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Editorial

C

omo bons estudantes amamos a escola, mas amamos
também o tempo das férias.
Neste ano lectivo tivemos férias
prolongadas entre o 2° e o 3° trimestre por causa do IV Censo Geral que se realizou no nosso País.
Muitos de nós aproveitaram para
passear, visitar familiares e amigos. Alguém da redacção de “Pa
kwecha” foi para Chimoio e, na
praça Samora Machel daquela cidade, tirou a foto acima. Nós todos gostamos desta foto, daquele
muro colorido e tão bem pintado,
mas sobretudo, gostamos daquelas palavras do nosso primeiro
Presidente da República: “Fazer da
escola uma base para o povo tomar o poder”.
O nosso primeiro Presidente falava logo depois da Independência,

numa altura em que o povo moçambicano era pouco alfabetizado e tão-pouco escolarizado. Por
exemplo, estima-se que no ano 1975
a taxa de analfabetismo situava-se
em 90%. Neste sentido, Samora
Machel entendia justamente a escola como um canal privilegiado de
emancipação do povo, depois de séculos de duro colonialismo. A escola teria sido um instrumento para
o povo tomar consciência da sua
força e para vencer o medo que impedia a legítima reivindicação dos
seus direitos. Em síntese: a escola
é a base para o povo tomar o poder.
Hoje, depois de 42 anos, a taxa de
analfabetismo reduziu para 44,9%
e o direito ao estudo é garantido a
todos, independentemente do género, da raça e da condição economico-social. Mas a nossa pergunta é
esta: será que o povo tomou realmente o poder?
Nós estudantes, nós professores,

será que temos o poder de expressar livremente aquilo que pensamos? Será que somos donos da
nossa terra, das nossas florestas,
dos imensos recursos naturais que
Deus doou ao nosso País?
Ao ver bem, só uma mínima parte
do poder está no povo. Este mesmo
pouco poder, muitas vezes é trocado por uma capulana, uma camiseta, uma mota ou uma vaga. Pelo
contrário, o poder real está nas
mãos de poucas pessoas que, em
vez de servir o povo, parecem servir-se do povo. Por isso as palavras
do nosso primeiro Presidente são
hoje ainda extremamente actuais.
Depois de muitos anos, o papel da
escola continua a ser o mesmo: ser
uma base para o povo tomar o poder. Os que vieram antes, falharam
neste objectivo. Cabe a nós, novas
gerações, assumir o desafio e leva-lo para frente. Porque Moçambique mudará se nós o mudarmos.
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NADA MUDOU

A

Operação Tronco – a campanha de fiscalização
florestal que decorreu de 1 de Março aos 30 de
Junho deste ano e que visava travar o corte ilegal
de madeira – deu efeito positivo, sendo que parou temporiamente o abate descontrolado das nossas florestas
e deu a oportunidade para averiguar vários casos de infracções em todo o território nacional.
Com o fim da Operação Tronco, no dia 1 de Julho houve a reabertura, em todo o País, da campanha de corte
da madeira. Reparando ao nosso Distrito de Chemba,
infelizmente, constatámos que a Operação Tronco foi
só uma pequena parênteses. Tudo voltou como antes:
nada mudou. Aliás piorou.
Os camiões carregados de chanate (nsano) e de chakate preto (nzibswe) recomeçaram a correr de um lado
para outro, levantando grandes nuvens de poeira que
entram nos pulmões das crianças que vão para escola e
das mães e dos pais que voltam da machamba. Andando
pelas zonas, se escuta o barulho das motoserras e dos
tractores dos madereiros.
Apesar das Autoridades do Distrito terem prometido que este ano não teriam sido concedidas licenças
ou concessões para o corte de árvores, reparámos que
a partir do mês de Julho, recomeçou-se a cortar em zonas próximas da Vila Sede: Lambane, 3 de Fevereiro e
Dzinga. Isto não acontecia já há muitos anos. Além destas zonas, entre as outras, se destacam também Galu,
Guengué, Quarenta, Djekessene, Xavier, Cassume,
Pfumbe, Nhamaliwa, Bangwe, Estacha, Bucha, Mponha, Ndango, Papswerere, Nhamapuno e Chiramba.
Muitas vezes, tudo isto acontece sem respeitar os direitos das comunidades, as nossas tradições e a mesma
Lei (Lei de Florestas e Fauna Bravia, Lei n. 10/99 de 7
de Julho). Por exemplo, não são novos os casos de corte
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Chemba. Camião carregado de toros de chanate

