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Dois Íinalistas do Departamento da Engenharia Mecânica da
Universidade Eduardo Mondlane, defenderam quarta-Íeira última,
em Maputo, as suas teses de licenciatura, tenào sido graduados
como engenheiros-mecânicos. os recém-formados são Francelino
Castelo Branco, de 23 anos, e António Fernando, de 24 anos.

O primeiro defencleu. a" tese subor-
dinada ao tema "Projecto de Uma Di-
visão de Fundição para a Produção
de Peças de Bronze". Este trabalho
apresenta umal l inha tecnológica pâra
a produção de peças de bronze na
Empresa Agro-Alfa e contribui para o
aumento da producão, bem como

Eng," Francelino Gastelo Branco

Além do numeroso público,que ocor-
reu ao Departamento de EhgenharÍa
Mecânica para assístír ao acto, est i-

o nrelhoramento da qualÍdade das
peÇas. De realçar que este projecto
propõe a ut i l ização de sucatas exís-
tentes no País, corno rnatéria-prima.

Em relação ao segundo, o seu tra-
balho esteve l igado à Empresa Ma-
quinag. Acontece que por carência de
matérias:primas e mudanças de nor-
rnas dos fabricantes, nos semi-atre-
lados al i  fabricados, alguns elementos
sofreram alteracões, óem que para
isso t ivesse havido um cálculo. Este
projecto dinrensìona o semi-atrelado
pera as corrdições actuais do País.

As dLras tesès contribuenì sobre.
rnaneira para o Programa de Reabil i ta-
Cão Eccnómica em curso no País. lsto
tem a sua razão de ser no projecto
de Francel ino Branco,  porque a u t i l i -
zação c)a sucata evita a importação
de l ingotes para a fundição das peças
de bronze. O mesnìo se pode clizer
em relação ao projecto de António
Fernando, que reduz o peso próprio
do semi-atrelado, em cerca de 150
cui[os. Como se pode depreender, a
uti l ização de sucata e a diminuição
de peso no semi-atrelado representam
uma redução signif icat iva de divisas.

Segundo o Dr. Eng.' Peter Maliarov,
Presidente dos dois Júris que avalia-
ram os trabalhos de l icenciatura da-
queles:jovens, que tiveram nota muita
positiva, estes trabalhos resolvem os
problemas do País e enquadram€e na
actual polÍtica económíca do País,

Eng.' António Fernando

veranì presentes estudantes e docen"
tes da UEf\4. para além do Consultor
da UNESCO. o Íísico Maurice Bazin.
de: visi . ta ,ao nosso País.

. No f inaf das sessôes, os engenhei-
ros recém-forrhaclos foram felicitados
pela maneira corno souberam defender
as'suas teses e pelo Íacto de terem
aberto unìa novâ página na carreira
que vão abraçar,


