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que lhe toram desenvol-
vidos pelo estado, que ti-
nham sido nacionaliza-
dos depois da indepen-
dência.

"As construções estáo
delapidadas e precisam
de reabilitação e modiÍi-
cação para servirem às
novas Íunções" - disse
ainda o clérigo.

Na Beira recebeu o
antigo Colégio dos Ma-
Íistas, o ex-Colégio de
Nossa Senhora dos An-
jos (ultimamenle Escola
Mil i tar da Beira) e o an-
tigo Instituto Agrário de
Lamego.

Em Nampula recupe-
rou o ex-Colégio Vasco
da Gama (actual Escola
1.o de Maio) e o antigo
Colégio de Nossa Se-
nhora da Vitória, que ul-

t imamente servia de
Casa da Cultura.
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"Precisamos,urgente-
menle de ter dinheiro
para tazer os orçamen-
tos e planos de reabilita-
ção e  mod i f i cação" ,

. enfatizou o padre Pôn-
cio, que calcula em 510
mil dólares as necessi-
dades financeiras Dara o
arranque.

Além dos estudos de
proiecto, esse dinheiro
destina-se também a
criar gabinetes em Nam-
pula, Beira e Maputo,
dotá-los de equipamen-
to de escritório, pessoal
em tempo in te i ro  e
meios de lÍansporte.

Só com esses estudos

a UCM poderá candida-
tar-se a fundos do Ban-
co Mundial, Uniâo Euro-
peia e governos eufo-
peus.

As três fundações lu-
saseaCooperaçãoPor-
tuguesa, que se propõe
coordenar a participa-
ção portuguesa, prome-
teram dar a sua contri-
buição, mas até agora
(nada se encontra escri-
to", segundo o padre
Pôncio.

Em Portugal, o clérigo
italiano inteirou-se tam-
bém do trabalho já efec-
tuado pela UCP para
apoiar o trabalho peda-
gógico da Íutura UCM,
depois que D. José Po-
licarpo visitou Moçambi-
que no ano passado.

"Não temos pessoas
qualiÍioadas para ensi-
nar, precisamos de do-

centes do exterior,.
advertiu o padre, que
sublinhou ser a coopera-
ção com a UCP uma ga-
rantia de qualidade do
futuro ensino.

Segundo ele, a UCP
do Porto, organizou já
quatro comissÕes que
vão identificar os profes-
sores portugueses dis-
poníveis para leccionar
em Moçambique, prepa-
rar os corrÍculos dos cur-
sos  e  de Í in i r  os
conteúdos das disci-
pl inas.

A UCP vai também
dar a sua assistência na
preparação de bibliogra-
Íias básicas para cada
curso e angariar os Íun-
dos para se ter um nú-
mero  de  tex tos
adequados a serem en-
viados para a biblioteca
da UCM.

A Universidade Cató-
l i ca  Moçambicana
(UCM) quer inaugurar a
sua primeira Íaculdade
em Agosto de 1995, mas
precisa urgentemente
de meios para arrancar,
pois está (paralisada',
porque a lgreja Católica
local "náo se dispõe de
boas condições finan-
celí4S".

O ponto da situação
Íoi Íeito pelo padre Fran-
cisco Pôncio, que coor-
dena a criação pela
Conferència Episcopal
da primeira inst i tuição
privada de Ensino Supe
rior de Moçambique.

O clérigo italiano dis-
se ter recebido promes-
sas de ajuda para os
estudos de PÍojecto ini-
ciais nas Fundações
Gulbenkian, do Oriente
e Luso-Americana e da
Cooperação Portugue-
sa, durante uma deslo-
cação a Portugal, em
que visi tou aguelas ins-
tituições acompanhado
de S. José PolicaÍpo,
reitor da Universidade
cató l i ca  Por tuguesa
(ucP).

A longo prazo, para
resolver os seus proble-
mas de financiamento, a
UCM quer constituÍr a

"Fundaçâo D. Sebastião
Soares de Resende',
com um estatuto intgr-
nacional, para satisÍazer
os gastos corÍenles com
proÍessores, bolsas e in-
vestigação.

O modelo seguido se-
rá o da Fundação .Giu-
seppe Ton io loD,  que
proporcionou o nasci-
mento da UC ltaliana.

