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Filipe Nyusi enaltece papel 
estratégico dos EUA no 

desenvolvimento de Moçambique
Eliseu Machava visita órgãos de Comunicação Social 
O Secretário Geral da FRELIMO, Eliseu Machava, está a efectuar visitas aos 
Órgãos de Comunicação Social, públicos e privados, com objectivo de se 
inteirar do seu funcionamento e trocar imprensões em torno dos actuais 
desafios que se impõem neste sector. Nestas visitas, Machava enaltece o 
trabalho desenvolvido pelos  profissionais de comunucação social, na  
elevação da cidadania, preservação da paz, contruindo para a construção de 
um Moçambique cada vez mais unido, rumo ao desenvolvimento.

Frente Diplomática do Presidente da República
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O PAPEL DIRIGENTE DA FRELIMO NA SOCIEDADE 
MOÇAMBICANA

A FRELIMO é uma organização colegial que nasce da 
vontade do povo moçambicano, que determinado a se 
livrar da opressão do regime colonial português, conquistou 
a Independência Nacional à 25 de Junho de 1975.  Como 
qualquer organização, a FRELIMO está desafiada a viver e 
operar mudanças, como condição indispensável para que 
continue a existir num contexto de um mundo cada vez mais 
globalizado. Essas mudanças passam necessariamente por 
valorizar as grandes conquistas do Partido, destacando-se 
a a Unidade Nacional, a Paz e a Independência.

A FRELIMO percebeu a importância de integrar nas suas 
fileiras, Moçambicanos que estejam preparados para 
enfrentar a nova sociedade que estava sendo construída 
à luz da Luta de Libertação Nacional e que exigia em 
cada momento, inovações que levassem a FRELIMO ao 
triunfo. Foi esta postura da liderança do Partido que levou 
aos guerrilheiros da Frente de Libertação de Moçambique 
(FRELIMO), a acreditarem que estavam perante uma liderança 
eficaz, pois, que sabia capitalizar as habilidades e talentos 
dos militantes e das populações, motivando e fazendo-os 
sentir confiantes nas tarefas que cada um desenvolvia. 

A eficiência da liderança da FRELIMO continua a ter uma 
marca indelével nas mentes dos Moçambicanos que sempre 
acreditaram nos seus princípios estratégicos, organizacionais 
e de encorajamento para a superação de obstáculos e 
uma preparação para novos desafios. Um desses princípios 
estratégicos e organizacionais é o exercício da democracia 
interna da FRELIMO, caracterizado pela realização de 
Eleições Internas, onde se exige que a liderança do Partido 
a todos os níveis seja eficaz, nas funções que exerce, 
cumprindo escrupulosamente com suas missões.

Foi com base neste postulado da FRELIMO que o País viveu 
um calor humano intenso entre os dias 10 a 11 de Junho 
de 2017, no decurso das Conferências Provinciais, onde 
foram eleitos, Delegados ao 11º Congresso da FRELIMO, 
Membros dos Comités Provinciais, 1os Secretários Provinciais 
e Membros do Comité Central.   Com a realização de 
eleições internas ao nível provincial, a FRELIMO está pronta 
a avançar para o seu 11º Congresso, e marca o início de 
uma nova era para os Quadros ora eleitos. Estes quadros 
são chamados a dinamizar o processo de construção 
e consolidação da Unidade Nacional, promoção da 
Paz , numa dimensão político-cultural mais extensiva. É 
compromisso destes camaradas continuar a  construir um 
Estado de Direito Democrático e granjeando mais confiança 
nas populações, mobilizando e organizando-as para nas 
diversas actividades económicas com vista a aumentar a 
produção de comida, para combater a fome e aumentar a 
renda familiar.
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Filipe Nyusi 
enaltece papel 

estratégico 
dos EUA no 

desenvolvimento  
do país

O 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, disse que os moçambicanos e a 
comunidade empresarial, esperam com 
muita expectativa a evolução dos 

