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PROGRESSO cria aplicação on-line de
Monitoria e Avaliação

Editorial

A Monitoria e Avaliação é, sem sombras de dúvidas, um processo
de trabalho bastante importante para o bom desempenho de um
projecto ou de uma organização, não importando o fim que esta
persegue. Os dois processos, que muitas vezes andam interligados,
visam fornecer às organizações, de forma sintética, informações
sobre as actividades e os efeitos dos programas implementados
por elas, resumidas em planilhas com indicadores de monitoria
pré-estabelecidos.
Nesta edição, anunciamos, com muita satisfação, a criação do
Sistema de Monitoria, Avaliação e Aprendizagem (SMAA) da
Associação Progresso. O sistema é uma aplicação online que
visa evidenciar as mudanças e monitorar e avaliar as actividades
e os resultados alcançados nos projectos implementados pela
organização, sempre enquadrado nos resultados e indicadores do
Programa de Desenvolvimento da Progresso para os anos 2017 2020.
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A aplicação inclui os dados quantitativos e instrumentos de
monitoria dos diferentes projectos, como forma de mensurar
o grau de realização das actividades em relação às metas
predefinidas. O SMAA permite igualmente inserir e partilhar
dados qualitativos, demonstrados através de estudos de caso,
depoimentos, vídeos, entrevistas e fotografias sobre a situação
do grupo-alvo de cada projecto.
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Entre vários benefícios, o sistema irá também apoiar os vários
intervenientes a reforçar ou mudar as suas acções face aos
desafios identificados ao longo da implementação do projecto,
tornando-se num grande aliado para flexibilizar as mudanças.

Ambiente Animais e Plantas - 10

O SMAA foi apresentado na 17ª Sessão Ordinária da Assembleia
Geral da Associação Progresso, realizada em Janeiro de 2018, e
está em uso experimental pelos funcionários da PROGRESSO a
nível da sede (Maputo) sendo que em breve será usado também
pelos escritórios provinciais (Niassa e Cabo Delgado) - após a
realização da formação a nível das duas províncias .
Actualmente, prosseguem os trabalhos de inserção e cadastro dos
projectos em implementação no sistema, bem como a testagem
da funcionalidade do mesmo. Prevê-se a finalização desta fase
dos trabalhos até finais do mês de Julho do corrente ano.
A eficácia do sistema exige a participação e empenho de todos,
mantendo os dados actualizados, inserindo cada novo projecto ou
novas actividades e resultados esperados, com as suas respectivas
metas.
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PROGRESSO realiza 17ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral

Assembleia Geral da Associação Progresso

A Associação Progresso realizou no dia 27 de Janeiro do corrente ano, em Maputo, a sua 17ª
Sessão Ordinária da Assembleia Geral.
Entre outras deliberações, a sessão ficou marcada pela aprovação do Relatório de Actividades e
Contas de 2016, Plano e Orçamento para 2018 e proposta de Regulamento Interno.
O evento serviu também para a ratificação da admissão de 2 membros para Associação Progresso
e foi feito apresentação das Actividades e Contas de 2017 e da proposta do Sistema de Monitoria
e Avaliação para acompanhamento das acções e o cumprimento das metas propostas e dos
resultados alcançados pelos projectos implementados.

Lançado projecto “COVida” em Lichinga
A Associação Progresso lançou, no dia 20 de
Março do ano corrente em Lichinga, Niassa,
o Projecto COVida “Juntos pelas Crianças”. O
evento contou com a presença de diversas
entidades da Sociedade civil, Instituições do
Estado e Líderes Comunitários.
O Projecto COVida “Juntos pelas Crianças” em
Niassa é financiado pela USAID em parceria
com FHI360 e implementado pela Associação
Progresso. O mesmo tem como objectivo
melhorar a saúde, o estado nutricional e o
bem-estar das crianças órfas e vulneráveis
(COVs) e suas famílias em 8 bairros do distrito
de Lichinga, nomeadamente, Namacula,
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Lançamento do projecto COVIDA

Chiuaula, Sanjala, Massenger, Assumane,
Cerâmica, Niassa 1, Muchenga.
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Decorreu entre os dias 15 e 17 de Maio em
Maputo, o workshop de Indução para as
equipas de especialistas que vão elaborar os
manuais de didácticas de L1 (Língua Materna)
e de L2 (Língua Portuguesa) para a Formação
de Professores do Ensino Primário.
Esta actividade se insere no projecto BETTER
e tem como objectivos trocar experiências
sobre princípios e estratégias para o ensino Facilitadora dando instruções aos participantes
e aprendizagem de uma língua segunda;
partilhar os Relatórios de Análise de Alinhamento dos módulos de didáctica de ensino de Língua
Portuguesa e de Línguas Moçambicanas em uso, bem como discutir as propostas de conteúdos e
template para os manuais das didácticas de L1 e de L2.
O Workshop, orientado pela Dra. Pamela Winsor e pela Dra. Maria João Carrilho Diniz, contou
com a participação dos elaboradores e revisores dos manuais das didácticas de ensino de L1 e de
L2, técnicos do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e da Associação Progresso.

