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violencia G:ontra menlnas
Em Novembro passado a imprensa noticiou que
Maria do Luz Guebuza visitou um distrito em Sofala para
contactar a popula<;ao. As mulheres aproveitararri a
presen<;a de outra mulher para falar abertamente, e uma
das queixas chocou particularmente a Primeira Dama. FoiIhe dito, a proposito de tantas meninas abandonarem a
escola, que as causas tinham a ver com 0 abuso sexual
praticado contra muitas delos, pelos proprios professores.
assunto nao e novo e Maria. do Luz Guebuza
conhecia-o. Ela propria referiu que professores acusados
<;Je violar alunas, eram simplesmente transferidos de escola e
perguntou: sera para irem fazer 0 mesmo em outra escola?
A violencia contramulheres e raparigas, a
,
violencia baseada em genero ou VBG, e uma das
vergonhas do nosso pais e nao acontece so nos escolas.
Ela atinge uma gravidade maior e e mais condenavel
quando se passa dentro do familia. e no escola.
Dentro do familia, porque uma crian<;a espera
dos pais e outros familiares, em primeiro lugar, amor
e protec<;ao contra os perigos de que ela nao e capaz
Ie se defender. 0 que pode uma crian<;a pensar se e
dentro do familia que estao aqueles que a maltratam?
Dentro do escola, porque as famllias 00
mandarem os seus filhos
escola, confiam nos
professores a quem os entregam .. A familia espera que
professores e professoras sejam como pais e maes para
os seusfilhos, que os eduquem para a vida, Ihes deem
conhecimentos mas tambem Ihes ensinem valores morais
para que possam ser adultos respeitados no , sociedade.
que pode uma mae ou um pai pensar
quando, precisamente no escola, a sua filha foi
violada e prostituida? Ficar gravida e apenas uma das
consequencias, a face vislvel do crime grave que e 0 abuso
do poder e do autoridade de um homem mais velho que
abusou do fragilidade, do medo e do respeito
duma
crian<;a
por quem
e mais velho e tem mais poder.
lvtar contra este mal que envergonha 0 nosso pais
e do mau nome 00 no~so sistema de educa<;ao, deve ser
uma resolu<;ao e um compromisso com a consciencia
de coda um de nos, para este ana de 2007.
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Literatura infantil

Em

Encontra-se ja conclufda a impressoo do livro
infantil "0 Misterio do Zeca", em Portugues e
nas5lfnguas 10caisdeCabo Delgadoe Niassa,
nomeadamente Emakhuwa, Shimakonde,
Cinyanja, Ciyaawo e Kimwani . 0 trabalho foi
realizadopela EditoradaAssocia~ooProgresso,
e brevemente estara disponfvel em todas as
bibliotecasescolaresdaquelasduasprovfncias.

Outubro, iniciou-se 0 curso de
Constru~oo Civil e Carpintaria, no qual
foram integrados, pela primeira vez,
instruendosda provfnciadeCabo Delgado .
Desta vez foram seleccionados em aldeias
de Mueda 20 jovens do sexo masculino.
Assim 0 CPAE tem octualmente 118
instruendos, com um maior numero
nos cursos de constru~oo e carpintaria .

Caixas Comunit6rias

VYAKUTKlNlKA
KUMANYA
YVAKEZEKA

ufstica, aguarda
o envio para as tipografias 0 livro "Samihana
e outro; contos", tambem a ser editado nos 5
Ifnguas das duos provfncias do norte do Pafs .

CPAE - Utuculo
Prosseguem os trabalhos de constru~oo,
pelos instruendos, do creche e casas
para
trabalhadores.
Esta
creche
ira
beneficiar tambem as instruendas que
frequentem os cursos pOlS Ihes permitira
que
possam
trazer
os
seus
bebes.
Em Setembro passado, terminou 0 curso
de agro-pecuana e os instruendos safram
do Centro no posse de alguns animals
para
poderem
Inlclar a sua
cria~oo.
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No segundo semestre de 2006, 0
programa das Caixas Comunitarias de
Mueda e Muidumbe tiveram um grandL
desenvolvimento - Sao actualmente 6
associa~6es de credito com cerca de 800
membros e 4 novas associa~6es estoo em
forma~oo. Foram contratados um supervisor,
. Raimundo Cassia, e um novo promotor
Hip61ito Chambone, mantendo-se tambem
em servi~o a promotora Delfina Nivalya .
Teve luga r a forma~oo de membros dos
Consel hosdeGestooeu mavisita desu pervisoo
com forma~oo em exerdcio realizada por
Sophie Teyssier, do ONG francesa do IRAM.
A Associa~oo Progresso esta a procurar obter
o estatuto de "Operador de micro-finan~as'
junto do Banco de Mo~ambique e deu-se
infcio a um cons6rcio entre a Associa~oo
Progresso, a GAPI e 0 BRED, para
0
financiamento das Caixas Comunitarias
I

Esta em curso a canstru <;;60 do Sede do Ca ixa Co munitaria em
Mueda , que sera equipada co m gerado r, fotocopia dora e um
co mputador para 0 servi<;;o das caixas .
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Teve lugar, no mes de Outubro, em
Maputo, um semlnano sobre des c en t r
a liz 0<; 60, organizado
conjuntamente
pela Progresso e NORAD, em que
participaram tambem os coordenadores
provinciais do Progresso, Nganga e
Felicitas e ainda Ferreira Mahumane.

