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Estamos a poucos dias do 11º Congresso 
do Partido FRELIMO a realizar-se de 26 
de Setembro a 01 de Outubro de 2017. 
Dias estes carregados de muito simbolismo 
e de muita expectativa. Cada um dos 
cidadãos moçambicanos espera alguma 
coisa deste evento.
Um Congresso da FRELIMO é sempre um 
evento que aglutina e acolhe diferentes 
sensibilidades dos diversos cantos do 
nosso belo País. O Congresso é o momento 
dos milhões de habitantes que a nossa 
perola do indico, dispõe. As deliberações 
saídas da magna reunião, tem o condão 
de mexer com cada um de nós, por isso, 
aos que vão representar este momento 
fi nal do Congresso, são convocados a ter 
um sentido de responsabilidade sobretudo 
quanto se almeja.
A preparação do 11º Congresso iniciou 
depois do martelar do 10º de Muxara, em 
Cabo Delgado. Nesse período entre os 
Congressos foram edifi cadas “novas infra-
estruturas”, desde a base até ao topo. 
Precisa-se, nesta fase, olhar para aquilo 
que é a base da nossa união, a FRELIMO, 
sempre mais forte, dinâmica e coesa.
Os sinais da paz já foram lançados. Estes 
sinais benefi ciam ao povo. Os sinais de 
produção de comida também são visíveis 
em vários cantos deste Moçambique. Os 
sinais do caminho para o desenvolvimento 
também estão dados. 
O que nos resta é cooperar, é nos juntarmos 
aos esforços do nosso Presidente, FILIPE 
JACINTO NYUSI, e numa só força, numa só 
linha para o alcance do bem-estar de 
todos
Quem trabalha para o povo nunca cansa, 
por isso: 
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Comissão Política da FRELIMO, 
reunida na quarta-feira última 
na sua 95ª Sessão, aprovou, por 
unanimidade e aclamação, a 

resolução concernente à candidatura 
do Filipe Jacinto Nyusi, ao cargo do 
Presidente do Partido, por ser a figura 
promotora dos resultados positivos que 
se registam no processo de recuperação 
económica e de busca da paz efectiva 
para o país. 
A Comissão conidera ainda Filipe 
Nyusi, um líder dedicado ao reforço da 
unidade nacional e coesão no seio do 
Partido. A deliberação surge no quadro 
da realização do 11º Congresso da 
FRELIMO, a ter lugar de 26 de Setembro 
a 1 de Outubro, na cidade da Matola, 
em Maputo.
A Comissão Política manifesta o seu orgulho 
de ter Filipe Nyusi como dirigente máximo 

Partido e afirma que a sua candidatura 
traduz o sentimento dos órgãos centrais, 
locais, das organizações sociais, dos 
membros e simpatizantes da Frelimo e 
de todo o povo moçambicano.
A posição da Comissão Política é 
justificada ainda pela necessidade de 
manter-se um Partido forte, dinâmico, 
promotor da paz, do diálogo, da 
unidade nacional e das mudanças 
estruturais e institucionais, que impõem 
a continuidade na direcção da 
sociedade e do Estado moçambicano.
A Comissão Política sublinha que Filipe 
Jacinto Nyusi tem predilecção pela 
paz e amor ao povo e, nas visitas 
presidenciais, promove nos militantes 
do Partido e no povo em geral o 
espírito de auto-estima, de trabalho, 
visando o aumento da produção e da 
produtividade, condição indispensável 
para a vitória na luta contra a pobreza.
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Memorando de Entendimento 
rubricado em 2016, entre a FRELIMO 
e a empresa chinesa África Great Wall 
Minning Group, no âmbito de apoio 

