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Gorongosa concretiza primeiro grande carregamento
de café para os EUA
Beira (O Autarca) – O Parque
Nacional da Gorongosa (PNG), na província central` de Sofala, acaba de concretizar o primeiro grande carregamento de café para os Estados Unidos da
América (EUA), onde será torrado em
Idaho Falls.
Segundo apurou O Autarca,
trata-se do primeiro grande carregamento jamais exportado de Moçambique, numa quantidade inicial estimada
em 240 Kgs de café de alta qualidade.
“Estamos muito orgulhosos
dos agricultores locais e de muitas pessoas que este primeiro grande carregamento representa; pessoas que traba-

lham arduamente para conseguir uma
chávena de Café da Floresta Tropical
da Gorongosa nas suas mãos” – comentou uma fonte do Parque Nacional
da Gorongosa.
A iniciativa das autoridades do
PNG neste novo projecto visa implementar um sistema de produção de café sustentável no Parque Nacional da
Gorongosa para mitigar os efeitos da
deflorestação e da pressão das alterações climáticas, promover o agronegócio e aumentar o rendimento e a segurança alimentar das famílias rurais da
região.
Para já cerca de oitenta produ-

Cada um de nós, na perspectiva cósmica, é precioso. Se um ser humano

tores do sector familiar local estão envolvidos no cultivo do café arábica numa área de cerca de 30 hectares na

Frase: discorda de você, deixe-o viver. Em cem biliões de galáxias, você não
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Nesta foto, de autoria de Jen Guyton / via AP, observa-se um trabalhador,
ao fundo, com um saco de fertilizante nas costas, passando por plantas
de café com bagas verdes, na Serra da Gorongosa, província de Sofala

grande região da serra da Gorongosa.
O plantio dos primeiros viveiros ini-

ciou em 2013. O projecto compreendeu, igualmente, a construção de uma

unidade de processamento na vila sede
do distrito da Gorongosa, já em pleno
funcionamento.
A nova versão de café produzida em Moçambique, em condições amigas do ambiente, tendo em conta a
sua finalidade de proteger a flora, ostenta a marca “Gorongosa”, como forma também de tornar associável o produto a operação turística, colocando o
café à disposição dos turistas e dos
hóspedes do PNG. Mas com o incremento da produção, persoectiva-se escalar outros níveis de comercialização,
que poderão abranger outras cidades
moçambicanas e o mercado internacional onde já há garantias de colocação.
As autoridades governamentais em Sofala já manifestaram a sua
gratidão pela iniciativa, que provura
combinar a procteção da natureza com
a criação de condições para melhorar a
vida das populações locais.■ (Érica
Chabane)

CIENTISTAS DIZEM QUE A ESPÉCIE, UM TIPO DE RALÍDEO, RESSURGIU
ATRAVÉS DE UM PROCESSO CHAMADO EVOLUÇÃO ITERATIVA

Ave extinta há 136 mil anos volta a existir
Uma ave extinta há 136 mil anos, um tipo de ralídeo, voltou a existir
depois de evoluir novamente, escreve
o The Independent, citando cientistas.
A última espécie sobrevivente
de aves não voadora no oceano Índico
terá voltado através de um processo "evolução iterativa". Isto significa que em
duas ocasiões distintas, separadas por
milhares de anos, este tipo de ralídeo
colonizou um atol chamado Aldabra, e
em ambos ficou sem a capacidade de
voar. A evolução iterativa acontece
quando estruturas iguais ou similares evoluem a partir do mesmo ancestral comum mas em momentos diferentes, o
que significa que o animal surge por
duas vezes. Esta é a primeira vez que

este fenómeno foi visto em aves desta
família, originária de Madagáscar mas
que colonizou repetidamente outras ilhas. Muitos dos que deixaram essa ilha
morreram ou foram comidos.
O atol Aldabra não tem predadores, o que ajuda a explicar a gradual
perda da capacidade de voar deste tipo
de ralídeo. Mas entretanto o atol desapareceu completamente quando foi co-

berto pelo mar e o ralídeo acabou por
ser destruído, como tudo o resto na ilha, há 100 mil anos.
Entretanto, o nível da água do
mar baixou novamente e o atol foi mais
uma vez tomado por ralídeos sem capacidade de voar. Ao comparar os ossos
da espécie antes e depois da extinção,
os investigadores descobriram que a evolução aconteceu duas vezes. "Estes
fósseis únicos fornecem provas irrefutáveis de que um membro da família
dos ralídeos colonizou o atol, provavelmente a partir de Madagáscar, e tornouse independente da capacidade de voar
nas duas ocasiões, disse o investigador
Julian Hume, ligado ao Museu da História Natural de Londres.■ (DN-PT)
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Leonel Marcelino, Lisboa