@omunit6rio
Teve infcio 0 processo
de apoio
a
constitui<;60 dos Comites de Desenvolvimento
::=omunit6rio nos aldeias de Mpeme,
Namaua, Matambalale e Muatide, no
planalto de Mueda. A foto mostra a 1a
reuni60 com a popula<;60 de Mpeme.

Foi feita uma supervis60 pedagogica, por
quatro lingufstas, a 4 escolas do enslnO
bilingue, sendo 1 no Niassa e 3 em
Cabo Delgado. De uma maneira geral,
os lingufstas manifestaram preocupa<;6es
pelo desempenho dos professores e
alunos
particularmente
no enslno e
aprendizagem do escrita, e pela forma
como 0 regulamento de avalia<;60 est6
a ser intrepretado e implementado.
Mas todos foram unonimes em reconhecer
os bons conhecimentos dos alunos em
Matem6tica.

•

A edi<;60 dos livros do alunos e manuais
do professor continua, embora com
menor veloCidade do que gostarfamos.
Referimo-nos aos livros para as 4 classes
a
a
(la, 2 , 3 e 4a) e para as 5 Ifnguas do
programa em Cabo Deldago e Niassa.
Esperamos que no infcio do ana
escolar
estejam
nos
escolas
do
ensino bilingue os livros de L1, de
Matem6tica e de Ciencias Naturais.
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Teve lugar, em Pemba, no mes de Agosto findo,
um seminario sobre tecnicas de animac;60 para
leitura, orientado pe/a professora Lioudmi/a,
com a participac;60 de varios docentes de ZIPs
e CFPP. Em Outubro, a referida professora fez
uma visita de acompanhamento e supervlsao,
no sequencia das orientac;6es do . seminario.
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Em Novembro de 2006 foi assinado um novo Acordo
de cooperac;60 entre a NORAD (Embaixada do
Noruega) e a Associac;60 Progresso, para 0 per/odo
2006 a 2009 em apoio aimplementac;60 do Programa
de Desenvolvimento do Progresso, incluindo 0 CPAE.

•

Realizou-se em Maputo um seminario entre a
Progresso e a NOVIB Oxfam (ONG holandesa) para
avaliaC;60 de oportunidades e riscos do programa
de desenvolvimento do Progresso - participaram
2 oficiais do NOVIB vindos do Holanda e pessoal
do Progresso de Maputo, Pemba, Lichinga e CPAE.
No encontro foi tambem apre6ada a proposta de novo
programapara2007-2009aserfinanciadopelaNOVIB
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Foram adquiridos 3 novos livrinhos infantis para
todas as bibliotecas das escolas primarias de Cabo
Delgado e Niassa:
Os gemeos e os raptores de crianc;as
Baile no floresta e
A vinganc;a dos anima is .
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Foram comprados 700 cadernos no formato A4 de
Mapas geograficos e biol6gicos plastificados para
•

Foi concluida, em Outubro passado,a forma c;60 para
membros do juri de concursos literari os em Pemba,
orientada pela Ora Maria J060 Carrilho e na qual
participaram, tambem, Francisca Samboco e Alcina
Sitoe .

Prepara-se para ser apresentada aAssembleia
do Republica 0 Projecto de Lei Contra os
Actos de Violencia Domestica. A Sociedade
Civil em Mo~ambique tem-se dedicado a
este problema de forma a consciencializar a
sociedade em geral contra este mal e preyer
puni~6es para os/as que praticam a violencia
em sua coso, contra os seus dependentes .
o conceito de Violencia Domestica abo rca
mais do que a violencia contra a mulher, ou
o espancamento e outros maus tratos, ffsicos
e morais, entre marido e mulher. Violencia
Domestica inclui a que e praticada dentro do

familia contra as crian~as e adolescentes,
de natureza sexual ou nao. E tambem 0
tratamento desumano contra os idosos do
familia a pretexto de que nao produzem ou
estao no origem das desgra~as do familia.

A violencia contra as mulheres e raparigas,
ou violencia baseada em genero, VBG,
tem merecido preocupa~ao a nivel do
Organiza~ao das Na~6es Unidas que define
a VBG como : «Qualquer acto de violencia
baseado no diferen~a de genero, que
resulte em sofrimentos e danos ffsicos, sexuais
e psicol6gicos do. nlulher, inclusive amea~as
de ta is actos, coer~ao e priva~ao do liberdade
tanto nCf vida publica como no privada»

Em 1995, a Conferencia Mundial do
Mu lher que teve lugar em Beijing, no
China, apelou aos Estadosa «condenarem
a violencia contra a mulher eo acabarem
com as alega~6es baseadas em tradi~6es,
costumes e religiao, como forma de
desculpar 0 incumprimento das suas
obriga~6es em respe ito a Declara~ao do
Elimina~aoda Violencia Contra a Mulher».

