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Para o alcance de uma paz efectiva e duradoiraPara o alcance de uma paz efectiva e duradoira

Chefe de Estado endereça votos de uma Quaresma serenaChefe de Estado endereça votos de uma Quaresma serena

Na última Quarta-Feira de Cinzas, para os cristãos de todo o mundo, iniciou-se 
a Quaresma. Trata-se de um momento de refl exão profunda sobre os valores e 
princípios do cristianismo. É tambem um período de expiação e purifi cação do 
corpo e da alma como templos de exaltação da fé.
Pela ocasião, o Presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou à Comunidade 
Cristã moçambicana e aos Cristãos do mundo inteiro uma Quaresma serena.
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Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

O Camarada Presidente anunciou, esta semana, a composição 
da equipa internacional que vai assessorar o processo do 
diálogo politico em curso no país, com vista a alcançar uma paz 
efectiva. 

Sabendo que o desenvolvimento, alicerçado no bem-estar geral 
é a espinha dorsal da sua governação, o Camarada Presidente,  
faz notar que este não se pode efectivar sem a Paz. 

Daí que são notáveis os seus esforços para a busca de uma paz 
efectiva, aliás, como tem sempre defendido, tudo fará pela Paz, 
mas dentro do quadro legal. Isto signifi ca que todo o esforço 
que se tenha que fazer para se alcançar uma Paz efectiva vale 
a pena, desde que se conforme a Constituição da República, à 
qual jurou respeitar e fazer respeitar, no acto da sua tomada de 
posse. 

Enche-nos particularmente de alegria e orgulho, o posicionamento 
que o Camarada Presidente tem vindo a assumir em prol da Paz. 
Aliás, estamos, neste momento, a vivenciar um período de cessação 
temporária de hostilidades militares, como fruto dessa sua postura 
de abertura permanente para o diálogo, mas, sobretudo, pela 
coragem que tem demonstrado em assumir e experimentar novas 
fórmulas que nos conduzam a uma Paz efectiva e duradoura.

A abertura de uma linha de diálogo telefónico com o líder da 
Renamo e os consensos alcançados em sede desta abertura, 
encorajam-nos, como Partido e como Povo, a concedermos todo 
o apoio ao nosso Presidente, para que sinta que, buscando a 
Paz, está a seguir o compromisso de todo nós, demonstrando que 
governa tendo sempre em conta os interesses e aspirações do 
Povo moçambicano.

Incentivamos assim o Camarada Presidente a persistir na sua 
acção de busca de Paz, para que não se canse e busque sempre 
em nós e no seu Povo, mais força e inspiração, pois estamos juntos 
nesta longa caminhada. 

Bem-haja o nosso Presidente, bem-haja o Povo moçambicano, 
que, do Rovuma ao Maputo, têm sabido transmitir ao nosso 
Presidente o calor, o carinho, principalmente a mensagem de que 
estamos todos no mesmo barco, e que a Paz e o Desenvolvimento, 
são as nossas prioridades comuns.

Resta-nos, como Partido, como dirigentes a todos níveis, como 
militantes e como população em geral, difundir esta mensagem 
de Paz, de concórdia, de reconciliação entre os moçambicanos, 
pois temos todos a certeza de que somos fi lhos de uma mesma 
Nação: Moçambique.

Colaboração: Adilson Virgílio, Emeriy 
Kere-Kere, Hendro Nhavene e Artur 
Ricardo
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Filipe Nyusi 
inaugura centro 

comercial 
composto por 27 

lojas

O 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
efectuou, na semana passada, uma visita 
de dois dias à Província de Tete, para 
inaugurar o complexo comercial “Tete 

Mall”, composto por 27 lojas. 

Sobre a abertura do “Mall Tete”, o Chefe do Estado 
recordou que, numa das vezes em que esteve em 
Tete, visitou os mercados e soube que os produtos 
eram escassos e muito caros. Na sequência dessa 
constatação, o Governo mobilizou investidores para 
dinamizar o comércio naquela parcela do País. “A 
maneira de baixar os preços, é trazer mais coisas 
para aqui. Aquela loja vai baixar preços porque 
agora já não é só uma pessoa que vai buscar 
mercadoria a Beira ou a Maputo”. Esclareceu, de 
forma didática, Filipe Nyusi, o impacto que vai 
resultar do aumento da oferta através do “Mall 
Tete”. O complexo comercial emprega cerca de 
400 trabalhadores e, durante a construção, gerou 

600 postos de emprego.

Filipe Nyusi visitou o “Aviário Paula”, um 
empreendimento constituído por 10 pavilhões com 
capacidade de produzir 16 mil aves por cada 
campanha. O aviário emprega 80 trabalhadores 
e abate 2 mil aves por dia, colocando mercado 
44 mil frangos por mês. Toda a produção é 
vendida na Província de Tete e, no presente ano, 
será incrementada para 64 mil aves por mês.