ao XI Congresso a ter lugar de 26 de Setembro a 
1 de Outubro, na cidade da Matola, resultou na 
oferta, na sexta-feira última, de 500 motorizadas 
de três rodas ao Partido, meios que servirão 
para reforçar a capacidade de transporte de 
pequena carga, não apenas para a FRELIMO, 
mais também a nível das comunidades rurais.
O Presidente da FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, 
que orientou a cerimónia de recepção das 500 
motorizadas,  disse que a oferta é o culminar 
de um processo iniciado em 2016, quando a 
empresa chinesa, África Great Wall Minning Group, 
manifestou a vontade de ajudar as actividades 
do Partido. Na ocasião, o Presidente da FRELIMO 
considerou as motorizadas, de meios multiuso 
que podem servir tanto para o transporte, como 
instrumentos de produção nas zonas rurais.

Disse ainda tratar-se de meios que se ajustam 
às necessidades dos moçambicanos. “Os 
gestores da empresa África Great Wall Minning 
Group prometeram tudo fazer para que esta 
oferta acontecesse antes da realização do 
11º Congresso. Por isso, a FRELIMO agradece 
o gesto”, frisou o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, apontando que estes meios fazem falta, 
principalmente nas zonas rurais, onde deverão 
benefi ciar boa parte da população. 
Por seu turno, o Presidente do Conselho de 
Administração da África Gruat Wall Minning 
Group, Wu Tao, disse na ocasião, que a empresa 
pretende contribuir para o desenvolvimento do 
país, apostando no fortalecimento dos recursos 
humanos.
Referiu que a empresa, baseada na província 
da Zambézia, tem estado a apoiar a área de 
formação, tendo promovido a capacitação 
de estudantes moçambicanos na área de 
geologia e minas, na China, para além de 
outras intervenções na educação e saúde.
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Secretário-Geral da FRELIMO, Eliseu 
Machava, disse que o 11º Congresso 
será mais um momento de festa, em 
que serão definidas políticas para o 

desenvolvimento do país, sendo que todas as 
tarefas programadas para este evento devem 
ser executadas com perfeição.
Segundo Eliseu Machava, o Partido está a 
mobilizar os seus membros para que trabalhem 
directamente com a população na base, por 
forma a acelerar o processo de identificação 
de tarefas de cada momento, durante a 
realização da reunião máxima da FRELIMO.
O Secretário Geral da FRELIMO explicou que 
todas as etapas foram preparadas desde 
a célula, círculo, zona, distrito, província 
e a nível do Comité Central, em ambiente 
de festa. Acrescentou que neste momento o 
Partido trabalha afincadamente para que o 
evento decorra sem sobressaltos, apelando 
à participação massiva dos militantes e da 
população. 
“No quadro dos preparativos do 11º Congresso, 

a FRELIMO acaba de realizar, em todo o país, 
seminários de estudo e aprofundamento dos 
documentos a serem remetidos a debate na 
magna reunião, em sessões dirigidas pelas 
brigadas centrais de assistência aos comités 
provinciais”, disse Machava.
Eliseu Machava destaca, entre os documentos 
a serem submetidos a debate, as propostas 
de Revisão dos Estatutos e do Programa 
Quinquenal do Partido, o Regimento do 11º 
Congresso e o Relatório do Comité Central à 
reunião máxima do Partido. Disse que existem 
outras questões que constituem grandes 
desafios que não devem ser esquecidos, 
nomeadamente a manutenção da unidade 
nacional, a paz duradoira e união de 
esforços para o aumento da produção e 
produtividade.
Para o Secretário Geral da FRELIMO, é 
expectativa do Partido que os cidadãos 
compreendam a importância e o valor de 
participação de cada um para fazer face 
aos desafios que o país tem pela frente.
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Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central 
de Assistência a Província de 
Niassa, José Pacheco, considera a 