Em 1 979, foi adoptada a conven~aoquedefine
ac~6es para acabar com a discrimina~ao
do mulher, chamada Lei Internacional dos
Direitos do Mulher. Em 1993, aprovou-s~ 0
primeiro documento internacional de direitos
humanos, focando exclusivamente a violencia
contra a mulher, considerando-se que viola
e degrada os direitos humanos do mulher em
seus aspectos fundamentais e de liberdade .

Em

Mo~ambique,

os
melos
de
comunica~ao social estao agora mais
sensibilizados para noticiar abusos de
pais que se acham no direito de dar
castigos crueis e desumanos, sob 0
pretexto de estar a educar os filhos .
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Abaco
Este instrumento chamado Abaco, e um
utensllio muito simples de fazer contas, que se
diz que foi usado pelos Gregos e Romanos da
Antiguidade, isto e, antes da nossa era. Teve
origem, provavelmente na Mesopotamia, h6
mais de 5 .500 anos. Consiste em filas de
contas ou missangas que correm em arames;
as do primeiro arame contam como uma
unidade, as do segundo contam como dez
e assim por diante. 0 6baco ainda hoje se
ve em pequenas lojas de paises do Oriente
como a China, 0 Japao ou a India, usado

pelos comerciantes para contarem.
Foi demonstrado que alunos chineses
conseguem fazer contos complexas
com um 6baco, mais rapidamente
do que um ocidental equipado com
uma moderna calculadora eleetronica.

Economia em termos simples
Qualquer um de nos pratica, diariamente,
aetos
€
aetividades
de ' natureza
economica .
0
nosso
trabalho,
sela
ele qual for, influencia a economla .
Se somos trabalhadores na 6rea da
agricultura, podemos produzir, por exemplo,
milho, cana-de-ac;ucar, algodao, 6rvores de
fruta, etc .. Outros sao mineiros e extraiem
carvao, minerios de ferro, ouro o~ platina.
Outros trabalhadores transformam esta
nossa produC;ao em farinha, em ac;ucar, em
,produtos de conserva para a alimentac;ao, em
texteis e vestu6rio, em ac;o, em ferramentas
pesadas' ou ligeiras, ou em mobili6rio.
Todos estes produtos sao bens. H6 os bens
de consumo direeto - 0 pao, as bebidas,
o mobili6rio, e h6 outros que servem para
produzir outros bens - a farinha produz pao,
o ac;o produz m6quinas, os fios de algodao
produzem roupa. Alguns bens de consumo
so se usam uma vez, como os alimentos
ou as bebidas. Outros, os bens dur6veis,
como a roupa, a mobilia ou as ferramentas
e as m6quinas, usam-se muitas vezes
H6, depois, outras pessoas que nao
produzem bens, mas produzem servlC;os .
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A
telefonista que encaminha as
chamadas, 0 medico que cura os
doentes, os professores que transmitem
conhecimentos
aos
estudantes,
a
advogada que aconselha os clientes,
pilotos e hospedeiras dos avi6es que
transportam pessoas e bens, contribuem
para 0 bem-estare 0 avanc;o do sociedade.
Nos produzimos bens e servic;os porque
precisamos de ganhar dinheiro que
nos permita comprar os bens e servic;os
que nao produzimos, mas de que
precisamos para 0 nosso bem-estar.
A nossa necessidade mais b6sica e a
alimentac;ao, seguindo-se a habitac;ao
e 0 vestu6rio. Quando temos estes,
precisamos de mais: de educaC;ao e
cultura, de saude, de divertimento ... As
necessidades individuais estao sempre
crescendo, e quando nao e para nos que
queremos mais, e para ' os nossos filhos .
dinheiro nunca chega para 0 que
desejamos e por isso temos sempre de
trabalhar mais, produzir mais, para
satisfazer
as
necessidades
b6sicas
e as nao b6sicas. E assim estamos
inseridos no processo economico e
no desenvolvimento do
sociedade.
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MALEFfclOS DO ALCOOL
Se coriduz nao beba; se bebeu nao conduza.

Esta campanha para evitar acidentes no
estrada e perdas de vidas, devido 00 facto
de 0 condutor estar alcoolizado, baseiase em conhecimento cientffico. Conduzir
carro sob influencia de alcool pode afectar
nomeadamente:
Avalia<;ao do perigo - A pessoa embriagada,
mesmo s6 ligeiramente, tem tendencia
a arriscar-se porque se sente confiante
no sua
capacidade de conduzir.
0
resultado e tomar decisoes perigosas como
ultrapassagens ou desvios sem seguranc;a .

Concentra<;ao e aten<;ao - Estas duos
capacidades essenciais para quem conduz,
podem
ser severa mente
afectadas
e
reduzidas, levando 0 condutor a naG ver os
obstaculos, ou s6 os ver no ultimo momento
quando ja naG ha tempo para os evita r.
Coordenac;ao
A
capacidade
para
avaliar a distoncia e 0 espac;o pode ser
dramaticamente reduzida.
Mais ainda,
pode afectar a coordenac;ao entre a vista
e a mao levando a atrapalhac;ao, troca do
pedal acelerador pelo pedal travao, etc ..

Tempo de reac<;ao - Os reflexos ou tempo
de reacc;ao, podem estar muito diminufdos,
isto e, 0 condutor leva mais tempo do que
o normal a reagir a situac;oes de perigo.

