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Chamo-me Firoza Abdulcadre, nasce e fiz o ensino médio na Ilha de
Moçambique na Escola Secundária da Ilha de Moçambique, tenho 19 anos. O
ano de 2013 foi um ano em que comecei a beneficiar-me da bolsa da AZLERA,
e nesse mesmo ano me mudei para a cidade da Beira - Sofala no centro do
país para estudar Medicina na Universidade Católica de Mocambique Faculdade de Ciência e Saúde.
Quando cheguei vivia numa rua chamada Maquinino, estava em casa de uma
amiga de família que me acolheu quando cheguei a Beira, nesse mesmo
período estava a procura de uma dependência para viver e encontrei uma no
bairro da Ponta Gea Rua: Andrade Corvo. Tenho ido a faculdade as 7 horas e volto normalmente as 18, e
tenho duas refeições por dia, primeiramente era um pouco difícil mas como o ser o humano é dinâmico e não
estático ele esta sujeito a se adaptar com as mudanças da vida quotidiana.
No início do ano foi tudo muito difícil porque como sabemos todo começo é difícil, mas consegue superar as
dificuldades que eram as de aprender e me enquadrar na sociedade, adaptar-me aos novos hábitos,
conhecer novos amigos, mas tem algo que foi fácil, que é de me dar com pessoas e trabalhar em grupo, isso
é algo que desde muito cedo tive acesso em casa assim como no Projecto Oceano. Nesse ano aprende
muito sobre a Medicina e os médicos como já havia escrito nos relatórios de cada mês que mando para a
AZLERA.
Me sinto realizada e lisonjeada de poder fazer parte desta organização humilde e maravilhosa que é a
AZLERA – Projecto Oceano. Aprende sobre a história da Medicina, das terminologias médicas e porque todo
ramo do saber humano necessita de uma linguagem apropriada para a determinada área, pode saber um
pouco sobre a Organização Mundial de Saúde de como eles estruturam e definem a medicina.
Me sinto feliz vivendo na Beira, apesar de ser uma cidade muito mais movimentada que a Ilha de
Moçambique, tenho saudades da minha familia e de todos os meus amigos do Projecto, espero rever eles
em breve.
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Em seguida tem as imagens das áreas da Faculdade: entradas, corredores, uma vista de piso de cima, uma
área onde tem uma plantação que mostra com que plantas são feitas alguns medicamentos, campos da
Faculdade é um local de entretenimento nos finais de semana paras os Estudantes assim como os Docentes,
a Capela onde nas sextas-feiras faz-se as missas e a Clinica onde os estudantes têm aulas praticas.
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