FRELIMO, uma grande selecção com quadros 
preparados para atender as dinâmicas de 
cada momento.
Pacheco dirigiu estas palavras aos delegados 
e convidados ao 11º Congresso durante o 
Seminário de Estudo e Aprofundamento dos 
Documentos a serem submetidos a grande 
reunião da FRELIMO, a decorrer de 26 de 
Setembro à 1 de Outubro, na cidade da 
matola, capital provincial de Maputo, onde 
Niassa se fará representar com um total 
de 168 camaradas, entre delegados e 
convidados.
O Membro da Comissão Política apelou aos 
delegados e convidados ao 11º Congresso 
da FRELIMO, a prepararem o seu melhor 
repertório cultural para que Niassa saúde 
o evento com sucesso, elegendo a música 

da banda Ulongo, como a verdadeira 
canção da delegação.
Durante os debates, os participantes 
sugeriram a inclusão de disciplinas 
profi ssionalizantes no capítulo referente 
a educação como forma de preparar 
e motivar os alunos a seguirem o ensino 
técnico profi ssional depois de terminar 
o primeiro cíclo do ensino secundário 
geral.
Por seu turno, Iasalde Adamugy Ussene, 
Primeiro Secretário do Comité Provincial 
da FRELIMO em Niassa, disse que o 
seminário serviu de uma plataforma 
básica para preparar os delegados e 
convidados da província para a sua 
participação activa nos debates que 
irão caracterizar o 11º Congresso, um 
momento que, segundo disse, constitui 
espaço onde serão traçadas as linhas 
de força política e estratégias de 
governação do Partido.
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Se cada moçambicano investir no seu 
esforço para construir a sua casa ou abrir 
o seu negócio, estará a garantir que a sua 
vida vai melhorar e cada vez mais estável 

e sem perturbações de ordem pública. E temos 
certeza que o esforço empreendido por cada 
um poderá contagiar aos outros moçambicanos 
e todos possamos trabalhar motivados rumo ao 
desenvovimento do país”.
A posição foi defendida pelo Membro da 
Comissão Política e Chefe da Brigada Central 
de Assistência à Província da Zambézia, Alberto 
Vaquina, que falava recentemente aos membros 
da FRELIMO naquele ponto do país, no âmbito 
do Seminário de Estudo e Aprofundamento dos 
Documentos a serem debatidos no 11º Congresso.
Segundo Vaquina, a FRELIMO sempre tomou 
como prioridade, a necessidade de melhorar 
cada vez mais a vida do povo moçambicano, 
daí que o estudo e aprofundamento destes 
documentos inclui refl exões em torno do impacto 
das acções do combate a pobreza, no horizonte 

do desenvolvimento do país.
Segundo Vaquina, a vida das famílias e 
das comunidades depende da motivação 
dos membros e militantes da FRELIMO no 
prosseguimento da luta contra a pobreza, 
através da mobilização dos moçambicanos 
para o seu maior envolvimento no trabalho 
com vista o aumento da produção e 
produtividade. 
Na ocasião, Vaquina convidou os membros 
e militantes do Partido e a população da 
província da Zambézia, a abraçarem com 
muita determinação, a tarefa que cada um 
tem, nomeadamente na preservação da paz e 
da unidade nacional, elementos fundamentais 
para que Moçambique continue na rota do 
progresso. 
Alberto Vaquina manifestou satisfação pela 
forma como cada membro tem contribuído 
para o engrandecimento do Partido e 
apelou ao envolvimento de todos nas 
acções preparatórias da vitória da FRELIMO 
nos próximos pleitos eleitorais. Importa referir 
que a Província da Zambézia leva ao 11º 
Congresso um total de 228 delegados.
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s Infraestruturas que a edilidade de 
Moatize vem construindo são a prova 
de que o Município da Vila mineira, está 
preocupada em continuar a melhorar a 

vida da população. A satisfação foi manifestada 
nesta terça-feira pelo Primeiro Secretário da 
FRELIMO em Tete, Fernando Bemane de Sousa, 
durante a visita que realizou àquele ponto da 
Província.
Depois de interagir com os munícipes de Moatize 
e estes demonstrarem sua alegria pelo bom 
desempenho da edilidade, Bemane desafi ou 
o executivo municipal, liderado por Carlos 
Portimão, a prover de mais infraestruturas e que 
intensifi que o trabalho tendo como horizonte a 
vitória nas autárquicas de 2018.
Segundo De Sousa, as atenções da FRELIMO 
estão actualmente direccionadas na 
preparação da vitória nos próximos pleitos 
eleitorais, nomeadamente as autarquias de 
2018 e as eleições gerais de 2019. “nossa visão 

