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Atinente à condenação da Assembleia da República de Mo-
çambique sobre o massacre de 12 de Novembro de 1991, 
cometido pelo exército indonésio, no Cemitério de Santa 
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Mandata a Comissão de Assuntos Constitucionais, Jurídicos 
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pública. 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

Resolução n.° 4/92 
de 3 de Abril 

A 1.a Sessão Extraordinária da Assembleia Popular rea-
lizada em 1990 aprovou a Constituição da República de 
Moçambique, na qual se consagra o Hino Nacional como 
um dos símbolos da República. 

As alterações políticas e constitucionais ocorridas, em 
particular a introdução do sistema multipartidário, impli-
cam mudanças na versão actual do Hino Nacional de 
modo a adequá-lo à nova realidade. 

Importa que a nova versão do Hino Nacional resulte 
de participação dos cidadãos, apresentando propostas para 
posterior deliberação pela Assembleia da República. 

Nestes termos, ao abrigo do n.° 1 do artigo 135 da 
Constituição, a Assembleia da República determina: 

1. É aberto concurso para a revisão do Hino Nacional, 
o qual deverá estar concluído até 30 de Setembro de 1992. 

2. É constituído o Júri de Revisão do Hino Nacional, 
que terá por função seleccionar as propostas de revisão 
do Hino Nacional a submeter à Assembleia da República, 
de entre as que lhe forem remetidas. 

3. As propostas a remeter ao Júri de Revisão do Hino 
Nacional poderão considerar: 

a) a manutenção da melodia do actual Hino Nacio-
nal, fazendo - se arranjos na sua letra; ou 

b) a apresentação de nova letra adaptada à melodia 
do actual Hino Nacional; ou 

c) a apresentação de proposta de nova letra e nova 
melodia para o Hino Nacional. 

4. O Júri de Revisão do Hino Nacional tem a seguinte 
composição: 

- Dois deputados da Assembleia da República a de-
signar pela sua Comissão Permanente. 

- Um representante da Associação dos Escritores Mo-
çambicanos. 

- Um representante da Associação dos Músicos. 
- Duas personalidades com autoridade na matéria 

a designar pelo Conselho de Ministros. 

5. O concorrente da proposta de revisão que vier a ser 
aprovada pela Assembleia da República receberá um pré-
mio no montante a fixar pela sua Comissão Permanente 
e a divulgar aquando do lançamento do respectivo con-
curso. 

6. Compete ao Conselho de Ministros programar, orga-
nizar e supervisar a realização do concurso de revisão do 
Hino Nacional. 

Aprovada pela Assembleia da República. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Marcelino 
dos Santos. 

Resolução n.° 5/92 
de 3 de Abril 

1. Foi com indignação que a Assembleia da República 
de Moçambique tomou conhecimento do massacre de 12 
de Novembro de 1991, cometido pelo exército indonésio, 
no Cemitério de Santa Cruz, em Dili. 

Condenamos esta acção contra populações desarmadas 
e apoiamos resolutamente o princípio da abertura dum 
inquérito conduzido por uma comissão internacional cre-
dível. 



2. A Assembleia da República, solidária com a resis-
tência do povo maubere à ocupação, e consciente de que 
o clima político internacional é mais favorável a uma so 
lução aceitável da questão de Timor - Leste, exige que: 

a) o governo indonésio cesse a repressão e os julga 
mentos, o terror e os massacres contra a popu-
lação timorense; 

b) sob os auspícios da O. N. U., be inicie um processo 
de negociações entre Portugal, a Indonésia e as 
forças patrióticas mauberes, com vista à apli-
cação do direito inalienável do povo maubere 
à auto - determinação e independência nacional; 

c) os direitos humanos, o direito internacional e as 
resoluções da Assembleia Geral das Nações 
Unidas sobre T I M O R - LESTE sejam respeita-
dos. 

3. A Assembleia da República regozija - se com a «De-
claração de S. Tomé e Príncipe sobre T I M O R - LESTE», 

aprovada recentemente pela Cimeira dos «Cinco», e saúda 
o governo moçambicano pela contribuição dada à causa 
de auto - determinação do povo maubere. 

4. A Assembleia da República exorta o governo moçam-
bicano a redobrar os esforços com vista à solução defini-
tiva do problema de T I M O R - LESTE e à libertação da-
quele povo irmão. 

Aprovada pela Assembleia da República 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Marcelino 
dos Santos. 

Resolução n.° 6/92 
de 3 do Abril 

1. A 4.a Sessão da Assembleia da República tomou 
nota da informação prestada nos termos da Constituição, 
pelo Procurador Geral da República. 

2. A 4.a Sessão da Assembleia da República manda a 
Imprensa Nacional publicai a informação. 

3. A 4.a Sessão da Assembleia da República mandata 
a Comissão de Assuntos Constitucionais, Jurídicos e de 
Legalidade para estudar a informação a submeter à 5.a Ses-
são o resultado do estudo e propor medidas que visem a 
observância das leis e da deontologia profissional nos ser-
viços públicos. 

Nos seus trabalhos a Comissão poderá integrar ou trot, 
deputados ne cumprimento desta tarefa. 

4. A 4.a Sessão da Assembleia da República recomenda 
que o Conselho de Ministros elabore e leve a cabo medidas 
para uma mais rigorosa aplicação da legislação em vigor 
com vista a moralização do serviço público e luta contra 
a criminalidade e que apresente à 5.a Sessão uma infor 
mação sobre as acções realizadas. 

5. A 4.a Sessão da Assembleia da República afirma o 
seu apoio à Procuradoria - Geral da República na realizaçã 
do seu trabalho. 

Aprovada pela Assembleia da República. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia da República, Marcelino 
dos Santos. 


