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António Emílio Leite Couto, baptizado por Mia
Couto, nasceu na Beira a 5 Julho de 1995 é um biólogo e escritor
moçambicano. Adotou o nome de Mia porque tinha uma paixão
por gatos e porque o seu irmão não sabia pronunciar o nome dele.
Com catorze anos de idade, teve alguns poemas publicados no
jornal Notícias da Beira e três anos depois, em 1971, mudou-se
para
a
cidade
capital
de
Lourenço
Marques (agora Maputo).
Terra Sonâmbula, foi o seu
primeiro romance, publicado em 1992, onde ganhou o Prémio Nacional de Ficção da
Associação dos Escritores Moçambicanos em 1995 e foi considerado um dos dez
melhores livros africanos do século XX por um júri criado pela Feira do Livro do
Zimbabué. Em 2013 foi homenageado com o Prémio Camões, que lhe foi entregue a
10 de Junho no Palácio de Queluz pelas mãos do presidente de Portugal Cavaco Silva e
da presidente do Brasil, Dilma Rousseff.
Além de ser considerado um dos escritores mais importantes de Moçambique, é o
escritor moçambicano mais traduzido. Em muitas das suas obras, Mia Couto tenta
recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de
várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana.

Venha inscrever-se no Projecto Oceano!
Venha ter connosco e inscreva-se. Temos muitas aulas e actividades diferentes para partilharmos consigo.
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A todos Muçulmanos um Santo e Feliz
Ramadan

Por: A.E. Muitiaca
Por: Coman

A 6 meses atrás o Projecto Oceano foi honrado
com a visita da brasileira Carolina Menezes. A
nossa redação não teve a oportunidade de
publicar aos nossos leitores as boas vindas logo
depois da sua chegada à Ilha de Moçambique, mas
na verdade cá ela esteve e juntos partilhamos
muita coisa boa, enclusive com as crianças no dia
01 de Junho, o evento que foi realizado na
fortaleza, e muito mais.
Estudou economia na faculdade dos Estados
Unidos e passou a vida inteira a trabalhar no
Banco de Investimento, e no ano passado teve a
oportunidade de chegar pela primeira vez a
Moçambique, concretamente em Maputo em
missão de serviço, onde pretendiam fazer um
projecto sobre o desenvolvimento de unidade de
geração de energia, através da queima da biomassa no país. E dai a paixão de conhecer mais o
país nasceu, até que no nascer do ano chegou a
Ilha de Moçambique, e depois passou alguns dias
em Pemba, nas diferentes ilhas da nossa costa.
Para ela, tudo que ela viu nas fotos sobre
Moçambique em singular a Ilha em
completamente diferente, porque nas revistas a
maravilha e a beleza está nos edifícios e na sua
história, mas na verdade o belo e o agradavel esta
nas pessoas e no seu geito humilde de conversar,

O Ramadão (em árabe ضان
َ  ) َر َمé o nono
mês do calendário islâmico. É o mês durante
o qual os muçulmanos praticam o seu jejum
ritual (suam, (صوْ م
َ o quarto dos cinco pilares
do Islão (arkan al-Islam).

Neste período pede-se ao crente maior
proximidade dos valores sagrados, leitura
mais assídua do Alcorão, freqüência
à mesquita, correção pessoal e autodomínio.
O jejuador deve abster-se de tudo que vai
contra a moral, mas a ação não se limita
somente à abstinência de comer ou beber,
mas também de todas as coisas más, maus
pensamentos ou maus atos.

Ilha de Moçambique
As Grandes Emoções do Mundial da COPA Brasil 2014
Alemanha campeã do Mundo de O Brasil deixa em casa lembraças
futebol ao vencer a Argentina por 1-0 dolorosas das duas brutas derotas
e fica com o 4º lugar da competição
Por: A.E. Muitiaca

Por: A.E. Muitiaca

Foi com um passe do peito de André
Schürrle que Romero sem deixar a bola Depois do 1-7 frente a Alemanha, o
cair, bateu, escrevendo a história mundial, Brasil enfrentou a Holanda na luta para o
deixando Argentina de boca fechada.
3º e o 4º lugar da competição, mas que

