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Filipe Nyusi nenova sentimento  
de gratidão aos Prceiros 

de cooperação
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, participa, de 27 a 30 de 
Janeiro de 2018, em Addis Abeba, capital da República Federal e Democrática 
da Etiópia, na 30ª Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e 
de Governo da União Africana, que se realiza sob o lema, “Vencer a Luta 
Contra a Corrupção: uma via Sustentável para a Transfromação de África”. 
Nesta sessão, o Chefe do Estado moçambicano vai proferir um discurso na 
cerimónia de abertura do Fórum de Negócios-Estados Unidos da América/
África, a se realizar no dia 30 de Janeiro de 2018, em Addis Abeba.

PR participa na 30ª Sessão Ordinária da UA

Corpo Diplomático acreditado em Moçambique 
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Agradecimento aos munícipes de Nampula

Continuamos a afirmar que o município de Nampula precisa de 
um presidente visionário e que tenha capacidade de 
acompanhar a evolução e modernidade da sociedade, 
conduzindo a cidade rumo ao desenvolvimento.

Durante a camapanha eleitotal para a eleição intercalar 
do Presidente do Município da Nampula, o candidato da 
FRELIMO Amisse Cololo Antánio, afirmou reteiradamente 
que o processo de governação precisa de acompanhar o 
evoluir das sociedades, daí estar preparado para fazer de 
Nampula uma cidade moderna, com tudo aquilo que os 
munícipes precisam.

Na sua interação com as diversas forças da vivas da 
sociedade baseadas na cidade de Nampula, o candidato 
da FRELIMO  recebeu contribuições que fundamentais 
para fortalecimento do seu manifesto eleitoral. Até porque, 
tal como vem fazendo referência, a sua governação será 
inclusiva, ouvindo e fazendo aquilo que os munícipes 
querem.

A FRELIMO maném-se firme e continua a apelar os munícipes 
a afluírem em massa na eventua segura volta nesta corrida 
eleitoral, por conta de o nosso candidato, Amisse Cololo 
António, nao ter arecadado número suficiente de votos 
para se sagrar vencedor. Cololo é a escolha certa para a 
modernização do município de Nampula. 

A FFELIMO faz um balanço positivo deste processo e está 
prepara para a eventual segunda volta e vai continuar a a 
diaçlogar com os potenciais eleitores que assumem o seu 
manifesto eleitoral.

O mais importante  é continuar a mobilizar e convecer os 
munícipes no sentido de perceberem que o candidato da 
FRELIMO é a pessoa certa para dirigir a cidade de Nampula.

A implementação do manifesto do candidato da FRELIMO 
será uma realidade. A FRELIMO está satisfeito com a forma 
como a máquina do Partido organizou e fez a campanha 
eleitoral. Conseguiu abranger todos postos administrativos 
e bairros através dos órgãos de base.

A FRELIMO saúda e agrade aos muícipes da cidade de 
Nampula, pela confiança que depositam no Amisse Cololo 
António.
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PR enaltecee 
sforços de 
parceiros 

internacionais de 
cooperação

O 
Presidente da República Filipe Jacinto 
Nyusi renova a expressão de gratidão 
aos parceiros de cooperação que 
ainda acreditam no Governo de 

Moçambique e para aqueles que continuam a 
apoiar o país em diversas esferas e encorajar-os 
a prosseguirem o trabalho realizado.
O Chefe do Estado, que falava recentemente em 
Maputo, num encontro com membros do Corpo 
Diplomático acreditado em Moçambique e 
respectivos seus cônjuges, enalteceu os esforços 
dos parceiros internacionais de cooperação que 
não suspenderam o apoio ao Orçamento do 
Estado (OE) e aos programas de desenvolvimento 
do Governo.
“A ajuda concedida a Moçambique, particularmente 
à educação, saúde, desenvolvimento rural, 
concorre para o cumprimento do Programa 
Quinquenal do Governo. Aliás, estes são alguns 
dos sectores mais sensíveis no país”, explicou o 
Presidente da República.