projectos de exploração de hidrocarbonetos na 
bacia do Rovuma, em particular do gás natural, 
onde os EUA marcam presença neste sector 
como parceiro estratégico e acredita que o 
investimento dos norte americanos poderá tornar 
Moçambique como um dos maiores produtores 
deste recurso energético no mundo.
Filipe Nyusi, que discursava na 11ª Cimeira Bienal de 
Negócios EUA/África, realizada na Quarta-Feira 
última na cidade norte americana de Washington 
DC e que juntou mais de 700 participantes entre 
governantes, agentes económicos e instituições 
financeiras de todos os quadrantes do mundo, 
disse que Moçambique manifesta sinais evidentes 
de estar a ultrapassar os obstáculos que vinha 
enfrentando nos últimos tempos, pois, “ o país 
está de volta rumo ao crescimento económico e 
desenvolvimento”.
As oportunidades em Moçambique, segundo 

o Chefe do Estado, também abrangem os 
sectores de produção e distribuição de 
energia eléctrica, agricultura, infra-estruturas, 
produção e venda de bens industriais e de 
consumo e muitas outras. “Por isso, Moçambique 
está de volta para transformar em riqueza as 
inúmeras potencialidades e possibilidades 
de negócio que oferece e convidou o 
empresariado norte-americano a investir nas 
diversas áreas que o país oferece, incluindo 
a indústria transformadora, turismo e hotelaria, 
transportes e comunicações e serviços”.
Reconheceu, porém, que Moçambique 
enfrenta desafios resultantes da crise 
económica, mas que é possível superá-los com 
o restabelecimento de uma paz efectiva e 
estabilidade política, processo no qual o país 
conta com o apoio de todos os amigos, em 
particular dos EUA.
O Presidente Filipe Nyusi disse nutrir uma 
esperança de que a visita aos EUA poderá 
contribuir para passos qualitativos rumo a 
superação desses desafios, como também para 
a viabilidade dos projectos de investimento de 
Moçambique, que incluem norte-americanos.
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Paulino Lenço 
aposta na vitória 

nos municípios da 
zambézia

O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO na Zambézia, 
reeleito na 11ª Conferência deste 
órgão, realizado nos dias 10 e 

11 de Junho corrente, desafiou a todos os 
quadros, militantes e simpatizantes do Partido, 
a reflectirem em torno da necessidade de 
reconquistar os municípios de Quelimane e 
de Gurué, nas eleições autárquicas de 2018, 
assim como garantir a vitória retumbante nas 
eleições gerais de 2019.
Lenço saudou ainda os militantes do Partido 
e a população da Província da Zambézia 
em geral, pelo seu engajamento nas tarefas 
estratégicas definidas pelo Governo, dirigido 
pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
A 11ª Conferência Provincial da Zambézia, que 
contou com a participação de 374 delegados, 
foi orientada pelo Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central de Assistência à 

esta província, Alberto Clementino Vaquina. 
Foram eleitos também nesta reunião 100 
membros do Comité Provincial, 14 membros 
do Comité Central e 198 delegados ao 11º 
Congresso.
Alberto Vaquina manifestou, na ocasião, 
satisfação pela forma como cada membro 
têm contribuído no engrandecimento do 
Partido e apelou o envolvimento de todos 
nas tarefas, de modo a garantir o sucesso da 
FRELIMO nos próximos pleitos eleitorais.
“Estamos satisfeitos com o comportamento 
exemplar demonstrado pelos camaradas 
durante os trabalhos da conferência, 
cumprindo integralmente as normas e regras 
que regem o processo de eleição interna do 
nosso Partido”, disse Vaquina, reiterando a 
exortação a todos os militantes do Partido 
na Província para continuarem empenhados 
na preparação do 11º congresso. 
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Mabjaia apela 
reforço a 

vigilância na 
capital do país

O 
Primeiro Secretário da FRELIMO 
na Cidade de Maputo, Francisco 
Mabjaia, apelou aos quadros, 
militantes e aos munícipes em geral, 

para a necessidade de reforço a vigilância, 
por forma a garantir a traquilidade e união 
nos bairros e nas famílias na capital do 
país.
Francisco Mabjaia foi reconduzido a este 
cargo numa Conferência que elegeu ainda 
membros do Comité da Cidade e Central e 
delegados ao 11° Congresso. 
Francisco Mabjaia, que concorria à sua 
própria sucessão, diante de dois candidatos, 
amealhou 113 votos, correspondentes a  
97,17% do total de votos válidos.
A Conferência elegeu os órgãos internos 
do Partido, o Secretariado da Cidade 
composto por sete membros e cinco para 