Raparigas e mulheres
capacitadas em artesanato e
gestão de pequenos negócios

Soltas
Associação Progresso, através do
projecto BETTER, realizou entre os dias
22 e 25 de Janeiro de 2018 em Maputo,
um workshop sobre uso de cellphilms
(vídeos feitos por telemóveis) na
promoção da igualdade de gênero.
No âmbito do projecto EU LEIO, a
Associação PROGRESSO concluiu na
1ª quinzena de Maio de 2018 a série
de seminários de capacitação de
professores que leccionam 1ª e 2ª
classes em 116 escolas das províncias
de Nampula e Zambézia.

Alguns momentos da capacitação

A Associação Progresso capacitou, entre os
dias 02 e 06 de Abril de 2018, no distrito de
Chimbunila em Niassa, 25 raparigas e mulheres em artesanato e gestão de pequenos
negócios.

No âmbito do projecto Covida
“Juntos pelas Crianças” em Niassa,
a Associação Progresso organizou 3
grupos de poupança, 2 compostos
por 25 beneficiários e 1 composto
por 19 beneficiários, com objectivo
de promover o acesso aos serviços
financeiros a população de baixa renda
no distrito de Lichinga.

A actividade foi organizada pela Associação
Progresso através do projecto Girls Inspire
“Aprendendo, eu Posso Mudar” em parceria
com o Instituto Nacional de Emprego e
Formação Profissional de Niassa e Serviços
Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia
de Chimbunila.
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Especialistas discutem estratégias para a elaboração dos manuais de
didácticas de Língua primeira e de Língua portuguesa

DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS
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Eleições Autárquicas 2018 (Parte 2)
Um grito para democracia moçambicana

Eleições autárquicas ao rubro

O novo ciclo eleitoral em Moçambique arranca
ainda este ano, com as eleições autárquicas
marcadas para Outubro de 2018. Esta será a
quinta eleição autárquica no país.
Desde o período da independência (1975) até
1990, Moçambique experimentou diversas
mudanças no seu quadro jurídico-político, em
que uma das mais evidentes foi a criação de
uma democracia consistente em que povo
moçambicano teria o poder de decidir o seu
dirigente, através de eleições.

Primeira eleição autárquica -1998
A primeira eleição municipail realizou-se em
1998 nos 33 municípios então existentes,
mas o maior partido da oposição, Renamo,
e a maior parte dos pequenos partidos da
oposição boicotaram as eleições, devido ao
deficiente recenseamento de eleitores e à
selecção das vilas e cidades que obtiveram
estatuto de município. A afluência média
às urnas foi de 15%. Praticamente sem
oposição, os candidatos da Frelimo foram
eleitos presidentes em todos os municípios e
ganharam todos os lugares das assembleias
municipais em 27 dos 33 municípios.
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Segunda eleição autárquica - 2003
A segunda eleição municipal realizou-se em
2003, também nos 33 municípios, e contou com
a participação de todos os principais partidos
políticos, incluindo da RENAMO, sendo ganhas
pelo partido FRELIMO com cerca de 87.87%
dos municípios contra 9.09% da RENAMO,
em que constatou-se também a divisão do
município de Marromeu pelos dois partidos.
Neste período, a oposição ganhou algumas
presidenciais de municípios (3), incluindo a
da segunda maior cidade do país, a Beira. Isto
foi significativo porque, pela primeira vez na
História do país, parte importante do território
eram administradas por políticos que não
pertenciam ao partido dominante, a FRELIMO.

Terceira eleição autárquica - 2008
Cinco anos depois em 2008, foram criados
mais 10 municípios, nas vilas de Marrupa,
Mueda, Ribaué, Alto Molocué, Angónia,
Gondola, Gorongosa, Massinga, Macia e
Namaacha, concorreram para um total de
43 municipios, na qual foram disputados por
muitos partidos políticos, além dos principiais
partidos nacionais (FRELIMO e RENAMO).
Neste período realizou-se a terceira eleição
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Quarta eleição autárquica - 2013
Neste período mais 10 vilas nacionais foram
elevadas a categoria de municípios, nomeadamente: Mandimba, Malema, Maganja da
Costa, Sussundenga, Quissico, Praia do Bilene,

Chiúre, Boane, Nhamnayábuèe e Nhamatanda, perfazendo com os municípios anteriores
um total de 53 autarquias. Nestas eleições a
RENAMO não participou pelas mesmas suspeitas de sempre, participando a FRELIMO,
MDM e muitos outros, em que constatou-se
uma vitória esmagadora da FRELIMO no país,
conquistando 50 municípios e a MDM os três
municípios (Beira, Quelimane e Nampula).

