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Conferência de Investimento de Doadores Pós-Idai 
terá lugar entre 31 de Maio e 1 de Junho  

 Beira (O Autarca) – Já está 
confirmado. A Conferência Internacio-
nal de Investimentos de Doadores, uma 
iniciativa que responde a passagem do 
ciclone Idai, que terá lugar na cidade 
da Beira, decorrerá entre os dias 31 de 
Maio e 01 de Junho próximos.  
 Inicialmente, a conferência 
lançada pelo Conselho Autárquico da 
Beira (CAB) estava prevista para ter 
lugar no passado mês de Abril. Entre-
tanto, uma articulação entre o Conse-
lho Autárquico da Beira e o Governo 
Central ditou o seu adiamento primeiro 
para finais de Maio corrente e agora 
para entre o último dia do mês em  cur- 
 

so e o primeiro de Junho próximo. 
 A conferência que será honra-
da com a participação do Presidente da 
República, Filipe Nyusi, irá reunir di-
versas entidades públicas e privadas 
nacionais e estrangeiras, com destaque 
para os governos central e locais, re-
presentantes do sector privado e de ins-
tituições financeiras, incluindo países 
doadores. 
 Pretende-se com a conferência 
mobilizar recursos principalmente para 
financiar projectos de reconstrução de 
infraestruturas destruídas pelo ciclone 
Idai, a construção de infraestruturas re-
silientes  as  mudanças climáticas, com   

destaque para a protecção costeira da 
cidade da Beira, um dos espaços geo-
gráficos mais devastadas pelo ciclone 
Idai ao nível da região centro e ainda 
fundos para apoiar programas de recu-
peração e assistência empesarial,tendo 
em conta que o tecido empresarial lo-
cal foi o mais prejudicado e a necessi-
dade de mitigar os impactos para asse-
gurar que as empresas voltem a funcio-
nar normalmente e cumpram o seu pa-
pel responsável pelo desenvolvimento 
sócio-económico local e do país em 
geral. Durante a conferência, o gover-
no central, o Conselho Autárquico da 
Beira e o sector privadp representado 
pela CTA apresentarão a radiografia 
dos estragos causados pelo Idai.■ (R)   

Frase: 
 

A coerência para quem não se « atrela » e « acorrenta » aos bens 
materiais chega a funcionar como uma via-férrea – Viriato Dias 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 16/05/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.5 71.89 EUR UE 

63.06 64.31 USD EUA 

4.41 4.50 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Desenhos (pouco) animados 
  
 O tio Patinhas, apesar da 
sua avareza e mau feitio, é uma per- 

sonagem divertida. Por boas causas, até é capaz de ser 
«um mãos largas». Ele e todos os bonecos da Disney 
têm como objectivo serem provocadores de alegria e 
bons sonhos. Podem enfeitar-se os quartos das crianças 
com qualquer uma destas figuras. Até os irmãos Metra-
lhas são uns bons malandros. Estas personagens vivem 
em ambientes normais, em lugares muito coloridos. As 
estórias são curtas, simples e sem grandes guerras – o 
Tom e Jerry, por exemplo, são dois inimigos que não 
podem viver um sem o outro; os extraterrestres são sem-
pre uns verdes e simpáticos que convivem amigavelmen-
te com os humanos. 
 Alguns bonecos, utilizando os super-poderes, con-
seguem voar, ficar invisíveis e com muita força. Entram em 
acção apenas em caso de grande necessidade como seja a-
judar uma velhinha a atravessar a rua. O resto do tempo vi-
vem escondidos num disfarce de pacatez e fragilidade. 
 Os bichinhos animados da Disney, e não só, são 
caricaturas bem intencionadas que se comportam como 
pessoas. Rir deles é rir de nós mesmos. 
 Contudo, os filmes animados japoneses que ulti-
mamente a garotada mais gosta de ver fogem completa-
mente a estes padrões. Nestes casos, os heróis, sejam tar-
tarugas replentemente verdes ou estúpidos robots, com-
portam-se sempre como autênticos monstros. Os ingre-
dientes destas estórias são a morte, a destruição, a vin-
gança, o ódio, a luta pelo poder total. Em todos os episó-
dios que tenho visto, os maus, que são mesmo maus e fe-
ios, (mas que, apesar disso, mal se distinguem dos bons), 
tentam exterminar tudo… a humanidade, o planeta, o u-
niverso. Na minha opinião, estes filmes têm todos os de-
feitos possíveis e imaginários – são violentos, cruéis, 
sem humor, sem referências humanas. Utilizando  a  pre- 
 

