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Younusse Amade lamenta falta de aplicabilidade do
Decreto que estabelece regras de atendimento às
necessidades especiais de pessoas com deficiência
Maputo (O Autarca) – O Segundo Vice-Presidente da Assembleia
da República e proeminente activista
social moçambicano, Younusse Amad,
lamentou a falta de aplicabilidade do
Decreto que estabelece regras de atendimento às necessidades especiais de
pessoas com deficiência no país.
Falando em Maputo no evento
que marcou a primeira celebração em
Moçambique do Dia Internacional de
Lesão Medular (05 de Setembro de cada ano), o parlamentar Younusse A-

Frase:

mad, um destacado activista que não oferece trégua à sua incessante luta pela
causa da protecção e promoção dos direitos especiais consagrados à favor
das pessoas com deficiência, denunciou no referido encontro que o decreto
em causa, nº 53/2008 de 30 de Dezembro, acabou expirando a sua validade
sem sequer conhecer a sua aplicação
(os decretos tem o prazo de validade de
10 anos), mormente no capítulo que
tange a sensibilidade.
“É muito triste e lamentável. O

Você deve chegar a um ponto onde o seu humor não
muda com base nas acções das outras pessoas!■
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decreto em referência expirou praticamente sem que tenha sido aplicado.
Praticamente só se cumpriu cinco por
cento das normas previstas” – afirmou
Amad, denunciando o Governo de não
ter procedido de forma a cumprir e fazer cumprir o dispositivo legal. “Não
se compreende como é que se emite
um Decreto e o mesmo Governo não se
digna a cumprir o seu conteúdo”.
O Decreto nº 53/2008 de 30 de
Dezembro aborda a necessidade de estabelecimento de dispositivos técnicos
que permitam a acessibilidade, circulação e utilização dos sistemas de serviços e lugares públicos das pessoas em
geral e em particular, das portadoras de
deficiência ou de mobilidade condicionada, ao abrigo da alínea f) do nº 1 do
artigo 204 da Constituição da República (CR). A alínea f) do nº 1 do artigo
204 da CR refere a competência do
Conselho de Ministros de “promover e
regulamentar a actividade económica e
dos sectores sociais”.
Por outro lado, o conceituado
parlamentar e activista social moçambicano criticou as associações de pessoas com deficiência por se manifestarem indiferentes como se tudo estivesse normal. “É preciso reagir sempre
contra esse tipo de situações. Temos
que lutar e encontrar novas formas de
luta, incluindo a promoção de manifestação para pressionar o Governo a respeitar todos protocolos que o país
subscreveu, incluindo a convenção Internacional da pessoa com deficiência”.
Foi bom comemorar o 5 de
Setembro
Relativamente a comemoração, pela primeira vez, este ano, no

Parte dos participantes ao evento que marcou a primeira celebração, em Moçambique,
do Dia Internacional de Lesão Medular (05 de Setembro de cada ano)

país, do 05 de Setembro, Dia Internacional de Lesão Medular, Younusse Amad congratulou os promotores da iniciativa, uma parceria que envolveu a
Sociedade Internacional de Lesão Medular e o Ministério da Saúde, BCI,
FAMOD e o Grupo de Lesão Medular,
recomendou para que a data passe a ser
celebrada regularmente. A celebração
teve como objectivo aumentar a consciência da população sobre as casusas,
prevenção, sequelas e a importância da
reabilitação.
Insurgiu-se, no entanto, contra
a retirada do ponto de debate aberto
que estava previsto no programa, salientando que o facto frustrou a expectativa de muitos participantes que se

deslocaram de vários pontos da cidade
e província de Maputo para dar a sua
contribuição. “É de lamentar que assim
tenha acontecido e esperamos que nos
próximos eventos não se repita o sucedido”.
Também aproveitou a ocasião
para manifestar a sua pronta disponibilidade em continuar a defender a causa
das pessoas com deficiência e também
exercer a sua influência ao nível da Assemebleia da República para fazer passar leis que garantam de facto os direitos das pessoas com deficiência com o
devido enquadramento das recomendações contidas na convenção internacional ratificada pelo Parlamento Moçambicano em 2010.■ (Érica Chabane)