Mudan<;as no visao - As pupilas dos
olhos tendem a dilatar-se pelo efeito
do alcool no cerebro, 0 que aumenta
a sensibilidade a luz dos far6is do carro
que vem em sentido contra rio, levando
a perda do controlo pelo condutor.

o

Sono
alcool tambem pode
induzir sonolencia e sabe-se que,
geralmente,
e
fatal
aaormecer
por alguns segundos 00 volante.

Num estudo sobre conduzir debaixo
do
inf/uencio
de
subst6ncios
perigosos, conclufu-se que 50%
dos condutores de comi60 e 30%
dos toxeiros tinhom tido ocidentes
por terem bebido ou fumodo
surumo. Entre os peoes odultos
queotropelodos, 0 estudo conclufu
que 70% estovom embriogodos.
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A PLANTA ANTI-MINAS~
A Arabidopsis tha/iana e uma planta ,
curiosa. Modificada geneticamente por
cientista dinamarqueses, adquiriu a curiosa
propriedade de passar do verde para 0
vermelho em tres a cinco semanas, no
presen<;;a de determinados metais pesados
e de explosivos presentes nos minas
antipessoais e muni<;;6es nao deflagradas.
Este sistema de bio-detec<;;ao podera mostrar-se muito util em todos os pOises onde,
apos os conflitos, subsistem muitas minas no solo, ou seia, 75 pOises actualmente. Ate
agora a detec<;;ao de minas fez-se recorrendo a caes e a aparelhos, uma opera<;;ao
delicada, muito demorada e dispendiosa. Os primeiros testes no terreno terao lugar
brevemente, essencialmente no Africa sub-soriano. Em certas zonas como Mo<;;ambique
ou Angola, apesar do retorno do paz, 0 desenvolvimento agrfcola e constantemente
entravado pela presen<;;a destes engenhos. Os agricultores nao se atrevem a ir para os
campos por receio de perder a vida ou um membro, 00 pisar uma mina.
•

A Arobidopsis thaliana tem a vantagem de se reproduzir naturalmente por autopolinizo<;;60 mas,
sendo ,a ndroesteril, a sua expans60 pode ser facilmente controlada, afirmam os cientistas que a
desenvolvera m.

(in Revista "Esporo", N° 63 de Out/2004)

MANDIOCA, 0 COMBUSTfvEL
DO FUTURO?
Numa altura em que 0 pre<;;o do petroleo nao cessa de
subir e as reservas rilundiai~ diminuem, a aten<;;ao
vira-se para 0 etanol obtido por fermenta<;;ao
do amido de mandioca,um recurso
particularmente p~ometedor. Como todos
os etanois obtidos de produtos agrlcolas,
pode substituir entre 10% a 25% de gasolina
nos vefculos com motores convencionais
e afe 100% em motores adaptados.
Brasil, ,primeiro
produtor mundial
de
combustfveis
de
substitui<;;ao
ou
biocombustfvel, fabrica por ana mais de
120 milh6es de hectolitros a partir do cana
de a<;;ucar e do mandioca. No Tailondia e
no China encontram-se em marcha diversos

o
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proiectos in ustriais e iocom ustfvel a
base de mandioca. Em Africa, a Nigeria
empenha-se nesta via: no infcio de 2006,
uma lei devera autorizar a incorpora<;;ao
de 10% de biocombustfvel no gasolina,
reduzindo assim a factura petrollfera
e a polui<;;ao. Numa primeira fase sera
importado do Brasil, mas sera fabricado
localmente dentro dos proximos anos.
(in Revista "Esporo", N° 70 de Dez!2005)
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ENCICLOPEDIA
Po lesti no

E um

pafs do Proximo
Oriente, situado entre 0 Ubano a Norte, 0
Mar Morto a Sui, 0 Mediterraneo a Oeste
e 0 deserto do Sfria a Leste, com a capital
em Jerusalem . Este territorio tem tido,
desde 0 infcio do nossa era, uma historia
atribulada, ate ser hoje um dos focos de
um conflito centrado no Medio Oriente.

,A Palestina, conhecida no Bfblia por Terra
de Canaan, foi durante a antiguidade
ocupada pelos Hebreus (conhecidos por
Judeus ou Israelitas). No ana 70 do nossa
era, Jerusalem sublevou-se contra Roma, a
capital do imperio romano. Este foi 0 pretexto
para 0 exercito romano invadir e ocupar
de novo 0 territorio e subjugar os Hebreus.
Depois de Maome ter fundado 0 Isloo,
no oitavo seculo do nossa era, assistiuse a expansoo dos turcos otomanos que
ocuparam por sua vez 0 territorio. 0
Imperio Otomano veio entretanto a recuar
para dentro dos limites do actual Turquia
ate a I Guerra mundial - 1914- 1918. Em
1918, no auge do expansoo europela, 0

..