Dirigindo-se à população, na sua chegada no 
Aeroporto de Chingodzi, o Chefe do Estado 
explicou que a visita ao “Aviário Paula”, que iniciou 
as actividades na década de 80, é uma resposta 
ao convite formulado durante a reunião com os 
avicultores em Nampula, no ano passado. “Viemos 
ver o trabalho que estão a fazer para melhorar a 
dieta alimentar das pessoas aqui. Criar galinhas 
em Tete é difícil, por causa do calor, mesmo assim, 
a empresa só tem 5% de perdas. Os serviços de 
pecuária [do pelouro da Agricultura] prestam 
assistência ao aviário”. Concluiu Filipe Nyusi.
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O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, criou um “Grupo de 
Contacto”, constituído por várias 
personalidades de países parceiros 

de cooperação, visando o alcance de uma 
paz sustentável em Moçambique. Integram o 
Grupo de Contacto sete (7) personalidades, 
designadamente, o Embaixador da Federação 
Suíça (Presidente do Grupo), o Embaixador dos 
Estados Unidos da América (Co-Presidente), o 
Embaixador da República Popular da China, 
o Embaixador do Reino da Noruega, o Alto-
Comissário da República do Botswana, a Alta 
Comissária do Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte e o Chefe da Missão da 
União Europeia em Moçambique.
A iniciativa presidencial enquadra-se no 
âmbito do processo de diálogo em curso 

CChheeffe doo Essttaaddoo 
cccrrriiiaaa ““GGGrupoo ddee 
Contacto” para 

dinamizar o 
dossier pazdossier paz

e na sequência do contacto directo entre 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o 
líder da Renamo, que culminou com a trégua 
prevalecente desde Dezembro de 2016.
O “Grupo de Contacto”, juntar-se-á às 
Comissões de Trabalho constituídas por 
entidades nacionais já designadas pelo Chefe 
de Estado moçambicano e a liderança da 
Renamo com mandato para se debruçarem 
sobre questões militares e descentralização.
Desde que a Renamo iniciou os ataques 
armados contra a população indefesa em 
2013, houve mais de 100 rondas negociais 
para pôr termo à violência, mas estes ataques 
cessaram, em fi nais do ano passado, graças 
à iniciativa do Presidente Filipe Nyusi, que 
contactou directamente o líder da Renamo.
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O 
Secretário-geral da FRELIMO, Eliseu 
Machava, efectuou, de 1 a 3 de Março 
corrente, uma visita de trabalho à 
cidade de Maputo, para acompanhar 

o processo de preparação do 11º Congresso do 
Partido, que se realizará de 26 de Setembro a 1 de 
Outro do ano em curso, na Cidade da Matola.
Eliseu Machava, além de avaliar a organização e 
o funcionamento dos órgãos do Partido, prestou 
solidariedade às vítimas das inundações, que 
fustigaram, recentemente, a capital do país. 
“Endereçamos mensagem de solidariedade com 
as populações afectadas pelas inundações e 
apelamos a todos para que olhem para esta 
situação com grande sentido de responsabilidade. 
É preciso retirar as populações de onde a situação 
obrigue e reconstruir onde é necessário”, disse 
Machava.
Para o efeito, segundo o Secretário-Geral da 

S l d FRE

Secretário-Geral 
da FRELIMO escala 
cidade de Maputo

FRELIMO, é necessária a solidariedade de todos. 
Aliás, o espírito de solidariedade não é novidade 
entre os moçambicanos. É uma cultura que deve ser 
sempre cultivada. Sublinhou.
Nos encontros com os órgãos do Partido, Eliseu 
Machava inteirou-se do debate das teses ao 
11ºCongresso e das eleições internas que tiveram 
início nas Células, Círculos e Comités de Zona. Disse 
que, durante os debates, os membros e simpatizantes 
deviam discutir também questões que tem a ver com 
a situação económica e social do país. 
Para Machava, é, também, tarefa de todos os 
moçambicanos, trabalhar, cada vez mais, para 
consolidar a Unidade Nacional e a paz, com vista o 
desenvolvimento do país. “O Presidente Filipe Nyusi, 
tem estado na dianteira na busca de uma paz 
efectiva. No entanto, esta é uma tarefa que deve 
envolver a todos os moçambicanos preocupados 
em ver o país a desenvolver”. Observou aquele 
dirigente da FRELIMO
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A 
A FRELIMO, na Cidade de Maputo, 
está envolvida num amplo processo de 
revitalização dos seus órgãos, tendo em 
vista o fortalecimento da coesão interna 

e aprofundamento da discussão das teses, rumo 
ao 11º Congresso.
Segundo o Primeiro Secretário da FRELIMO 
na Cidade de Maputo, Francisco Mabjaia, 
que falou, recentemente, no âmbito do 
processo das eleições interrnas nos órgãos 
do Partido, iniciada em Outubro último, foram 
revitalizadas na capital do País 10 mil células, 
cifra correspondente a mais de 95 por cento 
da meta planifi cada. A fase seguinte deste 
processo envolverá os 48 Comités de Zona 
existentes na Cidade de Maputo. 
O processo de revitalização dos órgãos 
internos do Partido é permanente e não se 

