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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVINCIA DA ZAMBEZIA 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, 

por ocasião da passagem do 19º Aniversário 

do Instituto Superior de Humanidades e 

Tecnologias (ISHT), Abertura do Ano 

Académico de 2017 e exposição fotográfica 

em homenagem a Kumallemo. 

 

 

 

Quelimane, 22 de Fevereiro de 2017.  
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Senhor Administrador do Distrito de 

Quelimane; 

 

Senhores Membros do Governo 

Provincial; 

 

Senhor Presidente do Conselho de 

Administração do BCI; 

 

Senhora Directora do Instituto Superior 

de Humanidades e Tecnologias; 

 

Queridos pais e Encarregados de 

Educação; 

 

Caríssimos Docentes; 

 

Estimados Estudantes; 
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Distintos Convidados; 

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

Em primeiro lugar queremos saudar de 

forma calorosa a todos vós presentes nesta 

efeméride que marca as comemorações do 

Décimo Nono aniversário do Instituto 

Superior de Humanidades e Tecnologias 

(ISHT) como Instituição de Ensino Superior 

na nossa bela Província da Zambézia. 

 

Ao mesmo tempo estamos a testemunhar a 

abertura oficial do ano académico de 2017, 

cuja aula magna proferida pelo Doutor Paulo 

de Sousa, acabamos de apreciar a momento. 
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Como sempre, como é seu apanágio, foi uma 

Aula de Sapiência impregnada de sabedoria e 

brilhantismo sobre um tema de grande 

actualidade. 

 

Nesta mesma cerimónia também teremos a 

oportunidade de inaugurar uma exposição 

fotográfica e de arte plástica denominada 

Zambézia Arte em Movimentocom o 

propósito de homenagear o artista 

Kumallemo, pelos 55 anos de carreira.  

 

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

O Governo da Província da Zambézia 

reconhece e valorizaa missão do Instituto 
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Superior de Humanidades e Tecnologias da 

Universidade Politécnica de Moçambique, na 

formação de novas gerações ao longo dos 19 

anos, procurando incutir nelas valores de 

humanismo, rigor e profissionalismo. 

 

Mas isto não se alcança de forma 

automática, uma vez para sempre. É 

necessário procurar, continuamente, citando 

o famoso pedagogo Jean Piaget, “criar 

homens que sejam capazes de fazer coisas 

novas, não simplesmente repetir o que outras 

gerações já fizeram. Homens que sejam 

criadores, inventores, descobridores. 

 

Em fim, é necessário continuamente formar 

mentes que estejam em condições de criticar, 
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verificar e não aceitar tudo o que a elas se 

propõe.” Fim da citação. 

 

Em suma, queremos que formem 

profissionais competentes, mas também boas 

pessoas. 

 

Caros Presentes; 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

A abertura do ano académico constitui um 

momento privilegiado em que os técnicos 

administrativos, estudantes, docentes e 

encarregados da educação levam a cabo um 

conjunto de acções e reflexões para 

assegurar que as actividades lectivas 

decorram com normalidade, visando o 

sucesso escolar no fim do ano. 
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Ao procedermos a abertura do Ano Lectivo 

2017 nesta instituição, gostaríamos de 

deixar o nosso contributo apelando a 

comunidade escolar a continuar a garantir 

uma gestão de qualidade no ensino, que 

passa necessariamente por uso racional do 

tempo alocado para o decurso das aulas, 

assegurar uma boa planificação das aulas e 

de jornadas pedagógicas, entre outras 

medidas organizativas. 

 

As Universidades devem dar primazia à 

qualidade de ensino investindo para este 

propósito na formação contínua do corpo 

docente conjugando com a criação de 

melhores condições do processo de ensino 
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aprendizagem utilizando as ferramentas mais 

modernas e inovadoras neste domínio. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Nesta mesma cerimónia também 

homenageamos o conceituado fotógrafo 

Kumallemo, recriador da nossa cultura, 

repórter da nossa cidade e de diversos 

eventos culturais da população zambeziana. 

 

Kumallemo representa o olho artístico do 

nosso povo, ele sabe ver a imagemcom o 

significado especial que outras pessoas não 

compreendem, por isso queremos render 

nossa homenagem a ele pelos 55 anos de 

carreira. 
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Assim, queremos uma vez mais parabenizar 

a Universidade Politécnica de Moçambique, 

através do Instituto Superior de 

Humanidades e Tecnologias em Quelimane, 

por ter capitalizado todos estes eventos. 

 

Por fim, enaltecer a determinação e 

dedicação da Direcção do Instituto, do corpo 

docente e outros técnicos na educação dos 

nossos filhos, condição necessária para a 

melhoria das suas condições de vida e 

desejar muitos sucessos a todos vós. 

Aos estudantes encorajo que se apliquem nos 

estudos para merecerem a confiança dos 

seus progenitores e/ou dos seus 

patrocinadores e façam para merecer este 
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privilégio que têm de estudar numa 

instituição de ensino superior. 

Com estas palavras, declarosolenemente 

aberto o Ano Académico de 2017, no 

Instituto Superior de Humanidades e 

Tecnologias de Quelimane. 

 

Pela atenção dispensada, 

Muito Obrigado! 

 

 