judicial táctica do seriado, a obtenção das crianças fica 
de tal maneira presa que elas são coagidas a ver sempre. 
 Vou contar uma das cenas desses desenhos ani-
mados que mais me horrorizou até hoje. Trata-se dum 
monstro do Dragon Ball que tem uma seringa na cauda; 
ele obtém a sua força matando e sugando-lhes as células. 
Na referida cena, a abjecta figura, sentindo-se enfraque-
cida, não teve escrúpulos de capturar um autocarro cheio 
com uma equipa desportiva e de chupar o sangue de to-
dos os jogadores, um por um. Eu vi! Não existe compa-
ração possível entre esta cena e aquelas em que o Tom 
passa por cima do Jerry com um cilindro, o fura como 
bala, ou o liga à corrente eléctrica. Nessas cenas, vê-se 
bem que é tudo a fingir, pois as personagens nunca so-
frem danos. Mas, na outra, a morte acontece mesmo com 
todos os requisites de malvadez. 
 Postos os factos, que medidas poderiam ser to-
madas? Estes desenhos passam constantemente na televi-
são e na promoção é dito: “Se perderes estes episódios 
não és ninguém!...” Assim, uma criança, impedida de 
ver esta série, acabará por sentir-se diminuída e humi-
lhada diante das outras. Nenhuma conseguirá ter o orgu-
lho necessário para gabar-se de eu já não vejo isso. Por 
outro lado, se alguns miúdos têm o privilégio de estar a-
companhados por adultos, a esmagadora maioria está so-
zinha diante toda aquela violência. Violência, diga-se, 
nada gratuita, pelo contrário. Se calhar, nem calculamos 
quanto nos irá custar de futuro. 
 Chego à conclusão que a interdição nem o acom-
panhamento são praticáveis. Será então preciso proibir 
esses programas? Creio que seria mais simples e civiliza-
do se os Directores dos Programas decidissem por eles 
mesmos, mudar a situação. É o bom senso, não o lucro, 
que deveria orientar estes senhores. Mas duvido que isso 
aconteça. Vai uma aposta?■     
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 A data de 14 de Maio é a ‘efeméride’ 
natalícia de H. T. Craveirinha. Antigo basque-
tebolista do Grupo Desportivo de Lourenço 
Marques (GDLM), na categoria de juvenis e 
juniores (1969-1970), e posteriormente em 
Portugal após 1976, jogador de futsal a nível 
institucional e funcionário de finanças do sec-
tor de contribuições e impostos, e técnico de 
registo de reportagem em vídeo, e edição.  

Qual a importância do facto? O facto de 
fazer parte da família Craveirinha de incontor-
nável mérito no desporto, na cultura-geral e no 
funcionalismo público de Moçambique, e por 
conseguinte, de Portugal, pelo período abran-
gente do pós-colonial na década de 1950 a 
1960 do despertar dos nacionalismos africanos 
com a independência do Gana em 1957, que 
desembocaria na inevitável independência dos 
nativos africanos de Moçambique depois de 
uma insurgência armada, no norte e centro do 
território, contra a ocupação colonial portu-
guesa (1964-1974).  
 Desse facto, surgiria a consequente diás-
pora de muitos nascidos em Moçambique,  so- 
 

bretudo filhos de colonos europeus, de goeses, 
chineses, ou descendentes, mestiços (cristãos e 
muçulmanos), e de alguns baNto assimilados, 
que encurralados pelos ventos ciclónicos da 
história se viriam forçados a recomeçar do ze-
ro na Europa, e noutros quadrantes do planeta.  

 

Se os primeiros sinais de 1957, acima 
referidos, na altura, tivessem sido escutados 
por ‘S. Bento’ em Lisboa, o destino teria sido 
outro. A transição seria menos violenta. 

 

 Assim foi com H. T. Craveirinha, antigo 
atleta do Desportivo da então colonial Louren-
ço Marques. É filho do falecido comendador 
João Craveirinha [sénior] (1920-1997) e so-
brinho do também falecido e laureado poeta 
José Craveirinha (28.05.1922 – 2003.02.06).  
Nas representações iconográficas apensas, al-
gumas fotos ilustrativas que conseguimos ob-
ter do percurso existencial de H. T. Craveirin-
ha que a 14 de Maio comemora o seu aniver-
sário natalício, que desejamos continue a co-
memorar muitos mais perene de vitalidade, 
que consta ser sua índole. ■ Raimundo Maqi-
vale. 
 

Maio: Mês Craveirinha 
14, 18, 28, 31. 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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14 de Maio: H. T. Craveirinha 
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À esquerda em 
cima▲: a equipa 
júnior de basquete do 
GDLM de 1970. 
H.T.C é o nº 5. ▼ 

Moçambique – LM. Fases 
da vida de H.T. 
Craveirinha no centro 
comercial John Orr na 
baixa em 1954 e 1956 
com a mãe. À direita na 
quinta da família na 
Machava – Tsalala, 1964. 
Em baixo no atelier do 
irmão pintor com a Tina e 
a Katie Waddington ao 
fundo, e a mãe Dona 
Cacilda, com a mão na 
cabeça. Foto tirada pelo 
irmão em 04.01.1967. 

 

 

Moçambique - 18 Maio 1968: 
H.T.C., na sala com o pai e a mãe 
no sempre lembrado aniversário do 
irmão mais velho, pintor, ausente no 
exílio. 

 

Duas imagens finais: 
H. T. Craveirinha em 
Portugal, na década de 
1980, e com a então 
namorada, mais tarde 
esposa. 

Material 
compilado 
por 
Raimundo 
Maqivale.  
Agradecid
o  
às fontes 
familiares. 