territorio do Palestina foi colocado sob
mandato britanico. Depois do II Guerra
Mundial e do derrota do Alemanha,
face 00 crescente apelo dos Judeus,
que tinham sido vftimas do genoddio
nazi, por um Estado israelita, em 1947
a Inglaterra renunciou 00 seu mandato
sobre a Palestina. As potencias europeias
vencedoras do II Guerra mundial,
proclamaram nos Na<;6es Unidas, em
1948, que a parte doterritorio do Palestina
ocupado pelos Judeus fosse ucn estado
independente, com 0 nome de Israel.
Mas os Estados 6rabes vizinhos reagiram
militarmente a esta partilha, sem sucesso.
Em contra partida, 0 mundo come<;ou a
ouvir falar do Palestina como um estado
opostoa Israeleum palcodeconflito.lsrael,
gra<;as 00 seu poder militar e economico,
construfdo com forte apoio do ocidente
e particulamente dos Estados Unidos
do America, foi vencendo a resistencia
palestina e as tentativas dos estados
6rab~s vizinhos para apoiar os palestinos,
absorvendo para si mais territorios.
Os palestinos que noo se refugiavam
no Ubano ou outros pafses vizinhos,
permaneciam como colonizados no sua
terra pelos israelitas, nunca abandonando
porem a luta de resistencia. Esta luta
organizou-se no exterior atraves do AIFatah e do seu Ifder Yasser Arafat. Este
conseguiu 0 reconhecimento do direito
dos palestinos forma rem 0 seu proprio
estado 00 lado e em igualdade com Israel,
e Arafat foi 0 primeiro Presidente deste
estado ate a sua morte em 2005. Mas
os problemas entre Israel e a Palestina
nunca se resolveram a contento de ambos
as partes, apesar do envolvimento
internacional para chegar a paz e
a uma partilha justa e equitativa do
"Terra de Canaan" e dos seus recursos .

Robben Isla nd ou II ha de Robben
Esta ilha, cujo nome e associado aquele
que foi· 0 mais celebre preso politico do
mundo, Nelson Mandela,
situa-se 00
largo do Cidade do Cabo, no Africa do
Sui. Tem cerca de 5 Km2 de superffc.ie.
Conhecida dos navegadores europeus desde
finais do seculo XVI, era, nesse tempo, uma
ilha deserta. Mas 00 ocuparem a regioo do
Cabo, os colonos europeus pretenderam
fazer 0 seu aproveitamento povoando-a
com carneiros. Mas tornou-se sobretudo
um local para exilar os inimigos e indesej6veis
dos colonizadores, entre eles 0 celebre
chefe e profeta Xhosa, Makana. Mais tarde
tambem eram mandados para a ilha de
Robben os doentes mentais ou os afedados
pela lepra. Foi usada . como hospfcio
para estes doentes entre 1846 e 1931.
Oepois disso, 0 governo do territorio
apercebeu-se
do
sua
localiza<;oo
estrategica e durante a II Guerra mundial
construfu no ilha uma importante posi<;oo
do Marinha de Guerra, encarregada de
proteger a regioo do Cabo de possfveis
interven<;6es militares. Ela era tambem
um local de frequentes naufr6gios e foi 16
instalado um faro! para guiar a navega<;oo.
Em 1959 ela foi reconvertida em prisoo para
condenados. E quando nofamoso julgamento
de Rivonia, em ·1963, Nelson Mandela e
outros companheiros seus (10 no total) no
frente do luta contra 0 apartheid no Africa do
Sui, foi condenado a prisoo perpetua, 0 seu
destino foi a Ilha de Robben onde pern-lOneceu
durante 27 anos, ate ser transferido
para outra prisoo situada no continente.
Hoje a ilha e uma Reserva Natural e um Museu,
onde acorrem muitos visitantes nacionais e
estrangeiros, para verem a prisoo e a cela
que foi de Nelson Mandela, assim como a

pedreira onde ele e seus companheiros
trabalhavam como parte do condena<;oo.

46664

Strelitzia ou Estrelfcia

o

nome desta

magnrfica e estranha
flor, oriunda da regi60 da Africa Austral,
foi-Ihe dado em homenagem a uma
princesa, Catarina de MecklenburgStrelitz. As flores s60 ou de um vibr~nte
amarelo alaran;ado ou azul-malva com
u01a forma que lembra urtJa cabe<;a de
passaro. Por isso em ingles tambem e
chamada crane flower, que se traduz por
flor-cegonha. As flores de tamanho maior
nascem de uma planta tambem chamada
bananeira brava ou bananeira selvagem
e 0 seu habitat s60 as zonas costeiras.

Strelizia ou Estrelfcia
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O'mel e a canela
P. Qual e

