Ano XIX
` – Nº 3648 – Terça-feira, 26 de Fevereiro de 2019

UCM é a melhor universidade moçambicana privada
Beira (O Autarca) – A Universidade Católica de Moçambique
(UCM), com` sede na cidade da Beira e
fundada em 1995, é a melhor classificada entre as instituições de ensino superior privadas moçambicanas alistadas no mais recente ranking (Janeiro
de 2019) da Webmetrics, o maior na área acadêmica a nível mundial.
A Universidade Católica de
Moçambique funciona actualmente
com dez faculdades, nomeadamente de
Ciências de Saúde, Economia e Gestão, Direito, Ciências Sociais e Políticas, Ciências Agronómicas, Educação
e Comunicação, Engenharia, Gestão de
Recursos Florestais e Faunísticos, Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia

Faixada principal do edifício da Universidade Católica de Moçambique (UCM), no bairro das
Palmeiras, cidade da Beira, onde funciona a Faculdade de Ciências de Saúde (FCS)

São necessários dois anos para aprender a falar e
Frase:
sessenta para aprender a calar – Ernest Hemingway
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No último ranking, a Webmetrics apresenta avaliação de 11.999 instituições de ensino superior a nível
mundial e em África estão quotadas
1.685 universidades.
Com Princípios e Valores alicerçados a uma comunidade académica
que, dum modo rigoroso e crítico, contribui para a defesa e desenvolvimento
da dignidade humana e para a herança
cultural mediante a investigação, o ensino e os diversos serviços prestados às
comunidades locais, nacionais e internacionais; além de consagrar-se sem
reservas à causa da verdade, distinguindo-se pela sua livre investigação
de toda a verdade acerca da natureza,
do homem e de Deus –, no conjunto de
todas instituições de ensino superior
moçambicanas (públicas e privadas) a
UCM é a terceira melhor classificada,
depois das Univesidades Eduardo
Mondlane (UEM) e a recentemente extinta Universidade Pedagógica (UP),
ambas públicas.
O Ranking global da Webmetrics é liderado pela Harvard University, uma universidade privada situada
na cidade de Cambridge, estado de
Massachusetts, nos Estados Unidos da
América, com uma verba estimada em

Padre e Phd Alberto Ferreira, Magnífico
Reitor da UCM, com sede na Beira

39,2 bilhões USD em 2018. Os EUA
dominam o Ranking mundial ocupando as três primeiras posições com universidades todas privadas. Na quarta
posição está a Universidade de Oxford,
uma instituição de ensino superior pública britânica, situada na cidade de
Oxford, sendo uma das mais importantes instituições de ensino do Reino Unido e é a mais antiga universidade do
mundo anglófono e a segunda mais an-

tiga da Europa.
Em África, onde estão quotadas 1.685 universidades e a University
of Cape Town, da vizinha África do
Sul, é a melhor classificada que no
ranking global ocupa a 272ª posição.
Em Moçambique, a UEM, que
no contexto continental está classificada em 39ª posição e no ranking global
ocupa o lugar 2.1992, é a instituição
com melhor posicionamento, seguida
da extinta UP, também pública, que no
ranking global ocupa o 7308 lugar.
A UCM, a melhor classificada
entre as instituições de ensino superior
privadas moçambicanas, sendo a terceira melhor posicionada no ranking
nacional, no ranking global ocupa a
posição 7.838.
O facto de possuir uma rede de
infra-estruturas melhoradas e a disponibnilização e disseminação sistemática dos resultados de investigação ciêntifica e técnico-administrativo concorrem para a melhor classificação da
UCM no ranking global da Webmetrics.
As três mais destacadas universidades moçambicanas no ranking
global estão entre as primeiras dez mil
instituições de ensino superior no mundo.■ (Érica Chabane)

Parque Nacional da Gorongosa e a Universidade de Oxford
celebram acordo para iniciativa “Projecto Paleo-Primata”
Chitengo (O Autarca) – O
Parque Nacional da Gorongosa (PNG),
na província de Sofala, assinou um acordo de colaboração plurianual com a
Universidade de Oxford (Reino Unido)
para uma iniciativa denominada “Projecto Paleo-Primata”. O Projecto Paleo-Primata é liderado por Susana Carvalho - Professora Associada de Paleo-

antropologia, na Escola de Antropologia e Etnografia de Museus, onde coordena os Modelos de Primatas para o
Laboratório de Evolução Comportamental, no Instituto de Antropologia
Cognitiva e Evolutiva.
Susana Carvalho está a liderar
uma equipa interdisciplinar internacional de cientistas de renome das áreas