Com esta vitória a Alemanha fecha o

171.º golo do Mundial 2014, registo
que iguala o recorde absoluto de 1998,
selou o primeiro triunfo de uma
seleção europeia na América.
Os
argentinos perderam, mas justificaram
a presença na final, que, inclusivamente,
podiam ter ganho, se tivessem sabido
aproveitar as enormes ocasiões que
construíram na jogada de Gonzalo
Higuain (21 minutos) e Rodrigo Palacio
(117).

no final do encontro o resultado não foi
mais do que 0-3, perdendo o Brasil mais
uma vez em casa. Adicionando os golos
sofridos nos últimos dois jogos o Brasil
recebe 10 golos. Para quem assistiu este
duelo, viu o quanto custou o Neymar
olhar para o seu público e dançar uma
marabenta como no seu primeiro golo
no mundial. Segundo nossas fontes, esta
derrota custou a demissão do
selecionador do Brasil.
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París surpriende o mundo ao querer construir Igreja, Mesquita e sinagoga
no mesmo edifício
Por: Martinho Francisco

Berlim está confiante que quer fazer uma
história única ao unir as três religiões num
único teto, ondem possam viver como
irmãos e filhos de um único Deus.

A Igreja de St Petri foi duramente atingida
no final da Segunda Guerra Mundial,
quando o Exército Vermelho ocupou
Berlim. O que restou foi destruído no
período pós-guerra pelas autoridades da
O projeto foi escolhido em um concurso
de arquitetura. Trata-se de um edifício de Alemanha Oriental.
tijolo com uma torre alta e quadrada no Cada fé manterá sua forma distinta dentro
centro. Do outro lado de um pátio ficarão da sua área, disse o Pastor Hohberg.
as casas de culto das três religiões - a
"Sob o mesmo teto: uma sinagoga, uma
Sinagoga, a igreja e a mesquita.
mesquita e uma igreja. Queremos usar
No passado dia 01 de Julho o Projecto
esses espaços para nossas próprias
Oceano organizou um Debate sobre este
tradições e orações. E juntos queremos
tema da Atualidade, com os estudantes do
usar a área central como um espaço de
nosso distrito da Ilha de Moçambique.
diálogo e de discussão e também para
Para estes, o projecto pode até ser bom
mais não se pode negar que estas religões aqueles não têm fé".
nem sempre colheram paz e amor no seu
testemunho. E a questão que ficou é, Disse ainda o Pastor "Berlim é uma cidade
“será que elas vão se entender estando no onde pessoas de todo o mundo se
reúnem e nós queremos dar um bom
mesmo edifício?”.
exemplo de união."
O pastor Gregor Hohberg, um pároco
protestante, disse que a Casa será
construída no local onde foi a primeira
igreja em Berlim.

Novas Oportunidades para os estudantes no Projecto Oceano
Viva o 25 de Junho
Por: Sofonias e Magda

Por: Saulo Mavota

As zero horas do dia 25 de Junho de
1975, o Comité Central da Frente de
Libertação de Moçambique (FRELIMO)
proclamou solenemente a independência
nacional de Moçambique e a sua
constituição em República Popular de
Moçambique. Era o culminar de um
processo secular de resistência à
dominação colonial. Foi a vitória
inesquecível da Luta Armada de

Libertação Nacional, dirigida pela
FRELIMO, que congregou todas as
camadas patrióticas da sociedade
moçambicana num mesmo ideal de
liberdade, unidade, justiça e progresso.
Hoje a nossa maior luta é pela paz e
unidade nacional, que somos ameaçados
com as tensões polítcas no País.

Depois de um balanço feito no I trimestre
do ano sobre o aproveitamento
pedagógico e as principais dificuldades que
os estudantes locais tem enfrentado nos
seus estudos, o Projecto Oceano optou
por reformular o seu hórario dando mais
tempo de estudos em linguas estrangeiras
e matérias escolares a todos estudantes
do ensino primário e Secundário, em

História, Geografia e Psicologia.
Acrescentamos mais alguns livros que
estavam em falta, melhoramos a pesquisa
pela internet e reservamos mais espaço
para o Clube de estudo, tudo isto porque
se notou um índice baixo no
aproveitamneto pedagógico e esperemos
que com isto os estudantes melhorem.

todas disciplinas excepto Desenho, EVT,
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