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Unidos, Coesos e Alinhados, 
rumo ao 11º Congresso

53 das FADM e da Luta Armada de Libertação Nacional 
Moçambique comemora, a 25 de Setembro deste ano, a passagem do 53º Aniversário 
do Desencadeamento da Luta Armada de Libertação Nacional e Dia das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique. O Ministro da Defesa Nacional, Atanásio M’Tumuke, orientou 
a abertura da semana comemorativa da data. A saudação ao Comandante-Chefe e a 
deposição de uma coroa de flores na Praça dos Heróis de Moçambique serão os momentos 
mais altos das comemorações desta histórica data, a serem observadas em todo o país.
Serão realizadas ainda várias actividades culturais, recreativas e desportivas, bem como 
exposição de bens produzidos pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
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O 11º Congresso de Nyusi
Estamos a escassas horas para o início do 
11ºCongresso do nosso Partido FRELIMO. 
Todas as atenções estão viradas para a 
acolhedora e simpática cidade da Matola, 
que nos dias 26 e 1 de Outubro de 2017, 
vai emprestar os seus quintais à hóspedes 
vindos de diversos cantos de Moçambique 
e do Mundo.

O 11º Congresso, na verdade, iniciou nas 
células, nas zonas, nos distritos, nas províncias. 
Na Matola é para chancelar as partes do 
“Congresso” realizadas ao nível da base. 
Foi nas bases que vários camaradas foram 
eleitos membros nos diferentes órgãos da 
FRELIMO, incluindo o Central. 

A quem olhe, a eleição na base como simples 
antecipação. Nada disso. Na base é onde 
se milita. É onde se vê o contributo de cada 
um para o fortalecimento do Partido. A 
antecipação é uma forma de organização 
para que o processo corra bem.

Há uma notícia que foi bastante partilhada 
recentemente e que não espantou ao povo. 
Referimo-nos a deliberação oportuna e 
inadiável da candidatura de Filipe Jacinto 
Nyusi a sua própria sucessão na direcção 
do Partido. 

Quanto a isso, há que dar parabéns à 
Comissão Política pela propositura do 
Presidente, que cabe ao coração de cada 
um dos moçambicanos. Presidente da Paz, 
Presidente de decisões ponderadas e 
acertadas. 

Alinhamento é isso, por isso todas as 
províncias responderam numa só voz:

Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, 
Moçambique Avança!
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FRELIMO é um 
Partido coeso 

e com forte 
estabilidade 

interna

A 
FRELIMO é um Partido coeso com 
uma forte estabilidade interna, que 
em todos os momentos sabe tomar 
posições determinantes para que o país 

continue a desenvolver. Porque dirigir a FRELIMO 
significa resolver os problemas de todos os 
moçambicanos, esta é mais uma oportunidade 
que me concedem para uma reflexão profunda 
em torno daquilo que foi feito e aindo sobre o 
que deve ser realizado, tendo em conta que o 
desenvolvimento de Moçambique em todas as 
vertentes, é a maior prioridade do Partido.
As palavras são do Presidente da FRELIMO, 
Filipe Jacinto Nyusi, que falava perante 
centenas de mlitantes do Partido na Cidade de 
Maputo, que na quarta-feira última, juntaram-
se num movimento de manifestação de apoio à 
candidatura do dirigente para mais um mandato 
na frente dos destinos da FRELIMO. A eleição do 
Presidente da FRELIMO vai acontecer durante a 
realização do 11º Congresso, agendado para 
26 de Setembro a 1 de Outubro do ano em 
curso, na cidade da Matola, capital provincial 