Futuras eleições autárquicas - 2018
Estamos a passos largos da realização da
quinta eleição autárquica a nível do país
marcada para Outubro de 2018. A Comissão
Nacional de Eleições (CNE) garante estar a
afinar as “máquinas eleitorais”, no sentido de
termos um processo eleitoral transparente
em 59 distritos onde irão decorrer as eleições
autárquicas.

PR anuncia revisão pontual da Constituição da República
O Presidente da República, Filipe Nyusi,
anunciou, no passado dia 06 de Fevereiro de
2018, a necessidade de uma revisão pontual da
Constituição da República de Moçambique, com
vista a introduzir os resultados dos consensos
alcançados entre o Chefe do Estado e o ex. líder
da Renamo, Afonso Dhlakama.
Este facto foi tornado público no Palácio da
Ponta Vermelha, durante a apresentação dos
resultados dos consensos alcançados no Diálogo
Político entre os dois dirigentes, desde a sua
tomada de posse em Janeiro de 2015.
Nyusi disse que dos acordos alcançados, o sistema eleitoral, por sufrágio universal, vai sofrer algumas transformações, designadamente a eleição do Presidente da República, dos deputados
da Assembleia da República, dos Membros das
Assembleias Provinciais, autárquicas e distritais.
Segundo Nyusi, os membros eleitos para as
Assembleias Provinciais, sejam de partidos
políticos maioritários é que vão propor a
entidade para ser nomeada pelo Presidente da
República, a assumir o cargo de Governador
Provincial, e o mesmo procedimento nos
distritos e autarquias, mas nomeado pelo
ministro de tutela, a partir das eleições a
decorrer este ano de 2018.

Presidente da República de Moçambique - Filipe Jacinto Nyusi

A província vai passar a contar com uma nova
figura, que será o Secretário de Estado, que terá
como função zelar pelos assuntos do Estado a
nível local, afirmou.
Na comunicação de Nyusi, os governadores
vão prestar contas às Assembleias Provinciais,
e podem ser demitidos por estes órgãos caso o
seu desempenho não seja aceitável.
Para o efeito, um documento contendo as
alterações pontuais na Constituição da República
será submetido a Assembleia da República para
a sua aprovação, pelo Presidente da República,
conforme o consenso alcançados pelos dois
intervenientes na busca da paz efectiva no país,
salientou o Chefe de Estado.
FONTE: Jornal Noticias
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municipal em 2008, num contexto em que
uma oposição enfraquecida (RENAMO) e
ainda mais dividida, de que é exemplo de
destaque a candidatura independente de
Deviz Simango na Beira, pelo recém-criado
Movimento Democrático de Moçambique
(MDM), no seguimento da sua expulsão da
RENAMO. Com o efeito, a FRELIMO recuperou
o poder na maior parte dos municípios que
tinha anteriormente perdido, excepto na
Beira, pois esta foi arrancada poderosamente
pelo novo partido (MDM), surgindo assim
uma nova maior oposição nacional.
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Niassa, um gigante mundial
A província do Niassa é uma
subdivisão de Moçambique,
situada no extremo noroeste do
país. Tem capital na cidade de
Lichinga. É a maior província de
Moçambique em termos de área
com 129 056 km² e, de acordo
com os resultados preliminares
do censo de 2017, uma das
menos povoadas com 1 865 976
habitantes.
Niassa, uma província com muitas potencialidades.

A província está dividida em 16
distritos e possui, desde 2013,
5 municípios: Cuamba, Lichinga, Mandimba,
Marrupa e Metangula.

Reserva do Niassa

Características geográficas
Área: 129 056 km²
População: 1 865 976 hab. (2017)
Densidade: 14,5 hab./km²
Na vertente da natureza, destaca-se a costa
mais alcantilada do Lago Niassa e também a
Reserva do Niassa onde, neste momento, se
está a tentar desenvolver o turismo.

Lago Niassa

O Lago Niassa, mundialmente também
chamado de lago Malawi é um dos Grandes
Lagos Africanos e está localizado no Vale
do Rift, entre o Malawi, a Tanzânia e
Moçambique. Com uma orientação norte-sul,
o lago tem 560 km de comprimento, 80 km de
largura máxima e uma profundidade máxima
de 700m. Tem uma área estimada de 31 mil
quilómetros quadrados, dos quais 6 400 são
território moçambicano.
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A Reserva Nacional do Niassa ou Reserva de
Niassa é uma área protegida de Moçambique,
localizada nas províncias de Cabo Delgado
e Niassa, no norte do país, cobrindo oito
distritos, incluindo a totalidade do Distrito
de Mecula e uma grande parte do Distrito
de Mavago. Tem uma extensão de 42.400
km2 e possui uma rica fauna, composta
essencialmente por elefante, boi-cavalo,
leão, zebra, búfalo, porco do mato elande
imbabala, pala- pala, gondonda, impala,
répteis, hipopótamo, hiena malhada,
crocodilos, aves, peixes, etc.
Apesar de abundar estes e outros recursos
em Niassa, o que mais impressiona não está
apenas nas suas riquezas. Incrivelmente,
com uma área de 129 056 km², Niassa não
é apenas a maior província do país, ela é
também maior que alguns países do mundo.
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3. Nauru

1. San Marino

A República de San Marino é um enclave
dentro da Itália, localizado próximo de Rimini
e a 10 quilômetros da costa adriática, é um
dos países mais ricos do mundo. Com cerca
de 30 mil habitantes e 61 km², trata-se de
um dos menores países do mundo. Ele é
independente desde o século 12: a geografia
montanhosa fez com que se tornasse
inconquistável para vizinhos inimigos.

