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Cultura Moçambicana: 

Fonte da nossa auto-estima, da consolidação da Unidade Nacional e da promoção do nosso 

bem-estar1 

 

 

O desfile que acabámos de assistir e a alegria, energia e cor que vimos estampadas no rosto dos 

seus integrantes demonstram que a Nação Moçambicana, do Rovuma ao Maputo e do Índico ao 

Zumbo está hoje em festa.  

Na verdade, como as placas das diferentes províncias nos iam anunciando, Xai-Xai é hoje, e 

durante os próximos dias, o palco central da celebração-maior da rica diversidade cultural da 

nossa Pátria Amada. 

Enche-nos de alegria ver os moçambicanos de todos os quadrantes, uma vez mais, reunidos para 

mais esta celebração cultural, este momento de exaltação da sua criatividade cultural e artística.  

Juntos reconhecem e dão expressão aos contornos da nossa identidade cultural, aos fundamentos 

da moçambicanidade, esteios da Nação Moçambicana. 

Através das delegações provinciais, saudamos a todos os artistas, técnicos e dirigentes da área da 

cultura pelo seu empenho para manter a vitalidade e a projecção nacional e internacional das 

diferentes expressões culturais do nosso Povo.  

Felicitamos a todos vós por terem merecido a confiança e a responsabilidade de representar as 

vossas províncias. Saibam manter essa confiança representando da melhor maneira, nos palcos e 

fora deles, a nossa diversidade cultural nesta grande festa da nossa Pátria Amada. 

Uma palavra de apreço vai para o Governo da Província de Gaza e para o Município de Xai-Xai 

e, através destes, para toda a população desta Província, pela forma exemplar como se 

prepararam para receber a Nação Moçambicana em miniatura. A nossa saudação estende-se 

também a todos os cidadãos, aos mecenas culturais, às instituições públicas e privadas e aos 

nossos parceiros de desenvolvimento, a quem expressamos o nosso maior reconhecimento, pelo 

                                                           

1 Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da República de Moçambique, por ocasião 

da Abertura do V Festival Nacional da Cultura. Xai-Xai, 11 de Julho de 2008. 
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apoio  multiforme que têm dispensado à cultura moçambicana, nas suas mais variadas 

manifestações, e pela contribuição que deram para a realização deste festival.  

Que tanto o público como as delegações das províncias vivam, de forma intensa, estes dias do 

festival. Que cada um de vós se sinta contagiado por estes dias de grandes emoções, de cor e de 

animação, num convívio singular entre diferentes gerações de moçambicanos, um convívio da 

cultura e das artes moçambicanas. 

 

***** 

Só se ama o que se conhece. Este festival tem a virtude de se transformar num fórum pedagógico 

ao nos apresentar a cultura, na sua plenitude e não através de expressões ou manifestações 

artificialmente isoladas umas das outras. Com efeito, Xai-Xai é palco da cultura vista como um 

conjunto de traços distintivos espirituais, materiais e intelectuais que caracterizam uma sociedade 

ou um grupo social e que abrangem, para além das artes e das letras, os modos de vida, as 

maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. Por isso, até ao dia 18 

de Julho, o público e os participantes a este Quinto Festival terão, no mesmo local, uma 

oportunidade ímpar: 

 para conhecerem um pouco das línguas, dos mitos, das lendas e das histórias diversas, de 

diferentes pontos desta Pátria de Heróis; 

 terão igualmente uma oportunidade para entrarem em contacto com a forma como se 

canta, se dança, se pinta e se esculpe, neste ou naquele ponto deste nosso belo 

Moçambique; e  

 para aprenderem a designação e a forma como se preparam os deliciosos pratos e outras 

iguarias, nesta ou naquela região de Moçambique. 

 

Terão ainda a oportunidade de adquirirem mais um livro, alguns dos quais sobre Moçambique e 

o seu Povo, ou para deslizarem os vossos olhos pelas páginas de outros tantos, cientes do papel 

do livro como fonte de enriquecimento epistemológico e de deleite. 

 

Por isso, estamos certos que, depois deste festival, todos os participantes e todos os que por aqui 

passarem ao longo deste evento nacional, já não serão os mesmos, porque sairão daqui 

culturalmente mais ricos.  
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Todos os que por aqui passarem, conhecerão melhor, como os participantes ao festival, novas e 

importantes facetas deste nosso belo Moçambique, das suas gentes e dinâmicas sociais e 

culturais.  

Estarão assim todos melhor capacitados para apreciarem o valor da nossa cultura e artes, o valor 

da colaboração, da partilha de oportunidades e responsabilidades que devem continuar a 

caracterizar a nossa sociedade.  

Compreenderão melhor que somos produto de uma união, que nos torna inquebrantáveis porque 

partilhamos uma visão comum e reconhecemos o valor da Unidade Nacional regada e 

enriquecida pela nossa diversidade. 