de Maputo.
Filipe Jacinto Nyusi enalteceu a posição 
tomada pela Comissão Política e considera 
este um voto de confiança nele depositado, 
assegurando que a FRELIMO vai continuar a 
liderar os processos de mudança no país.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, o 11º 
Cogresso da FRELIMO foi preparado apartir 
dos órgãos de base. “A Célula, o Círculo, a 
Zona, o Distrito e a Província, discutiram ao 
longo do processo de preparação do 11º 
Congresso, todos os documentos e já tomaram 
a sua posição sobre o que deve ser o amanhã 
deste país. Neste sentido, vamos todos a 
Matola coesos, unidos e alinhados, para 
festejar as decisões trazidas pelos militantes e 
que contaram com a contribuição do povo”, 
sublinhou.
Para o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, este é 
o Congresso da consolidação da Unidade 
Nacional, da Paz e do Desenvolvimento e que 
representa também a mais alta expressão da 
renovação de esperança de um povo unido 
para o mesmo objectivo, a construção do 
bem-estar dos moçambicanos. 
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Promover 
iniciativas de 

formação e 
pesquisa de 

recursos naturais

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, recomenda aos 
gestores das instituições de 
ensino técnico profissional a 

promoverem iniciativas de formação 
capazes de responder às necessidades 
das indústrias investidoras e das 
comunidades, destacando a necessidades 
de os mesmos continuarem com o trabalho 
de identificação e pesquisa de recursos 
naturais.
O Chefe do Estado, que deixou esta 
recomendação durante a cerimónia da 
abertura da XXVI Reunião dos Directores 
de Escolas e Institutos Técnicos, realizado 
de 18 a 20 de Setembro corrente 
em Maputo, apontou que as escolas 
técnicas devem produzir profisionais 
capazes de diagnosticar correctamente 
os problemas e as necessidades do país 

e trazer soluções práticas, usando 
conhecimentos e bases tecnológicas 
adquiridas.
“AS instituições de ensino técnico 
profissional devem apostar na 
formação de quadros preparados para 
integrar o mercado do trabalho ou 
para desenvolver negócios próprios”, 
recomendou o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi.
O Presidente da Reúplica frisou que 
Moçambique está dotado de recursos 
naturais apreciados e desejados no 
mundo, tendo por via disso, orientado 
os gestores das instituições de 
ensino técnico profissional, a tirarem 
vantagem desse factor para relançar a 
economia, edificar as bases e lograr o 
desenvolvimento sustentável.
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Filipe Nyusi vai 
tornar Partido 
mais robusto 

O 
Secretário Geral da FRELIMO, Eliseu 
Joaquim Machaca, disse ser desejo 
dos militantes e simpatizantes da 
Partido, que Filipe Jacinto Nyusi 

continue a dirigir os processos, imprimindo 
uma maior aceleração ao trabalho político, 
com vista a tornar a FRELIMO cada vez mais 
robusta. 
Para Eliseu Machava, o impacto da decisão 
da Comissão Política já era esperado pelos 
militantes e pela população, a avaliar 
pelas inúmeras mensagens em saudação 
à candidatura do Filipe Jacinto Nyusi, que 
diariamente chegam à Sede Nacional da 
FRELIMO.
“É o nosso Presiodente que nos guia em todas 
as frentes de batalha rumo ao desenvolvimento.  
É o nosso Presidente que nos orienta para que 
trabalhemos com o horizonte de aumentar a 
produção e produtividade e é igulamnete o 
nosso Presidente que une a todos, promove 

a paz para que os moçambicanos vivam 
num ambiqnte tranquilo e harmoniosos rumo 
ao alcance do objectivo comum, que é o 
desenvolvimento”, disse o Secretário Geral 
da FRELIMO.
De Referir que nos encontros que tem 
mantido com os militantes e a população 
nas províncias, Eliseu Joaquim Machava, 
vinca a necessidade de todos continuarem 
empenhados nas acções de reforço e 
preservação da paz, unidade nacional e no 
trabalho com vista o aumento da produção 
e produtividade, como forma de acelerar o 
processo de desenvolvimento no país.
Exorta ainda aos quadros, militantes e 
Organizações Sociais da FRELIMO, a 
empenharem-se em acções direccionadas a 
preparação dos próximos pleitos eleitorais, 
nomeadamente as eleições autárquicas 
de 2018 e as eleições gerais e para as 
assembleias provinciais de 2019, apelando o 
reforço a coesão interna, com vista a enfrentar 
com sucesso, estes desafios eleitorais.
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Liderança de 
Filipe Nyusi 
dinamizou 

