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Memorando entre AECOPS e Fundação Tzu Chi é
uma oportunidade para o empresariado sofalense
- Jorge Fernandes, Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB)
Beira (O Autarca) – O Presidente da Associação Comercial da Beira (ACB), Jorge Fernandes, considerou
tratar-se de uma grande oportunidade
para o sector empresarial sofalense o
Memorando assinado esta semana, na
cidade da Beira, entre a AECOPS –
Associação dos Empreiteiros de Construção Civíl e Obras Públicas de Sofala
e a Fundação Tzu Chi para a construção de três mil casas destinadas a igual
número de famílias afectadas pelo ciclone tropical Idai nos distritos de Búzi
e Nhamatanda, na província de Sofala.
O Memorando estabelece que

as obras serão executadas exclusivamente por empreiteiros locais.
“O que nós acabamos de testemunhar aqui é um acto de oportunidade” – assinalou Jorge Fernandes, tendo
posteriormente apelado ao sector empresarial da província para “agarrar”
esta grande oportunidade.
Explicou que a Associação
Comercial da Beira, sendo a maior e
mais prestigiada agremiação empresarial deste ponto do país, tem o papel de
acarinhar esse tipo de iniciativas. “Este
nosso salão tem sido onde nós empresários discutimos as oportunidades e

Frase: A vida não se acaba quando deixamos de viver e sim quando
deixamos de buscar algo nela! – Bob Marley

Jorge Fernandes, Presidente da ACB:
Memorando entre AECOPS e Fundação Tzu
Chi é um acto de grande oportunidade para
o empresariado da província de Sofala

esta é uma delas. Damos muitos parabéns a fundação Tzu Chi assim como a
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AECOPS. E isso que estamos a testemunhar aqui deve servir de chamada
de atenção às outras associações para
seguirem o mesmo tipo de exemplo”.
Jorge Fernandes referiu que a
presente oportunidade empresarial resulta de iniciativa de uma Fundação e
uma associação específica, nomeadamente de construção, e salientou que existem em Sofala outras associações
empresariais que também necessitam
de oportunidades semelhantes a esta.
A construção das três mil casas (resilientes a desastres naturais) irá
beneficiar gratuitamente duas mil famílias no distrito de Búzi e mil em
Nhamatanda e o custo do projecto será
suportado pela Fundação Tzu Chi, uma
organização internacional de caridade
presente em 98 países incluindo Moçambique onde iniciou as suas actividades a seis anos.
O projecto inclui arruamentos,
construção de infra-estruturas sociais e
reconstrução de pelo menos dez escolas em Sofala.
Dado trata-se de um projecto

Mário da Cruz de Amaral, Presidente da AECOPS (a esquerda), era o homem felicissimo após assinar o
memorando com Dino Foi, Director Executivo da Fundação Tzu Chi, que confere direito de exclusividade
aos empreiteiros locais no projecto de construção de três mil casas resilientes em Nhamatanda e Búzi

de âmbito social, que se espera arranque em breve, não foi revelado o valor
a ser aplicado, mas o Director Executivo da Fundação Tzu Chi – Moçambique, Dino Foi, deixou claro que um

projecto de construção de três mil casas de tipo 1, 2, 3 e 4, consoamente o
número de cada agregado familiar beneficiário, naturalmente que o valor a
ser gasto não é irrisório.■ (R)

Uma Data na História
Por: João de Sousa

27 de Junho de 2011 ... Lina Magaia
Lina Júlia Francisco Magaia nasceu na cidade de
Lourenço Marques em 1945. Foi escritora, jornalista, política e deputada da Assembleia Popular de Moçambique.
Fez parte do Núcleo dos Estudantes Secundários
Africanos. Juntou-se à Frelimo em 1974. Ajudou a organizar o Destacamento Feminino.
Após a independência de Moçambique e como deputada, lutou pelo desenvolvimento da agricultura, assim
como pelos Direitos Humanos. Defendia uma "revolução

