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DISCURSODEENCERRAMENTODESUA

EXCELÊNCIADRA.CAROLINACERQUEIRA–

MINISTRADEESTADOPARAAÁREASOCIAL–2ª

EDIÇÃODABIENALDELUANDA(30deNovembro

de2021)

SuaExcelênciaPresidentedaConferenciaGeral

daUNESCO;

Distintos representantes das Organizações e

organismosinternacionaiseregionais;

Minhassenhorasemeussenhores;

Estimadosjovens;

Écom elevadahonraquevosacolhemosdurante3

dias,pelasegundavezem Angola,paraaBienalde

Luanda-Fórum Pan-AfricanoparaaCulturadaPaz

quereuniuesteanorepresentantesdeÁfricaedo

restodomundo.
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Foide braços abertos que vos recebemos e

partilhamos em franca amizade,fraternidade e

alegriamomentosqueirãoparaaperenidadeevão

marcarreferênciasfortesnamemóriadecadaum

denós.

Anossahonraéaindamaiorpelofactodetermos

acolhido Delegações de vários países que

enviaram para a hospitaleira cidade de Luanda,

mesmo em contexto de pandemia,os seus

representantesparaparticipardestemomentode

reflexão,de debate e projecção da África que

queremos.

Saudamos também quem esteve connosco

virtualmente e que mesmo á distancia,esteve

pertoporquepartilhouomesmointeresseeovalor

quedamosàpromoçãoepreservaçãodapaz.

Quandonospropusemosem parceriacom aUnião

AfricanaeaUNESCO em organizaraBienalde
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Luanda,fizemo-loporqueAngolaconhecemuito

bem asconsequênciasdosconflitos.

Sabemoseestamosconvictosquenum climade

paz efectiva é mais fácil trabalhar para a

recuperaçãoeconómica,paraodesenvolvimentoe

parao progresso ebem-estardasfamílias,das

empresasedasociedade,em geral,num climade

harmonia,partilhadecomunhão deideiasede

propósitos.

Osconflitosgeram mortesem massa,retiram as

pessoasdassuasterrasdeorigem,deslocando-as

em condiçõesdesumanas,desestruturam famílias,

arrasam asinfra-estruturase alimentam o ódio

entreirmãosquesimplesmentepensam diferente.

Paraosfazedoresdessesconflitos,tudoissonão

passadedanoscolaterais,masparaasfamílias,

para a economia,para o desenvolvimento dos

paísesafectadossãoumaautênticatragédia,cuja
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recuperaçãolevadécadasedécadas.

DecertezaquenãoéessaaÁfricaquequeremos.

Nasuasegundaedição,aBienaldeLuandaficou

maisconsolidada,maispróximadeconcretizaros

seusobjectivosquepassam porseconstituirnuma

sólidaplataformaquejuntagovernos,sociedade

civil,comunidade artística e científica,o sector

privado e as organizações internacionais no

resgatedapaz,nasuamanutençãoeprevençãode

conflitosedeviolência.

Oevento,cujainauguraçãocontoucom apresença

deliderançaafricanasaomaisaltonível,apesarda

crise pandémica que assola o mundo,está a

ganharcadavezmaisvidaeauguramosquese

transforme num movimento permanente de

prevenção de conflitos,a chamada aliança de

parceirosqueenvolveGovernos,asAgenciasdas

NaçõesUnidas,aUniãoAfricana,aUniãoEuropeia,

os Países membros do Grupo ACP – África,
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CaraíbasePacífico,empresasdosdiferentesdos

diferentessectoresedosserviçosondeseincluem

adasinstituiçõesfinanceiras,universidades,igreja,

Organizaçõesnão-governamentais,embaixadores

de boa-vontade,todos associados em esforços

comunsnapromoção dapazquedeveserum

direito e um dever de todos,sem quaisquer

barreirasoupreconceitos.

O objectivo é construir pontes para cimentar

concórdia e a boa convivência entre os povos,

independentemente das diferenças de cariz

político,cultural,socialoueconómico.

Nas discussões mantidas,ficou patente que o

principalinstrumentoqueaBienaltem paraatingir

os seus objectivos é a manifestação da

idiossincrasiadecadapovoqueficapatentena

suaformadeestar,desentiredeviverdegeração

em geração.

Écrucialqueapazfaçapartedessaformadeestar,
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desentireviveravidaem comunidade.

Eaculturadapazdeveserpatrimóniodetodaa

Humanidadeeum legado permanenteeseguro

paraasjovensgerações.

Onossocontinenteériconãoapenasderecursos

minerais,étambém ricopelasuaculturaeseu

patrimónioimaterial,material,ecultural.

Comoexemplo,bastaolharmosparaMenfinseas

pirâmidesdoEgipto,paraascolinasdeTsodilo,no

Botswana,com maisquatromilpinturasrupestres, 

chamadoLouvredoDeserto,quemostram como

eraavidadaquelacomunidadehámaisde100mil

anos,areservanaturaldeNgorongoronaTanzania,

consideradaoberçodaHumanidade,poispensa-

sequetenhacomeçadoláhámaisde3,6milhões

deanosavida.

Aartedecontarhistóriasporviadedesenhos,o

Sona,umaoutraformadeescritaparaeducare
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manterosbonscostumesdospovosCôkweque

habitam olestedeAngolaesudestedoCongo

Democrático. 

Amagiaeafisionomiaágilesingulardasminorias

KhosanquenosudestedeAngolareafirmam arica

culturadonossopovo.

Asnossaslínguas,osnossosritmos,asnossas

tradiçõesenossasdançasdevem serferramentas

deunidadenadiversidadeeinteraçãoentrepovos.

Devem serobjectodeestudoedeocupaçãodos

tempos livres dos jovens para o seu

desenvolvimentointegral.

Quando falo dasnossaslínguas,não merefiro

apenasàsnacionais,estouaincluirasoficiais,pois

fazem partedanossaherançahistórica.

Além de dinamizarmos o ensino das línguas

nacionais devemos igualmente as línguas

maternasdecadaPaís.
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Deste modo os africanos sem perder a sua

identidadepoderãousufruirdetodasasvantagens

que o mundo oferece a nívelda ciência,da

tecnologiaedainovação.

Estamos cientes do facto de África ainda ter

inúmerosdesafiosbásicosparaultrapassar.

Sãodesafios quevãodesdeafomeepobreza,á

insuficiência ou inexistência de infra-estruturas

económicaseequipamentossociaiscapazesde

garantirobem estardassuaspopulações.

Entendemosquechegouahoradeassumirmosa

responsabilidade sobre a nossa realidade

enquanto africanos,e buscarmos as parcerias

dentroeforadonossocontinente,paraconstruira

Áfricaquequeremos,contandocom avitalidade

dasdiásporasafricanasqueengrandecem anossa

históriaeaculturacomum.
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A nossavisãosobreapazestávoltadaparaa

África que queremos, enriquecida pela sua

diversidadeculturalecujosanseiosepropósito

devem serobjectodasnossasacçõesnodiaadia.

Almejoquecadaum etodos,possam dequalquer

recantodonossocontinentedaroseucontributo

parareforçarestenossoamplomovimentoafavor

dapaz,dafraternidadeedasolidariedadeentreos

povos que ficou reforçado nessa IIEdição da

BienaldeLuanda.

Poruma África forte e cada vez mais unida

consentimentodaconcórdiaedoprogresso.

Muitoobrigado!


