
 

 

República de Moçambique 

Governo da Província da Zambézia 

 

Discurso de Sua Excelência Dr. Abdul 

Razak Noormahomed, Governador da 

Província, por ocasião da Abertura do 

Seminário de 12ª Programa de Férias 

Desenvolvendo o Distrito para o ano de 

2017.  

 

 

Quelimane, 16 de Janeiro de 2017 
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Senhor Administrador do Distrito de 

Quelimane; 

 

Senhor Presidente do conselho Municipal 

da Cidade de Quelimane; 

 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

 

Senhores representantes das instituições 

do Ensino Superior públicas e privadas da 

nossa província; 

 

Senhor Coordenador da Associação dos 

Estudantes Finalistas Universitários de 

Moçambique na Zambézia; 
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Caros estudantes Finalistas 

 

Distintos Convidados,  

 

Minhas senhoras e Meus senhores! 

 

Antes de mais quero saudar a todos os 

presentes, com particular destaque aos 

estudantes finalista aqui representados, 

congregados na respectiva Associação dos 

Estudantes Finalistas Universitários de 

Moçambique na Zambézia. 

 

Saúdo igualmente aos dignos representantes 

das instituições do Ensino superior aqui 

presentes, bem como aos oradores que 
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aceitaram dar o seu testemunho e partilhar as 

suas experiencias de vida e de trabalho neste 

seminário, em prol do sucesso das actividades 

que irão realizar. 

 

Caros Estudantes Finalistas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Este acto assinala a transição de uma etapa 

eminentemente académica para uma outra, 

em que irão pôr os conhecimentos adquiridos 

ao longo da vossa formação ao serviço das 

comunidades locais. 

 

Através do Programa “Férias Desenvolvendo 

o Distrito”, os jovens finalistas do Ensino 
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Superior e Técnico Profissional são desafiados 

a ir ao distrito, não só para pôr a prova o seu 

potencial de saber ser, saber fazer e saber 

estar, mas também para buscar oportunidade 

de inserção no mercado de trabalho. 

 

Com efeito, o contacto com a realidade 

objectiva constitui uma oportunidade para 

testarem a eficácia das ferramentas de saber 

adquiridas ao longo dos anos de formação. 

Esse conhecimento será tanto mais útil e 

pertinente quanto mais estiver orientado para 

solução dos problemas prementes e concretos 

da população, contribuindo para o seu bem-

estar nas dimensões, económico, social e 

cultural. 
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Mas para que esse conhecimento produza 

resultados concretos e tangíveis é necessário 

que seja aplicado de forma criativa, 

adequando-o à realidade concreta local. 

 

Caros Estudantes Finalistas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

O restabelecimento da paz efectiva no nosso 

país e na nossa província em particular, é uma 

premissa fundamental para o desenvolvimento 

da nossa Província e também para o sucesso 

da vossa actividade. 
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Por isso quero endereçar uma saudação 

especial à Sua Excelência Filipe Jacinto 

Nuysi, Presidente da República de 

Moçambique pelo seu empenho notável na 

busca de caminhos que conduzam ao 

restabelecimento da paz efectiva no nosso 

país e a consolidação da Unidade Nacional, 

rumo ao Progresso. 

 

Faço igualmente voto, que cada um onde quer 

que esteja seja o veículo dessa paz, o 

precursor da harmonia social, dinamizador do 

esforço não para o que visa a desunião ou 

destruição, mas para aquilo que contribui para 

cimentar os laços de coesão e de 

solidariedade social. 
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Caros Estudantes Finalistas, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

A vossa ida aos Distritos constitui uma 

oportunidade visando descobrir as 

potencialidades que os mesmos oferecem 

para a criação do auto-emprego, dando corpo 

ao ‘slogan’ segundo o qual “O Distrito como 

Pólo de desenvolvimento”, e no quadro do 

processo de descentralização em curso no 

país. 

 

Por isso, a nossa expectativa é que os distritos 

encontrem em vós parceiros com capacidades 

de inovação, criatividade e espírito 
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empreendedor, e ao mesmo tempo, difusores 

de valores da Patriotismo, da Unidade 

Nacional, da Paz, da solidariedade e Justiça 

Social. 

 

Queremos igualmente apelar para um 

comportamento digno e salutar na vossa 

interacção com as populações e autoridades 

locais. 

 

Com estas palavras, 

Declaro aberto o Seminário de 12ª 

Programa de Férias Desenvolvendo o 

Distrito para o ano de 2017. 

 

Pela vossa atenção, muito obrigado! 

 


