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Implantada em Sofala primeira aldeia com energia solar
Beira (O Autarca) – No quadro da implementação da iniciativa do
Presidente da` República, Filipe Jacinto
Nyusi, “Programa Nacional Energia
para Todos até 2030” que compreende
a massificação do uso de energia eléctrica e diversificação das fontes de produção, foi já implantada em Sofala a
primeira aldeia com energia solar. Trata-se da localidade de Chissinguane, no
posto administrativo de Estaquinha,
distrito do Búzi, sul da província de
Sofala.

Governador dc Sofala, Alberto Ricardo Mondlane, durante a inauguração da primeira aldeia
com energia solar a ser implantada na província, a localidade de Chissinguane, em Búzi

O sistema solar de geração de
energia eléctrica instalado na localidade de Chissinguane tem a capacidade
de 30 quilowatts, para beneficiar habitações, escolas, unidades sanitárias e

outros serviços de âmbito sócio-económico. Para já já foram estabelecidas 60
ligações.
A concretização da iniciativa
contou com o financiamento da GALP

Frase:

O que mais me surpreendeu com o passar dos anos... Foi descobrir que a
sinceridade é uma arma perigosa. Se vocé uma arma perigosa. Se você usa
demais as pessoas se afastam. Se você usa pouco os falsos se aproximam!■

e a empreitada foi executada pelo
FUNAE (Fundo Nacional de Energia).
A GALP apoia em Moçambique um
projecto que consiste na instalação de
sistemas solares fotovoltaicos e o acesso a energia elétrica em comunidades
de três províncias do país, nomeadaCÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/02/2019
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mente Cabo Delgado, Manica e Sofala,
cujo objectivo visa melhorar a qualidade de serviços essenciais ao desenvolvimento social e económico, educação
e saúde.
O Governador de Sofala, Alberto Ricardo Mondlane, que procedeu
a inauguração da primeira aldeia solar
na província, orientou a população beneficiária a estar vigilante, não permitindo que pessoas com comportamento
desviante vandalizem e ou roubem os

painéis solares e as baterias que garantem o funcionamento do sistema.
“É preciso que as populações
sejam vigilantes para que aqueles que
não gostam do desenvolvimento não
tenham espaço para roubar” – afirmou
Alberto Mondlane, tendo lembrado que
na cidade da Beira, por exemplo, tem
ocorrido muitos casos de vandalização
e roubo de materiais eléctricos. Tratase de acções de sabotagem que de Janeiro do ano passado a esta parte pro-

vocaram prejuízos a empresa EDM-EP
em cerca de 11 milhões de meticais.
O Governador Alberto Mondlane anotou, entretanto, que com a
instalação do sistema de energia solar
vai melhor substancialmente a qualidade de vida da comunidade local, que
passará a ter um atendimento mais adequado na unidade sanitaria e a escola já
pode leccionar o curso nocturne, incrementando-se deste modo o efectivo escolar.■ (Redacção)

Edilidade paga salários dos jogadores e técnicos do
Têxtil do Púnguè
Beira (O Autarca) – O Conselho Autárquico da Beira (CAB) compromete-se a pagar os salários dos jogadores e técnicos da equipa principal
de futebol do Clube Têxtil do Púnguè,
que este ano vai disputar o Moçambola, depois de ter sido qualificada na edição de 2018 da fase regional de apuramento.
O compromisso foi assumido e
tornado público na manhã desta terçafeira (19Fev2019) pelo Presidente do
CAB, Daviz Mbepo Simango, no decurso de um encontro que manteve no
seu gabinete de trabalhos com a direcção do clube fabril.
Importa salientar que a iniciativa da edilidade insere-se na continuidade do apoio que já vêem prestando o
Têxtil do Púnguè a vários anos, em reconhecimento das dificuldades que o
clube tem enfrentado por não possuir
um patrocinador efectivo.
“Queremos que a nossa cidade
produza campeões, jogadores que pos-

Pormenor do encontro entre o Presidente do Conselho Autárquico da Beira,
Daviz Mbepo Simango e os membros de direcção do Clube Têxtilo do Púnguè

sam representar a nossa seleção e para
tal temos que investir muito nos nossos
atletas” – afirmou Daviz Simango depois de confirmar que a edilidade assumirá, este ano, a totalidade das despesas com salários dos jogadores e técnicos da equipa principal de futebol do
Clube Têxtil do Púnguè.
Com este nobre e enorme ges-

