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Construir consensos no diálogo
para trazer a paz efectiva
e duradoira
Primeira Dama em acção de solidariedade em Tete
A Esposa do Presidente da República, Isaura Nyusi, procede nesta terça-feira, na
província de Tete, a entrega de um donativo destinado a 300 crianças desfavorecidas das
localidades de Benga e Caphirizandge, distrito de Moatize, num gesto de solidariedade
por ocasião do Natal. Trata-se do “kIT” composto por material escolar, brinquedos e
produtos alimentares de primeira necessidade, fruto da parceria entre o Gabinete da
Esposa do Presidente da República e a Senhora Emília da Conceição Antunes Castanheira.
Com a presente acção de solidariedade, espera-se igualmente beneficiar cerca1de 50
famílias da localidade de Benga.
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Nota Editorial
intensificar o dialógo como forma
justa e eficaz para superar as diferenças
No dia 13 de Dezembro de 2017, o Presidente da
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique,
Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, no âmbito dos
esforço, visando consolidar consensos e buscar a paz
efectiva e duradoura, em Moçambique, deslocou-se ao
acampamento de Chitengo, no Parque Nacional da
Gorongosa, Província de Sofala, para manter um encontro
com o Presidente da Renamo.
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A FRELIMO atribuiu especial significado a este contacto
e considera que esta postura deve persistir e se estender
a outros actores, porque é salutar para a convivência
pacífica e representa a materialização do discurso
de tomada de posse, em Janeiro de 2015, do nosso
Presidente, Camarada FILIPE JACINTO NYUSI.
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A FRELIMO saúda o Camarada Presidente FILIPE
JACINTO NYUSI, pela firmeza, clareza e determinação
na liderança dos destinos do povo moçambicano, na
promoção de acções multiformes de consolidação da
Unidade Nacional, de abertura ao diálogo com todas
as forças vivas da sociedade, em prol da paz efectiva,
para o bem-estar de todos.
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A FRELIMO encoraja o Camarada Presidente FILIPE
JACINTO NYUSI a intensificar o dialógo, como única forma
justa e eficaz para superar as diferenças e concetrarmonos nas nossas conquistas comuns.
A FRELIMO está ciente de que com a Paz lograremos
o desenvolvimento económico, social, político e cultural
e exorta a todo Povo moçambicano, a continuar a
consolidar o espírito de convivência pacífica tendo o
diálogo, como seu estandarte
A FRELIMO saúda e congratula o Povo moçambicano
que com a sua maturidade tem sabido transformar os
vários desafios em oportunidades, que se traduzem no
aumento da produção e a produtividade em resposta
às orientações do nosso Partido e do nosso Presidente,
FILIPE JACINTO NYUSI.

Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO
e Nyusi Unidos,
Moçambique
Avança
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Construir
consensos
no diálogo
para trazer a
paz efectiva e
duradoira

O

Presidente da FRELIMO e Presidente
da República, Filipe Jacinto Nyusi, disse
estar a construir consensos no diálogo
para o alcance de uma paz efectiva
e duradoira. Disse ainda que, no quadro deste
processo, o líder da Renamo apresentou na mesa
de diálogo a sua visão sobre a governação e
pacote eleitoral e sobre algumas cláusulas do
Acordo Geral de Paz assinado a 4 de Outubro
de 1992. “São estas matérias que estamos a
tratar para encontrar a melhor via que satisfaça
todas as partes”, explicou o Chefe do Estado.
O Presidente da FRELIMO, que falava
recentemente no Primeiro Seminário Nacional dos
Primeiros Secretários dos Comités Distritais que
teve lugar no distrito de Inhassoro, província
de Inhambane, apelou à calma e paciência a
todos os moçambicanos quanto ao anúncio dos
resultados do diálogo em curso visando à paz
efectiva no país.
O Chefe do Estado solicitou à sociedade

moçambicana para que não se agite com
as suas deslocações à serra da Gorongosa,
procurando o conteúdo das matérias tratadas
nos encontros que tem mantido com o líder da
Renamo.
“O povo incumbiu-nos uma missão, que é parar
com a guerra e resgatar a paz, daí que a minha
ida à serra da Gorongosa para dialogar com o
líder da Renamo se circunscreve no cumprimento
dessa missão honrosa confiada pelo povo de
trazer a paz efectiva e duradoira para os
moçambicanos,” disse o Presidente.
Segundo o Chefe do Estado, o diálogo em
curso ao mais alto nível pode ser consolidado
por outros moçambicanos com boas intenções
para este fim. Todavia, as suas intervenções
não devem agitar aqueles que serenamente
esperam por um abraço e aperto de mãos
simbolizando a paz.
Sem avançar prazo para o fim do diálogo,
Nyusi deixou transparecer que o processo em
curso está a decorrer num clima de irmandade
e que a qualquer momento será assinado um
acordo sobre a paz efectiva e duradoira em
Moçambique.
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45 anos de
Massacre de
Wiriamu