Organizações 
Sociais 

O 
Primeiro Secretário da FRELIMO 
na Cidade de Maputo, Francico 
Mabjaia, defende que a liderança 
de Filipe Jacinto Nyusi no Partido, fez 

com que as Organizações Sociais do Partido, 
nomeadamente a Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), a 
Organização da Mulher Moçambicana (OMM) 
e a Organização da Juventude Moçambicana 
(OJM), passassem a assumir maior protagonismo 
no fortalecimento da FRELIMO e na sua 
participação nas acções de desenvolvimento 
do país.
Mabjaia que falava, nesta quarta-feira, no 
encontro de saudação dos militantes do 
Partido à candidatura do Filipe Nyusi ao cargo 
do Presidente da FRELIMO, numa iniciativa do 
Comité da Cidade, sublinhou que de forma 
incansável, os membros, simpatizantes e a 
população em geral, testemunharam as visitas 
do Presidente Filipe Jacinto Nyusi pelo país 

inteiro, transmitindo a esperança e confiança 
na capacidade dos moçambicanos de 
ultrapassar todos os obstáculos que o país 
enfrenta.
Francisco Mabjaia reitera total 
disponibilidade do Partido para continuar a 
marcha rumo ao desenvolvimento sustentável 
de Moçambique, em paz e unidos e considera 
Filipe Jacinto Nyusi, um verdadeiro campeão 
da coesão interna. “A Comissão Política ao 
deliberar por unanimidade e aclamação, 
a candidatura de Filipe Nyusi para a sua 
própria sucessão no 11º Congresso, tomou 
uma decisão histórica e de elevado valor e 
alcance político”, disse.
Mabjaia frisou ainda que na primeira metade 
do mandato do Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi os membros testemunharam importantes 
progressos no funcionamento do Partido, 
desde a base ao topo. “Saudamos, em nome 
dos membros e simpatizantes da Partido na 
cidade de Maputo e da população em 
geral, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi pela 
forma humilde e pragmática de conduzir o 
Partido e a todos os moçambicanos”.
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Candidatura 
de Filipe 

Nyusi garante 
continuidade 

das acções de 
resgate da paz

O 
Partido FRELIMO está ciente das 
acções que deve realizar, pelo que a 
aprovação da candidatura de Filipe 
Jacinto Nyusi, ao cargo Presidente 

da FRELIMO, é um sinal claro de que haverá 
continuidade do trabalho de resgate da paz, 
combate a pobreza e a diplomacia económica. 
A informação foi avançada pelo Porta-Voz da 
FRELIMO e Secretário do Comité Central para 
Mobilização e Propaganda, António Niquice, 
durante a conferência de imprensa, por ocasião 
da realização do 11º Congresso do Partido, 
agendado para 26 de Setembro  a 1 de Outubro 
do ano em curo, na cidade da Matola, província 
de Maputo.
Segundo Niquice, a Comissão Politica ao 
aprovar a candidatura do Presidente Nyusi para 
Presidente do Partido deu um sinal inequívoco 
de reconhecimento da sua liderança, carisma e 
pragmatismo que tem demonstrado na resposta 
aos anseios do povo.
António Niquice, disse que o 11º Congresso vai 

discutir assuntos importantes do país e do 
Partido, em torno das acções a realizar no 
futuro para a melhoria das condições de vida 
dos moçambicanos. “O evento vai permitir 
que os delegados, inspirados no povo, façam 
uma análise profunda dos desafios que o país 
enfrenta, tais como o aumento da produção 
e da produtividade, manutenção da paz e 
unidade nacional”, frisou.
De acordo com o Porta-Voz da FRELIMO, a 
realização do Congresso, na véspera do 
25 de Setembro é uma forma de reconhecer 
a heroicidade da geração libertadora e 
valorizar os seus feitos. 
Explicou ainda que a FRELIMO, enquanto 
Partido dirigente em Moçambique, privilegia 
a transparência nas suas acções e, por isso, 
tem realizado eventos para a angariação de 
fundos como acontece em qualquer parte do 
mundo. “E todos os apoios que o Partido tem 
recebido são canalizados de livre vontade”, 
sublinhou NIquice.
O 11º Congresso da FRELIMO vai reunir cerca 
de 3.500 individualidades entre delegados e 
convidados.
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Filipe Nyusi é 
homem certo 
para dirigir a 

