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Seminário de Adequação dos Membros do Comité Central da FRELIMO

Cumprir deliberações e
resoluções para concretização
dos objectivos do Partido
FRELIMO visita Rádio e Televisão MIRAMAR

O Secretário do Comité Central para Mobilização e Propaganda e Porta-Voz da
FRELIMO, Caifadine Manasse, enalteceu o papel exercido pela Rádio e Televisão
MIRAMAR, na mobilização da sociedade em geral e da juventude em particular.
Manasse que falava no quadro da visita que efectuou recentemente a este órgão de
informação, sublinhou que a FRELIMO tem apreciado a forma didáctica como transmite
os conteúdos que contribuem para o reforço do patriotismo, unidade nacional e paz,
elementos fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar dos moçambicanos.
Este contacto insere-se no quadro do programa de visitas que Caifadine Manasse
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tem levado a cabo nos órgãos de comunicação social públicos e privados.
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Redobrar a vigilância e cultivar o espírito de denúncia
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A Comissão Política da FRELIMO, reunida no dia 27 de Outubro de 2017,
na Cidade de Nampula, na sua a IIª Sessão Ordinária para analisar a
actual situação política, económica e social do país e do mundo, saúda:

Redação: Pedro Tiago e António
Mauvilo

Ao povo moçambicano pela contínua luta, na busca de soluções para
a melhoria da sua condição de vida e exorta-o a redobrar a vigilância
e cultivar o espírito de denúncia contra todos aqueles que tendem a
perigar a segurança, tranquilidade e ordem públicas. Ao Camarada
Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, por ter orientado a cerimónia de
abertura da campanha agrícola, no Distrito da Moamba, Província
de Maputo onde reafirmou a prioridade do Governo no aumento
da produção e da produtividade, em todos os sectores, e a sua
disponibilidade para potenciar o sector agrário familiar e comercial.
Ainda ao Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI pela direcção do
Seminário de Integração dos Membros do Comité Central, eleitos no
11º Congresso, a decorrer de hoje dia, 27 a 29 de Outubro de 2017, na
Cidade de Nampula, com o objectivo de harmonizar os métodos de
trabalho, permitindo uma actuação dinâmica, consequente, efectiva
e eficiente, em todos os domínios aos membros do Comité Central.
A Comissão Política acompanhou, com satisfação, a comunicação
do Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, no encontro com
os Secretários Permanentes, Inspectores-gerais, Directores-gerais,
Directores Nacionais, Assessores e demais membros dos Conselhos
Consultivos dos Ministérios, que decorreu sob o lema “Por uma
Administracação Pública Integrada, contra a Corrupção e Orientada a
resultados”.
A Comissão Política considera que a corrupção representa um
retrocesso aos esforços de desenvolvimento e bem-estar dos
moçambicanos e encoraja os órgãos competentes a prosseguirem
com o combate desencadeado contra este mal. A Comissão Política foi
informada do início dos trabalhos da VI Sessão Ordinária da Assembleia
da República e orienta os Deputados da Bancada Parlamentar da
FRELIMO a manterem a postura de maturidade, responsabilidade e de
defesa dos interesses do Povo moçambicano.
A Comissão Política felicita a Organização Continuadores de
Moçambique, pelo seu aniversário que, este ano, se celebra sob o lema
“32 Anos Educando as Crianças no Espírito da Paz, Amor, Patriotismo
e Solidariedade”, e insta o Governo para a necessidade de defesa dos
direitos das crianças e o combate cerrado aos males que a enfermam,
como os casamentos prematuros, o abuso sexual, o tráfico e a
exposição às drogas. A Comissão Política analisou com profundidade
os documentos finais do 11o Congresso e o respectivo relatório
balançado, pela sua qualidade, objectividade e utilidade, o que foi
possível, mercê a firme liderança do Camarada Presidente. A Comissão
Política manifestou preocupação com a onda de desinformação levada
a cabo por pessoas de má-fé, alegando a existência de “Chupa-sangue”.
Desencoraja a produção e divulgação de qualquer tipo de informação
que possa causar instabilidade no seio da população. Exorta ao
Governo a combater de forma eficaz este mal, identificando e
punindo exemplarmente os seus actores e exorta aos moçambicanos
a continuarem unidos e vigilantes, cultivando o espirito de Paz,
tranquilidade e o reforço da Unidade Nacional. A Comissão Política
exalta o esforço das Forças de Defesa e Segurança, na defesa da ordem
e tranquilidades públicas.
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CUMPRIR
DELIBERAÇÕES E
RESOLUÇÕES PARA
CONCRETIZAÇÃO
DOS OBJECTIVOS
DA FRELIMO

