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A obra, com custo estimado em 588 milhões de meticais, tem uma extensão de 362 
metros e permite a passagem de composições com mais de 100 vagões, contra 50 que 
anterior infra-estrutura suportava. A mesma vai permitir que, através da linha de Goba, 
sejam escoados anualmente cerca de 600 mil toneladas de minérios, cereais e calcário, 
bem como 300 mil toneladas de açúcar produzido na Suazilândia e exportado através 
do Porto de Maputo.
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Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

O Comité Central da FRELIMO, reunido na sua V Sessão 
Ordinária convocou o 11º Congresso da FRELIMO, a ter 
lugar na Cidade da Matola, Província de Maputo, de 26 
de Setembro a 1 de Outubro de 2017. 

Nestes termos, para a realização dos seus Congressos a 
FRELIMO sempre priorizou a elaboração de Teses que 
orientam os debates dos principais temas da vida do 
Partido e da Nação. O Processo de preparação de teses 
insere-se assim no contexto das práticas democráticas do 
nosso Partido e de auscultação massiva dos anseios e 
vontades de todos os moçambicanos. 

Uma fase importante da preparação do 11º Congresso é 
o estudo e debate da proposta de teses a todos os níveis, 
para o aprofundamento do conhecimento da realidade 
nacional e internacional e para a contribuição individual 
e colectiva na busca de soluções para os desafi os da 
actualidade e do futuro.  

A 10º Conferência Nacional de Quadros constitui um dos 
momentos privilegiados de preparação do 11º Congresso, 
um momento em que os quadros representativos dos demais 
diversos sectores irão discutir e promover um debate 
que permita a construção colectiva de uma mensagem 
orientadora, uma mensagem capaz de transmitir segurança 
aos caminhos que estamos a trilhar rumo ao desenvolvimento. 
Uma mensagem de encorajamento e de esperança, mas 
sobretudo de certeza de que venceremos todos os desafi os 
que temos em frente porque somos guiados pela FRELIMO, 
o Partido que transforma a sociedade moçambicana, que 
promove o Diálogo, ama e preserva a Paz, a Democracia e 
a Unidade Nacional.

Nos termos da alínea b), número 3 do artigo 61 dos Estatutos 
do Partido FRELIMO, a Conferência Nacional de Quadros 
tem “...Carácter consultivo para debater questões urgentes 
ou de importância fundamental “da vida do Partido. 

Irão participar na conferência 3000 Delegados e 
convidados que na sua maioria já se encontram na capital 
do país e na Província de Maputo para o esperado 
momento de debate democrático onde serão objecto de 
refl exão as seguintes teses:  

Tese 1- Unidade Nacional, Paz, Democracia e Reconciliação 
Nacional

Tese 2 – Organização e Funcionamento do Partido

Tese 3- Desenvolvimento Económico e Social

Tese 4- O Estado, a Descentralização e a Ética Governativa;

Tese 5: Cooperação Regional e Internacional

Colaboração: Adilson Virgílio, Emeriy Kere-

Kere, Hendro Nhavene e Artur Ricardo
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O 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
assegurou que a nova ponte ferroviária 
construída sobre o rio Umbeluzi, no 
distrito de Boane, Província de Maputo, 

vai impulsionar o crescimento da economia nacional 
e regional, dada a sua magnitude que permitirá 
os diferentes agentes económicos a operarem 
com muita celeridade e segurança. O Chefe do 
Estado que falava na Quarta-feira última, no acto 
de inauguração daquela infra-estrutura, disse que 
este é sinal do manifesto da agenda comum, a de 
construção do bem-estar social e inclusivo.
“Com a obra desta envergadura nesta linha 
de Goba, os diferentes operadores e agentes 
económicos nacionais e estrangeiros passam a ter 
ao seu dispor uma obra moderna e de qualidade, 
que vai garantir o transporte de pessoas e bens em 
condições seguras e em maiores quantidades”, disse 