o Comité Central.
Francisco Mabjaia referiu que os membros 
e simpatizantes da FRELIMO demonstraram 
sempre um elevado sentido de patriotismo, 
sempre guiados pelos ensinamentos do 
Presidente da FRELIMO e Presidente da 
República de Moçambique, Filipe Jacinto 
Nyusi, que incidem sobre a necessidade de 
se apostar na capacidade de cada um, 
aumentando a produção e produtividade 
para vencermos a pobreza e criarmos o 
bem-estar das populações.
Por seu turno e dirigindo-se aos 
conferencistas, a Membro da Comissão 
Política e chefe da Brigada Central 
de Assistência à cidade de Maputo, 
Margarida Talapa, reconheceu o grau de 
humildade e dinamismo empreendidos por 
Francisco Mabjaia e reforçou a exortação 
aos camaradas para a necessidade de 
agudizar a vigilância, cultivar o espírito 
de união e coesão dentro da FRELIMO.
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Niassa continua 
apostada no 
reforço dos 

órgãos de base  

O
s membros e militantes da FRELIMO 
em Niassa continuam engajados 
no trabalho de reforço dos órgãos, 
estando neste momento no processo 

de revitalização da base, desde que foram 
constituídos os gabinetes de preparação do 
11ºCongresso, à todos os níveis.
A afirmação foi feita pelo Primeiro Secretário 
da FRELIMO na Província do Niassa Iasalde 
Ussene, reconduzido pela Conferência 
Provincial, realizada nos dias 10 e 11 de 
Junho corrente.
Ussene disse que nos 16 distritos que compõem 
a província, foram criadas igual número de 
brigadas que se desdobram na base. Este 
trabalho foi, segundo a fonte, antecedido 
por momentos de formação e capacitação 
dos quadros nestes órgãos.
Segundo Iasalde Ussene nos distritos, a 
FRELIMO vai continuar a manter contacto com 

a população para o seu o encorajamento 
no sentido de continuar a trabalhar para 
a aumentar a produção e produtividade 
agrícola no quadro do combate a fome e 
na preservação da paz.
“Vamos igualmente, continuar com as 
acções de sensibilização da população 
com vista a participar activamente 
nos programas de desenvolvimento, na 
divulgação das realizações do Governo 
junto às comunidades e da necessidade 
de preservação da paz e da Unidade 
Nacional”, disse Ussene.
Nos encontros com os órgãos do Partido, 
Iasalde Ussene assegurou que vai 
continuar a trabalhar com os membros 
e simpatizantes para a necessidade 
permanente de cultivar o espírito de 
coesão interna e união, maior celeridade 
no processo do enquadramento dos 
quadros cessantes nas tarefas do 
Partido entre outras e na integração das 
organizações sociais nas actividades da 
Gloriosa FRELIMO.
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Ana Chapo 
reconduzida em 

Manica 

O
s delegados da XI Conferência Provincial 
da FRELIMO reconduziram Ana Chapo, 
ao cargo de Primeira Secretária do 
Partido na Província de Manica, depois 

de conquistar um total de 110 votos dos 111 
delegados presentes, num evento que participaram 
431 membros, oriundos de todos distritos da 
Província.
A nova equipa tem como principal missão garantir 
a continuidade do trabalho e coesão no seio da 
FRELIMO, que ao longo dos próximos dois anos, 
estará concentrada nas eleições autárquicas de 
2018 e gerais de 2019.
Na Conferência, na qual Ana Chapo era única 
candidata, também foram eleitos 116 membros 
do Comité Provincial, 138 delegados que irão 
representar a província de Manica no 11º 
Congresso da FRELIMO, a ter lugar em Setembro 
próximo, na cidade da Matola, província de 
Maputo. Ana Chapo disse que foi eleita para 
trabalhar e servir o povo. “Queremos trabalhar e 
servir os moçambicanos e para isso é necessário 
que estejamos unidos com o mesmo propósito”, 