de madeira nos cemitérios, lugares sagrados para nós e
para os nossos antepassados, como recentemente aconteceu na zona de Estacha e como já tinha acontecido
nos cemitérios de Chadeca, Melo e Xavier.
Para não falar da Coutada de Catulene (Coutada n. 7)
onde os madereiros, além de entrar em conflito com as
comunidades e os seus mesmos trabalhadores, entram
em conflito entre si mesmos por falta duma verdadeira
regulamentação.
É do nosso conhecimento académico e intelectual a
importância das florestas. Na escola e nos livros, aprendemos que as florestas guardam a humidade atmosférica e favorecem as precipitações chuvosas. Por conseguinte, a deflorestação provoca uma redução das chuvas
(como já estamos a constatar no nosso Distrito) junto
com uma redução da biodiversidade e um aumento do
efeito estufa (páginas 87-88; 116-121 do Livro de Geografia 11a classe Plural Editores, aprovado pelo MINEDH).
Por séculos os nossos antepassados aproveitaram das
riquezas naturais que as florestas ofereciam: as árvores
para construir, os medicamentos naturais para curar-se,
as frutas saudáveis e os animais selvagens para nutrir-se
e sobreviver. Nós tivemos a sorte de pertencer a esta geração e de crescer com tudo isto. Mas os nossos irmãozinhos que nascem agora já não irão conhecer a sombra
da chanfuta e do panga-panga, o sabor do mfubvu e do
nhongolo.
Por causa do egoísmo e da ganância de poucos, estámos a prejudicar o presente e o futuro de todos. Os
nossos filhos e os nossos netos nos perguntarão um
dia: «Pai, onde é que foram as árvores tão grandes e
bonitas que vimos nos livros da escola?». O que nós
iremos responder? O futuro do nosso Distrito está nas
nossas mãos. Agora.

PRIMEIRA DENÚNCIA POR CORTE ILEGAL
DE MADEIRA NO DISTRITO DE CHEMBA

N

o dia 1 de Agosto deste ano, teve lugar no Tribunal Judicial Distrital de Chemba, a leitura da
senteça do julgamento referente à primeira denúncia por corte ilegal de madeira feita no nosso
Distrito.
No dia 10 de Setembro do ano passado, alguns homens que se dedicavam ao corte de madeira,
entraram sem consentimento no quintal da capela da Igreja Católica de Pswinta (Localidade de Catulene) cortando três árvores de chakate preto. Embora o madereiro tinha a licença, a Lei proibe o
abate em áreas habitadas ou utilizadas pelas comunidades e devidamente reconhecidas (conforme
ao art. 342° do Codigo Penal e art. 18° da Lei 10/99 de 7 de Julho, Lei de Floresta e Fauna Bravia).
No mês seguinte ao facto, a Pároquia “Santa Teresinha do Menino Jesus” de Chemba, junto com
a Comunidade Local de Pswinta representada pelos lideres do 2° e 3° escalão, submeteram uma
denúncia à Procuradoria Distrital de Chemba.
Depois de três audiências (9 de Novembro de 2016, 12 de Maio e 31 de Julho de 2017), a sentença do dia 1 de Agosto de 2017 condenou o acusado, o senhor T.B., a uma multa de 72.857 meticais
e uma indemnização para a Comunidade lesada no valor de 4.567 meticais. Tendo atrasado o pagamento da multa, o senhor T.B. ficou preso alguns dias na cadeia de Caia e foi libertado depois do
dono da licença, o senhor F.A.R., ter pago o valor estabelecido pelo Tribunal. Enquanto foi paga a
multa (que fica nos cofres do Estado), ainda não foi paga a indemnização para a Comunidade Local.
Depois de mais de dez anos de abate descontrolado de florestas em todo o Distrito, esta é a
primeira denúncia por corte ilegal. Oxalá que veha a servir de impulso para as Comunidades Locais
e para as Autoridades Governamentais para denunciar as infracções da Lei e para reivindicar os direitos legítimos das mesmas Comunidades.