FRELIMO

Alcinda Abreu Mondlane Membro da 
Comissão Política e  Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província de 
Inhambane, diz ser do  consenso de todos, 

a candidatura do Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
para a sua  sucessão. 
Para a Membro da Comissão Política, Filipe Nyusi 
mostrou maturidade política e figura que reúne 
consenso de todos, durante os dois anos e meio 
da sua governação.
Frisou que a FRELIMO, na província de Inhambane, 
aposta no Presidente Filipe Jacinto Nyusi, porque, 
segundo Alcinda Mondlane, é a pessoa mais 
indicada para dirigir os destinos da FRELIMO 
neste momento. Disse ainda ser um Presidente 
que mostra muita criatividade e uma nova forma 
de interacção com o seu povo.
“O Presidente de todos moçambicanos,  para 
além das deslocações as províncias, criou uma 
nova forma de interacção com o seu patrão, o 
povo, através das redes sociais, onde cada um 
pode falar com o Chefe do Estado”, disse Alcida 
Abreu Mondlane. 
Outro ponto referenciado por Alcinda de Abreu, 

é o facto de o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
ter se deslocado à Serra da Gorongosa 
para dialogar com o  líder da Renamo em 
torno da paz. “Só pelo facto do Presidente  
ter se deslocado àquele ponto da província 
de Sofala, mostra o grande desejo de trazer 
a paz efectiva para o povo Moçambicano”, 
afirma a Chefe da Brigada Central de 
Assistência a Província de Inhambane.
Por seu turno, o Secretário Provincial da 
FRELIMO em Inhambane, Dinis Vilankulo 
procedeu, recentemente, o lançamento da 
primeira pedra para a construção da Sala 
de Conferências, cujas obras decorrem no 
bairro de Machavenga, arredores da Cidade 
de Inhambane. Trata-se de uma obra que 
terá a capacidade para albergar pouco 
mais de 600 pessoas, sendo 400 sentadas 
em cadeiras e 200 pessoas nas bancadas 
elevadas.
De acordo com  Vilankulo, em saudação ao 
11º Congresso, a FRELIMO em Inhambane 
agendou uma marcha para os próximos dias, 
onde são esperadas centenas de pessoas, 
dentre militantes do Partido e membros do 
movimento da Sociedade Civil.
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Decisão da CP vai 
ao encontro das 
expectativas do 

povo 

O 
Primeiro Secretário da FRELIMO em 
Tete, Fernando Bemane de Sousa, 
disse que o Partido nesta província, 
assinala a melhoria do ambiente de 

negócio visando a uma recuperação económica 
harmoniosa e sustentável, dos esforços tendentes 
a restabelecimento da Paz efectiva no País, 
com destaque a ida do Chefe do estado a 
Serra de Gorongosa para manter encontro com 
o Líder da Renamo, como marcos que devem ser 
destacado na liderança de Filipe Nyusi, pelo 
que afirma que a decisão da Comissão Política 
vai ao encontro das expectativas do povo 
Moçambicano. 
“Os militantes e simpatizantes do Partido em Tete, 
acolheram com fervor a decisão da Comissão 
Política de candidatar, por unanimidade 
e aclamação, o Presidente Nyusi para a 
condução dos destinos do partido.nos próximos 
cinco anos”, disse De Sousa, numa encontro 
que juntouu, apara além de jornalistas, número 