disse.
Segundo a Secretária Provincial da FRELIMO 
em Manica, os delegados eleitos nesta 
conferência , irão levar as preocupações da 
população ao 11º Congresso, desde a base, 
para serem debatidas e transformadas no 
plano de governação. 
Por seu turno, o membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central de Assistência a 
Província de Manica, Sérgio Pantie, sublinhou 
que a conferência foi um momento de festa, a 
avaliar pelo dinamismo e entrega dos membros.
Referiu que pelos assuntos trazidos pelos 
conferencistas, ficou claro que existe muito 
interesse em trabalhar para o povo e que as 
preocupações apresentadas vão enriquecer 
as teses a serem debatidas no 11º Congresso. 
Referiu ainda o facto de a recém-eleita Primeira 
Secretária da FRELIMO ser uma jovem mulher. 
“Ela representa a força da juventude e da 
mulher e congrega muitos valores, razão pela 
qual a sua liderança saberá servir aquela 
província”, frisou Sérgio Pantie, destacando 
paz, unidade e desenvolvimento, como sendo 
os principais pilares que devem ser seguidos 
durante a governação. 
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O 
Secretário Provincial da FRELIMO 
em Gaza, Zacarias Arone Sonto, 
recentemente reeleito na 11º 
Conferência Provincial, decorrida de 10 

a 11 de Junho corrente, defende a necessidade 
de continuar com o trabalho de municiar os 
dirigentes da FRELIMO, ao nível dos órgãos da 
base, sobre a interpretação dos documentos 
orientadores do Partido, de modo a permitir que 
as suas acções decorram dentro dos princípios 
da Organização.
Segundo Sonto, as Células, Círculos, Zonas e 
Distritos, devem estar em permanente Estudo 
político, tendo como instrumentos orientadores, o 
Manual da Célula, Directivas sobre as Eleições 
Internas, Código de Conduta, Estatutos e 
Programa do Partido. “O conhecimento profundo 
destas matérias vai permitir que os quadros do 
Partido, sobretudo os que trabalhos na base, 
actuem com maior convicção no exercício das 
suas funções, disse.
A XI Conferência Provincial da FRELIMO em Gaza, 
orientada pela Membro da Comissão Política 

e Chefe da Brigada Central de Assistência 
à esta província, Verônica Macamo, elegeu 
ainda o Secretariado do Comité Provincial, do 
Comité de Verificação, 100 membros do Comité 
Provincial, 11 candidatos a membros do Comité 
Central e 159 delegados ao 11º Congresso.
Zacarias Sonto concorria para este cargo 
com Ramal Mussagy, que por sua vez retirou a 
candidatura e tendo, por via deste processo, 
integrado no novo Secretariado do Comité 
Provincial para exercer as funções de Secretário 
para Mobilização e Propaganda.
Entretanto, � a Membro da Comissão 
Política da FRELIMO e Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província de Gaza, 
Verônica Macamo, manifestou orgulho pelo 
empenho dos membros do Partido durante 
a Conferência. “Como Brigada Central, nos 
sentimos particularmente felizes e orgulhosos 
por ter vivido este momento ímpar e de grande 
importância na vida do nosso Partido, disse 
Verônica Macamo, acrescentando que os 
passos seguintes deverão ser de maior trabalho 
e dinamismo rumo aos próximos desafios.
O Comité Provincial da FRELIMO em Gaza é 
composto por 113 membros.

Sonto defende 
domínio de 

instrumentos 
orientadores do 

Partido
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Kaline apela 
maior divulgação 

das realizações 
Governo

N
os dias 10 e 11 de Junho de 2017, 
decorreu no complexo 10º Congresso, 
no Bairro de Muxara-Cidade de 
Pemba, a 10ª Conferência Provincial 

do Partido, orientada pela Membro da 
Comissão Política e Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província de 
Cabo Delgado, Conceita Ernesto Sortane, 
cujo ponto mais alto foi a reeleição do 
de José Elias Kalime, ao cargo do Primeiro 
Secretário da FRELIMO. 
A conferência elegeu também 121 membros 
do Comité Provincial, 15 candidatos 
a membros do Comité Central e 178 
delegados ao 11º Congresso.
José Kaline, reconduzido ao cargo de 
Secretário Provincial da FRELIMO em Cabo 
Delgado, disse que o evento constituiu 
momento de reforço da coesão, democracia 

