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39 Anos da OJM
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s jovens moçambicanos devem deixar de 
ser idealistas e tomarem o campo como 
local para produzir comida para fazer 
face a situação de escassez de alimentos 

e desenvolver outras actividades rumo ao progresso 
do país.
Este desafi o foi lançado pelo Presidente da FRELIMO, 
Filipe Jacinto Nyusi, durante um encontro com os jovens 
fi liados à Organização da Juventude Moçambicana 
(OJM), no quadro das celebrações da passagem 
dos 39 anos da sua criação, cujas cerimónias 
centrais tiveram lugar em Mahubo, distrito de Boane, 
na Província de Maputo, coincidindo com abertura a 
ofi cial do acampamento provincial juvenil, promovido 
por esta agremiação juvenil que Organização braço 
juvenil da FRELIMO.
Segundo o Chefe do Estado, não deve haver espaço 
para palavras, mas sim para o trabalho. “Falar, analisar, 
observar pode ser fácil, mas é no terreno que deve 
se produzir. Queremos jovens que fazem as coisas 
acontecerem”, vincou o Presidente Filipe Nyusi, para 
quem a juventude da FRELIMO só se distingue nas suas 
acções de mobilizar e explicar ao povo, por exemplo: 

que é preciso purifi car a água com cloro para evitar 

a cólera; usar a rede mosqueteira para se prevenir da 

picada pelo mosquito causador da Malária.

No que se refere ao acampamento juvenil, o Presidente 

da FRELIMO e Presidente da República, Filipe Jacinto 

Nyusi, considerou o evento de especial para a 

juventude por se tratar de um momento de partilha 

de opiniões entre os jovens, na busca de soluções 

para vários desafi os que o país enfrenta.

Instou, na ocasião, aos jovens para a necessidade de 

continuarem a se envolver activamente no processo de 

desenvolvimento do país, objectivo comum de todos 

os moçambicanos. Indicou, por outro lado, que para 

ter aquilo que se pode chamar de oportunidades 

iguais, uma das maiores preocupações da juventude, 

é necessário que esta camada social aprenda a 

saber fazer e, acima de tudo, ter espírito patriótico.
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Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
defende que a divulgação de mensagens sobre 
a prenvenção da SIDA, através de uso de linguas 
locais, pode conhecer resultados promissores no 
combate ao vírus que causa a doença.
Segundo o Chefe do Estado, que falava nesta 
quinta-feira, em Maputo, por ocasião das cerimónias 
centrais do Dia Mundial de luta contra a SIDA, 
assinalado sob o lema “Por Amor à Vida Eu Protejo-
Me do HIV & SIDA”, a clareza na transmissão dos 
conteúdos de protecção contra a doença é um 
elemento essencial para que todos os cidadãos 
sejam sensibilizados, sem excepção. 
Filipe Nyusi recomendou que nas acções de 
prevenção desta doença, deve-se melhorar a 
comunicação, através da utilização das línguas 
nacionais e envolvimento dos líderes comunitários e 
religiosos, bem como o aproveitamento das práticas 
socio-culturais favoráveis a comportamentos 
saudáveis.
Para o Presidente da República, 1 de Dezembro 
deve servir de momento para reforçar a união e 

solidariedade para com os infectados pelo vírus. 
“A sociedade, em geral, e as famílias, em particular, 
foram chamadas a estar na vanguarda da 
educação das crianças, jovens e adolescentes. Eles 
são o garante de uma geração livre do HIV & SIDA”, 
sublinhou Filipe Nyusi.
Indicou que a mudança de atitude e adopção de 
práticas saudáveis continuarão a ser um grande 
diferencial para a redução acentuada dos níveis 
de infecção.“A nossa atitude por vezes infl uenciada 
por falta de conhecimento, pelas práticas culturais 
ou sociais e crenças, sendo que somos chamados a 
adoptar atitudes positivas face à saúde em geral”, 
disse o Chefe do Estado.
Na ocasião, o Presidente Filipe Nyusi lançou uma 
palavra de apreço para os profi ssionais da saúde, 
médicos tradicionais, sociedade civil e todos aqueles 
que de forma directa e indirecta se engajam no 
quotidiano para o fi m do HIV e SIDA.
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Presidente da República e Comandante-
Chefe das Forças de Defesa e Segurança, 
Filipe Jacinto Nyusi, instou as Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique a 

