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Jovens devem buscar melhores 
práticas para desenvolvimento 

do continente 
GABINFO lança revista  “Moçambique”
O Gabinete de Informação, GABINFO, lançou nesta quinta-feira em Maputo, a revista 
“Moçambique”, publicação bimensal com objectivo de divulgar as realizações 
do Governo, com uma tiragem de 10 mil exemplares com cesca de 100 páginas. 
O Primeiro-Ministro, Carlos Agostinho do Rosário, disse na cerimónia, que além 
de dar o seu contributo para o acesso a informação sobre a realidade do país, a 
publicação deverá conquistar o seu lugar, bem como se afirmar no país e no 
estrangeiro. Recomendou ao GABINFO a dar o seu melhor como forma de garantir 
a sustentabilidade e crescimento do projecto.

Dia Internacional da Juventude 
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Visitas Presidenciais e a participação do 
cidadão na tomada de decisões
 Em todos os comícios que o Presidente Nyusi 
orienta, no âmbito das Visitas Presidenciais nas 
províncias, sobretudo, nos Postos Administrativos, 
é comum ouvir, na mensagem da população, 
preocupações de uma comunidade que 
considera ser prioritária, num sentido concreto e 
sem muitos rodeios.

 O mais importante que se pode tomar como 
modelo é o nível de participação do cidadão 
na tomada de decisões. A quem pense que 
tomar decisões é estar no Consultivo do Governo 
distrital, provincial ou conselho de ministros. 
Tomemos o exemplo a seguir do que é participar 
na tomada de decisão:

A população do Posto Administrativo de Inchope, 
Distrito de Gondola, Província de Manica, na 
sua mensagem, pediu ao Governo, na pessoa 
do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
a instalação de uma Escola Técnica ou um 
Instituto Politécnico. Antes do Presidente Filipe 
Nyusi responder, a própria população, tinha na 
lista de alguns presentes para oferecer Chefe de 
Estado, entre as quais, “Tijolo queimado para a 
construção de duas salas de aulas”. 

Os referidos tijolos para duas salas não vinham 
condicionados o tempo de edificação, nem 
o lugar onde a infra-estrutura deveria ser 
edificada, seja, em Inhambane, Nampula ou Tete. 
Em resposta, primeiro ao pedido de uma Escola 
Técnica e a oferta de duas salas, o Presidente 
Nyusi não teve, arisco, outra saída senão se juntar 
ao contributo da população para a edificação 
do que eles tinham pedido, até porque o “Start” 
já tinha sido dado.

A Prática mostra que as comunidades não só 
esperam que o Governo faça tudo. De facto a 
população participa na edificação de escolas, 
hospitais e até postos policiais. Aqui toma-se as 
infra-estruturas públicas como um bem comum, 
que deve ser concebido e conservado por 
todos.

Este é um exemplo de tantos outros da interacção 
entre o Presidente Nyusi e a população, onde 
se define, redefine o Plano de Governação de 
acordo com as dinâmicas do momento.
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Jovens devem 
buscar melhores 

práticas para 
desenvolvimento 

do continente 

O 
Presidente da República, Filipe 
Nyusi, encoraja os jovens africanos 
a buscarem melhores práticas para 
garantir o desenvolvimento dos 

seus países e do continente, promovendo 
uma sociedade de paz, de amor e de 
solidariedade.
O Chefe do Estado que falava no acto 
de encerramento do Seminário dos Jovens 
Africanos denominado “Bloco de África”, 
realizado em Maputo, por ocasião do dia 
Internacional da Juventude, assinalado a 
12 de Agosto, sob o lema: “Aproveitamento 
do Dividendo Demográfico através do 
Investimento na Juventude”, disse que o 
Governo encoraja a juventude a continuar a 
construir uma relação fraternal e promissora, 
mas sobretudo a reflectirem juntamente com 
outras sensibilidades internacionais sobre 
como edificar da melhor forma o país. 
“Pretendemos que  Moçambique seja 

igual àqueles  países, onde os jovens 
participam no processo de edificação 
das sociedades em que vivem, onde 
se sentem donos e isso só pode ser 
feito, vendo outras amostras e também 
aprendendo das experências dos outros”, 
disse o Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
O Seminário do “Bloco de África” tinha 
em vista discutir o posicionamento comum 
dos jovens africanos para o 19º Festival 
Mundial da Juventude e Estudantes, que 
vai decorrer de 14 a 22 de Outubro, na 
Cidade de Sochi, na Rússia.
O Dia Internacional da Juventude, foi 
declarado pela Organização das 
Nações Unidas para realçar a relevância 
dos Jovens na vitalidade de qualquer 
nação do mundo em todos os aspectos 
da sua existência, sobretudo no que 
tange ao crescimento e desenvolvimento 
económico dos povos.
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Salvaguardar 
direitos da 