e da disciplina partidária.
Kaline recomendou na ocasião aos 
militantes do Partido, para a divulgação 
junto das comunidades, das orientações 
que o Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, tem 
vindo a deixar, com destaque para a 
necessidade de maior envolvimento da 
população na produção de comida, no 
quadro de combate a fome. 
Conceita Sortane, Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província de 
Cabo Delgado, exortou, na ocasião, 
a participação de todos no processo 
da busca da paz efectiva para que 
Moçambique continue a registar 
progresso rumo a desenvolvimento. A paz 
efectiva que vemos no país vai permitir, 
efectivamente, maior participação dos 
moçambicanos nos diferentes sectores 
de actividade rumo ao desenvolvimento”, 
sublinhou.
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Majacunene 
destaca paz 

para aumento 
da produção nas 

comunidades 

O 
Secretário Provincial da FRELIMO 
em Sofala, Paulo Majacunene, 
reconduzido pela Conferência 
Provincial do Partido, destaca a 

importância da Paz e Unidade Nacional 
para o progresso do país e enalteceu a 
persistência dos militantes que, durante 
as hostilidades militares protagonizadas 
pela Renamo, mantiveram-se firmes nas suas 
actividades ao serviço do bem-estar das 
comunidades.
Paulo Majacunene, que falava logo após 
a sua reeleição, disse que a FRELIMO tem 
agenda clara para o Povo e governa com 
base nas aspirações e vontade deste. “É 
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 demonstrar a 
sua preocupação com o desenvolvimento 
de Moçambique e dos moçambicanos”, 
sublinhou.
Eneas Comiche, Membro da Comissão 
Política e Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província de Sofala, reiterou 
na ocasião, 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.
De Referir que, desde o anúncio da trégua, a 
FRELIMO em Sofala, tem vindo a intensificar 
o trabalho de visitas aos distritos, no 
âmbito da mobilização da população 
com vista a regressarem as suas zonas de 
origem e a continuarem com actividades 
de produção de comida.
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Dinis Vilankulo 
eleito em 

Inhambane

A 
Membro da Comissão Política da FRELIMO 
e Chefe da Briga Central de Assistência 
à Província de Inhambane, Alcinda Abreu 
Mondlane, apelou ao novo Secretariado 

do Comité Províncial do Partido, naquele ponto do 
país, Dinis Vilankulo a maior coesão e espírito de 
camaradagem no seio dos militantes.
O apelo foi feito durante a XI Conferência Provincial 
da FRELIMO, que elegeu Dinis Vilankulo, ao cargo 
do Primeiro Secretário da FRELIMO em Inhambane, 
evento caracterizado por um ambiente festivo, tal 
como referiu Alcinda Mondlane.
“Inhambane esteve em festa. Escolhemos 
com transparência e com alto sentido de 
responsabilidade o nosso Primeiro Secretário do 
Comité Provincial, assim como os membros que 
compõem o novo Secretariado e aqueles que são 
os nossos representantes no Comité Central eleitos 
e homologados. A todos eles, pedimos maior sentido 
de camaradagem”, apelou Alcinda Abreu Mondlane.
A Chefe da Brigada Central de Assistência a 
Província de Inhambane, instou na ocasião, aos 
militantes e simpatizante da FRELIMO a continuarem 
trabalhar em prol do bem-estar do povo e na 

angariação de mais membros para as fileiras 
do Partido, tendo em vista os próximos desafios 
eleitorais.
Por sua vez, Dinis Vilankulo, Primeiro Secretário 
do Partido Frelimo, eleito pela XI Conferência 
provincial, agradeceu o voto de confiança 
depositado pelos quadros, comprometendo-se 
para tudo fazer em prol do Partido e pelo povo 
moçambicano em Geral.
“Agradeço, a todos camaradas pelo voto de 
confiança que depositaram em mim para continuar 
a dirigir os destinos do Partido na província de 
Inhambane. Comprometo-me a cumprir com todos 
os programas traçados. Temos muitos desafios 
pela frente, a começar pelo nosso 11º Congresso, 
segundo as eleições autárquicas de 2018 e as 
gerais de 2019”, frisou o Secretário Provincial da 
FRELIMO em Inhambane, que reconhece ser uma 
enorme responsabilidade dirigir os destinos do 
Partido nesta Província. 
A Província de Inhambane, elegeu 100 membros 
efectivos do Comité Provincial, aos quais se juntaram 
os primeiros secretários distritais por inerência de 
funções e secretários das organizações sociais, 
ao que totaliza 118 e 10 suplentes, foram eleitos 
igualmente 10 membros do Comité Central e 151 
delegados ao 11º Congresso.
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Bemane de 
sousa aposta 