O

s produtores da história no país
devem
recolher mais detalhes
sobre o Massacre de Wiriamu,
perpetrado
pelos
soldados
portugueses a 16 de Dezembro de 1972,
de modo a constar nas páginas recentes
sobre a revolução moçambicana.
A orientação é do Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, que falava no sábado
último, no distrito de Changara, em Tete,
no âmbito das comemorações do 45.º
aniversário do Massacre de Wiriamu,
referindo que os homens e mulheres ali
assassinados deram o real significado
do sentido de lutar contra a dominação
colonial, e o povo moçambicano tem-nos
como seus heróis com todo orgulho.
Para o Chefe do Estado, a deslocação a
Wiriamu não foi para chorar os compatriotas
que foram barbaramente assassinados ao
exigir a liberdade, mas sim para imortalizar
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os seus feitos, realçando que o povo
moçambicano pode perdoar mas nunca
irá esquecer.
Indicou que um grupo de cerca de 400
pessoas, constituído por homens, mulheres
e crianças de Wiriamu, foi morto por
soldados do regime fascista português
pertencentes à 6.ª Companhia de
Comandos estacionados em Tete, em
plena luta armada de libertação nacional.
Lembrou que a denúncia destes factos
pela imprensa internacional, seis meses
após o massacre, chamou atenção à
comunidade internacional sobre as
violações sistemáticas e barbaridades
perpetradas pelas forças repressivas do
regime colonial português contra o povo
moçambicano.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi,
o monumento dos mártires de Wiriamu
simboliza outros actos bárbaros contra
o povo moçambicano perpetrados pelo
regime colonial português em vários
pontos do país.

FRELIMO está
preparada
para vencer
os próximos
desafios
eleitorais

“

Normalmente, a FRELIMO começa o ciclo
eleitoral logo após as eleições de cada
órgão. O que estamos a fazer é afinar a
máquina porque o Partido vive dentro de
uma sociedade dinâmica e é preciso sempre
ir afinando aquilo que é a nossa estratégia
para o alcance dos resultados que
pretendemos, que passam necessariamente
por vencer os pleitos eleitorais”. Palavras do
Secretário Geral da FRELIMO, Roque Silva,
durante a recente visita de três dias que
efectuou à província de Tete, onde manteve
encontro com os órgãos do Partido e com a
população em geral.
Segundo Roque Silva, para o caso concreto
do Município de Nampula, que deverá
acolher a 24 de Janeiro de 2018 a eleição
intercalar, o processo está bem encaminhado
e a FRELIMO vai concorrer para vencer esta
autarquia.

“Apelos
aos concorrentes à eleição
intercalar de Nampula para que pautem
por um comportamento de paz e harmonia,
devendo respeitar e dignificar a cultura
cívica demonstrada pelos eleitores”, frisou.
Explicando o périplo que vem realizando
pelas províncias, o Secretário-Geral da
FRELIMO disse que depois da sua eleição
no 11º Congresso, e para uma gestão
coerente dos desígnios que o Partido
pretende alcançar ao longo dos próximos
cinco anos, há necessidade de manter
contacto com a realidade de todo o
país. “Seria completamente difícil gerirmos
o que não conhecemos neste vasto país”,
sublinhou.
De acordo com Roque Silva, nos seus
objectivos, a FRELIMO não se assenta
apenas em processos internos como uma
organização política mas, sobretudo, na
capacidade do Partido em contribuir
para a promoção do desenvolvimento.
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“Estamos
preparados para
os próximos
desafios da
FRELIMO”

O

s primeiros secretários dos comités
distritais do Partido FRELIMO são
unânimes em afirmar que, com a
realização da primeira reunião
nacional dos primeiros secretários, estão mais
que preparados para enfrentar os próximos
desafios.
Os primeiros secretários distritais dizem ser
esse uma oportunidade que a FRELIMO, usando
da sua veia visionária, encontrou para fazer
um alinhamento das directrizes que guiam o
Partido.
Maria Whaite, Primeira Secretária do Comité
Distrital da FRELIMO em Dondo, província de
Sofala, disse que a reunião nacional, veio numa
boa altura porque nos próximos momentos
serão decisivos para a vida política no país.
“Estamos aqui no distrito de Inhassoro em
Inhambane, numa reunião de alinhamento de
ideias para fazer face aos próximos pleitos
eleitorais, de modo a continuar um partido
ganhador e desenvolver várias actividades”,
disse Maria Whaite.
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Para Efrei Issa, Primeiro Secretário Distrital
de Nipepe, província de Niassa, afirmou ser
uma oportunidade ímpar que o camarada
presidente da FRELIMO encontrou para
harmonizar a coordenação de todas
actividades do partido a todos níveis.
“Saudamos a iniciativa do camarada
presidente, e saímos dessa reunião mais
unidos e coesos, rumo as victórias nos
próximos pleitos elitorais de 2018 e 2019,
respectivamente as autarquias e gerais”,
adiantou Efrei Issa.
Baton Arrison, Primeiro Secretário do Comité
Distrital da FRELIMO em Milange, na Província
da Zambézia, afirmou que o ambiente
político no seu distrito é bom, e disse que
depois deste seminário, a coesão entre os
camaradas será fortificado.
Por sua vez, os primeiros secretários dos
comités provinciais que participaram do
evento na qualidade de convidados,
adiantaram que o processo de formação
é continuo no seio da FRELIMO, dai a sua
importância.

