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Ídolo do mês : Nelson Rolihlahla Mandela
Por: A. E. Muitiaca
Ano Nono;

Nelson Rolihlahla Mandela, baptizado pelo mundo por
Madiba, nasceu a 18 de Julho de 1918 em Mvezo—
Joanesburgo, uma aldeia humilde onde todos independentemente da sua cultura, religião, raça e etnia viviam em comunhão. Desde muito cedo foi destinado a
ser chefe da sua tribo. No entanto, teve que renunciar o cargo e abandonar a aldeia, seguindo a sua vida em frente.
Na busca dos seus horizontes tornou-se advogado dos fracos e defensor dos Direitos
Humanos. Foi o mais poderoso símbolo da luta contra o regime segregacionista do Apartheid, sistema racista oficializado em 1948, e modelo mundial de resistência. E, por essa
nobre causa, foi preso por não se calar pela justiça. Mas, mesmo preso, as paredes tornaram-se porta-vozes da sua mensagem ao mundo e sua voz falava mais alto. Na década de
noventa, depois de libertado, tornou-se o primeiro presidente negro Sul Africano de
1994 a 1999. Foi também considerado como o mais importante líder da África Negra,
vencedor do Prémio Nobel da Paz em 1993, e Pai da Pátria da moderna nação sulafricana que, no dizer de Ali Abdessalam Treki, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi "um dos maiores líderes morais e políticos de nosso tempo". Mas, infelizmente, o mundo perde este milagre africano, mas o seu legado fica em nossas memórias.
Dizia ele "A morte é inevitável. Quando um homem fez o que considera seu dever para com seu
povo e seu país, pode descansar em paz. Acredito ter feito esse esforço, e é por isso, então, que
dormirei pela eternidade."

Venha inscrever-se no Projecto Oceano!
Venha ter connosco, temos muitas aulas e actividades diferentes e estamos muito
ansiosos por partilharmos as nossas ideias.
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Feira Gastronómica e Cultural
Ztoziva

Por: A. E. Muitiaca

Por: A. E. MuitiaMais um ano chegou e outro se foi. Mais um ca
sonho realizado e também outros por realiNos dias 28 e 29
zar.
de Dezembro do
O famoso 2014 foi esperado por muitos os ano findo, mais
que acreditam que, como ano par, pode ser uma vez a Ilha de
de muitas e boas realizações. E para os estu- Moçambique foi
dantes que terminaram o nível secundário e centro do interpretendem continuar os estudos ou procurar câmbio cultural e de receitas moçambicanas.
empregar-se é o começo de uma nova etapa.
Um momento único que juntou centenas de pesQuanto às festividades do ano novo, houve soas oriunda de vários países, particularmente de
diversos eventos dentro da Ilha, assim como Moçambique, para desfrutarem o melhor que a
na parte continental. Foi lindo estar a viver
cultura pode dar e
este momento, com tanta musica, dança e
ensinar.
algo para a barriga.
Não faltou o ar
A FAMILIA OCEANO DESEJA A TODOS
quente, surpreenMUITO SUCESSO E QUE ESTE ANO SEJA
dente e vibrante
do PO na sua exDE MUITA PROSPERIDADE,
posição, com rifas,
comida e dança,
A TODOS UM FELIZ
que dezenas de
pessoas puderam
aproveitar. Foi a
última Feira Gastronómica e Cultural de 2013, que por todos foi
fechado com as chaves de alegria e com o desejo
de que este ano tenha também o melhor que só a
Ilha pode dar.

Ilha de Moçambique

Ferroviário vence Taça da
Liga moçambicana
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As Crianças e o seu
Final do Ano

Por: A. E. Muitiaca
Por: A. E. Muitiaca

O FERROVIÀRIO sagrou-se, na noite
de segunda-feira, vencedor da Taça da
Liga em basquetebol sénior masculino
ao bater na segunda partida do “playoff” o Costa do Sol por 87-51, evitando, desta forma, o desgastante terceiro jogo.
Os “locomotivas” haviam
vencido no domingo, por 78-48, resultado que já dava sinais de que não
haveria o terceiro jogo dado o desnível entre os dois finalistas.

para a etapa seguinte os quatro primeiros classificados.

A final foi disputada num sistema de
“play-off”, à melhor de três jogos,
onde sobressaiu o Ferroviário, juntanO Ferroviário entra assim na história do este troféu ao Campeonato da
ao ser a primeira equipa a ganhar a Cidade, Taça Maputo e Torneio da
taça da liga, prova instituída este ano Abertura.
pela Liga Moçambicana de Basquetebol, antiga Liga Nacional.

Na última sexta feira do ano passado,
as crianças da Cidade da Ilha de Moçambique reuniram-se no actual Salão
Nobre de Desporto da Cidade, para
juntas se puderem despedir do ano
2013, que segundo estas, foi vivido
com muitas e boas realizações.
Organizado pela APETUR em parceria
com a MOVE, PO (Projecto Oceano)
e outros, o dia foi passado com muita
música, dança, jogos e vários presentes para as crianças.

A prova decorre em duas voltas, sendo que a primeira se jogou num sistema de todos-contra-todos , passando

Bem Vindo Adam Peters
Novo Gerente do PO
Por: A. E. Muitiaca

A família Oceano
dá as Boas Vindas
ao novo Gerente
do
Projecto,
Adam Peters, de
28 anos de idade,
natural de Inglaterra.

Viajar pelo mundo fora e procurar
viver e aprender algo diferente da sua
cultura foi sempre sonho dele . Mas o
que o anima mais e o faz sentir mais
confortável, é a sorte de estar neste
país, no famoso Património Cultural
da Humanidade, e ter o privilégio de
trabalhar no Projecto Oceano com
jovens activos e com muito saber, diz
ele.

Para quem viu e ouviu as vozes desses
pequerruchos, podia sentir a alegria
total que eles sentiram, pedindo que
iniciativas como estas se repetissem
mais vezes.
Como resposta dos Organizadores
ficou a promessa de que sempre que
fosse possível, não só durante o 1 de
Junho, se organizará este lindo dia,
dedicado às crianças.

Desde cedo a sua maior ambição é
ensinar e sua maior paixão é ler e
assistir os “craques” do futebol.
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Não só as crianças se fizeram presente, como também os pais e encarregados de educação para testemunharem
este evento.
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