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(Maputo) Finalmente, o líder
da Renamo, Afonso Dhlakama e o
Presidente da República, Armando
Guebuza, irão reunir-se na sexta-
feira da presente semana, na cidade
de Maputo. Foi necessário, uma vez
mais, a intervenção do governo
italiano e a sempre prestativa
Comunidade de Sant‘Egídio (também
italiana), para a remoção do obstáculo
que bloqueava o encontro ao mais
alto nível para a homologação, em
cerimónia solene, dos acordos
assumidos no diálogo politico entre o

Itália remove impasse e cria condições para o encontro ao mais alto nível

Guebuza vs Dhlakama:
o frente-a-frente é já

na sexta-feira
- Apesar da disponibilidade de um avião do governo italiano, o líder da Renamo,
Afonso Dhlakama, deverá desembarcar na quinta-feira em Maputo, de um voo

comercial da LAM
governo moçambicano e a Renamo.

Com efeito, para se desbloquear o
impasse, Dom Matteo Zuppi, da
Comunidade de Sant Egidio, Carlo
Calenda, vice ministro italiano do
desenvolvimento e o embaixador da
Itália em Moçambique, Roberto Vellano
tiveram que deslocar-se, no sábado, às
matas da Serra da Gorongosa para, na
“parte incerta” encontrarem-se com o
Presidente da Renamo. Na comitiva
estava também a deputada chefe da
brigada central da Renamo para a
província de Nampula, Ivone Soares.

Aliás, foi a própria Ivone Soares
que, no início da campanha eleitoral
em Nampula, anunciou que o
Presidente Dhlakama e o Presidente
da República irão efectivamente
encontrar-se nesta sexta-feira, na
cidade de Maputo.

No encontro com o líder da
Renamo, a delegação italiana
conseguiu encontrar linhas de
aproximação para viabilizar o encontro
com o Chefe de Estado, ao mesmo
tempo que assegurou que levaria as
preocupações colocadas por Afonso
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Principais Câmbios MZN
 em 31 de Agosto de 2014

Moeda     Compra     Venda
 ZAR/MT        2,83           2,89
  USD/MT     30,15         30,75
 GBP/MT      50,00         51,02
EUR/MT       39,71         40,51
 ZAR/MT        2,93           2,99  Fonte:
Nota: Cotações válidas apenas para
montantes inferiores ao contravalor de
5.000 USD (cinco mil dólares americanos)
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+258 84 387 55 95
E-mail: info@quintajazzclube.com
Site: www.quintajazzclube.com

01 de Setembro - FECHADO TODAS SEGUNDAS-FEIRA    02 de Setembro - Minestrone,
Chilli com Carne                  ... Oferecemos um Copo de Cerveja 340ml, ou Vinho, ou Refresco ...

 pratos do dia de terça à domingopratos do dia de terça à domingopratos do dia de terça à domingopratos do dia de terça à domingopratos do dia de terça à domingo     / Almoço - Buffet - Lunch/ Almoço - Buffet - Lunch/ Almoço - Buffet - Lunch/ Almoço - Buffet - Lunch/ Almoço - Buffet - Lunch

Restaurante, Bar, Piscina, Sala de reuniões, esplanada infantil, aberto da terça-feira até o domingo, para almoço e jantar
05-09 / 20h00 - DJ Mano Zeca com músicas da década 60’ a  80’

06-09 / 20h00 - Fernando Luís           07-09 / 14h00 - Matiné Dançante com Ze Barata

wine tasting / Prova de vinhos               05/09 Rapariga da Quinta red & white

Dhlakama a Armando Guebuza, tudo
na perspectiva de viabilizar o tão
esperado encontro de conciliação entre
os moçambicanos.

Efectivamente, a delegação da
comunidade italiana e Armando
Guebuza tiveram um encontro, este
domingo, na cidade de Nampula.

No início da tarde, um
comunicado de imprensa da embaixada
da Itália em Moçambique confirmava
as démarches na Gorongosa e na
cidade de Nampula, onde Armando
Guebuza, na companhia do candidato
da Frelimo, Filipe Nyusi, abriram a
campanha eleitoral do partido no poder.

Em princípio, Afonso Dhlakama
deverá desembarcar em Maputo de
um voo comercial da Linhas Aéreas
de Moçambique.

