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A Paz é mais complexa para além do calar das armas
- O processo de pacificação não deve ser só o calar das armas. Exige acções
concretas
` de combate a pobreza, doenças e outros males que afectam a moral
social – Felicidade Cherinda, do Conselho Cristão de Moçambique (CCM)
Beira (O Autarca) – O Conselho Cristão de Moçambique (CCM)
celebrou há dias o 70º aniversário da
sua criação. Ao longo das sete décadas,
uma das maiores lutas travadas pelo
Conselho Cristão de Moçambique está
relacionada com o processo de pacificação e progresso das comunidades do
país. A organização reitera que se mantém firme nessa batalha e alerta que a
solução para a paz em Moçambique é
mais complexa para além do calar das
armas.

“O processo de pacificação no
país não deve se limitar ao esforço para
o calar das armas. Exige-se acções
concretas, por exemplo, no domínio de
combate a pobreza, doenças e outros
tantos outros males que afectam a moral social dos moçambicanos” – defendeu Felicidade Cherinda, do Conselho
Cristão de Moçambique (CCM).
Felicidade Cherinda falava na
cidade da Beira, no decurso das celebrações do 70º do CCM, que decorreram sob o lema “CCM 70 Anos Pre-

A Selecção Nacional de Futebol é o clube de todos nós e é importante

gando Evangelho, Amor, Reconciliação, Justiça e Paz”'.
Lembrou que desde o período
do último conflito armado em Moçambique que cessou com a assinatura do
Acordo Geral de Paz (AGP), em Roma, em 1992, o Conselho Cristão de
Moçambique sempre esteve empenhado no processo de identificação de soluções para o resgate da paz entre os
moçambicanos e o bem-estar das respectivas comunidades.
O CCM, logo após o AGP, para desincentivar o uso de matériais bélicos, promoveu o projecto trocar ar-

Frase: estarmos de mãos dadas, para que esta consiga alcançar bons resultados

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 23/08/2018

nos torneios em que está envolvida – Salimo Abdula
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Continuado da Pág. 01
mas por enxadas, que permitiu a recolha na época de mais de um milhão de
artifactos de Guerra.
O projecto trocar armas por
enxadas, segundo explicou ao O Autarca Felicidade Cherinda, trouxe múltiplos benefícios a sociedade moçambicana, lembrando que muitos cidadãos
que aderiram ao projecto receberam
em troca das armas instrumentos e insumos de produção, meios circulantes
(motorizadas e bicicletas) e outro tipo
de bens utéis à sua vida domestiva.
“O projecto visou atingir simultaneamente dois importantes objecttivos, nomeadamente o desencorajamento do recurso das armas como elemento importante para a promoção e
consolidação da paz; e o incentivo das
comunidades mais afectadas pela guerra a participarem activamente na construção do progresso do país através do
seu envolvimento na produção”.
Felicidade Cherinda afirmou
que esta missão foi cumprida e continua ainda a ser cumprida com sucesso,
mas a luta pela paz em Moçambique se
afigura ainda um grande desafio.
Defendeu a necessidade de se
continuar a privilegiar esforços para o
combate a fome, um dos maiores inimigos da humanidade na actualidade,
incluindo as doenças que reduzem significativamente a capacidade de participação dos cidadão na tarefa de construção do progresso.
Segundo o entrevistado, enquanto esses e outros males que afectam a sociedade moçambicana prevalecerem, fica difícil ainda assegurar o
bem-estar das comunidades.
“Temos de fortalecer acções

As armas recolhidas pelo CCM foram destruídas e transformadas em artigos de arte

de moralização espiritual da sociedade,
apostando seriamente em programas de
apoio redobrado aos sectores da educação, saúde, água, saneamento e segurança alimentar” – frisou.
Referiu que o Conselho Cristão de Moçambique está neste momento empenhado na sensibilização das comunidades para abandonarem o espírito que promove a prática de violência
doméstica, justiça pelas próprias mãos,
os casamentos prematuros e outros ma-

