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nato cto Lirnpopo.60 0C0; Chibu- pulaQdes9e encontramabsolutapelo siite-.
to, Manjacazee Xai-Xai,5000;Sa- mente desnroti'radas
bi6, Maputo e Incom6ti, 2000 e ma.
'1000.
se invoque sequet a
E nem-como
Na campanha
lnhambane,
uma daT-cddsas
alem
de v6rias outras obras de passadade 82/83 tudo se resu- 6ue'r?ltna
O sernan6rio
<Expressr-->
de 17
ce Dezcmbro-- e nesla mat6ria menor vulto, com vista a minimi- miu a escassas21 00C toneladas Ja mis6riae da fome que se vitreia-sesem dovida de jornal in- zar na egriculturae oecuSriaas . no ex.Colonetodo Limpolro,ou vem em Mocambique,Pois tamsuspeito- noticiouque o quadro c o n s e q u € n c i a sn e g a t i v a s d o seja menosde um terqo.Por cau- b6m a administraqSoPcrtugtresa
que enfrentoudurante lC anos a Per'
q u e s e v i v e n a o r o v i n c i a d e clima.
sa da seca?Necessariamenle
Com tais realizag6esse objec- n6c, Doiso arrozcultiva-sede re- manentg guerrilha da Frelimo e
lnhambane,no sul de Moeambique, 6 de centenasde criangas tr\ou uma agriculturaenraizadano gadio nestaszonascom 6gua clos nunca ninguem por isso morreu
subnutridas,mulheresesquel6ti- regadio,para pretos e para bran- respecti\os rios, que embora te' de fome,como agotaest6 a econcos e de oltrosbeqose hcmens cos e nela havendolugar parato- nham na verdade registadocau- tec€r.
Dai o nosso estado de revolta
qr-je h6 moscs rrilo conseoUem dos lrabalharom l!'aternelments., dais reduzidos,Polo m€nos nos
encoiltraralinlentosparaas faml- como aii6sj6 d data da indepen- 0ltimogtr6s enos, semprotoddvis por este oeitgwl sstsdo de mi66rls
lias e onCe a fome fez j6 7500vt- denciaacontecia,com olcno €xito t€m sido os suficientesPara ndo a que chegou a desgracadae in'
tirnas ffiortais {sete mil e qui- no vale do Lirnpopo.
a oultu- feliz populaq6o mocambicana.
a{ectarsignificativamente
ndo por via de quaisquercalamiAs (calarnidadesnaturaisrque ra do arroznhr:ntas) S.5em Agosto passado,
t6m vindo a ser
2C ('.,inte)pcssoasmorrlam em sisternaticamente
As causas de tal fracassoresi- dades naturais.mas teo somente
miclia oor dia A fome em duas invocadasdesdea independ€ncia, dem fundamentalmente
na oPCAo por causa de uma grandecalamiprovinciesdo sul de fulogambique n6o s5o mais do que um <blufl feita pelo PartidoFrelimonos do- dade ideol6gica.
- lnlrarnbane
parajustificaro descalabroe o to- mtnios da polltica agrlcola,em
e Gaza.
da pollticaecon6mica que o Estadocomo patraoe emSe 6 por unr lado na verdade tal fracasso
EERI{ARDINO DUARTE
Soure
u:..1quadro somb(ic e desolador, seguida,que de algumrnodotem pres6rio 6 absoluiamenteinoPenEc deixa por oulro de ser tarn- conseguido comover o mundo rante e ineficaze as Pr6PriasPob6m oerfeitamenterevollante,so- ocidentolque. ing6nuae irresponbreludopara quem corno rr6sti- saveimentecom as suas ajudas
nha vivido a realidadernocambi- econ6micas(e o bloco de Leste
cana antese CelJoisda indepen- com as suasarnras),sd lem servido p6ra consolidar um sistema
C0:cia.
- Sabe-seperfeitamenteque a re- polilicoque arrastouum territ6rio
gi5o ao sui do rio Save,com os rico e uma populagSode dozemiseus ('scassose m6dios 500 mili- lhoes cle pessoaspara um estado
pentiriae angusti€n.
rnetro5Bnuersdo chuve,con$itui de aut0rrtica
uma ?onaseml-6rida,n3o s6 pela te miseria.
Nuncaem vinte e um anos de
dinrinute quantidade de chuva
cEida,como tambdmoela $u6 ic pormanenciaem MOg€mbiquo
de"
lagularldade,forte aveDoraq5oo mos eoRtede que algumav€r te.
es0ac3mentodas chuvadas. Dai nha ocorridouma situogdode foque os resultadosda agricultura me corno aquetaque desdea inde sequeii'oali praticada,possam dependdnciase tem vindo a viver
a agravarat6 ao
expressar-sedo modo seguinte: e sucesstvamente
539i,dos anos s6o de fonre;25% quadro actual que nds pessoalde colheitasescassas;e 22o/ode mente temos vindo a observare
sd agora refere.
coiheiiasboas Mas tanto ouanto oue o <Expresso>
se corrhecetoi scmpre a-ssime
Na campanhaagricola de
porientc!nao e s6 de agoratal si- 19r-5/16procluziram
se na regido
tuacAo.pelo que a administraqdoao sul do rio Savc um total de
pcriugrtesaproJectou
e consirutu 68 tl00 toneladas de arroz em
naquetozona,a.;barragens
do rro agriculturade regadioe distribuiLimpopoe do rio Elefantes,
para das pela forma seguinte:ex-Colo-