unico alimento que nao se estraga?
R.: 0 mel de abel has
0

A mistura de Mel e Canela cura a maioria das doen<;as. 0 mel e produzido em quase
todos os poises do mundo. Apesar de ser doce, a ciencia demonstrou que, tomado em
doses normais como medicamento, 0 mel nao faz mal aos diabeticos.
A revista "Weekly World New" do Canad6, no sua edi<;ao de 17 de Janeiro de 1995,
publicou uma lista das doen<;as que sao curadas pelo mel misturado com Canela. A
Canela e uma especiaria a venda nos boas lojas de produtos alimentares.
DOEN(AS DO CORA(AO - Uma pasta de Mel e Canela, comida todas as manhas, no pao a substituir a manteiga ou 0 jam, ou no ch6 ou cafe para ado<;ar e dar
gosto, reduz 0 colesterol e previne problemas de cora<;ao.
PICADAS DE INSECTOS - Uma colherzinha de mel, duos de ¢gua morna e uma
de canela em po, formando uma pasta que se aplica no lugar do picada, tira odor e
comichao em 1 ou 2 minutos.
ARTRITE ou dores nos articula<;6es - Uma ch6vena de 6gua quente, com duos
col heres cheias de mel e uma colherzinha de canela em po, tomada de manha e a
noite, pode tirar completamente as dores e 00 fim de uma semana j6 se notam as
melhorias.
INFEC(6ES DE RINS - Um copo de 6gua morna misturada com duos colheradas de canela em po e uma colherada de mel, mota os germens que produzem infec<;ao nos rins. Tomar de manha e de tarde ate que a infec<;ao acabe .
DOR DE DENTES - Fazer uma pasta com uma colherzinha de canela e cinco colherzinhas
de mel e aplicar no dente que est6 doendo, ,repetindo pelo menos 3 vezes 00 dia .
CONSTIPA(OES - Pa~a curar sinusites, tosse cronica e resfriados comuns ou severos,
misturar uma colherada de mel com uma colherzinha de canela em po e tomar 2 a 3
vezes por dia.

Abelha: Respons6vel pela produc;60 do mel

Canela

IIm,n;~ltttl, alt;Hta;s tl
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As Queimadas e as Florestas

Desde a Independencia que em
Moc;ambique se fazem campanhas de
sensibilizac;oo dos camponeses para os
preju fzos ca usados pelas queimadas
descontroladas, promovidas pelos
Ministerios do Ambiente e do Agricultura.
No entanto, todos os anos continuam a
registar-se queimadas que alastram pelas
florestas, destruindo centenas ou milha'res
de 6rvores que vale riam muitos milhoes
em dinheiro quando aproveitadas, quer
para as necessidades do pafs, quer para

exportac;oo. Esta situac;oo dram6tica,
faz-nos pensar que as autoridades
pdministrativas a nfvel dos distritos e os
chefes comunit6rios nos localidades,
revelam falta de vigilancia e controle
sobre 0 que se faz nos territ6rios
debaixo do sua jurisdic;oo .
As queimadas causam ainda outros
problemas 00 destruirem a vegetac;oo mais fr6gil que protege os
solos das encostas ~ ribanceiras,
provocando
graves
problemas
de
erosoo e tornando vastas extensoes
de terra estereis para a agricultura.

Formigas
As fo rmi gas sao, tal como as abelhas, insectos " socia is", po rque vivem juntas em
grandes grupos ou col6nias . Estas col6nias
podem ser em forma de cachos a volta de
um ga lho ou pequeno ramo duma planta;
outras estoo em caves fundas, cavadas
pelas pr6p rias fo rmigas, debaixo do te rra .
H6 ainda outra s que estoo em montes de
arg ila ou a reia - os conhecidos morros
de form iga mu xem - tambem construfdos
pelas formigas .

H6 tres tipos de formigas : os machos, os
rafnhas que poem os ovos, e as obreiras
ou trabalhadoras, que sao femeas ' que
noo procriam . H6 exercitos de formigas
que marcham atraves d0S campos em
hordas que podem ter cerca de 100.000
destes insectos. Se chegam a uma coso,
podem esvazi6-la de tudo 0 que e
comestfvel , incluindo anima is presos . No
maior parte das especies, os machos e as
rafnhas tem asas durante algum tempo .

o cicio do vida das Formigas comec;a quando a rafnha poe os ovos (Figura 1). As obreiras carregam os ovos para 0
viveiro onde e/es largam a larva (Figura 2). As larvas sao alimentadas pelas obreiras (Figura 3). As larvas tecem entao os casulos dentro dos quais se Fazem "bebes" (Figura 4). Na camara chocadeira as Formigas bebes saiem dos casulos (Figura 5) . Os materiais que ficam deste cicio sao levados e arrumados pelas obreiras numa camara "Iixeira" (Figura 6).

25 de Setembro 1 964(antecedentes da Luta Armada)
Neste trecho do Historia de Mo~ambique de Malyn Newitt,

0

historiador defende que a falta de contacto e di610go entre

os nacionalistas mo~ambicanos e a administra~60 portuguesa colonia/, levou a FRELIMO a tomar a decis60 do luta

armada para exigir a independencia e Portugal preferiu a guerra

a negocia~60 .

Normalmente, uma guerra e antecedida
por algum tipo de contacto entre os
combatentes mas, neste caso, os dois
lados nao reconheceram a existencia um
do outro. Antes da sua eclosao, nao houve
nenhuma discussao ou negocia~ao, embora
cada uma das partes tenha feito um aceso
debate interno antes de Ihe dar infcio .
Antes da decada de 1960, Portugal sentira
poucos desafios ao seu imperio colonial. As
actividades, bastante futeis dos movimentos
de oposi~ao (portugueses), fracos e divididos,
raramente referiam a questao colonial e,
com excep~ao de Henrique Galvao, nenhum
portugues responsavel ou bem informado

falara de oposi~ao as pollticas coloniais do
regime. A unica pressao vinha do exterior.
Portugal entrara para as Na~6es Unidas em
1955 e, como resultado, a Comissao para
a Descoloniza~ao, come~ava a reparar
nas col6nias portuguesas, ignoraltdo 0
mecanismo semantico que as designava
por Provlncias Ultramarinas desde 1951.
No entanto, durante a decada de 1950,
o principal desafio ao colonialismo
portugues nao veio das Na~6es Unidas
mas da India que, em 1956, provocara
tumultos
nacionalistas
em
Goa,
reinvindicando para a India os 3 enclaves
portugueses: Goa, Damao e Diu .

