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EUA finalizam retirada de tropas do Afeganistão
ram retiradas de Cabul desde 14 de aapós 20 anos de Guerra
gosto, um dia antes de o Taliban – que
- Ocupação teve início com os ataques de 11 de setembro de 2001;
- A retirada aérea de emergência envolveu diplomatas, militares e
aliados;
- Ataque norte-americano, neste domingo, deixou dez membros da
mesma família mortos, incluindo seis crianças.
Cabul – Após 20 anos de ocupação militar, os Estados Unidos concluíram a saída de suas forças do Afeganistão nesta segunda-feira. Com a
data limite para 31 de agosto, a longa
ocupação teve fim com retirada caótica

Frase:

em aeronaves. Os EUA permaneciam
no país desde os ataques de 11 de setembro de 2001. "Mais nenhum americano irá perder sua vida", disse o presidente dos EUA, Joe Biden.
Mais de 122.000 pessoas fo-

A mobilidade envolve-nos além do desempenho profissional, justamente por isso, não nos
deixemos distraídos pois a manutenção e partilha do conhecimento, não é uma opção,
integra a vida. – Carlos Sousa

em 2001 abrigava o grupo militante Al
Qaeda, que foi responsabilizado pelos
ataques em Nova York e Washington
– retomar o controle do país.
O principal diplomata dos
EUA no Afeganistão, Ross Wilson, estava no último voo de um avião C-17
dos EUA, disse o general Frank McKenzie, chefe do Comando Central
dos EUA, em uma colectiva de imprensa do Pentágono.
A retirada aérea de emergência
chegou ao fim antes do prazo de terçafeira (hoje) estabelecido por Biden,
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que herdou um acordo de retirada de
tropas feito com o Taliban por seu antecessor Donald Trump e decidiu no início deste ano concluir a retirada.
Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais lutaram para salvar cidadãos de seus próprios países, bem
como tradutores, funcionários de embaixadas locais, activistas de direitos
civis, jornalistas e outros afegãos vulneráveis a represálias do Taliban.
As retiradas se tornaram ainda
mais perigosas quando um ataque suicida reivindicado pelo Estado Islâmico
– inimigo tanto do Ocidente quanto do
Taliban – matou 13 militares norte-americanos e dezenas de afegãos que
esperavam nos portões do aeroporto na
quinta-feira passada.
Biden, que tem enfrentado críticas intensas nos EUA e no exterior
por causa de suas decisões sobre o A-

feganistão, prometeu após o sangrento
a-taque ao aeroporto de Cabul
perseguir os responsáveis.
Um ataque com drone dos Estados Unidos contra um carro-bomba

do Estado Islâmico em Cabul, capital
do Afeganistão, no último domingo
(29), deixou dez membros de uma
mesma família mortos, incluindo seis
crianças.■ (Redacção/ Yahoo.br)

Identificados em Sofala 60 locais de predominância
de extracção mineira em Sofala
da actividade de extracção mineira dade
foram identificados em sete distritos da

Beira (O Autarca) – Pelo menos 60 locais de predominância da actividade de extracção mineira acabam
de ser mapeados na província central
de Sofala. Trata-se de uma revelação

feita pelas autoridades locais no âmbito do primeiro censo de mineradores
artesenais a arrancar brevemente em
Sofala. Os 60 locais identificados como sendo de predominância da activi-
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província, designadamente Beira, Búzi,
Caia, Gorongosa Marínguè, Marromeu, e Nhamatanda, por sinal onde irá
decorrer o censo no período de 30 dias.
Falando esta segunda-feira, na
cidade da Beira, na sessão de abertura
da formação de agentes recenseadores
do censo de mineradores artesenais, a
Secretária de Estado em Sofala, Stella
Zeca, explicou que o processo em curso visa contribuir para a redução da
mineração ilegal e os impactos negativos causados ao ambiente pela prática.
O censo permitirá, igualmente, conhecer a estrutura e caracterização da mineração artesenal exercida em Sofala e
no país em geral.■ (Redacção)
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Albano Carige lança empreitada para reabilitação de
quatro praças públicas da cidade da Beira
Beira (O Autarca) – O Presidente do Conselho Municipal da Beira
(CMB), Albano Carige procedeu nesta
segunda-feira ao lançamento da empreitada para a reabilitação de quatro
praças públicas da cidade da Beira.
Trata-se das Praças de Matacuane, da Marinha, do Estoril e do
Grande Hotel. A Praça de Matacuane
está localizada próximo do prédio Café
Nicolas; da Marinha no bairro de Macúti; do Estoril fica próxima ao Hotel
Dom Carlos, e a do Grande Hotel na
Ponta-GêA.
A iniciativa resulta de uma
parceria envolvendo o Municíֵpio e a
Associação Moçambicana de Reciclagem (AMOR), cujo coordenador geral
da agremiação, Michel Burrucand, participou da cerimónia.
Para a concretização da iniciativa que se espera esteja concluída no
prazo de três meses, os parceiros do

projecto mobilizaram 4 milhões de meticais.
O actual Presidente do Município, Albano Carige está determinado

em mudar a face da Beira, através da
realização de obras essencialmente
destinadas a devolver e melhorar a beleza da cidade.■ (Érica Chabane)