Ponte 
Ferroviária 
de Goba vai 

impulsionar a 
economia 

o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, sublinhando que, a 
linha férrea de Goba reassume a sua importância 
estratégica no contexto da SADC. A obra, que 
custou cerca em 588 milhões de meticais, tem uma 
extensão de 362 metros e permite a passagem de 
composições com mais de 100 vagões, contra 50 
que anterior infra-estrutura suportava. A mesma 
vai permitir que, através da linha de Goba, sejam 
escoados anualmente cerca de 600 mil toneladas 
de minérios, cereais e calcário, bem como 300 mil 
toneladas de açúcar produzido na Suazilândia e 
exportado através do Porto de Maputo.
No âmbito do desenvolvimento dos projectos 
regionais, a ponte recém-inaugurada, fi ca associada 
ao projecto Suazi Railway Link entre a África do Sul 
e a Suazilândia que tem como principal objectivo 
servir de apoio ao Corredor de Durban/Richards 
Bay, permitindo o escoamento do carvão localizado 
na região sul-africana de Witbank que poderá fl uir 
para os portos de Richards Bay ou para o Porto de 
Maputo, através desta rota.
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C
erca de três mil pessoas, entre 
delegados e convidados, provenientes 
de todo o país em representação de 
diferentes sectores de actividades, 

estão a participar na Reunião Nacional de 
Quadros da FRELIMO, marcada para os dias 1 
a 3 de Outubro do ano corrente, na Cidade da 
Matola, capital provincial de Maputo.
O Secretário-Geral da FRELIMO, Eliseu Joaquim 
Machava, que coordenou a preparação do 
evento que decorre na Escola Central do Partido, 
recinto que vai acolher o evento, assegurou que 
estão todas as condições criadas para que 
tenha lugar o debate em torno de tudo que 
pode contribuir para o crescimento do país 
e para a preparação dos militantes para os 
próximos desafi os eleitorais.
“Moçambique precisa do contributo de cada um 

FRELIMO 
aprofunda 
debate de 

teses ao 11º 
Congresso

de nós para continuar a registar progressos. Por 
isso, queremos que os diferentes segmentos da 
nossa sociedade marquem sua presença nesta 
reunião”, acrescentou Machava.
De referir que o Secretário-Geral da FRELIMO 
visitou todas as províncias, com vista a análise 
das propostas de teses que farão parte dos 
debates no 11º Congresso da FRELIMO, a ter 
lugar de 26 de Setembro e a 1 de Outubro de 
2017, na cidade da Matola.
Num outro desenvolvimento, Machava disse 
não haver dúvidas que os ataques dos 
homens armados da Renamo e as condições 
impostas pelo seu líder, relativamente as Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique, constituem 
manobras para inviabilizar o decurso normal 
das conversações em curso, tendo em vista o 
diálogo ao mais alto nível, entre o Presidente 
da República Filipe Nyusi e o líder daquele 
movimento armado.
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O 
Chefe do Gabinete Provincial de 
Preparação do 11º Congresso da 
FRELIMO em Nampula, Agostinho 
Cheleua, considera que a 

realização do 11º Congresso constitui um 
momento de importância particular, porque 
tem a elevada missão de encorajar os membros 
do Partido e os moçambicanos a prosseguirem 
com as acções que visam consolidar a paz e 
unidade nacional.
Segundo Cheleua, o Congresso é uma ocasião 
de festa, reforço da unidade e coesão no 
seio dos militantes do Partido. “É o momento 
em que todos têm opinião que visa satisfazer 
o desenvolvimento robusto da FRELIMO”, disse 
aquele dirigente da FRELIMO.
O Gabinete Provincial de Preparação do 11º 
Congresso da FRELIMO em Nampula é composto 

pelo Agostinho Chelua e Victor Borges como 

chefe-adjunto e compreende vários sectores, 

tais como mobilização, propaganda, logística, 

segurança, comunicação e relações públicas.

O Congresso é o evento mais alto do Partido, 

pois, é um momento de decisões e de eleição 

dos novos membros dos órgãos centrais do 

Partido.

Segundo o membro da Comissão Política 

da Frelimo e Chefe da Brigada Central de 

Assistência à Província de Nampula, Filipe 

Paúnde, a realização do Congresso constitui 

um momento de importância particular, porque 

este tem a elevada missão de encorajar os 

membros da FRELIMO e os moçambicanos a 

prosseguirem com acções que visam consolidar 

a paz.

