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O pensamento dos professores ainda a propósito dos graves erros dos manuais do SNE

Entre negligência e sabotagem

(Maputo) A Organização Nacional de Professores (ONP) classifica de
“graves” e “injustificáveis” os erros
que constam dos manuais do Sistema
Nacional de Educação (SNE), sobre
os quais aponta duas razões de fundo. Melhor, das duas uma. Diz que a
vergonha que se vê nos manuais em
distribuição pelas escolas do país pode
ser resultado do que considera “negligência” daqueles que têm atribuições
específicas de verificar e corrigir o que
deve ser corrigido, particularmente no
país, e não no estrangeiro.
Não a questão relacionada com
entidades ou pessoas que não terão
feito o que lhes compete por mera
negligência e desleixo, então os erros de que tanto se fala é resultado
de sabotagem. Ou seja, resultado de
uma acção deliberada visando atingir
alguém ou alguma entidade que, de
uma ou de outra forma, está ligada
ao processo.
Teodoro Muidumbe, Secretário-Geral da ONP/SNPM, diz não ter
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dúvidas de que as questões de fundo relacionadas com os erros que estão a man-

char completamente o SNE circulam
por estas duas linhas de pensamento.

Conflito entre a Rússia e a Ucrânia

Moçambique reitera neutralidade

(Maputo) O Governo moçambicano reiterou, nesta segunda-feira,
a sua posição de neutralidade face ao
conflito que opõe a Rússia e a Ucrânia,
na lógica de que mais do que condenar
um ou outro, as partes devem procurar
dialogar no sentido de parar as mortes,
a destruição de infra-estruturas e o sofrimento da população.
A posição de Moçambique foi
mantida no âmbito de um encontro que
a ministra do Interior, Arsénia Massingue, em representação do governo
moçambicano, manteve, na cidade de
Maputo, com a embaixadora extraordinária e plenipotenciária da Ucrânia em
Moçambique, Liubov Abravitova.
A embaixadora da Ucrânia em
Moçambique, com residência em Pretória, África do Sul, veio a Maputo
para reforçar as relações de cooperação

e explicar ao país o que está a acontecer na Ucrânia e o que é que levou ao
diferendo com a Rússia.
“Nós como Moçambique lamentamos esta situação, lamentamos as
mortes, lamentamos os deslocamentos
forçados internos e para fora do país”
– afirmou a Ministra do Interior, no
final do encontro com a representante
do Governo ucraniano, no qual foi
apresentada a posição de neutralidade
de Moçambique face ao diferendo entre
a Rússia e Ucrânia.

Por seu turno, a embaixadora
agradeceu a recepção das autoridades
moçambicanas e apontou que, apesar
de se tratar de uma agressão russa
contra a Ucrânia, o seu país estava
a fazer todos os esforços que visam
restabelecer a paz o rapidamente
possível. (Redacção)
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Actividade do Mercado - BVM
30 de Maio de 2022.
Estatísticas do final do dia 27
Ofertas de Venda
Obrigações
--- --Fundos Públicos
--- --Acções
CDM
CMH
EMOSE
Papel Comercial
--- -Ofertas de compra

Preço (MT)

Valores Mobiliários
Obrigações
--- --Fundos Públicos
--- ---

Preço (MT)

