
Activities calendar 

- 

Celebration of the tenth anniversary of the AWHF 

 

Title: Reinforce capacities for safeguarding Timbila traditions   

Activity 1: Train community leaders and peasants on fomenting, planting and conserving Mwendje, 
the plant used to fabric Timbila instruments – 2 to 6 May 2016 

Activity 2: Inauguration of the School-Timbila Center and organization of the intercommunity 
festival – 05 May 2016 

Location: Dunhe-Zavala District, Inhambane Province.  

Summary of the activity (5 or 6 lines minimum): 

1. Training community leaders and peasants on techniques to foment & plant 
Mwendje, the tree used to produce Timbila;  
 

2. Inauguration of the School-Center of Timbila Zavala for safeguarding while 
fostering educational, cultural and economic activities. Activities will include the a) 
Training of young’s on fabric of Timbila instruments, singing, dancing and Timbila 
management; b) Seminar on Promotion of Cultural and Creative Industries and 
UNESCO Conventions; c) Training on job-opportunities through cultural heritage 
and community tourism;  as well as Organize the Intercommunity Timbila Festival 
“FestCanda”  

Names of the organizers and partners: ADECH (Associação para o Desenvolvimento de Chitondo); 
ARPAC, Local Authorities and UNESCO.  

Website link: facebook: ADECH  



Celebração do 10o Aniversário do African World Heritege Fund  

Tema: Património para o Desenvolvimento 

Iniciativa de jovens estudantes do património cultural em 
colaboração com a UNESCO sob Coordenação da Direcção 

Nacional do Património Cultural 

 

Sumário 

Em resposta ao convite da African World Heritege Fund, para a elaboração de 
propostas de actividades de comemoração do seu 100 aniversário e tendo em 
consideração que o uso planificado dos bens do património cultural contribuem para 
o desenvolvimento dos países. Moçambique propõe que as actividades estejam 
subordinadas ao lema “Património para o Desenvolvimento”, a serem desenvolvidas 
em todo o país englobando as várias categorias do património cultural. 

Um dos factores que proporciona o desenvolvimento é a Educação Patrimonial que 
consiste no uso de técnicas diversificadas de apresentação e interpretação de bens 
do património cultural, visando atingir uma audiência mais ampla, que vá além de 
fóruns académicos e que respeite as especificidades dessa mesma audiência. A 
partir do momento em que a comunidade tem acesso ao património cultural ocorre 
um processo de inclusão, o qual garante maior coesão social e a consciência de 
pertença local ou nacional. 

É neste contexto, que se desenha uma série de actividades a decorrer a nível local 
e nacional envolvendo os bens do património cultural, que contarão com a 
participação activa da comunidade local com vista a enaltecer o sentido de pertença 
e fruição dos bens culturais. 

 

 



 

 

Proposta de Actividades 

Data Actividade Descrição Local Focal point Parceiros  Beneficiários 
actores 

 Excursão na 
Baixa da 
Cidade de 
Maputo 

Visita pelos principais imóveis 
do conjunto patrimonial da 
Baixa da Cidade de Maputo, 
através de uma excursão com 
rota ainda por definir. 
 

Baixa da 
Cidade de 
Maputo 

Fortaleza de 
Maputo & 
UNESCO 

Fortaleza de Maputo; 
Município; UNESCO; 
NATCOM 
MUSART 
Museum  
História Natural 
Casa da Cultura do Alto-
Maé  
Transportes Públicos 
Urbanos Maputo 
FEMATRO 
ARPAC Central 

Estudantes do ISARC, 
ECA, ISPU, UP & UEM 

 Concursos Após uma visita Guiada pela 
Baixa da Cidade de Maputo será 
feito um concurso relacionado 
ao historial e importância dos 
Bens imóveis visitados 

Maputo Rádio  Radio 
Movitel 
MCEl  
VODACOM 
 

Estudantes e 
sociedade em geral 



 Visita a 
exposição 

Os participantes terão a 
oportunidade de visitar as 
várias exposições patentes 
no Museu de História Natural, 
acompanhados de um Guia 
do Museu que irá explicar os 
conteúdos das exposições. 
 

Museu de 
História 
Natural 

Museum de 
História 
Natural  

UNESCO; NATCOM Estudantes da Escola 
Secundária Josina 
Machel & Escola 
Comercial;  
Colégio Sapienses; 
Escola Primária 3 de 
Fevereiro 

 Apresentação 
de Danças 
tradicionais e 
Visitas 
Museológicas 

Apresentação de danças 
tradicionais de Moçambique e 
África do sul, acompanhado 
de uma visita ao Monumento 
da Matola. 
 

Monumento 
da Matola  

Monumento da 
Matola 

Município da Matola 
Direcção Prov Cultura 
Mapt 
ARPAC  

Estudantes das 
escolas locais; 
Associações Culturais 

 Seminário Seminário sobre a 
“Contribuição do Património 
Cultural para o 
Desenvolvimento” 

Sala de 
conferências 
do Ministério 
da cultura & 
INAC & CCU 
 

Liga dos 
Escuteiros de 
Moçambique 

ISPU, UNESCO, CNUM, 
DNPC, Dept Arqueologia 
e Antropologia-UEM; 
Fortaleza de Maputo 

Estudantes do ISARC, 
ECA, ISPU, UP & UEM 
& sociedade em geral 

 Vista a 
Estações de 
Chibuene e 
Manyikene 

Apresentação dos conteúdos 
arqueológicos e o processo 
de ocupação de Inhambane, 
acompanhada de visita as 
estações. 
 

Chibuene e 
Manyikene 

Direcção 
Distrital de 
Educação 
Cultura 
Juventude e 
Technologia 

Direcção Distrital de 
Educação Cultura 
Juventude e Technologia; 
Município da Vilanculos; 
SASOL/ARPAC 

Estudantes 
secundários de 
vilanculo Estudantes 
de escolas primárias a 
volta dos monumentos  

 Apresentações 
de Timbila 

Festival Intercomunitário de 
Canto e Dança 
“FESTCANDA” 
 

Zavala ADECH  ADECH, UNESCO, 
CNUM, DDECJT/Zavala & 
AMIZAVA /ARPAC  

Estudantes e 
Communidade no geral  

 Visita ao 
conjunto 

Excursão pelo conjunto da 
Baixa da cidade da Beira 

Baixa da 
Cidade da 

Casa da 
Cultura da 

Município da Beira, 
ARPAC, Direcção 

Estudantes das 
Escolas Secundárias 



histórico da 
Cidade da 
Beira 
 

Beira  Beira Provincial da Cultura & 
Turismo 

mais próximas & do 
Ensino Superior   

 Apresentação 
Palestras; 

Palestras sobre importância 
da conservação do 
Património Natural e Cultural  
 

Niassa Dprovincial da 
Cultural & 
Turismo  

ARPAC, Direcção 
Provincial da Cultura & 
Turismo 

Estudantes e 
sociedade em geral  

 Visita a 
Fortaleza  

Visita a fortaleza São 
Sebastião; Museums da Ilha 
de Moçambique & Dança 
Tufo & Molide & Concurso 
através da Rádio Comunitária 
da Ilha 

Ilha de 
Moçambique 

MUSIM  & 
GACIM  

APETUR 
AAIM 
DDEJT/Ilha & Município 
da IM 

Estudantes, grupos 
culturais e sociedade 
em geral   

 

 

Por: Anézia Asse e Cézar Mahumane 

Activistas do Património Cultural  

 

Maputo, Janeiro de 2016 
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