Ainda somos humanos? Imagem e ignorância
mais do que informação, conhecimento, dinheiro. É um teaceleram a decadência
souro demasiado valioso para deixarmos a vida correr sem
Olhamos à nossa volta e pasmamos. As senhoras
vestem-se de trapos, pintam os cabelos de cores variegadas,
maquilham-se como vendidas, fumam como um combóio a
carvão, passam pela vida sem viver, a martelar teclas para o
nada. Os homens deixam crescer as barbas, rapam os cabelos, deslocam-se quais fantasmas, teclam para a ignorância
e o vazio. Sem sentimentos, esgotam-se na Ilha do Silêncio
e da Solidão.
Em vez de valores cultivam a imagem. Não é preciso ser, basta estar. A ignorância apossou-se desta espécie
estranha de gente, sem substância, sem miolo, indiferente
às interrogações próprias da dignidade humana. Sobrevivem. Mas a vida é tão preciosa, tão frágil, tão perigosa, que
merece ser vivida e ser vivida é descobrir o caminho para
caminhar, é começar e recomeçar, é aprender a não naufragar, a nunca desistir, a saborear o prazer de aprender, de inventar, de inovar, de confraternizar, de amar o outro, de abraçar o mundo. Quanta dureza, quanto esforço, quantas
derrotas, quantas victórias! Puxa! Não é fácil viver! Mas,
vale a pena. Que prazer dá andar por aí a vegetar como as
folhas ao sabor da brisa? Bastará embarcar nas modas, bastará teclar e deixar-se ir? Que pena! Como é que esta preciosidade que é ser-se uma pessoa pode ser substituída por
um monte de lixo com orelhas, sem vida, vazio, apenas
mais um teclante que nada tem para nos dar, vazio, quando
muito, equivalente a uma jarra de flores murchas, ornamento dispensável, como dispensável será a sua companhia, a
não ser para os que gozam com vegetais e amam comida
sem paladar?
Cultiva-se o modo de rapidamente conseguir dinheiro, aprendendo certas habilidades, mas, sem cuidar do
enriquecimento da nossa sabedoria que, quase sempre, nada
tem que ver com os saberes para ganhar dinheiro, ficarão
sem sumo. Só se fixam no lado económico, mas é um desperdício criminoso descurar outras facetas muito mais importantes na personalidade da pessoa. A vida tem de ser

a vivermos, sem reflectirmos, sem lutarmos com os nossos
monstros, as nossas dúvidas, as nossas crenças e descrenças. Do humano, nascido incompleto, se espera uma insatisfação permanente, uma busca de respostas para as nossas
interrogações.
Sobreviver não chega. A resposta a uma sociedade
que apenas sobrevive será sempre a decadência, o caos, o
fim. Assim acabaram os grandes impérios. O fim é rápido
quando se esquece o cultivo dos valores. Mais grave ainda
é o facto de assistirmos já ao desprezo pelas lutas dos nossos antepassados pela dignidade da pessoa humana. Tem
lógica. Se as pessoas se tornaram coisas, para quê cultivar a
dignidade? Tornámo-nos facilmente manipuláveis. Apenas
robots.
Vale sempre a pena meditar um pouco na companhia de José Saramago, nosso Prémio Nobel da Literatura. É
muito importante meditarmos, reflectirmos, para nos encontrarmos. Saramago escreveu assim: «Se um homem não
for capaz de organizar a economia mundial de forma a satisfazer as necessidades de uma humanidade que está a
morrer de fome e de tudo, que humanidade é esta? Nós, que
enchemos a boca com a palavra humanidade, acho que ainda não chegámos a isso, não somos seres humanos. Talvez
cheguemos um dia a sê-lo mas não somos, falta-nos mesmo
muito. Temos aí o espectáculo do mundo e é uma coisa arrepiante. Vivemos ao lado de tudo o que é negativo como
se não tivesse qualquer importância. A banalização do horror, a banalização da violência, da morte, sobretudo se for a
morte dos outros, claro. Tanto nos faz que esteja a morrer
gente em Sarajevo, e também não devemos falar desta cidade, porque o mundo é um imenso Sarajevo. E enquanto a
consciência das pessoas não despertar, isto continuará igual. Porque muito do que se faz, faz-se para nos manter a
todos na abulia, na carência da vontade, para diminuir a
nossa capacidade de intervenção cívica.» José Saramago,
in Canárias 7 (1994)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

