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Línguas locais no ensino
“Durante muitos anos em Moçambique pensou-se e
difundiu-se a ideia de que só vale a pena aprender a ler e
escrever em Português. Que as línguas moçambicanas não eram
suficientemente desenvolvidas, não tinham uma gramática, e
que não se podia escrever nelas, nem ser alfabetizado nessas
línguas. Assim, muitas vezes se confundiu alfabetizar com
ensinar uma nova língua, uma língua segunda.

Notícias Progresso - 2

Hoje é universalmente aceite que a melhor língua para
aprender a ler e escrever é a língua que o educando melhor
domina, e que essa aprendizagem facilita a aquisição de uma
língua segunda. Consequentemente, muitos vêm a
alfabetização na língua local (ou língua materna, ou L1), como
ponte que vai facilitar o processo de aprendizagem da L2 (no
nosso caso o Português), e que logo que possível essa
alfabetização em L1 deve ser descartada.
Eu creio que o ensino na L1 é um valor em si, pelo menos em
muitas situações no nosso país, e que não deve ser tratada
apenas como um instrumento para aprendizagem de outra
língua, a descartar o mais depressa possível. Quando se quer
trabalhar a nível profundo de crenças e atitudes, a melhor língua
é a L1 (língua primeira).

Democracia e Direitos Humanos - 4

As Igrejas já descobriram isso há muito tempo. Se queremos
mudar as atitudes das pessoas sobre os comportamentos
sexuais para evitar o SIDA, não creio que haja dúvidas que a
melhor língua de trabalho educativo é a L1. Esse é apenas um
exemplo.

Enciclopédia - 8

Regra geral, no passado a acção educativa desvalorizava e até
reprimia a identidade, língua e cultura da população, deixando
profundas marcas que se manifestam ainda hoje em muitas
atitudes de desvalorização da sua própria identidade”.
Se queremos inserir a alfabetização de crianças e adultos no
contexto mais amplo do esforço para o desenvolvimento
humano no nosso país, temos que valorizar o ponto de partida,
que é a identidade, a cultura e a língua das comunidades e
pessoas que são alvo da nossa acção educativa”.
(Extractos da palestra proferida por Teresa Veloso, membro da
Progresso, no Seminário sobre o Plano de Estudos do Bacharelato em
Educação de Adultos. Nampula Fevereiro de 2003)
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Progresso condecorada em Pemba
A Associação Progresso recebeu, da
Direcção Provincial de Saúde de Cabo
Delgado, o diploma de reconhecimento e
agradecimento pelos serviços prestados
ao sector de saúde naquela província.
A distinção ocorreu durante o XXXVII
Conselho Coordenador Provincial realizado de 5 a 8 de Julho de 2017 em Pemba,
capital provincial de Cabo Delgado.
Diploma de agradecimento fornecido pelo Governo Provincial de Cabo Delgado

Refira-se que a Associação Progresso tem
implementado, desde 2015, o Projecto de
Prestação de Serviços de Saúde (PPSS) baseado
na Comunidade, sub-componente de Nutrição,
em Pemba como uma das estratégias de combate
à desnutrição crónica no norte do País. O projecto
tem a duração de dois anos (Janeiro de 2015 a

Dezembro de 2017) e está sendo financiado pelo
Banco Mundial, e implementado pelo consórcio
composto pela Fundação Aga Khan –
Moçambique (líder), Associação Progresso e
Food for Hungry Association, subcontratado pelo
Ministério da Saúde (MISAU).

Progresso capacita pontos focais de género dos Institutos de
Formação de Professores sobre as suas
tarefas e responsabilidades no projecto BETTER
O seminário é o seguimento da formação que
aconteceu no primeiro trimestre do ano em curso
com vista a reforçar a integração de género nos
IFPs. O presente seminário visava fortificar o
papel dos pontos focais de género, para
garantirem melhor coordenação e articulação.
Na ocasião, os participantes reiteraram o seu
compromisso em trabalhar no âmbito da
promoção da rapariga nas escolas.

Foto: Participantes do Seminário em exercicío

Para a coordenadora de género do MINEDH,
Judite Sambo, "as matérias sobre género são
novas no ensino e seria bom que todos os
formadores dos Institutos de Formação de
Professores tivessem essa capacitação, para
serem capazes de implementar nos institutos
onde estão a trabalhar".

A Associação Progresso, por meio do projecto
"Melhorar a Educação através da Formação de
Professores e Empoderamento para obter
Resultados" (BETTER), realizou entre os dias 10 e
13 de Julho em Maputo, o seminário sobre
Tarefas e Responsabilidades dos Pontos Focais de
Género baseados nos Institutos de Formação de
Professores-IFPs
de Chitima em Tete,
Chibututuine em Maputo, de Cuamba em Niassa
e Pemba em Cabo Delgado.

