
Savana 28-10-20224

PUBLICIDADE
EVENTOS

RESERVE A SUA SUBSCRIÇÃO ATRAVÉS DO
correiodamanha@tvcabo.co.mz

c/c de redactormz@redacção.com

O JORNAL PREPARADO PARA O LEITOR MAIS EXIGENTE.

Assinatura do jornal
A partir de 01 de Agosto de 2017

       DESTINO                                PERÍODO
                                     Trimestral        Semestral          Anual
TODO O PAÍS             1.000,00mt        1.850,00mt     3.500,00mt
                                      USD 20,00       USD 35,00      USD 60,00

PAÍSES DA SADC      USD 40,00       USD 75,00     USD 130,00

RESTO DO MUNDO    USD 50,00      USD  100,00   USD 200,00

Assinatura versao
electrónica                   USD 25,00        USD 40,00      USD 70,00

Cada período é renovável em qualquer altura do ano.
Entrega ao domicílio nas Cidades de Maputo, Matola e Beira.

Aceitamos propostas para novos agentes, distribuidores
 e angariadores de assinaturas em todo território nacional.

Para mais informação contacte:

Miguel Bila, 82 4576190 / 84 0135281 / 87 0135281
(miguel.bila@mediacoop.co.mz, mediafax@mediacoop.co.mz, mediafaxm@gmail.com)

Danilo Matsimbe, 82 7356980 / 84 5723175
APBX, 21 327631 / 21 301737 / 82 3171100 / 84 3171100

Fax, 21 302402 / 21 304265           admc@mediacoop.co.mz

1.550,00Mt       2.480,00Mt      4.340,00Mt

86 5723175

86 4576190

1.200,00Mt 2.300,00Mt 4.400,00Mt

USD 25,00 USD 40,00 USD 75,00

USD 40,00 USD 75,00 USD 130,00

USD 50,00 USD 100,00 USD 200,00

A partir de 20 de Abril de 2021

O 
BCI marcou pre-

sença na VIª edi-

ção do “Feirão 

dos Usados”, um 

evento destinado à ven-

da de automóveis usados, 

com garantia, e em exce-

lente estado de conser-

vação, a preço promocio-

nal, constituindo um dos 

principais atractivos no 

passado sábado (15), na 

cidade de Maputo.

Esta feira, que contou com 

dezenas de veículos, atraiu 

centenas de interessados, 

clientes e público em ge-

ral, que tiveram na oca-

sião a oportunidade de os 

apreciar e de avaliar novas 

Embaixada da Itália lança «ITALOMOZ»
A 

Embaixada de Itália, 

em Maputo, decidiu 

promover a criação 

de um website so-

bre a história das relações 

de amizade que têm sido 

estabelecidas entre Itália e 

Moçambique desde antes 

da independência do País. 

A iniciativa é por ocasião do 

trigésimo aniversário da as-

sinatura do Acordo Geral de 

Paz em Roma

Ao que apurámos, trata-se de 

um arquivo digital que recolhe 

documentos, artigos, mate-

rial fotográfico e testemunhos 

desta rica tradição de encon-

tros e de cooperação entre os 

dois países, com o objectivo de 

impedir que esta memória se 

perca, em benefício das gera-

ções futuras. O arquivo estará 

aberto ao contributo de todas 

as pessoas que foram protago-

nistas desta viagem comum, 

que podem contactar a Em-

baixada para reportar docu-

mentos na sua posse, para se-

rem incluídos no site. 

Uma nota da embaixada sub-

linha que a amizade entre Itá-

lia e Moçambique tem as suas 

raízes muito antes de 1975: 

daí a escolha não só de reco-

lher documentação sobre o 

momento mais conhecido do 

processo de Roma e dos acor-

dos de paz, mas também de 

relatar as relações entre vários 

actores italianos (Governo, 

partidos políticos, Municípios, 

Organizações da Sociedade 

Civil, Cooperação, empresas), 

desde os anos 70, com o nas-

cente e jovem Estado Moçam-

bicano, em diferentes setores. 

“No domínio da saúde pública, 

da universidade, da construção 

de obras públicas, o site conta 

como moçambicanos e italia-

nos têm sido capazes de cons-

truir em conjunto e quanto 

as relacções, mesmo pessoais, 

nascidas destes encontros, têm 

desencadeado uma simpatia 

natural que dura até hoje e que 

encontra um momento epocal 

na mediação dos actores italia-

nos para o processo de paz e o 

fim da guerra civil”, sublinha a 

nota.

O site está dividido em quatro 

secções: a primeira fala sobre 

as várias formas de coopera-

ção (política, económica e de 

desenvolvimento); a segunda 

aborda os eventos marcantes 

(por exemplo, a chegada do 

navio solidário Reggio Emilia 

em Pemba); a terceira é de-

dicada ao processo de paz, às 

conversações e ao Acordo de 

Roma; e a quarta apresenta 

conteúdo especial do site – em 

particular as entrevistas com 

os protagonistas da amizade 

ítalo-moçambicana, algumas 

das quais foram expressamen-

te realizadas nesta ocasião. 

Cada uma das três primeiras 

secções apresenta posts dedi-

cados a temas ou a eventos in-

dividuais, nos quais serão con-

sultados artigos de imprensa, 

fotografias e documentos rela-

cionados.

BCI proporciona soluções 

oportunidades de negócio 

com as viaturas expostas, con-

tando com diversas soluções 

financeiras disponibilizadas 

pelo BCI, cuja participação 

assentou exclusivamente sobre 

a dinamização comercial do 

produto de leasing e Crédito 

Automóvel, com taxas bonifi-

cadas, suportadas num circui-

to de venda simplificado para 

quem pretende obter um finan-

ciamento bancário com vista à 

aquisição de uma nova viatura.

O BCI mobilizou, para o efei-

to, uma equipa de profissio-

nais, incluindo comerciais es-

pecializados disponíveis para 

dar todo suporte, munindo, 

deste modo, os visitantes de 

informação relevante para o 

processo de compra das 

viaturas, com a possibilida-

de de efectuar simulações 

de leasing.

O Feirão dos Usados é um 

evento que surgiu em finais 

de 2013, como uma ini-

ciativa da Motormoz, uma 

empresa do grupo JFS, 

especializada na compra 

e venda local de viaturas 

usadas, bem como na im-

portação de carros usados. 

O grande objectivo desta 

iniciativa é facilitar o pro-

cesso de compra de viatu-

ras usadas, provendo em 

quantidade, variedades de 

escolha, bem como servi-

ços relacionados, tudo num 

mesmo momento.