CdM promove sensibilização sobre consumo da cerveja
Maputo (O Autarca) – A Cervejas de Moçambique (CdM), subsidiária
da AB InBev, em parceria com a CTA e a Administração do Distrito de Marracuene, promoveu na passada sexta-feira (13Set19), o arranque de uma campanha de sensibilização junto dos seus distribuidores, retalhistas e consumidores.
A acção inserida nos festejos do Dia Mundial do Consumo Responsável da Cerveja, que todos os anos se assinala na segunda sexta-feira do mês Setembro e que
é celebrado pelo grupo AB InBev a nível global há 10 anos, pretende-se que seja
estendida ao longo do país. O lema das celebrações do presente ano é “Beba responsavelmente hoje, celebre amanhã”.■ (Redacção)
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Por: Viriato Caetano Dias, Professor Universitário
(viriatocaetanodias@gmail.com)

Adeus, Papá Mugabe
- Das coisas mais duras da vida é ter
no coração sentimentos incapazes de
serem expressas em palavras – Artur
Fernandes Agostinho (1920-2011),
jornalista, locutor e actor português
Pediram-me, alguns amigos, para que eu falasse,
aos estudantes de um colégio, da vida e da obra do presidente Robert Mugabe, líder carismático e um dos mais notáveis espíritos nacionalistas e pan-africanistas que lutou
pela libertação do Zimbabué e da África em geral. Respondi-lhes que aceitar tal missão seria um grande atrevimento
da minha parte, porquanto existem, no país, figuras que tiveram o privilégio de estar e de conviver longamente com
Mugabe. Porque “a antiguidade é um posto”, é chegado o
momento de fazer um exercício arqueológico, convocando
esses “repositórios morais”, para desbobinarem memórias e
recordações soterradas de Mugabe.
A homenagem e a gratidão que chegam de todos os
quadrantes do mundo, incluindo daqueles que outrora foram cáustico e que nunca lhe pouparam pela verticalidade
das suas convicções em relação à luta pela liberdade e igualdade, sobretudo na questão do direito dos zimbabueanos à terra, mostrando-se rendidos a implacável justiça do
tempo. De facto, o tempo é o último juiz universal, perfeitamente imparcial. Quantas sumidades mentais morreram
neste “Vale de Lágrimas” por defenderem uma causa justa,
mas que colidia com os interesses dos “donos” do mundo?
Porque, aos olhos dos hegemónicos, no mundo dominando
pela “lei da selva”, o fraco sempre destoa!
Para Mugabe, a independência sem terra e a liberdade sem a igualdade quedavam despojados de sentido. Por
isso nunca deixou de lutar pelos mais fracos. Recusou o
simbólico estatuto de presidente de um país que era considerado o celeiro da África, mas sem a igualdade entre irmãos, facto que lhe valeu o apodo de ditador. Dizia ele que
no Zimbábue não havia lugares para escravos e senhores,

daí a implementação da reforma agrária, tacticamente recusada pela antiga potência colonizadora, em concluio com
Ian Smith, nas conversações de Lencastre House, esperando que o tempo impopularizasse os libertadores. A reforma
agrária introduzida por Mugabe, embora duramente contestada pelos seus detratores e seus acólitos, trouxe algum equilíbrio razoável entre irmãos. A lógica era a libertação do
Homem e da terra. Este processo adensou-lhe o número de
inimigos e uma interminável lista de sanções impostas pelo
Ocidente, em jeito de chantagem, por recusar a reedição do
passado colonial. Eu bem sei que há críticos do modus operandi da reforma, o que é absolutamente normal. Pessoalmente, não conheço processo algum estruturante sem erros
e sem “vítimas”. O mais importante não é uma pequena nódoa, pelo contrário, é a pluralização dos benefícios.
Armou o exército para defender a soberania do seu
país. Na tradicional táctica dos inimigos dos povos de, maquiavelicamente, “criar problemas para propor soluções”,
tinham surgido algumas “orquestrações da desordem” que
pretendiam, a pretexto dos direitos humanos, desencadear
uma onda de manifestações para derrubar o seu governo.
Estrategicamente, Mugabe nunca recorreu ao seu poderosíssimo exército para dissuadir os inimigos do país, fê-lo usando a educação. A esse respeito, convicto de que a ciência liberta o Homem, criou um dos melhores ensinos do
planeta, colocando-o ao serviço dos povos oprimidos como
forma de enfrentar os “patrões” do mundo. Soube ser solidário e retribuir a solidariedade, quando os países irmãos
solicitaram ajuda, sacrificando a vida de milhões de zimbabueanos. Portanto, o espírito solidário é uma bússola que
esteve sempre alojada na alma de Mugabe, porque compreendia de forma magistral que as desgraças não têm residência fixa: são rotativas.
Sem recursos, por culpa das malditas sanções, a inteligência do país conseguiu, com coragem e determinação,
travar o avanço de algumas doenças que definhavam o tecido social. Os profissionais da saúde fizeram – e ainda fazem – “omeletes sem ovos”, aproveitando-se dos obstáculos impostos para abrir janelas de oportunidades, proeza reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
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Dessa vez, ao invés da habitual coroa de espinhos, o presidente Mugabe recebeu da OMS o galardão de “Embaixador
de Boa Vontade.” A “orquestra da desordem” protestou.
Coitados, mal sabem eles que melhor galardão é aquele que
habita na alma de quem se beneficiou, e beneficia, das suas
políticas. É indelével!
Mugabe sempre pautou por uma política de inclusão, da transparência, de equidade, do progresso e do desenvolvimento democrático. É uma pena, uma grande pena
que, 2019 anos depois, o mundo prefira acumular pedras
que partilhar a hóstia da paz. Eu continuo a pensar que o Ocidente nunca compreendeu a dimensão humana de Robert
Mugabe. Ou comprendeu-a, daí o esforço titânico de inviabilizar os seus projectos, num esforço tendente a demonstrar a hipótese , que já morre de nulidade, de que a África
não é dotada de forja de soluções para os seus povos. Com
isso, pretendo demonstrar que, apesar do “isolamento” e
das sanções aplicadas contra o seu regime, Mugabe mante-