Entretanto, sabe-se, o governo
italiano tinha se oferecido a transportar
Dhlakama a partir do local onde está
até Maputo. Um avião do governo
italiano tinha já sido disponibilizado
para levar Dhlakama de um aeroporto
da zona centro até à cidade de Maputo.

A facilitação do governo italiano
para o fim das hostilidades militares e
o regresso à normalidade no País tinha
já sido colocado aquando da visita do
Primeiro Ministro italiano, Matteo
Renzi. (Redacção)

(Maputo) As delegações do
governo moçambicano e da Renamo
deverão voltar a reunir-se esta segunda-
feira, no Centro Internacional de
Conferencias Joaquim Chissano, para
dar prosseguimento à discussão de outros
pontos de agenda. Segundo se sabe,
depois de as partes terem concluído a
discussão dos dois primeiros pontos (lei

Entre o governo e a Renamo

Diálogo retoma
esta segunda-feira

eleitoral e Forças de Defesa e Segurança), o
diálogo deverá dar seguimento à discussão
da partidarização do Estado e daquilo que a
Renamo apelidou de “questões económicas”.

Estando na campanha eleitoral, José
Pacheco deverá ser substituído na chefia da
delegação governamental pelo ministro dos
Transportes e Comunicações, Gabriel
Muthisse. (Redacção)

(Maxixe) Um caso insólito
aconteceu na tarde da última sexta-
feira, na cidade da Maxixe, província
de Inhambane, sul de Moçambique.
Trata-se de uma ordem, com efeitos
imediatos, que determinou o
enceramento da Rádio Progresso, uma
estação bastante vibrante e imparcial na
abordagem de assuntos sócio-políticos
da província e não só.

A decisão foi tomada pelo Instituto
de Comunicação de Moçambique
(INCM), órgão do Estado que regula a
atribuição de frequências.

A nota do Instituto Nacional de
Comunicações de Moçambique, que
tornou decisiva a acção do fecho da
rádio e que o mediamediamediamediamediaFAX teve acesso,
indica que a frequência da Rádio

Maxixe, Inhambane

Governo manda encerar
Rádio Progresso

-Na argumentação o executivo refere que, a emissora
está a obstruir as comunicações da torre de controle do

aeroporto de Inhambane
-O coordenador da Rádio admite a hipótese de

silenciamento premeditado
Progresso – 104.2 Mhgz – está a obstruir as
comunicações da torre de controle com as
aeronaves. A torre em causa, localiza-se na
cidade de Inhambane.

Dado curioso é que, a Rádio Progresso
começou a transmitir as suas emissões em
1998, a partir daquele ano nunca havia
parado, aliás, foi necessário que passassem
16 anos para “surgir uma decisão duvidosa,
mas chancelada pelo governo a mandar-
nos calar”,  explicou Issufo Bdraú,
coordenador daquela instituição ora fechada.

Badrú lamenta, igualmente, o facto de
não ter recebido, atempadamente um aviso
decorrente da tal “obstrução”.

“Desde sábado até hoje (domingo)
estamos a registar prejuízos económicos
bastante acentuados. Temos compromissos
celebrados com os nossos clientes” indicou.
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Venha Descobrir o nosso Bar com uma Vista Maravilhosa,
Esplanada sobre a Marina, Piscina, Campo de Desportos
aberto todos os dias, Petiscos variados, transmissão de

jogos de  futebol  numa tela gigante e muito mais...
Jazz, Blues, Marrabenta e Fusão ao vivo num ambiente requintado.

(No Recinto da Escola Náutica)
Reservas pelo tel:21301408, 843053209, Fax:21327691

E-mail: maputowaterfront@tdm.co.mz
Site: www.maputowaterfront.net

CoCktail da semana -

CoCktail da semana -

CoCktail da semana -

CoCktail da semana -

CoCktail da semana -

TRICOLOR

 pratos de segunda à domingopratos de segunda à domingopratos de segunda à domingopratos de segunda à domingopratos de segunda à domingo
Almoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - LunchAlmoço - Buffet - Lunch

12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p12h30 – 15h00,  500Mt p/p

01 de Stembro - FECHADO TODAS SEGUNDAS-FEIRA
02 de Stembro - Sopa de ervihlas,  Salada De
vegetais, Salada Mista, Tiras de bife cajun, Lasagne
de peixe, Vegetais da estacão, Arroz basmati

Ao que apuramos, a Rádio
Progresso já tinha concebido um
programa concreto referente à
cobertura integral da campanha eleitoral
que, iniciou-se este domingo.

