
Realização do Concerto Clássico ~Para caridade do grande terremoto do Japão 

Leste~ 

Realizou-se no passado dia 17 de Março, pelas 11 horas, o concerto beneficiente no Centro 

Cultural Franco-Moçambicano(CCFM), que contou com a presença de cerca de 70 pessoas, 

entre moçambicanos, estrangeiros e japoneses residentes em Maputo. As músicas foram 

interpretadas pelas senhoras: Atsuko Negami (Violino), Eri Mtsumura (Piano), Kaori 

Nagamine(Piano) e Kathleen Boon (Flauta). A sessão foi abertura com os cumprimentos 

dados pelo coordenador da JICA, Katsumi Hikone, à seguir, foi dado um minuto de silêncio 

em memória das vítimas. Seguiram-se as secções de “Solo Piano” e “Emsemble”, e lá mais 

para o fim, houve apresentações de “Haru no Umi (Mar na Primavera)” composto pelo Michio 

Miyagi e “Merry Christmas Mr. Lawrence” apresentado pelo Sr. Ryuichi Sakamoto. O violinista 

haitiano que também participou no evento, constituiu uma surpresa para todos. Dias depois, a 

Srª. Negami visitou a Embaixada do Japão em Moçambique e entregou um valor de US$430 

(quatrocentos e trinta Dólares americanos) resultantes da colecta de doação organizada pela 

ocasião do evento. O valor será enviado para a Cruz Vermelha do Japão através da conta 

especializada para a doação da Embaixada. 

O comentário pela música - Sra. Eri Matsumura 

“Em Maputo, a 17 de Março, realizámos o Concerto Clássico Beneficiente no CCFM pela 

ocasião da passagem de um ano após o grande terremoto do leste do Japão. Após o 

acontecimento da calamidade natural, muito triste, de um ano atrás, mesmo com a distância 

que nos separa do Japão, queríamos fazer algo para o Japão, portanto, realizámos este 

concerto beneficiente, apresentando música clássica e japonesa por notarmos que há menos 

oportunidade de ouvir-se aqui em Moçambique e muitas pessoas gostaram deste programa. 

No dia do concerto, houve vendas dos produtos feitos pelo JOCV e eles mesmos 

colaboraram na actividade de doação. Estou muito contente de ter oferecido uma ocasião 

especial com amor profundo, e para muitos moçambicanos conhecerem o Japão através do 

concerto. Desejo que esta actividade musical continue a estreitar os laços entre o Japão e 

Moçambique. 

 

Sra. Negami entregou um valor de US$430 