Participaram no evento 16 formadores dos
IFPs, sendo 8 mulheres e 8 homens, e 4
coordenadores de género a nível provincial e 4
ao nível distrital, do Ministério de Educação e
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Desenvolvimento Humano-MINEDH. Contou
ainda com a presença de 2 técnicos da Associação
Progresso, um de cada um dos escritórios do
Niassa e Cabo Delgado .
BETTER é um projecto implementado pela
Associação Progresso, financiado pelo Governo
do Canadá em parceria com a CODE e MINEDH, e

tem como objectivo melhorar a qualidade da
educação para os alunos do ensino primário,
através da melhoria da qualidade de
formação de professores, nos 4 Institutos de
Formação de Professores (IFPs) parceiros do
projecto, nas províncias de Cabo Delgado,
Maputo Província, Niassa e Tete.

Progresso intensifica acções para a erradicação da
desnutrição em Cabo Delgado
A equipa de Nutrição da Associação
Progresso em Cabo Delgado realizou, nos dias
12 e 13 de Junho, visitas domiciliárias às
comunidades dos distritos de Mueda e
Muidumbe com o objectivo de se inteirar sobre
a difusão das mensagens-chave de nutrição
pelos promotores e voluntários, no âmbito do
Projecto de Prestação de Serviços de Saúde
(PPSS), financiado pelo Banco Mundial e
implementado por um consórcio composto pela
Associação Progresso, Fundação Aga Khan –
Moçambique e Food for Hungry Association.

Acção comunitária para erradicar a desnutrição

Soltas

Durante a visita constatou-se que alguns
adolescentes e mulheres grávidas do distrito de
Mueda apresentam deficiências na suplementação do sal ferroso e vitamina A. Como
forma de minimizar os danos, o responsável da
Saúde local explicou que o sector tem recorrido
aos "kits" dos Agentes Polivalentes Elementares
de Saúde (APES) para aumentar o envolvimento
das brigadas móveis nas escolas. No mesmo
contexto, no distrito de Muidumbe prevalece o
desafio da erradicação da desnutrição,
sobretudo nas crianças.

?
A Associação Progresso, representada pela

Assistente de Género no projecto
"Melhorar a Educação através da Formação
de Professores e Empoderamento para
obter Resultados" (BETTER), Leontina dos
Muchangos, participou entre os dias 27 e 31
de Agosto na 10ª Conferência Pan-Africana
sobre Literacia Para Todos realizado em
Abuja, Nigéria.
?
A Associação Progresso, capacitou, em

Português como segunda língua, 18
educadores para adultos, 3 técnicos de
Alfabetização de Educação de Adultos dos
Serviços distritais de EJT de Chimbunila,
Mandimba e Cuamba e 2 facilitadores do
Projecto. Esta iniciativa decorreu no âmbito
do projecto "Girls Inspire- Aprendendo,
Eu Posso Mudar", financiado pela
Commonwealth of Learning (COL) que tem
como objectivo prevenir casamentos
prematuros a partir da educação.

Na ocasião, a população mostrou-se
satisfeita com os serviços prestados pela
PROGRESSO, pois tem ajudado a equilibrar a sua
alimentação.
A Associação Progresso, em Cabo Delgado,
tem intensificado as suas acções para a
erradicação da desnutrição através de palestras
e aconselhamento sobre alimentação, higiene,
planeamento familiar e outras actividades.
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Eleições autárquicas 2018
CNE afina as “máquinas eleitorais” rumo às eleições autárquicas 2018
Estamos a passos largos da realização das
quintas eleições autárquicas a nível do país
marcada para o dia 18 de 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.
Quanto à disponibilidade financeira para os
pleitos eleitorais que se avizinham, a CNE
informou, em Julho do corrente ano, estar
assegurada e prevê recensear pouco mais de oito
milhões de eleitores.
“O dinheiro para o processo eleitoral está
assegurado, existem alguns “itens” de carácter
material que o Governo irá abordar com os seus
parceiros para financiar o processo. Continuamos
a trabalhar com o Ministério das Finanças”, disse o
porta-voz da CNE, citado pelo jornal Diário de
Moçambique.
O porta-voz esclareceu ainda que, para a
operacionalização do escrutínio, foram importadas
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Participantes do Seminário em exercicío

viaturas e motorizadas para os órgãos de apoio às
brigadas da CNE.
Neste momento, a CNE já fechou o processo
de composição das comissões distritais de
eleições, plataformas da sociedade civil que vão
monitorar o processo de eleições municipais e
nacionais para o Parlamento e Presidente da
República em 2019.

(FNUAP) e a Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID)).