verde", com uma reforma agrária e a substituição da lavoura de cana de açúcar pela produção de alimentos.
Ela escreveu livros que retrataram sua experiência
na Guerra Civil Moçambicana. Foi colunista do jornal “Notícias” e da revista “Tempo”.
PUBLICAÇÕES
Os seus livros “Dumba Nengue” (1987) e “Duplo
Massacre en Moçambique” (1989), recorrem a relatos de
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testemunhas de sobreviventes de atrocidades da Guerra Civil Moçambicana e contêm episódios horripilantes que ilustram a natureza selvagem dessa mesma guerra. Um terceiro
livro, Delehta (1994), ambientado durante a guerra, tem
uma parte de ficção e outra documental. O último trabalho
dela foi “Recordações da Vovó Marta”, publicado em2011,
e baseado em longas entrevistas com uma das mulhe-res
mais antigas de Moçambique, Marta Mbocota Guebuza, de
99 anos, mãe do ex-presidente moçambicano Armando
Guebuza.
Lina Magaia, uma mulher de várias facetas, que se
destacou durante a vida em domínios como a escrita, cinema, desenvolvimento rural e como combatente da libertação do país do jugo colonial, morreu no dia 27 de Junho de
2011, aos 66 anos de idade. Faz hoje 8 anos.■

Vodacom oferece Biblioteca e lança projecto “Horta Escolar”
- Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, enaltece a iniciativa da
operadora de telefonia móvel na promoção de uma educação de qualidade através da oferta de
material didático e informático e estimulou a nova acção de produção escolar
Maputo (O Autarca) – No
âmbito do projecto “Faz Crescer”, a
Vodacom em parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano (MINEDH) ofereceu, na passada segunda-feira (24JUN19), mais
uma biblioteca escolar a cidade de Maputo, concretamente à Escola Secundária da Katembe, no Distrito Municipal
da Katembe.
A Escola beneficiária recebeu
da Vodacom uma biblioteca apetrechada, 355 livros de diversas matérias, 20
computadores conectados a Internet
gratuita, um acervo de livros digitais acessível aos alunos e professores e um
sistema de climatização para melhor
conservação dos equipamentos alocados. Com esta acção, mais de três mil
alunos passam a ter aulas práticas na
disciplina das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
A cerimónia da inauguração da
Biblioteca foi dirigida pela Ministra da
Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, acompanhada
pelo Presidente do Conselho de Administração da Vodacom, Salimo Abdula,
quadros da educação, entre outros.
“Quando implementamos o
projecto Vodacom Faz Crescer, sempre
acreditamos que ao investirmos na E-

ducação estamos a construir um futuro
risonho para os nossos filhos e fazemos crescer Moçambique com jovens
preparados para atender os desafios
profissionais do país e além-fronteiras” – destacou Salimo Abdula, PCA
da Vodacom.
“O MINED sempre procurou
fontes de financiamento para assegurar
o alcance dos objectivos deste Sector
com destaque para a expansão das oportunidades do acesso a uma educação de qualidade e relevante a todos os
níveis do Sistema Nacional de Educação, tendo em conta a redução das disparidades regionais e de género”, sublinhou Conceita Sortane.
Na ocasião, o PCA da Vodacom lançou uma nova acção integrada
no projecto Faz Crescer – “Horta Escolar”, uma iniciativa que visa a promoção de produção alimentar em todas
as escolas abrangidas pelo Faz Crescer

e não só. “Temos que ser nós próprios
a produzirmos os nossos alimentos. É
uma forma de alavancarmos a economia e fazermos crescer a nós próprios,
e todos juntos, fazermos crescer Moçambique”, destacou Salimo Abdula a
importância da produção nas escolas,
anunciando que a Escola Secundária da
Katembe é a unidade de ensino piloto
nesta iniciativa de Horta Escolar.
Mais uma vez, a Ministra da
Educação congratulou a decisão. “A
produção escolar é um grande desafio
para nós, em todas as escolas onde temos condições promovemos a produção escolar”.
A Escola beneficiou ainda de
uma componente ecológica, mercê da
parceria entre a Fundação Sérgio Gago
e a Vodacom, que leva a todas as unidades de ensino abrangidas pelo “Faz
Crescer”, ecopontos e uma formação
com o ABC da reciclagem do lixo.■
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ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