Capacitados
órgãos de base
em Sofala

A

FRELIMO, na província de Sofala,
capacitou recentemente os Secretários
Distritais para as áreas de Mobilização,
Propaganda e Organizações (SDMPOS)
e Secretarios Distritais do Departamento da
Economia e Finanças (SDDAF), dos 11 Distritos que
corporização esta província em matérias ligadas
a Gestão Financeira, Estatística, Mobilização,
Documentação
e
Produção
dos
Boletins
Informativos.
O evento surge no quadro da capacitação dos
órgãos de base do Partido, recentemente eleitos
na sequência da realização da 8ª Conferencia
Distrital, no quadro da democracia interna.
O Primeiro Secretário Provincial da FRELIMO em
Sofala, Paulo Majacunene, referiu que aquele
seminário de capacitação dos novos quadros
directivos distritais, recentemente homologados é
de extrema importância pois o mesmo visa incutir
aos novos dirigentes, metodologias estratégicas
dos trabalhos que concorrem para harmonia dos

mesmos, bem como sobre as estratégicas da
gestão do Aparelho da FRELIMO.
“Na área de Mobilização, propagando
e Organizações Sociais, por exemplo os
Secretários Distritais, devem ser capazes
de compilar correctamente as estatísticas
periódicas que são definidas pelas directivas
internas, compilar os relatórios e o mais
importante, como Mobilizar a população e os
militantes bem como envolve-los nos próximos
desafios que se avizinham”, disse Majacunene.
Já para a área das Finanças, os seus pelouros
devem ser capazes de fazer uma gestão justa
das cotas pagas pelos membros, como forma
de tornar a FRELIMO sustentável.
Majacunene, revelou na ocasião que os
Estatutos internos do Partido FRELIMO,
sofreram
pequenas
alterações,
fruto
dos debates durante a realização do
11º Congresso da FRELIMO e todas as
alterações devem ser do domínio dos
secretários das áreas de Mobilização,
Propaganda e Organizações Sociais
(MPOS) e Departamento da Finanças (DAF).
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OMM participa no
9º Congresso da
UWT

A

Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) participou no 9º Congresso
da Umoja Wa Wanawake Wa Tanzania
(UWT), a Organização da Mulher
Tanzaniana, realizado de 8 a 9 de Dezembro,
na citade de Dodoma, na República Unida
da Tanzania.
A Secretária Nacional para Organização,
Mobilização e Propaganda da OMM, Zélia
Langa, disse que o convinte da UWT para
esta magna reuniãosurge no quadro do
reforço da histórica realção de amizade,
faternidade e solidariedade mútuas, existes
entre as duas organizações.
“Foi com elevada honra que participamos
no 9º Congresso da UWT. Foi também uma
oportunidade para agredecer ao Partido
Chama Chama Mapinduzi, por ter participado
no 11º Congresso da FRELIMO, realizado de
26 de Setembro a 2 de Outubro do ano em
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curso. Isto demostra as fortes relações de
amizade existentes entre os dois partidos
e povos”, disse Zélia Langa.
Segundo Langa, a realização do 9º
Congresso da UWT foi uma ocasião para
a mulher tanzaniana avaliar o trabalho
realizado,
constrangimentos,
sucessos
alcançados e os desafios que se impõem
para os próximos anos.
De acordo com a fonte, o empoderamento
da mulher, o combate contra casamentos
prematuros e gravidezes precoces, e a
promoção de educação da rapariga,
constintuem desafios comuns no seio da
OMM e a UWT.
A OMM saudou na ocasião, a UWT pelas
acções que tem levado a cabo, no
quadro da implementação de políticas
macro-económicas sensíveis ao género,
que encorajam as mulhers para uma
participação cada vez mais activa nos
programas que visam melhorar as condições
de vida das famílias e das comunidades.

O Presidente Filipe Jacinto Nyusi solicita à sociedade moçambicana para que não se agite
com as suas deslocações à serra da Gorongosa, procurando o conteúdo das matérias
tratadas nos encontros que tem mantido com o líder da Renamo.
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