Acções
CDM
CMH
HCB
Papel Comercial
--- ---

65,00
70.00
2.600,00
1,00

Mercado das acções

70,00
2.800,00
20,00

Acções
Último Preço
CDM 70,00
CMH 2.700,00
8
EMOSE - Empresa Moçambicana de Seguros
20,00
ZERO INVESTIMENTOS, S.A
20,00
TOUCH-Touch Publicidade, S.A
3,20
ARCO-Arco Investimentos,S.A
100,00
90
HCB - Hidroléctrica de Cahora Bassa, S.A
1,52
ARKO SEGUROS 1.250,00
7
REVIMO - 12.750,00
2BUSINESS - 2BUSINESS, S.A
1,00
PAYTECH, S.A
10,00
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sores tivessem sido convidados para
este processo, estes erros não teriam
passado. É que, os técnicos não são
professores. É importante envolver
professores nisso. É bastante importante envolver o professor” – reforçou ele.
O professor tem sempre soluções
Diante da situação e questionado
como os professores lidam com casos
do género, Teodoro Muidumbe voltou
ao passado para buscar exemplos de
que não é a primeira vez os livros
escolares aparecerem com erros. Já
houve casos no passado, talvez menos
graves do que os actuais.
Em situações semelhantes, ele
aponta a necessidade, primeiro, de
o professor manter-se profissional e
compreender, por exemplo, que não
deve entrar na sala de aula sem um
plano de aula, concebido antes. Ora,
é exactamente na elaboração do plano
que o professor poderá aperceber-se
que a matéria a leccionar não está devidamente esclarecida em determinadas
páginas dos manuais escolares.
Nesta ordem de ideias, ele vai a
tempo de saber como lidar com aquela situação específica. Até porque o
regulamento pedagógico abre espaço
para que, detectando qualquer situação
anómala, a mesma seja sistematizada e
encaminhada para a devida correcção.
Na tarde de domingo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano garantiu que a instituição iria,
a partir desta segunda-feira, partilhar
erratas das páginas problemáticas do
livro de Ciências Sociais, da sexta
classe.
Entretanto, garantiu o Ministério
da Educação, o processo de reverificação dos livros continua e caso sejam
detectados outros erros, o modelo de
erratas ou outros mecanismos de lidar
com o assunto serão concebidos e
implementados. (Redacção)

Ainda as críticas públicas à Renamo feitas pelo edil de
Quelimane

Momade acusa Araújo de
promover libertinagem e anarquia

(Maputo) O Presidente da Renamo,
Ossufo Momade, acusou, nesta segunda-feira, 30, o seu membro, militante e edil
de Quelimane, Manuel de Araújo, de estar
a aproveitar-se da liberdade que se promove no seio do partido para supostamente
pautar por “libertinagem” com fito de
dividir o partido e desviá-lo do seu foco.
Ossufo Momade, que falava na
abertura da III sessão ordinária do Conselho Nacional da Renamo, que termina,
hoje, na cidade de Maputo, apontou que
a Renamo sempre lutou pela democracia
e pela promoção da liberdade de opinião,
pensamento e expressão, pelo que não faz
qualquer sentido o partido ser acusado
pelos seus próprios membros de proibir
o direito à opinião.
“Lutámos e defendemos a liberdade
de expressão, mas não compactuámos
com a libertinagem e a anarquia” – apontou Ossufo Momade, acrescentando que o
comportamento dos membros da Renamo
deve transmitir união e fraternidade.
O exercício partidário que deve ser
promovido, nas palavras de Momade,
deve ter como foco os pleitos eleitorais
de 2023 e 2024.
Mais, apontou o presidente da Renamo, em nenhum momento houve ou
haverá tentativa de blindagem no seio da

Renamo, pelo que os quadros e membros
devem usar as vias internamente existentes
para emitirem as suas opiniões.
“O que não achámos ser razoável,
aceitável e dignificante é um membro
ignorar todos os órgãos do partido e usar
os meios de comunicação social para tentar
fazer valer as suas pretensas opiniões” –
criticou Momade.
Na sessão de abertura do Conselho
Nacional disse que aquele era mais um momento privilegiado para que os membros
avancem com suas ideias para a solução
dos problemas que podem existir no seio
da Renamo e no país.
Apesar do encorajamento para que
os membros expressem livremente as suas
opiniões, o facto é que o caso Araujo não é
o primeiro a resvalar para a esfera pública,
depois de sinais de, internamente, não ter
havido espaço para expor de forma livre
e democrática as suas ideias. Até porque
muitos quadros de topo da Renamo, depois
de sentirem a sua liberdade de opinião a
ser cerceada decidiram mesmo por abandonar o partido.
Manuel Araújo, o visado pelos
pronunciamentos de Ossufo Momade,
também esteve presente na sessão de
abertura daquela importante reunião da
perdiz. (Redacção)

Universidade A Politécnica

Feitos de José Craveirinha
reconhecidos pela academia

(Maputo) A Universidade Politécnica celebrou, sexta-feira, 27 de Maio, a título póstumo, o centenário do nascimento
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1991, José Craveirinha. Se estivesse vivo,
teria completado, no último sábado, 28
de Maio, 100 anos de idade.
A homenagem consistiu na realização de uma mesa-redonda que abordou
as diversas facetas de José Craveirinha,
bem como na atribuição de um certificado
de reconhecimento, que foi recebido pela
família, representada pelo filho mais
novo, Zeca Craveirinha.
Conforme explicou o Reitor da Universidade Politécnica, Narciso Matos,
esta iniciativa, inserida nas celebrações
do centenário do seu nascimento, visa
reconhecer os feitos de José Craveirinha
como escritor, nacionalista, jornalista,
humanista e ficcionado pelo desporto.
Na ocasião, o filho, Zeca Craveirinha, enalteceu o gesto da Universidade
Politécnica, ao qual a família não podia
estar indiferente. Entretanto, lamentou o
facto de o legado do seu pai não estar a ser
transmitido aos jovens, principalmente
os do ensino secundário.