Dados indicam mais de 26 milhões
de moçambicanos
O país realizou, de 1 a 15 de Agosto, o IV
Recenseamento Geral da População e Habitação. O
processo tinha como objectivo principal dar a
conhecer a evolução do número total de habitantes
que, segundo o censo de 2007, apontava para 20.8
milhões de habitantes.
Mais do que dados numéricos, os resultados do
censo visavam aferir os aspectos gerais sobre as
condições de vida da população e, por isso, revela-se
um instrumento crucial para a planificação e tomada
de decisões.
O financiamento do Censo esteve estimado em
cerca de 75 milhões de USD e foram suportados pelo
governo através do Instituto Nacional de Estatística
(INE) e parceiros Internacionais (Embaixada da
Suécia, o Fundo das Nações Unidas para a População
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Até 15 de Agosto, último dia do CENSO, um total
de 27.128.530 habitantes foram recenseados em
todo o país. Do número total, 13.106.447 são
homens e 14.022.083 são mulheres, sendo que
8.766.777 vivem em zonas urbanas e 18.361.753
em zonas rurais.
De acordo com o porta-voz do Instituto Nacional
de Estatística (INE), citado pelo Jornal Noticias, três
províncias estiveram longe das metas. Trata-se da
Zambézia, actualmente com 74 por cento de
execução; Tete, com 72 por cento, e Manica que se
situa em 82 por cento. Por outro lado, quatro
províncias conseguiram superar as metas do
recenseamento da população previstas para este
ano. São os casos do Niassa, que superou em
quatro por cento; Cabo Delgado, em 24.1 por
cento; Nampula, em 23.9 por cento, e a província
de Maputo, que superou em 32.2 por cento.
Prevê-se a divulgação dos resultados
preliminares e finais em Dezembro do corrente ano
e Junho de 2018, respectivamente.

Dezembro 2017

Factos curiosos que muitos de nós não sabemos
Por mais que a gente estude História e leia os livros destinados a explicar as coisas que
aconteceram no passado, a verdade é que sempre ficamos sem saber uma parte dos factos. Muitas
vezes isso acontece porque não é do interesse dos detentores da verdade que a população tome
conhecimento de certas coisas. Outras tantas vezes, no entanto, não conhecemos alguns detalhes
importantes e interessantes da história simplesmente porque não se trata do conhecimento
popular e, logo, pouca gente sabe sobre eles.
Hoje, por exemplo, você finalmente vai ficar sabendo algumas informações que, com certeza,
não foram transmitidas para você na escola. São dados geográficos, eventos não mencionados e
personalidades que, de alguma forma, marcaram e deveriam ser mencionadas.
Confira na lista abaixo, alguns desses factos curiosos e que quase ninguém conhece sobre o
mundo e sua história:
1. A cor rosa do lago Hilier, na Austrália
Uma das surpresas mais misteriosas da
natureza é o lago Hilier, na Austrália. O
lago tem uma exuberante cor rosa que
ninguém sabe de onde vem. Os cientistas
especulam que a coloração seja causada
por alguma bactéria ou alga. Apesar de
não ser o único lago rosa do mundo, ele é o
único em que a água mantém a mesma
cor, mesmo fora do local.
2. Separação entre Finlândia e a Coreia do Norte
Embora a gente não pare para pensar sobre o assunto, a Finlândia e a Coreia do Norte estão
separadas apenas por um único país: a Rússia. Claro que o território da antiga União Soviética é
enorme, aliás, corresponde ao tamanho da superfície do planeta Plutão; mas nada mais se
interpõe entre os dois territórios, que estão em continentes diferentes.
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3. Cocaína
Embora hoje em dia seja uma droga ilegal, a cocaína, até 1912,
era prescrita como tratamento médico. Ela fazia parte da
composição de remédio contra a tosse e contra a dor,
especialmente os destinados às crianças.

4. O parque coberto de água
Na Austrália há um lugar muito curioso,
chamado Green Lake Park. Todos os anos, assim
que o gelo e a neve derretem, com a chegada da
primavera, o parque fica coberto de água e acaba
ficando submerso com 10 metros de altura de
água.

Redes sociais: como tudo começou
Desde a década de 90 com a origem da
Internet, a conexão entre as pessoas ficou mais
fácil e com o aprimoramento desta tecnologia
da informação, surgem as Redes Sociais. A
Rede Social é uma estrutura que inter-relaciona
empresas ou pessoas, que estão conectadas
pelas mais diversas relações. Cada qual se
relaciona de acordo com as suas preferências e
particularidades. Trata-se de uma ligação social
e conexão entre pessoas.
Atualmente existem diferentes tipos de rede
social, entre as mais famosas, podemos citar as
profissionais como LinkedIn e de relacionamentos como Twitter, Myspace, Orkut,
Facebook entre outras redes.

estudantes da faculdade. A partir de então as
redes sociais popularizaram-se até aos dias de
hoje, com o surgimento das redes de música
como Last.FM, fotos como o Flickr e vídeo como
o Vimeo.

Para você ter uma noção do que estamos
falando, uma pesquisa da ComScore, realizada
este ano, revelou que os quase 1 bilião de
usuários do Facebook gastam 405 minutos por
mês acompanhando os seus perfis.