“Pretendíamos fazer uma
cobertura rigorosa, imparcial e
independente. Pretendíamos dar espaço
a todos actores do processo político,
mas infelizmente mandaram-nos calar
dois dias antes do início da campanha”,
lamenta Badrú.

Na verdade, a Rádio Progresso
tornou-se bastante célebre devido à sua
diversificada programação o que
permitiu que a mesma encaixasse uma
carteira de publicidade de fazer inveja.

 A RP foi o primeiro órgão de
informação em Inhambane a transmitir
em directo as reuniões da Assembleia

Municipal, relatos desportivos e
debates políticos.

Como forma de ilustrar o
tratamento equilibrado que vigora na
rádio, Issufo Badrú - o pequeno herói
da Maxixe - indicou que já foram
entrevistados, em directo, na Rádio
Progresso, figuras políticas de
dimensão nacional como: Telmina
Pereira, Afonso Dhlkama e Lutero
Simango, uma prática que não é comum
nas Rádios Comunitárias devido à
galopante censura.

Neste momento, o enceramento
daquela Rádio está alimentar debates e
especulações diversas no seio da
opinião pública em Inhambane, tendo
particular atenção, ao facto de a mesma
ser encerrada à boca do início da
campanha eleitoral. Eugénio Arão

(Maputo) No âmbito da expansão
da Feira Internacional de Educação e
Orientação Vocacional pelo País, teve
lugar, entre os dias 28 e 29 de Agosto, na
cidade da Beira, a VI Feira Provincial de
Educação de Sofala, envolvendo várias
instituições de formação públicas e
privadas do ensino médio, técnico e
superior.

Promovida pela CADE-
Comunidade Académica para o
Desenvolvimento da Educacão e a
Direcção Provincial de Educação, em
parceria com o Standard Bank, a feira
tinha por objectivo constituir uma mostra
das oportunidades de formação
académica e profissional existentes para
os cidadãos, particularmente estudantes
do ensino médio geral e técnico

Organizado pela CADE

Feira provincial da
educação em Sofala

profissional.
Intervindo na cerimónia de

abertura, o gerente regional centro do
Standard Bank, José Coelho, referiu
que “assistir à realização de mais uma
Feira de Educação, na cidade da Beira,
só reforça o nosso compromisso de,
em parceria com a CADE, continuar a
investir no sector da Educação como
parte da nossa responsabilidade social”.

Para o presidente da CADE,
Cassamo Nuvunga, esta iniciativa
constitui uma excelente oportunidade
de intercâmbio entre alunos de diversas
instituições de ensino, bem como entre
estes e as instituições vocacionadas ao
ensino e à formação profissional e ainda
com a comunidade empresarial.
(Redacção)

(Maputo) Iniciou, este domingo, em
todo o território nacional, a campanha
eleitoral rumo à votação para as gerais e
Assembleias Provinciais do dia 15 de Outubro
próximo. Relatos de todo o país indicam que
o primeiro dia foi marcado por um ambiente
de pacífico, pois não houve qualquer
confrontação entre as comitivas de caça ao
voto, apesar de algumas detenções pontuais
de membros de algumas formações
partidários acusados de destruição de
materiais de campanha de partidos
adversários.

O candidato da Frelimo, Filipe Nyusi,
acompanhado pelo Presidente da República,
Armando Guebuza, abriu a campanha
eleitoral na cidade de Nampula, mesma
cidade cidade que acolheu o lançamento de
caça ao voto do candidato do Movimento
Democrático de Moçambique, Daviz
Simango.

Já a Renamo lançou oficialmente a sua
campanha eleitoral na cidade de Quelimane,
numa cerimónia dirigida pelo Secretario
Geral, Manuel Bissopo. Afonso Dhlakama,
poderá iniciar a campanha presencial na
sexta-feira, logo depois do encontro com o
Presidente da República.

