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 Ano XIX – Nº 3595 – Quinta-feira, 22 de Novembro de 2018 

 

  

RZ evita novos pronunciamentos sobre o colapso 
registado no Sistema Nacional de Pagamentos 
 

- Rogério Zandamela refere que o 43º Conselho Consultivo da instituição que dirige realiza-se num contexto 
de relativa estabilidade dos indicadores sob alçada do Banco de Moçambique e reafirmado a continuidade da 
tomada de medidas que o BM vem tomando sobre as instituições financeiras e os respectivos gestores 
 

 
Rogério Zandamela, ontem, em Quelimane, 
na abertura do 43º Conselho Consultivo do 

Banco de Moçambique 

 Quelimane (O Autarca) – 
Decorre desde ontem, quarta-feira (21 
Nov18), em Quelimane, o 43º Conse-
lho Consultivo do Banco de Moçambi-
que, órgão alargado de consulta do 
Conselho de Administração do BM, no 
qual o CA do Banco Central busca a-
conselhamento técnico para cumprir, 
de forma eficaz, a missão institucional 
de garante da estabilidade macroeco-
nómica e do sistema financeiro mo-
çambicano. 
 
 

 No seu discurso de abertura, o 
Governador do Banco de Moçambique, 
Rogério Zandamela (RZ), não fez nen-
huma referência sequer ao colapso que 
se registou desde a última sexta-feira 
até ontem de manhã no Sistema Nacio-
nal de Pagamentos, nomeadamente, 
nas ATM’s, POS, Conta Móvel e Car-
tões. 
 No entanto, frisou que o 43º 
Conselho Consultivo da instituição que 
dirige realiza-se num contexto de  rela- 

  

Frase: 

 

Examina bem os teus pensamentos e, se os vires 
puros, puro será também o seu coração – Confúcio 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.18 70.56 EUR UE 

60.66 61.87 USD EUA 

4.36 4.45 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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tiva estabilidade dos indicadores sob 
alçada do Banco de Moçambique. 
 Num discurso de 15 páginas, 
Zandamela assinalou que no que con-
cerne a actuação do BM no contexto da 
estabilidade do sistema financeiro, 
“continuamos a privilegiar as nossas 
inspecções junto dos bancos e prosse-
guimos com a postura, prevista na lei, 
de divulgação de instituições financei-
ras e gestores dessas instituições que 
tenham sido sujeitas a sanções definiti-
vas pelo Banco de Moçambique”. 
 O facto de Rogério Zandamela 
ter contornado peremptoriamente o  as- 
 

sobre as instituições financeiras e os 
respectivos gestores não surpreendeu a 
massa crítica e a opinião pública em 
geral que já entende o real posiciona-
mento de Rogério Zandamela, apelida-
do nalguns círculos por cherife, em re-
lação a banca nacional. 
 Alguns críticos moderados in-
terpretam o silêncio de Rogério Zanda-
mela como sendo uma manifestação 
que visa evitar incendiar novos deba-
tes, cuja tónica dominante tem sido em 
desabono a sua credibilidade enquanto 
gestor máximo do Banco Central.■ 
(Redacção/ Foto créditos BM) 

sunto que marca a actualidade relativa 
ao funcionamento do sistema financei-
ro nacional suscitou surpresa no seio 
da massa crítica e opinião pública em 
geral que esperava algum pronuncia-
mento do Governador do Banco Cen-
tral, principalmente sobre a iniciativa 
dos bancos comerciais de negociar di-
recta e unilateralmente com a BIZ-
FIRST, que culminou já com o restabe-
lecimento do sistema que se encontra-
va interrompido.  
 E o facto de no seu discurso ter 
reafirmado a continuidade da tomada 
de medidas  que  o  BM  vem  tomando 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

22 de Novembro de 1965 … 
Chiquinho Conde 
 

 

 Começou a carreira no Maxaquene, mesmo clube 
onde jogou Eusébio (quando ainda era chamado Sporting 
de Lourenço Marques). Teve também uma curta passagem 
pelo “New England Revolution” e pelo “Tampa Bay”, bem 
como, já em final de carreira, pelo “Creteil” da França. 
 Grande parte da sua carreira foi feita no futebol 
português. Destacou-se com a camisa do Vitória de Setú-
bal, para onde voltou este ano, como treinador dos Sub 23 
dos sadinos. 
 A sua estreia acontece no Belenenses. Jogou ainda 
pelo Braga, Sporting. Alverca, Portimonense, Imortal e 
Montijo. 
 

O ENCONTRO COM EUSÉBIO 
 Horas depois de termos aterrado no aeroporto da 
Portela em Lisboa, naquele verão de 1987, recebo no meu 
quarto do Hotel Mundial, localizado na Praça Martim Mo-
niz, em plena baixa da capital portuguesa, um telefonema 
do Eusébio, dizendo-me que “temos de ir almoçar com o 
Chiquinho”. E lá fomos. Eusébio, eu, o Pedro Loforte, (di-
rigente do Maxaquene), Eugénio Corte Real, corresponden-
te da Rádio Moçambique em Lisboa, Chiquinho Conde e 
João Ribeiro, representante da empresa fonográfica “Vidis-
co”.   