les que atentam a integridade física
moral dos cidadãos,
O CCM foi fundado em 1948 e
conta com 38 membros, dos quais 25 igrejas e 13 associações sócio-humanitárias.
Na província de Sofala, o Conselho Cristão de Moçambique está a
implementer projectos de desenvolvimento social nos distritos de Chibabava, Chemba, Nhamatanda, Machanga e
Marromeu.■ (Francisco Esteves)
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A paz efectiva de Moçambique está
condicionada a sua independência económica
- Quem paga ao gaiteiro escolhe a música – Yussuf Adam,
historiador moçambicano
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Somos pobres, por imposição histórica. Foram 500
anos de dominação colonial. Enquanto formos dependentes
económicos, um Estado “pelintra”, continuaremos a ser vítimas de chantagens de alguns doadores. Desde a sua independência nacional em 1975, Moçambique nunca teve um
modelo económico autónomo, com características próprias
e que espelhassem a realidade sócio-económica e cultural
do país. A pobreza absoluta obriga-nos a aceitar modelos ocos de conteúdos e receitas falhadas a troco de “empréstimos salvadores”, que não abrem caminhos para a realização plena do desenvolvimento.
A independência política, proclamada há 43 anos
no Estádio da Machava, não foi acompanhada da independência económica. Pior que isso, não fomos capazes de suplantar os defeitos que assimilamos dos colonos. Por isso
mesmo tenho afirmado, com alguma relutância, que a dependência económica humilha-nos e torna-nos “presas” fáceis dos caprichos e arrotos de alguns doadores. Eles (doadores) fazem aos outros (sobretudo os países economicamente frágeis) aquilo que não gostariam que lhes fosse feito. Por exemplo, impõem vontades, muitas vezes contra a
ordem constitucional, passam por cima dos valores culturais e éticos, criam grupos fantoches designados de “sociedade civil”, acalentam uma oposição doentia, alimentada
por uma casta de intelectuais descartáveis. Como diz o anúncio: “falam, falam, mas não fazem nada”.
Forçam a justiça para prender os nossos heróis nacionais, por terem inviabilizado a pilhagem das nossas riquezas naturais. Forçaram, igualmente, o Ministério da Educação a adoptar modelos insustentáveis de ensino que
não orientam os estudantes a assimilar os conhecimentos
locais e que não valorizam as experiências vividas. Encurtaram cursos, fundiram disciplinas metodicamente antagónicas, eliminaram o saber fazer e impuseram um ensino enfadonho, centralizado em estatísticas políticas e não nos
resultados. Obrigam-nos agora a aceitar uma “paz podre”
em troco de alguns meses de liberdade, até sugarem por
completo os nossos recursos naturais. Chamam-nos de “irracionais” quando exigimos racionalidade na maneira de
ser e estar desses doadores. Gostam de acelerar processos
históricos complexos sem nunca compreender os contextos,
as variáveis, enfim, a essência. Em seus assuntos domésti-

cos, querem-nos distantes como meros espectadores de
TVs, em nossos assuntos querem ser os decisores.
Faço aqui um parêntesis para salientar que fui vexado quando elogiei o então presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, pela sua coragem e frontalidade nas questões
diplomáticas. Durante a sua governação, Mugabe impos regras de cooperação e rompeu acordos com algumas organizações e países que apelidou de “sanguessugas.” Se por um
lado, a economia do Zimbabué derrapou devido a impiedosas sanções; por outro, os zimbabueanos souberam caminhar sozinhos, firmes e sem resignação diante da pesada
cruz da pobreza, fruto dos ditames da história. Ao cortar relações ambíguas com o Ocidente, Mugabe compreendera
que o sofrimento do seu povo seria proporcional às oportunidades: a igualdade e a liberdade. Para Mugabe, a chantagem é um saco vazio sem fundo, por isso bateu-se sempre
pela verticalidade das suas convicções. Sobre as convicções
de Mugabe, escrevi, nesta gazeta, a 23 de Março de 2015, o
seguinte: “A consciência para quem não se 'atrela' e 'acorrenta' aos bens materiais chega a funcionar como uma viaférrea, mesmo perante uma curva, não altera a sua firmeza
e consistência”.
A lição de Mugabe deve ser aprendida pelas nossas
lideranças. A esse propósito, na Praça dos Heróis Moçambicanos, no decurso das comemorações do Dia da Independência Nacional, a activista Graça Machel disse que o país
deve explorar os recursos naturais sem imposição e chantagens. Penso que a mensagem da Graça Machel não caiu de
“paraquedas”, é um alerta aos moçambicanos no sentido de
compreender a relação entre os recursos e os grupos terroristas que presentemente aterrorizam a província de Cabo
Delgado. De facto, seguindo esse raciocínio, só a independência económica nos libertará. Qualquer um com dois dedos de testa reconhece o valor da ajuda internacional no período pós-guerra, mas tal não deve significar subserviência
nem colocar-nos na condição de escravos. É uma realidade
absoluta que “A atitude de 'bom coração' provoca pobreza e
perpetuação da dependência”, caso contrário, “o pobre fica
mais pobre. Não fica mais pobre, mas fica mais preso. Isto
é, fica mais escravo”. Zicomo e um abraço nhúngue ao Celestino Checanhaza, edil de Tete, pelo seu espírito de justiça.■