Com cerca de 10 mil habitantes e 21 km², Nauru
é uma das menores república do planeta.
A ilha situada no sul do Pacífico, próxima à
linha do Equador, tornou-se independente da
Austrália em 1968.
O Nauru é um bom exemplo de como não
administrar um país. Toda a economia da ilha
se baseava na extração de minério. As minas
esgotaram, a ilha ficou poluída e muitas
pessoas ficaram sem emprego.

Área: 61 km²
População: 30,4 mil
Língua mais falada: Italiano

Área: 21 km²
População: 10 mil
Língua mais falada: Nauruano

2. Tuvalu

4. Mônaco

Com 30 km² e cerca de 11 mil habitantes,
este arquipélago no Pacífico Sul é uma das
menores nações do planeta. Tuvalu é tão
pequeno que não tem um exército e a polícia
também vive descansada, porque há pouca
criminalidade. A independência do Reino
Unido aconteceu em 1978, mas a rainha
Elizabeth 2ª ainda é a chefe de Estado do
país insular. Tuvalu é muito pouco explorado
turisticamente: no arquipélago não existem
mais do que seis hotéis.

Mônaco também ocupa uma das posições
entre os menores países do mundo. Com 2,02
km² de área e cerca de 38 mil habitantes, a
micronação tem a densidade populacional
mais alta do mundo. O chefe de Estado da
monarquia constitucional localizada no sul da
França e a 12 quilômetros da fronteira italiana
é o príncipe Albert 2°. Este país minúsculo é
muito bonito e atrai os mais ricos da Europa.
Mas também não é barato.

Área: 30 km²
População: 11 mil
Língua mais falada: Tuvaluano

Área: 2.02 km²
População: 38,5 mil
Língua mais falada: Francês
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Confira a lista de 4 menores países do
Mundo
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O Dicionário de Português
Abundância - Fartura; uma quantidade
excessiva de; uma grande porção de:
abundância de alimentos, de indivíduos.

Difusão – Propagação; estado do que se
espalha por múltiplas direcções. Divulgação;
ação de tornar conhecido pelo público.

Afluência - Corrente caudalosa de águas;
local em que os rios se encontram.

Enclave - Que se localiza dentro dos limites
de outro território; região, território, terreno,
reduto localizado completamente dentro das
limitações de outro território.

Boicotar - pressão ou represália, motivada
por razões econômicas, políticas, ideológicas,
raciais, entre outras; Opor-se a algo ou a
alguém, recusando-se a estar presente, a
participar de uma acção ou evento, com o
intuito de atrapalhar ou prejudicar seu curso.
Catálogo – Lista, relação, enumeração
ordenada: catálogo de biblioteca, catálogo de
plantas, catálogo de números telefônicos.
Circunscrição - Divisão administrativa, militar
ou religiosa de um território: circunscrição
eleitoral.
Democracia - Governo em que o poder é
exercido pelo povo.Sistema governamental e
político em que os dirigentes são escolhidos
através de eleições populares. Regime que se
baseia na ideia de liberdade e de soberania
popular; regime em que não existem
desigualdades e/ou privilégios de classes.
Desigualdades - Desigualdades é o plural
de desigualdade. O mesmo que: desproporções, diferenças, disparidades, distinções, diversidades, injustiças, intercorrências, irregularidades, parcialidades.

Espécie – O que é comum e pode ser usado
para separar os seres em grupos.Conjunto de
pessoas, animais ou vegetais que apresentam
as mesmas características, pertencendo a
mesma família: espécie animal, vegetal.
Exaltação – Ação de elevar a um grau de
mérito mais alto: exaltação da virtude.
Descontrole, ou exagero nas ideias,
sentimentos ou atitudes: falou com exaltação.
Factos - Factos é o plural de facto. O mesmo
que: acontecimentos, eventos, ocorrências,
realidades.
Jazer - Ter sido sepultado, enterrado. Ter
aspecto de morte; estar morto. Localizar-se;
estar presente num determinado local.
Infestante – Que infesta. Infesta vem do
verbo infestar. O mesmo que: assola, depreda,
devasta, invade, pulula, saqueia, tala.
Órfão - Que perdeu os pais ou um deles.
Subdivisão - Ato de dividir alguma coisa que
já foi dividida anteriormente.

