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Estado da Nação é desafiante e a
consolidação da paz depende do
contributo de todos
AMISSE COLOLO ANTÓNIO
CANDIDATO DA FRELIMO PARA O CARGO DO
PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE NAMPLULA, NAS
ELEIÇÕES INTERCALARES AGENDADAS PARA 24 DE
JANEIRO DE 2018.
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Nota Editorial
Radiografia da Nação em todos os domínios
A FRELIMO, tal como muitos moçambicanos, acompanhou
na Assembleia da República, o Informe Sobre o Estado
Geral da Nação, o terceiro (3º), desde que o Camarada
Presidente FILIPE JACINTO NYUSI assumiu os destinos da
Nação.
Para a FRELIMO, este momento, reveste-se de particular
importância, na medida em que faz a radiografia da
Nação em todos os domínios, aponta as soluções e as
partilhas com o Povo, o seu patrão, uma demonstração
do verdadeiro sentido de inclusão na governação.
A FRELIMO faz um balanço positivo do Informe Sobre
o Estado Geral da Nação e considera que o mesmo
responde à realidade e aos anseios de todo o povo
moçambicano, na medida em que evoca a sua resiliência
que, aliás, sem ela, os desafios que o país está a atravessar
podiam ser mais complexos.
A FRELIMO considera, ainda, que ao evocar a resiliência
do Povo moçambicano, o Camarada Presidente
homenageia e endossa as vitórias alcançadas aos
moçambicanos que, ante as dificuldades, não perderam
forças e foco, pelo contrário, arregaçaram as mangas e
aumentaram a produtividade com especial enfoque para
a área agrícola.
E é pela demonstração do Povo moçambicano, em
vencer as dificuldades e todas as barreiras para o
desenvolvimento, que o Camarada Presidente, tal como
a FRELIMO acreditam num futuro promissor para o nosso
país e povo, um futuro de ganhos e prosperidade, um
futuro de Paz e reconciliação Nacional.
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Com este informe, o Camarada Presidente FILIPE JACINTO
NYUSI, no estilo que melhor o caracteriza, não contorna
os problemas e desafios que o país enfrenta, mas acredita
que os mesmos terão solução, graças ao empenho e
vontade do Povo moçambicano, um povo trabalhador,
ciente dos seus deveres, um povo que não verga perante
as dificuldades, um povo que busca permanentemente as
soluções para o seu desenvolvimento.
A FRELIMO encoraja ao Camarada Presidente FILIPE
JACINTO NYUSI, a persistir no seu trabalho em prol do
desenvolvimento do país e do seu Povo, em prol da Paz
e Reconciliação Nacional e encoraja-o, ainda, a persistir
firme nos desafios que o país apresenta, pois, o destino do
Povo moçambicano é o de desenvolvimento.
A FRELIMO exorta a todas as forças vivas da sociedade,
a prosseguirem com o desafio de todos: DESENVOLVER
Moçambique e a juntarem-se, cada vez mais nos esforços,
do Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, da
FRELIMO e do Governo, nesta luta COMUM.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO
e Nyusi Unidos,
Moçambique
Avança

Estado da Nação
é desafiante mas
encorajador

O

Presidente da República, Filipe Jacinto
Nyusi, afirmou que o Estado da Nação
é desafiante mas encorajador e os
Moçambicanos não temem desafios.
Disse que os desafios do futuro são enormes e
não se colocam apenas ao Governo. Indicou
que a consolidação da paz depende do
contributo de todos, enaltecendo a abertura do
diálogo com líder da Renamo nas negociações.
O Chefe do Estado, que falava na
apresentação do Informe sobre Estado Geral
da Nação referente a 2017, disse que o seu
Governo vai honrar o compromisso de tudo
fazer para melhorar a vida dos moçambicanos.
“Em 2018 continuaremos empenhados nas áreas
prioritárias”.
Fazendo uma radiografia dos acontecimentos
em 2017, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi
destacou os ataques em Mocímboa da Praia,
tendo considerado estes uma afronta ao
Estado de Direito Democrático. Neste contexto,
disse ser fundamental que se garanta a defesa
da independência nacional e da soberania

