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UCM reitera comprometimento com excelência
Beira (O Autarca) – O Reitor
da Universidade Católica de Moçambique, com sede na cidade da Beira reafirmou no último sábado (15JUN19) o
compromisso` da UCM em relação a a
excelência em matérias de ensino e aprendizagem, pesquisa científica, extensão, inovação tecnológica e empreendedorismo profissional.
O Prof. Doutor Padre Alberto
Ferreira renovou o repto no seu discurso alusivo à cerimónia de graduação de
licenciados e mestres formados pela
Faculdade de Economia e Gestão, Faculdade de Ciências de Saúde e o Instituto de Educação a Distância da Universidade Católica de Moçambique,
três unidades básicas da região-sede da
UCM, Beira.
Finalistas da UCM graduados no sábado

O homem não teria alcançado o possível se,
não tivesse tentado o impossível – Max Weber
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“Queremos reafirmar o nosso
compromisso, enquanto Universidade
Católica, de 0que o projecto educativo e
formativo desta instituição universitária se esforçará por continuar a buscar,
sempre e cada vez mais, a excelência
em matérias de ensino e aprendizagem,
pesquisa científica, extensão, inovação
tecnológica e empreendedorismo professional”.
Educação de qualidade é um direito
para todos e não um privilégio para
poucas pessoas
A UCM graduou no último sábado 593 finalistas, dos quais 30 Mestres em Saúde Pública, Gestão de HIV
e SIDA (Faculdade de Ciências de
Saúde 03); Economia, Gestão de Recursos Humanos, Contabilidade e Auditória, Administração e Gestão de Negócios, Sistema de Informação Geográfica (Faculdade de Economia e Gestão 25); e Gestão de Sistemas de Informação (Instituto de Educação a Distância 02). Destes 11 são do sexo feminine. Relativamente aos Licenciados
(563), 130 são de cursos da Faculdade
de Economia e Gestão, 315 do Instituto
de Educação a Distância, e 118 da Faculdade de Ciências de Saúde. Do total
dos 563 Licenciados, 322 são do sexo
feminino, representando a maioria.
“Os números de graduandos
que acabámos de vos apresentar estão
carregados de um significado muito
importante, para a UCM, em particular
e a sociedade, em geral, pois, são números que, por um lado, simbolizam o
nosso esforço e compromisso colectivo
de colocar o conhecimento ao serviço
das moçambicanas e dos moçambicanos. Por outro lado, os mesmos números não são apenas cifras que irão ali-

Prof. Doutor Padre Alberto Ferreira, Reitor da Universidade Católica de Moçambique

mentar os dados estatísticos de estudantes que se formam nas instituições
de ensino superior do nosso país, mas
representam, acima de tudo, o compromisso da UCM de oferecer um ensino
superior de qualidade e acessível a
muitos, significando, também, que a educação de qualidade é um direito para
todos e não um privilégio para poucas
pessoas.
Por isso, esperamos que estas
mulheres e estes homens, qualificados
em diversas áreas do conhecimento, i-

rão saber valorizar o tesouro do saberser, saber-estar e saber-fazer que transportam dentro de si, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável da sociedade”.
Durante a cerimónia de graduação, os governos provincial de Sofala e da autarquia da Beira reconheceram o nível de excelência da Universidade Católica de Moçambique, comprovado pela colocação no mercado de
emprego de técnicos de qualidade.■
(Redacção)

