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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, por 

ocasião da Cerimónia de Graduação dos 

estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e 

Políticas da Universidade Católica de 

Moçambique em Quelimane 

 

 

 

 

 

Quelimane, 03 de Dezembro de 2016. 



2 
 

Sua Eminência Reverendíssima, Dom Hilário da 

Cruz Massinga, Bispo da Diocese de Quelimane; 

 

Senhor Director da Faculdade de Ciências Sociais 

e Políticas da Universidade Católica de 

Moçambique em Quelimane; 

 

Senhores Membros do Governo Provincial;  

 

Senhor Administrador do Distrito de Quelimane; 

 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da 

Cidade de Quelimane; 

 

Senhores Directores das Instituições do Ensino 

Superior; 
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Senhores Representantes das Instituições 

Públicas e Privadas; 

 

Distinto Corpo Docente; 

 

Caros graduandos  

Caros pais, encarregados de educação, parentes e 

amigos; 

 

Estimados Convidados; 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Permitam-me que saúde a todos os presentes, com 

particular destaque a Sua Eminência 

Reverendíssima, Dom Hilário da Cruz Massinga, 
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Bispo da Diocese de Quelimane, o Senhor Director, 

docentes e discentes desta Faculdade.  

  

É com elevada honra que em nome do Governo da 

Província da Zambézia e em meu nome pessoal que 

testemunhamos a realização desta Cerimónia de 

Graduação que assinala o culminar do percurso 

académico de um total de 258 estudantes de diversos 

cursos ministrados nesta instituição. 

 

Este acto representa não só uma mera formalidade 

académica, mas um marco que assinala a transição 

de uma vida eminentemente académica para a outra 

em que irão pôr o conhecimento e as aprendizagens 

adquiridos ao longo da vossa formação ao serviço do 

desenvolvimento da nossa Província Zambézia, em 

particular, e do país em geral. 
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Caros Graduandos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

O esforço da formação que o Governo e os outros 

actores vem desenvolvendo no nosso país e na nossa 

Província, em particular, só poderão encontrar plena 

realização se o nosso país estiver em paz sem o 

espectro da guerra que vem ensombrando o nosso 

bem-estar e desenvolvimento. 

Permitam-me, por isso, que enderece uma saudação 

especial à Sua Excelência Filipe Jacinto Nuysi, 

Presidente da República de Moçambique, pelo 

empenho notável tanto no processo da Formação de 

quadros do país como na promoção do diálogo e 

outras acções visando o restabelecimento da paz, 

consolidação da Unidade Nacional, rumo ao 

Progresso 
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Caros Graduandos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Esta graduação em áreas tão diversificadas e 

essenciais para o nosso desenvolvimento irá 

contribuir sobremaneira para a redução do défice de 

quadros com qualificações académicas e 

profissionais, capazes de impulsionar o combate que 

o nosso país trava contra a pobreza. 

 

É, portanto com renovada esperança e satisfação que 

participamos neste evento, convictos de que o 

Governo e a população da Província da Zambézia e 

o país em geral contam a partir de hoje com quadros 

capazes de impulsionar o bem-estar do nosso povo. 

  

Conscientes de que o percurso da vida académica 

exigiu de vós o empenho e persistência, 

aproveitamos a ocasião para congratular vos pelo 

esforço empreendido. 
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Porém, a nossa maior alegria será, quando na vossa 

vida profissional e social, souberem aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante os anos de 

aprendizagem, quando esses conhecimentos 

estiverem orientados para solução dos problemas 

concretos da população, contribuindo para o seu 

bem-estar nas dimensões, económico, social e 

cultural. 

 

 

Caros Graduandos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Esta cerimónia foi possível porque houve empenho e 

dedicação de vários intervenientes do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Por isso, permitam-nos, que saudemos 

particularmente o colectivo de Direcção desta 

instituição, os docentes, o corpo técnico-

administrativo e outros funcionários. 
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E porque durante a vossa formação contastes 

também com o indispensável suporte familiar e 

social, gostaríamos igualmente de dirigir uma 

palavra de apreço aos estimados pais, encarregas de 

educação, outros familiares aqui presentes e outros 

que por vários motivos não puderam estar presentes 

nesta cerimónia. 

 

Caros Graduandos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Esta cerimonia não constitui o fechar de um livro, 

mas antes, o início de um novo capítulo, por ventura 

igualmente interessante mas complexo.  

Terminada a etapa da vossa formação, coloca-se-vos 

o desafio de, com as ferramentas do saber que 

adquiristes ao longo dos anos da vossa formação, 

iniciar uma nova fase da implementação do saber. 

 

Caros Graduandos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 
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É nossa expectativa que a Universidade produza 

Técnicos e Gestores com capacidades de inovação, 

criatividade e espírito empreendedor. Um centro de 

produção de conhecimentos científicos através da 

investigação e pesquisa nas áreas de ciência e 

técnica, mas ao mesmo tempo produza difusores de 

valores da moçambicanidade de Patriotismo, da 

Unidade Nacional, da Paz, da solidariedade e Justiça 

Social. 

Caros Graduandos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Assinala-se hoje o dia da pessoa com deficiência. 

Gostaríamos de, por ocasião desta data, usarmos este 

pódio para saudar a todos os concidadãos portadores 

de deficiência da nossa Província e do país em geral. 

Manifestamos a nossa solidariedade na luta que 

FADMO (Fórum das Associações dos Deficientes 
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de Moçambique) vem travando com vista a 

concretização dos seus direitos e anseios. 

O Governo da Província da Zambézia tem estado a 

realizar acções com vista a minimizar o sofrimento 

das pessoas vivendo com deficiência, nomeadamente 

através de distribuição de carrinhas de rodas, 

triciclos, canadianas, subsídio alimentar e outras. 

Ainda no ano em curso será inaugurado aqui na 

Cidade de Quelimane o Centro Aberto dos 

deficientes em Quelimane. 

Gostaríamos de apelar a todas as instituições 

públicas e privadas para colaborarem com este 

segmento da nossa população através da colocação 

de rampas de acesso dos deficientes às suas 

instituições bem como na criação de outras 

facilidades que possam diminuir o seu sofrimento. 

Ao terminar, quero desejar a todos graduandos votos 

de muitos sucessos na vida pessoal e profissional. 

 

 

 

Muito Obrigado pela vossa atenção! 