Congressos 
são momentos 
de importância 
particular para 

o Partido
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A
s conferências distritais de quadros, na 
Província da Zambézia, que culminaram 
com a 10ª Conferência Provincial, 
constituíram um momento de fortalecimento 

do debate interno no seio da FRELIMO. Segundo o 
Chefe do Gabinete Provincial de Preparação do 
11º Congresso, Paulino dos Santos Lenço, o ponto 
que mereceu maior debate foi o da Organização 
Interna do Partido. 
Os militantes recomendaram que a Direcção 
do Partido aos mais diversos níveis a visitarem e 
interagirem cada vez mais com as células. Para estes, 
a sustentabilidade do Partido deve ser garantida 
por projectos económicos, geração de renda e de 
investimento, em vez de continuar-se a depender 
das contribuições. Porém, deve se potenciar a 
contribuição dos partidos amigos, incentivando-os 
também para se pronunciarem face às acções de 
agressão da Renamo, condendando o facto de 
esta manter um grupo no Parlamento e outros nas 

matas a assassinar pessoas, a roubar e destruir bens 
e infraestruturas. Para a Província da Zambézia, que 
foi fustigada pelas cheias em 2015 e muitas pontes 
e estradas foram destruídas pelas enxurradas, a 
FRELIMO pretende que se aposte na reposição e 
desenvolvimento das infra-estruturas.
Segundo o Primeiro Secretário Provincial, os quadros 
da FRELIMO naquela parcela do País exigem que os 
Primeiros Secretários Distritais tenham direito a casa, 
pois não faz sentido dirigir o Partido sem habitação 
condigna. 
Paulino dos Santos Lenço, disse que a 10ª Conferência 
Provincial de Quadros foi a mais importante na 
história da Zambézia, destacando-se pelo nível de 
contribuição dos militantes, cumprimento de horários, 
rigor na logística e elevado número de delegados.
Assistiram à conferência provincial de quadros 600 
delegados, sem contar com os grupos culturais da 
OMM, ACLLN, Lugela, Mocuba e da Cidade de 
Quelimane.

Partido
deve criar 

projectos para 
se tornar auto-

sustentável
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N
o decurso das conferências distritais e 
provincial de quadros na Província de 
Gaza, visando obter contribuições para 
a conferência nacional, os temas mais 

debatidos foram a Organização e Funcionamento 
do Partido e o Desenvolvimento Económico e Social.
Segundo o relatório apresentado pelo Primeiro 
Secretário da FRELIMO em Gaza, Zacarias Sonto, 
para melhor organização e funcionamento do 
Partido, os delegados propõem uma introspecção 
e tomada de medidas visando o resgate da 
euforia popular, face aos interesses da FRELIMO. 
Os quadros de Gaza apelam à coesão interna 
e a aplicação rigorosa das sanções previstas na 
legislação da organização. A limitação, em dois, 
dos mandatos dos titulares dos órgãos executivos 
do Partido para dois mandatos de 5 anos cada, 
incluindo Deputados da Assembleia da República 
e membros das Assembleias Provinciais e Municipais. 

Província
de Gaza aposta
na organização 
do Partido e no 

Desenvolvimento

Propõe-se a criação de comités de localidade 
bem como comités de zonas nas cidades, a eleição 
dos comités de verifi cação ao nível de zonas e a 
reintrodução da formação político-ideológica dos 
quadros da FRELIMO.
No tema sobre o Desenvolvimento Económico e 
Social, o segundo mais debatido, os delegados às 
conferências de quadros em Gaza sugerem que 
as represas e outras infra-estruturas de irrigação 
estejam estar orientadas para a conservação de 
água, para garantir a produção e a produtividade, 
mesmo em períodos de estiagem. Tendo em conta 
a preparação do homem para o trabalho, a 
FRELIMO em Gaza propõe o incentivo à produção 
escolar como forma de incutir nos alunos o “Saber 
Ser”, “Saber Estar” e” Saber Fazer”, a aposta no 
ensino técnico profi ssional e vocacional para a 
criação do auto emprego e facilidades de crédito 
para fi nanciamento as iniciativas privadas.
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O
s delegados à 10ª Reunião Provincial 
de Quadros, decorrida em Tete no dia 
3 de Setembro de 2016, recomendaram 
a implementação efectiva da Lei dos 

Partidos Políticos e o desarmamento da Renamo, 
a promoção de educação cívica e patriótica 
à população, o combate vigoroso contra 
o nepotismo, corrupção, calúnias, localismo, 
egocentrismo, tribalismo. Igualmente, pretendem 
que o cumprimento do Serviço Militar Obrigatório 
deixe de ser discriminatório, incorporando todos 
os cidadãos independentemente da raça, 
origem étnica e religião, bem como a obrigação 
de as empresas a divulgarem previamente as 
necessidades de técnicos e especialidades.
No que tange à organização e funcionamento do 
Partido, os delegados sugerem a expansão das 
escolas do Partido e o relançamento do estudo 
político e a capacitação política e ideológica dos 

Delegados
de Tete 

recomendam a 
implementação 

efectiva da lei  dos 
partidos 

dirigentes do Partido e da nova geração. Consta a 

inda no role das recomendações a tradução para 

as línguas locais o manual das células, a criação 

dos Comités de Zona ao nível das Sedes dos 

Distritos e dos respectivos Comités de Verifi cação. 