da geologia, espeleologia, paleontologia, paleobotânica, arqueologia, primatologia, genética e biologia da conservação. O grupo de investigadores representa instituições de sete países, nomeadamente Moçambique, Reino Unido, Portugal, Alemanha, EUA, África
do Sul e Chile). Nas suas investigações
preliminares, já descobriram os primei-
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ros fósseis de mamíferos do Mioceno
do Vale do Rift de Moçambique, dentro do Parque Nacional da Gorongosa.
Susana Carvalho explica que
eles identificaram vários sítios fósseis
promissores no Parque da Gorongosa e
iniciaram o que poderá ser um esforço
de exploração e pesquisa de várias décadas que poderá produzir novas ideias
sobre quando e como os nossos primeiros antepassados humanos evoluíram
em África. A equipa também está a
concentrar-se na ecologia moderna única do parque para desenvolver uma
melhor compreensão dos ambientes
onde os primeiros seres humanos evoluíram. Outro ramo poderoso deste
projecto multidisciplinar único é o foco
no estudo de primatas modernos, e as
suas adaptações comportamentais à ecologia da Gorongosa, para modelar
como, no passado, os nossos ancestrais
humanos podem ter conseguido viver
em habitats semelhantes. A Universidade de Oxford actualmente tem seis
estudantes de doutorado e um pós-doutorando – em prestigiadas bolsas de estudo e investigação, incluindo Clarendon Fund da Universidade de Oxford,
ESRC, AHRC e Leverhulme Trust –
realizando os primeiros projectos primatológicos com os macacos-cães e
macacos-de-cara-preta da Gorongosa.
Em 2018, a Escola de Campo
Paleo-Primata Oxford-Gorongosa teve
o seu primeiro teste oficial. Actualmente, esta é a única escola de campo
do continente africano que oferece formação interdisciplinar em Paleoantropologia, Primatologia e Ecologia. 50%
dos estudantes são seleccionados nas
universidades moçambicanas de todo o
país. Carvalho está actualmente a su-

A pesquisa paleoantropológica e primatológica no PNG envolve uma escola de campo e
formação para estudantes de licenciatura e póslicenciatura em Moçambique e Oxford

pervisionar dois estudantes de Licenciatura de Moçambique que desejam
seguir a primatologia e a paleoantropologia.
A Universidade de Oxford tem
o prazer de fazer parte desta colaboração empolgante. A Escola de Antropologia e Etnografia de Museus é um departamento dinâmico e estimulante, o
maior e sem dúvida o mais diversificado do Reino Unido.
Sob a liderança da Susana Carvalho, a pesquisa nas áreas de primatologia e paleoantropologia está a tornar-se uma grande força dentro da Escola. A colaboração com o Parque Nacional da Gorongosa proporciona uma
excelente oportunidade para actividades de investigação produtiva, bem como oferece possibilidades únicas de
ensino colaborativo e orientado para a

investigação. A este respeito, a escola
de campo oferece oportunidades únicas
para os estudantes em nível de licenciatura e pós-licenciatura, e em vários
graus, para experimentar a pesquisa de
campo em primeira mão.
Sobre a Gorongosa
O Parque Nacional da Gorongosa é o principal parque nacional de
vida selvagem de Moçambique, localizado na extremidade sul do Grande
Vale do Rift do Leste Africano. É o lar
de alguns dos ecossistemas biologicamente mais ricos e geologicamente
mais diversos do continente africano.
As suas fronteiras abrangem as grutas
e desfiladeiros do planalto de Cheringoma, as vastas savanas do Vale do
Rift, e a preciosa floresta tropical da
Serra da Gorongosa.■ (REdacção/
PNG)
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