 

***** 

Na nossa acção governativa destaque é dado à necessidade do desenvolvimento da cultura como 

componente determinante da nossa personalidade identitária, da Unidade Nacional, da coesão e 

da harmonia entre os moçambicanos, as instituições e o projecto de desenvolvimento social e 

económico da Nação Moçambicana. É neste quadro que também se inscreve este festival. 

Devemos encarar a nossa cultura, nas suas diferentes manifestações, como uma inestimável 

contribuição para o resto da Humanidade. Aqui se consubstancia o conceito de auto-estima.  

Devemos gostar e cuidar de nós mesmos, das nossas próprias obras, da nossa apetitosa culinária, 

do nosso património cultural, e acreditar nas nossas forças, nas nossas capacidades.  

O moçambicano é capaz de muito e em todos os domínios. O passado de glória inscrito também 

por Homens da cultura e das artes inspira-nos para continuarmos a acreditar que podemos dar 

mais ainda à Humidade inteira.  

Precisamos de cimentar o sentimento de que temos raízes que se mantêm firmes no nosso solo 

pátrio e que nos honram e nos orgulham como um povo.  

Neste processo, é importante assumirmos que a auto-estima não pode ser construída apenas com 

referências do passado. Desenvolver a auto-estima é um processo complexo e contínuo que deve 

combinar a promoção dessas nossas raízes com o sentido de pertença e de responsabilidade pelo 

nosso próprio destino, como parte da nossa formação integral, como moçambicanos. Neste 

contexto, as nossas instituições de ensino, aos diferentes níveis e especialidades, têm uma 

responsabilidade especial. Por isso, para além de serem lugares de transmissão da ciência devem 
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esmerar-se por serem instituições de transmissão da cultura moçambicana e de interacção entre o 

conhecimento milenar do nosso Povo e a ciência.  

Ligado à auto-estima estão as expressões culturais que desempenham um papel de relevo no 

reforço da moçambicanidade e na exaltação da Nação Moçambicana que estamos a consolidar.  

Elas providenciam, ao mesmo tempo, momentos de reflexão e entretenimento e mobilizam-nos 

para as acções de desenvolvimento. 

Através da cultura, como é vista neste festival, se pode conhecer e melhor se perceber a pessoa 

humana, uma das condições vitais na escolha acertada de opções e políticas de desenvolvimento. 

Neste prisma, temos insistido que os moçambicanos não devem ser desenvolvidos por terceiros.  

Que devem ser eles próprios a desenvolverem-se encontrando e apropriando-se das soluções 

mais acertadas para os desafios de cada momento. É responsabilidade de todos os actores de 

desenvolvimento saberem integrar os aspectos sociais, a dimensão humana nos seus projectos. 

Destaque vai também para o papel e lugar da cultura na nossa Agenda Nacional de Luta contra a 

Pobreza.  

Para além de nos galvanizar para construir certezas sobre a vitória na luta contra este flagelo, a 

cultura assegura ocupação e rendimentos a um crescente número de moçambicanos quer como 

criadores quer como agentes da promoção e comercialização de produtos culturais. Infelizmente, 

a pirataria apresenta-se, em Moçambique, como um atentado ao crescimento rápido, 

particularmente das indústrias culturais.  

Contra este cancro chamado pirataria devemos desenvolver na nossa sociedade a mesma repulsa 

que nos invade quando estamos perante um criminoso que arromba uma casa ou assalta um 

cidadão na rua.  

A pirataria é um contra valor na nossa sociedade e deve ser censurada e combatida.  

Renovamos a nossa saudação aos organizadores e, em particular, a todos os artistas, promotores 

e dirigentes da cultura em Moçambique.  

Saudamos-lhes pela grandiosa obra social que têm estado a erguer e, através dela, o prestígio da 

Nação Moçambicana, e a elevação da qualidade de vida dos moçambicanos e dos outros povos 

do mundo. 

Por isso, formulamos votos para que este grandioso evento Nacional, que hoje tem início, seja 

um palco onde exibimos a nossa rica diversidade cultural e nos comprometemos a transformar os 

factores dessa diversidade em força e em símbolos de reafirmação da  moçambicanidade e do 
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nosso compromisso de conferir à cultura o lugar que merece na nossa Agenda Nacional de Luta 

contra a Pobreza e na Humanidade inteira. 

 pelo reforço da nossa auto-estima; 

 Pela cultura de paz, democracia e Unidade Nacional; e 

 pela solidariedade de moçambicano para moçambicano;  

façamos do Quinto Festival Nacional da Cultura, um momento de festa e de afirmação da 

cidadania e da moçambicanidade. 

Sob o lema “Cultura Moçambicana, Orgulho Nacional” temos a honra de declarar oficialmente 

aberta a fase final do Quinto Festival Nacional de Cultura. 

Cultura Moçambicana, Hoyé! 

Moçambique, Hoyé!  

Unidade Nacional, Hoyé! 
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