Leia e Divulgue O Autarca
O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA
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Vodacom é desde hoje Parceira Oficial de
Telecomunicações da Federação Moçambicana de Futebol
Maputo (O Autarca) – A Vodacom rubricou na manhã desta quintafeira (23), em Maputo, um memorando
de entendimento com a Federação Moçambicana de Futebol (FMF) que visa
apoiar as actividades desta instituição e
da Selecção Nacional de Futebol, os
Mambas.
Através deste acordo, a operadora passa a ser um parceiro principal
da selecção nacional, apoiando a selecção moçambicana de futebol com diversos serviços de telecomunicações e
de inovação.
Por outro lado, a companhia de
telecomunicações irá lançar campanhas
de Marketing e promocionais como
forma de apoio aos Mambas.
“A Selecção Nacional é o clube de todos nós e é importante estarmos de mãos dadas, para que esta consiga alcançar bons resultados nos torneios em que está envolvida. Com este
acordo, pretendemos mais uma vez, solidificar o nosso compromisso com o
desporto no país. Vamos promover o
futebol, tornar mais forte o amor que
os moçambicanos têm pelos Mambas e
inspirar as gerações vindouras” – revelou Salimo Abdula, Presidente do Conselho de Administração da Vodacom,
momentos após a assinatura do Memorando de Entendimento com a Federação Moçambicana de Futebol
Para a FMF, o memorando de
entendimento hoje assinado com a Vodacom é um marco importante para alavancar o futebol nacional, dado que a
Selecção Nacional é o espelho do futebol a nível de uma Nação.
“Temos feito um grande esforço no sentido de trazer parceiros que acrescentam valor ao trabalho que fazemos e que nos ajudem a alcançar os

objectivos que traçamos para a selecção nacional. Neste momento, agradecemos a confiança demonstrada pela
Vodacom em prol do nosso futebol.
Posso vos garantir que esta parceria será muito importante para o desenvolvimento e modernização da Selecção Nacional à vários níveis” – afirmou o Presidente da FMF, Alberto Simango Jú-

nior, na mesma ocasião.
A iniciativa da Vodacom insere-se no quadro de acções e estratégia
de posicionamento da empresa no mercado. A Vodacom enquadra o desporto
no conjunto actividades que traz em alegria para a maioria dos cidadãos, desde os mais novos até as pessoas de idade adulto. ■ (Redacção)

Primeira-Dama trabalha na cidade da Beira
Beira (O Autarca) – No quadro da visita de trabalho que efectua desde
ontem, quarta-feira (22) até amanhã, sexta-feira (24) às províncias centrais de Manica e Sofala, a Esposa do Presidente da República, Isaura Ferrão Nyusi, trabalha
hoje, quinta-feira (23) na cidade da Beira. Neste momento Isaura Nyusi está no
bairro de Macurungo onde procede a certificação da maternidade-modelo de Macurungo. Uma maternidade-modelo é aquela que alcança a excelência, tanto nos
cuidados técnicos, como também na forma humanizada de tratar os pacientes.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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BM e MICULTUR assinam protocolo de cooperação
ção estatística do sector de turismo.
em áreas de interesse comum
O BM deve ainda comparticiMaputo (O Autarca) – O
Banco de Moçambique (BM) e o Ministério da Cultura e Turismo
(MICULTUR) assinaram na última segunda-feira (20), em Maputo, um protocolo de cooperação em áreas de interesse comum, com destaque para a
partilha de informação estatística do
turismo e a produção conjunta de informação estatística.
A cooperação entre as partes
inclui a troca de experiências no que
diz respeito às metodologias e técnicas
de recolha de dados estatísticos, formação, capacitação, bem como a partilha
de espaços, sempre que os imperativos
de racionalidade económica e financeira o recomendarem.

Nos termos do referido acordo,
compete ao BM partilhar informação
estatística de interesse público por si
produzida, bem como compilar e
disponibilizar as estatísticas da balança
de pagamentos, evidenciando a área do
turismo e dados sobre empresas ou
instituições sob sua supervisão
necessários para a produção de
estatísticas oficiais do turismo.
Compete ainda ao Banco Central, participar metodologias de produção estatística da balança de pagamentos de Moçambique, disponibilizar informação pertinente para a elaboração
de estudos e produção de estatística específica e utilizar a nomenclatura do
MICULTUR na produção de informa-

Rogério Zandamela, Governador do Banco de Moçambique (a esquerda) e Silva Dunduro,
Ministro da Cultura e Turismo, durante a assinatura de protocolo de cooperação

