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(Com Excepção de notas introdutorias) 

Endereço-vos em nome do Conselho Autárquico de Nacala, 

calorosas saudações, nesta cerimónia de graduação da Extensão de 

Nacala. 

Em primeiríssimo lugar, quero agradecer à Deus de caridade o qual, 

nos permitiu para que estejamos cá reunidos para o seu propósito, 

hoje e aqui. 

O papel da Universidade Católica de Moçambique, na manutenção 

da Paz e da intelectualidade qualitativa é inquestionável. Muitos 

dentre nós aqui presentes, somos frutos desta Universidade e vários, 

foram atrás de conhecimentos desta Universidade mãe, fora de 

Nacala. 

Hoje, temo-la em Nacala onde, centenas de Estudantes, são 

graduados. Este tipo de cerimónia, vai acontecendo a cada ano, facto 

que nos conforta saber que no próximo ano, talvez neste mesmo 

local, estaremos a testemunhar um evento similar, se Deus quiser! 

Caríssimos graduados; 

O conhecimento por vós pesquisado, adquirido, partilhado e 

timbrado em cada um dos vossos certificados, não terá valor se não 

colocardes pondo-o em prática. Moçambique, sempre precisará 

destes conhecimentos científicos desde às cidades até aos campos. 

O Estado, não tem tido a capacidade de absorver toda a mão-de-obra 

ao seu redor. Este é um dentre muitos motivos para vos assegurar em 

aplicarem vossos diplomas e certificados de honra, pondo-os em 

prática, para o auto-sustento. Em Mateus 7:7 diz a Bíblia – “Peçam, 

e será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta.”. 

Também em: 1 Tessalonicenses 4:11-12 – diz assim a Palavra de 

Deus - Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus 

próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os 

instruímos; a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são 

de fora e não dependam de ninguém. 

Estas duas mensagens bíblicas, dão jus ao que acabei de referir e que 

pode colocar o estudante da Universidade Católica num grau, 

diferente de outros Estudantes de tantas outras universidades deste 

Moçambique e mesmo, os que estudaram no ardor, 

independentemente do curso por ele escolhido. 

Caríssimos presentes nesta cerimónia de graduação e em especial, 

aos que muito contribuíram para que cada um destes, iniciasse e 

terminasse este curso, aos Pais e encarregados de educação, aos 

Formadores alguns à Distancia e outros, em presencial, aos 

financiadores de bolsas de estudo, os cônjuges, a família, recebam os 

meus sinceros agradecimentos e está chegada a hora de iniciar a 

colher frutos mas, evitemos arrancar estes mesmos frutos mas sim, 

deixa-los cair em terra, sozinhos e apanharmo-los com as mãos.  

Já estamos a aproximar o período de tarde, nesta cerimónia que nos 

reuniu desde as primeiras horas da manhã e alguns, pretendem voltar 

às suas origens ainda hoje e termino por aqui, desejando à todos, EM 

PRIMEIRO LUGAR, de forma antecipada, Boas festas e boas 

saídas!  

Muito obrigado a todos, pela vossa atenção! 

Nacala-Porto, ao 17 de Novembro de 2022 

O Presidente do Conselho Autárquico de Nacala 

Rev. Dr. Raúl Novinte 
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A Cerimónia de graduação de 
uma centena de Licenciados e 
Mestres por parte da 
Universidade Católica de 
Moçambique, contou com a 
presença do Secretário do 
Estado, Mety  Oreste 
Gondola, quadros que ocupam 
cargos de direcção ao nível da 
Província e Distrito de Nacala 
e testemunhada por familiares 
e amigos dos graduados.  

 

A mesma teve momentos 

marcantes de discursos e 

oferta de prémios aos 

melhores estudantes, o 

estudante mais novo, o 

estudante mais velho, por 

parte de agências bancárias e 

privadas. 
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VAMOS PRODUZIR COMIDA 

  

O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, fez o lançamento Central da 
Campanha Agrária 2022 – 2023, pela 
Província de Cabo Delgado, Mocimboa 
onde de igual, foi apresentado o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento do Sector 
Agrário até 2030 e foi sob o lema 
“Agricultura Sustentável 2022/2023, 
Transformando Vidas”.   

Nacala Porto está convicto de que tem 
recebido comida de vários outros distritos a 
destacar, Nacala a velha, Memba, Monapo 
incluindo Nampula cidade e parte destes 
frescos alimentos e sobretudo cereais e 
feijões, chegam em mercados para a 
revenda. 

 

Numa altura em que mais da metade de 

Nacala porto são terras aráveis, arbóreas, 

selvagens, de lindas praias mas também 

com acentuado declive e erosiva, queremos 

instar para que muitas famílias e sobretudo 

as deslocadas, consigam cooperar para 

obter uma parcela de terra e nela trabalhar 

para que erradiquemos a fome. O uso e o 

aproveitamento da terra, deve ser feito em 

coordenação com estruturas dos bairros 

municipais sobretudo, para machambas e 

em espaços onde não possam criar mais 

buracos e ravinas. Para gente com talento 

de pesca artesanal, convém pescar nos 

períodos autorizados (não no período de 

veda).  

#Conselho da Vereação da Agricultura 
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(Com Excepção de notas introdutorias) 

Endereço-vos em nome do Conselho 

Autárquico de Nacala, calorosas saudações, 

nesta cerimónia de reflecção sobre a 

insurgência na Província de muitos de nós ou 

mesmo, na Província onde foram feitos nossos 

currículos ou contraímos matrimónio. 

 

Mais do que este encontro, a Província de 

Cabo Delgado, vem sendo citada nos quatro 

cantos do Mundo e é a que vem sendo mais 

apreciada em buscas de Internet, quando o 

assunto é insurgência. Este mal, que já ceifou 

milhares de pessoas, de todas as idades, sexos 

e religiões, tem infelizmente, jovens 

infiltrados e que se acobertam do alcorão, para 

lograr seus intentos. 

