, estamos prontos e es-
tamos comprometidos a contribuir para 
o desenvolvimento desta nação, com 
negócios concretos, em todas as áreas e 
em todo o país”, sublinhou. 
 

 Maputo (O Autarca) – A Pre-
sidente da Associação Nacional de 
Empresários (ANJE), Juscelina Gui-
rengane desafia ao executivo moçam-
bicano a rever as taxas para legalização 
de empresas, sobretudo para os jovens. 
Juscelina fez este pronunciamento du-
rante a cerimónia de abertura da 6ª 
Conferência Nacional de Empreende-
dorismo que decorre em Maputo.  
 O seu entender, os jovens que-
rem fazer parte, activamente, do pro-
cesso de construção de um país verda-
deiramente independente, que um dia 
não precisará mais credores e nem doa-
dores, mas sim de parceiros, investido- 
 
 

 Para além da redução de taxas 
em causa, a Presidente lançou outros 
desafios que visam trazer maior abertu-
ra, incentivo e oportunidades para re-
duzir a taxa de desemprego, o índice 
de corrupção, estimular a produtivida-
de e a competitividade local.    

 “Precisamos de sistematização 
das acções públicas e privadas de pro-
moção do empreendedorismo, auto-
emprego e melhoria do ambiente de 
negócio para facilitar o acesso a infor-
mação e facilidades; Facilitação do a-
cesso a isenções parciais ou completas 
para importação de tecnologias de pro-
cessamento para pequena indústria; 
Criação de linhas de financiamento 
mais inclusivas e com procedimentos 
padronizados para quem queira iniciar 
ou desenvolver negócios; programa  de  

 

Frase: 

 

É melhor levar uma surra da sinceridade do que um abraço 
da falsidade.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.55 69.9 EUR UE 

60.45 61.64 USD EUA 

4.25 4.34 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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auscultação de propostas de jovens em-
presários pelas instituições públicas; a-
locação de espaço nos canais de comu-
nicação social para promoção do em-
preendedorismo e capacitação de fun-
cionários públicos em matérias de em-
preendedorismo”. 
 A ANJE tem como objectivos 
doptar aos jovens moçambicanos de 
capacidades necessárias para começar 
e desenvolver os seus negócios. “Te-
mos um potencial enorme, não temos 
medo de obstáculos, não nos intimida-
mos quando uma porta se fecha na nos-
sa cara, não temos vergonha de registar 
perdas nos nossos livros de contabili-
dade. Mas preocupamo-nos com os mi-
lhões de jovens moçambicanos, dentre 
os quais, uma maioria que precisa do 
nosso exemplo, da nossa experiência, 
dos nossos ensinamentos, da nossa o-
rientação   para  juntarem-se  a  nós  de  

 
 

Foto de família da 6ª Conferência Nacional de Empreendedorismo 

ferir que “só um país empreendedor 
pode criar com celeridade e sustentabi-
lidade, trabalho remunerado suficiente 
para uma população maioritariamente 
jovem como a moçambicana.■ 
(Redacção) 

forma construtiva e produtiva, para 
juntos colocarmos Moçambique no 
mapa do mundo como um país com 
pessoas inovadoras, vibrantes, livres e 
independentes”, sublinhou. 
 Juscelina foi mais longe ao  re- 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

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

O manguito que Abel Xavier não mandou 
aos seus detractores 
 

 

- Ficar por trás não é desistir da 
viagem – Alberto Viegas (1927-2014), 
professor e escritor moçambicano 
 

 “Um filho não se deita fora”, disse-me um adepto 
dos “Mambas”, a nossa selecção nacional. De facto, se os 
“Mambas”  morrerem,  a  pátria  também  não fica viva. Há 
 
 

pessoas neste país que vivem com o transtorno da negação. 
O mal da obsessão é que ela mata ou seca tudo à volta. Foi 
a pensar na Pátria que recusei a onda de estigmatização 
contra os “Mambas” e decidi juntar-me às centenas de a-
deptos que se fizeram ao Estádio Nacional do Zimpeto. 
 Numa partida que contava para a 5ª jornada do 
Grupo K de qualificação para o Campeonato Africano das 
Nações (CAN’2019), a realizar-se nos Camarões, os 
“Mambas” estavam proibidos de perder. Consciente disso, 
os pupilos de Abel Xavier “fizeram das tripas coração”, 
vencendo à sua congénere da zambiana por uma bola  a  ze- 
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ro.    
 A história do jogo (não quero aqui tirar qualquer 
protagonismo aos jornalistas da Rádio Moçambique que 
são excelsos profissionais na narrativa desportiva de que 
me sirvo de exemplo) pode ser contada da seguinte forma. 
Os “Mambas” começaram bem o jogo, com jogadas cons-
truídas, passes assertivos e muitas fintas do “puto maravi-
lha” (Dominguez) que fizeram o delírio dos adeptos. 
 Os Chipolopolo (selecção zambiana de futebol) 
não tiveram forças para vencer uma selecção famélica co-
mo os “Mambas” que na antecâmara do meio da segunda 
parte da partida marcou o golo solitário de Reginaldo que 
mantém Moçambique na corrida para a fase final. O golo a- 