do Estado, defendendo a necessidade de se
continuar a capacitar as Forças de Defesa e
Segurança para que estejam em prontidão
combativa.
Sobre a situação económica do país, tendo
destacado a retoma da estabilidade macroeconómica, através da retoma de investimentos
nacionais e estrangeiros e da retoma da
confiança dos parceiros. em realação aos
transportes, disse que os urbanos são uma
grande preocupação para os moçambicanos,
daí a necessidade de se melhorar. apontou
a entrada em funcionamento do projecto
MetroBus, que considera que vai aliviar a
situação.
Falou do sector de saúde, onde destacou a
entrada em funcionamento de 29 centros de
saúde, um pouco por todo o país. Sobre o
emprego, apontou a criação de mais de 290
mil postos de trabalho, cujos beneficiários
fora, sobretudo, os jovens.
O Presidente Filipe Nyusi aborda a questão
da luta contra a corrupção, tendo declarado
“guerra sem tréguas” contra este mal. “O
combate contra a corrupção é uma luta de
todos nós”, sublinhou.
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Renovar
esperança da
paz e de amor ao
próximo
Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, considera
a quadra festiva (Natal e
fim do Ano), como momento
que deve ser caracterizado sempre
por muita alegria, renovação de
esperança e crença de um futuro
cada vez melhor.
De acordo com o Chefe do Estado,
que num comunicado alusivo a
quadra festiva, este facto exige de
cada um de nós, um exercício de
amor ao próximo, de valores como
a igualdade, união, paz e auto
superação.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi
reteira o apelou aos valores de

O
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paz e união dos moçambicanos,
considerando
indispensável
a
adaptação do país às mudanças
de acordo com os diferentes
contextos. “O país precisa de ter
cidadãos capazes de se adaptar
às mudanças”, sublinhou.
O apelo aos valores de paz e
união acontecem numa altura em
que há avanços no diálogo entre
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi
e o líder da Renamo, rumo ao um
acordo para paz definitivo em
Moçambique.
De recordar que no dia 14 de
Dezembro último, o Presidente Filipe
Jacinto Nyusi deslocou-se ao à
Gorongosa, para se encontrar com
o líder da Renamo, onde a conversa
foi feita por via telefónica.

Movimento
Vermelho
dinamiza
actividades da
FRELIMO em Tete

O

Primeiro Secretário da FRELIMO
em Tete, Fernanso Bemane de
Sousa,
congratulou recentemente
a
Organização
da
Juventude
Moçambicana pelos 40 anos da sua criação
e exortou os jovens para continuarem a
revitalizar as energias com vista a superação
dos desafios que se impõem no país.
Fernando Bemane de Sousa, que falava
recentemente durante a realização da II Sessão
Ordinária do Comité Provincial da FRELIMO
em Tete, disse que o Partido está no processo
de implementação do Plano de Cem Dias do
novo Ciclo de Governação do Camarada
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, designado por
Movimento Vermelho, que aponta a realização
de várias actividades em simultâneo ao nível
de todos órgãos.
No percurso do Movimento Vermelho, Fernando
Bemane de Sousa reconheceu participação
massiva e activa das organizações Sociais

do Partido (ACLLN, OMM e OJM) pelo
dinamismo e capacidade de mobilização
de massas para o crescimento do Partido.
“O Movimento dos cem dias, mais uma vez
demonstra a capacidade da FREFLIMO
na mobilização, organização e coesão.
Por isso. De Sousa noto com satisfação
em todos os distritos da Província, um
Movimento coordenado no cumprimento
dos objectivos.
“Nas eleições gerais, queremos provar
o nosso compromisso assumido no 11º
Congresso, a proclamação como candidato
nas Eleições Presidenciais em 2019, ser
traduzido numa vitória esmagadora a favor
do nosso Candidato, Camarada Presidente
Filipe Jacinto Nyusi e na FRELIMO”, disse
Fernando Bemane de Sousa. Bemane de
Sousa destacou que é um imperativo que
a FRELIMO continue a dirigir nas quatro
autarquias da província, vencendo as
Eleições Municipais de 2018 e Eleições
Gerais de 2019.
5

Potenciar novos
dirigentes sobre
matérias que
dinamizam o
funcionamento do
Partido

O

Seminário
Nacional
dos
Secretários Ditritais, que teve
lugar recentemente no distrito
de Inhassoro, na província de
Inhambane, foi uma ideia bem acertada,
considerando que os quadro do Partido
acabam de realizar o seu 11º Congresso,
onde foram eleitos novos órgãos que
assumem tarefas de relevo na FRELIMO, à
vários níveis.
A avaliação é do Primeiro Secretário
do Comité Provincial da FRELIMO em
Inhambane, Dinis Vilankulos, que considera
a ocasião como um momento que serviu
para potenciar os novos dirigentes
do Partido sobre as matérias que se
adequam ao funcionamento do Partido
e do Governo, com vista a imprimir nova
dinâmica.
Por sua vez, Paulino Lenço, Primeiro
Secretário do Comité Provincial da
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FRELIMO na Zambézia, saudou a
inicitiva e disse ter sido um encontro
de muita aprendizagem que vai ajudar
os quadros a enfrentar, com sucesso,
os próximos desafio que se impõem
ao Partido, sobretudo as eleições
autárquicas de 2018 e as gerais de
2019. “Esta é primeira vez que temos uma
reunião desta natureza, graças a veia
visionária do nosso Partido. Saimos mais
preparados para levarmos a avante o
desafio de desenvolver o nosso país”,
adiantou Paulino Lenço.
Por seu turno, a Primeira Secretária
do Comité Provincial da FRELIMO em
Manica, Ana Chapo, referiu que os dois
dias da reunião nacional, foram de
muitos ensinamentos.“Este exercício vai
aumentar o desempenho dos dirigentes
da FRELIMO, desde a base até ao topo.
Foi também uma oportunida impar para
troca de experiências entre os quadros”,
salientou.