Reconstrução pós Idai e
Kenneth é projecto de 5 anos
Beira (O Autarca) – Numa extensa entrevista que o Director-Executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones, o
Eng. Francisco Pereira,
concedeu ao @Verdade,
revelou que a reconstrução
da cidade da Beira, da restante região centro massacrada pelo ciclone tropical
Idai e das zonas fustigadas
pelo ciclone tropical Kenneth no norte de Moçambique, “é um projecto de cinco anos”. Na referida entrevista, Francisco Pereira
explicou que dentre os vários desafios da “missão
patriótica” para a qual foi
indigitado, quão complexo
será montar o “puzzle” das
necessidades de milhões
de moçambicanos afecta-

dos, a intervenção das várias instituições governamentais e preferência dos
doadores, “todo o dinheiro
vem com endereço e depois não é todo ao mesmo
tempo”.
O Director-Executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones
referiu que relativamente à
reconstrução e intervenções de fundo “é um projecto a cinco anos, eu julgo
que é pouco para o desastre que foi. Nós no programa que apresentamos ao
Conselho de Ministros, no
dia 13 de Agosto, e foi aprovado, indicamos que a
maioria das actividades
começarão a ser realizadas
apenas em 2020” – assinalou.■ (R)

ve-se independente da ajuda externa e aprendeu a fazer valer o princípio de “orgulhosamente sós”, por meios próprios, em vez de vergar-se.
A história faz justiça, por isso, o libertará! Hoje, alguns podem estar a comemorar pomposamente a partida
deste homem de letras maíusculas, mas, quando o tempo amainar o turvar das águas do presente, muitos compreenderão a grandeza do primeiro estadista do Zimbábue independente. Mugabe não é apenas herói do Zimbábue, é, sim, do
mundo inteiro. Os feitos nobres de Mugabe constituem uma
herança, um património e uma fonte de inspiração para os
amantes da justiça, constantemente em estiagem neste “vale de lágrimas”. No coração de cada um de nós pulsa uma
parte da alma de Mugabe, visto que conquistou a intemporalidade que só os imortais têm direito.
Não escrevo estas frases para defender que Robert
Mugabe foi um santo, porque sei que a governação não é
uma marcha pela estrada de santidade. Mas as suas virtudes
foram superlativas em relação aos seus erros. Os próprios
zimbabueanos, sabendo fazer a distrinça entre a preciosidade e a poeira e recorrendo à sabedoria da Civilização Mwenemutapa dizem que “Não há poço algum que não possa ter
rã”. Apenas quero deixar claro que, da mesma forma que a
tinta preta pode ser aplicada a objectos não pretos, Mugabe
teve realizações nobres que merecem ser recordadas na hora em que entregamos o seu corpo ao solo pátrio, na hora
em que “volta à terra o que resta de quem tanto por ela suspirou”.
Nesta hora do adeus, que nunca será definitivo,
quando o Herói parte ao encontro de outros Heróis, que o
antecederam na implacável e incontorável viagem, protagonistas de Chimurenga (Mbuya Nehanda, Chaminuka, Hebert Chitepo, Joshwa Nkomo, Simon Muzenda, Josiah Magama Tongogara, Josiah Tungamirai, Josiah Chinamano,
Rex Nhongo, Edgar Tekere, Bernard Chidzero, Gumbo e
outros), um silêncio, diante da grandeza da obra, é uma atitude cumplice da ingratidão.
Uma coisa é certa: não morre a árvore cujas sementes se multiplicaram em outras e gigantes árvores. E consciente de que as minhas palavras não preenchem o vazio
criado pela morte de Mugabe, endereço à família enlutada
as minhas mais sentidas condolências. Nas eternas saudades criadas por esta cratera, continuarei a escutar o ecoar da
voz do meu líder. Termino empalmando uma frase do meu
ídolo académico Silvério Rocha e Cunha: “VIVE SEMPRE
QUEM NÃO FOR ESQUECIDO”. Zicomo, no abraço
nhúngue de sempre.■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