Face 00 avan~o dos
Portugal continuava a

movimentos independentistas no Africa e no Asia, contra a Fran<;a e Inglaterra,
nao acreditar que 0 mesmo acontecesse nos suas colonias. Prossegue
autor:

Enquanto
manifestava
publicamente
a cren~a de que a insurrei~ao era
improvavel, 0 regime de Salazar tomou
precau~6es durante a decada de 1950.
A PIDE (pollcia de segurari~a do estado)
estabeleceu-se nas col6nias em 1956 e
come~ou a colocar sob vigilancia pessoas que
sabia serem hostis ao regime . Por influencia
de Kaulza de Arriaga, foi criada uma rede
de bases da for~a aerea em Mo~ambique,
sobretudo na ' regiao norte e, em 1960,
Arriaga tinha 11 000 tropas paraquedistds
regula res estacionadas ali como fortp de
in1ervengSo m6vel. h inslala~6es navais em Porto Amelia

a

(Pemba) sofreram melhoramentos e conslruiramse
estradas
mililares
noutras
zonas.
Em 1962 criaram-se pianos para uma
milfcia local onde os colonos brancos
e os "civilizados" prestariam servi~o.
( ... )
0
pais manteve-se tranquilo.
Exceptuando
algumas
greves,
nao
se
verificaram
disturbios
entre
a
popula~ao urbana negra - ou entre
colonos descontentes, como sucedeu na
insurrei~aodeLuanda,Angola,em 1961 .A
PI DEfizera oseutrabalhoe, mesmodurante
a guerra, as cidades de Mo~ambique
mantiveram-se estranhamente tranquilas.

As
condi~6es
internacionais e os
progressos do
FRELIMO
em termos
de
organiza~ao,
baseada
em
Dar-Es-Salaam,
criaram
0
ambiente
proplclo
a decisao de InICiar a campanha militar.
Assim sucedeu em 25 de Setembro de 1964, com 0 ataque a uma base portuguesa de Chai, no norte de Mo~ambique,
00 inesmo tempo que era emitida uma proclama~ao e um apelo as armas. A Frelimo desencadeou as opera~6es
apenas com 250 combatentes treinados.

fA Flor Mais Bela

Conta-se que um antigo imperador do China feudal ansiava por ver 0 seu filho
mais velho casado e por isso 0 chamou para Ihe comunicar:
- Meu filho, YOU ordenar aos me us conselheiros que escolham uma princesa para
ser tua esposa; po is e tempo de me dares netos.
Mas 0 filho respondeu-Ihe:
- Com todo 0 respeito, meu poi, eu s6 casarei se me permitir ser eu quem
escolhe a mulher para casar comigo.
poi consentiu e mandou que procurassem entre as melhores famflias as
raparigas em idade de casar e as convidassem a tomar cha com a imperatriz. 0
principe combinou que ia aparecer no final do cha para dizer quais as suas inten<;6es.
Assim aconteceu e 0 principe foi ter com a mae e pediu-Ihe licen<;a para se dirigir
as jovens presentes. Falou entoo assim:
- Eu pretendo casar e pedi que viessem aqui para fazer a minha escolha, mas
todas voces sao igualmente formosas e filhas de boas famllias. Assim, decidi fazer uma
competi<;oo. You mandar distribuir por todas uma semente e um vasa com terra. Todas
voces estoo convidadas a volta rem daqui a 100 dias. Aquela que trouxer a flor mais'
bela sera quem eu YOU pedir em casamento.
principe tinha mandado preparar varias. sementes mas tinha orderlOdo que
fossem metidas numa panela de agua a ferver para fica rem estereis. As sementes foram
metidas num vasa que devia dOl em diante ser cuidado para a semente germinar e
florir. Assim, fez a distribui<;oo dando um vasa com semente a coda uma das jovens.
Passados os 100 dias combinados, as candidatas voltaram 00 palacio. Coda
uma trazia um vasa com uma flor maravilhosa, sendo diffcil afirmar qual era a mais
bela. Mas uma das jovens trazia 0 seu vasa cheio de terra sem nenhuma flor. As
outras come<;aram a murmurar entre elas: "Mas que atrevida. Como teve coragem de
aparecer aqui sem nenhuma Hor?"
Chegada a altura do aprecia<;oo das flores, a infeliz, sem flor para apresentar,
disse muito envergonhada:
- Senhor, fiz tudo 0 que me ensinaram para cultivar uma flor, mas ela noo
nasceu. Deve ser porque noo sou digna de ser vossa esposa.
- Enganas-te - disse 0 principe. Tu trazes de facto flor mais bela de todas. A tua
flor tem 0 nome de Honestidade. Es tu quem eu quero para minha esposa e mae dos
meus filhos.
Assim 0 principe consagrou a virtude do honestidade como aquela que, entre
todas as outras, e a que mais faz brilhar 0 caracter de alguem.
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(Adaptado de canto tradicional chines)
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Horizontais
1- perigoso; sorrir. 2 - atmosfera; grande
quantidade de agua salgada; sem roupa .
3 - ciencia dos bons costumes. 4 - artigo
definido (pi); conjunc;ao adversativa (inv.);
nota musical.
5 - exactamente assim;
mamffero herbivoro. 6 - vogal (pi);
tipo
de bolo.
7- astucias. 8 -caminhar; carta
de jogar.
9 - transporto;
estampilha.
Verticais
1- mes do ano; que tem prestimo. 2
aparencia;
tres
consoantes
iguais;
mu lh er acusada . 4 - mosca grande. 5
- preposic;ao . 6 - estroinices. 8 - prefixo
numeral;
outra coisa.
9
de negac;ao;
pedro
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Na au la:
- Pedrinho, qual e 0 futuro do ·verbo
roubar?
- Ir para a cadeia, senhor professor!