Para o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, o trabalho 
realizado com os parceiros deverá impulsionar 
as relações de cooperação na base de 
vantagens partilhadas. Segundo o Chefe do 
Estado , os moçambicanos como um povo 
humilde, flexível, que luta pelo seu bem-estar, 
manifesta interesse em cooperar com todos os 
países na base de vantagens mútuas. “Somos um 
país com uma economia aberta para todos os 
que querem investir de forma honesta”, salientou.
Por sua vez, o representante do corpo diplomático, 
Fayez Abdul Jawad, disse que o alargamento 
das relações diplomáticas com os vários países 
deverá impulsionar novos horizontes no que 
tange as opções de investimento e crescimento 
da economia moçambicana. Jawad fez menção 
do discurso sobre o Estado Geral da Nação 
proferido pelo Chefe de Estado, em Dezembro 
último na Assembleia da República, sobre a 
credibilidade e transparência que se verifica 
na busca de soluções para os problemas que 
apoquentam o país.
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Governo 
preocupado 

com situação 
das vítimas de 
calamidades 

natuarais

O 
Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, disse estar preocupado com 
as perdas humanas e destruição de 
infra-estruturas sociais devido às 

calamidades naturais que, nos últimos dias, se 
abateram principalmente, na zona norte do país.
O Chefe do Estado, como consequência destes 
fenómenos cerca de 360 mil moçambicanos, 
sobretudo nas regiões sul e centro do país, 
poderão necessitar de ajuda alimentar até 
Março de 2018. “O governo procura gerir esta 
situação através da logística de distribuição 
ou colocação de produtos das regiões mais 
produtivas para as que têm menos níveis de 
produção”, indicou.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi saúda a 
solidariedade demonstrada e a prontificação de 
apoio dos parceiros internacionais para aliviar 
o sofrimento que estes fenómenos causaram ao 
povo em anos anteriores.
Segundo o Chfe do Estado, trata-se de 
uma apoio vem complementar a corrente de 
solidariedade interna que sempre se reactiva 

nessas circunstâncias, devolvendo o alento aos 
afectados.
“O povo moçambicano sentiu que os nossos 
amigos estão connosco em todos os momentos. 
Em momentos de dificuldades e desafios, 
em momentos bons e menos bons. Sentimos a 
presença e a partilha do nosso ardente desejo 
de superar os problemas que Moçambique 
atravessa, sentimos uma vontade natural de ver 
Moçambique a libertar todo o seu potencial 
e canaliza-lo única e exclusivamente para 
a criação do bem-estar social do povo 
moçambicano”, sublinhouo Presidente Filipe 
Nyusi.
Num outro desenvolvimento, o Chefe do 
Estado abordou a questão da busca pela 
paz, as boas práticas de governação, tendo 
destacado que, o ano de 2017 testemunhou 
acontecimentos marcantes. A busca incessante 
pela paz e a concórdia entre os moçambicanos 
é um processo que ainda está em curso, porém 
com avanços significativos.
Disse que estes avanços resultam da consciência 
nacional que se gerou de que a instabilidade 
político-militar é contrária ao desenvolvimento 
e ao bem-estar com que os moçambicanos 
sonham. 
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FRELIMO em Tete 
enaltece feitos 

alcançados pelo 
Presidente Filipe 

Nyusi

Membros e simpatizantes da FRELIMO 
da Provincia de Tete marcham em 
saudação ao Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi pela passagem do terceiro ano 