Cidade de 
Maputo acelera 

preparação do 11º 
Congresso  

cinge apenas à discussão dos documentos e 
às eleições internas, como também aprofunda 
a análise das questões que afectam a vida 
do povo. “Mais uma vez, no processo de 
revitalização dos Comités de Zona, faremos a 
analisaremos as questões que têm a ver com a 
situação real do país, tendo em vista a melhoria 
da vida das populações. Nestes encontros, 
serão discutidos assuntos relacionados com os 
transportes, saneamento do meio, criminalidade, 
provisão de serviços básicos e abastecimento 
de água.”. Disse.
A FRELIMO, na Cidade de Maputo, saúda os 
esforços desencadeados pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, na busca da 
paz efectiva no país, condição essencial para 
que o país continue a registar progressos rumo 
ao desenvolvimento.



7

A 
A Secretária Provincial da FRELIMO em Manica, 
Ana Chapo, defende que os militantes devem 
colocar sempre os objectivos do Partido em 
primeiro lugar e sempre, na sua actuação, 

se conformem com os documentos orientadores, com 
destaque para os Estatutos.
Ana Chapo, que falava no decurso da 10ª Sessão 
Ordinária do Comité Provincial, onde se analisou 
o desempenho do Partido e do Governo em 2016, 
bem como o plano de actividades para o presente 
ano, chamou atenção para a necessidade de os 
membros da FRELIMO colocarem os objectivos da 
organização acima dos individuais, vincando a 
importância da crítica e da auto-crítica.  “É com a 
crítica e auto-crítica que se descobrem os pontos 
fortes e fracos que podem ocorrer durante a 
realização das actividades do Partido, reforçando 
sempre a unidade e coesão interna”, sublinhou. 

Ana Chapo apelou para a necessidade do 
aumento da produção e produtividade, com vista 
o combate a fome, no quadro do cumprimento 
da orientação do Presidente Filipe Nyusi.
A dirigente do Partido em Manica referiu que 
a economia moçambicana resistiu aos vários 
factores adversos tais como a queda dos preços 
das matérias-primas no mercado internacional e a 
tensão político-militar. “No nosso país, a situação 
foi agravada ainda pelas calamidades naturais, 
os ataques dos homens armados da Renamo, que 
retraíram os investimentos”. Realçou Ana Chapo.
A sessão, que juntou, entre outros, membros do 
Comité Provincial, do Governo Provincial e 
dos governos distritais, secretários das zonas, 
presidentes dos municípios, membros do Comité 
Central residentes,  analisou os preparativos do 
11º Congresso, numa altura em que já terminaram 
as eleições a nível das células e dos círculos.

Impõe-se a 
valorização dos 

intrumentos 
orientadores do 

Partido
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A 
A Primeira-Dama da República de 
Moçambique, Isaura Nyusi, lançou, 
recentemente, na Cidade de Pemba, 
Província de Cabo Delgado, o “Projecto 

de Combate aos Casamentos Prematuros”, uma 
iniciativa do seu gabinete, cuja implementação 
decorrerá no triénio 2017/19. As províncias de 
Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete e Manica 
serão abrangidas numa primeira fase. 
Discursando na abertura do evento, que durante 
três dias decorreu sob o lema: “Rapariga Livre dos 
Casamentos Prematuros”, Isaura Nyusi disse que a 
iniciativa vai incrementar a consciencialização 
da sociedade na prevenção dos casamentos 
prematuros, gravidezes precoces e mortalidade 
materna. “Pretendemos, do mesmo modo, garantir 
maior nível de conhecimento, atitude e práticas 
saudáveis, tornando a sociedade, agentes de 

A sociedadeA sociedade
deve ser agente de  deve ser agente de  

mudança  contra mudança  contra 
os casamentos os casamentos 

prematurosprematuros mudança nas suas comunidades, face a este 
fl agelo”. Sublinhou a Primeira-Dama de Moçambique.
Para Isaura Nyusi, os casamentos prematuros 
constituem violação dos direitos humanos e 
da criança, com consequências graves no 
desenvolvimento dos menores e na sociedade. 
É na expectativa de travar estes males que o 
seu gabinete desencadeou de várias acções, 
com destaque para a adesão à campanha da 
União Africana para a prevenção e combate aos 
casamentos prematuros, bem como implementação 
de programas de saúde sexual e reprodutiva. 
A Primeira-Dama disse que o seminário tinha 
servido para a partilha de experiências nacionais 
e internacionais, na prevenção e combate aos 
casamentos prematuros e gravidezes precoces.
O evento contou com a participação de membros do 
governo, sociedade civil, parceiros de cooperação, 
entre outras individualidades.
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O 
O Presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, 
reuniu-se, esta 2ª feira, com os deputados 
da Bancada Parlamentar da FRELIMO, 
encontro no qual foi passada em revista 

