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3º Ano de Governação

Presidente Filipe Nyusi mantem
determinação de conduzir o país
rumo ao desenvolvimento
AMISSE COLOLO ANTÓNIO
CANDIDATO DA FRELIMO PARA O CARGO DO
PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE NAMPULA, NAS
ELEIÇÕES INTERCALARES AGENDADAS PARA 24 DE
JANEIRO DE 2018.
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Nota Editorial
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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Filipe Nyusi
mantem
determinação
na conduzir do
país rumo ao
desenvolvimento

O

Presidente da República, Filipe
Nyusi, fecha o terceiro ano do seu
mandato como Chefe do Estado,
o quarto democraticamente eleito
em Moçambique. Nyusi venceu as eleições
realizadas a 15 de Outubro de 2014 e tomou
posse três meses depois, a 15 de Janeiro
de 2015, na Praça da Independência, em
Maputo.
Filipe Jacinto Nyusi fora eleito candidato às
eleições gerais de 2014 em sessão do Comité
Central do Partido Frelimo realizada a 1 de
Março do mesmo ano.
O mandato de Filipe Nyusi marca uma
transição geracional na direcção não
só do partido Frelimo como do Estado
moçambicano, facto que coloca sobre a
responsabilidade de agir a irreverência de
um jovem, mas com a responsabilidade de
um dirigente forjado num partido com longa
história como é a Frelimo.
Para o seu mandato, Filipe Nyusi definiu
um conjunto de compromissos em áreas

estruturantes da vida, nomeadamente
emprego, educação, saúde, água e
saneamento,
agricultura
e
pecuária,
transportes e vias de acesso, energia
eléctrica, habitação, relações internacionais,
cultura e turismo, justiça e combate ao
crime, desporto, finanças e recursos naturais
e energéticos.
Ao longo dos primeiros três anos do seu
mandato, o Chefe do Estado desenvolveu
inúmeras acções com o objectivo de honrar
o seu compromisso com os moçambicanos,
uma odisseia que desde o princípio foi
marcada por obstáculos diversos, aos quais
Filipe Nyusi nunca deu costas.
Assim mesmo, apesar das calamidades
naturais, passando pela crise económica
internacional até desaguar nos problemas
domésticos como o conflito armado e
corrupção, o Presidente da República tem
mantido a determinação de conduzir o
país a bom porto, com várias realizações
já inscritas na sua trajectória como Chefe
do Estado.
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Presidente Filipe
Nyusi saúda
profissionais de
saúde

O

Presidente da República, Filipe Nyusi,
felicitou recentemente, em Maputo, os
profissionais de saúde pela entrega e
dedicação na assistência aos doentes
e todos que procuraram aqueles serviços,
particularmente durante a quadra festiva.
O reconhecimento foi feito no final de uma
que o Chefe do Estado efectuou ao Banco de
Socorros do Hospital Central de Maputo, a maior
unidade sanitária do país.
No HCM, Filipe Jacinto Nyusi disse ter encontrado
quase todas as equipas empenhadas no
trabalho, tendo percebido que os utentes
estavam satisfeitos com o tratamento que
recebiam dos quadros da saúde afectos ao
hospital.
“Vi, na prática, que vocês estão em constante
trabalho. Em representação de todos os
enfermeiros, socorristas, técnicos, médicos do
nosso país, através de vocês, quero reconhecer o
esforço dado. É verdade que há quem diga que,
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em relação aos anos anteriores, a situação foi
reduzida em termos de acidentes e doenças,
mas vocês não ficaram sentados em casa,
trocaram de turno e conseguiram corresponder.
Queremos agradecer e reconhecer este acto,
esta atitude, esta postura, este patriotismo”,
disse o Presidente da República.
Segundo o Presidente da República, a
felicitação aos quadros da saúde não se
resume ao desempenho deles na quadra
festiva, mas pelo trabalho que têm vindo a
realizar ao longo dos anos, que contribui para
a melhoria da situação sanitária do país.
Falou, a título de exemplo, da evolução
no tratamento de doenças hídricas, como
a malária, diarreias e cólera, cujos casos
reduziram relativamente ao que se registou em
2014.
“Em nome de todo o povo moçambicano e do
governo felicito-vos e espero que encontrem
um momento para partilharem as vossas
experiências no hospital e outras áreas de
serviço, e reflictam sobre o que foi o ano
passado e aquilo que querem que seja este
ano de 2018”, encorajou o Chefe do Estado.

