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A FRELIMO saudou os jornalistas pelo 39 
aniversário da Criação do seu Sindicato, SNJ. 
Para a FRELIMO os jornalistas constituem uma 
importante classe e defende que a fundação 
do SNJ representou, um importante marco 
no quadro da promoção da liberdade de 
expressão, imprensa, acesso à comunicação e 
informação de qualidade e isenção para os 
moçambicanos. 

A FRELIMO reconhece o contributo e papel 
activo deste importante sector na promoção 
de um diálogo construtivo e na promoção do 
desenvolvimento económico e social do País, 
no aprofundamento e defesa da democracia e 
participação cada vez mais crescente e activa 
dos moçambicanos na vida do país. 

Para a FRELIMO a celebração deve servir 
de momento de refl exão profunda por uma 
comunicação social cada vez mais responsável 
e pluralista, assente nos princípios de liberdade 
de imprensa, respeitadora dos direitos 
constitucionais dos cidadãos, objectiva e 
isenta, cuja fi nalidade assenta na educação 
dos cidadãos tendo em conta os valores que 
concorrem para a consolidação da Unidade 
Nacional, amor à pátria, o espírito de tolerância, 
solidariedade e harmonia social. 

A FRELIMO termina a sua saudação aos 
profi ssionais de informação, exortando-os a 
continuarem FIRMES no seu compromisso de 
informar com responsabilidade, na promoção 
dos nossos valores e realizações do nosso 
Governo, na educação para a cidadania, 
diálogo construtivo entre os moçambicanos, 
Paz e aprendizagem mútua em prol do 
desenvolvimento do nosso país. 
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Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, desafi ou a classe 
jornalística a manter-se como 
aquela que informa e forma o 

cidadão, consolidando o seu lugar de 
intermediário entre os acontecimentos e 
o país. 
O Chefe do Estado, que se pronunciava 
por ocasião do Dia do Jornalista 
Moçambicano e do Sindicato Nacional 
de Jornalistas, assinalado a 11 de 
Abril corrente,  disse que a efeméride 
se reveste de grande importância, 
não só para a classe jornalística, mas 
para todo o povo que vai usufruindo 
das conquistas decorrentes da 
Independência Nacional.
“Por isso, reforçamos o nosso apoio a 
difusão de informação de carácter 

utilitário, cujo fi m último é promover, na 
sociedade, boas práticas na tomada 
de decisão a todos os níveis, melhorar 
a convivência social, promover a Paz 
e o desenvolvimento, de modo a que 
se construa uma cidadania consciente, 
patriota e participativa”, refere o 
Presidente Filipe Nyusi.
Disse ainda que o Governo continuará 
comprometido em garantir que os 
jornalistas exerçam a sua actividade 
com dignidade, respeito e, acima de 
tudo, com as liberdades protegidas 
pela Lei. “Encorajamos a classe 
jornalística a abraçar a verdade como 
seu principal  instrumento de trabalho”, 
concluiu o Presidente Filipe Jacinto.
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uma mensagem emitida por ocasião 
da celebração da Páscoa, o 
Camarada Presidente, Filipe Jacinto 
Nyusi saudou, em nome do Povo do 

Governo da República de Moçambique, 
a Comunidade Cristã moçambicana e do 
mundo e declarou que a comemoração da 
ressurreição de Jesus Cristo, é o reavivar da 
esperança na Humanidade e nos valores 
humanistas que sustentam o amor, perdão, 
solidariedade, harmonia a paz no seio da 
sociedade.
Destacou o facto deste importante 
acontecimento ocorrer numa “altura em 
que a sociedade moçambicana caminha, 
a passos largos, rumo ao estabelecimento 
de consensos conducentes a um convívio 
harmonioso e de concórdia decorrente do 

diálogo, em curso, para a paz efectiva”, 
refere o Presidente Filipe Nyusi.
Segundo o Chefe do Estado, a fé deve 
ser o alento, a força e determinação 
interiores que alimentam a esperança em 
momentos em que os caminhos se mostram 
sinuosos ou as capacidades não estejam 
no seu melhor.
“Nesta Páscoa, queremos transmitir, 
reiteradamente, a nossa mensagem de 
compromisso com a Paz e esperança a 
todos os nossos compatriotas. Queremos, 
igualmente, fazer ecoar a nossa 
convicção de que unidos na diferença 
mas no mesmo propósito podemos, com 
muito trabalho, construir um país de bem-
estar para todos”, concluiu o Camarada 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
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Secretário Geral da FRELIMO, 
Eliseu Joaquim Machava, escalou 
a província de Nampula no 
âmbito do acompanhamento do 