PROBLEMAS DE NATUREZA TÉCNICA INVIABILIZARAM A INSERÇÃO DE
UMA SÉRIE DE ARTIGOS PROGRAMADOS PARA A PRESENTE EDIÇÃO, INCLUINDO A ÚLTIMA SÉRIE DE FASCÍCULOS LIVRES, DE AUTORIA DE MPHUMO KRAVEIRINYA, O NOSSO COLUNISTA JOÃO CRAVEIRINHA, QUE ABORDA A VERDADEIRA HISTÓRIA DO TECIDO DE MOÇAMBIQUE – A KAPULANA,
CUJA PUBLICAÇÃO NO O AUTARCA VISA A ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA
O JORNAL ATRAVÉS DA VENDA DO SEU LIVRO.■
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Não há dúvidas, a Nadarco vai tomar uma decisão positiva
- Félix Machado, agente económico e vice-presidente da Associação Comercial da Beira
Beira (O Autarca) – Desde da
semana passada que se sabe e sobretudo hoje cresceu a expectativa para saber do anúncio da decisão final do consórcio liderado pela empresa norte-americana Anadarko, da decisão final
de investimento do projecto de Gás
Natural Liquefeito da bacia do Rovuma.
Trata-se de um evento marcado para esta tarde, com a participação
do Presidente da República, Filipe
Nyusi.
O projecto GNL Golfinho Atum já emprega mais de 2.000 moçambicanos, dos quais 800 são originários
de Palma, Cabo Delgado; e estima-se
que no total o projecto venha criar mais de 5.000 postos de trabalho directo e
45.000 empregos indirectos.
Será o maior investimento em
Moçambique e o sector privado está
expectante as oportunidades de negócio. Mas, antes, tendo em conta toda
conjuntura em volta ao projecto, em
Cabo Delgado, é ter a certeza de que o
projecto avançará? – perguntamos a
Félix Machado, Economista, empresário e vice-presidente da Associação
Comercial da Beira (ACB:
- “Não há dúvidas, a Nadarco
vai tomar uma decisão positiva”
Félix Machado fala dos ganhos
a seguir ao anúncio:
- “Só um anúncio desse já tem
um impacto positivo. Se o gás a ser explorado pela Nadarco estivesse cotado
na bolsa de valores, subia amanhã já. O
meu prognóstico, primeiro, é que será
positivo. Segundo, um anúncio positivo da Nadarco significa que vai alavancar a economia moçambicana até a
valorização do próprio Metical. Em

termos de inflacção e aceitação a nível
internacional Moçambique vai surgir
num outro patamar. Isso valoriza. Todos aqueles aspectos negativos desaparecem porque uma multinacional como
essa a afirmar que vai investir em Moçambique significa acreditar que existe
uma credibiliza Moçambique. Se, provavelmente, existiu cepticismo, a partir
de hoje reaparecerá a confiança. Isso
vai alavancar outros investidores internacionais a olharem Moçambique como um destino preferencial do investimento. Porque muita vezes os outros
investidores esperam a decisão dos que
já estão no terreno”.

O nosso enrevistado afirmou
que tendo em conta o valor do investimento, o projecto representa um grande ganho ganho para o país, mas sublinha: “Todo o sector empresarial de
Moçambique devia participar. Sem
querer ser localista, um investimento igual ao da Nadarko é sempre uma mais
valia para a economia do país. Mas se
parte significativa do investimento pagar serviços de multinacionais deixa
logo de ser mais valia. Uma parte significativa do investimento deve beneficiar as empresas moçambicanas prestando serviço e não distribuir dinheiro”
– concluiu Félix Machado.■ (R)
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 4
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de
Arte produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal
Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.
A Propaganda Política servindo-se da ARTE
Desde os tempos muito antigos que a Arte é
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados
ou forçados a produzir nesse sentido. No caso
específico do Calendário Tempo, de Abril 1983 até
Março 1984, não foi assim. A execução desse
calendário (bilingue) partiu de uma iniciativa
privada do seu promotor Mphumo JOÃO Craveirinha
com a então ‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide
descrição na epígrafe acima).
À esquerda, a representação duma obra do
pintor e escultor, e alfaiate, Mukumbuza Machava,
mais tarde, abusivamente utilizada para ilustrar
aleatoriamente o Mês de Junho 1983, com o ‘carimbo
oficial’ do 4º Congresso e do slogan: “O Povo é a
barreira intransponível contra a qual se esmagam
todas as manobras da reacção.”
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