Por seu turno, o Chanceler da
Universidade Politécnica, Lourenço do
Rosário, afirmou que José Craveirinha
morreu amargurado, e justificou: “ele foi
utilizado como porta-estandarte do nacionalismo num determinado momento
da história de Moçambique. Era muito
bem tratado pelo antigo Presidente da
República, Samora Machel, e sentia-se
confortado nos primeiros anos da nossa
independência, mas, depois da morte
de Samora Machel, passou a ser uma
figura não existente nos holofotes da alta
sociedade da elite.
Isso pode ter influenciado o também
antigo Presidente da República, Joaquim
Chissano, a atribuir-lhe, a título póstumo,
o título de herói nacional uma vez que o
Estado não tinha tomado a devida atenção
em relação à figura de José Craveirinha,
o grande homem, que não cabe só em
Moçambique e que não teve, por parte
do nosso Estado, a dimensão que ele
merece”, considerou. (Redacção)

CURTA
60 Anos do ensino superior

(Maputo) As Repúblicas de Moçambique e Angola celebram este ano o
sexagésimo aniversário da criação do Ensino Superior.
Por essa razão o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior decidiu fazer deste momento, uma ocasião de reflexão sobre o desenvolvimento do
Ensino Superior no País.
É neste contexto que o Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA)
realiza, hoje, uma palestra subordinada ao tema “Ensino Superior em Saúde em
Moçambique - criação do Instituto Superior de Ciências de Saúde”, uma inovação
que se enquadra no processo de melhoria da qualidade de prestação de cuidados
de saúde.
A palestra será proferida pelo Prof. Doutor Fernando Vaz, Médico Cirurgião
Geral Sénior, Professor Associado da UEM, primeiro Director do Hospital Central
de Maputo, antigo Ministro da Saúde e membro criador daquela instituição de
ensino superior. (x)

Tolerância de ponto
a cinco vilas

(Maputo) A ministra do Trabalho
e Segurança Social, Margarida Talapa,
concede tolerâncias de ponto aos trabalhadores e funcionários públicos de
cinco vilas distritais das províncias da
Zambézia, Manica e Nampula.
Trata-se das vilas de Alto Molócuè, Catandica, Maganja da Costa,
Ribáué e Milange, que amanhã, primeiro dia do mês de Junho, celebram
mais um aniversário de elevação àquela
categoria.
Referir que a tolerância de ponto
não abrange os trabalhadores cuja
natureza da actividade não permite a
interrupção no interesse público. (x)

NEPAD promete
financiar jovens

(Maputo) Por intermédio da
Secretaria de Estado da Juventude e
Emprego (SEJE), a Nova Parceria para
o Desenvolvimento da África (NEPAD)
promete apoiar os jovens financeiramente
com destaque para os que residem nas
zonas rurais desde que apresentem ideias
concretas de investimento.
O fundo inicial é de cerca de um
milhão de dólares e foi anunciado nesta
segunda-feira, em Maputo, onde decorre
o seminário de validação da operacionalização do Plano de Acção da Política de
Emprego. (x)

12ª edição Festival Internacional de Fado

Maputo, 31.05.2022

Publicidade

(Maputo) A capital moçambicana, Maputo, acolhe nos dias 17 e 18 de Junho
do ano em curso, a 12 edição do Festival Internacional de Fado.
Referir que em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, Moçambique recebeu este tipo de festival no formato híbrido, e contou
com a presença de Fábia Rebordão, Cuca Roseta e Sara Correia.
O Festival de Fado é um evento internacional que se realiza em dezassete
cidades dos quatro continentes do mundo: Europa, África, América Latina e Ásia.
Sob o mote “O Fado e o Mar”, este ano o festival recebe dois artistas de renome
portugueses, Katia Guerreiro e Hélder Moutinho.
Esta iniciativa cultural conta com o apoio institucional de várias entidades
portuguesas, entre as quais se destacam a Presidência da República Portuguesa,
a Embaixada de Portugal em Maputo, o Museu do Fado, o Turismo de Portugal
e o Instituto Camões em Maputo. (x)
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