
EDUCAR PARA UMA 
VIDA MELHOR 

Nacala – Porto ;  Nordeste de Moçambique  



Missionárias! 
• No dia 14 de novembro de 1877 seis irmãs, muito 

jovens: irmã Angela Vallese (23 anos), irmã 
Giovanna Borgna (17 anos), irmã Angela Cassulo 
(25 anos), irmã Angela Denegri (17 anos), irmã 
Teresa Gedda (24 anos), irmã Teresa Mazzarello 
(17 anos) partiram de Mornese para a América 
do Sul – Uruguai. 

• A 24 setembro de 1952  iniciaram a obra em 
Moçambique ,a italiana Ir Carla Bajetta, que 
viveu uns anos em Portugal e 3 jovens Irmãs 
portuguesas: Ir Palmira Fonseca (já falecida), a Ir 
Francelina Pinho (Casa da Assunção), a Ir 
Dolirinda Ferreira, ainda a trabalhar em 
Moçambique e também uma jovem voluntária, 
Adriana Rodrigues, que agora vive na África do 
Sul. 



Localização geográfica  
deste projeto 

• Nacala - Mira Mar  

• Nacala é um município do nordeste de 
Moçambique, o seu clima sempre quente 
(média de 38º), é mitigado pelos ventos 
sempre presentes, mas não violentos, devido 
à proximidade com a grande ilha de 
Madagascar. A superficie é de 1.169 Km.² O 
número de habitantes é de 218,836 mas está 
a crescer por causa da atividade portuária 
em expansão e pelo crescimento das 
exportações no país. 



Situação 
• Nacala é uma cidade portuária da Província 

de Nampula, em Moçambique.  
 

• O seu porto está localizado na Baía de Bengo, 
que tem tão grande profundidade que permite 
o movimento de navios 24 horas por dia. Este é 
um dos mais importantes portos de África.  

• Daqui parte o Corredor de Nacala, um 
"corredor" comercial que serve  o país e os 
países vizinhos através dos caminhos de ferro 
que chegam ao Malawi, à cidade de Lichinga, 
na zona  de Niassa, passando por Nampula e a 
outras cidades. Este «corredor» é 
esencialmente usado para o transporte de 
carvão, madeiras preciosas, urânio e outros 
minerais. 

 



O Povo 

Aqui viveu, há séculos, o povo 
Macua, muito numeroso e espalhado 
por outras províncias.  

O povo de origem Bantu, professa uma religião natural, à qual a maioria 

ainda está ligada. Eles acreditam fortemente em Deus que cria e governa 

tudo. Um Deus bom, mas muito distante e por isso serve-se dos 

'antepassados’... 
...pessoas que já morreram e intercedem, para o bem ou para o mal, 

sendo ponte entre Deus e os homens, dando diretivas que são 

comunicadas nos ritos de iniciação e induzem muitas vezes ao temor e ao 

sigilo. 



Nos séculos passados, eles sofreram a escravidão e desenvolveram um 

forte sentido de família.  

É um povo matriarcal, a família da noiva tem todos os direitos sobre os 

filhos e bens. Praticam a poligamia como uma forma de resolução de 

problemas. No geral é um povo respeitoso e amável, reconhece o bem  

recebido e é generoso. 

O Povo 



Facilmente aderem ao islamismo, mas ultimamente há muitas conversões 

ao cristianismo.  

A Religião 

Missa Dominical na Paróquia 

S. Gabriel de Nacala 

Os cristãos nesta província 

são 25% da população.  

Eles participam com 

entusiasmo em todas as 

celebrações.  

Na vigília Pascal celebram-

se os batismos de adultos 

que são, em média, 50 de 

paróquia. Na cidade há 4 

paróquias. 



Nos últimos anos, está em construção um grande porto e uma nova linha 

ferroviária para o transporte de carvão e outros minerais. Esta realidade 

cria muita esperança de trabalho, mas ao mesmo tempo uma grande 

miséria.  

Novas perspetivas 

As Pessoas chegam de várias 

partes mas são muito pobres 

e sem instrução, enquanto ali 

se exige mão-de-obra 

qualificada.  

Crescem então novos bairros 

de barracas sem infra-

estruturas de saneamente, 

àgua e eletricidade. 



As crianças são sempre numerosas e deixadas pelas estradas enquanto os 

pais vão à procura de algum "biscato" (sem trabalho regular), a fim de 

sobreviverem.  

Nova pobreza 



A situação das escolas é trágica, pois há sempre demasiadas 

crianças para acolher. As escolas não são suficientes e as que 

existem são velhas. Quando chove ou há ventos fortes, não 

funcionam pois a  maioria é de colmo (palha). 

As Escolas 

Os professores são mal preparados e 

as salas de aula superlotadas, uma 

classe podem ter 80 alunos. Se os pais 

não pagam as taxas escolares, as 

crianças não são aceites nas escolas.  

