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Camião de livros à chegada a Chibuto

A

ORGANIZAÇÃO portuguesa
Aidglobal acaba de levar mais
de 35 mil livros e material escolar para promover a literacia e
gosto pela leitura no país, sendo
que parte deste material será alocado às
bibliotecas do Distrito do Chibuto, Província de Gaza.
Esta acção, integrada no programa
“Passaporte para a Leitura”, tem como
objectivo não só colmatar lacunas
existentes nas bibliotecas e escolas da
província, como também reforçar e
alargar a rede de bibliotecas escolares
e, ainda, apetrechar várias bibliotecas
municipais.

Em parceria com o Serviço Distrital da
Educação, Juventude e Tecnologia (SDEJT) do Chibuto, têm vindo a ser apuradas
as necessidades de cada uma das bibliotecas da Rede, assim como a possibilidade
de serem criadas novas bibliotecas, para
que os livros possam ser disponibilizados
a quem os procura.
Em Janeiro esta organização partilhou
a notícia do envio do contentor, que é já o
quinto, com mais de 35 mil livros e material escolar para o distrito do Chibuto.
No entanto, por força das circunstâncias
actuais, este material, só agora, chegou
ao destino.
A expedição, a partir de Portugal, teve

apoio da empresa Scope Lda, que garantiu
o transporte do contentor, dos serviços
de correios, que cederam as embalagens
necessárias e da Junta de Freguesia de
Moscavide e Portela, que prestou apoio
em questões logísticas, como o armazenamento.
Como não foi possível colocar todo
o material doado no contentor, o frete
da carga excedente foi assegurado pela
Abreu Carga.
Ao todo a iniciativa contou com a participação de mais de 50 voluntários que,
nos fins-de-semana que antecederam à
saída do contentor, disponibilizaram o
seu tempo para seleccionar, carimbar,

encaixotar e transportar os livros.
Em Moçambique contou-se com
o apoio dos conselhos municipais de
Chibuto e Xai-Xai, que asseguraram o
transporte do contentor da capital do
país a Chibuto.
“O Passaporte para a Leitura”, criado
em 2008, é o maior programa de intervenção desta organização, em Moçambique, no âmbito do combate à iliteracia e
incentivo à leitura e, através do qual, cria
equipas e apoia bibliotecas municipais e
escolares, na Província de Gaza, promovendo actividades de animação, leitura
e capacitação de técnicos e professores
bibliotecários.

Lançado livro “O Grão de Milho Mágico”

Recentemente a Aidglobal
juntou-se à Fundação Calouste
Gulbenkian, financiador principal do projecto “Educadores
em Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira
Infância”, implementado em
cinco comunidades do Distrito
do Chibuto, para avaliar os resultados e projectar os desafios
para a próxima fase.

Na ocasião foi destacada a necessidade de se adequar as actividades do projecto ao contexto
rural, tendo em conta a cultura
e os recursos locais.
Outra questão debatida durante o encontro está relacionada com a pertinência de sensibilizar os pais e encarregados de
educação sobre a importância da
educação na primeira infância,

incentivando que as crianças
frequentem as escolinhas, o que
passa por promover sinergias
com as organizações da sociedade civil e autoridades locais para
encontrar estratégias inovadoras
que se traduzam em soluções
para os desafios que este ensino
representa no país.
Foi precisamente devido à
importância da adequação das

actividades dos projectos à realidade das comunidades do Chibuto, que a Aidglobal apresentou
a edição bilingue, português
– xichangana, do livro “O Grão
de Milho Mágico”, da autora
Véronique Tadjo.
Editado em parceria com a
Falas Afrikanas, a obra surge,
precisamente, no âmbito do
projecto “Educadores em Mo-

vimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância”
e surge em resposta à aposta
do governo moçambicano em
promover as diversas línguas
nacionais em articulação com
a língua oficial, o português.
Esta obra é a primeira de
quatro edições previstas no
âmbito deste projecto e, para
a concretização deste primeiro
livro, é de salientar a parceria
desenvolvida com a Associação
Bantu Mosambiki, que assegurou a sua tradução.
“O Grão de Milho Mágico”
pode ser adquirido à editora Fala Afrikanas, através do
link https://aidglobal.org/?
Page_id=9953, sendo que parte
das receitas serão revertidas a
favor de projectos da Aidglobal
em Moçambique.
Esta obra está também disponível nas 30 bibliotecas escolares e municipais do Distrito
de Chibuto e para as quais a
organização já doou cerca de
50 mil títulos e capacitou mais
de 300 professores e técnicos.
O projecto “Educadores em
Movimento – Uma Educação
Itinerante para a Primeira Infância” tem como financiador
principal a Fundação Calouste
Gulbenkian e é co-financiado
pelo Camões, I.P.