é reeditar a vitória nos desafi os eleitorais 
que se aproximam, sendo que para o efeito, 
estão criados focos nos distritos, para que 
nossos objectivos sejam alcançados sem 
sobressaltos”, frisou.
Bemane de Sousa disse que a FRELIMO 
continua a trabalhar arduamente na 
dinamização do funcionamento dos órgãos 
de base, com vista a assegurar a vitória do 
Partido e dos seus candidatos nos próximos 
pleitos eleitorais. Indicou que a acção 
do Partido nos órgãos de base, inclui a 
divulgação e implementação correcta das 
decisões da VI Sessão do Comité Central, com 
destaque para a necessidade de assegurar 
o crescimento qualitativo e quantitativo do 
Partido.
 “Continuamos com o nosso lema principal 
de que a vitória prepara-se, a vitória 
organiza-se. Por isso, em todas as frentes, 
estamos empenhados em alcançar o futuro 
melhor para todos os moçambicanos”, disse 
Bemane de Sousa.
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Partido FRELIMO na província de 
Sofala, afi rma que a candidatura 
de Filipe Jacinto Nyusi, para 
mais um mandato para dirigir 

os destinos do Partido, corresponde aos 
anseios dos militantes nesta região do país.
O Secretário Provincial da FRELIMO em 
Sofala, Paulo Majacunene, disse que no 
pouco tempo que se encontra à frente dos 
destinos do Partido, Filipe Jacinto Nyusi 
galvanizou a vida dos militantes e do povo 
em geral, dando como exemplo, a admissão 
de mais membros, a coesão no seio dos 
quadros, a busca incessante da paz e a 
dinamização da economia no país.
“Todos os presidentes que antecederam 
Filipe Jacinto Nyusi tiveram os seus momentos, 
de acordo com as suas especifi cidades. 
Presentemente, ele é a pessoa certa para 
conduzir a FRELIMO, conforme o tempo em 

que vivemos”, sublinhou Majacunene.
Segundo Paulo Majacunene, os militantes 
da FRELIMO na província de Sofala, já 
esperavam por esta decisão, a avaliar 
pelo trabalho que o Presidente do 
Partido está a realizar, sendo por isso que, 
segundo disse, os quadros já estão com 
as malas feitas rumo ao 11º Congresso 
para eleger Filipe Jacinto Nyusi para os 
próximos cinco anos.
“Acreditamos também que todo o povo 
moçambicano amante da paz e que 
deseja o desenvolvimento do país, saúda 
a deliberação da Comissão Política da 
FRELIMO”, referiu Majacunene.
Disse ainda que o 11º Congresso vai 
discutir, dentre vários assuntos, questões 
concretas sobre a vida do Partido e do 
país, em geral.
A delegação de Sofala à magna 
reunião da FRELIMO é composta por 
147 delegados eleitos, 13 membros do 
Comité Central e 10 convidados.
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Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), ao nível da 
cidade de Maputo, está satisfeita 
com o nível de envolvimento dos 

membros, no quadro do cumprimento de 
metas previstas para o presente ano. 
A Secretária da OMM na cidade de Maputo 
, Flora Enosse, disse que ao nível da capital 
do país, todos os distritos realizaram, com 
sucesso, as Sessões Ordinárias agendadas, 
onde debateram assuntos de carácter 
político e social, focalizados na procura de 
soluções para os problemas que afectam 
as comunidades nos distritos municipais.
Flora Enosse indicou que nas Sessões, 
notou-se o maior envolvimento dos membros, 
o que resultou na subida em mais de 64,8% 
das metas planifi cadas, com maior enfoque 
para o trabalho de angariação de novos 
membros, em que foram conquistados 
pouco mais de 45 mil “o que signifi ca 
que todos distritos cumpriram na íntegra 
esta orientação, que tem em  vista o 
engrandecimento da OMM”, destacou.