 Crianças à saida da escola básica. Atrás está a  Escola 

de colmo 



As Escolas 

Muitas crianças ficam em casa a 

cuidar dos irmãos mais novos e não 

podem ir à escola. 

 

As Famílias falam a língua de sua 

étnica - Macua, as escolas ensinam 

em português mas eles não 

entendem o que o professor diz. Por 

isso, a maioria dos estudantes não 

aprende e permanece na 

ignorância. 



Há 3 anos as Filhas de Maria Auxiliadora abriram uma comunidade: 4 irmãs 

dedicam-se a atividades pastorais, 2 juniores ainda estudam, ensinam e 

dirigem uma escola da diocese Mira Mar, um antigo teatro por acabar e 

adaptado para salas de aula. 

A comunidade das Irmãs Salesianas 

O interior de uma sala da escola 

básica (1º Ciclo) 

Nesta escola há os seguintes níveis:  

 

• Escola básica - 2.000 alunos de 1ª a 7ª classe, 

com 35 professores; 

•  Um curso de alfabetização para adultos; 

• Pré- escolar (para crianças de 3-5 anos), com 

300 crianças para um professor. 

 

Estas números são dramaticamente reais. É 

preciso acrescentar que esta escola é uma das 

melhores da cidade de Nacala. 



1. Melhorar a educação infantil, preparando as crianças para 

enfrentar a escola primária, dando-lhe as ferramentas para 

terem sucesso no 1º Ciclo. 

 

Objetivos do projeto 

A Escola Mira - Mar 

2. Melhorar a escola para 

adultos e adolescentes 

(analfabetos) formando 

também mulheres educadas,  

capazes de conhecer  

e decidir responsavelmente, 

Formando boas famílias e 

melhorando a sociedade. 



Para a alfabetização escolar:   

• Melhorar a formação de professores, com 

sessões de formação de curta duração 

durante o ano e iniciação ao Sistema 

Preventivo de D. Bosco;   

• Monitorizar  as aulas com 

acompanhamento periódico;  

• Preparar pequenos cursos de economia 

doméstica, administração da casa e 

administração de  pequenas empresas. 

Atividades 
Para o Jardim de Infância: 
• Preparar educadores segundo o sistema preventivo, capazes de cuidar das 

crianças e iniciar um verdadeiro jardim de infância aberto a todos; 

• Oferecer um lanche simples a todos; 

• Organizar 6 salas com 50 crianças  

 



Há em Nacala bons cristãos e ex-alunos, que já têm um bom trabalho, e interrogam-se 

sobre como ajudar a melhorar a sociedade. Com eles construímos este projeto e eles 

serão os formadores, os tutores, que tentarão fazer este serviço gratuitamente, dispondo 

do seu tempo livre nos fins de semana.  

Objetivos do projeto 

As Irmãs da comunidade FMA irão gerir o projeto, 

assumindo num primeiro momento todas as atividades 

que o projeto exige.  

 



Objetivos do projeto 

O objetivo é fazer nascer, na comunidade escolar, pessoas 

abertas ao voluntariado, ao serviço gratuito. Esta é uma 

qualidade presente na cultura Macua, mas por razões de pobreza 

física e moral tem sido posta de lado. 

No início, teremos que dar algum subsídio aos professores/ 

monitores para que a formação seja real e fecunda para as 

crianças e para os adultos da alfabetização. 



BENEFICIÁRIOS DESTE PROJETO 

Beneficiarão deste projeto os 
adolescentes, jovens e adultos 
que não estudaram, os mais 
marginalizados na sociedade. 
Prevemos acolher 120 alunos 
por ano.  
 
Quanto a crianças de 3 aos 6 
anos, especialmente as de 
famílias mais  desfavorecidas, 
prevemos acolher 300 por ano. 

 

 

 

 

 



Descrição dos gastos: 
1. O material escolar será para:  

a. Alfabetização: Resmas A4 de 
fotocópias para as aulas, exames, 
cartazes; canetas e cadernos 
para os alunos mais pobres e 
toner para fotocopiadora. 

b. Pré-escolar: fotocópias, tintas, 
cola, diferentes subsídios 
didaticosSegunda marca aqui 

2. Fotocopiadora: - para fotocopiar as 
aulas de alfabetização, porque há 
poucos  livros à venda quer para 
professores quer para  alunos.  

3. Transportes 

a. transporte das compras do projeto. 

b. transporte dos formadores, 
voluntários e alunos doentes. 

 

 

 

.  



Descrição dos gastos: 
4. Refeições  
 
 Pequeno-almoço: para crianças 
da creche e  pré-escolar, todos os 
dias é necessária papa para 
bebés e outra comida 
equivalente.  
 
5. Subsídios 
 Para formadores, professores da 
alfabetização, professores da 
escola primária e da creche/ pré-
escolar. 

 



Muito obrigada! 

 
Kanimambo! 