O

Presidente da FRELIMO e Presidente
da República de Moçambique, Filipe
Jacinto Nyusi, defende que o Comité
Central tem a responsabilidade de,
dentro dos Estatutos e Programa, fazer cumprir
as deliberações e as resoluções, que tem
como fim único a concretização dos anseios
do Partido.
Falando no acto de encerramento do
Seminário de Adequação dos Membros
do Comité Central, realizado de 27 a 29
de Outubro do ano em curso, na cidade
de Nampula, disse que com este evento, os
membros deste órgão ficaram claros sobre
as suas obrigações, responsabilidades e
convictos daquilo que deve fazer parte da
solução dos problemas. “Apontamos parte de
acções que obrigatoriamente devem fazer
parte da nossa agenda individual e colectiva
de trabalho, assim como o modo de viver e
de estar de cada membro”, disse o Presidente
Filipe Jacinto Nyusi.
Segundo o Presidente da FRELIMO, o Seminário

de Integração dos Membros do Comité
Central foi um importante momento de uma
actividade científica que caracteriza o
Partido e esta organização política deve
continuar a ser gerida de forma realista,
científica e sustentável. O Presidente Filipe
Nyusi apontou na ocasião a necessidade
de partilha da visão sobre o processo de
descentralização, a ética e valores da
organização, aspectos relacionados com
liderança e gestão de mudanças, a forma de
comunicar e a sua sustentabilidade, temas
que dominaram os debates neste encontro.
“No aprofundamento dos debates, os membros
do Comité Central auto-questionaram-se
numa perspectiva de auto-superação, em
que foram respondidas questões de interesse
nacional e do Partido”, afirmou o Presidente
Nyusi. As expectativas dos moçambicanos,
como garantir os interesses do povo, que
reformas a introduzir no Estado na qualidade
do partido no governo, assim como qual deve
ser a tarefa de cada membro do órgão nos
intervalos das sessões do congresso, foram
algumas das questões levantadas.

3

FRELIMO INDICA
NOVA CHEFIA
DAS BRIGADAS
CENTRAIS

A

II Sessão Ordinária da Comissão
Política, realizada recentemente
na cidade de Nampula, reflectiu
dentre vários assuntos, sobre o
princípio das brigadas centrais, que é
o de apoiar o trabalho dos órgãos de
base. Nesta Sessão, a Comissão Política
instruiu o Secretariado do Comité Central
a produzir um documento orientador, que
inclui o perfil do Membro da Brigada
Central e o calendário das deslocações
às províncias.
Assim, para a Província do Niassa foi
indicado como chefe de brigada central,
Carlos Agostinho do Rosário, tendo como
Adjunto Chakil Abubacar; Filipe Paúnde
para Cabo Delgado, coadjuvado por
Jaime Basílio Monteiro, e Tomás Salomão
para Nampula, tendo como vice-chefe
Caifadine Manasse.
Na Zambézia foi afecto Manuel Tomé, como
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chefe, tendo como adjunto Francisco
Mucanheia; Alberto Joaquim Chipande
em Tete, coadjuvado por Ana Rita Sithole;
Eneas Comiche chefia a brigada central
em Sofala, coadjuvado por Aires Aly, e
Sérgio Pantie em Manica, tendo como
vice-chefe Conceita Sortane.
Para Inhambane foi indicada Alcinda
de Abreu Mondlane; Verónica Nataniel
Macamo Ndlhovu chefia a brigada
central indicada para Gaza, coadjuvada
por Raimundo Pachinuapa, e Eduardo
Mulémbwė para Maputo província,
tendo como adjunta Nyelety Mondlane,
e Margarida Adamugy Talapa para a
cidade de Maputo.
Neste
exercício, o
Presidente
da
FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, orienta no
trabalho da supervisão das províncias,
o Secretário do Comité de Verificação,
Raimundo Diomba, não fará parte de
nenhuma brigada central, de forma
a proporcionar-lhe mais tempo e
independência nas suas funções.
.

