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O escritor moçambicano, 

Almeida Cumbane, lan-

çou, nesta terça-feira o 

seu mais recente livro, “A 

Distante Proximidade”, no Cen-

tro Cultural Brasil-Moçambique, 

em Maputo. A obra conjuga géne-

ros contos e crônicas.

Apresentada pela primeira vez ao 

público, no dia 25 de Julho, duran-

te abertura da 6ª edição do Festival 

Internacional de Poesia, em Xai-

-Xai, o livro mereceu a apresen-

tação do Filósofo e Vice-Reitor 

da Universidade Pedagógica, José 

Castiano.

Inspiradas no quotidiano, as nar-

rativas patentes no livro procuram 

conduzir o leitor a vários horizon-

tes, bem como mostrar a eventual 

distância existente entre pessoas 

próximas umas das outras.

“Diante de outros horizontes de 

leitura que se possam abrir, estes 

textos denunciam a longa e te-

nebrosa distância que pode haver 

entre entes que estão tão perto uns 

dos outros. São distâncias que nos 

separam não porque nos faltem 

pontes mas porque construímos 

mares que as engolem. Não é ape-

nas sobre relacionamentos com os 

outros mas também connosco mes-

AICS na FACIM
A 

Agência Italiana de 

Cooperação para o De-

senvolvimento (AICS) 

participa na 57ª edição 

da FACIM, a Feira Internacio-

nal de Maputo que decorre de 

29 de Agosto até 4 de Setembro.  

O stand da AICS está dentro do 

pavilhão Itália, organizado pelo 

ICE (Instituto Comércio Exter-

no, a agência para a promoção e a 

internacionalização das empresas 

italianas) que inclui todos os ac-

tores italianos, o chamado o “Sis-

tema Itália”.   

Itália tem participado na Feira 

desde a primeira hora e este ano 

a AICS está particularmente em-

penhada em mostrar como em-

presas privadas, instituições e or-

ganizações da sociedade civil são 

parte de um sistema único e po-

dem trabalhar em conjunto para 

o desenvolvimento sustentável.   

“A possibilidade de envolver em-

presas do sector privado entre 

os actores da cooperação italia-

na foi formalmente introduzida 

pela lei da República da Itália n. 

125/2014, Disciplina Geral de 

Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento”, declara Paolo 

Enrico Sertoli, diretor da AICS 

Maputo.   

“O envolvimento do sector priva-

do com fins lucrativos representa 

o passo mais recente na estratégia 

de fortalecimento do sistema ita-

liano de cooperação para o desen-

volvimento que vê o actor público 

trabalhando em conjunto com 

outras instituições, com actores 

sem fins lucrativos e às do sector 

privado lucrativo”, explica Paolo 

Enrico Sertoli.  

O art. 23 da Lei 125 prevê a par-

ticipação de entidades com fins 

lucrativos no sistema de coope-

ração italiana e permite o apoio 

público a iniciativas do setor pri-

vado que sejam em conformidade 

com os objetivos da cooperação, 

incluindo o combate à pobreza, 

a redução das desigualdades e a 

promoção dos direitos humanos.  

O sector privado tem um pa-

pel fundamental a desempenhar 

como fonte financeira, como mo-

tor da inovação e do desenvol-

vimento tecnológico, do cresci-

mento económico e do emprego, 

sendo indispensável na luta con-

tra a pobreza, como definido nos 

Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda das Na-

ções Unidas para 2030.  

No stand, onde o staff da AICS 

estará à disposição do público 

para responder a perguntas, foi 

organizada uma exposição de 

fotografias dos projectos imple-

mentados durante os anos de 

cooperação italiana com Moçam-

bique. 

Vídeos e material de divulgação 

mostram como a AICS opera 

em Moçambique nas áreas tra-

dicionais de cooperação bilateral 

e multilateral: 1) serviços básicos 

(identidade, saúde, educação); 

2) desenvolvimento económico, 

inovação e capital humano; 3) 

agricultura, segurança alimentar 

e desenvolvimento rural; 4) de-

senvolvimento urbano e infra-

-estruturas; 5) ambiente e aces-

so à energia. Em todos, a AICS 

presta especial atenção às ques-

tões transversais da igualdade de 

género, deficiência e boa gover-

nação. 