FRELIMO sofala
faz balanço
positivo do
desempenho dos
órgãos

V

olvidos perto de 6 meses a pois a
realização da I sessão Ordenaria
daquele Órgão, a FRELIMO em Sofala,
reuniu-se este sábado na sua II Sessão
Ordinária com objectivo de fazer uma avaliação
conjunta das actividades desenvolvidas no
período em referência, para além de fazer o
balanço preliminar do Programa Económico e
Social do Governo Provincial, apreciou o plano
de actividades e Orçamento do partido FRELIMO
em Sofala para o próximo ano 2018.
Na sessão de abertura o Primeiro Secretário
Provincial da FRELIMO em Sofala, Paulo Majacunene
referiu que a sua expectativa é de traçar planos
concretos tendo em vista as eleições que se
avizinham. Na ocasião Majacunene, exortou aos
presentes para a necessidade de uma entrega
franca e aberta nos debates dos pontos que
estavam acima da mesa, mais sem passar dos
princípios que norteiam aquela formaçãopolítica.
Majacunene, acredita que com os debates francos

vai permitir uma participação dos membros,
de forma a melhor traçar estratégicas que
vão permitir uma nova dinâmica nas próximas
eleições Autárquicas e Gerais agendadas para
os próximos anos 2018-2019 respectivamente
“A FRELIMO é um partido que norteia-se pelos
princípios da Unidade e Critica, pelo que
cada membro pode contribuir com o melhor
que tem, apresentando constrangimentos
e a posterior apresentar a proposta da
solução. Camaradas trabalhando-se assim
vai permitir traçar as melhores estratégicas
para os próximos desafios que se avizinham,
com destaque para as eleições Autárquicas e
Gerais” precisou Majacunene.
Contudo aquela sessão
aprovou por
unanimidade os relatórios do secretariado
comité provincial e do plano Económico e Social,
num momento de festa que caracterizou o
momento. Igualmente o informe do Governo
Provincial foi apreciado positivamente,
tendo sido encorajado o Governo a
continuar a criar cada vez mais condições
necessárias para a vida das populações.
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FRELIMO
interage com
comunidades
na cidade de
Maputo

O

Primeiro Secretário da FRELIMO
na Cidade de Maputo, Francisco
Mabjaia, reuniu-se recentemente com
os líderes comunitários e religiosos, em
representação de todos os distritos municipais
da capital do país, para troca de experiências
e colher conselhos que ajudem a melhorar o
trabalho partidário e de governação.
Foi um encontro informal em que cada líder
expressou as suas ideias sobre diversos
aspectos, num diálogo aberto que se enquadra
na iniciativa do partido de interacção com
diferentes segmentos da sociedade e em
reconhecimento da importância dos líderes
comunitários e religiosos na promoção do
desenvolvimento.
Segundo Mabjaia, os líderes comunitários e
religiosos desempenham um papel importante
na sociedade e, no caso concreto da cidade
de Maputo, estão a desenvolver um trabalho
que facilita as actividades partidárias e do
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próprio Governo, o que merece um grande
carinho e consideração.
“Precisamos sentar com os líderes e ouvir os
conselhos que eles têm sobre o trabalho
da FRELIMO. Queremos que eles sejam
nossos parceiros porque a partir da
conversa podemos melhorar muita coisa”,
disse. Acrescentou que outros encontros
deverão acontecer com maior frequência,
pois segundo o Mabjaia, é com base neste
tipo de interacção que a FRELIMO cresce e
ajuda o Executivo a prestar melhor serviço
ao cidadão.
Francisco Mabjaia disse que as inquietações
apresentadas são legítimas, mas a
solução de algumas delas depende das
capacidades do Governo. Prometeu, porém,
que irá canalizar todas as preocupações
a quem compete resolver e congratulou o
trabalho que estão a realizar nos bairros
porque, segundo afirmou, apesar das
dificuldades existentes nunca abdicaram
da sua responsabilidade de liderança e
orientação das comunidades.

O Chefe do Estado, disse na apresentação do Informe sobre Estado Geral da Nação que o
Governo vai honrar o compromisso de tudo fazer para melhorar a vida dos moçambicanos.
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