to que o Têxtil do Púnguè passa a beneficiar da edilidade, é desde já desafiado a comportar-se positivamente no
seu regresso ao Moçambola.
O Têxtil do Púnguè é o clube
da cidade da Beira com maior massa adepta. O Têxtil do Púnguè é o primeiro
clube de Sofala a tornar-se campeão
nacional de futebol, em 1981.■ (R)
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Corte de meta difícil do Presidente Nyusi
- Muluzi wa mbwaya ngubodzi – O assobio é igual para todos os cães (O
mau comportamento de um, pode estragar a fama de todo o grupo). Pe.
Manuel dos Anjos Martins, in: Natisunge Cuma Cathu, 2014, p.44
Lá na aldeia do meu saudoso pai, em Cachomba,
no distrito de Mágoè, na província de Tete, há um ditado
popular que diz que a bagagem pesa quando estamos quase
no fim da viagem. De facto, quando estamos prestes a atingir à meta, sentimos o peso da fadiga. Mas o sonho de qualquer maratonista é cortar a meta, em primeiro lugar e sem
qualquer lesão. Infelizmente, na vida as coisas nem sempre
correm como desejamos. Nós temos os nossos planos e o
diabo tem os seus, para contrariar.
Depois de uma boa partida na condução da nau que
se chama Moçambique, as coisas parecem não estar a correr muito bem ao nosso presidente Filipe Nyusi. Por esses
dias, a avaliar pela “carrada” de constantes acontecimentos
perversos, deve não ter sono reparador. Compreende-se
perfeitamente, porquê o cancro de corrupção tem conduzido à cadeia dezenas de membros e ex-dirigentes de proa do
partido Frelimo. A Frelimo está a ser conotada, infelizmente, como um partido de ladrões.
Significa que algumas alianças tradicionais podem
ser desfeitas, aumentando os riscos de a Frelimo passar inesperadamente para a oposição. E se tal vier a acontecer,
no contexto da corrupção em que a Frelimo está mergulhada, haverá espaço para vingança e Inquisição. É curioso
que, no seio do governo moçambicano, seja apenas o presidente Nyusi a falar da corrupção. O “rebanho”, que normalmente segue às pegadas do “pastor” em acções de graça,
num estranho mimetismo que cheira à lambetotismo, lançou um lençol de silêncio sepulcral que só acompanha os
crimes políticos. Andam “mudos”, sobretudo os dirigentes
de pelouros que lidam directamente com o povo, como se
nada tivesse acontecido, estabelecendo uma zona de obscuridade e um silêncio comprometedor.

Num país democrático pode falhar tudo, até a saúde, mas nunca a justiça. Esta é o ingrediente para o desenvolvimento de qualquer nação. Sem justiça, não há saúde,
não há vida, não há desenvolvimento. A Frelimo precisa,
urgentemente, revisitar a sua epístola estatutária para voltar
a pensar Moçambique e colocar o bem-estar humano no
centro dos esforços de desenvolvimento democrático.
A situação militar em Cabo Delgado é periclitante.
Sem rosto e sem “nome”, os ataques duram, crescem e alastram-se como sarna. Estranho é o facto de o governo não
ter conseguido, ainda, mobilizar a opinião pública a despertar o espírito nacionalista contra os ataques que, além de
ceifar vidas humanas, criam terror e destroem bens da população.
Tenho observado, à propósito, que a sociedade civil moçambicana, paradoxalmente, age de forma contrária
às expectativas do governo: não condena os ataques, mas
também não apoia. Eles pretendem dizer, a avaliar pelos
pronunciamentos de alguns paladinos da oposição ao governo do presidente Nyusi, que a situação em Cabo Delgado é um problema dos políticos e não do país.
Há uma coisa que não pode ser ignorada: o terrorismo é um problema que ultrapassa as nossas fronteiras nacionais. Sem cooperação transfronteiriça aprofundada entre
todos os países afectados, nomeadamente Somália, Quénia,
Tanzânia, Malawi e a RAS, não haverá solução à vista.
Moçambique não tem meios para uma luta eficaz, precisa
de alta tecnologia para poder infiltrar, espiar, escutar e dar
caça às quadrilhas que usam as mesmas tácticas que a Frelimo durante a Luta de Libertação Nacional.
O caso Samito, mal gerido, pode levar a implosão
da Frelimo. Samito representa uma ala muito forte de al-
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Continuado da Pág. 04
guns camaradas que não se revêm nas políticas do presidente Nyusi. Não é propiamente o desejo de governar o
país que move Samito, a sua rebeldia tem que ver com o inconformismo pelos problemas que afectam o país. Não é
com expulsão de Samito que a Frelimo voltará às vitórias
retumbantes, é atacando o mal que causa asia a todos nós: a
corrupção e a pobreza. O presidente Nyusi parece ter compreendido que pior que combater um inimigo desconhecido, é combater um amigo conhecido. Há muitos “Samito”
dentro de Samito. Por outras palavras, uma acção contra
Samito é uma acção contra o eleitorado samoriano que tem
um peso significativo na Frelimo. A Frelimo precisa de reencontrar-se buscando a força no povo.
Finalmente, a situação da Renamo! Este é, para

mim, um “problema congelado”. Infelizmente, a Frelimo
continua a cometer o mesmo erro: o de apressar-se em desarmar a Renamo ao invés de envolvê-la e colocá-la nos
processos de tomada de decisão. As “matas”, onde estão a
maior parte dos guerrilheiros da Renamo, precisam de ser
transformadas em zonas de produção e produtividade e integradas no curso do desenvolvimento do país. Tal evita
que um guerrilheiro desmobilizado não seja um “guerrilheiro desgraçado” que continua a enfrentar os mesmos problemas básicos para a sobrevivência (comida, água, abrigo,
saúde, educação, justiça, etc.). O desarmamento da Renamo
é um imperativo nacional, mas tal nunca acontecerá sem
que a “perdiz” tenha o seu “quinhão” na distribuição dos
“nacos” (económico e político). Zicomo (obrigado) e um abraço nhúngue ao Mabuiango.■