14 de Maio ... Eustácio Dias
Nos meus tempos de atleta e posteriormente seccionista do Clube Desportivo da Malhangalene, convivi
bastante com o Eustácio Dias, uma das maiores referências
da bola ao cesto de Moçambique, que para além de atleta,
morava no bairro.
Um dos momentos da sua carreira que sem dúvida
é um marco dos “azuis e brancos” da então cidade de Lourenço Marques, foi a conquista do Campeonato Nacional da
modalidade, cuja fase final foi realizada no Pavilhão do Sporting. O Malhangalene foi o primeiro com 16 pontos, seguido do Sporting com 14, do Sport Lisboa e Benfica com
10 (no plantel do Benfica jogava o nosso Paulo de Carvalho) e do Futebol Clube de Luanda com 8.
Quando Eustácio ganhou esse campeonato, ele tinha 19 anos, a mesma idade do José Cardoso, David Carvalho (irmão do Samuel e do Paulo de Carvalho), Joaquim
Fernandes e do Carlos Cachorreiro. Nessa equipa havia jogadores mais novos do que Eustácio. Eram os casos António Araújo (17) e Eurico Gonçalves (18). Os mais velhos eram Carlos Gaspar, Avelino Ferreira, José Costa Leite, João Domingues e Jimmy Romeo (o melhor jogador dessa fase final).
Todos estes jogadores eram treinados por Adam
Ribeiro, uma grata figura do basquetebol moçambicano,
antigo jogador do Ferroviário de LM, sendo que o Presidente da Direcção nesse ano era o saudoso Aurélio Grilo,
funcionário da Sociedade Ultramarina de Tabacos (SUT) e
um dos cérebros duma prova automobilística anual denominada “Rally do Malhangalene”.
Em 1975 Eustácio transferiu-se para o Sporting de
Lourenço Marques, na altura treinado pelo Alexandre Franco e teve como companheiros, entre outros, Belmiro Simango, Tam Ling, Luís Almeida, Luís Dionísio, João Donato e Nelson Serra.
Quando Eustácio decidiu fixar residência em Portugal, jogou no Guinásio Clube Figueirense tendo se sagrado Campeão Nacional e vencedor da Taça de Portugal.
Eustácio Dias, antigo atleta do Malhangalene nasceu a 14 de Maio. Hoje é o dia do seu aniversário. Para-

béns. Votos de muita saúde.■
OBS:
1 – na foto jogadores e dirigentes do Malhangalene,
campeão nacional de basquetebol de 1974. Eustácio
Dias é o terceiro (de pé, da esquerda para a direita).
2 - alguns dos elementos desta crónica foram retirados
do portal electrónico “BigSlam”.■

LAM atinge 84% de
pontualidade em Abril
Maputo (O Autarca) – A LAM – Linhas
Aéreas de Moçambique anunciou ontem, segundafeira (13Maio19) ter atingido 84 por cento de pontualidade no último mês de
Abril.
Segundo uma fonte da companhia aérea de
bandeira nacional, no período em referência a
LAM realizou um total de
1.053 partidas.
A fonte da Linhas

Aéreas de Moçambique
assinalou que a presente
marca faz estar a companhia aérea de bandeira nacional ao nível das grandes
companhias aéreas de África.
Trata-se de um indicador positivo que tem
vindo a ser melhorado gradualmente pela LAM. A
pontualidade é um aspecto
crítico para o sector de aviação comercial, e a
LAM já esteve péssima.■
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