gitou o Estádio Nacional do Zimpeto. As cadeiras vazias, 
estranhamente, pareciam todas ocupadas e ouviam-se vozes 
que ecoavam. Vozes que irradiavam para fora do estádio 
um “viva Moçambique, avante 'Mambas'”.   
 Não me contive e quando dei por mim, o rosto já 
estava inundado de irreprimíveis lágrimas de emoção. O-
lhei para o banco da nossa selecção nacional e vi um man-
guito incompleto de Abel Xavier. Era um justo e merecido 
manguito. Não para os Chipolopolo que merecem o nosso 
respeito, mas para os seus detractores que esperavam uma 
derrota dos “Mambas” para aumentarem suas indústrias de 
críticas destrutivas. Não deu Abel Xavier, mas dei eu. Zico-
mo (obrigado) e um abraço nhúngue ao Jorge Nhabanga, 
fervoroso adepto dos “Mambas”.■  
 

 

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

Por: João de Sousa 
 

20 de Novembro de 1956 …  
Sérgio Santimano 
 
 

 

 É um dos mais importantes representantes da foto-
grafia moçambicana na linha da reportagem fotográfica 
clássica comprometida. 
 Viveu de perto os horrores de dezasseis anos de 
guer-ra civil documentando-os enquanto fotógrafo de guer-
ra da agência informática nacional AIM. Após a guerra, de-
dicou-se a descobrir o país de lés-a-lés e o seu mosaico cul-
tural, fixando imagens do quotidiano moçambicano. 
 Tem como influências Henri Cartier-Bresson, Ro-
bert Capa, Werner Bischof e Ricardo Rangel, figura-chave 
na fotografia moçambicana, que foi seu director em redac-
ções de vários jornais. Esteve ligado a duas instituições de 
fotografia: a Associação Moçambicana de Fotografia 
(AMF), e ao Centro de Formação Fotográfica (CFF), criado 
em 1983 por Ricardo Rangel e convertido, em 2001, no 
Centro de Documentação e Formação Fotográfica (CDFF). 
 Duas citações sobre Sérgio Santimano: 
 “Com uma mão cuidadosa Sérgio traz à superfície 
tanto o individual como o colectivo. De alguma maneira, 
que eu sempre sinto quando vejo uma boa fotografia, fico 
com a vontade de estar na fotografia. Tenho vontade de en-
trar nela, de abrir a fotografia como uma porta e ver o que 
lá se encontra” -  Henning Mankell. 
 “Contas feitas e de seu intento, este andarilho-ma-
rinheiro da imagem tenciona  navegar  dez  anos  de  tempo 
 

 
 

por estas portentosas paragens. Cumprido, vai mais do que 
a metade e o mapeamento, ou parte dele, está aqui. Eis, 
pois, do trabalho de Sérgio Santimano, um pouco do teste-
munho do sonho. Com todos os nomes da terra e as mãos 
dos homens.”- Luís Carlos Patraquim. 
 Das muitas distinções de que foi alvo, retenho a 
que lhe foi atribuída pela Rádio Moçambique, em 2013, de-
signada de “Figura do Ano”, prémio que ele partilhou com 
o Professor Doutor Jorge Ferrão, na ocasião Reitor da Uni-
Lúrio e com o treinador de basquetebol Nazir Salé. 
 O foto-jornalista Sérgio Santimano nasceu no dia 
20 de Novembro de 1956. Comemora hoje os seus 62 anos 
de idade.■ 

ANADARKO apoia o desporto nas comemorações do dia de Palma 
 Palma (O Autarca) – O Projecto Mozambique LNG, liderado pela Anadarko, juntou-se a mais um aniversário da 
vila de Palma na província de Cabo Delgado, tendo disponibilizado apoio a diversas provas desportivas, nomeadamente fute-
bol, ciclismo e atletismo, atribuindo vários prémios aos vencedores, como taças, medalhas, bicicletas, painéis solares e rá-
dios, para além de centenas de camisetes e bonés distribuídos a participantes da efeméride. Na ocasião, o Administrador do 
Distrito de Palma, David Machimbuku, afirmou: “Estamos muito felizes por tudo isto que está a acontecer hoje. Este é um 
gesto positivo. Como podem ver, quando envolvemos a comunidade nas actividades desportivas e premiamos os grupos, as 
pessoas saem felizes. Cada um tem uma recordação e, cada dia que passa, essa recordação traduz-se numa felicidade. Isso é 
muito importante, porque dançar e sair sem nenhum trofeu é algo que se calhar não seja visível, mas correr, jogar e sair com 
um prémio é sempre recordado”.■ (R) 
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Vale mantém parceria com ONG´s para o 
desenvolvimento comunitário 