Pretendem ainda a limitação de mandatos nos 

órgãos do Partido, no Governo e nas Assembleias 

Municipal, Provincial e da República.A FRELIMO 

em Tete recomenda a fi scalização rigorosa das 

actividades das mineradoras, implementação 

de políticas macroeconómicas que permitam a 

valorização da moeda nacional na linha fronteiriça 

e a garantia da qualidade de ensino, evitando as 

alterações constantes dos curricula.

A proliferação de líderes comunitários estrangeiros, 

ONG’s e de seitas religiosas, que na sua maioria 

interferem em assuntos políticos e programas de 

governação, preocupam a FRELIMO em Tete.
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E
m  Manica,  os debates da Conferência Pro-
vincial de Quadros incidiram na análise da 
organização e funcionamento do Partido, 
situação político-militar. Os delegados estudaram 

as formas para garantir o funcionamento pleno das 
células, fundamentalmente onde os focos de tensão 
político-militar são maiores. Nesses locais, a actividade 
partidária é feita clandestinamente por causa do risco 
de os militantes serem assassinados ou sequestrados. 
Os delegados às conferências distritais e províncias 
de quadros recomendaram a melhoria da assistência 
às bases, enquanto esforços decorrem para resolver a 
questão das acções armadas da Renamo. Como forma 
de garantir a segurança dos camaradas, os quadros 
sugeriram a sua integração no policiamento comunitário 
nas zonas de confl ito para fazer o trabalho político 
e de vigilância. Os processos eleitorais no Partido 
também mereceram acesos debates em Manica. Por 
exemplo, segundo a Chefe do Gabinete Provincial de 
Preparação do 11º Congresso da FRELIMO, Ana Maria 

Funcionamento
 do Partido 

dominou debates 
na conferência 

de Manica
Chapo, acontece que o 1º Secretário do Comité de 
Círculo, ao indicar um candidato único para as eleições 
na célula, dilui o processo eleitoral e a democracia 
interna do Partido. Para melhorar o funcionamento do 
Partido, os delegados de Manica propõem a criação 
de novos Comités de Zona, porque há difi culdades de 
fazer assistência às bases. 
As delocaçõesdas brigadas não satisfaz as 
necessidades das bases, por exiguidade de tempo e 
dispersão dos Comités de Zona. Foi sugerida ainda a 
criação de Comités de Localidade pois, actualmente, 
não existe uma estrutura política àquele nível, entre o 
Comité de Zona e o Comité de Círculo. A pertinência 
também resulta de haver mais de 10 Comités de Zona 
ou Círculo, sem que haja Comités de Localidade.
Sobre a cooperação internacional, a Conferência 
Provincial recomendou uma estreita ligação 
entre os comités de distrito, nas fronteiras, com as 
células do Partido nos países vizinhos para melhor 
acompanhamento. “É necessário uma concertação com 
as alfândegas para melhor concertação entre estas os 
comerciantes transfronteiriços”, concluiu.
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O 
desencadeamento da luta armada 
de libertação nacional, a 25 de 
Setembro de 1964, libertou a terra e 
os homens do colonialismo português, 

sendo fundamental valorização desta conquista 
e os ideais que levaram à vitória do povo 
moçambicano.
A afi rmação foi feita pelo porta-voz da FRELIMO 
e Secretário do Comité Central para Mobilização 
e Propaganda, António Niquice, por ocasião das 
comemorações da passagem do 25 de Setembro, 
dia das Força Armada de Defesa de Moçambique. 
O Secretário Niquice disse que os jovens devem 
valorizar as conquistas da independência no 
seu dia-a-dia nAs diferentes frentes batalha pelo 
desenvolvimento de Moçambique.
Segundo António Niquice, o País tem que continuar 
a produzir para o consumo e exportar com vista a 

equilibrar a balança de pagamentos e melhorar 

as condições de vida dos moçambicanos.

