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República de Moçambique 

Governo da Província da Zambézia 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Dr. Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, por 

ocasião do Lançamento da 20ª campanha de 

Recenseamento Militar para 2017. 

 

 

 

 

 

 

Quelimane, 06 de Janeiro de 2017 
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Excelentíssimo Senhor Administrador do 

Distrito de Quelimane; 

 

Excelentíssimos Senhores Membros do Governo 

Provincial; 

 

Senhores Membros do Governo Distrital;  

 

Senhor Delegado do Centro Provincial de 

Recrutamento e Mobilização Militar; 

 

Senhores Líderes Comunitários; 

 

Caros Jovens; 

 

Distintos Convidados; 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 
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Em primeiro lugar gostaria de saudar e agradecer 

a todos vós aqui presentes nesta cerimónia, 

espero que tenham iniciado o novo ano de 2017 

da melhor forma, junto as vossas famílias e 

desejo-vos sinceros votos de um ano cheio de 

prosperidade. 

 

Saúdo também de forma particular, Sua 

Excelência, Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República de Moçambique e Comandante em 

Chefe das Forças de Defesa e Segurança, pelo 

empenho imensurável na busca de caminhos 

para Paz e pela forma sábia como tem dirigido os 

destinos do povo Moçambicano. 
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A nossa saudação se estende a todos os homens 

e mulheres, aos grupos culturais que de forma 

efusiva nos receberam através de vasto mosaico 

cultural da nossa província. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

A Lei nº 32/2009, de 25 de Novembro, a Lei do 

Serviço Militar preconiza o cumprimento do 

dever militar pelos cidadãos dos 18 a 35 anos de 

idade, de forma a contribuir para a Defesa da 

Independência Nacional, Defesa da Soberania e 

Integridade Territorial. 

 

Em observância à referida Lei, o Governo 

Moçambicano programa e realiza anualmente o 

recenseamento militar de Janeiro a Fevereiro. 
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A Província da Zambézia, para o ano de 2017, 

tem a meta de recensear 17.300 mancebos de 

ambos os sexos, abrangendo todos os cidadãos 

nascidos no ano de 1999, assim como aqueles 

que tendo nascido antes não puderam fazê – lo 

em anos anteriores por vários motivos. 

 

 No ano de 2016 a meta da Província era de 

recensear 17.000 mancebos, importa realçar, 

com muito agrado, que foram recenseados 

26.609 jovens de ambos os sexos, o que 

representou a superação da meta em 56,5%, o 

que revela elevado índice de crescimento da 

consciência patriótica dos jovens que de forma 

exemplar compreendendo a importância de se 

recensear, condição necessária para dar o seu 
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contributo para a Defesa da Pátria, aderiram ao 

processo de forma massiva. Queremos destacar 

o esforço conjunto realizado pelos órgãos do 

Estado intervenientes no processo, os pais e 

encarregados de educação, Secretários de 

Bairros e Líderes Comunitários que de forma 

aberta sensibilizaram os jovens para cumprir o 

seu dever de cidadãos comprometidos com a 

Pátria. 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores,   

O Governo Moçambicano materializa a sua 

agenda de Defesa Nacional, através das Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique. 
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As Forças Armadas de Defesa de Moçambique 

são constituídas exclusivamente por cidadãos 

moçambicanos e é através do Serviço Militar que 

continuamente asseguramos a reposição e o 

preenchimento do caudal da sua orgânica, assim 

como pela prestação do Serviço cívico os jovens 

recebem competências e valores culturais para 

contribuir positivamente no desenvolvimento do 

País. 

Durante o Serviço Militar e o Serviço Cívico, os 

jovens tornam-se líderes, aperfeiçoam a 

disciplina, a boa conduta, os bons costumes, 

aprumo, organização, higiene individual e 

colectiva e o dever do trabalho. Promovem e 

valorizam ainda a honra, a coragem, a bravura e 
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o orgulho de servir o País que os viu nascer e o 

seu maravilhoso povo. 

 

O Serviço Militar e o Serviço Cívico constituem 

em si um processo de ensino e aprendizagem, 

onde o jovem aprende a saber ser, saber estar e 

saber fazer e a conviver com pessoas de 

diferentes origens, promovendo e assimilando 

assim valores da Unidade Nacional. 

 

Caros Jovens! 

Compatriotas! 

 

Os apetites sobre o nosso belo País crescem cada 

vez mais. Há vezes que nossos próprios 

concidadãos se juntam aos que pretendem 
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desunir – nos de modo a tirar proveitos do nosso 

mar, nossos recursos marinhos e faunísticos, as 

nossas florestas e diversos tipos de espécies de 

animais; a isso juntam-se os nossos portos, as 

nossas linhas férreas, as nossas maravilhosas 

praias;  

 

O nosso subsolo em descoberta, a nossa energia, 

as infra – estruturas, o próprio Povo, devem ser 

protegidos e defendidos. Esta defesa só pode ser 

feita e assegurada por jovens conscientes e 

comprometidos com a causa da Nação. 

 

E como já nos referimos, o primeiro passo da 

prontidão é o Recenseamento Militar que hoje 
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lançamos aqui no Posto Administrativo de 

Maquival, Distrito de Quelimane. 

 

Por isso, queremos convidar a todos os jovens da 

Província da Zambézia, para que se desloquem 

aos postos de Recenseamento Militar, em tempo 

útil, conscientes de que estão a tomar um 

caminho certo de afirmação patriótica ao Serviço 

da Defesa da Pátria e façam o recenseamento 

militar que hoje inicia. 

 

Caros compatriotas! 

O Acto que lançamos nesta cerimónia só poderá 

ter sucesso se todos nós, os pais e encarregados 

de educação, os familiares, os amigos, os 
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professores e toda sociedade em geral estivermos 

envolvidos. 

 

Minha Senhoras e Meus Senhores 

Queremos lembrar a todos, que tudo o que 

fazemos com tranquilidade e estabilidade, é fruto 

da contribuição significativa de jovens que dia e 

noite, nas fileiras das Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique garantem a Paz, defendem a 

soberania e a integridade Territorial. 

 

Com estas palavras temos a honra de declarar 

aberta a 20ª Campanha do Recenseamento 

Militar para o ano de 2017. 

 

Pela Atenção Dispensada, Muito Obrigado! 