SECTOR AGRÁRIO
PODE CONTRIBUIR
PARA REDUÇÃO DE
CUSTO DE VIDA

O

Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, defende que o sector agrário pode
contribuir para a redução do custo
de vida, através da disponibilização
de comida no mercado, baixando a inflação e
estabilizando a economia nacional.
O Chefe do Estado que falava recentemente no
distrito da Moamba, Província de Maputo, por
ocasião do lançamento da Campanha Agrária
2017/18, exortou os agricultores nacionais e
estrangeiros que operam no país, a fazerem
da agricultura uma actividade de geração de
riqueza para os moçambicanos.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi quer que a
meta geral para a campanha que, oficialmente
arrancou na última quarta-feira, supere os
níveis de produção do exercício anterior. Neste
contexto, para esta campanha projecta-se uma
produção de cereais que deverá subir de três
milhões para 3.25 milhões de toneladas de raízes
e tubérculos em 12 por cento, comparativamente
à campanha 2016/17.
Sobre a produção de carne, o objectivo é atingir

17.038 toneladas da bovina, contra as pouco
mais de 15 mil da última época, e 95.861
toneladas da de frango. A produção de ovos
deverá situar-se em 15.4 milhões de dúzias,
representando um crescimento em 10 por cento
face à campanha finda.
De acordo com o Presidente Filipe Nyusi,
apesar dos aumentos previstos, prevalece a
necessidade de aperfeiçoamento ininterrupto
das técnicas e modalidades de produção.
Neste quadro, o Chefe do Estado reiterou a
importância da disponibilidade e melhoria de
insumos, aumento do acesso ao mercado e a
criação de infraestruturas de apoio, como de
transporte e comunicações.
Sob o lema: “Por uma Agricultura Orientada
para o Agro-Negócio e Segurança Alimentar
e Nutricional”, pretende-se com o evento
promover a importância do sector agrário
no desenvolvimento sócio-económico do País,
através da mobilização dos agricultores e
todos actores do sector agrário para maior
engajamento no processo de produção de
alimentos, culturas de rendimento e estruturação
das respectivas cadeias de valor.
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SOFALA ACELERA
PREPARATIVOS
DOS PRÓXIMOS
DESAFIOS
ELEITORAIS

A

FRELIMO, na província de Sofala,
exorta aos membros à vários níveis, a
continuarem a trabalhar arduamente e
de forma permanente com as massas
para o alcance das vitórias nas próximas
eleições Autárquicas e Gerais agendadas
para 2018 e 2019 respectivamente.
O apelo foi expresso recentemente por
Paulo Majacunene Primeiro Secretário do
Comité Provincial, durante a reunião balanço
que juntou 180 congressistas entre eles os,
delegados e convidados de Sofala que
participaram naquela magna reunião que
teve lugar na cidade da Matola em Maputo
entre os dias 26 de Setembro a 1 de Outubro
passado.
De acordo com Paulo Majacunene, o Partido
FRELIMO saiu do 11º Congresso mais robusto
e galvanizado granjeando desta forma,
simpatia no seio das populações, dado que
aquela reunião traçou as linhas de acção do
Partido para os próximos cinco anos.
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O balanço que teve lugar no passado
sábado, na cidade da Beira, concluiu
que os delegados de Sofala tiveram uma
prestação positiva desde a preparação
e a participação naquela magna reunião
daFRELIMO.
Neste momento a FRELIMO em Sofala tem
vindo a desencadear junto aos membros
acções de divulgação das recomendações
e decisões saídas do 11º Congresso, que
teve lugar de 26 de Setembro a 2 de
Outubro do corrente ano na cidade da
Matola, província de Maputo.
Neste quadro, segundo Paulo Majacunene,
os quadros do Partido, estão empenhados
na divulgação das decisões do Congresso.
“Temos, neste momento, que arregaçar as
mangas e continuarmos a trabalhar com a
população, que é a razão da nossa existência”,
recomendou Majacunene, afirmando que
a materialização das decisões do 11º
Congresso deve estar aliada à preparação
das eleições autárquicas agendadas para
o mês de Outubro de 2018.