a situação política, económica e social do País.
No encontro, que também marcou o início da V Sessão 
Ordinária da Assembleia da República, Filipe Nyusi 
partilhou com os deputados FRELIMO ideias sobre 
questões relacionados com a operacionalização de 
soluções para os problemas do país. A viabilização 
destas questões depende, segundo Nyusi, do 
empenho dos deputados da bancada maioritária 
na Assembleia da República.
Nyusi referiu-se, na ocasião, à importância da partilha 
de informações sobre o processo de governação e 
outros aspectos de interesse para os moçambicanos, 
sobretudo a estabilidade política e macroeconómica.
O Presidente da FRELIMO reconheceu, o trabalho 
árduo desenvolvido pelos mandatários do povo, 
destacando o apoio prestado na viabilização 

do Programa Quinquenal do Governo, a base 
para o Executivo poder funcionar e responder às 
inquietações da população.
“Não podemos prover água ou energia sem a 
aprovação dos planos de governação. Quando 
ouvimos que o distrito tal não tem energia signifi ca 
que apenas alguns pontos é que não possuem 
energia e isso graças ao trabalho que está sendo 
feito. Este é um encontro que já é uma tradição 
e visa aproximar mais a direcção do partido e a 
bancada e queremos, desta forma, criar condições 
para melhorar cada vez mais as nossas relações 
de trabalho”. Disse Filipe Nyusi, acrescentando que 
é uma plataforma que permite a discussão para 
manter a governação da FRELIMO bem articulada 
e fi rme como sempre foi.
Os deputados da AR aproveitaram o momento 
para, através dos respectivos círculos eleitorais, 
felicitar o Presidente Filipe Nyusi pela passagem do 
seu 58º aniversário natalício.

O P d d F l

É importante 
partilhar 

informação 
sobre a 

governação
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E
stão a decorrer em todo o país as 
conferências provinciais da Organização 
da Juventude Moçambicana (OJM). Os 
encontros enquadram-se nos preparativos 

da III Sessão Ordinária da organização, 
agendada para o mês de Março corrente, na 
cidade de Quelimane, capital da Província da 
Zambézia.
Neste contexto, o Secretário-Geral da OJM, Mety 
Gondola, está a efectuar visitas de trabalho 
às províncias, onde para além de participar 
nas conferências, procede a avaliação do 
nível de funcionamento dos órgãos de base 
e acompanha o cumprimento das orientações 
saídas do I Congresso da agremiação, 
realizado em Novembro de 2015. 
O Secretáro do Comité Central para 
Mobilização e Propaganda da OJM, Licínio 
Mauaie, disse que nesta digressão, Mety 

Gondola mantém encontros com jovens, com 
vista o reforço do compromisso para a busca 
da paz efectiva e o bem-estar. Licínio Mauaie 
disse ainda que o Secretário-Geral procede a 
entrega de motorizadas aos órgão locais da 
OJM, meios de que necessitam para dinamizar 
a realização das actividades da organização.
“A OJM sempre defendeu que o país precisa 
de jovens que se assumem cada vez mais 
dinâmicos e fi rmes na procura de soluções dos 
problemas do país e, entendemos que só com o 
trabalho abnegado no aumento da produção 
e produtividade e num ambiente de paz 
efectiva, os moçambicanos podem alcançar o 
desenvolvimento”, sublinhou Mauaie. 
Referiu ainda que já decorrem também em 
todo o país, os preparativos da festa dos 
40 anos desta que é a maior e mais antiga 
organização juvenil em Moçambique

d d

Mety Gondola
em digressão 

para acompanhar 
as conferências 

provinciais
da OJM
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Nos dias 24 e 25 de Fevereiro último, o Presidente Filipe Nyusi escalou a Província de Tete para cumprir 
promessas. Inaugurou o “Mall de Tete” e foi inteirar-se da indústria do frango. Falou da paz e encorajou a 
população de Tete a produzir mais para a alimentação e exportação.
Durante a inauguração do Centro Comercial de Tete, o Chefe do Estado deparou-se com uma família 
que estava a comprar dois bolos para o aniversário da filha. Na conversa com a família, Filipe Nyusi foi 
informado sobre essa circunstância e decidiu oferecer os dois bolos para a festa da menina, pagando do 
seu próprio bolso.
A menina chama-se Valentina da Glória, e estava a completar 3 anos de idade.

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 
AvançaAvança