Outra meta satisfatória está em torno 
do crescimento notável do número de 
mulheres da OMM adere a alfabetização 
e educação de adultos na capital que, 
uma acção que, segundo Flora Enosse, 
resultou nos últimos tempos, no registou de 
1268 novas alfabetizandas 
Segundo Flora Enosse, no que toca aos 
preparativos do 11º Congresso da 
FRELIMO, a OMM na cidade de Maputo, 
está neste momento engajada nos 
ensaios de canções para a saudação 
desta magna reunião, assim como na 
angariação de apoios para garantir o 
sucesso do evento.
Entretanto, a Secretária-Geral OMM, 
Mariazinha Niquisse, visitou recentemente 
a cidade de Maputo, onde escalou, 
sucessivamente, os distritos de 
KaMubukwana, KaMpfumu e KaTembe, 
tendo testemunhado no terreno, o 
envolvimento das mulheres nas diversas 
actividades produtivas, com destaque 
para a agro-pecuária.
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Primeira-Dama da República, Isaura 
Nyusi, foi proclamada recentemente na 
cidade de Chimoio, nova Presidente 
da Organização Continuadores de 

Moçambique (OCM), acto que aconteceu 
durante a realização da I Sessão do Conselho 
da agremiação, no quadro do cumprimento das 
recomendações da V Conferência Nacional 
decorrida em Julho último, na cidade da Matola, 
Província de Maputo.
Isaura Nyusi sucede desta forma no cargo 
Fernanda Teixeira, que liderou a Continuadores 
nos últimos 10 anos. A sessão do Conselho Central 
reuniu crianças de todas as províncias do país, 
sob o lema “Eduquemos as Nossas Crianças 
num Ambiente de Paz, Amor e Alegria”, ocasião 
que elegeu ainda, os membros do secretariado 
nacional e a revisão, pontual, do regulamento 
geral interno, aprovou o plano de actividades e 
orçamento para o exercício de Julho a Dezembro 
de 2017 e Janeiro a Dezembro de 2018.
Falando na ocasião, a nova Presidente da 
OCM prometeu fazer da Organização uma 
escola onde as crianças vão aprender a ser 

cidadãos responsáveis pela edifi cação 
de uma sociedade de unidade, liberdade, 
equidade, justiça e solidariedade.
“Só assim é que estaremos a contribuir para 
a concretização do sonho do primeiro 
Presidente de Moçambique independente, 
Samora Machel, de fazer das crianças fl ores 
que nunca murcham”, frisou Isaura Nyusi.
Segundo a Esposa do Presidente da República, 
o que se pretende é uma sociedade onde 
os continuadores serão as novas gerações 
educadas no respeito ao patriotismo, amor aos 
estudos e ao trabalho, respeito aos valores 
éticos e morais, baseados na honestidade, 
respeito ao próximo, dos bens públicos e da 
natureza. 
Isaura Nyusi disse estar satifeita com os níveis 
de expansão do acesso a educação, contudo 
indica haver ainda desafi os por travar de 
modo a garantir uma maior qualidade no 
ensino e evitar as desistências da rapariga, 
em particular, causadas pelos casamentos 
prematuros e gravidezes precoces.
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A FRELIMO manifesta o seu orgulho de ter Filipe Nyusi como dirigente máximo Partido e afi rma 
que a sua candidatura traduz o sentimento dos órgãos centrais, locais, das organizações 

sociais, dos membros e simpatizantes da Frelimo e de todo o povo moçambicano.
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Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 
Avança