João Califórnia: Uma pintura delineada e
de rica composição
Como muitos pintores do seu tempo, João Califórnia foi daqueles que se voltou para os exemplos de
antigos mestres na procura de uma composição equilibrada, cheia de ambiente e luz, muito próximo do genero “Pontilhismo”, não obstante estar familiarizado com
as correntes do Naturalismo e do Impressionismo que
dignificou.
O seu quadro «Ranch House», de pequeno formato,
que ora reproduzimos, pintado nos arredores de Monterry,
em 1975, no Estado da Califórnia (EUA), e com as dimensões de 28 por 35 cm., é um óleo s/platex, dentro dos requisitos técnicos que referimos, o “Pontilhismo”, e de feição
Naturalista. À composição delineada corresponde a ritmada
direcção do pincele de traços cruzados sobrepostos e o vibrante efeito de cor com os seus ricos contrastes e pontos amarelos e laranja para o verde da relva, tal como do traço azul para o acastanhado esbranquiçado da areia que separa o
horizonte do imenso Céu que envolve a parte superior de
«Ranch House».O Casario que surge à nossa esquerda, envolto em harmonizado arvoredo, está livre de todos os modos de perspectivas romantizadas, o mesmo acontecendo
com a vegetação densa que circunscreve toda a área. Ambos agem memorável e solenemente no seu isolamento, acabando por emprestar à Paisagem captada amena tranquillidade.
Ao contrário dos Impressionistas, que procuravam
registar o momento e por isso trabalhavam espontaneamente na Natureza, João Califórnia preparava as suas Obras
cuidadosamente. Ele pintava, ao “ar livre” diante do local,
a paisagem e as Figuras a óleo sobre tela ou sobre Platex,
em pequeno, médio e grande formato. Além disso, fazia,
paralelamente com estes originais a Óleo, desenhos a carvão dos mesmos motivos. No “atelier” realizava finalmente
o grande Quadro e juntava todos os estudos de uma Composição equilibrada para um todo unificado. João califórnia
dava especial importância ao aperfeiçoamento dos contrastes de claro e de escuro, que construíam, em todo o Quadro,

o acento condutor e brilhante do olhar. Na obra «Ranch
House», que analisamos no presente texto de análise, é possível constatar como o Artista evita os contrastes decores
fortes. Só as combinações verde-vermelho, ou seja, a tonalidade castanha-alaranjada é trabalhada cheia de “nunces”
em todo o Quadro, todavia em, como por exemplo em Jaime Murteira, chocar num colorido intensivo.
Todos os elementos integrantes da Obra, cores, formas e linhas, são orquestrados uns com os outros num equilibrado conjunto pictórico. João Califórnia utilizou ainda aqui cores terra, tons ocres, castanho e azul-marinho, desaprovadas durante muito tempo pelos Impressionistas franceses do Séc. XIX, que proporcionavam ao Quadro uma
suava e sufocante harmonia. Para a bela sincronia das cores
locais, da clara paleta e no estabelecimento de realces de
luz mais penetrantes, alguns dos Quadros deste pintor são
hoje verdadeiras obras-primas, como é o caso do trabalho
que ora ilustra o presente texto.
João Califórnia nasceu na Vila piscatória de Peniche, no dia 15 de Outubro de 1929 e veio a falecer em Lis-
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boa no dia 9 de Março de 2000, em vésperas de completar
o seu sexagésimo primeiro aniversário. Iniciou os seus estudos artísticos em 1947, tendo posteriormente concluído
com distinção o Curso Superior de Pintura na Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa, no ano de 1956. Organizada
pelas «Galerias Yela», conhecido Espaço de Arte dirigido
por um dos mais destacados «marchand» portugueses, José
Dias Rodrigues (1921-2010), com o qual o pintor viria a
trabalhar 22 anos, João Califórnia realizou a sua primeira
exposição individual de pintura em 1969, inaugurada em
Coral Gables, na Florida, nos EUA. Seguir-se-iam outras
importantes exposições individuais do Artista, realizadas
no estrangeiro, sob a orientação artística das «Galerias Yela», nomeadamente, em Dusseldorf e Munich, na Aleman-