Cololo promete
promover
associativismo
e reforçar
transporte
urbano

A

misse Cololo António, candidato da FRELIMO
a presidente do Conselho Municipal da
Cidade de Nampula, nas eleições intercalares
de 24 de Janeiro corrente, promete reforçar
a frota de autocarros do transporte público urbano,
com aquisição de novos, para cobrir todas as
zonas residenciais, tendo reiterado ainda que vai
promover o associativismo caso seja eleito.
A promessa foi feita no prosseguimento da sua
campanha eleitoral, num comício no populoso bairro
de Namicopo, arredores de Nampula.
“Falo de reforço da frota de autocarros porque
sabe que neste momento os que estão a circular o
fazem com deficiência”, disse.
Ainda na área de transportes, o candidato da
FRELIMO a presidente do Conselho Municipal
da Cidade de Nampula garantiu que vai criar
condições para que os operadores de táxi-mota
exerçam a sua actividade condignamente e tenham
rendimentos que lhes permitam sustentar as suas
famílias, constituindo uma associação.
Falando com o candidato nesta campanha os
eleitores mostraram-se receptivos à iniciativa, que

esperam venha a solucionar as várias situações
que os munícipes enfrentam.
Em Namicopo, o Amisse Cololo voltou a prometer a
construção de maternidades nos hospitais onde
não existem ou que ficam distantes das unidades
sanitárias. Prometeu, igualmente, introduzir
melhorias substanciais no abastecimento de
água, um dos grandes problemas com que a
cidade de Nampula se debate.
O candidato da FRELIMO explicou que a
implementação dos projectos nesta área vai
incidir, principalmente, nas zonas da cidade
onde a falta de água mais se faz sentir, e que
sendo conhecedor da urbe a sua materialização
não terá complicações que possam deixar as
populações insatisfeitas.
Para demonstrar a consistência do seu manifestou
eleitoral quanto ao saneamento do meio na
cidade de Nampula, Amisse Cololo disse em
Namicopo e no mercado do Anamapa que se
for eleito vai criar comités de gestão do lixo em
todos os bairros residenciais, para dinamizarem
todo o processo de recolha e tratamento dos
resíduos sólidos.
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ACLLN deve
participar
massivamente
no processo
das eleições
autárquicas

O

Secretário do Comité Provincial
da FRELIMO em Tete, Fernando
Bemane de Sousa, apala os
veteranos da Luta de Libertação
Nacional a se envolverem na mobilização
dos membros, simpatizantes e municipes das
vilas de Moatize, Ulongue, Nhamayabwe e
Cidade de Tete para aderirem em massa
no processo de recenseamento eleitoral
de raiz, que terá lugar de 1 de Março a
29 de Abril do ano corrente, referente as
Quintas Eleições Autárquicas de 2018.
De Sousa fez este apelo durante a II Sessão
do Comité Provincial da Associação dos
Combatentes da Luta de Libertação
Nacional, ACLLN, reunida recentemente,
onde aprovou o relatório das actividades
realizadas no período que separou a
primeira da segunda sessões ordinárias e
o plano de actividades para o presente
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ano.
Fernando Bemane de Sousa reiterou
que os combatentes neste presente ano
devem assegurar a vitória do Partido
FRELIMO nas quatro autarquias existentes
da Província de Tete e dos candidatos a
serem propostos.
De Sousa frisou que os Vetaranos da
Luta de Libertacao Nacional devem
ainda oferecer o melhor de si nos pleitos
eleitorais de 2018 e 2019, no sentido
de se assegurar vitórias retumbantes da
FRELIMO e dos seus candidatos.
A II Sessão Ordinária do Comité
Provincial ACLLN, decorreu num clima de
camaradagem, de muita aprendizagem,
dentro do espírito de Unidade-CríticaUnidade, com ricas contribuições o que
mais uma vez confirmou a maturidade
política da ACLLN na Província de Tete.