CRIANÇA
EDUCADA É UMA
NAÇÃO EDUCADA

O

Primeiro Secretário do Comité
Provincial
da
FRELIMO
em
Niassa,
Iasalde
das
Neves
Adamugi Ussene, assume que a
observância dos directos da criança no
País é preponderante e urgente para a
sofisticação da sociedade de amanhã.
Refere que uma criança educada é uma
nação educada.
Iasalde Ussene falava na saudação aos 47
membros da Organização Continuadores
de Moçambique, que visitaram, no dia 24
de Outubro passado, o seu Gabinete,
acto inserido na semana da celebração
do 25° aniversário daquela agremiação.
Iasalde Ussene suportou a sua afirmação
baseando-se na célebre declaração
do saudoso Marechal Samora Machel,
Primeiro
Presidente
de
Moçambique
independente, segundo a qual “Criança
é flor que nunca murcha.”

“As crianças representam a sociedade
do amanhã, dai que tudo quanto forem
transmitidas de forma errada, estaremos
a prosperar por uma sociedade
moçambicana errada. Precisamos de
capitaliza-las
enquanto
crianças,
para melhor educação e concórdia no
futuro em Moçambique”, disse Ussene.
Por seu turno, em mensagem alusiva
à data, as crianças saudaram ao
Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, pela busca incansável da paz
efectiva para Moçambique. Para Nyusi
é um exemplo de amor a ser seguido
por todos.
A passagem do 25° aniversário da
OCM no Niassa foi marcada por várias
actividades recreativas e desportivas
nas escolas. Igualmente, as crianças
privilegiaram visitas às instituições
públicas e privadas e aos órgãos de
comunicação social representados na
Província.
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TETE
OPERACIONALIZA
PLANO DOS 100 DIAS

B

rigadas Províncias da FRELIMO em Tete,
desdobram-se em todos os distritos, no
trabalho de divulgação das decisões
do 11º Congresso e na implementação
do plano dos 100 dias após a realização da
magna reunião do Partido, o Congresso.
A deslocação das Brigadas para os quinze
Distritos desta parcela do País foi dada a
conhecer pelo Primeiro Secretário do Comité
Provincial da FRELIMO em Tete, Fernando Bemane
de Sousa, que falava num encontro com os
quadros do Partido, alargado aos secretários
distritais das Organizações Sociais e outros
Quadros do Partido. Para além das ministradas,
Fernando Bemane de Sousa apontou que foram
apreciados temas de ética e boas maneiras
e de como fazer amigos e influenciar para
que as pessoas adiram ao Partido FRELIMO.
De Sousa destacou que o momento permitiu
a harmonização das estratégias para acção
da FRELIMO nesta província, rumo a vitória
nos próximos pleitos eleitorais e partilha das
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experiências.
“Os Quadros saíram capacitados e
munidos de instrumentos necessários, o que
irá galvanizar e constituir a nossa grande
linha de orientação, criando condições
necessárias para a disseminação destas
experiências
conjuntamente
partilhadas
neste seminário,” sublinhou Fernando Bemane
de Sousa.
Refira-se que são 142 camaradas que
compõem as quinze brigadas provinciais
de assistência que ao longo desta semana
irão trabalhar nos órgãos de base em
todos Distritos da Província de Tete onde
para além de fazer o acompanhamento
das actividades do Partido, participam na
divulgação das decisões do 11º Congresso
e na implementação do plano dos 100 dias.
De Sousa recordou que o seminário realizouse num momento em que o país acaba de
assinalar a passagem do 31º ano após a
morte do Primeiro Presidente de Moçambique
Independente, Samora Moisés Machel.