Academia Piofenx enaltece contributo da edilidade
para o sucesso da prática da modalidade Taekwondo
Beira (O Autarca) – A Directora técnica da Academia Piofenx, Saquina Abdul enalteceu o contributo
prestado pelo Conselho Municipal da
Beira (CMB) na promoção e sucesso
da prática da modalidade Taekwondo
nesta autarquia.
A gratidão foi expressa numa
cerimónia pública ocorrida no salão
nobre da edilidade, que serviu para apresentação ao autarca Albano Carige
das medalhas conquistadas durante o
mais recente torneio da modalidade
Taekwondo.
Saquina Abdul garantiu que –
com vista a dignificar o esforço da au-

Saquina Abdul, Directora técnica da
Academia Piofenx e o Presidente Albano
Carige apresentando troféu conquistador no
torneio recente da modalidade Taekwondo

O Presidente do Conselho Municipal da
Beira, Albano Carige e os praticantes do
Taekwondo, numa posteridade em que
mostram um ritual da modalidade

tarquia local – a Academia Piofenx
compromete-se a continuar a trabalhar
no sentido de tornar e consolidar a po-

sição da Beira de bastião na formação
de talentos da modalidade. O Edíl Carige felicitou a Academia.■ (R)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

31 de Agosto de 1956 … Vasco Galante
Vasco Galante é o Director do Departamento de
Comunicação do Parque Nacional da Gorongosa, na província de Sofala, centro de Moçambique, desde 2005. O
Parque Nacional da Gorongosa, onde Vasco Galante trabalha e reside desde 2005, é considerado o verdadeiro
santuário da natureza em Moçambique. É cidadão português, nasceu em Lisboa, Portugal, e viveu na Itália e em
Espanha durante vários anos antes de se mudar para Moçambique, em 2005. Frequentou diversas universidades
para se formar em ciências sociais, computadores, gestão
de bases de dados, estatística e marketing. É casado e
tem dois filhos, duas filhas e uma neta.
Conheço-o pessoalmente a aproximadamente
uma década e meia e desde então temos mantido e desenvolvido uma relação de honra. Aproveito esta ocasião
para renovar agradecimentos pelas inúmeras oportunidades de visitir o Parque que já formulou à mim e minha
família.
Segundo consta do seu conto exposto no site da
“Gorongosa”, foi seu sonho sempre mudar-se da Europa
para África para trabalhar com as comunidades locais de
modo a criar um futuro melhor para as crianças africanas. E, em Março de 2005, veio para Moçambique, na
qualidade de voluntário, para dar aulas. Visitou o Parque
Nacional da Gorongosa em Julho de 2005 e, três meses
depois, conheceu o cidadão filantrópico norte-americano
Greg Carr em Maputo. Greg Car é parceiro do Governo
de Moçambique, impulsionador do projecto de restauração do Parque Nacional da Gorongosa, destacado como
sendo um dos maiores exemplos de recuperação da vida
selvagem no mundo. Galante conta que “quando ele
(Greg Carr) partilhou comigo o seu plano para a conservação do Parque, não pude deixar de dizer "por favor,
conte comigo".
Afinal, segundo uma reportagem patente no site
da RTP, assinada por Pedro Martins, correspondente da
RTP em Moçambique, Vasco Galante apaixonou-se pela
Gorongosa quando ainda tinha seis anos, depois de ver

uma documentário na televisão.
Vasco Galante frequentou o Liceu Nacional de
Almada; estudou “History General” em Faculdade de
Letras da Universidade Clássica de Lisboa; e estudou
MBA Marketing em Universidade Católica Portuguesa.
“A minha formação académica e experiências anteriores
em gestão em diferentes países ajudam-me a alcançar os
dois principais objectivos do Departamento de Comunicação Nacional da Gorongosa: criar consciência local e
internacional em relação ao Parque e transformar os visitantes do Parque da Gorongosa em seus defensores”.
Galante salienta que o Parque Nacional da Gorongosa está a ajudar Moçambique a tornar-se um destino turístico de eleição. “Também tenho que admitir que
é um privilégio trabalhar num lugar tão bonito, rodeado
de algumas das pessoas mais bonitas e felizes do mundo”.
A personagem em referência nasceu a 31 de Agosto de 1956, em Lisboa e hoje celebra o seu 65º aniversário natalício. Desejo-lhe parabéns por mais um aniversário, com votos de longa vida repleta de saúde e que
a nossa amizade seja ainda mais fortificada.■
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