Casamento prematuro

Não deixemo-nos roubar a nossa adolescência!

N

o dia 10 de Outubro, em
ocasião do Dia Mundial da Rapariga, a ONG
“Save the Children” apresentou
em Maputo um relatório sobre
o casamento prematuro em Moçambique. O que entendemos
por “casamento prematuro”?
Com este termo entende-se o casamento contraido antes dos 18
anos de idade, prática que é proibida por Lei no nosso País (Lei n.
10/2004, Lei da Família).
Os dados apontam que Moçambique é um dos países com taxas
mais altas a nível mundial de casamentos prematuros, ocupando
o 11o lugar e o 2o lugar ao nível da
África Austral. Eis aqui alguns dados: 48% das mulheres no País,
que têm idade dos 20 aos 24 anos,
casaram-se antes dos 18 anos. 14%
casaram-se antes dos 15 anos.
A percentagem é mais alta nas
áreas rurais (46%) do que nas
áreas urbanas (27%). No que diz
respeito à escolaridade, a per-

centagem é duas vezes superior
entre as mulheres sem instrução
(64%), contra 31% das que têm
o nível secundário. Isso significa
que quanto mais uma rapariga
estuda, tanto menos tem probabilidade de ficar grávida com uma
idade inferior aos 18 anos.
Pensamos à nossa realidade
de Chemba. Reflecte alguns segundos e pensa: quantas tuas
amigas engravidaram ainda adolescentes? Pensa agora à tua sala
de aula: há mais rapazes ou mais
raparigas? Como estás a ver, esta
problemática é extremamente difundida no nosso Distrito.
O casamento prematuro rouba
a infância à rapariga e prejudica
a sua vida. Para contrastar esta
triste realidade é preciso trabalhar em equipa: cada um tem que
fazer a sua parte. O Estado tem
o dever de fazer respeitar a Lei e
punir os que favorecem o casamento prematuro. As comunidades locais, a partir dos seus li-

deres, têm a responsabilidade de
sensibilizar e vigiar os costumes.
A escola e o sistema de aprendizagem tem que criar caminhos
novos para atrair os estudantes,
fazendo perceber que nesta idade a prioridade é o estudo. As
famílias têm o dever moral de
mandar os filhos para escola e de
educa-los correctamente, evitando criar condições que favoreçam
o casamento prematuro.
E nós, o que podemos fazer?
Será que estes dados nos deixam
indiferentes? “Pinthu pyonsene
pina ndzidzi wache” (tudo tem
o seu tempo), assim diz um provérbio Sena. Eis a razão pela qual
o amor e a sexualidade têm que
ser vividos na fase certa e, como
todas as decisões importantes
da nossa vida, têm que ser bem
pensadas antes.
Para concluir, pensemos ao
nosso futuro, quando um dia formos pais e mães: como educaremos os nossos filhos?
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Dom Sebastião: o Evangelho
contra o colonialismo e a injustiça