grau de preparação da festa magna da 
FRELIMO, o 11º Congresso do Partido. Nesta 
visita, o Secretário Geral inteirou-se do nível 
de organização e o funcionamento dos 
órgãos e sobre o dia-a-dia da população 
daquela província. 
Nos quatro dias de trabalho a esta 
província, Eliseu Machava, instou a 
população a continuar a fazer parte 
do processo do desenvolvimento do 
país, na frente de produção. Apontou a 
disponibilização de silos pelo governo 
da FRELIMO, como uma forma encontrada 
de alavancar a produção, assegurando, 
a conservação dos  produtos para as 
próximas campanhas agrícolas.

 
Num outro desenvolvimento, Machava, 
enfatizou de forma reiterada  o combate 
a violência doméstica e a criminalidade, 
apelando a contínua preservação da Paz 
para a tranquilidade das comunidades. 
“A concórdia  deve constituir o alicerce 
no processo da busca da paz efectiva 
no país”, sublinhou.
Sobre o funcionamento do Partido em 
Nampula, Machava, exortou os quadros 
e militantes do Partido a empenharem-
se cada vez mais na organização dos 
órgãos, reforço da coesão interna, como 
forma de fazer face aos próximos desafi os 
eleitorais, nomeadamente as eleições 
autárquicas de 2018 e as eleições gerais 
e para as assembleias provinciais de 
2019.
Em Nampula, o Secretário Geral da 
FRELIMO escalou sucessivamente a 
cidade de Nampula, os distritos de Moma 
e Mogovolas.
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Secretário Provincial da FRELIMO em 
Sofala, Paulo Majacunene, enalteceu 
a persistência dos militantes do 
Partido que, durante as hostilidades 

militares protagonizadas pela Renamo, 
mantiveram-se fi rmes nas suas actividades ao 
serviço do bem-estar das comunidades, através 
da mobilização do povo sobre a importância 
da Paz e Unidade Nacional e da importância 
destes, para o progresso do país.
Majacunene, falando aos quadros, militantes do 
Partido e a população, em geral, durante a sua 
recente visita de trabalho aos distritos, disse 
que a FRELIMO tem agenda clara para o Povo 
e governa com base nas aspirações e vontade 
deste. 
Exemplifi cando, disse ser nesta linha que o 
“Presidente da FRELIMO e Presidente da 
República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, 
sempre manifestou sua abertura ao diálogo, 

com todas as forças vivas da sociedade, 
para o alcance da paz efectiva, como 
forma de demostrar a sua preocupação 
com o desenvolvimento de Moçambique e 
dos moçambicanos”, disse Majacunene.
Na reunião com os órgãos locais, vincou 
a necessidade de os quadros do Partido 
continuarem a difundir, junto das comunidades, 
mensagens de paz, reconciliação, cultura 
de trabalho, combate contra doenças 
endémicas, violência doméstica e casamentos 
prematuros.
Neste périplo pelos distritos, o Secretário 
Provincial da FRELIMO em Sofala, visitou 
algumas infraestruturas construídas 
pelo Conselho Municipal da Vila de 
Gorongosa, com destaque para as estradas 
pavimentadas, a reabilitação da Praça 
da OMM, do Mercado 25 de Junho e a 
construção de três salas de aulas na EPC 
de Machiço.
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Gabinete da Esposa do 
Presidente da República mobilizou 
recentemente, um donativo 
constituído por  diversas peças de 

vestuário, livros e produtos alimentares, em 
solidariedade às vítimas do ciclone Dineo, 
que fustigou alguns distritos da província 
de Inhambane, no princípio deste ano.
O gesto surge no âmbito dos esforços do 
Gabinete da Primeira Dama da República, 
Isaura Ferrão Nyusi, na mobilização 
de apoios aos grupos vulneráveis, em 
coordenação com Associação Benefi cente 
Cristã (ABC).
Do donativo consta uma tonelada de arroz, 
500 quilogramas de Farinha de milho e igual 
quantidade de feijão, para além de peças 
de roupa diversa e livros.
Isaura Nyusi disse que o donativo vai 
ajudar as pessoas que perderam tudo 
na sequência dos danos causados pelo 