Palavras típicas de Moçambique
É fascinante a capacidade que as pessoas têm de comprimir significados e sentidos extremamente
complexos em curtíssimas palavras: é o caso de guevar, verbo do português de Moçambique, que
significa comprar em grande quantidade, com o objectivo de revender.
Segue abaixo um dicionário ou glossário de palavras do português de Moçambique – palavras
típicas de Moçambique.
Moçambique
Agorinha
Babalaza
Chapa
Maningue

Portugal
Agora mesmo
Ressaca
Transporte colectivo não público
Muito
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Muitas vezes apresentamos dúvidas quando escrevemos ou pronunciamos determinadas
palavras. Algumas só são identificadas de acordo com o contexto em que estão inseridas,
pois às vezes possuem escritas iguais, às vezes sons ou mesmo escrita e som iguais.
As palavras homógrafas são aquelas que têm igual grafia, mas a pronúncia e o significado
diferentes. As palavras homógrafas são também chamadas de homógrafos ou de palavras
homônimas homógrafas.
Confira alguns exemplos de palavras homógrafas:
• acerto (correcção) e acerto (verbo acertar)
• acordo (combinação) e acordo (verbo acordar)
• apoio (suporte) e apoio (verbo apoiar)
Além dos exemplos acima citados, existem pares de palavras que se diferenciam apenas
devido a uma acentuação gráfica diferente. Exemplos:
• dúvida (incerteza) e duvida (verbo duvidar)
• sábia (sabedora) e sabia (verbo saber)
• hábito (costume) e habito (verbo habitar)

Dicas Rápidas
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Vamos aprender!
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As folhas tradicionais da cozinha moçambicana
As comidas que fazem parte da alimentação
diária das aldeias africanas baseiam-se, com
frequência, no uso de folhas de hortícolas
tradicionais, que representam uma integração
importante da dieta, graças ao seu conteúdo
de proteínas, vitaminas e sais minerais.
Na África Subsariana, crescem cerca de 8001000 espécies de folhas tradicionais, muitas
delas pouco conhecidas: algumas são deixadas
para difusão natural, outras são cultivadas em
pequenas parcelas, com técnicas tradicionais
transmitidas através das gerações. As folhas
podem ser consumidas cruas (em salada),
cozidas (como os espinafres, ou em forma de
Caril), ou secas e trituradas. Muitas delas têm
muitas propriedades medicamentosas.

Cacana ou
balsamina)

nkakana

(Momordica

Matapa ou folhas da mandioqueira
(Manihot esculenta)

A Manihot esculenta é a espécie de mandioca
mais cultivada na África, e representa um
elemento fundamental da agricultura local.
Não existe uma catalogação exata das
diversas variedades de mandioca, mas são
conhecidos tipos com raiz doce e outros
com raiz mais amarga. Da mandioca comemse os tubérculos, as folhas, os brotos. As
folhas, de modo especial, desempenham
um papel importante na dieta, por seu
elevado conteúdo de proteínas (mais de 20%,
conforme o ecótipo). Também contêm ferro,
cálcio, vitaminas A e C.

Nhangana ou mussone ou folhas de
feijão-nhemba (Vigna unguiculata)

Nativa das florestas tropicais africanas,
sucessivamente foi introduzida em outros
continentes. A Momordica balsamina é
chamada, popularmente, abóbora africana,
mas é também conhecida com outros nomes,
como Cacana, maçã ou pera balsâmica. É
uma planta trepadeira pertencente à família
das Cucurbitacee. O fruto é cor de laranja,
com uma forma peculiar e sementes de
cor vermelho brilhante. O nome científico
Momordica vem do latim “mordeo”, que
significa “morder”. A casca e as margens
denticuladas da fruta lembram, de fato, uma
mordida. As folhas contêm 17 aminoácidos e
são ricas em cálcio, ferro, magnésio, potássio,
zinco e fósforo.
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O gênero Vigna reúne mais de 60 espécies.
A subespécie unguiculata é a mais comum
e a mais utilizada da África. Trata-se de um
feijão originário da região do Níger, hoje
presente em diversas regiões do mundo. As
sementes podem ter cor e formas diversas,
mas todas são caracterizadas por um hilo
bem demarcado, é por isso que também são
chamados feijão de olho. As sementes são
o alimento mais conhecido, mas também
podem ser consumidas as partes verdes da
planta – a vagem ainda não madura, e as
folhas – que têm um elevado conteúdo de
vitamina A, cálcio, magnésio, fósforo e ferro.
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Tseke (Amaranthus spinosus)

A batata-doce é conhecida mundialmente
pelas ótimas características de seus
tubérculos: são grandes e possuem polpa
amarelo-laranja, rica em betacaroteno e
vitaminas. Conforme as tradições culinárias
elas podem ser: fervidas, fritas ou assadas ao
forno.

É uma das incontáveis espécies de amaranto
e, tal como as demais, é originário da América
Central. Planta anual, o amaranto espinhoso
difundiu-se em todos os continentes: em muitas
regiões da Ásia, por exemplo, é considerado
uma planta infestante dos arrozais.

Em alguns países africanos, também há a
tradição de consumir os brotos e as folhas que
são ricos em proteínas, ferro e vitamina A.