serem proactivas, de modo a responderem aos 
desafi os que se impõem pela conjuntura, actual, 
que se vive no país e, sobretudo, no compromisso 
contínuo em resgataz a paz para o bem de todos. 
O Chefe do Estado, que falava na abertura do 
XVII Conselho Coordenador do Ministério da 
Defesa Nacional, que decorreu recentemente 
em Maputo sob o lema: “Sector da Defesa 
Aprimorando Estratégias para a Consolidação da 
Paz, Segurança e Integridade Territorial”, disse que 
o evento ocorre num momento de muitos desafi os 
para os moçambicanos, tendo em consideração 
os acontecimentos de natureza político-militar e 
socioeconómicos que o país vive actualmente. 
Para o Presidente Filipe Nyusi, o lema “Sector 
da Defesa Aprimorando Estratégias Para a 
Consolidação da Paz, Segurança e Integridade 
Territorial”, espelha a clareza das FDS quanto 
aos actuais desafi os do sector e representa o 

compromisso de defender a integridade territorial 
e física dos moçambicanos. 
“Estamos convictos de que o Ministério da 
Defesa Nacional irá concertar as suas acções 
integrando-as num programa conjunto de 
pacifi cação do país, condição essencial para o 
contínuo desenvolvimento nacional harmonioso 
e sustentável”, disse o Presidente da República, 
lembrando as FDS que é sua missão exercer o 
controlo efectivo e integrado de todos os espaços 
terrestre, marítimo e aéreo.
O encontro, de três dias, analisou dentre 
outros temas, o estágio da implementação do 
Plano Económico e Social de 2016, resultante 
da concertação social e transformando num 
instrumento orientador para o desenvolvimento do 
sector da defesa.
Por seu turno, o sector de Defesa Nacional 
compromete-se em tornar o Homem o epicentro das 
suas prioridades, onde a formação, infra-estruturas, 
logística e saúde militar, constituem pilares que 
neste momento continuam a registar progressos.
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processo de divulgação das teses 
rumo ao 11º Congresso e eleições 
internas da FRELIMO decorre sem 
sobressaltos, caracterizando se pelo 

envolvimento de todos os membros, militantes.
A garantida foi dada, há dias, por Verónica 
Nataniel Macamo, Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central de Assistência a 
província de Gaza, que falava durante a 
realização da 8ª Sessão Ordinária do Comité 
Provincial, para analisar, enrtre outros pontos,  
as actividades realizadas pelo órgão durante 
o primeiro semestre do ano em curso.
Verónica Macamo enalteceu o trabalho 
realizado pelo Partido na Província e apelou 
para que as acções  continuem a um rítimo 
acelerado de modo a assegurar que o Gabinete 
de Preparação do 11º Congresso alcance 
sucessos nas suas execuções em curso na base.
De referir que ainda em Gaza, a FRELIMO 
tem vindo a realizar retiros com objectivo de 
fortalecer a união e coesão entre os quadros 

do nosso Partido, ao nível da província de Gaza
Por seu turno, a Organização da Mulher 
Moçambicana em Gaza, ofereceu recentemente 
ao Infantário Provincial, produtos alimentares 
e de higiene, vestuários e roupas de cama, 
utensílios de cozinha, em apoio às crianças 
órfãs e vulneráveis daquele centro infantil.
A Directora do Centro, Emi Gisela Fache, 
agradeceu o gesto e sublinhou que esta 
ajudaveio no momento em que aquela unidade 
depara-se com difi culades, com destaque para 
os cuidados sociais básicos.
Ainda em Gaza,o Comité Distrital da 
Organização Juventude Moçambicana em Xai-
Xai, realizou a sua 3ª Sessão Ordinária, com 
a participação de cerca de 90 jovens, entre 
membros do  Secretáriado Provincial, dirigentes 
do Partido e Governo ao nível do distrito.
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Distrito de Boane, Província de Maputo, 
foi o local escolhido pela Organização 
da Juventude Moçambicana, OJM, para 
promover um acampamento que reuniu cerca 