26 de Fevereiro de 1943 … Alexandre Langa
Lembro-me da sua entrada para o Grupo RM, uma
vez deixado o APIE, onde trabalhou. Decorria o ano de
1979. Rafael Maguni era o Director Geral da Rádio Moçambique. Ele e António Alves da Fonseca (na altura Director Comercial) dão corpo a uma ideia que tinha sido discutida numa das reuniões da Direcção da RM. Formar um
grupo musical sob tutela da Instituição. A formação do grupo levou a que os seus elementos fossem integrados no
quadro de pessoal da Estação Emissora. Foi inédito. São
conhecidos na história da radiodifusão poucos casos desta
natureza.
Havia, devem estar lembrados, ao tempo do Rádio
Clube de Moçambique, as Orquestras de Variedades, de
Salão e Típica, formada por músicos que não eram funcionários do Rádio Clube de Moçambique, com excepções feitas (que eu me recorde) aos maestros Artur Fonseca e António Gavino.
A ideia de Rafael Maguni pareceu (pelo menos para muitos cépticos da altura) “um bicho de sete cabeças”.
Com o andar do tempo começaram a aparecer os resultados. O Grupo RM era referência de qualidade do nosso
cancioneiro e por via disso, era chamado a actuar nos mais
diferentes e prestigiados locais.
Ao tempo da sua fundação, (Janeiro de 1979) é importante lembrar os nomes dos seus integrantes: Abel Chemane, Alexandre Langa, Billy Cuca, Hermenigildo da
Conceição Daniel (Sox), Humberto Carlos Benfica (Wazimbo), José Danel Tcheco (Zeca), José Guimarães, José
Mucavele, Milagre Langa, e Pedro Ben.
Em 1985 Alexandre Langa deixou o Grupo RM
mas continuou funcionário da Rádio Moçambique, afecto
ao Departamento de Produção Musical, onde trabalhou
com Domingos Macamo, Ernesto Zevo e Zeca Tcheco, vindo a reformar-se em Setembro de 1996.
Em palco Alexandre era uma figura quase estática.
Elegante e grave ao mesmo tempo. Com o aprendizado que
lhe advêm duma primeira viola construída a partir duma lata de “azeite doce”, Alexandre Langa, nascido na localidade de Indlhaveni, distrito do Chibuto, expõe-se para a música com 15 anos de idade. O tempo da pastorícia, da ajuda
nas lides domésticas, dava sinais de acabar.
Gravou pela primeira vez em 1965, na África do
Sul, sob o pseudónimo “Kid Munyamani”, ao tempo em
que Spokes Mashiana, com quem conviveu, era o “rei do
kwela”. Ele foi companheiro de Fany Fumo. Já nesse tempo demonstrou as suas qualidades como guitarrista, saxofonista, trompetista, vocalista e compositor, qualidades que
ganharam outra dimensão (para bem melhor), quando, depois da independência de Moçambique, faz o retrato dos

males sociedade, reflectidos na prostituição, alcoolismo,
candonga, banditismo, e ociosidade.
Atrevo-me a dizer que Alexandre Langa foi o artista com mais canções gravadas na Rádio Moçambique. As
estatísticas indicam 150 títulos.
No décimo ano da morte deste artista comemorado
em 2013, por iniciativa da “Conga”, sob direcção do meu
colega e amigo Izidine Faquirá, um grupo de músicos moçambicanos reuniu-se no espaço “African Lounge” para o
registo dos seus temas mais populares.
Na ocasião foi produzido um CD com 12 temas
cantados por músicos contemporâneos do Alexandre e da
nova geração, tais como Dimas, Wazimbo, Elvira Viegas,
Roberto Chitsondzo, Muzila, Yolanda, Bernardo Domingos, Bob Lee, entre outros.
Os músicos foram acompanhados por talentosos
instrumentistas e coristas dentre os quais, Nando (viola baixo), Bernardo Domingos e Tomás (guitarra), Raimundo e
Tomás (teclados), Miranda (bateria), Sizaquel, Sandra e
Soretes (coros).
O seu nome está inscrito numa rua de Maputo, situada no Distrito Urbano Ka Maxaquene (Maxaquene D).
Ele influenciou sobremaneira a música popular moçambicana e contribuiu para o lançamento e sucesso de outras
grandes referênciais musicais do nosso País.
Se estivesse fisicamente connosco, Alexandre Langa completaria hoje os seus 76 anos de idade.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Correspondênci@ Electrónic@
Por: Viriato Caetano Dias
(viriatocaetanodias@gmail.com)

