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Iovens univasitírios de Maputo
em visita de estudo de 12 dias
à Africa do Sul, Zinbabwé e Botswana

Um grupo de jovens uni-
versitários de Moçambique
encontra-se em digressão a
três países da Africa Aus-
tral, respectivamente ÁÍrica
do Sul, Zimbabwe e Bots-
wana, tendo sido ÍotograÍa-
dos em Joanesburgo (na
gravura) - em cima, da es-
querda para a direíta: Mar-
ciano Rebelo, Orlando da
Conceição (professor na
Escola Nacional de Música
desde 1986 e que possui o
conjunto artístico "Kinama-
tamikuluty", que significa

"dança, amigo e raízes"),
José Mondlane, Dani Pe-
dro, Aníbal dos Anjos Ant&
nio, Cristina Joshua, Cle-
mente Nhumaio (repórter
da RM/Rádio Moçambi-
que), Edmundo Mussgue,
Mário Conde Jeque; e em
baixo - Onlio Chirinza (or-
nalista da AIM/Agência de
Informação de Moçambi-
que), Rafael Francisco,
Joaquim Denguenhe, Ja-
cinta Laissone, Anabela
Carolina Solomone, ÁOiOa
Jamal, Marcelina André
Matavera, Cólia Magaia,
Soares Almeida Xerinda e
Filipe Acácio Mondlane.

Em Joanesburgo, os es-
tudantes da Universidade
Eduardo Mondlane, de Ma-
puto, eÍectuaram contactos
com organizações acadé-
micas, nomeadamente re-
presentaçÕes de alunos
universitários sul-aÍricanos,
a Liga Juvenil do ANC, a
Associação Académica
Portuguesa da U niversida-
de de Witwatersrand e visi-
taram centros de interesse
histórico, turístico e cientí-
Íico, nomeadamente o mo-
numento erguido no Sowe-
to em memória da primeira
vítima da violência na Áfri-
ca do Sul; o Hospital de Ba-
ragwanath, o maior de toda
a Africa; bem como instala-
ções das universidades da
Wits (Joanesburgo) e Vista
(Soweto); residências de al-
guns artistas, entre os
quais a cançonetista Bren-
da Fassie; centros comer-
ciais nas áreas suburba-
nas: e a primeira casa de
Nelson Mandela, presiden-
te do African National
Congress.

Estiveram ainda a apre-
sentar cumprimentos na rê
presentação oficial de Mo-

çambique na AÍrica do Sul,
e, após cinco dias de per-
manência no Transvaal,
partiram para Harare e Ga-
berone no prosseguimento
da viagem de estudo.
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