E

ste ano passaram 50
anos da morte de Dom
Sebastião Soares de Resende, o primeiro bispo
da nossa Arquidiocese da Beira. Porquê lembrar e celebrar
a morte duma pessoa depois
de muitos anos? Porque aquilo
que esta pessoa fez ainda continua a viver. Porque a semente
que ele lançou, com o passar
do tempo, germinou, cresceu
e, ainda hoje, está a dar muitos
frutos. Não só na Igreja, mas
também em Moçambique e
no nosso continente Africano.
Como os nosso pais ensinam-nos, a boa semente vai além
das fronteiras e cresce em todas
as boas terras.
Dom Sebastião nasceu no
ano 1906 em Purtugal, numa
família humilde de camponeses. Muito jovem, entrou
no seminário e foi ordenado
padre com 22 anos. Gostava
muito de estudar. Assim, depois de outros estudos e de ter
trabalhado como professor, foi
ordenado bispo com 37 anos
e enviado para Moçambique
como primeiro bispo da Arquidiocese da Beira no ano 1943.
Qual era o cenário que
Dom Sebastião encontrou
quando chegou? Para respondermos a esta pergunta, vamos abrir o nosso olhar sobre
três dimensões.
1. A dimensão da Igreja.
Quando Dom Sebastião chegou na Beira, a Igreja era uma
pequena semente que estava a
ser lançada. Dom Sebastião fez
crescer esta semente, criando
paróquias e missões, entre as
quais também a nossa Paróquia
Santa Teresinha do Menino Jesus de Chemba no ano 1947.
2. A dimensão socio-política. Naquela altura, Moçambique vivia a triste época do
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colonialismo. Os nativos moçambicanos eram oprimidos
pelo duro regime colonial português. Dom Sebastião afirmava que o «colonialismo era uma
verdadeira escravatura» e que o
desejo de Deus é que todos os
seres humanos sejam livre e vivam como irmãos. Por isso, tomou uma posição clara contra
o regime colonial e para a independência de Moçambique.
Isto lhe custou perseguições
do regime que repetidas vezes
tentou contrastar o seu trabalho de consciencialização.
3. A dimensão da promoção humana. Dom Sebastião,

em contraste com o regime
colonial, defendia o direito ao
estudo e à saude iguais para
todos. Por isso impulsionou a
construção de escolas profissionais e de hospitais e a introdução do ensino secundário
na Beira. Achava que os meios
de comunicação social eram a
maneira para fazer circular as
ideias e abrir as mentes. Por
isso, criou a “Revista Economia”, o “Diário de Moçambique” (que foi por três vezes
temporariamente encerrado
pelas suas posições contra
o regime colonial), a “Radio
Pax” e foi o pai do semanário
“A voz Africana”.
Em 1966 lhe foi diagnosticado um câncer incurável.
Depois de ter recebido alguns
tratamentos na Europa, quis
voltar para Moçambique, porque, como disse ele mesmo,
«um bispo morre na sua casa».
No seu testamento, pensando
a sua morte, escreveu: «Gostaria que em algum trajecto para
a minha sepultura, os cristãos
africanos pegassem no meu
caixão. O enterro deve ser simplicíssimo. Gostaria que fosse
sepultado em simples campa
rasa para que seja mais calcado
pelos visitantes». Assim morreu aos 25 de Janeiro de 1967,
depois de uma vida totalmente
entregue ao serviço do Evangelho e do povo.

REDACÇÃO
Pa kwecha nasce da creatividade dum grupo de rapazes e raparigas do Internato
“Santa Teresinha do Menino Jesus” de Chemba. No Pa kwecha cada um faz a sua
pequena parte, mas sempre junto com os outros: juntos debatemos, juntos
partilhamos as ideias, juntos escrevemos. Pa kwecha quer informar, actualizar e
fazer circular ideias. Quer ser espaço de debate das opiniões, uma janela que abre
uma perspectiva inteligente e crítica sobre a realidade.

Pa kwecha é:
Abel, Angelo, António, Armando, Chanjenza, Domingos,
Fidel, Isaquel G., Isaquel H., Jussa, Marcos, Windo, Pe. André.
Pa kwecha
Internato “Santa Teresinha do Menino Jesus” –
Paróquia de Chemba – 4° bairro – Chemba