Hoje, são apenas trabalhadores filiados ao 

Sindicato nacional de Trabalhadores dos 

Portos e caminhos-de-ferro que desfilam 

contra estes actos macabros mas, o município 

gostaria e vai acolher mais eventos similares, 

em repúdio à Insurgência. 

Excelências! 

 

Os frutos da insurgência em Cabo Delgado, 
são colhidos em Nampula, ao se acolherem 
deslocados de guerra, mais crianças em idade 
escolar, pretendendo vagas, maior demanda 
nas Unidades Sanitárias entre outros. 

Caros Presentes! 

Mais uma marcha em repúdio à barbaridades 

que se registam e algumas não são reportadas, 

naquela Província e antes do final do ano, 

seria louvável e chamaríamos esta causa de 2ª 

marcha em repúdio à Insurgência, onde 

envolveríamos trabalhadores de outros 

sectores e Distritos. 

Caríssimos! 

 

O meu discurso de hoje, não é alegre e nem o 

faço por alegria. Foi bom marcharmos contra 

este mal e fique registado nas nossas mentes e 

pela imprensa de que Nacala está contra o 

derramamento de sangue, sangue de 

inocentes, sangue de militares, sangue de 

qualquer um, por conta de ganância e que nos 

tiram a Paz. 

 

A Luta, continua! 

 

Muito obrigado a todos, pela vossa atenção! 

Nacala-Porto, ao 26 de Novembro de 2022 

 

O Presidente do Conselho Autárquico de Nacala 

Rev. Dr. Raúl Novinte 
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Intervenção do Excelentíssimo Senhor Presidente do Concelho Municipal de Nacala, alusiva a marcha de 

Trabalhadores, em repúdio à Insurgência de Cabo Delgado 
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Uma média de oito mil casas, ocupadas por 
216 mil habitantes, poderão se beneficiar da 
campanha intra-domiciliar em curso, em todo 
o Distrito de Nacala Porto. A informação foi 
avançada, pelo responsável da Saúde Pública 
em Nacala, Flávio Ussene, numa entrevista 
telefónica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nós iniciamos com a campanha de 
pulverização, saúde ocular em Nacala – Porto 
e também, estão em curso outras actividades 
tal como a campanha de Doenças 
comunitárias negligenciadas. Nas próximas 
semanas, faremos a campanha de 
redistribuição de redes mosquiteiras, entre 
outras actividades. Para que estas campanhas 
tenham sucessos é preciso que os munícipes 
façam o saneamento do meio, o que significa, 
limpar aos redores das nossas casas, quintais, 
escolas, eliminar charcos e organizar todo o 
local aonde as crianças frequentam”. – Disse 
o responsável da Saúde Pública de Nacala, 
Flávio Ussene. 
 
 
 
 
 

Na mesma ocasião, Flávio Ussene confirmou 
que nem todas as famílias de Nacala aderem 
a pulverização ora em curso, chegando assim 
a desvalorizar o esforço e metas do Governo. 
 

Recorde-se que o mosquito é um insecto e 
agente causador da malária e um dos 
responsáveis pela morte de muitas pessoas 
especialmente crianças, em Moçambique. 
 
 

NACALA ADERE A PULVERIZAÇÃO INTRA-DOMICILIAR  

Frase do dia 

 

“Um homem que trabalha com as mãos é 
um Operário; Um homem que trabalha 
com as mãos e o cérebro é um Artesão; 
Mas um homem que trabalha com as 
mãos, cérebro e o coração é um Artista.” 

(Louis Nizer) 
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CONHEÇA A LEI DO DIREITO À INFORMAÇÃO E DELA, OBTENHA 
VANTAGENS 

 

A Lei nº 34/2014, de 31 de Dezembro (Lei do Direito à Informação- LDI) estabelece 
que as entidades públicas e privadas abrangidas pela presente lei, têm o dever de 
disponibilizar informação de interesse público em seu poder, publicando-a através dos 
diversos meios legalmente permitidos que possam torná-la cada vez mais acessível ao 
cidadão, sem prejuízo das excepções expressamente previstas na Lei e demais 
legislação aplicável.  

 

A presença de algum responsável do Município em Órgãos de Comunicação Social, 
em locais públicos auscultando ou discursando para os presentes, visitas nos bairros, 
mercados e outros locais, faz parte do cumprimento desta Lei, da governação 
participativa e democrática. 

 

Com base nestes conceitos acima citados, o Presidente do Município de Nacala, Raúl 
Novinte, vai retomar as visitas presidenciais nalguns dos 41 bairros de Nacala Porto, 
ao longo do mês de Dezembro de 2022. O mesmo estará acompanhado de alguns 
vereadores e parte de dirigentes do Município de Nacala incluindo, o Conselho 
Consultivo. 

 

As datas e horas das visitas, serão massivamente radiodifundidas pela imprensa, em 
panfletos a serem colocados nas redes sociais e nossos órgãos de Comunicação Social 
e cientes que, nos anos transactos estivemos confinados, por conta da COVID 19, 
fique atento, para fazer parte destes eventos, para tomar livremente da palavra e 
esclarecer aos seus dirigentes sobre o como acha que deve se corrigir algum problema 
ao redor do seu bairro.  

 

As suas respostas, questionamentos, soluções e aconselhamentos, podem sim mudar 
para o melhor, o destino, rumo e modo de governação de Nacala porto. 

 

Participe! 

município.nacala@gmail.com Gabinete  de  Comunicação e  Imagem 
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GALERIA DE NOSSAS OBRAS EM CURSO,  CONTRA EROSÃO, NESTA SEMANA 