criança

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, manifestou-se 
preocupado com facto de 
algumas crianças frequentarem 

os mesmos locais de diversão com adultos, 
o que constitui uma violação dos seus 
direitos.
Interagindo com os deputados do 
Parlamento Infantil, durante o encontro 
havido recentemente no Palácio da Ponta 
Vermelha, o Presidnte Filipe Nyusi exortou 
aos parlamentares de “palma e meio”  a 
ensinarem outras crianças sobre os seus 
direitos para que possam conhecê-los e 
exigi-los.
“Devem falar com outras crianças, aquelas 
que encontrarem na rua, para irem à escola 
e não frequentarem lugares que não deve, 
sobretudo nas lojas que se dedicam a 
venda e consomo bebidas alcoólicas”, 

disse o Chefe do Estado.
Exortou ainda aos petizes a transmitirem 
mensagens sobre o não a casamentos 
prematuros, tendo sublinhado que existe 
uma idade própria para se casar. “Vamos 
casar depois de estarmos preparados”, 
sublinhou o Presidente Filipe Nyusi.
Por seu turno, Quino Caetano, recém-
eleito Presidente do Parlamento Infantil, 
anunciou as recomendações deixadas ao 
Governo para garantir o bem-estar das 
crianças, com destaque para a instalação 
de bibliotecas, carteiras, introdução do 
sistema braile nas escolas, bem como a 
retirada de estabelecimentos comerciais 
perto das instituições de ensino.
Apontou ainda a necessidade do 
cumprimento da Lei sobre o Trabalho 
Infantil e proibição de crianças nos locais 
de diversão nocturna. “Recomendamos ao 
Governo a tomar medidas imediatas para 
a resolução destes casos”, disse Caetano.
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Eliseu Machava 
visita Cabo 

Delgado

O 
Secretário Geral da FRELIMO, Eliseu 
Joaquim Machava, escalou de 15 a 
17 de Agosto corrente, a província 
de Cabo Delgado, com objectivo 

de se Informar sobre a situação política, 
económica e social na província, acompanhar 
o trabalho de preparação do 11º Congresso 
e do nível de organização e o funcionamento 
do Partido, para além de interagir com a 
população deste ponto do país.
Eliseu Machava, que escalou sucessivamente 
os distritos de Pemba, Macomia e Amcuabe, 
reiterou os apelos a população para continuar 
a fazer parte do processo do desenvolvimento 
do país, na frente de produção e no seu 
envolvimento na preservação da paz efectiva 
no país.
Em Cabo Delgado, o Secretário Geral da 
FRELIMO disse estar satifesto com os níveis de 
participação da população na produção 

comida, o demostra a preocupação das 
comunidades em acabar com a fome.
“Os militantes do Partido e a população em 
geral  continuam engajados em acções de 
preservação da paz, unidade nacional e 
no aumento da produção e produtividade, 
como forma de acelerar o processo de 
desenvolvimento no país. Os moçambicanos 
acreditam que com a paz e tranquilidade, 
os problemas que se vivem nas comunidades, 
principalmemte a fome e falta de água 
potável, têm os seus dias contados”, indicou 
Machava.
Sobre o funcionamento do Partido em Cabo 
Delgado, Machava, exortou os quadros e 
militantes a empenharem-se cada vez mais 
na organização dos órgãos de base, 
reforçando a coesão interna, com vista a 
enfrentar com sucesso, aos próximos desafios 
eleitorais, nomeadamente as eleições 
autárquicas de 2018 e as eleições gerais 
e para as assembleias provinciais de 2019.
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O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO na 
Zambézia, Paulino Santos Lenço, 
está efectuar visitas de trabalho 

aos distritos, onde mantém encontros com os 
quadros, militante e simpatizentes do Partido, 
para entre outros assuntos, reflectirem 
em torno da necessidade de o Partido e 
seus candidatos, saírem victoriosos nos 
próximos pleitos eleitorais, nomeadamente, 
nas  autárquicas de 2018, assim como nas 
eleições gerais de 2019.
Lenço, que recentemente escalou os distritos 
de Gilé, Dere, Chinde e Luabo, orientou os 
quadros e militantes do Partido a acelerarem 
o trabalho de mobilização da população 
com vista a sua participação massiva 
nos processos eleitorais, pois, segundo 
disse, trata-se de momento de afirmação 
da democracia multipardidária, uma das 