FRELIMO em
Dondo cumpre
plano dos
100 dias com
sucessos

D

urante a realização do 11º Congresso,
reunião magna da FRELIMO, realizado entre
os dias 26 de Setembro a 01 de Outubro, na
cidade da Matola em Maputo, foi lançado
o o plano dos 100 dias, da qual cada distrito
de uma determinada Província, deveria fazer um
estudo de pontos críticos, urgentes e necessários,
para sua intervenção, levando-os como pontos
de agendas que deviriam ser executados neste
espaço de tempo.
A divulgação das decisões saídas daquela
Magna Reunião, foi escolhido como um dos
principais e fundamentais pontos de agenda
para o plano dos 100 dias, ao nível do Distrito
do Dondo em Sofala. A primeira Secretaria Distrital
da FRELIMO no Dondo, Maria Waete, referiu que
ao nível do seu Distrito as actividades políticas
estão a todo gás, com vista a intensificar
a divulgação das decisões saídas do 11º
Congresso, rumo a operacionalização do plano
dos 100 dias. A Secretaria Distrital da FRELIMO
em Dondo, afirmou que em termos de realização
aquela actividade ronda em cerca de 98% em

termos da sua execução. Maria Waete fez este
pronunciamento recentemente em conferência
de imprensa a margem da realização da II
Sessão Ordenaria do comité Distrital daquele
Órgão.
Durante aquela actividade, Maria Waete,
destacou a necessidade do engajamento
da população na produção de mais comida,
na presente safra agrária 2017-2018, como
forma de contribuir no desenvolvimento
económico e social do Distrito e província em
particular bem como do pais no Geral, “Dondo
é um distrito potencialmente agrícola, dadas
as terras férteis existentes neste Distrito, entre
tanto vamos aproveitar ate o último espaço
de terra deste nosso distrito na produção de
mais comida” Suplicou Waete.
Quando questionada sobre a existência do
possível candidato para as próximas eleições
Autárquicas que se avinham, aquela dirigente
deplorou que não existe ainda em mangas um
possível candidato, tendo considerado que
ainda é muito prematuro, pois a formação
política que dirige, respeita a democracia
interna, pelo que, quando chegado a vez da
indicação do candidato, a tarefa caberá
inteiramente a responsabilidade dos seus
membros, clareou Maria Waete.
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FRELIMO enaltece
papel da
população na
preservação da
paz

O

Secretário Provincial da FRELIMO
em Gaza, Zacaria Arone Sonto,
defende que o principal indicador
da situação política favorável ao
Partido nesta parcela do país é a cultura
de paz, entrega da população em diversas
actividades de combate a pobreza e
convivência social que cresce na consciência
de cada cidadão cada dia que passa.
Zacarias Arone Sonto, que recentemente
trabalhou no Distrito de Chibuto, local onde
dirigiu a cerimónia de abertura do ano político,
que contou com a presença dos membros do
Secretariado do Comité Provincial de Gaza
e outrios quadros do Partido e a população
em geral, salientou que a paz constinue
uma das principais prioridades para que os
moçambinos continuem a lutar para o seu
bem-estar.
De referir que cerimónia culminou com um
desfile nas artérias da Vila Municipal de
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Chibuto, envolvendo centenas de pessoas,
esaltando a figura do FILIPE JACINTO
NYUSI, Presidente da FRELIMO e Presidente
da República de Moçambique, pelo seu
esforço abnegado na busca da paz,
elemento essencial para desenvolvimento
do paz.
Ainda em Chibuto, Zacarias Sonto, dirigiu
uma reunião popular no bairro 25 de
Junho, onde para além de divulgar as
decisões saídas do 11º Congresso,
auscultou as inquietações da população
com maior destaque a necessidade de
aumento de fontes de abastecimento de
água, melhoramento da qualidade de
energia eléctrica e sua expansão.
Neste encontro com a população, Zacaria
Sonto, apresentou Filipe Chavisse, eleito
recentemente Primeiro Secretário Distrital
da FRFELIMO em Chibuto, em sessão
extraordinária do órgão, em substituição
do Francisco Chichongue que perdeu
a vida num acidente de viação em
Novembro de 2017.

Ao longo dos primeiros três anos do seu mandato, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi
desenvolveu inúmeras acções com o objectivo de honrar o seu compromisso com os
moçambicanos
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