A auto-estima não é almoçável nem jantável
- Eu falaria da falta de referências políticas ou falta de lideranças exemplares ou capazes de
contaminar positivamente as bases. É muito cáustico e, simultaneamente, reducionismo falar
de referências governamentais, porque corruptos e pessoas de condutas censuráveis não se
encontram apenas no poder executivo – Extraído de uma conversa com o amigo Nkulu
A baixa auto-estima dos moçambicanos ou mesmo
a sua inexistência tem uma causa: a descrença nos dirigentes. Enquanto não houver clareza sobre o papel dos dirigentes, o povo procura e promove outros “deuses”, estrangeiros, para os admirar. Ou até mortos. Neste caso, os clássicos estavam certos: “os mortos governam os vivos”.
Quantas vezes, perante situações de violações dos direitos
humanos, a sociedade não evoca o nome de dirigentes finados que actuaram em defesa dos mais pobres? Quantas vezes não ouvimos dizer, com ou sem razão, que no estádio
de Samora as coisas eram diferentes! É sempre mais fácil
reinventar o passado quando o presente é fraco.
De facto, de algum tempo a esta parte tenho vindo
a dizer que apagou-se a chama da Unidade Nacional. Faltam líderes que consigam unir a família moçambicana, que
agreguem valores e que despertem o patriotismo adormecido. O mesmo que nos recoloque a sonhar colectivamente,
como de resto o fizeram as gerações que nos antecederam,
as de 25 de Setembro de 1964 e do 8 de Março, na dura e
longa caminhada para a liberdade, defesa e reconstrução
nacional. Dizem que os grandes homens despontam nas crises. As crises continuam a fustigar os moçambicanos, mas
ainda não surgiu uma figura arrojada capaz de coalescer
vontades para o bem de Moçambique.
O país apressou-se em defender a ideia da criação
de riqueza, sem fortificar as instituições de justiça. Isto é,
sem limpar a alma dos que prevaricam os interesses superiores do Estado moçambicano. O resultado disso é que o
povo caminha dividido e sem confiança. Aqui está a grande
diferença entre o “ontem” e o “hoje”. Ontem a fome era para todos. Mas com a directiva de que os moçambicanos devem ser ricos, assiste-se, actualmente, uma nova e dura rea-

lidade: enquanto uns comem, outros fazem calendário de
jejum imposto pelas vicissitudes da vida.
A situação de instabilidade como a de Cabo Delgado, em que parte do nosso corpo (Moçambique) está a ser
destruída, levaria a mobilização voluntária de milhões de
almas de moçambicanos para a defesa da pátria. Infelizmente, nem uma passeata, nem uma marcha, nem mesmo
um grito de solidariedade. Assobiam para o lado e atiram à
responsabilidade ao governo da Frelimo. Os terroristas não
escolhem governos, partidos políticos, etc., o que eles querem é destruir uma ordem, para implementar outra, com base no terror. Há muitas formas de luta, uma delas e, quiçá a
mais eficaz, é a demonstração de repúdio, o que falta a esta
sociedade quando o mal está instalado.
Concordo que a auto-estima é o remédio para reacender a chama da Unidade. Mas a questão central é: como
resgatar a unidade nacional com a pobreza? E mais: como
promover a auto-estima se os preços das passagens aéreas
são exorbitantes? Como resgatar a auto-estima se a comida
que comemos é produzida no exterior? Como resgatar a auto-estima se os livros com que educamos as nossas crianças
e as nossas leis que defendemos o nosso país vêm do estrangeiro? Como resgatar a auto-estima com uma oposição
que está em constante oposição? Por exemplo, quando a
oposição se opõe ao Orçamento de Estado, mas não ao salário? Quando a oposição abandona a sala das sessões da
Assembleia da República, mas não as regalias? Como resgatar a auto-estima como a proliferação de igrejas que empalmam os crentes? Como resgatar a auto-estima com a bagunça da sociedade? Será que a auto-estima é comestível?
Zicomo e um abraço nhúngue ao José Castigo, leitor assíduo destas centelhas.■
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CFM hospeda em Maputo o XI Congresso da
Associação dos Portos de Língua Portuguesa
Maputo (O Autarca) – A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de
Moçambique (CFM-E.P) hospeda em
Maputo entre amanhã e depois de amanhã, dias 27 e 28 de Fevereiro corrente, o XI Congresso dos Portos de
Língua Portuguesa.
O evento cuja cerimónia de abertura está marcada para as 09:30 horas desta quarta-feira, na Terminal de
Passageiros do Porto de Maputo, capital moçambicana, decorrerá sob o lema: “O papel da APLOP na consolidação da visão estratégica da CPLP”.
Segundo um comunicado recebido na nossa Redacção, o XI Congresso dos Portos de Língua Portuguesa
tem por objectivo discutir o posicionamento e logística dos Portos no espaço
lusófono, assim como a necessidade de
desenvolvimento de estratégias de maior viabilização destes portos, e ainda a
análise das vantagens e desvantagens
comparativas no espaço da CPLP.
A APLOP, Associação dos
Portos de Língua Oficial Portuguesa
foi constituída com a finalidade de
consolidar os laços de cooperação e dinamização das trocas comerciais entre
os seus associados, nomeadamente,
Angola, Brasil, Cabo-Verde, GuinéBissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal e São-Tomé e Príncipe.
Macau, Timor-Leste e Marrocos como
membros observadores.
Refira-se o programa do evento contará com a presença e orientação
do Ministro dos Transportes e Comunicação, Carlos Mesquita, para além de
dirigentes e empresários ligados a área
Portuária, Transportes e Logística.■ (R)
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