de governação. Esta manifestação. Em todas 
marchas realizadas em simultâneo nos distritos 
de Changara, Chifunde, Dôa, Macanga, Marávia, 
Tsangano, Zumbu e Cidade de Tete, os membros, 
simpatizantes do Partido FRELIMO, encorajam 
ao Presidente Filipe Jacinto Nyusi a continuar 
a conduzir os destinos do País. Destacaram nas 
canções que estão orgulhosos por aquilo que o 
Presidente tem feito e comprometem-se mais uma 
vez em trabalhar lado a lado. Fernando Bemane 
de Sousa, Primeiro Secretario do Comité Provincial 
destaca que o Presidente da República promoveu 
o desenvolvimento económico, demonstrou firmeza 
e solidariedade na busca da paz efectiva. “Nos três 
anos de governação, o país tem vindo a crescer 
graças ao papel activo, engajado, pragmático 
e mobilizador do Camarada Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi. O Camarada Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi esta comprometido com a causa da 

nação e busca de forma incessante a paz e 
bem-estar do povo moçambicano” disse.
Bemane disse sob liderança do Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, medidas de prevenção das 
calamidades naturais e de mitigação do seu 
impacto foram tomadas, por forma a reduzir 
o sofrimento das populações.  Frisou ainda 
que nos três anos da sua governação muitas 
actividades realizadas com destaque para, a 
prontidão e habilidade no diálogo com todas 
as forças vivas da sociedade na busca da 
paz efectiva e duradoira, dinamização da 
produção agro-pecuária, dando mais apoio 
aos agricultores.
“Notamos ainda durante este período, a 
redução de preços dos produtos alimentares 
nos mercados, asfaltagem e manutenção 
de milhares de quilómetros de estradas e 
construção de linhas férreas para tornar 
Moçambique acessível às populações e aos 
empresários, para além de provimento da 
energia eléctrica e abastecimento de água 
potável a milhares de famílias moçambicanas”, 
indicou De Sousa.
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Membros dos 
paridos da 

oposição alinham 
à FRELIMO no 

distrito de 
Gorongosa 

24 membros pertencentes aos Partidos 
da oposição, no distrito de Gorongosa, 
na Provincia de Sofala entregaram-se, 
recentemente ao Partido FRELIMO. Trata-

se do Disse Rosário ex-delegado político do mdm, 
Adélia João Benedito  Chefe da liga da mulher 
e Jorge Filipe Cumuca da liga da juventude os 
quais se juntaram com mais 11 membros e 10 da 
renamo prefazendo um total de 24 desidentes.
O acto de apresentação pública dos desidentes 
aconteceu durante um comicio popular, relizado 
no Comité do Circulo de Mapombue B, orientado 
pelo Primeiro Secretario Distrital da FRELIMO em 
Gorongosa,  Paulo Lucas Quembo.
Quembo disse que o exercício da angariação 
de mais membros para a FRELIMO, insere-se no 
quadro do cumprimento das decisões saidas 
do 11º Congresso, realizado na Matola no 
ano passado. Segundo a fonte, a angariação 
de membros para as fileiras do Partido poderá 
permitir o alcance das vitórias esmagadora nos 
próximos pleitos eleitoras autárquicas marcadas 
para  este ano e gerais  do próximo ano.

Quembo, apelou na ocasião aos membros e 
simpatizantes presentes naquela cerimonia, a 
receberem aqueles novos membros de braços 
abertos e transmití-los que conseguiram 
encontrar o caminho certo. “O bom filho é 
aquele que volta a casa, a titulo de exemplo, 
temos esses nossos compatriotas que estavam 
perdido e agora se juntar mais uma vez a 
nos, e isto representa uma mais valia para o 
engrandecimento do nosso Partido, pelo que, 
vamos recebe-los de mãos e corações abertos” 
disse.
Os renunciantes disseram publicamente durante 
um comício que decidiram abandonar os seus 
partidos porque foram alvos de promessas que 
nunca se concretizaram e, por outro lado, as 
organizações onde perteciam não tem uma 
agenda clara de governação e desenvovimento 
do pais. O Distrito de Gorongosa possui uma 
vila autárquica, dai que Paulo Quembo exortou 
aos de mais membros a intensificarem o trabalho 
de mobilização, angariação de mais membros, 
intensificação da divulgação das decisões 
saídas do 11o Congresso FRELIMO e promoção 
de  acções que vão concorrer para as vitórias 
nos próximos pleitos eleitorais.
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FRELIMO Com 
Olhos postos nas 
Bases na cidade 