de 1000 jovens provenientes dos oito distritos desta 
parcela do país, no âmbito das cebrações dos 39 
anos da criação desta que é a maior e mais antiga 
agremiação juvenil do país, assinalados a 29 de 
Novembro corrente.
O Secretário-Geral da OJM, Mety Gondola, disse que 
o acampamento, tinha por objectivo orientar uma 
refl exão nacional sobre as principais prioridades da 
juventude, com destaque para a necessidade de 
assegurar a sua participação nos vários domínios 
de actividades, nomeadamente a acção social e de 
natureza humanitária.
“O acampamento visa igualmente, mobilizar a juventude 
e a população em geral, para a necessidade 
de promoção e realização de actividades de 
benefi ciência, caridade e solidariedade aos cidadãos 
vulneráveis, carentes e vítimas das calamidades 
naturais”, acrescentou o Secretário Geral da OJM.
Segundo Gondola, os 39 anos da OJM representam 

a passgem de testemunho nas várias etapas do 
processo de edifi cação de Moçambique, onde a 
OJM sempre desempenhou um papel importante.
Aliás, o Secretário Geral da OJM fez questão de 
vincar que a Organização que dirige se assume 
como celeiro de dirigentes desta nação, desde a 
sua criação, em 1977, sob liderança do Presidente 
Samora Machel. 
Salientou que a juventude hoje deve continuar 
munida de valores nobres como sejam a cultura de 
trabalho, a auto-estima, a solidariedade para com o 
próximo, o respeito e o amor pela paz, para que a 
curto prazo Moçambique seja próspero e continue a 
afi rmar-se no concerto das nações.
Mety Gondola afi rmou que a OJM continua inspirada 
nos ideais dos jovens de 25 de Setembro e da 
Geração 8 de Março, que souberam erguer bem alto 
a bandeira da jovem nação, destacando-se nas 
frentes diplomática, defesa da soberania, educação, 
saúde, agricultura, transporte, industria, prestação de 
serviços, entre outros sectores.
De referir que as celebrações dos 39 anos OJM 
decorreram em todo o território nacional e foram 
intercalados por palestras, actividades desportivas 
e culturais.
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Presidente da Organização da Mulher 
Moçambicana, OMM, e Esposa do 
Presidente da República, Isaura Nyusi, 
endereçou uma mensagem de felicitação 

à Organização da Juventude Moçambicana, 
OJM, por ocasião da passagem do 39º 
aniversário da sua criação, assinalado a 29 de 
Novembro último.
a mensagem, Isaura Nyusi indica que este 
acontecimento remete as mulheres, em particular 
e a sociedade em geral, uma profunda refl exão 
sobre o papel importante desempenhado pela 
juventude em prol do desenvolvimento do país.
Segundo a OMM, os ideais que levaram a 
criação desta organização, a 29 de Novembro 
de 1977, pelo Primeiro Presidente de Moçambique 
independente, Samora Moisés Machel, ainda 
prevalecem em nós e centram-se essencialmente, 
na consolidação da unidade nacional, na 
emancipação ideológica, política, económica e 

no combate a pobreza.
A mensagem sublinha ainda que, os jovens do 
futuro são hoje os nossos pilares bem assentes, 
numa plataforma poderosa que os torna 
verdadeiros agentes de mudanças positivas 
para o progresso de Moçambique.
“Pela passagem desta data, saudamos aos 
jovens de todo o país, que mesmo convivendo 
com situações adversas, que a sociedade e 
a natureza nos oferece, dedicam todas as 
suas Sinergias na superação de obstáculos 
que enfrentam no seu dia-a-dia com vista a 
melhoria das nossas condições de vida”, indica 
a mensagem, desejando felicidades a todos 
os jovens, unidos do Rovuma ao Maputo e do 
Zumbo ao Índico, na esperança de que o futuro 
de Moçambique está nas suas mãos.
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Partido FRELIMO continua fi rme 
nas suas acções humanitárias e de 
solidariedade para com as vítimas de 
Caphiridzange, distrito de Moatize, 

