
Nampu la te rA brevemente
uma U n iversldade Catol ica

- segundo anunciou Alfredo Gamito N/.

OGovemadordaProvfncladeNampula,AlfredoGamlto,anunclou at6rn dos que pross€guem os sous
sdbdo Ultlmo que a cldade de Nampula val ler uma Unlversldade estud-os na Universidade Edt"ra.rdo
Cat6llCa Mondtane,

Gamito falava na Escola SeondAria
1 e de Maio, por ocasiioda passagem do
Dla Intemacional do Tr$alhador e do
d6cimo aniveruArlo daquele
ostabelecimento de enslno. ''

As acluais Instalag6er onde fu.ndona
aquela egcola, de .acordo com o
Gwemador da Prwfncia de t{anpula,
induindo as dos Soryigos Provinciais de
Cultura, v6o ser enfegues As entidades
religiosas at6 ao fim do presente ano. O
Govemo Provincial, por'seu turno, vai ter
que encontrar,at6 ao final deste ano,
outras lnstalagoes onde possam estudar
og alunos da 1O e 1 1! dasses que ter6o
de abandonar aquele ediftcio.

Explicou que os sous @legas de Cabo
Delgado e Niassa estao, neste momento

a tentar resolver a quest lo do
alargamento do ensino pr6-universit6rio'na zona norte do palc, polr nol 0ilrnor
tempos, o crescimento & n0mero de
alunoe nio conespondo com a criaglo
de ondgOec de absorg5o, em Namgtla.

116r, nestc momento, estamor e
tentar resdver erta quert5o e 6 um
trabalho .que est6 a ser le i to
conluntamente com outras provfndas
vizinhag, afirnpu Ganfto.

A Escola SecundAria 1e de Mdo de
Nampulafu nciona desde 1 983. At6 agora
foram jA ali graduados 960 alunoS,
actualmente afectos em diferentes
unidades s6cio-econ6micas do pals, para

A escola sempre se debateu oom
problemas de falta de docentes, meios
materiais e didActicos, bem cono oufi'os
de auxlllo pedag6gico, coFrlo ab oo
labora6rios e bibliotecas.

Estae dificuldadss, constantes do
rolat6rio apr€sentado na ocasi6o,
prevalecem e a proHernafiaa ern torno
da falta de professores vai-se qudizar
noste ano, em vir tude de os 25
professores que haviam no inlcio do ano
lectivo de se terem reduzido para 19,
com a salda de alguns que enveredatam
pela vida polltico-partidAria na Renarno,
e otJtros que, por oWas raz6es, decidiram
abandonar a escola.
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