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Embaixada do Japão e Município de Quelimane assinam
memorando para a construção de mais duas bibliotecas

UCM gradua um total de 492 estudantes em Quelimane

Quelimane se prepara para Feira
Promocional alusiva a quadra festiva
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UCM GRADUA UM TOTAL DE 492 ESTUDANTES EM QUELIMANE

Decorreu no
último sábado (11)
em Quelimane,
a cerimónia de
graduação de
finalistas de diversos
cursos lecionados
pela Faculdade de
Ciências Sociais
e Políticas da
Universidade
Católica de
Moçambique.

A
cerimónia
de
graduação foi registada
em dois momentos, sendo
250 estudantes para o
primeiro momento e 242
no segundo momento,
face
as
restrições
impostas pela pandemia
da Covid-19.
Trata-se de finalistas dos
cursos de licenciatura
e mestrado em Direito,
Contabilidade
e
Auditoria, Ciência Política
e Relações Internacionais,

Administração e Gestão
Hospitalar,
Economia
e Gestão, Gestão de
Recursos
Humanos,
Administração
e
Gestão de Empresas,
Desenvolvimento
Comunitário, Tecnologias
da Informação, Gestão
e Administração de
Negócios
(MBA),
Governação e Relações
Internacionais, Gestão
de
Desenvolvimento,
Gestão e Administração
Educacional e Saúde
Pública. Igualmente foi
graduado o primeiro
grupo no nível de
Doutoramento.
O Reitor da Universidade
Católica de Moçambique,
Prof. Doutor Padre Filipe
Sungo, disse na ocasião
que aquela instituição de
ensino tem respondido a
necessidade de formar na
perspetiva da totalidade
da
pessoa
humana,
convocando a dimensão
técnica e científica, bem

como a dimensão ética
e deontológica, tendo
como princípio os valores
cristãos e católicos.
“Renovamos
o
compromisso de produzir
profissionais competentes
com
capacidade
de
inovação, criatividade,
espíritos de pesquisa
e de empreendedor,
com
profundo

sentido
de
serviço
e
responsabilidade.
Assumimos
que
a
nossa universidade é
um ligar de produção
de
conhecimento
científico e humanístico
através de pesquisas e
investigação nas diversas
áreas do saber, mas ao
mesmo tempo produz
difusores de valores

Manuel de Araújo, Edil de Quelimane
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de paz, da esperança,
da reconciliação, da
solidariedade, da justiça
social e protectores do
bem comum” – afirmou
Prof. Doutor Padre Filipe
Sungo.
Pela primeira vez na
história, a Universidade
Católica de Moçambique
garantiu a primeira
formação de doutorados,
facto considerado pelo
Presidente do Conselho
Municipal da Cidade de
Quelimane, Manuel de
Araújo, como sendo uma
materialização de sonho
de heróis nacionais,
nomeadamente, Eduardo
Mondlane,
Samora
Machel,
Bonifácio
Gruveta, entre outros que
deram suas vidas para
moçambique tivesse vida.
De Araújo instou os
graduados a pautarem
pela justiça, verdade
e liberdade como um
trinómio que norteia o
caminhar no ciclo de paz
e reconciliação nacional,
podendo erradicar os
vários tipos de pobreza
que assola o País.
A
mensagem
dos
estudantes
aponta
os acontecimentos e
dificuldades
que
se

Sheila Zandamela, Graduada

manifestaram durante o
percurso, mencionando
os fenómenos naturais e
a insurgência de homens
armados
em
Cabo
Delgado que coloca o
País numa situação de
instabilidade.
“Todos são chamados
a
postarem
nos
passos
subsequentes
com o intuito de dar

Pio Matos, Governador da Província da Zambéxia

continuidade ao que
começamos
e
fazer
de forma positiva na
sociedade, por forma
a contribuir para o
desenvolvimento
de
um
Moçambique
próspero” – lê-se na
mensagem apresentada
pela Graduada Sheila
Zandamela.
Pio Matos, Governador da
Zambézia, espera que os
conhecimentos técnicos
e científicos adquiridos
durante a academia
possam contribuir para
a resolução de problemas
concretos das populações
nas
dimensões,
económica, social e
cultural.
“Manifestamos a nossa
satisfação pelo facto

de a nossa província
contar desde já com mais
soldados na luta contra
o subdesenvolvimento”
– disse Pio Matos
para acrescentar que o
mercado de trabalho
esta cada vez mais
competitivo e exige de
cada um dos graduados
uma atitude proactiva
e empreendedora, que
possa gerar mais postos
de trabalho para os
cidadãos.
Importa referir que a
cerimónia de graduação
contou com a participação
de estudantes finalistas
dos anos 2020 e 2021,
dado o facto de em 2020
não ter se realizado o
evento.
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Embaixada do Japão e Município de Quelimane
assinam memorando para a construção de bibliotecas

A Cidade de
Quelimane vai
beneficiar de cerca
de 90 mil USD
financiados pela
Embaixada do Japão
para a construção
de duas bibliotecas
municipais
nos Postos
Administrativos
Urbanos 4 e 5.