A rede social Facebook foi criada em 2004
pelos estudantes de Harvard, Mark Zuckerberg,
Eduardo Saverin, Chris Hughes e Dustin
Moskovitz e possui mais de 750 milhões de
usuários no mundo todo. Também em 2004, foi
desenvolvido o Orkut, pelo engenheiro turco
que trabalhava no Google, Orkut Büyükkökten,

O princípio e o desenrolar das redes sociais
A primeira rede social surgiu em 1995 nos
Estados Unidos e Canadá, chamada
Classmates, com o objectivo de conectar
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que actualmente possui cerca de
35 milhões de usuários. A mais
nova Rede Social, o Twitter é algo
inovador e actualmente possui
mais de 44,5 milhões de usuários
no mundo. Foi desenvolvido em
2006 por Jack Dorsey. Já o LinkdIn é
muito conhecido no mundo
empresarial, desenvolvido e criado
por Dan Nye em 2002, cinco anos
depois já registava mais de 16
milhões de usuários.
Em 2009 foi criado o WhatsApp,
uma das redes mais usadas pelos
moçambicanos, por Brian Acton e
Jan Koum, ambos veteranos do
Yahoo. WhatsApp Messenger é um aplicativo
multiplataforma de mensagens instantâneas e
chamadas de voz para smartphones. Além de

mensagens de texto, os usuários podem enviar
imagens, vídeos e documentos em PDF, além
de fazer ligações grátis por meio de uma
conexão com a internet.

Sabias que?
milhares de lagos, em todo o território. Só
para se ter uma ideia, a província de Ontário
possui nada mais nada menos do que 25 000
lagos.

?
O deserto mais árido do mundo fica no Chile.

Alguns estudiosos afirmam que uma área do
deserto de Atacama passou incríveis 571
anos sem ver uma gota de chuva. Outro
detalhe sobre o Atacama: as temperaturas
podem variar de 40º Celsius ao dia a 0º
Celsius à noite.

?
Os três

maiores lagos da África ficam na
Tanzânia. São eles: Vitória, Tanganica e
Niassa. O Tanganica é o lago mais profundo e
com maior biodiversidade do continente.

?
O maior

depósito de sal a céu aberto do
mundo é o salar de Uyuni, na Bolívia.
Acredite, o salar fica a 3 800 metros de
altitude na Cordilheira dos Andes. A
propósito, você sabia que ele é sete vez maior
que a cidade de São Paulo?

?
A Costa

do Marfim recebeu esse nome
devido ao intenso comércio de marfim na
região. Actualmente, a base da economia é o
cacau e não o marfim como muita gente
pensa.

?
Devido

ao seu isolamento geográfico
(estima-se que o continente australiano se
tenha separado da Antártida há 50 milhões
de anos), a Austrália possui animais únicos,
que não são encontrados em nenhum outro
lugar do mundo. Um exemplo são os
marsupiais (mamíferos com uma bolsa, que
substitui a placenta) como o canguru e o
coala.

?
Em tradução

livre, thai significa “sorriso”,
“feliz”. "Land" vem do inglês e quer dizer
“terra”. Thailand ou Tailândia seria, portanto,
“terra dos sorrisos” ou “terra feliz”. Os
próprios tailandeses chamam o seu país de
“Terra dos Sorrisos”.

?
O Equador

tem esse nome justamente por
que é cortado ao meio pela Linha do Equador
(Ecuador, em espanhol). Metade do país fica
no Hemisfério Norte e a outra metade no
Hemisfério Sul.

?
O Canadá é o país que possui o maior número

de lagos de água doce do mundo. São
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O Dicionário de Português
Afinar - verbo transitivo. Tornar fino. Afinar é
sinónimo de apurar.

Nativo - Próprio do lugar onde nasce; oriundo
de determinado local: mata nativa; falante
nativo. Referente a indígena: povos nativos.
Nativo é sinónimo de natural, inato, inerente,
congênito.

Alfabetização - Acção de alfabetizar. Difusão
do ensino primário, restrita ao aprendizado da
leitura e escrita nas classes iniciais.

Preliminar - adjetivo. Que vem antes do
principal e pode ser utilizado para ajudar no seu
entendimento; introdutório: oração preliminar;
apontamentos preliminares. Preliminar é
sinónimo de preparatório, prévio, primário,
introdutório.

Autarquia - substantivo feminino. Tipo de
governo em que uma pessoa ou um grupo de
pessoas detém o poder completo sobre uma
nação; autocracia. [Político] Governo exercido
pelos cidadãos. Autarquia é sinónimo de
autonomia, autocracia, autarcia.

Prematuro - adjectivo e substantivo masculino.
Que nasce antes do tempo normal. Que
amadurece antes do tempo; Que vem, que se
produz antes da ocasião própria. Precoce.
Prematuro é sinónimo de extemporâneo,
precoce.

Condecoração - Acção ou efeito de condecorar.
Distinção (com honras) atribuída para agraciar
alguém ou para agradecer por um serviço.
[Por extensão] O que pode representar essa
honraria; medalha, cruz, etc. Condecoração é
sinónimo de medalha, divisa.

Servilismo - Acção, comportamento ou discurso
de um indivíduo servil. Servilismo é sinónimo
de: subserviência.

Encalhar - verbo intransitivo e verbo transitivo
directo. Significa tocar o fundo e cessar de
flutuar livremente (navio ou barco).[figurado]
Parar, encontrar obstáculos. Encalhar é
sinónimo de esbarrar, parar, encrencar.