Encontro de professores bibliotecários
Numa outra iniciativa a Aidglobal reuniu
professores da rede de bibliotecas escolares
de Chibuto, num encontro que serviu para
fazer o balanço de mais um ano de trabalho
em prol da leitura e do acesso ao livro, na
Província de Gaza.
Para além de professores, o evento
contou também com a participação de
bibliotecários, directores das escolas,
técnicos do Serviço Distrital da Educação,
Juventude e Tecnologia, representantes do
Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa

e da Rádio Comunitária do Chibuto.
No âmbito desta iniciativa foi também
feito o lançamento do livro bilingue “O
Grão de Milho Mágico” ou “Andzoho ya
Masalamusu”.
Durante o encontro foi ainda dada a
conhecer a primeira versão da plataforma
online de gestão de bibliotecas, que visa
apoiar a administração do seu acervo bibliográfico. Esta ferramenta está a ser criada
pela Quidgest – Software Plant, no âmbito
da sua responsabilidade social, cujo objec-

tivo é facilitar o registo de títulos e facultar
informação a todos os leitores.
Na reunião foi também anunciado o
alargamento da rede de bibliotecárias de
27 para 30, com a chegada de um contentor
com mais de 35 mil livros e material escolar, que servirá também para apetrechar
uma biblioteca escolar da Cidade da Beira,
afectada pelo ciclone Idai.
Com o objectivo de facilitar a mobilidade
dos professores responsáveis pelas bibliotecas foram igualmente doadas 27 bicicletas

pela Mozambikes, uma empresa nacional,
que tem como objectivo fornecer meios de
transporte acessíveis nas zonas rurais.
A entrega das bicicletas foi feita pela
família da voluntária alemã Christiane,
que veio à Moçambique apoiar o trabalho
da Mozambikes, mas que veio a perder a
vida em 2019.
Segundo Nilza Bento, da Mozambikes,
para levar a cabo este seu desígnio a família
de Christiane angariou fundos para que a
empresa pudesse apoiar a iniciativa.

A INQUIETAÇÃO “Da Consulta à Gramática” desta semana vem da cidade de Quelimane,
província da Zambézia: Sou leitor assíduo da sua coluna e tenho aprendido muito com
ela. Peço que nas próximas edições ajude-nos a encontrar a diferença entre “ti” e “te”.
Se já tiver passado, peço o artigo! Um abraço de Quelimane. Fijamo.
Sobre esta questão do leitor, a quem agradecemos, a gramática da Língua Portuguesa,
tal como “Do Português Contemporâneo” de Celso Cunha e Lindley Cintra (2002); as
obras “Saber Escrever e Saber Falar”, de Edite Estrela; Maria Almeida Soares e Maria José
Leitão (2004) e “Grandes Dúvidas da Língua Portuguesa”, de Elsa Rodrigues dos Santos
e D`Silvas Filho (2011) referem que “te” e “ti” são pronomes pessoais oblíquos relativos,
ambos, à 2.ª pessoa do singular (tu).
Existem três pessoas gramaticais nos pronomes pessoais: quem fala → 1ª pessoa
(“eu” - singular e “nós” - plural); com quem se fala→ 2ª pessoa (“tu” - singular e “vós” plural); de quem se fala → 3ª pessoa (“ele/ela” - singular) e (“eles, elas”, plural).
Quanto à sua função eles podem ser “rectos” e “oblíquos”. Os primeiros funcionam
como sujeitos da oração. Exemplo: “O João viajou ontem a Nampula. Ele regressa a
Maputo próximo sábado.” (“ele” é um pronome pessoal do caso recto que representa o
sujeito “o João” nesta oração: “O João regressa a Maputo próximo sábado”, evitando desta
forma a repetição de palavras e conferir a qualidade necessária ao texto.
Os oblíquos, cuja função é fundamentalmente de objecto directo ou indirecto, tendo
em conta a acentuação são classificados em átonos (me, te, o, a, lhe/ nos , vos, os, as, lhes)
e tónicos (mim, ti, contigo, ele, ela/ nós, connosco, vós, convosco, eles, elas). Vejamos
alguns exemplos:
- Não vejo a minha irmã há seis meses. → Não a vejo há mais de seis meses. (Objecto
directo)
- Dei um boné ao meu filho. → Dei-lho. (objecto directo e indirecto)
- O Manuel não fica em casa.
Nunca o encontramos. (objecto directo)
- Há muito tempo que não trazem os jornais. → Trouxeram-nos hoje. (objecto
directo)
Relativamente à dúvida do nosso leitor, de referir que “te” é um pronome pessoal
oblíquo átono que pode assumir, na oração, a função de objecto directo ou indirecto e não
é precedido de nenhuma preposição. Exemplo:
- Dei-te uma tarefa há uma semana, mas não a cumpriste até hoje! (objecto indirecto)
- Chamei-te ontem na escola, por que não me respondeste… (objecto directo)
- Ana, recebeste a encomenda que te enviei? (objecto indirecto)
- Tenha cuidado, isso vai te conduzir ao abismo… (objecto directo)
O pronome “ti” é oblíquotónico, com função de objecto indirecto numa oração.
Distintamente do primeiro, este deve ser sempre precedido de uma preposição (a, de,
por, com, para, etc.).Exemplo:
- A mãe fez um bolo de chocolate para ti (objecto indirecto);
- O Jorge fala, sempre, bem de ti; (objecto indirecto)
- Não tenho nada contra ti; (objecto indirecto)
- Espero por ti amanhã de manhã; (objecto indirecto)
- A mensagem é dirigida a ti. (objecto indirecto)
Para evitar falhas é só prestar atenção ao facto de que “te” e “ti” são pronomes da 2ª
pessoa (tu) e ambos complementos do verbo, porém com uma diferença: o “te” é utilizado
sem preposição enquanto o “ti” requer preposição.

Ac t iv i d a d e
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