Já existem indicações
de que as conferêrncias
episcopais italiana e por-
tuguesa poderão vir a
contribuír para essa fun-
dação, através do patrÈ
cínio de cadeiras. deu a
saber o padre Pôncio,

O objectivo da UCM é
lançar em AgosÌo de
1995 na cidade da Bei.
ra as Íaculdades de
Ciências da Saúde e de
Gestão  (ou  Mic roe-
conomia), mas os res-
ponsáveis também gos-
tariam que na mesma
altura pudessem estar a
funcionar mais duas Ía-
culdades. Direito e Ciên-
cias da Educação, em
Nampula.

A Íixação destas da-
tas toi Íeita numa reu-
nião da Gonferência
Episcopal Moçambicana
a 11 de Janeiro últ imo.

FACULDADES NÃO
ERAM A PRIORIDADE

"Não eram, as Íacul-
dades prioritárias, - re-
conhece o Padre Fran-
cisco Pôncio.

Agronomia  t inha  â
preterência das autori-
dades moçambicanas,
nomeadamente do go-
vernador  de  Sofa la ,
Francisco Masquil ,  e
das ComissÕes Regio-
nais Consullivas de So-
fala e Nampula.

Mas para a criação do
Curso de Agronomia

"com oualidade" não Íoi
possível obter o apoio da
UCP, que desde o prin-
cípio tem estado envol-
vida na Íormação da sua
congénere  moçam-
bicana.

A recolha de apoÍos
tem sido uma das prin-
c ipa is  p reocupações
dos responsáveis pela
UCM.

Eduardo Mond lane
(UEM) debate-se com
uma aguda crise finan-
ceira, tendo recebido
para 1994 do Orçamen-
to d€ Estado o mesmo
que no ano anterior,
quando o metical per
deu o valor desde então
metade do seu valor.

Nos meros universitá-
rios corre que isso se
deveria à intenção do
governo de Íinanciar a
UCM, mas o padre PÕn-
cio nega que o executi-
vo moçambicano vá
Íinanciar as actividades
do novo estabelecimen-
lo de ensino.

A Universidade Cató-
lica de Moçambique náo
quer obter meios das
Íon tes  usadas pe la
Eduardo Mondlane. mas
sim de Íontes que não
lhe sgriam acessíveis,
nomeadamente católi-
cas, vincou o clérigo
italiano.

Os bispos moçambi-
canos decidiram mesmo
.que não querem qual-
quer dinheiro' prove-
niente do Governo de
Moçambique, que aliás
não fez qualquer Pro-
messa nesse sentido,
segundo disse.

O padre Pôncio admi-
te que a UCM se Possa
dirigir a algumas institui'
ções internacionais e
governos que preslam
igualm€nt€ auxÍlio ao
executivo moçambica-
no.

Mas pretende ÍazôJo
apenas para recuperar
instalações que lhe Ío-
ram devolvidas pelo es-
tado e cuja degradaçâo
não é da sua responsa-
bilidade. .E uma ques-
tão de justiça' - Írisou.

AUCM quercolaborar
com essas instituições
de Ensino Superior mo-
çambicano (para alcan-
çar o mesmo obiectivo
q u e é a f o r m a ç ã o d e
proÍissionais locais e
competentês, compro-
metidos com o desen-
vo lv imento  e  o
bem€star do s€u Povor.

A Universidade Cató-
lica de Moçambique pre-
tende também ser {um
Íórum qualiÍicado para o
diáìogo com todas as re-
ligiões, culturas e ideo-
logias do país", disse o
padre PÕncio.

O OBJECTIVO
NÃo É SECTÁRIO

"O objectivo não é
sectário, é catÓlico no
sentido u6iyslssl, que é
o significado desta pala-
v ra  de  ra íz  g rega,
reÍeriu.

O padre Pôncio nega
também que o proiecto
da UCM tenha como al-
vo sectores privilegiados
da sociedade moçam-
bicana.

Mas Francisco Pôncio "Um rapaz por ser po-
é muito veemente na bre não deve ser priva-
afirmação de que a lgre- do da possibilidade de
ja Moçambicana, (uma estudar, mas quem po-
igreja com poucas con- depagardevepa$ar"-
dições", "náo eslá em susÌsntou.
competição' com outras Para o seu projecto' a
instituições para a reco- lgreja Católica Moçam-
lhadefundosparaoseu bicana tem de recons-
apoio educativo. tluír os vátios ediÍícios
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