“DIGAM NÃO AOS
CASAMENTOS
PREMATUROS
E DESISTÊNCIA
ESCOLAR”

A

Primeira Dama da República de
Moçambique, Isaura Nyusi, considera
Gaza como uma das províncias que
ainda se debate com o registo de
elevado número de casamentos prematuros,
apelando pelo facto, a toda sociedade,
especialmente para as mães e as raparigas, a
respeitarem este importante desígnio e para
que digam “não aos casamentos prematuros
e a desistência escolar
A Esposa do Presidente da República, que
falava recentemente no acto da inauguração
de salas de aula na localidade de Momonho,
posto administrativo de Messano, distrito
de Bilene, província de Gaza, disse que a
aposta na formação continua a ser uma das
formas mais eficazes de empoderar a mulher
e quebrar o ciclo de desigualdade com
base no género.
Trata-se da Escola Primária Completa de

Machenganhane, construída de raiz e
alberga 383 alunos da 1ª a 7ª classe,
assistidos por sete professores.
Durante o encontro com a população de
Machenganhane, Isaura Nyusi apelou à
sociedade para condenar, com vigor, os
casamentos prematuros e todas as formas
de violência e descriminação com base
no sexo. “A província de Gaza é uma
das mais assoladas pelos casamentos
prematuros, daí a necessidade de se
continuar a investir na capacitação do
capital humano, sobretudo a rapariga”,
sublinhou.
Disse
ainda
que
estas
acções
complementares colectivas ou individuais
ao esforço do Governo, constituem uma
prova inequívoca de que a população
está comprometida com o desenvolvimento
do país, no geral, e da província em
particular.
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MENSAGEM DA FRELIMO PELA PASSAGEM DO 32º ANIVERSÁRIO
DA CRIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CONTINUADORES DE
MOÇAMBIQUE
Sob o Lema: “32 Anos Educando as Crianças no Espírito da Paz,
Amor, Patriotismo e Solidariedade” a Organização Continuadores
de Moçambique celebra a passagem dos 32 anos da sua criação
Foi a 25 de Outubro de 1985, que o saudoso Presidente Samora
Moisés Machel, Primeiro Presidente de Moçambique Independente,
oficializou a criação da CONTINUADORES, organização que contribui
na educação patriótica das crianças moçambicana.
A FRELIMO congratula-se com os feitos da Organização. O lema
escolhido para as festividades do presente ano reveste-se de maior
importância, pois ele desperta em cada moçambicano, aos pais e
aos encarregados de educação, a necessidade de proporcionar às
crianças um ambiente de paz, amor e alegria e uma educação sã,
livres de droga, da violência, do tráfico de menores, de abuso sexual
e de outros males que enfermam a nossa sociedade.
A FRELIMO defende que a infância constitui uma etapa decisiva
para o desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade,
merecendo por conseguinte, uma atenção particular da família, da
escola, do Estado e da sociedade em geral. A FRELIMO exorta aos
dirigentes da CONTINUADORES e outras instituições que trabalham
para o bem-estar da criança a continuar com os esforços que
permitam uma orientação adequada com valores morais para que
Moçambique continue a ter cidadãos moralizados. Parabéns Crianças
Moçambicanas, Flores que Nunca Murcham! Parabéns Organização
CONTINUADORES!
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“A Paz é a maior conquista dos moçambicanos, um dos mais nobres valores da independência
nacional, daí a necessidade de se reavivar e avaliar o seu conteúdo para o sucesso do
processo de diálogo em curso no país.”
11

12

Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique
Avança