Província de Tete, causada pela explosão de 
um camião cisterna, que provocou a perda 
de vida de dezenas de pessoas. 
É quadro deste movimento que membros do 
Comité Provincial da FRELIMO em Nampula 
contribuíram com um valor estimado em 
50 mil meticais em apoio às vítimas de 
Caphiridzange, num gesto de solidariedade 
para com as famílias dos sobreviventes. 
O Primeiro Secretário Provincial da FRELIMO 
em Nampula, Agostinho Chelua, que fez este 
anúncio durante os trabalhos da VII Sessão 
Ordinária do Comité Provincial do Partido 
realizado recentemente, disse que o valor 
foi canalizado ao Governo da Província de 
Tete através do Comité local e espera que 

mais gestos de solidariedade possam ser 
manifestados pela sociedade civil e outras 
entidades. 
Chelua apelou, na ocasião, à população 
da província no sentido de continuarem 
a se empenhar no trabalho, tendo em vista 
o aumento da produção e produtividade 
agrícola para responder as necessidades 
internas e comercializar os excedentes e 
garantir a aquisição de outros bens. 
No que se refere a paz, Agostinho Chelua 
vincou a necessidade de cada cidadão se 
sentir um activista, para que o país possa 
continuar a perspectivar um futuro próspero, 
uma economia forte e sólida.
A VII Sessão Ordinária do Comité Provincial da 
FRELIMO tinha como agenda a apreciação 
e aprovação dos relatórios de actividades 
desenvolvidas pelo Partido e pelo  Governo 
de Nampula nos últimos seis meses, entre outros 
assuntos.
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os momentos fi nais do primeiro cíclo de eleições 
internas nas células, o Gabinete de Preparação 
do 11º Congresso ao nível do Distrito Municipal 
KaMubukwana faz um balanço positivo das acções 

levadas a cabo pelas brigadas de trabalho nos órgãos 
de base da FRELIMO.
Durante o período de 23 de Outubro à 20 de Novembro 
corrente foram revitalizadas cerca de 626 células de um 
total de 1046 e criadas 41 células novas, o que representam 
um total de 60%  do universo das células previstas.
O Chefe do Departamento de Administração e Finanças 
do Comité Distrital da FRELIMO em KaMubukwana, Serafi m 
Macamo, disse que o Gabinete de Preparação do 11º 
Congresso tem ainda por revitalizar cerca de quatrocentas 
células nos próximos dias.
Serafi m Macamo apelou aos Comités de Círculo, no sentido 
de acelerarem os processos internos, com observância 
do calendário estipulado pelo Gabinete Central de 
Preparação do 11º Congresso da FRELIMO, a ter lugar de 

26 de Setembro a 01 de Outubro de 2017, na Cidade 
da Matola, Província de Maputo.
Num outro desenvolvimento, Macamo solidarizou-se com 
as vítimas do incidente ocorrido em Caphiridzange, 
no distrito de Moatize, Província de Tete, que causou 
a perda de vida de vitimou de cerca de 100 
compatriotas nossos.
É triste o que aconteceu. Por isso, apela-se a todos 
militantes, simpatizantes ,em particular, e ao povo 
moçambicano, em geral, no sentido de envidarem 
esforços em solidariedade para com as vítimas daquele 
trágico acontecimento.
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COMISSÃO POLÍTICA DA FRELIMO
COMUNICADO DE IMPRENSA
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As Celebrações dos 39 anos da OJM decorreram em todo país