ciclone Dineo, que desalojou centena de 
cidadãos daquela província do sul do 
país.
“Queremos enaltecer o esforço das 
entidades governamentais e privadas 
que se tem unido na busca de soluções 
urgentes para mitigar a crise gerada 
não só pelo ciclone Dineo, mas por 
outros eventos catastrófi cos resultantes 
das calamidades naturais no país”- disse 
a Primeira Dama da República.
De referir que a intempérie afectou 
signifi cativamente as cidade de 
Inhambane e Maxixe e os distritos de 
Homoíne, Funhalouro, Inharrime, Jangamo, 
Mabote, Massinga, Morrumbene, Panda, 
Vilankulo e Zavala.
Por seu turno, o  Presidente do Conselho 
de Direcção da ABC, José Guerra, 
reconheceu que este apoio não vai 
resolver todos os problemas, contudo, 
disse estar satisfeito por estar a estender 
a mão para quem necessita.
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Secretária da Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM) na 
Cidade de Maputo, Flora Enosse 
José, disse estar satisfeita com os 

resultados alcançados no decurso do mês 
da Mulher moçambicana.
“Depois do grande movimento do mês da 
Mulher moçambicana, que teve o seu início 
no dia 4 de Março último, pelo lançamento 
das actividades das comemorações da 
Mulher, nós conseguimos cumprir com todo 
programa”, afi rmou Flora Enosse.
A dirigente das mulheres na capital do país, 
destacou o dia do Destacamento Feminino, 
assim como a homenagem a combatente 
da Luta de Libertação Nacional na 
reserva, Marina Pachinuapa, organizada 

pelo Partido FRELIMO juntamente com a 
OMM na cidade de Maputo, como um 
dos pontos mais altos das celebrações e 
testemunhos do engajamento da mulher na 
frente do combate contra o colonialismo 
português.
A cerimónia de casamentos colectivos 
que juntou 55 casais organizados pela 
FRELIMO e OMM cidade, com objectivo 
de agraciar os camaradas e membros do 
Partido, foi outro momento destacado por 
Flora Enosse. 
“O Desfi le de moda masculino e feminino 
dos jovens da FRELIMO inseridas na OJM 
e na OMM, marcado pela oferta de 
enxovais aos primeiros bebés nascidos 
na madrugada do dia 7 de Abrilda, 
preencheram também o programa alusivo 
ao mês da mulher”, sublinhou Flora Enosse.



9

Celebra-se a 16 de Abril a passagem da Páscoa, que na 
Comunidade Cristã marca o momento de exaltação sobre a 
Crucifi cação e a Ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus.

Neste momento em que Cristo convida todos a amarem-se e a 
viverem em Paz, o Partido FRELIMO junta-se à toda Família Cristã 
nesta importante celebração;

A FRELIMO congratula, valoriza e encoraja os esforços de todos 
os cristãos na promoção dos valores morais no seio da sociedade 
moçambicana;

A FRELIMO considera que neste ano a celebração da Páscoa 
reveste-se de muita importância, pois, acontece num momento 
em que os Moçambicanos buscam caminhos para o alcance de 
uma Paz defi nitiva;

A FRELIMO exorta todos Moçambicanos para que façam da 
Páscoa, um momento de refl exão para a consolidação da 
Unidade Nacional, da Paz, e de reforço da solidariedade entre 
os Moçambicanos;

O Partido FRELIMO deseja a todos os Cristãos uma Páscoa Feliz, 
Paz e Harmonia nas Famílias.

A FRELIMO exorta todos Moçambicanos para que façam da 
Páscoa, um momento de refl exão para a consolidação da 
Unidade Nacional, da Paz, e de reforço da solidariedade entre 
os Moçambicanos;

O Partido FRELIMO deseja a todos os Cristãos uma Páscoa Feliz, 
Paz e Harmonia nas Famílias.
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Pesidente Filipe Jacinto Nyusi, no processo de desenvolvimento de Moçambique 