na formação de 
quadros

O 
Primeiro Secretário da FRELIMO na 
Província de Tete, Fernando Bemane 
de Sousa, reeleito ao cargo na última 
Conferência Provincial, assegurou 

que vai continuar com acções de formação e 
capacitação dos secretários das células, Círculos, 
zonas e distritais, incluindo as organizações 
sociais do Partido. 
Bemane, reconduzido no decurso da Conferência 
Provincial do órgão, com 97 votos, disse que para 
além da formação as atenções da FRELIMO nesta 
província estão viradas para a dinamização do 
funcionamento dos órgãos de base, para que 
estejam preparados para os próximos desafios 
eleitorais.
“Todos os membros e simpatizantes da FRELIMO 
estão inseridos nos preparativos das eleições 
autarquicas de 2018, das eleiçoes gerais de 
2019 e na preparação do 11º Congresso do 
Partido”, disse Bemane.
Por seu turno, Alberto Joaquim Chipande, 

Membro da Comissão Política e Chefe da 
Brigada Central de Assistência à Província de 
Tete, disse na ocasião, que a realização da 
Conferência Provincial constituiu um momento 
de consolidação da democracia interna que 
começou nas células e vai culminar no 11º 
Congresso agendado para 26 de Setembro a 
1 de Outubro de 2017 na Cidade da Matola, 
Província de Maputo. “É através das eleições 
internas que escolhemos, dentre os membros do 
Partido, os dirigentes que irão orientar a vida e 
funcionamento do Partido durante o mandato 
dos próximos cinco anos,” disse.
Chipande disse estar satisfeito com o nível de 
preparação ao 11º Congresso, as realizações 
do Governo no que concerne ao programa 
de produção de alimentos e verificou o 
envolvimento e representatividade dos distritos 
neste processo.
Para Alberto Chipande, a vitória da FRELIMO 
nas próximas eleições é um imperativo para a 
continuidade do projecto de Consolidação 
da Unidade, Paz e Desenvolvimento de 
Moçambique.
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Muchine dirige 
FRELIMO na 

província de 
Maputo

A 
Conferência Provincial da FRELIMO, 
em Maputo, elegeu Avelino Muchine 
ao cargo de Primeiro Secretário do 
Partido, numa reunião que juntou 450 

delegados.
No evento, foram também eleitos 126 delegados 
ao 11º Congresso, 111 membros para Comité 
Provincial e a eleição do Secretariado do 
Comité Provincial e do Comié de Verificação.
Avelino Muchine, que já desempenhou as funções 
de Administrador Distrital de Marracuene, 
nesta Província, disse que vai dedicar-se 
essencialmente no trabalho de angariação 
de mais membros, de modo a tornar o Partido 
cada vez mais robusto, para fazer face aos 
próximos desafios eleitorais, nomeadamente as 
autarquias de 2018 e as gerais de 2019. 
Para o efeito, Muchine vai articular com 
os Gabinetes Distritais de Preparação do 

11º Congresso da FRELIMO, já em pleno 
funcionamento, no sentido de   continuarem 
a trabalhar com a população e a instarem 
a população no sentido de se juntarem 
aos esforços do Governo e aumentarem a 
produção e produtividade.
 “Vamos continuar também a falar da 
importância da paz e Unidade Nacional no 
processo do desenvolvimento do país junto 
das comunidades, movimentando os órgãos 
de base do Partido, nomeadamente, as 
células, círculos e zonas”, disse. 
Avelino Muchine referiu que o povo sempre 
depositou confiança na FRELIMO porque um 
dos princípios fundamentais deste Partido é 
trabalhar para melhoria de condições de 
vida de todos os moçambicanos. “E esta 
confiança deve prevalecer”. 
Para Muchine, a FRELIMO é uma organização 
que sempre liderou o processo de mudanças 
e desenvolvimento do país “Daí a necessidade 
permanente de preservar o espírito de coesão 
no seio dos quadros e militantes do Partido”.
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O 
Membro da Comissão Política e 
Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província de Nampula, 
Filipe Chimoio Paúnde, orientou um 