considerével de membros que demostraram 
a sua alegria, através de cantoe e danças.
Bemane De Sousa destacou o facto de o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi ter assumido 
um país  que atravessa momentos de crise, 
resultante da conjuntura mundial, tendo 
contudo, definido prioridades, tomando 
medidas necessárias perante ao desafios. 
“Hoje estamos aliviados de determinadas 
pressões, o povo compreendeu que é no meio 
de dificuldades que decisões acertadas são 
tomadas”, disse.
Para De Sousa, a deslocação do Presidente 
da Reública à serra da Gorongosa para o 
encontro com o líder da Renamo transmitiu 
sinais positivos de reconciliação nacional 
rumo à convivência pacífica entre os 
moçambicanos.
“O ambiente de paz que se vive no país 
propicia o relançamento da economia, pois 
os produtores podem alargar as suas áreas 
de produção e garantir a produtividade. 
O clima de paz aumenta e reforça a auto-
estima do povo moçambicano”, frisou.     
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Mulher 
Moçambicana 

aposta no Nyusi 

A 
Secretária-Geral da Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM), Mariazinha Niquisse, 
disse esta quinta-feira, que a organização 
que dirige aposta na continuidade do Filipe 

Jacinto Nyusi, na liderança do Partido FRELIMO e do 
país, para que os moçambicanos continuem unidos 
e a disfrutar da paz efectiva, elementos essensiais 
para o alcance do desenvolvimento.
Segundo Mariazinha Niquisse,  Filipe Jacinto Nyusi 
é a aposta de toda Mulher Moçambicana, por ser 
um dirigente que quer a Paz para todo o povo 
moçambicanol. 
De acordo com a Secretária Geral da OMM, os 
resultados animadores alcançados pelo Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, passados dois anos e meio da 
sua governação, devem-se a humildade que o 
caracteriza. “Mesmo perante aos grandes desafios 
que o país enfrenta, sobretudo no contexto 
económico, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi tem 
sabido orientar o povo moçambicano no sentido 
de apostar no trabalho para o aumento da 
produção e produtividade, em que as mulheres 
participam activa e massivamente neste processo”, 
frisou Mariazinha Niquisse.

Niquisse acrescentou que as mulheres reconhecem 
o esforço e a humildade do Presidente Nyusi, na 
busca de soluções para a paz efectiva, que 
aposta no diálogo com todas as forças vivas da 
sociedade. “Quando o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi reitera que no seu coração cabe para todos 
moçambicanos, com a sua humildade, inclui também 
o líder da Renamo, daí a sua deslocação à serra 
de Gorongosa para dialogar com aquele cidadão 
em torno da paz efectiva”, sublinhou Mariazinha 
Niquisse.
Num outro desenvolvimemto, a Secretária Geral da 
OMM indicou que a sua organização está envolvida 
no processo de preparação do 11º Congresso da 
FRELIMO desde a Célula até a Província.  Disse ainda 
que a OMM continua engajada no trabalho de 
sensibilização da população sobre a importância 
da realização do 11º Congresso, informando aos 
cidadãos que as decisões que serão tomadas 
nesta magna reunião, terão um impacto directo 
no processo de crescimento e desenvolvimento de 
Moçambique.
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Ambiente de paz 
vai tornar célere 

o prcesso de 
desenvolvimento

A Secretária Provincial da FRELIMO em 
Manica, Ana Chapo, acredita que com o 
retorno dos cidadãos as zonas de origem, 
na sequência do ambiente de paz que 
se vive actualmente em Moçambique, 
vai permitir maior participação dos 
moçambicanos nas actividades 
produtivas, acelerando desta forma,  o 
processo de desenvolvimento.
Ana Chapo que se dirigia aos membros 
do Partido, momentos antes da partida 
da delegação da província de Manica 
rumo ao 11º Congreso, orientou os 
militantes a continuarem a encorajar as 
populações para o retorno ao trabalho 
nas machambas e empenharem-se na 
produção de comida, na criação de aves, 
de gado caprino, entre outras actividades 
que concorrem para a melhoria de 
condiçoes de vida das famílias.