Recenseamento - Censo; pesquisa que
determina o número de habitantes de uma
região, cidade, país etc., especificando-os por
sexo, idade, religião, estado civil. Relação das
pessoas que possuem as condições previstas
pela lei para possuir certos cargos, funções:
recenseamento eleitoral; recenseamento
militar. Recenseamento é sinónimo de censo.

Escrutínio - substantivo masculino. Votação
em que os votos são colocados numa urna.O
processo através do qual os votos são
apurados. A urna em que os votos foram
colocados. Escrutínio é sinónimo de:« exame,
contagem.

Ressentir - verbo pronominal. Tornar a sentir;
Ofender-se, magoar-se, melindrar-se. Sentir os
efeitos de alguma coisa. Ressentir é sinónimo
de: magoar, susceptibilizar.

Guerrilha - Guerra que se caracteriza por
acções descontínuas de inquietação,
emboscadas, levadas a efeito por grupos
irregulares ou mesmo por tropas regulares.
Guerrilha é sinónimo de conflito.

Vulnerável - adjectivo masculino e feminino.
Que tende a ser magoado, danificado ou
derrotado; frágil. Que pode ser ferido por;:
construção vulnerável às alterações climáticas.
Vulnerável é sinónimo de frágil, que pode ser
danificado, prejudicado, destruído ou
derrotado.

Incrementar - verbo transitivo directo.
Significa desenvolver; dar incremento a; fazer
com que fique mais desenvolvido: o director
incrementou a empresa. [popular] Acrescentar
temperos ou ingredientes: é preciso
incrementar a sopa. Incrementar é sinónimo
de desenvolver, enfeitar.
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DICAS DE GRAMÁTICA:
5 erros mais comuns em português e dicas
para escrever correctamente
Dica 1- Uso de “A” ou “Há”
O Há indica tempo que já passou, como no exemplo: “Eu parei
de fumar há algum tempo”.
O A indica o tempo que ainda vai passar, como no exemplo:
“Daqui a alguns anos, eu morrerei”.
O “Há” remete à substituição do verbo haver enquanto que o “A” é uma preposição.
Dica 2 – Uso de “A cerca de”, “Há cerca de” ou “Acerca de”
A cerca de indica distância, como na frase “Trabalho a cerca de 10
quilómetros da minha casa”;
Há cerca de indica tempo aproximado, como no exemplo “Conheço-te há
cerca de 20 anos”
Acerca de é o mesmo que a respeito de, como no exemplo “Na reunião falamos acerca de seu
desempenho”.
Dica 3 – Uso de “Ao encontro de” ou “De encontro a”
Ao encontro de é utilizado em uma situação favorável, como na frase “A Sua oferta vai
ao encontro das minhas expectativas. Aceito!” . Portanto, ocorre quando existe
convergência de ideias, opiniões, expectativas, lugares, etc.
De encontro a indica uma situação de oposição, como no exemplo “A Telma escorregou,
e foi de encontro ao fogão aceso, queimou-se!” Neste caso existe choque .
Dica 4 – Uso de “Afim” ou “A fim”
Afim é um adjetivo que dá a idéia de igualdade, semelhança, afinidade. Exemplo:
“Somos amigos pois temos idéias afins”
A fim é uma locução que indica finalidade. Exemplo: “Saímos à noite a fim de nos
divertirmos.”
Dica 5 – Uso de “Ao invés de” ou “Em vez de”
Em vez de indica substituição de idéias, como no exemplo: “Coma
verduras e legumes em vez de frituras para ter uma boa saúde”.
Ao invés de apresenta idéia contrária, uma oposição. Por exemplo:
“Você deve falar ao invés de só escutar”
Dica: se está na dúvida, use a expressão em vez de, uma vez que
pode ser utilizada em qualquer situação, em qualquer sentido.
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Baleia encalha na praia da cidade da Beira
Uma baleia de 6,5 metros de
comprimento e uma altura de 1,6
metros encalhou, no passado dia 16
de Setembro, num banco de areia
na praia dos Biques, cidade da
Beira.
O que faz uma baleia encalhar?
As baleias são mamíferos
p e r t e n c e n t e s à o rd e m d o s
cetáceos, que é dividida em duas
subordens: Myscticeti (baleias de
barbatanas) e Odontoceti (baleias com
dentes). Há em torno de 14 famílias vivas,
divididas em 43 géneros e 86 espécies. São
seres que evoluíram do meio terrestre para o
aquático e realizam todas as suas actividades
(reprodução, alimentação, descanso, etc.) na
água. Porém, as razões pelas quais esses
mamíferos encalham ainda são misteriosas.
As manobras e exercícios navais, algumas
vezes, podem resultar no encalhamento de
uma baleia. Exercícios navais, em que é
comum o uso de sons fortes, estão ligados à
ocorrência de encalhes, pois permite que
essas espécies fiquem confusas ou se feriram
tentando escapar das emissões dolorosas.
Há também tendências ligadas a factores
ambientais como, "stocks" de alimento em
baixa, alterações na temperatura da água, ou
poluição. Quaisquer desses factores podem
fazer os cetáceos comportarem-se de
maneira diferente. Alguns estudos também
apontam para factores geográficos que
podem desorientar os animais.
As doenças e ferimentos também podem
estar por de trás dos encalhes. O facto é que,