17 de Setembro de 1818 … Ilha de
Moçambique
Localizada num recife de coral, a ilha está ligada
ao continente por uma ponte com 3,80 km de comprimento,
da autoria do engenheiro Edgar Cardoso. Construída na década de 1960, a ponte sofreu recentemente grandes obras
de recuperação, estando totalmente reabilitada.
A Ilha de Moçambique adquiriu o estatuto de cidade em 1818 (faz hoje 201 anos) e foi a primeira capital de
Moçambique, até 1822. Quando Vasco da Gama ali aportou, em 1498, a ilha estava subordinada ao sultão de Zanzibar e era utilizada pelos árabes no seu comércio com o Mar
Vermelho, a Pérsia, a Índia e as ilhas do Índico.
Graças à sua situação geográfica estratégica, a cidade tornou-se um ponto de escala obrigatório das viagens
de ida e volta dos navios da Carreira da Índia, entre Lisboa
e Goa, e proveitoso entreposto comercial.
O interesse revelado por outras potências europeias
justificou a construção do seu vasto e valioso património
arquitectónico, que começou a ser erguido ainda em 1507,
quando os portugueses ali construíram a Torre de São Gabriel, onde hoje se situa o Palácio dos Capitães-Generais.
Classificada pela UNESCO, em 1991, como Património Mundial da Humanidade, a cidade possui, entre outros monumentos de valor, a Capela de Nossa Senhora do
Baluarte, datada de 1522, na extremidade norte da ilha (único exemplar de arquitectura manuelina em Moçambique),
e a Fortaleza de São Sebastião, a maior da África Austral,
totalmente erigida, entre 1588 e 1620, com pedras do balastro dos navios, algumas das quais ainda se veem na praia
mais próxima.
A ilha está dividida em duas partes, a norte, a "Cidade de Pedra", construída em pedra e cal e onde se encontram os principais monumentos e, a sul, a "Cidade Macuti",
material de construção tradicional feito com folhas de coqueiro.
A maior parte dos residentes vive da pesca, de alguma atividade agrícola e de artesanato. A população atual
é principalmente descendente de imigrantes bantus que ali

chegaram no ano 200 a.C.
A influência dos árabes que ao longo de séculos aportaram à Ilha de Moçambique é ainda hoje particularmente evidente no idioma local, o naharsa.■
OBS: artigo escrito com base em dados do portal electrónico da
UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa).■

Abertura semana comemorativa
do 25 de Setembro
Maputo (O Autarca) – O Ministro da
Defesa Nacional, Atanásio
Salvador M'Tumuke, procedeu na manhã desta terça-feira (17Set19), em Maputo, a abertura da semana
comemorativa do 25 de
Setembro sob o lema:
“FADM, Celebrando o 55º
Aniversário da Luta Armada, na Defesa da Pátria,
Manutenção da Paz, Rumo
ao Desenvolvimento do
País”.
Na ocasião, Ata-

násio Salvador M'Tumuke
afirmou que “é legítimo
que transformemos este
momento numa ocasião de
festa e é imperioso que sirva de oportunidade para
uma reflexão profunda sobre a situação de instabilidade vivida em alguns distritos do norte da província
de Cabo Delgado” – num
claro reconhecimento a
preocupação que o cenário
de insurgência no norte reprersenta ao Estado moçambicano.■ (R)
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