Estes três principais partidos abriram
simultaneamente a campanha em quase
todos os distritos do território nacional, mas
os restantes 27 concorrentes apenas
apareceram de forma esporádica nalguns
pontos do país. (Redacção)

Rumo à votação de 15 de
Outubro

Caça ao voto
arranca em
ambiente
pacífico
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(Maputo) No âmbito da
realização da 50ª edição da
FACIM-Feira Internacional de
Maputo, a CTA-Confederação
das Associações Económicas de
Moçambique, promoveu, sexta-
feira última, em Maputo, uma
reflexão conjunta sobre a
situação dos sectores da indústria
e serviços em Moçambique e o
desenvolvimento de estratégias
capazes de acelerar  o
crescimento destes sectores, no
contexto da exploração de
recursos minerais  e
hidrocarbonetos.

O interlocutor do sector
privado nacional pretende, com
esta iniciativa, reflectir sobre
como as Pequenas e Médias
Empresas (PME), que operam
no País, poderão tirar benefício
da exploração dos abundantes
recursos naturais, bem como
sobre as políticas do Governo
que permitem às PME fornecer
serviços e produtos de qualidade
às multinacionais.

Para o presidente do
Pelouro da Indústria, Comércio
e Serviços da CTA, Mubarak
Abdul Razak, “não há dúvidas
que é possível criar uma relação
de complementaridade entre os
sectores da indústria e serviços
e as mineradoras, uma vez que é
na indústria onde ocorre a
produção dos derivados dos
recursos minerais e o meio pelo
qual o País pode reduzir a sua
dependência e vulnerabilidade
face à produção externa”.

Conforme sublinhou
Mubarak Abdul Razak, no âmbito
das grandes descobertas de
recursos minerais e gás natural,
que se verif icam em
Moçambique,  nos últ imos
tempos, facto este que cria novas
oportunidades de mercado e de
novos investimentos nos sectores
industrial e dos serviços, torna-
se necessário acelerar as acções,

Empresariado reflecte sobre
oportunidades na indústria extractiva

com vista a incutir uma nova dinâmica nestas
duas áreas.

Intervindo igualmente no seminário, que
envolveu agentes económicos, investidores,
estudantes e público em geral, o ministro da
Indústria e Comércio, Armando Inroga, referiu
que o sector da indústria tem estado, nos últimos
nove anos, a assegurar o crescimento da
economia moçambicana em pouco mais de 23,4
por cento: “Este crescimento agregado ao sector
da indústria e comércio tem permitido que
Moçambique continue a ter volumes de
crescimento de PIB que o distinguem de outros
países da região pela consistência de crescimento,

tendo como base a cadeia de
valor”, frisou.

Importa referir que, no
seminário subordinado ao
tema “Desafios da Indústria
e Serviços face à Descoberta
dos Recursos Minerais e
Hidrocarbonetos”, a empresa
ENH Logist ic fez uma
apresentação sobre as
oportunidades de negócio e
emprego no sector de
hidrocarbonetos, enquanto a
CTA incidiu a sua abordagem
sobre o estágio actual da
indústria, constrangimentos
do sector, expectativas e
desafios. (Redacção)
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OS DESTAQUES

AMOR REAL
Esta semana, uma grande surpresa aguarda 
Matilde... Matilde irá emocionar-se ao ter 
conhecimento de que o hospital aberto por Manuel 
está em seu nome, arrependendo-se de tentar fugir 
com Humberto. Entretanto, Manuel pede a Adolfo 
que se desloque a Trinidad para oferecer dinheiro 
a Hilario e para tentar averiguar tudo o que for 
possível sobre o tenente Adolfo Solís.

DIARIAMENTE, 19:00 E 00:00, TLN

A PROGRAMAÇÃO
SEGUNDA TERÇAÇ

TV RECORD 
20:30 Fala 
Portugal
21:00 Poder 
Paralelo
22:00 Vitória

TLN 
20:00 Amor Real
21:00 Mundo de 
Feras
22:00 Feridas de 
Amor
23:00 A Feia 
Mais Bela
 
DISCOVERY 
19:15 Pesca 
Radical
20:10 A Febre do 
Ouro
22:00 Monstros 
do Rio

TV RECORD 
20:30 Fala 
Portugal
21:00 Poder 
Paralelo
22:00 Vitória
 
FOX CRIME 
18:42 Espião 
Fora-de-Jogo
19:25 Blue 
Bloods
20:10 Lei e 
Ordem
20:55 Midsomer 
Murders
 
BIO 
20:41 Histórias 
de Fantasmas
22:38 Quem Dá 
Mais?