Baleia encalhada na praia da Beira

quando feridos ou doentes, esses mamíferos
aquáticos têm tendência de procurar descanso
em áreas rasas para que possam parar de se
mover. E isso as coloca em situações de risco
pois o seu corpo foi feito para nadar e não pode
ficar em terra.
Casos recentes de encalhamento da baleia no
Mundo
Desde o início de 2017, 97 baleias
encalharam no litoral brasileiro e apenas duas
sobreviveram, segundo balanço do Projecto
Baleia Jubarte. Esse é o maior número de casos
desde o início dos registos, em 2002.
Mais de 28 baleias "cachalotes" encalharam
em praias da Alemanha, da Holanda, do Reino
Unido e da França em menos de um mês no
início de 2016. O mistério aumentou ainda
mais quando se descobriu que os animais eram
jovens e estavam bem nutridos.
O estudo, publicado no Jornal Internacional
de Astrobiologia, afirma que as baleias podem
ter encalhado porque ficaram desorientadas
durante a sua rota de migração por conta dos
efeitos de tempestades solares.
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O impacto das mudanças climáticas em Moçambique
No contexto de debates e
avaliação de Mudanças Climáticas
(MC), tem sido consensual que este
fenómeno tem vindo a agravar os
níveis de pobreza já existentes a nível
mundial. Contudo, alguns países são
mais vulneráveis que os outros,
verificando uma maior fragilidade
dos países em vias de desenvolvimento.
Moçambique é, historicamente, o
país mais afectado pelos desastres
naturais na África Austral. De acordo com dados
do Relatório Mundial sobre os Desastres, mais
de oito milhões de moçambicanos foram
afectados pelas calamidades naturais nos
últimos vinte anos, nomeadamente décadas de
80 e 90. De acordo com a base global de dados
sobre os desastres, Moçambique registou um
total de 53 calamidades nos últimos 45 anos 1,17 em média por ano.
Por outro lado, contribuem para a sua
vulnerabilidade e baixa capacidade de
adaptação, entre outros factores, a pobreza, os
limitados investimentos em tecnologia
avançada, e a fragilidade das infraestruturas e
serviços sociais com destaque para a saúde e
saneamento.
O exemplo mais evidente da incapacidade e
adaptação a eventos climáticos extremos foi o
das cheias de 2000, reflectindo-se numa atitude
menos preventiva, e mais reactiva na activação
dos mecanismos de gestão de desastres
naturais.

Cheias do ano de 2000

As consequências incluem perda de vidas
humanas, de culturas agrícolas, animais
domésticos e fauna bravia, destruição de infraestruturas sociais e económicas, aumento da
dependência da ajuda internacional, aumento
dos preços dos produtos agrícolas e
deterioração da saúde humana, degradação
ambiental e perda de ecossistemas.
De acordo com o ambientalista Carlos
Manuel Serra (In O Meio Ambiente em
Moçambique), Moçambique deu passos
importantes e significativos na construção,
aprovação e desenvolvimento de um quadro
jurídico sobre a protecção do ambiente.
Para além do reforço do regime constitucional, da aprovação de políticas e estratégias e
da adesão aos principais instrumentos
internacionais no domínio do ambiente, vigora
entre nós uma Lei do Ambiente bastante actual,
cujas bases têm vindo a ser gradualmente
regulamentadas, através de um assinalável
esforço protagonizado pelo Governo.

11

Progresso - Revista No 37

Da Luta à Paz
25 de Setembro e 04 de Outubro
duas datas, um só propósito
Celebrou-se em todo país o 53.º
aniversário do inicio da Luta
Armada de Libertação Nacional e
25.º aniversário de Acordo Geral
de Paz, assinalado a 25 de
Setembro e 04 de Outubro,
respectivamente. Duas datas
marcantes para a jovem nação
moçambicana focalizadas num
único propósito: PAZ.
Sobre a Luta Armada de
Libertação
A Guerra da Independência de
Moçambique, também conhecida
como Luta Armada de Libertação Nacional, foi
um conflito armado entre as forças da guerrilha
da FRELIMO (Frente de Libertação de
Moçambique) e as Forças Armadas de Portugal.
Dirigida por Eduardo Chivambo Mondlane, a
FRELIMO iniciou oficialmente a Luta de
Libertação Nacional a 25 de Setembro de 1964
no posto administrativo de Chai na província de
Cabo Delgado e terminou com um cessar-fogo a
8 de Setembro de 1974, resultando numa
independência negociada em 1975.
Em Moçambique, o conflito começou em
1964, resultado da frustração e agitação entre os
cidadãos moçambicanos, contra a forma de
administração estrangeira, que defendia os
interesses económicos portugueses na região.
Muitos moçambicanos ressentiam-se das
políticas portuguesas em relação aos nativos.
Influenciados pelos movimentos de autodeterminação africanos do pós-guerra, muitos