.,.,., e 1 pem anteItfu
Quando um pobre come galinha, das
duas uma : ou esta doente, ou quem esta
doente e a galinha ...

.
(Extraidos de "Oiverte-te ... e aprende um pouco" de
Angelo Cruz)
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Uma senhora colocou uma moeda no
prato de um ceguinho, mas a' moeda
saltou e foi parar muito longe. 0
cegu inho levantou-se, foi direito a moeda
e apanhou-a. A senhora, espantada,
perguntou:
- Mas afinal 0 senhor nao e cego?
- Nao, minha senhora. Estou apenas a
substituir 0 verdadeiro ceguinho que foi ao
cinema.
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DALAI LAMA
"Devemos procurar 0 equilfbrio entre 0 progresso material
e os valores eticos, entre 0
conhecimento e a sabedoria ...
A teenologia, a Cleneia e 0 progresso apenas tornam
mais simples as eondic;6es externas da vida . Nao alteram
qualquer problema
fundamental dos seres humanos."

* 0 Dalai Lama e 0 chefe espiritual (e politico) do Tibete, pequeno
pais situado nas montanhas do Himalaia, entre a China e a
India, actualmente sob administrac;ao da Republica Popular da
China . 0 actual Da lai Lama (0 14°) e Ten Zin Gyatso, de 71
anos que, devido a ocupac;ao chinesa do Tibete, vive exilado na
India. Foi galardoado com 0 premio Nobel da Paz em 1989 .

Poetas do Libertoc;60 e Poesio de Combote

No alvorada do independencia de Mo<;ambique, nos anos euf6ricos de 1974/1975,
muitos jovens estudantes liam, pela primeira vez, poesia assinada por alguns dos nomes que figuravam no lista dos dirigentes do Frente de Liberta<;oo de Mo<;ambique. E
a descoberta desses poemas influenciou -os, mais do que qualquer discurso politico, a
aderirem a causa patri6tica de construir a na<;oo mo<;ambicana.
Um desses poetas e Jorge Rebelo que figura com mals de uma
dezena de poemas no Antologia de Poesia Mo<;ambicana "Nunca mais e
Sabado", compilada . e comentada por Nelson Saute e publicada em 2004.
"E um dos poetas mais interessantes do chamada e celebrada Poesia de
~ombate. A sua
poesla teve uma influencia extraordinaria ,no ' expenencia
revolucionaria que se viveu em Mo<;ambique desde os tempos do luta armada .
Desempenhou cargos politicos de grande relevancia" - le-se no Antologia.
Jorge Rebelo foi Ministro do Informa<;oo e Secreta rio do Partido Frelimo para
o Trabalho Ideol6gico durante varios anos. E membro do Comite Central do Frelimo.

Os senhores sabem que existo?
(V6v6 Marta, do Bairro do Hulene)

Os senhores conhecem-me? Sabem
Que eu existo? Repararam em mim
r\lguma vez? Noo?
Eu sou aquela que no berma do rua
Vos acena quando passa'm
E vos convida a comprar.
Todos os dias
Quando a manho desponta
Saio do meu casebre
Percorro a rua comprida
- a trouxa pesada a cabe<;a Procuro no berma um lugar
Des<;o a trouxa
Estendo a capuland
E arrumo em montinhos um a um:

Cebolas, batatas, ma<;os, alho, feijoo.
Depois sento-me No espera lenta e
paciente.
Quanta angustia nesta espera!
Em coso estoo treze bocas
(Treze!) que d guerra trouxe fugidas
E que me aguardam
Ansiosas e famintas.
Quando noo vendo, e a fome
E 0 desespero.

Por Vezes penso
Revoltor-me!
Viver assim
margem do vida
Quando 0 luxo e a opulencia
Passeiam
minha volta
Como uma provocac;6o ...

A

a

Mas p'ra mim as tempestades
Perderam 0 fasdnio,
Mesmo as que se diz que
purificam,
Que projectam e modelam 0
destino.
Por isso vou vivendo
Res ignada Para allvio dos senhores.
Eesta a minha vida.
Contei-a no esperanc;a
Que , quando por mim passarem ,
A minha presenc;a vos perturbe
Como uma acusac;60 .
(in M ensagem)
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