Mboa ou folhas de abóbora
(Cucurbita spp.)

Embora suas minúsculas sementes também
possam ser consumidas, o alimento mais
importante dele derivado são as folhas que
são ricas em proteínas, cálcio, fósforo e
ferro. Em diversos países africanos as folhas
consomem-se cruas ou, mais frequentemente,
cozidas, como os espinafres, ou ainda são
submetidas a secagem para conservá-las por
longo tempo.

Xikhepu ou folhas
(Dioscorea spp.)

Originárias da América central, onde são
cultivadas há milénios, em consorciação
com milho e feijão, as abóboras – das quais
existem centenas de espécies e variedades
– difundiram-se no mundo inteiro. Trata-se
de plantas anuais rastejantes ou trepadeiras,
que são cultivadas especialmente por seus
frutos, mas todas as partes da planta são
comestíveis: inclusive sementes, flores e
folhas, muito interessantes do ponto de vista
nutricional, e como vegetais tradicionais em
muitas regiões africanas. No caso da Cucurbita
moschata, por exemplo, as folhas são ricas
em proteínas, cálcio, fósforo e β-caroteno.

de

inhame

O inhame é uma planta herbácea perene,
que cresce nas regiões tropicais de todo o
planeta. É uma planta trepadeira que chega a
cobrir grandes árvores ou cercas, e tem folhas
verdes em forma de coração. O alimento
mais conhecido é o tubérculo, rico em amido,
alimento básico para milhões de pessoas em
América Latina, África e Ásia. O consumo
das folhas é mais raro, antes da preparação,
as folhas devem ser bem lavadas e, uma vez
fervidas, amassadas para que seja eliminada
toda a água em excesso.
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Madledlele ou folhas de batata-doce
(Ipomea batatas L.)
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ESTADO E HISTÓRIA

Os Heróis da Pátria!
3 de Fevereiro é a data que recorda os nomes que lutaram para independência de
Moçambique. Conheça os nomes e breve história de alguns proeminentes heróis
moçambicanos que morreram lutando em prol da libertação da nossa bela pátria.

Eduardo
Chivambo
Mondlane

sua independência de 1975 a 1986.

Eduardo Chivambo
Mondlane nasceu
em Manjacaze, na
Província de Gaza,
a 20 de Junho
de 1920 foi um
dos fundadores e
primeiro presidente da Frente de Libertação
de Moçambique (FRELIMO), a organização que
lutou pela independência de Moçambique
do domínio colonial português. O dia da sua
morte, em Dar es Salaam, a 3 de Fevereiro
de 1969, assassinado por uma encomendabomba, é celebrado em Moçambique como
o Dia dos Heróis Moçambicanos.
No dia 25 de Junho de 1962, de acordo com
o protocolo, a UDENAMO, criada na Rodésia
do Sul; a UNAMI, constituída no Malawi por
moçambicanos maioritariamente originários
de Tete, Zambézia e Niassa, e a MANU,
que se forma em Mombaça, no Quénia,
agrupando
particularmente
elementos
de origem Makonde de Cabo Delgado,
dissolvem-se e constitui-se a Frente de
Libertação de Moçambique (FRELIMO). Na
ocasião, é nomeada uma direcção provisória,
encabeçada por Eduardo Mondlane.

Samora Moisés
Machel
Samora Machel nasceu em 29 de setembro de 1933 em
Madragoa
(actualmente Chilembene),
na província de Gaza.
Samora Machel foi
um militar moçambicano, líder revolucionário de inspiração socialista, que liderou a
Guerra da Independência de Moçambique e
se tornou o seu primeiro presidente após a

12

A seguir ao golpe-de-estado militar de 25 de
Abril de 1974, em Portugal (a “Revolução dos
Cravos”), Samora Machel participou a 7 de
Setembro de 1974, na assinatura dos Acordos de Lusaka entre o governo português e a
FRELIMO, o que permitiu que independência
teria lugar a 25 de Junho de 1975.
Carinhosamente conhecido como “Pai da Nação”, morreu quando o avião em que regressava ao Maputo se despenhou em território
sul-africano a 19 de Outubro de 1986. Em
1975-1976 foi-lhe atribuído o Prémio Lénine
da Paz.