“Os desafi os são vários em diferentes frentes. Há 

necessidade de continuarmos engajados na 

consolidação das nossas conquistas, aprofundar 

a descentralização, consolidar a paz e a unidade 

nacional, face as ameaças que estão a colocar 

em causa o Estado de Direito”, sublinhou Niquice, 

para quem nos tempos registam-se acções da 

Renamo que violam violação da Constituição da 

República, tais como ataques contra alvos civis, 

destruição de bens e infraestruturas, bem como a 

restrição da circulação de pessoas e bens.

O porta-voz da FRELIMO disse que as entidades 

de direito estão a cuidar deste assunto criminal, 

porque, segundo a fonte, ninguém está acima da 

lei.

É importante 
valorizar o 
legado da 

“Geração do 25 
de Setembro”
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A 
FRELIMO, ao nível da Província de Maputo 
defende que, as potencialidades dos 
recursos existentes neste ponto do país, 
tais como rios, solos fértis, pedras para a 

construçõa civil, podem criar condições para a 
dinamização da economia local. 
O Primeiro Secretário da FRELIMO na Província de 
Maputo, Lote Maueia, disse que a maximização 
do uso e aproveitamento destas potencialidades 
é um assunto merecendo profundo discussão 
pelos militantes nos seus Órgãos à todos níveis. 
Durante as reniões de  preparação das teses a 
serem submetidos ao debate no 11º Congresso 
do Partido, que concidentemente, terá lugar neste 
ponto do País. 
Disse ainda no mesmo âmbito, os Órgãos discutem 
sobre as melhores formas de dinamizar as acções 
do Partido ao nível da base, com vista a fortelecer 

Temos 
de apostar 

nos recursos 
existentes 

localmente 
o espírito de coesão no seio dos militantes.
De acordo com Maueia, o compromisso da FRELIMO 
é no sentido de tudo fazer para que a população 
tenha sempre a consciência da necessidade de 
preservação da paz, consolidação da unidade 
nacional, do espírito patriótico e que continue 
engajada na produção, no quadro do cumprimento 
da agenda nacional de desenvolvimento.
“FRELIMO é sempre pelo bem-estar de todos os 
moçambicanos, sendo por isso, que as suas acções 
visam impulsionar o crescimento económico e 
melhorar cada vez mais as condições de vida dos 
cidadãos”, sublinhou.
Entretanto, segundo Maueia, apesar das 
difi culdades impostas pela seca aos agricultores 
da Província de Maputo, a FRELIMO tem estado 
a incentivar os produtores a fazerem o máximo de 
aproveitamento dos recursos existentes localmente, 
por forma a minimizar os efeitos provocados por 
este fenómeno, associado à crise económica 
imposta pela conjuntura internacional.    
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U
nidade Nacional, Consolidação da 
Paz, Democracia Desenvolvimento 
Sustentável, Erradicação da Pobreza, 
Descentralização, Ética Governativa e 

Cooperação Regional e Internacional, costituem 
a propostas de teses da FRELIMO na Cidade 
de Maputo, a serem submetidas ao debate no 
11º Congresso da FRELIMO, marcado para o 
26 de Setembro a 1 de Outubro de 2017 na 
Cidade da Matola, Província de Maputo.
O Secretário da FRELIMO na Cidade de 
Maputo e Chefe do Gabinete de Preparação 
do 11º Congresso, Francisco Mabjaia, disse 
que estes temas resultam dos debates havidos 
durantes as Reuniões de Quadros ao nível dos 
órgãos do Partidos, no quadro do exercício da 
recolha de contribuições dos militantes, visando 
a elaboração dos termos de referência das 

Cidade de  
Maputo inclui 
cooperação 

internacional 
na proposta de 

teses 
teses ao Congresso.
Na abordagem sobre a Unidade Nacional, 
Paz, Democracia e Reconciliação Nacional, 
os Quadros da FRELIMO na capital do País 
defendem a necessidade de cessação imediata 
dos actos de desestabilização perpetrados 
pelos homens armados da Renamo, apontando 
o diálogo como melhor caminho para o alcance 
da paz efectiva. “Aquele movimento deve ouvir 
a voz do  povo e assumir que só com diálogo 
é que se pode alcançar solução de qualquer 
problema”, disse Mabjaia. 
As reuniões de Quadros da FRELIMO na 
Cidade de Maputo decorreram num ambiente 
de festa, caracterizados por debates abertos, 
fortalecendo o espírito de coesão e disciplina 
partidária no seio dos militantes.
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A 
Organização da Mulher Moçambicana 
(OMM) está a harmonizar os métodos de 
trabalho dos secretariados provinciais 
visando imprimir maior dinâmica no 