SÁBADO DOMINGO
TVC3 
16:15 As 
Mulherzinhas
18:10 Antes do 
Anoitecer
19:35 Seis Graus 
de Separação
23:30 Diana
 
AXN BLACK 
20:06 O Último 
Comboio
22:35 Sangue 
Fresco
23:30 Confi ança

SS1 MÁXIMO 
15:05 Zâmbia x 
Moçambique
17:50 Nigéria x 
Congo
20:50 Tunísia x 
Botsuana

AXN WHITE 
21:05 A Teoria 
do Big Bang
21:30 Cougar 
Town
22:50 Uma Boa 
Mulher
02:26 Pequenas 
Mentirosas

SS1 MÁXIMO 
13:30 GP da 
Itália  F1: 
Corrida
16:30 Atletismo: 
Liga Challenge 
Meeting de Rieti
 
SS2 MÁXIMO 
10:00 Mundial de 
Superbikes GP 
de Espanha: 1.ª 
Manga

QUARTA QUINTA SEXTA
DSTV 1 
21:00 Bloopers
21:30 Xica da 
Silva 
22:30 Máquina 
da Fama
23:30 Sr. Ávila
00:30 Beleza S/A

TV RECORD 
21:00 Poder 
Paralelo
22:00 Vitória
23:00 José do 
Egito
 
TVC4 
17:45 O Sagrado
19:15 Mais Vale 
Ro(u)balo
20:45 A Casa de 
Rosewood Lane
22:25 Silent Hill

SÓ NOVELAS 
21:30 Bloopers
22:00 Marimar
23:30 Maria do 
Bairro
 
CINEMUNDO 
18:30 Amor por 
Acaso
20:30 Entre 
Segredos e 
Mentiras
00:30 Hancock
 
DSTV PIPOCA 
19:30 A Guerra 
dos Vizinhos
20:40 O Gotejar 
da Luz
22:30 Um Pai à 
Maneira
00:10 O Patriota

TVC2 
19:45 A 
República Di 
Mininus
23:00 Capote
00:50 Homem 
Morto
 
DSTV PIPOCA 
19:30 Vendo ou 
Alugo
21:00 Spy Kids 1
22:30 Desafi o 
Total
00:30 Cabeça a 
Prémio
 
ODISSEIA 
20:44 Caçadores 
de Furacões II
21:09 Wings for 
Life World Run
22:02 Magic Man

GP DA ITÁLIA F1
Não perca o mais emblemático Grande Prémio dos 
desportos motorizados, realizado na pista de Monza 
situada no idílico Parque Real da Vila de Monza, em 
directo e em exclusivo.
DIA 7 DE SETEMBRO, 13:30, SS1 MÁXIMO

MÁQUINA DA FAMA
Máquina da Fama é a mais recente competição entre 
covers da televisão brasileira. O programa oferece 
a oportunidade esperada por todo o mundo que 
canta como o seu ídolo: uma chance de revelar o seu 
talento e conquistar a fama. Ao longo do programa, 
os participantes passam por uma transformação 
a fim de ficarem parecidos com famosos devendo 
ainda interpretá-los.

QUARTAS-FEIRAS, 22:30, DStv1

CORAÇÃO VALENTE
Willy recebe ameaças de morte. Samanta fica 
inconsolável quando descobre que Martin não é seu 
filho. Ao mesmo tempo, Violeta pede a Juan Marcos 
que seja o padrinho de casamento dos pais. Ângela 
prepara-se para festejar os anos de Violeta e de 
Genesis e Willy recebe ameaças de morte muito 
sérias. Bernardo tenta pôr Sol fora de casa, mas ela 
enfrenta-o corajosamente. Já no final da semana, 
Samanta pressente que algo vai correr mal...

DE SEGUNDA A SEXTA, 16:30. TELEMUNDO