 Como não podia deixar de ser, fomos parar à Ade-
ga da Tia Matilde, frequentado pelos jogadores e adeptos 
do SL e Benfica. Eusébio fez as honras da casa.  Falou.  Fa- 
 

   

lou pouco, como era seu hábito. Centrou o seu improviso 
em Chiquinho Conde, “o primeiro futebolista moçambica-
no a ser transferido para o futebol profissional, depois da 
nossa Independência”. Prometeu que ao longo do tempo 
“vamos falando, porque precisas de conhecer esta engrena-
gem”. 
 Comemos e bebemos. Do bom e do melhor. E 
quando Eusébio pediu a conta, o dono da Adega Tia Matil-
de virou-se para o “king” e disse: “Cortesia da casa, está tu-
do pago”. A foto que ilustra estas linhas refere-se a esse en-
contro na Tia Matilde em Lisboa. 
 Chiquinho Conde nasceu no dia 22 de Novembro 
de 1965. Completa hoje os seus 53 anos de idade. Parabéns 
craque.■ 

Resultados das eleitores em Marromeu serão conhecidos ainda hoje 
 Marromeu (O Autarca) – Eleitores inscritos para as mesas instaladas em duas assembleias de voto na autarquia de 
Marromeu, nomeadamente nas escolas primárias 25 de Junho, no Bairro 7 de Abril, e Samora Machel, no bairro com o mes-
mo nome, num universo total de 5.940, afluíram em massa nos respectivos locais para voltar a exercer o direito cívico de vo-
to, para a eleição dos membros da Assembleia Municipal local e pela mesma via para a eleição do Presidente do Município. 
As mesas abriram a horas e a participação dos eleitores pelo menos logo as primeiras horas era razoável. É a primeira vez em 
Moçambique que as eleições são repetidas parcialmente. Uma preocupação manifestada pelos eleitores prende-se com a pre-
senças das forças policias mesmo junto as filas, o que poderá vir a constituir a maior nódoa do processo.■ 
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Vinicious e Lueji vencem Torneio de Golfe de 
Crianças – Edição 2018 

realização do Torneio de Golfe de 
Crianças, participado por 21 pequenos 
golfistas de ambos os sexos.  Em Mas-
culinos o torneio foi ganho por Vini-
cious e em femininos por Lueji. Os 
vencedores foram premiados com uma 
taça e todos os concorrentes foram 
contemplados com medalhas de parti-
cipação. 
 

 Anualmente, o Clube de Golfe 
da Beira dedica um fim-de-semana  pa- 
 

 
Participantes do Torneio de Golfe de 

Crianças – Edição 2018 
 

 
Vinicious, vencedor da categoria de 

masculinos, exibindo a taça numa postagem 
com o Presidente do CGB, Félix Machado 

 

 
Lueji, vencedora da categoria de femininos, 
recebendo a taça das mãos do Presidente do 

Clibe de Golfe da Beira, Félix Machado 
 

 Beira (O Autarca) – O Clube 
de Golfe da Beira (CGB) cumpriu no 
último fim-de-semana um dos seus 
programas mais importantes do  ano,  a  

ra a realização de um Torneio da mo-
dalidade dedicado as crianças. 
 Trata-se de uma iniciativa que 
visa incentivar a competição das crian-
ças que aprendem e praticam o golfe 
na cidade da Beira, copmo forma de 
garantir a sustentabilidade da prática 
da modalidade nesta urbe. 
 Para a actual Direcção do Clu-
be de Golfre da Beira o Torneio de 
Crianças é um evento especial, em que 
cada pai toma a oportunidade de apre-
ciar a evolução da prática da modali-
dade por parte do filho ou educando.■ 
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grandes pilares responsáveis pela saúde men-
tal: - a Relação.   
 (…) Sabemos da importância que as re-
lações afectuosas e emocionalmente ricas têm 
na promoção de estabilidade, confiança, segu-
rança e capacidade de superação.  
 (…) Por um lado, a enorme dedicação 
de tempo à realidade virtual em detrimento da 
realidade externa e por outro, a fraca qualidade 
que emerge das relações,  (…)  
 Como psicoterapeutas temos a obriga-
ção de estar online face a esta realidade.  
■ Dra. Fanisse Craveirinha© 
 

 Vivemos, actualmente, na correria de-
senfreada da conquista dos likes, da procura 
dos tweets e do encontro com o melhor filtro 
do Instagram, não esquecendo as respostas 
que estão pendentes no WhatsApp. (…) A de-
dicação cada vez maior a este mundo em detri-
mento do mundo externo tem que nos fazer re-
flectir sobre o impacto naquilo que é um dos  
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Desafios da Psicoterapia: Sai às Quintas-Feiras 
 

Ilustração: devidos créditos 
https: //viajocomfilhos.com.br/2016/05/co/ 

PSICOLOGIA CLÍNICA - AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA - PSICOTERAPIA –  

 

fanisse.psi@gmail.com 
 

Consultórios privados em Lisboa e Setúbal. Doenças 
Tratadas em Transtornos: da Ansiedade; de Estresse; de 
Estresse Pós-traumático; da Falta de Atenção com Hipe-
ratividade; do Humor; transtorno Obsessivo-Compulsi-
vo; da Personalidade; Depressivo Maior; Anorexia Ner-
vosa; Bulimia Nervosa; Ansiedade da Separação; De-
pressão Pós-Parto.■   