Uma Data na História
Por: João de Sousa

18 de Fevereiro de 1917 ... Alfredo Pereira
magnífico acervo documende Lima
tal e fotográfico, vai ser re“Sobre Lourenço Marques alguns livros têm vindo
a ser publicados, todos eles centrados em imagens que nos
levam a recuar no tempo e, num constante apelo à memória, a recordar os saudosos anos que lá vivemos. Porém, daquilo que é a História da cidade, da sua génese e evolução,
nada tem vindo a lume.
Na verdade, Lourenço Marques teve uma pessoa
que se preocupou com o levantamento de tudo quanto, do
ponto de vista histórico, lhe respeitava. Um historiador que,
não sendo essa a sua principal actividade, promoveu várias
edições todas elas baseadas em aturadas e profundas pesquisas que o levavam a questionar, procurar, enfim, a "cavar".
Eram esses os "motores de busca" da época. Na
prática, os mesmos que existem actualmente para quem
quer fazer, deixando para os vindouros, uma História correcta, tão isenta de imprecisões quanto possível e que não
se baseie no plágio de obras já produzidas. O seu nome, Alfredo Pereira de Lima. De todas as obras que publicou, não
existe sequer uma disponível no mercado.
Visto isso, pela vontade e determinação de uma das
suas filhas - Cristina Pereira de Lima, co-herdeira de um

editado o livro "Casas que
Fizeram Lourenço Marques".
A escolha desta obra
em particular, a partir do
vasto espólio de seu Pai, não
foi despicienda. Porque de
história se trata, nada melhor
que recorrer ao próprio autor
para fazer uma pequena apresentação do tema: "Esta é a história de Lourenço Marques vivida pelos pioneiros e dos trabalhos em que se esforçaram para sua fixação no século XIX. À sua audácia temerária e ao seu espírito de sacrifício nessa gesta magnífica
de fazer Lourenço Marques, dedico este trabalho escrito no
ano LXXX da fundação da cidade."
OBS: Extracto da nota publicada por ocasião da reedição do livro “Casas Que Fizeram Lourenço Marques”,
de autoria de Alfredo Pereira de Lima. O autor nasceu no
dia 19 de Fevereiro de 1917. Completaria hoje os seus 102
anos de idade.■
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Fundos Fiduciários de Conservação trocam
nição e implementação de políticas soexperiências em Maputo
bre a hierarquia de mitigação, incluindo mecanismos de contrabalanço, na
Maputo (O Autarca) – A
Fundação para Conservação da Biodiversidade BIOFUND - em parceria
com o Projecto COMBO da Wildlife
Conservation Society organiza, em
Maputo, entre os dias 18 e 20 de Fevereiro corrente, um Workshop de Troca
de Experiências entre Fundos Ambientais de Madagáscar, Uganda e Moçambique, sobre os contrabalanços de biodiversidade como um mecanismo para
harmonizar o desenvolvimento económico e a conservação da biodiversidade.
Contrabalanços de biodiversidade visam garantir a compensação de
todos os impactos ambientais negatevos que eventualmente resultam de
projectos de desenvolvimento como é
o caso de grandes projectos agrícolas e
de indústria extractiva.
O evento, que para além de
sessões de trabalho incluirá uma visita
de estudo a uma area de conservação, a
Reserva Especial de Maputo, conta
com a presença de membros do Consórcio Africano de Fundos Ambientais
(CAFÉ) nomeadamente de Moçambique, Madagáscar e Uganda e instituições públicas do sector da conservação
destes países.
Num momento em que se multiplicam na comunicação social denúncias sobre os danos causados ao meio
ambiente e à biodiversidade por alguns
projectos de desenvolvimento incurrectamente conduzidos pelos seus promotores considera-se o tema é de extrema actualidade.
O Projecto COMBO está a trabalhar com os Governos, o sector pri-

vado e sociedade civil em quatro países da África para apoiar as políticas e
capacidade de cada uma destas nações
para conciliar o desenvolvimento económico e conservação da biodiversidade e serviços ecossistémicos. O objectivo consiste em contribuir para a defi-

Guiné, Madagáscar, Moçambique e Uganda. O projecto tem uma abordagem
multifacetada para melhorar os resultados da biodiversidade de projectos industriais e integrar as prioridades da
biodiversidade no planeamento económico.■ (Redacção)
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