Ana Chapo saudou os esforços que 
estão a ser desencadeados pelos 
membros do Partido em todos os distritos 
da província de Manica, na mobilização 
das comunidades para que continuem a 
trabalhar para o aumento de produção 
e produtividade, com vista o aumeto de 
renda no seio famíliar.
Sobre os preparativos do 11º Congresso, 
a Secretária Provincial da FRELIMO 
em Manica, disse estar satisfeita com o 
trabalho dos quadros, exortando a todos 
para que tomem este processo como 
momento do reforço da coesão e união 
entre os militantes.  “O 11º Congresso é 
também o momento onde serão tomadas 
decisões importantes com um impacto 
directo no processo de crescimento e 
desenvolvimento do nosso Moçambique”, 
indicou Ana Chapo.
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A 
FRELIMO, na Província do 
Nampula, continua apostada na 
dinamização do funcionamento 
dos órgãos de base, orientando os 

quadros para necessidade de acelerarem 
o processo de angariação de membros, 
na divulgação das realizações do 
Governo e no cumprimento de um conjunto 
de acções inseridas na preparação do 
11º Congresso, agendado para 26 de 
Setembro a 1 de Outubro do ano em 
curso, na cidade da Matola, capital 
provincial de Maputo.
O Secretário Provincial da FRELIMO em 
Nampula, Agostinho Chelua, que está a 
realizar visitas aos distritos, no quadro 
do acompanhamento do funcionamento 
dos órgãos do Partido, disse que com 
esta acção, o Partido fica cada vez 
mas fortalecido na missão de continuar 

apromover o espírito de trabalho, 
união e preservação da paz, como 
elementos essenciais para o alcance 
do desenvolvimento. 
“Nas comunidades, a FRELIMO continua 
a angariar membros para se juntar 
ao movimento de mobilização da 
população com vista a sua participação 
activa e massiva, nas actividades 
produtivas e no aumento da produção 
e produtividade agrícola, no quadro 
do combate a fome”, disse  Chelua.
O Primeiro Secretário da FRELIMO em 
Nampula, saudou a posição tomada 
pela Comissão Política, ao endossar 
a candidatura do Filipe Jacinto 
Nyusi, para o cardo do Presidente 
da FRRELIMO e enaltece os esforços 
levados a cabo pelo Presidente da 
República, no processo de restauração 
da paz efectiva em Moçambique. 

Nampula acelera 
processo de 

angariação de 
membros 
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OJM-Niassa 
promove 

desporto como 
estratégia de 
mobilização 

M
ais de 10 equipas em representação 
de igual número de bairros da 
Cidade de Lichinga, estiveram 
envolvidas recentemente, num torneio 

de Futebol de Salão (Futsal), organização 
pelo Secretariado do Comité Provincial da 
Organização da Juventude Moçambicana, 
OJM no Niassa, cuja a cerimónia de premiação 
dos vencedores teve lugar na segunda-feira 
última, na cidade de Lichinga, orientada pelo 
Primeiro Secretário da FRELIMO na Provincial do 
Niassa, Iasalde Ussene. 
O Secretario Provincial da OJM no Niassa, 
Guiló Ndove, disse que o torneio esteve inserido 
em duas vertentes. Primeiro, ocupar aos jovens 
com actividades saudáveis. Segundo, mobilizar 
a juventude a aderir cada vez mais nas acções 
da FRELIMO, sendo este, segundo o dirigente 
juvenil, o único Partido virado para o bem-estar 
do povo moçambicano.
Ndove sublinhou que o desporto e o 