funcionamento dos órgãos. Com efeito,  a 
organização promoveu, entre os dias 23 e 25 de 
Agosto corrente  na cidade da Matola, Província 
de Maputo, um seminário de capacitação, sob o 
lema “Mulher Moçambicana, Paz e Desenvolvimento”.
Segundo Mariazinha Niquisse, Secretária-
Geral da OMM, a formação será replicada 
desde os secretariados distritais até a base. 
Mariazinha Niquisse lembrou que alguns membros 
dos secretariados provinciais são novos, daí a 
necessidade de uma formação, incluindo as que já 
exerciam as suas actividades. “Pretendemos alcançar 
todas as dirigentes da nossa organização nesta 
formação que visa, essencialmente, uniformizar os 
métodos de trabalho no seio da OMM. Queremos 

Organização 
da Mulher 

Moçambicana 
capacita 

secretariados 
provinciais

ainda que os membros do secretariado saibam 
qual é o papel de cada de dirigente no processo 
do desenvolvimento do país”, sublinhou.
Foram ministradas no seminário matérias sobre o 
papel jurídico-legal da OMM na defesa dos direitos 
da mulher e da criança, organização, funcionamento 
e métodos de trabalho do Partido FRELIMO e da 
OMM, liderança, administração e fi nanças, paz e 
desenvolvimento. Casamentos prematuros, violência 
doméstica e HIV/SIDA foram outros assuntos que 
mereceram atenção neste seminário.  A timoneira da 
OMM recordou também que a mulher moçambicana 
está engajada na preservação da paz, unidade 
nacional e no trabalho rumo ao progresso do país. 
A formação antecede a realização da I Sessão 
Extraordinária do Conselho Nacional da OMM,  
que terá lugar no dia 27 de Agosto, na cidade da 
Matola, e que vai, dentre outras actividades, eleger 
dois membros para o preenchimento de vacaturas 
no Secretariado Nacional.
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O 
Secretário-Geral da Associação 
dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional, ACLLN, 
Fernando Faustino, defende que os 

moçambicanos, em geral e todos os fi liados na 
Associação, em particular, não devem se distrair 
da sua agenda principal, nomeadamente, a 
paz e o desenvolvimento.
Segundo Fernando Faustino, os moça-
mbicanos têm de continuar a pressionar a 
Renamo e o seu líder para abandonarem as 
armas e sair das matas e aceitar ao convite já 
formulado pelo Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, para um diálogo com vista o 
restabelecimento da paz em Moçambique.
Faustino reitera o apelo a Renamo no sentido 
de parar imediatamente com os ataques 
e, mais ainda, deixar de ser instrumento de 
desestabilização de Moçambique, “porque 

Estamos 
focados na 

agenda nacional 
que é de paz e 

desenvolvimento

pela via da força jamais alcançará o poder”. 
Disse que a Renamo, sendo um partido 
político legalmente inscrito, deve respeitar 
a Constituição da República e demais leis, 
abandonando a violência e abraçando as 
normas básicas da democracia de que se 
autoproclama pai, única via para alcançar os 
seus objectivos políticos.
Face às acções criminosas daquela 
organização que promove  a desestabilização 
do País desde fi nais da década de 70, a 
ACLLN solicitou ao Governo a atribuição de 
armas aos seus membros, para poderem se 
defender e participarem nos esforços para a 
garantia do ambiente de paz e harmonia em 
Moçambique. Exortou ainda à união de todos, 
reiterando que os Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional e todos os moçambicanos 
estão confi antes na governação da Frelimo 
e do Presidente Filipe Jacinto Nyusi, porque 
foram democraticamente eleitos.
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O 
Secretário Geral da OJM, Mety Gondola, 
manifestou–se contra os militantes que 
põe em causa o princípio da disciplina 
partidária, promovendo movimentos 

subversivos. 
“Permitam-nos que afi rmemos que é com muita 
preocupação que assistimos surgimento de 
tendência de movimentos de jovens, intervindo, 
sobretudo, nas redes sociais e nas cadeias 
televisivas, que deviam ser o espelho do respeito 
pelas decisões dos órgãos centrais da nossa 
organização”, disse o Secretário Geral da OJM.
Mety Gondola saudaou o Presidente da FRELIMO 
e Presidente da República de Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, pela sua liderança na preservação 
da Paz e na  consolidado a Unidade Nacional em 
Moçambique, elementos almejados pelo povo.
“Olhando para a liderança da FRELIMO e de 
Moçambique, usamos desta enaltecermos o 
esforço que declaradamente o Presidente Filipe 

OJM fi rme no 
cumprimento 
da disciplina 

partidária
Nyusi  empreende na busca de soluções para os 

problemas do povo Moçambicano”, acrescentou 

Gondola.