ha, no ano de 1973; em Newark, New Jersey e Philadelphia, nos EUA, no ano de 1975 e em caracas, na Venezuela, no ano de 1976 e 1978.
O Artista expõe em 1982, na cidade de Madrid (Espanha). Realiza, ainda, várias exposições em cidades americanas e na Ásia, nas décadas de 70 e 80, nomeadamente,
em Harrison, Nova Iorque, Boca Raton, Florida, Minneapolis, Minnesota, Massachusetts, Sacramento, Beverly Hills,
na Califórnia, e em Tokyo (Japão). A cotação média da sua
Obra oscila entre os 2.000 e os 50.000 Euros para Pequeno,
Médio e Grande Formato, sendo os seus Quadros muito
disputados pelos Coleccionadores de Arte, nos leilões portugueses. João Califórnia é uma referência na actual Pintura
Contemporânea Naturalista e Impressionista Portuguesa a
partir da Segunda daSegunda Metade do Séc. XX.■

Ossufo Momade tem muito que resolver, não sei se
O Secretário Geral da Renamo,
terá tempo para tal
André Majibire, alegou que o seu pre- Emídio Comé, Jurista e comentador político, que
considera que o candidato da Renamo está atrasado
Beira (O Autarca) – O Jurista
e comentador político baseado na cidade da Beira, Emídio Comé, considerou
que o candidato da Renamo à Presidência da República, Ossufo Momade,
está atrasado na actividade eleitoralista
e isso pode resultar efeitos negativos à
sua candidatura.
Emídio Comé comentava ao O
Autarca em torno da submissão, ontem, quarta-feira (26JUN19) ao Conselho Constitucional (CC), da candidatura do Presidente da Renamo com vista
a sexta eleição presidencial marcada
para 15 de Outubro próximo.
“Ele está atrasado, os demais
estão percorrendo o país, a Renamo está calada, pior o facto de estar a ter actos de pré-campanha episódicos, não
estruturados” – comentou.
Comé sublinhou que, enventualme, a entrada tardia de Ossufo Mo-

made na pré-campanha e campanha,
seja muito impactante, pois, o eleitor
está curioso em conhecer o seu discurso, personalidade e manifesto eleitoral.
Por outro lado, observou que
pode ser esta uma estratégia tradicional
da própria Renamo, lembrando que na
última campanha o falecido líder do
partido, Afonso Dhlakama, também
entrou na campanha tardiamente. “É
verdade que ele teve uma avalanche de
pessoas nos seus comícios, porém,
conhecemos todos o resultado final”.
Contrariamente a atitude demonstrada pelos seus principais adversários na corrida à “Ponta Vermelha”,
nomeadamente Filipe Nyusi, da Frelimo, e Daviz Simnago do MDM, que
estiveram presentes no CC no dia de apresentação de suas candidaturas, Ossufo Momade não compareceu ontem
na formalização da sua candidatura.

sidente partidário não compareceu ao
acto por se encontrar em Gorongosa de
onde está a dirigir o partido e a acompanhar de perto o processo de desmilitarização. Garantiu, no entanto, que logo que as condições estiverem criadas
ele sairá da Serra.
Numa mensagem postada na
página de facebook que ostenta o nome
de Ossufo Momade, refere-se que “não
estive presente mas fui bem representado, a Vitória do povo está garantida”.
O texto termina com uma mensagem
termina com gratidão à “todos.
Comentando, Emídio Comé
considerou que o impacto da ausência
de Ossufo Momade na formalização da
sua candidatura não terá um grande
impacto em termos políticos, justificando que se trata apenas de um acto
simbólico em que o candidato pode ou
não estar presente. Ainda assim, concluiu a análise afirmando que líder da
Renamo tem ainda muito que resolver
e receia que não consigo tempo suficiente para tal.■ (Chabane Falume)

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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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 8
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, porque dá
prestígio e mobiliza. No caso específico do
Calendário Tempo, de Abril 1983 até Março 1984,
não foi assim.
A execução desse calendário (bilingue
português-inglês) 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 Moisés Simbine, mais tarde, abusivamente
utilizada para ilustrar o MÊS de OUTUBRO 1983,
com o ‘carimbo oficial’ do 4º Congresso e do
slogan: “Independência ou morte venceremos.”
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