Samora Machel e Eduardo Mondlane liderando a Frelimo

moçambicanos tornaram-se, progressivamente,
nacionalistas e, de forma crescente, frustrados
pelo contínuo servilismo da sua nação às regras
exteriores.
O primeiro presidente da FRELIMO, Eduardo
Mondlane, acabaria por morrer assassinado a 3
de Fevereiro de 1969. A ele sucedeu Samora
Moisés Machel que proclamou a independência
do País a 25 de Junho de 1975. Machel que
acabou morrendo num acidente aéreo em
M'buzini, vizinha África do Sul, foi sucedido por
Joaquim Alberto Chissano.
A partir do início dos anos 80, o País viveu um
conflito armado dirigido pela RENAMO
(Resistência Nacional de Moçambique).
O conflito que ceifou muitas vidas e destruiu
muitas infra-estruturas económicas só
terminaria em 1992 com a assinatura do Acordo
Geral de Paz entre a o Governo da FRELIMO e a
RENAMO.
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Forças governamentais e RENAMO entram em
Acordo
Comemorou-se a 4 de Outubro, 25 anos de paz e
reconciliação nacional, alcançadas com o Acordo
Geral de Paz, assinado em Roma, em 1992, entre o
Governo moçambicano e a Renamo, pondo fim a
uma guerra que devastou a economia nacional e
teve consequências trágicas para a população.
Na origem desta guerra estão vários factores
sendo de destacar as grandes tensões políticomilitares que, desde 1975 (ano da independência), se fizeram sentir entre Moçambique e
os países vizinhos da Rodésia e África do Sul. Estes
dois países, cujos governos, de fortes
características coloniais, temiam o avanço do
socialismo pela África Austral, desencadearam,
desde 1976, várias operações militares em
território moçambicano e apoiaram a criação do
Movimento Nacional de Resistência (MNR) que
integrou moçambicanos opostos ao regime recémcriado da Frelimo.
A partir de 1981, uma força da Resistência
Nacional Moçambicana (Renamo) foi-se
infiltrando no interior de Moçambique, sobretudo
na Província de Gaza e espalhou-se rapidamente

pelas regiões do sul e do centro. Entre 1982 e
1983, forças da Renamo actuavam nas
províncias de Gaza, Manica, Sofala, Tete,
Zambézia, Nampula e Niassa e, para sul, em
Inhambane e Maputo.
A 16 de Março de 1984, as autoridades
moçambicanas assinaram o Acordo de Nkomati
com a África do Sul. O acordo ditava a cessação
do apoio de Moçambique às forças nacionalistas
sul-africanas do Congresso Nacional Africano
(ANC), com a África do Sul a retirar o seu apoio à
Renamo. Todavia, este acordo foi insuficiente
para terminar a guerra, e as actividades da
Renamo prosseguiram.
Em 1990, iniciaram-se conversações mais
directas e formais em Roma, com o apoio da
Comunidade de Santo Egídio e do Governo
Italiano. Seguiram-se nove rondas negociais. A 4
de Outubro de 1992, realizou-se em Roma a
assinatura do Acordo Geral de Paz, entre o
Governo moçambicano representado pelo então
Presidente da República Joaquim Alberto
Chissano e a Renamo representada pelo seu
presidente Afonso Dhlakama, que pôs fim à
guerra dos 16 anos.

Assinatura do Acordo Geral de Paz
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Pensamentos
Frase da edição
“Perigos e dificuldade não nos travaram no passado e não nos assustarão agora, mas devemos
preparar-nos para eles, como homens determinados quanto ao que pretendem e que não
perdem tempo com conversas vãs e inacção.” Nelson Mandela

Anedotas
Em que dia nasci?

Marido no lugar do sócio
A mulher chega-se ao pé do pai, que era dono
de uma grande empresa, e pergunta:
- Paizinho, porque é que não colocas o meu
marido no lugar do teu sócio que acaba de
falecer?
E responde o pai:
- Fala com o pessoal da funerária, por mim não
há qualquer problema…

Dois irmãos gémeos, o Gilinho e o Zezinho,
fazem anos. Pergunta o Gilinho à mãe:
- Em que dia nasci?
Responde a mãe:
- No dia 14 de Dezembro.
Responde o Zézinho muito admirado:
- Que engraçado! Nascemos no mesmo dia
de aniversário!

Provérbios Africanos
“O amanhã pertence àqueles que se preparam hoje.”
“Trate bem a Terra. Ela não foi doada a você por seus pais. Ela foi emprestada a você por seus
filhos.”
“O que é bom vende-se por si só, o que é ruim faz propaganda de si.”
“Quando souber quem são os amigos dele, saberá quem é ele.”
“Se quer saber o final, preste atenção ao começo.”
“O macaco, mesmo coberto com a pele dum carneiro, é sempre um macaco”.

???

Sabias que?
Rungrado May Day, com capacidade para
até 150 000 pessoas, fica na Coreia do
Norte.

?
República

Tcheca é o país que mais
consome cerveja? E que a Irlanda é o
m a i o r co n s u m i d o r d e c h á ? E o
Luxemburgo é o maior consumidor de
vinho?