Para a materialização
dos
objectivos
do
financiamento,
a
Embaixada do Japão, o
Conselho Municipal da
Cidade de Quelimane
e
a
organização
não-governamental
denominada Kukumbi,

assinaram nesta sexta
feira um memorando
de
entendimento.
Segundo o Embaixador
do
Japão,
Kamura
Hajime, o projecto de
construção das bibliotecas
surge na sequência da
manifestação do Edil da
Cidade de Quelimane
em
criar
condições
para reduzir a distância
percorrida
pelos
estudantes para ter acesso
aos livros no processo da
busca pelo conhecimento.
“Agradecer o esforço da
equipe que trabalhou
para a materialização do
projecto em Quelimane
Para
Manuel
de
Araújo,
Manuel
de
Araújo, a assinatura do
memorando
constitui

a materialização de um
sonho, pois, tem vindo ao
longo do tempo a buscar
soluções que possam
aliviar o sofrimento
dos
munícipes.
“Aumentamos
as
bibliotecas, mas o fluxo
e procura tem vindo a
aumentar. Foi por isso
que aproximamos ao
Embaixador do Japão
para nos apoiar na
construção de mais duas
bibliotecas” – disse o
Autarca, acrescentando
que a construção das duas
infraestruturas constitui o
projecto mais importante
dos últimos dez anos.
Abrir portas para crianças,
criar oportunidades para
os jovens, abrir janelas
para as raparigas para que

elas tenham oportunidade
constituem os motivos
pelos quais o Autarca
considerou o “projecto
de bastante importante”.
O Director Executivo da
Kukumbi, Ângelo Amaro,
garante que a utilização
dos recursos dentro do
cronograma estabelecido
e assegurar a construção
de
infraestruturas
resiliente e sustentáveis
para
dignificar
e
manter a confiança na
parceria
estabelecida.
Com a conclusão das
obras,
Quelimane
contará
com
4
bibliotecas municipais.

Pagina 5

Casos de violência doméstica e abandono paternal
preocupam a Autarquia de Quelimane

Um total de 95
casos de violência
e abando paternal
foram reportados
de Janeiro a esta
parte na Autarquia
de Quelimane.
Os dados foram
avançados pela
Directora do
pelouro de
Género e Criança
no Conselho
Autárquico de
Quelimane.

Inês Uachave
faz referência de
bairros da Cidade
que tem sido focos,
onde se reportam
muitos casos de
violência doméstica,
nomeadamente,
Icídua, Santágua e
Acordos de Lusaka.
Na sequência dos
trabalhos realizados
pelo Departamento do
Género e Criança, os
casos mais graves têm

sido encaminhados
à Procuradoria para
o seguimento dos
tramites legais e
responsabilizar
os
prevaricadores.
Segundo Ines
Uachave,
para
reduzir os aspetos
de
desigualdades
que geram conflitos,
o
Departamento
tem trabalhado com
grupos de mulheres
para sensibilizar e
apoiar na criação de
grupos de poupança.
Igualmente
tem
apoiado as mulheres
que pretendem criar
pequenos negócios.
“No processo
de sensibilização e
resolução de conflitos
temos
trabalhado
com
organizações
não-governamentais

e
organizações
comunitárias”
–
afirma.
Refere-se que os
casos que envolvem os
mais desfavorecidos,
o Departamento de
Género e Criança
tem trabalhado em
coordenação
com
o
Departamento
de Acção Social, na
angariação de apoios
para a subsistência das
famílias carenciadas.

Anuncie a
sua marca
aqui
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Quelimane se prepara para a Feira Promocional alusiva a
quadra festiva
O Município
de Quelimane
através da
Vereação de
Actividades
Económicas
está a organizar
uma feira
promocional
que terá lugar
nos dias 18 e 19
de Dezembro do
ano em curso.

Segundo o Vereador
de
Actividades
Economicas, a feira
será realizada na Av.
25 de Junho, próximo
ao mercado central,
ocupando a faixa
de rodagem para

permitir
comodidade
aos expositores.
Falando a margem
dos preparativos, Joel
Amaral disse que o
objectivo é criar espaço
para os comerciantes,
instituições
publicas

e privadas fazerem
a exposição de seus
produtos e serviços de
modo a alavancar os
negócios.
A outra visão que
norteia a realização
da feira está no facto
de criar condições e
oportunidades
para
aproximar os produtos
e serviços aos clientes.
A
Vereação
de
Actividades
Económicas
garante
que na realização da
feia serão tomadas
todas as medidas de
prevenção da pandemia
do COVID 19.
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Anuncie a
sua marca
aqui
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