
INFORMAÇÃO AO MOMENTO

SOCIEDADE MINEIRA DO CUANGOEstimados (as) colaboradores (as)

Celebramos hoje o nosso décimo oitavo aniversário !

São estes dezoito anos, que com dedicação nos inspiram e 

dão força para crescermos juntos em paz e harmonia.

A nossa história, foi feita de anos de experiência consolidada, 

na construção pedra a pedra, momento a momento, movidos 

pela participação activa de todos.

Em nenhum momento baixámos os braços, antes 

respondemos de forma enérgica e pronta a todas as 

exigências, dando provas de rigor e ímpeto, tomando sempre 

as decisões mais adequadas.

No dia que hoje celebramos, temos consciência do caminho 

que temos para percorrer nos próximos anos, enfrentando os 

desafios da continuidade, em busca da satisfação pelos 

resultados, que como desde sempre dependem e  

dependerão, da entrega de cada um de nós, numa fase em 

que a participação de todos é vital.

Continuaremos a nossa tarefa de humanização e 

responsabilidade social, garantindo a estabilidade e o 

emprego, tão importante para o desenvolvimento local, bem 

como para as comunidades locais e das nossas famílias. 

Queremos  por isso agradecer, a todos quantos sempre 

estiveram connosco, bem como a todos quantos ao longo 

destes anos sempre responderam aos nossos desafios, todos 

estando conscientes, de que garantiremos um futuro baseado 

no interesse comum.

A cada um de vós em nome do Conselho de Gerência, desejo 

que os próximos anos nos tragam paz, saúde e felicidade.

Para todos, deixo a minha energia positiva e uma saudação de 

reconhecimento.  

Somos uma Equipa Vencedora.

Saudações mineiras !

Dr. Victor Nunes
Presidente do Concelho de Gerência

PARABÉNS 
A 

TODOS

Ao longo destes dezoito anos assistimos a um elemento comum, a
sintonia e a coesão, provando que mesmo nos momentos mais críticos
fomos capazes de brindar e agradecer todos os resultados alcançados,
sabendo que com essa mesma energia daremos continuidade a este
grande projecto.

COMUNICADO 
DO 

CONSELHO DE GERÊNCIA

18 ANOS DE DEDICAÇÃO E ENTREGA

19 DE SETEMBRO DE 2022

No nosso próximo Newsletter daremos detalhes destes momentos

O nosso DOM Trevor Knight ladeado de toda a sua equipa e 
num momento em alta de celebração, corta o bolo e faz  um 
brinde ao sucesso e entrega de todos.

Um brinde que dá significado à união de todos num mesmo 
objectivo.

Reconstruído que está o nosso ginásio procedemos à sua inauguração

Entregues aos trabalhadores, na Vila de Cafunfu e Mina da 
Cuango de alimentos, bebidas e brindes

18 ANOS
COM O MESMO

BRILHO DE SEMPRE