O público da FACIM poderá 

apreciar as acções mais recentes 

da AICS que incluem o envolvi-

mento do sector privado italiano: 

organizações sem fins lucrativos e 

empresas trabalhando para me-

lhorar a utilização dos recursos 

dedicados à cooperação interna-

cional numa perspectiva empre-

sarial sustentável. 

Os profissionais da AICS mos-

trarão projectos actualmente em 

implementação: desde a forma-

ção profissional no sector-chave 

da produção de café, até à elimi-

nação segura de resíduos sólidos 

hospitalares; desde a moderniza-

ção dos sistemas de cozinha do-

méstica, passando pela promoção 

do restolho biodegradável, até 

à redução das emissões de gases 

com efeito de estufa; as compe-

tências e conhecimentos “Made 

in Italy” podem ser exportados 

para Moçambique para apoiar 

os processos de desenvolvimento 

local. 

Gilson Amaral vence 
“Bursary Trust 
Awards 2022”

O 
saxofonista moçambi-

cano, Gilson Amaral, 

venceu, no pretérito 

19 de Agosto, o prémio 

de 30 mil Randes no concurso 

“Bursary Trust Awards 2022”, 

uma competição promovida 

pela Fine Music Radio, em 

Cape Town, África do Sul. 

Trata-se de um certame que 

envolve dois géneros musi-

cais, nomeadamente, o estilo 

Jazz, que decorreu no dia 19 de 

Agosto, e a Música Clássica, 

no dia 17 de Agosto do ano em 

curso.

Intervindo há dias nas re-

des sociais, o saxofonista 

Morreira Chonguiça disse 

sentir-se tão orgulhoso do 

jovem vencedor por este 

ter aprendido a “respeitar 

o processo natural e seguir 

passos desde o início”. Alias, 

foi Morreira Chonguiça que 

nestes termos tornou públi-

ca a informação dando conta 

da vitória de Gilson Amaral. 

O concurso, “Bursary Trust 

Awards” foi estabelecido com 

o propósito de providenciar 

experiências escolares, bolsas 

e competições para estudantes 

de perfomance musical, nas 

categorias de Jazz e Música 

Clássica.

Em termos de experiência es-

colar, jovem saxofonista estu-

dou na Escola Internacional 

Americana, em Maputo, Mo-

çambique, tendo, em 2021, in-

gressado no College of Music, 

em Cape Town, África do Sul, 

onde se encontra a prosseguir 

com a sua formação em música.

Actualmente inscreve-se como 

membro do More Jazz Big 

Band, uma iniciativa do saxo-

fonista moçambicano Moreira 

Chonguiça, fundada em 2014. 

A. Pacule

Almeida Cumbane lança “A 
Distante Proximidade”

mos”, lê-se na sinopse do livro.

Autor do romance “Ilusão à Pri-

meira Vista” (Prémio Literário 

TDM 2016) e co-autor de peças de 

teatro e de radionovelas (rodadas 

na Rádio Comunitária Voz Coop), 

Cumbane tem participações em 

antologias, para além de publicar 

contos e crónicas em revistas, jor-

nais e blogues. A. Pacule

Agenda Cultural
Cine-Teatro Gilberto Mendes

Sextas, Sábados, Domingos e Feriados
a partir das 18h30 - A Vida dos Outros

Xima  Bar
Sexta, dia 26/08 a partir das 18h

Roberto Chitsondzo
Sabado, dia 27/08 a partir das 18h 

Rastha Altafu
Karamel Bar & Lounge

Todas quintas a partir das 17h

Lena de Almeida & DJ Xwell 

Gil Vicente Cafe Bar
Sexta -19h Rastha Altafu

Sabado - 18h Bruno Belchior