maiores conquistas do povo.
Nesta deslocação aos distritos, Paulino 
Lenço deixa mensagem de encorajamento 
aos militantes do Partido e a população 
da província da Zambézia, pelo seu 
engajamento no cumprimento das 
orientações do Governo, dirigido  pelo 
Filipe Jacinto Nuysi, Presidente do Partido 
FRELIMO e Presidente da República 
de Moçambique, com destaque 
para o aumento da produção e da 
produtividade agrícola, no quadro do 
combate a fome.
Paulino Lenço disse estar satisfeito com o 
desempenho dos quadros da FRELIMO, no 
cumprimento das tarefas que contribuem 
para o engrandecimento do Partido 
e apelou o envolvimento de todos, 
sobretudo no trabalho de angariação 
de membros, como forma de assegurar o 
sucesso nos próximo pleitos eleitorais.

FRELIMO enaltece 
envolvimento 

da populaçao na 
produção
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FRELIMO mobiliza 
apoios para o 11º 

Congresso em 
Inhambane

A 
FRELIMO na Província de Inhambane, 
arrecadou na recentemente, pouco 
mais de três milhões de meticais em 
apoio ao 11º Congresso do Partido,  

agendado para 26 d Setembro a 1 de Ou-
tubro do corrente ano, na cidade da Ma-
tola, província de Maputo.

O montante foi arrecadado num jantar or-
ganizado pelo Partido, no âmbito da pre-
paração do 11º Congresso do Partido, , 
através do leilão de diversos materiais 
de propaganda da marca “FRELIMO”, tais 
como camisas, camisetas, canetas, bonés, 
capulanas, esculturas artísticas, entre out-
ros objectos. 

Na ocasião, o Primeiro Secretário do Comité 
Provincial do Partido FRELIMO em Inham-
bane, Dinis Vilankulo, agradeceu ao empre-
sariado local pela resposta positiva a este 
chamamento.

“Queremos agradecer aos membros e 
simpatizantes do nosso Partido, aos 
agentes económicos a vários níveis, que 
fizeram com este encontro trouxesse resul-
tados desejados. Só com o vosso apoio 
é foi possível concretizar os nossos ob-
jectivos” agradeceu Dinis Vilankulo.

De acordo com Dinis Vilankulo, a dele-
gação de Inhambane já está composta, 
e a espera do dia para se fazer pre-
sente na cidade da Matola e participar 
na grande festa do 11º Congresso.

Num outro desenvolvimento, Vilankulo 
enateceu a postura do Presidente Fil-
ipe Jacinto Nyusi, por ter se deslocado 
ao encontro do líder da Renamo, o que 
mostra ser um dirigente comprometido 
com a paz. “Enaltecemos a coragem e 
determinação do nosso Presidente, que 
tudo tem feito em prol do povo”, frisou 
Dinis Vilankulo.
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U
ma brigada constituída pelos membros 
do Secretariado do Comié Provincial 
da FRELIMO em Gaza, está a realizar 
encontros com secretariados das 

organizações sociais nomeadamente ACLLN, 
OMM, OJM com objectivo de harmonizar os 
métodos de trabalho, capacitar os quadros 
em matéria de funcionamento do Partido e no 
cumprimento da Directiva sobre a Quotização.
O Secretário Provincial da FRELIMO em Gaza, 
Zacarias Sonto, disse que a acção insere-se no 
quadro do cumprimento das recomendações 
centrais, sobre a necessidade de potenciar os 
órgãos do Partido e das organizações sociais,  
com instrumentos orientadores da FRELIMO. 
Trata-se do Manual da Célula, Directivas sobre 
as Eleições Internas, Código de Conduta, 
Estatutos e Programa do Partido.
Para Sonto, o conhecimento profundo destas 
matérias vai permitir que os quadros do Partido, 
sobretudo os eleitos recentemente, actuem com 

maior convicção no exercício das suas funções. 
“Queremos que os dirigentes da FRELIMO, ao 
nível dos órgãos da base, tenham domínio 
dessas matérias de modo a permitir que o seu 
trabalho seja realizado dentro dos princípios 
e orientações do Partido”, sublinhou.  
Segundo Zacarias Sonto, a FRELIMO em Gaza 
continua a divulgar, juntos das populações, 
as realizações do Governo liderado pelo 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, que se reflectem 
na melhoria de vida dos moçambicanos.
Entretanto, a Província de Gaza movimentou-
se recentemente em marchas, numa 
manifestação em apoio ao Presidente da 
Reública, Filipe Jacinto Nyusi, pelos esforços 
que tem empreendido para a restauração 
da paz efectiva no país, com maior destaque 
para sua recente deslocação à serra de 
Gorongosa para dialogar com o líder da 
Renamo. 
Numa iniciativa da Sociedade Civil, as 
marchas tiveram lugar em quase todos os 
distritos da província, tendo envolvido pouco 
mais de 50 mil pessoas.