Gondola, eleito no Primeiro Congresso da da 

OJM, realizado em Novembro de 2015, enaltece 

o trabalho realizado pelos Secretários Gerais da 

OJM cessantes e garante continuar com as acções 

por eles iniciado. “São camaradas que, nos últimos 

anos, contribuiram para o engrandecimento da 

nossa organização”, concluíu.

O Secretário Geral da OJM destacou o facto de a 

FRELIMO e o seu Governo, depositarem confi ança 

na juventude nos diversos cargos de liderança.

“Nos processos de revitalização dos órgãos do 

Partido, a OJM tem vindo a afi rmar-se um viveiro da 

FRELIMO. Pois, acompanhamos com muito orgulho, a 

eleição para membros do Secretariado do Comité 

Central da FRELIMO, jovens forjados nas fi leiras da 

nossa organização”, sublinhou Gondola.
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A Comissão Política da FRELIMO defende que em face da actual conjuntura 
sócio-política e económica interna e internacional, o aumento da produção e da 
produtividade visando maior disponibilidade de alimentos, bens e serviços para o 
consumo interno, bem como o incremento das exportações, são os caminhos a 
adoptar para fazer frente as adversidades que afectam o nosso país.  

Reunida na quarta-feira última na sua 73ª Sessão Ordinária, alargada aos Primeiros 
Secretários dos Comités Provinciais e da Cidade de Maputo, a Comissão Política 
da FRELIMO, enalteceu o trabalho realizado pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi na 
frente diplomática, com realce para os resultados alcançados na recente visita aos 
Estados Unidos da América, que culminou com o fortalecimento das relações de 
cooperação, económicas, bilaterais e multilaterais ao nível das Nações Unidas e das 
instituições da Bretton Woods (Banco Mundial e Fundo Monetário InternacionaI)

Na ocasião, a Comissão Política registou com satisfação o galardão de Mérito na 
Conservação do Ambiente atribuído ao Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pela Fundação 
International Conservation Caucus Foundation, nos Estados Unidos da América, em 
reconhecimento do seu empenho na promoção e defesa do meio ambiente. 

A Comissão Política louva a postura de coragem e determinação que tem sido 
demonstrada pelo povo moçambicano perante as adversidades impostas pela 
acção desestabilizadora da Renamo, que tem resultado em mortes de civis, saque de 
bens da população, roubo de medicamentos e destruição de infraestruturas sociais 
e económicas,

A Comissão Política encoraja a todos os segmentos da sociedade a continuarem 
com a multiplicação de iniciativas tendentes à preservação da paz, tranquilidade e 
harmonia entre os cidadãos e a concentrarem todos os seus esforços no aumento 
da produção e produtividade rumo ao desenvolvimento. 

A Comissão Política avalia positivamente o trabalho realizado na organização da 10ª 
Conferência Nacional de Quadros a decorrer de 1 a 3 de Outubro e considera este, 
um dos momentos privilegiados de preparação do 11º Congresso, marcado para 26 
de Setembro a 1 de outubro de 2017, na Cidade da Matola, Província de Maputo.

Aumentar a produção e a produtividade
para maior disponibilidade de alimentos
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Nas visitas presidencias e nas reuniões com a população, o Presidente Filipe Nyusi incentiva 
a população a produzir para auto-sustento e para a geração de renda, a fi m de se alcançar o 
desenvolvimento e bem-estar.
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Bom dia Camaradas:

Com a FRELIMO e Nyusi Unidos,Com a FRELIMO e Nyusi Unidos,
Moçambique AvançaMoçambique Avança
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Momentos que caracterizam os eventos da FRELIMO, onde se debate ideias em torno de tudo que 
pode contribuir para o crescimento do país.
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O Camarada Presidente Filipe Nyusi continua empenhado na diplomacia económica e política, com 
objectivo de consolidar os ganhos já alcançados e promover a imagem de Moçambique.