Josina Machel
Josina Machel (em solteira, Josina Muthemba)
foi uma das jovens que
na juventude fugiram
de Moçambique para
se integrarem na FRELIMO e lutarem pela independência do seu país.
Em 1969, casou-se com
Samora Machel, a quem
deu um filho, mas morreu no dia 7 de Abril de
1971, vítima de doença. Com a independência de Moçambique, esta data foi consagrada
como Dia da Mulher Moçambicana.
Josina é considerada modelo de inspiração
do movimento de mulheres. Na luta pela
libertação de Moçambique, desempenhou
um papel muito importante. Foi uma das
fundadoras do Destacamento Feminino,
chefe da Seção dos Assuntos Sociais e chefe
da Seção da Mulher no Departamento de
Relações Exteriores da FRELIMO. Foi ela que
impulsionou a criação do Centro Infantil de
Nangade, em Cabo Delgado, onde elementos
do Destacamento Feminino tomavam conta
das crianças que ficavam órfãs ou cujos pais
estavam ausentes, no combate da FRELIMO
pela libertação nacional.
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A Festa no Céu
Porém, só foram convidados os animais que voavam.
As aves ficaram animadíssimas com a notícia,
começaram a falar da festa por todos os cantos
da floresta. Aproveitavam para provocar inveja
nos outros animais, que não podiam voar.
Um sapo muito malandro, que vivia no brejo, lá
no meio da floresta, ficou com muita vontade de
participar no evento. Resolveu que iria de qualquer jeito, e saiu espalhando para todos, que
também fora convidado.
Os animais que ouviam o sapo contar, que também havia sido convidado para a festa no céu,
riam dele.
Imaginem o sapo, pesadão, não aguentava nem
correr, que diria voar até à tal festa!
Durante muitos dias, o pobre sapinho, virou motivo de gozo de toda a floresta.
Tira essa idéia da cabeça, amigo sapo. – dizia o
esquilo, descendo da árvore.- Bichos como nós,
que não voam, não têm chances de aparecer na
Festa no Céu.
Eu vou sim.- dizia o sapo muito esperançoso. –
Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos
animais.

viola, amarrou-a em seu pescoço e voou em
direcção ao céu.
Ao chegar ao céu, o urubu deixou a sua viola
num canto e foi procurar as outras aves. O sapo
aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente.
As aves ficaram muito surpreendidas ao verem
o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o
sapo esquivando-se mudava de conversa e continuava a divertir-se.
Estava quase amanhecendo, quando o sapo resolveu que era hora de se preparar para a “carona” com o urubu. Saiu sem que ninguém percebesse e entrou na viola do urubu, que estava
encostada num cantinho do salão.
O sol já estava surgindo, quando a festa acabou
e os convidados foram voando, cada um para o
seu destino.

Depois de muito pensar, o sapo formulou um
plano.

O urubu pegou a sua viola e voou em direcção
à floresta.

Horas antes da festa, procurou o urubu. Conversaram muito, e divertiram-se com as piadas que
o sapo contava.

Voava tranqüilo, quando no meio do caminho
sentiu algo a mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo ,
todo encolhido, parecia uma bola.

Já quase de noite, o sapo se despediu-se do amigo:
Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso, afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa.
Você vai mesmo, amigo sapo? - perguntou o
urubu, meio desconfiado.
Claro, não perderia essa festa por nada. - disse o
sapo já em retirada. Até amanhã!
Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta,
pulou a janela da casa do urubu e vendo a viola dele em cima da cama, resolveu esconder-se
dentro dela.
Chegada a hora da festa, o urubu pegou a sua

Ah! Que sapo folgado! Foi assim que você foi à
festa no Céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me
fez de bobo!
E lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo
despencou directo para o chão.
A queda foi impressionante. O sapo caiu em
cima das pedras do leito de um rio, e mais impressionante ainda foi que ele não morreu.
Mas nas suas costas ficou a marca da queda;
uma porção de remendos. É por isso que os sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas.
(Autoria: Christiane Angelotti. Adaptação do conto de Luís da Câmara Cascudo)
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PARA CONTAR AS CRIANÇAS

Entre os bichos da floresta, espalhou-se a notícia
de que haveria uma festa no Céu.

HUMOR E PENSAMENTOS

Progresso - Revista No 38

Pensamentos da Edição
Educação é o que a maior parte das pessoas recebe, muitos transmitem e poucos
possuem. Karl Kraus
Sessenta anos atrás, eu sabia tudo. Hoje sei que nada sei. A educação é a descoberta
progressiva da nossa ignorância. Will Durant
O que é ensinado em escolas e universidades não representa educação, mas são meios para
obtê-la. Ralph Waldo Emerson
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção. Paulo Freire
Se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Derek Bok

Anedotas
Professor:– Joaquim, diga o presente do
indicativo do verbo caminhar.
Aluno:– Eu caminho ... tu caminhas ... ele
caminha...
Professor:– Mais depressa!
Aluno:– Nós corremos, vós correis, eles
correm!
Professor: Quantos corações nós temos?
Aluno: Dois, senhor professor.
Professor: Dois???
Aluno: Sim, o meu e o seu!

Professora: Maria, aponte no mapa onde
fica a América do Norte.
Maria: Aqui está.
Professora: Correcto. Agora turma, quem
descobriu a América?
Turma: A Maria.
Professora: Artur, a tua redação “O Meu
Cão” é exatamente igual à do seu irmão.
Você copiou?
Artur: Não, professora. O cão é que é o
mesmo.