Crescimento Populacional em conferência
Maputo (O Autarca) – “O Crescimento Populacional e Desenvolvimento Sustentável de Moçambique: caminhos para a realização do Dividendo Demográfico” é tema de uma conferência a decorrer amanhã, em Maputo, numa iniciativa promovida pelo Ministério da Economia e Finanças. O encontro envolverá, igualmente, representantes do UNFPA e demais convidados.■ (R)

par, técnica e financeiramente, em inquéritos e censos do seu interesse específico e na condução do inquérito sobre
os gastos do turista em Moçambique,
bem como na produção da conta satélite do turismo.
Por seu turno, o MICULTUR
obriga-se a disponibilizar estatísticas
de interesse público por si elaboradas,
produzir e disponibilizar indicadores
de interesse específico do BM e fornecer dados de empresas ou instituições
sob sua tutela ou supervisão, necessários para a produção de estatísticas oficiais do turismo.
Nos termos do presente acordo, O MICULTUR tem ainda o dever
de partilhar conceitos e nomenclaturas
utilizadas na produção de estatísticas
oficias do turismo, disponibilizar elementos de bases de dados para estudos
e produção de estatísticas específicas e
partilhar metodologias de produção estatística da conta satélite do turismo.
O MICULTUR deve, também,
custear as despesas inerentes à capacitação dos seus técnicos em matérias da
Balança de Pagamentos que concorram
para a produção de informação sobre o
turismo, bem assim comparticipar técnica e financeiramente na condução do
inquérito sobre os gastos dos turistas e
na produção da conta satélite do turismo.
O protocolo é celebrado por
tempo indeterminado e a sua implementação deverá ser materializada através de uma Comissão Técnica conjunta, a ser constituída pelos focal
points das partes, dentre os quais será
eleito um Presidente, com mandato rotativo anualmente.■ (Redacção)

Liga Desportiva de Sofala
Contribuindo para a Promoção
do Desporto em Sofala
ADIRA JÁ
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DELEGAÇÃO DA BEIRA

COMUNICADO
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM). informa aos
seus estimados Clientes e ao Público em Geral que, para
dar lugar trabalhos de Manutenção Preventiva e
Correctiva, haverá Interrupção no fornecimento de
energia eléctrica no próximo Domingo, dia 26 de Agosto
de 2018 das 7:00 horas às 14:00 horas, afectando os
clientes dos Bairros: Munhava; Muchatazina, Esturro,
Massamba, Matacuane, Chota, Pioneiros, Maquinino,
Chaimite/Baixa e Ponta-Gêa.
Porque o restabelecimento de energia poderá ocorrer
antes da hora prevista, todas instalações deverão ser
consideradas como estando permanentemente em
tensão.
Pelos eventuais transtornos que a situação poderá
causar, a Electricidade de Moçambique apela aos seus
estimados clientes a devida compreensão.
Beira, aos 21 de Agosto de 2018
Iluminando a Transformação de Moçambique
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Desporto Escolar Provincial ambienta cidade da Beira
rece aos utentes.
Os jogos escolares um são um
viveiro de talentos desportivos.
As autoridades em Sofala apelaram aos alunos a levarem a sério o
desporto, defendendo que ajuda a praticar e elevar a capacidade cognitiva e
a massificação do ensino e aprendizagem.

Beira (O Autarca) – A cidade
da Beira é palco desde esta quinta-feira
(23) da disputa da fase provincial dos
jogos desportivos escolares ao nível de
Sofala.
Centenas de atletas estudantes
que participaram da fase anterior do
torneio, nomeadamente a distrital disputada nos treze distritos da província
de Sofala, estão concentrados na cidade da Beira.
São várias as modalidades que
integram o torneio cuja evolução será
em diversos espaços desportivos disponíveis na cidade da Beira.
A cerimónia oficial de abertura
dos jogos teve lugar a meio desta manhã no Pavilhão dos Desportos de Sofala, na Ponta-gêa, numa cerimónia orientada pelo Governador da Província,
Alberto Mondlane. Teria sido mais colorido e atractivo se o evento inaugural
tivesse tido lugar no recém inaugurado
Estádio Municipal da Beira, no bairro
da Munhava, pela qualidade, beleza e o
amplo espaço que a infra-estrutura ofe-

Por seu turno, as autoridades
municipais da Beira convidaram as delegações distritais a desfrutarem dos
melhores espaços que a urbe já oferece
para a prática do desporto, com destaque para o Estádio Municipal e a Bacia
de Retenção que proporciona condições para o desporto de canoagem.■
(Redacção)
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