comício popular no Bairro de Natiquiri, arredores 
da Cidade, com o fim de apresentar o Primeiro 
Secretário do Comité Provincial, Agostinho 
Chelua, reeleito na Conferência Provincial, 
decorrido de 10 a 11 de Junho corrente.
Neste encontro, o Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central de Assistência a 
Província de Nampula, Filipe Paúnde, enalteceu 
os grandes feitos do Presidente da FRELIMO e 
Presidente da República de Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, pelos esforços empreendidos 
na busca da paz efectiva para todos os 
moçambicanos. 
Na ocasião, a população mostrou-se satisfeita 
com os resultados alcançados nos últimos 

tempos pelo Presidente Filipe Nyusi, que se 
reflectem na livre circulação de pessoas e 
bens, realização das actividades agrícolas, 
entre outras acções que concorrem para a 
melhoria de qualidade de vida dos cidadãos.
Por seu turno o Secretário do Comité Provincial 
da FRELIMO em Nampula Agostinho Chelua, 
reafirmou estar pronto para continuar a 
trabalhar tendo em vista o alcane de victórias 
da FRELIMO e dos seus candidatos, nos próximos 
pleitos eleitorais, nomeadamente as eleições 
autárquicas de 2018 e as Presidenciais, 
legislativas e das Assembleias Provinciais de 
2019. 
Segundo Agostinho Chelua, a FRELIMO é o 
Partido de massas comprometido com o bem-
estar dos cidadãos e de Democracia. 
Nesta conferência foram eleitos os membros 
do Secretariado, o Secretário do Comité de 
Verificação com seis membros, 126 membros 
do Comité Provincial, 13 membros do Comité 
Central e 210 delegados.

Agostinho Chelua 
quer assegurar 

victória nas 
próximas eleições
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A s Conferências Provinciais e da Cidade 
de Maputo, realizadas de 10 a 11 de 
Junho corrente, elegeram 1.770 delegados 
ao 11º Congresso da FRELIMO e 119 

candidatos a membros do Comité Central, a serem 
homologados pelo órgão máximo do Partido,  do 
ano em curso, na cidade da Matola, capital 
provincial de Maputo. 
A informação foi avançada pelo Porta-Voz da 
FRELIMO e Secretário do Comité Central para 
Mobilizaçãoe Propaganda, António Niquice, tendo 
sublinhado que com o fim desta etapa, eleição 
dos órgãos internos do Partido, estão criadas as 
condições para a realização, com sucesso, do 
11º Congresso.
António Niquice disse que, dos 11 Comités Provinciais 
e da Cidade de Maputo, nove secretários foram 
reeleitos, sendo que nas províncias de Inhambane 
e Maputo contam com novos dirigentes à este 
nível, num exercício que, segundo a fonte, foi 
marcado pela transição geracional. “Em termos 
globais, 60 por cento dos membros eleitos são 
da continuidade e os restantes 40 por cento 

pertencem a renovação”, explicou.
O porta-Voz da FRELIMO informou que Iasalde 
Ussene (Niassa), Jose Kalime (Cabo Delgado), 
Agostinho Chelua (Nampula), Paulino Lenco 
(Zambézia), Fernando de Sousa (Tete), Ana 
Chapo (Manica), Paulo Majacunene (Sofala), Dinis 
Vilanculos (Inhambane), Zacaria Sonto, (Gaza), 
Avelino Muchine (Maputo) e Francisco Mabjaia 
(cidade de Maputo), são os eleitos para o cargo 
de primeiros-secretários provinciais.
De acordo com Niquice, neste processo, não 
há vencidos nem vencedores, porque quem tem 
ganhos é o Partido. “Na eleição dos órgãos 
internos reina a democracia e prevalece a 
vontade da maioria expressa através de voto”, 
disse adiantado que os membros eleitos para os 
órgãos internos, vão beneficiar de uma formação 
e capacitação para melhor interpretação dos 
instrumentos que orientam o funcionamento da 
FRELIMO.
As conferências provinciais, segundo Niquice, 
elegeram também os secretários para as áreas de 
Organização, Formação e Quadros, Mobilização 
e Administração e Finanças, para além dos 
delegados ao Congresso. 

Conferências 
Provinciais 

elegem 1.770 
delegados ao 11º 

Congresso 
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“Moçambique manifesta sinais evidentes de estar a ultrapassar os obstáculos que vinha 
enfrentando nos últimos tempos, pois, o país está de volta rumo ao crescimento económico” 
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