Gaza harmoniza 
métodos de 

trabalho com os 
órgaos de base   
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A Secretária Geral da OMM, 
Mariazinha Niquisse, considera 
que os avanços alcançados pelo 
Presidente da República, Filipe 

Jacinto Nyusi, na busca da paz efectiva no 
país, através do diálogo com todas forças 
vivas da sociedade, incluíndo o contacto 
directo com o líder da Renamo, abrem novas 
perspectivas na vida dos moçambicanos, 
uma vez que permitem a estabilidade social 
em todos o território nacional. Mariazinha 
Niquisse, que recentemente efectou uma 
visita de trabalho à cidade de Maputo 
para companhar o funcionamento de 
organização dos órgãos da OMM, no  
âmbito da preparação do 11º Congresso 
da FRELIMO, defende que os esforços 
que estão a ser empreendidos pelos 
moçambicanos na busca da paz efectiva 
no país, devem continuar de modo a não 
dar espaço para o retorno à instabilidade, 
apontado o diálogo como único caminho 

para soluções dos problemas.Segundo 
Mariazinha Niquisse, as mulheres em 
particular e os moçambicanosn em geral, 
estão orgulhosos pela a postura Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, considerando o 
Chefe do Estado, um dirigente dialogante 
e com sentido de união. “Continuemos 
a acrinhar as iniciativas do Chefe do 
Estado, que tudo tem feito para trazer 
a paz efectiva para os moçambicanos e 
no estabelecimento de mecanismos para 
que todos trabalhem com vista o aumento 
da produção e produtividades, rumo a 
comum objectivo, o desenvolvimento”, 
frisou Mariazinha Niquisse.
Mais adiante, a Secretária Geral da 
OMM, vincou que as mulheres inseridas 
nesta organização, continuam firmes na 
luta contra violência doméstica no seio 
sociedade moçambicana, fenómeno que 
segundo disse não ajuda no processo de 
edificação duma nação.

Paz efectiva abre 
nova etapa para 

a vida do povo
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OJM-Cabo 
Delgado promove 
gala em apoio ao 

11º Congresso

A 
Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM), na província 
de Cabo Delgado, está empenhada 
em actividades de angariação de 

fundos em apoio ao 11º Congresso da 
FRELIMO, apostando na promoção de 
espetáculos musicais e realização de  uma 
gala, juntando agentes económicos locais. 
O Secretário Provincial da OJM, Hiene 
Teresse disse que na gala serão leiloados 
artigos diversos, cujos valores arrecadados 
revertir-se-ão à favor do 11º Congresso.
“A OJM nesta província, se desdobra na 
mobilização dos agentes económicos 
e outros grupos de sector empresarial a 
contribuirem para a realização do 11º 
Congrresso da FRELIMO e acreditamos 
que o nosso objectivo será alcançado”, 
disse Teresse.
Num outro desenvolvimento, Hiene Teresse 
informou que a OJM em Cabo Delgado, 

está concentrada no cumprimento das 
orientações do Presidente da FRELIMO 
e Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, nomeadamente, a necessidade de 
trabalhar para o aumento da produção e 
produtividade. 
“No quadro desta orientação presidencial, 
os Jovens inseridos na OJM estão a 
explorar parcelas de terra nos distritos 
de Montepuêz, Balama e Chiúre, onde 
produzem cereais e hortícolas, contribuindo 
no combate a fome”, frisou Teresse.
No que toca a formação, o Secretário 
Provincial da OJM em Cabo Delgado, 
indicou existência de um número 
significante de jovens que frequentam 
cursos profissionalizantes e outros sobre 
Tecnologias de Informação e Comunicação, 
leccionados pelo Centro Provincial de 
Recursos Digitais de Pemba. “Neste âmbito, 
alguns dos formandos já estão integrados 
em nalgumas empresas locais”, destacou 
Teresse.
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Enaltecemos os esforços do Governo e do Presidente Filipe Jacinto Nyusi, na busca de 
soluções para os problemas dos moçambicanos.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