- A mineradora brasileira considera que a ligação com as ONG´s é fundamental, dada 
a forte ligação que estes organismos sociais têm com as comunidades onde estão 
integradas e isso facilita as intervenções do sector empresarial junto a população 
 tureza, trabalham em matérias de de-

senvolvimento humanitário e são im-
portantes para despertar, no sector pri-
vado, as várias especializações úteis 
para enriquecer o trabalho das empre-
sas no apoio específico às comunida-
des. 
 “Temos organizações que es-
tão a trabalhar, por exemplo, em maté-
ria de nutrição e geração de renda. En-
tão essa especialização  é  fundamental 

 
 
 

 Maputo (O Autarca) – A Mi-
neradora brasileira “Vale Moçambi-
que” manifestou na última sexta-feira 
(16Nov18), em Maputo, a sua total a-
bertura em trabalhar em parceria com 
as diferentes Organizações Não Gover-
namentais (ONG´s) e outros parceiros 
que operam no país nas áreas de desen-
volvimento socioeconómicos das co-
munidades. 
 Intervindo numa conferência 
sobre o Papel das ONG em Moçambi-
que na sua parceria com o sector em-
presarial, Horácio Gervásio, Gerente 
para a área das Relações com a Comu-
nidade e Instituições, na Vale Moçam-
bique, descreveu o evento como um 
momento assertivo para a criação de 
capacidades para o crescimento das co-
munidades, com destaque para a popu-
lação sediada a volta de grandes em-
preendimentos, como é o caso da Vale.   

 “O trabalho que nós fazemos 
no nosso dia-a-dia com a população, 
não fazemos sozinhos, temos vectores 
que são as organizações de base comu-
nitária que nos apoiam, nos aconse-
lham e complementam aquilo que nós 
estamos a fazer, estou a falar das or-
ganizações de base comunitária que 
vivem o dia-a-dia das comunidades” – 
enalteceu Horácio Gervásio a impor-
tância da ligação entre as ONG´s e o 
sector privado no desenvolvimento so-
cial.    Este responsável destacou que 
as ONG´s são organismos que, por  na- 
 

para reforçar alguns aspectos que pela 
natureza do trabalho que nós fazemos 
aparecem como lacunas”. 
 As ONG’s não têm dúvidas 
que o desenvolvimento humanitária re-
quere sinergias entre as instituições. 
Esta opinião foi partilhada pelo Gover-
no, para quem a parceria entre o sector 
empresarial e Sociedade Civil, deve ser 
sustentável para alavancar a economia 
nacional.■ 
 
 
 

 

 



 

2022 
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da que se dedicassem a outras práticas comer-
ciais.  Através das redes comerciais espalhadas 
por Portugal, Brasil e várias regiões da África, 
esses cristãos-novos alcançaram notoriedade 
social e até mesmo poder em suas comunida-
des, o que lhes garantia a segurança necessária 
para que continuassem a desenvolver as práti-
cas judaicas, de que nunca se desvinculariam.    
 Mas, como mostra a historiadora, essas 
práticas só começaram a incomodar as classes 
poderosas a partir do momento em que as ati-
vidades comerciais desenvolvidas por esses 
cristãos-novos passaram a subverter o projeto 
metropolitano que queria a colônia voltada pa-
ra o comércio exterior, ou seja, para o forneci-
mento de matérias-primas para os grandes co-
merciantes de Portugal, que, como se sabe, e-
ram também dependentes daqueles círculos 
europeus mais fortes, especialmente ingleses, 
holandeses, franceses e italianos.  
 

■ ADELTO GONÇALVES (*)  
           (*) Doutor em Letras na área de Literatura 
Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP) 
 

 I - Como tantas manifestações sociais 
registradas na História do Brasil que sofreram 
um certo abrandamento ao longo dos tempos, 
também o antissemitismo foi amenizado e co-
meça agora a passar por um revisionismo gra-
ças a pesquisas nos arquivos brasileiros e por-
tugueses, que deixam claro que a Inquisição, 
por intermédio de seus comissários, familiares, 
padres e bispos, perseguiu, torturou e queimou 
muitos cristãos-novos, especialmente os mais 
abastados. É o que mostra a historiadora Neu-
sa Fernandes em A Inquisição em Minas Ge-
rais no século XVIII (Rio de Janeiro, Mauad 
Editora, 2014) e A Inquisição em Minas Ge-
rais: processos singulares (Rio de Janeiro, 
Mauad Editora, 2016). 
 Em suas pesquisas, a professora valeu-
se principalmente dos processos inquisitoriais 
que estão no Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, em Lisboa, que revelam que os cris-
tãos-novos alcançados pelas malhas da Inqui-
sição, na maioria, estavam envolvidos no co- 
mércio do ouro e diamantes e de escravos, ain- 
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