Humor inteligente
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X Festival Nacional de Cultura

O maior festival nacional de cultura ao
rubro
Arrancou no dia 26 de Julho a maior festa
da cultura nacional. Trata-se do Festival
Nacional de Cultura que já vai na sua 10ª
edição. Niassa é o palco que acolheu os cerca
de três mil artistas. “ A Cultura Promovendo
a Mulher, a Identidade e o Desenvolvimento
Sustentável”, é o lema desta edição.
Depois dos momentos eufóricos e únicos
vividos entre 24 e 28 de Agosto de 2017,
nas cidades da Beira e Dondo, as diversas
manifestações artísticas culturais tais como
a dança, teatro, canto coral, música ligeira,
tradicional, gastronomia, poesia, entre
outras, se fazem sentir, desta vez, na província
de Niassa.

Niassa é uma província culturalmente muito
rica, em que as danças, os cantos, as artes e
os grupos étnicos: Macuas, Yaos e Nyanjas,
a fazerem valer o seu legado cultural. Esta
província destaca-se também com grandes
potencialidades turisticas, onde um papel de
relevo cabe ao Lago Niassa, um dos maiores
Lagos de África e a magestosa Reserva de
Niassa, onde podemos contemplar a natureza

e a grandeza dos seus animais ouvindo o
cantarolar dos pássaros.

“A Cultura Promovendo a Mulher,
a Identidade e o Desenvolvimento
Sustentável”

As desigualdades entre os homens e as
mulheres prevalecem em todos os níveis, até
na cultura. O lema do presente festival, “A
Cultura Promovendo a Mulher, a Identidade e
o Desenvolvimento Sustentável”, demonstra
o comprometimento do Governo no
empoderamento da mulher.
Para além de exaltar a mulher como pedra
angular no desenvolvimento sustentável,
esta festa da cultura visa, de acordo com
Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro,
reafirmar o comprometimento do Governo
em considerar a cultura como elemento
imprescindível na consolidação da identidade
e da exaltação da moçambicanidade.
Além da cidade de Lichinga, o festival, que
vem movimentando cerca de três mil artistas
provenientes de todas as províncias do país e
da diáspora, decorrerá também nos distritos
do Lago e Chimbonila até 30 de Julho de 2018.
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ARTE E LITERATURA

Diversas manifestações culturais artísticas em uma só província: Niassa

Moçambique na lista dos 18 melhores destinos para 2018

O site Thrillist Travel divulgou recentemente
a lista dos 18 melhores destinos para viagens
longas em 2018. Na publicação, Moçambique
aparece com um dos destinos para conhecer
neste ano. O nosso país é descrito como um
lugar que reúne lazer, aventura e cultura,
aliado a preços acessíveis.
“Se você está à procura de um grande
destino e remoto no ano novo, um safari em
Moçambique, habitualmente subestimado,
é sua resposta. Comece nas ruas Art Deco
desbotadas de Maputo. Você será saudado
pelas bancas do Mercado do Peixe onde
poderá reunir amêijoas, lulas e os lendários
camarões de tigre e tê-los grelhados em
um restaurante local. Conduza até o Parque
Nacional de Gorongosa, um dos mais
diversos parques nacionais do mundo,
que abriga leões, elefantes, búfalos, zebras e

impalas…”, lê-se na publicação.
A página electrónica é conhecida
mundialmente por fornecer variadas dicas
para os leitores que gostam de conhecer
novos lugares, degustar de uma culinária
exótica e conhecer lugares históricos. A lista
dos destinos para viagens longas em 2018 teve
em consideração a oferta de lugares bonitos,
os preços neles praticados, os voos de acesso
e as opiniões dos leitores e especialistas em
viagens.
No topo da lista dos 18 melhores, encontramos
a cidade de Louisiana, em Nova Orleãs, Estados
Unidos da América, seguida da Rússia e em
terceiro lugar temos a Islândia. A Colômbia,
Malta, Califórnia, Hamburg, Jordânia ocupam
o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo
lugares na lista, respectivamente.
Fonte: Jornal Opais

Ficha Técnica
Edição: ASSOCIAÇÃO PROGRESSO, Maputo. Av. Ahmed Sekou Touré, 1957. Caixa Postal: 2223
Telefone: (21)430485/6 • Telemóvel: 82 3004689 • Fax: (21)323140 • e-mail: comunicar@progresso.co.mz
Pemba: Rua do Ibo-R.CI.026 • C.Postal: 304 • Tel/Fax: (272)20934 • Telemóvel: 82 3004692
e-mail: progressopemba@tdm.co.mz
Lichinga: Rua de Nachingwea, Talhão B/50, Quarteirão 2, Bairro 1 • Tel/Fax: (271)20417 • Telemóvel: 82 3004691
e-mail: prognia@tdm.co.mz
COORDENAÇÃO E COMPILAÇÃO: Edson Filomeno Rufai
REVISÃO: Luzumira Graça Simbini
ARRANJO GRÁFICO: Cassamo Mussagy Moiane
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PERIODICIDADE: Trimestral
REGISTO DE IMPRENSA: 015/GABINFO/02