emponderamento da juventude constam das 
prioridades da governação do Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, tendo exortado aos 
jovens a serem cada vez mais vigilantes 
neste processo do desenvolvimento do país. 
Na ocasião, Ndove apresentou alguns jovens 
que constituem exemlpo a seguir, resultante 
do espaço que a FRELIMO proporciona aos 
membros OJM para ocuparem órgãos de 
tomada de decisão no Partido.
Por seu turno, Iasalde Ussene, Primeiro 
Secretário do Comité Provincial no Niassa, 
saudou a iniciativa e pela forma como foi 
organizado o certame. “Revelaram ser jovens 
dinámicos e bem orientados. O facto de 
disputarem a competição até ao fim, reflecte 
a determinação que a juventude tem. É essa 
orientação e determinação que norteia 
os princípios do Partido FRELIMO”, disse, 
anunciando na ocasião, o arranque para 
breve de um torneio de futebol 11 na Cidade 
de Lichinga, organizado pelo Partido.
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COMUNICADO DE IMPRENSA DA COMISSÃO POLÍTICA 

Sob direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da FRELIMO e Presidente da 
República de Moçambique, teve lugar, no dia 21 de Setembro de 2017, na Sede Nacional da 
FRELIMO, a 96ª Sessão Ordinária da Comissão Política, para analisar a actual situação política, 

económica e social do país, bem como a preparação do 11º Congresso.
1. A Comissão Política saúda aos membros, militantes, simpatizantes da FRELIMO e ao Povo 
moçambicano em geral, pela sua participação directa e indirecta no processo de preparação do 
nosso 11o Congresso, o que confirma a natureza dos Congressos da FRELIMO e o facto de os 
mesmos influenciarem, profundamente, os acontecimentos históricos do nosso País e do Povo. 
2. A Comissão Política regozija-se pela Resolução por si aprovada, que suporta por 
Unanimidade e Aclamação, a candidatura do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI para o cargo de 
Presidente da FRELIMO, por ter sido bem acolhida no seio dos membros, militantes e simpatizantes 
da FRELIMO, bem como no seio do Povo moçambicano unido do Rovuma ao Maputo e do Zumbo 
ao Índico em geral, o que confere satisfação dos seus anseios.
3.  A Comissão Política considera que não devemos, apenas fazer deste Congresso, o 
Congresso da consolidação da Unidade Nacional, da Paz e do Desenvolvimento, mas sobretudo, 
a mais alta expressão da renovação de esperança de um povo unido pelo mesmo ideal e para o 
mesmo objectivo: construção do progresso e bem-estar do povo moçambicano. 
4. A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, por ter dirigido 
a cerimónia de abertura da XXVI Reunião dos Directores de Escolas e Institutos Técnicos, facto 
que valoriza o esforço do Governo em fazer destas instituições, líderes na promoção de um 
sistema inclusivo, eficaz e eficiente, que garanta a aquisição de competências requeridas 
em conhecimentos, habilidades, gestão de atitudes, que respondam às necessidades de 
desenvolvimento. 
5. A Comissão Política apreciou o calendário de chegada dos delegados e convidados 
nacionais e estrangeiros, e anotou, com satisfação, que estão criadas todas as condições logísticas 
necessárias para a realização, com sucesso, da magna reunião da cinquentenária FRELIMO.
6.  A Comissão Política saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, por ter dirigido a  
cerimónia de inauguração da maior fábrica de pão do país e de África, uma unidade de referência 
na indústria de panificação que contribuirá para a criação de mais postos de emprego, geração 
de renda e rendimentos.
7. A Comissão Política avalia positivamente os trabalhos, na fase conclusiva, de preparação do 
11º Congresso da FRELIMO, a decorrer de 26 de Setembro a 01 de Outubro, na Cidade da Matola, 
e exorta a todos os membros, militantes e simpatizantes, bem como a toda a população em 
geral, a continuarem a envolver-se, com dinamismo, nas actividades de preparação e realização 
do nosso Congresso, reiterando a garantia de que as decisões que serão tomadas terão um 
impacto directo no processo de crescimento e desenvolvimento do nosso Moçambique.

UNIDADE, PAZ E DESENVOLVIMENTO

FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA
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O 11º Congresso é da consolidação da Unidade Nacional, da Paz e do Desenvolvimento 
e que representa também a mais alta expressão da renovação de esperança de um povo 

unido para o mesmo objectivo, a construção do bem-estar dos moçambicanos. 
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