?
Apesar de

possuir menos gente do que a
cidade de São Paulo, a Suíça é um país
densamente povoado, com 186 habitantes
por quilômetro quadrado. A explicação é
simples: além de ser pequena, a Suíça é
montanhosa. Os alpes tomam cerca de 60%
do seu território.

?
Em Madras e Mumbai, na Índia, são feitos

mais filmes do que em Hollywood. A
produtiva indústria cinematográfica
indiana é conhecida no mundo todo como
“Bollywood” (junção de Bombaim com
Hollywood).

?
A Rússia

é o maior país do mundo,
ocupando 1/9 da área terrestre. A Sua área é
de cerca de 17 075 400 de Km, mais do
dobro da brasileira. Ela ocupa metade da
Europa e 1/3 do continente asiático.

?
A África

do Sul possui três capitais:
Pretória (administrativa), Bloemfontein
(judiciária) e Cidade do Cabo (legislativa).

?
O maior

estádio do Mundo, chamado de
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Recordar-te-emos para sempre, White
Passam 3 anos que um dos maiores
talentos da literatura moçambicana partiu
deixando um vázio enorme em toda a nação.
Eduardo Luís de Menezes Costley-White
morreu, prematuramente, aos 50 anos de
idade vitíma de doença no Hospital Central de
Maputo na madrugada de 24 de Agosto de
2014. Perdeu a literatura moçambicana um
dos nomes mais significativos e sonantes.
Ao longo do seu percurso, Eduardo White
já foi considerado a figura literária do ano em
Moçambique (2001), e três anos depois
recebeu o Prémio José Craveirinha (2004),
atribuído ao seu livro O Manual das Mãos. Em
1992, recebeu o Prémio Nacional de Poesia
por Poemas da Ciência de Voar e da
Engenharia de Ser Ave. Ainda em 2013,
recebeu o Prémio Literário Glória de
Sant'Anna com o livro O Poeta Diarista e os
Ascetas Desiluminados. Mais tarde recebeu o
prémio pelos poemas Janela para Oriente
(1999) e O Manual das Mãos (2004).

Eduardo White (foto tirada por Bruno Mikahil)

Poema: País de mim
O peso da vida!
Gostava de senti-lo à tua maneira
e ouvi-la crescer dentro de mim,
em carne viva,
não queria somente
rasgar-te a ferida,
não queria apenas esta vocação paciente
do lavrador,
mas, também, a da terra
e que é a tua

Além de poesia, publicou também novelas
e outros textos em prosa. Entre os seus livros
mais recentes incluem O Homem a Sombra e a
Flor e Algumas Cartas do Interior (2004), Até
Amanhã Coração (2007), Dos Limões
Amarelos do Falo às Laranjas Vermelhas da
Vulva (2009), Nudos (2011), antologia da sua
obra poética, O Libreto da Miséria (2012), A
Mecânica Lunar e A Escrita Desassossegada
(2012), O Poeta Diarista e os Ascetas
Desiluminados (2012), e Bom Dia, Dia (2014).

Assume o amor como um ofício
onde tens que te esmerar,
repete-o até à perfeição,
repete-o quantas vezes for preciso
até dentro dele tudo durar
e ter sentido

Eduardo Luís de Menezes Costley-White
nasceu a 21 de Novembro de 1963 em
Quelimane, de mãe portuguesa e pai inglês. É
um dos poetas ligados à fundação da revista
bimestral Charrua, da Associação de
Escritores Moçambicanos (AEMO) que, em
meados dos anos 80, contribuiu para renovar
a literatura do país.

Deixa nele crescer o sol
até tarde,
deixa-o ser a asa da imaginação,
a casa da concórdia,
só nunca deixes que sobre
para não ser memória.
Autor: Eduardo White
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Lei moçambicana do Audiovisual e
Cinema aprovada e divulgada
A Assembleia da República aprovou, na
generalidade, a lei do áudio visual e cinema,
proposto pelo governo como instrumento
visando dinamizar e incrementar a produção
interna de conteúdos cinematográficos.
A Lei 1/2017 de 6 de Janeiro, primeira lei do
Audiovisual e Cinema do país, foi aprovada no ano
passado e aplica-se à actividade audiovisual
cinematográfica com fins comerciais ou de
interesse público, em todo o território nacional, e
abrange todos os profissionais da área,
organizados de uma forma individual ou
colectiva, nacionais ou estrangeiros que queiram
operar no país, bem como aos órgãos e Serviços
da Administração Pública e demais entidades
públicas e privadas.

que, segundo o governo, vão preencher um vazio
legal que vem caracterizando a área.
Com a aprovação, este ano, do decreto 41/2017
de 4 de Agosto, o Ministério da Cultura e Turismo,
espera que o instrumento legal seja um elemento
fundamental para o desenvolvimento do cinema,
para potenciar investimentos e poder tornar o país
referência ao nível da sétima arte.

A lei, a primeira do género no país, comporta
37 artigos, distribuídos por cinco capítulos, que
estabelecem normas e regras de funcionamento
e actuação de operadores deste sector, factos
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