Maputo

A 
FRELIMO na Cidade de Maputo tem 
estado a acompanhar as actividades 
desenvolvidas pelos seus órgãos de base.  
Estas acções fazem parte das actividades 

rotineiras do Partido ao nível desta urbe.
O Distrito Municipal KaMavota esteve envolvido, 
semana passada, no acompanhamento das 
acções desenvolvidas por algumas organizações 
de carácter religioso. 
Segundo Alexandre Muianga, Secretário do Comité 
da Cidade para Mobilização, Propaganda e 
Organizações Sociais, nas diversas organizações 
religiosas contactadas foi possível participar nas 
orações, nos programas de educação de adultos 
e várias outras actividades sociais.
Ainda na Cidade de Maputo, no âmbito social, 
a FRELIMO fez o acompanhamento dos danos 
causados pelo incêndio ao berçário do Hospital 
Geral José Macamo, ocorrido recentemente, 
causado por um curto-circuito, tendo antigido, 
cinco bebé e as respectivas mães, contudo, sem 
causar mortes. 

Importa referir que os bebés foram transferidos, 
na ocasião, para o Hospital Central de Maputo 
(HCM). O fogo deflagrou ainda o edifício onde 
funciona uma enfermaria de Pediatria, e no 
momento da visita dos quadros da FRELIMO 
se encontrava operacional.
Num outro desenvolvimento, Muianga disse 
que a FRELIMO sempre trabalha com agendas 
claras que são transmitidas pela direcção 
central do Partido. Cada assunto tem o seu 
tempo. “Neste momento a nossa principal 
agenda é a saúde dos nossos quadros, a 
divulgação das decisões do 11º Congresso, 
apoiar o Conselho Municipal da cidade para 
o cumprimento integral do que ainda sobra do 
manifesto eleitoral que apresentamos em 2013.
Vincou ainda que a FRELIMO é por uma 
democracia multipartidária, por isso tem que 
estar preparada para uma convivência 
pacífica com todas as forças políticas sejam 
elas partidos ou outro tipo de associação. 
Segundo Alexandre Muianga a FRELIMO na 
cidade de Maputo não tem qualquer tipo de 
receio em relação a outras forças políticas que 
queira concorrer para as eleições autárquicas. 
“Porque a cada dia de trabalho a FFRELIMO 
se prepara para vence”, frisou.
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Desfios dos 
quadros é 
assegurar 

vitórias nas 
eleições 

autárquicas 

A 
Primeira-Secretária da Frelimo em 
Manica, Ana Chapo, disse ser desafio 
de todos os militantes, quadros e 
dirigentes nesta província fazer 

sacrifícios para assegurar a vitória nas 
eleições autárquicas de 10 de Outubro 
deste ano, mesmo reconhecendo que os 
recursos são escassos.
Ana Chapo, que falava recentemente à 
imprensa na cidade de Chimoio, capital 
provincial de Manica, afirmou que a 
meta da FRELIMO, como sempre, foi 
ganhar convincentemente as eleições e 
que na sua direcção irá trabalhar junto 
dos militantes no sentido de a província 
continuar na linha da frente nos processos 
eleitorais.
A Secretária Provincial da FRELIMO em 
Manica, reiteira que com a paz efectiva 

que se projecta no país, a participação 
de todos os moçambicanos no trabalho 
para o aumento da produção e 
produtividade, a reconstrução do país, 
através da realização de actividades 
produtivas, vai tornar célere o processo 
do desenvolvimento.
Ana Chapo continua a encorajar as 
populações em todos os distritos, a 
desenvolver actividades produtivas, 
principalmente na agricultura, criação 
de aves, de gado caprino e bovino, 
entre outras inciativas que concorrem 
para a melhoria de condiçoes de vida 
das famílias nas comunidades.
Ana Chapo saudou os esforços que 
estão a ser desencadeados pelos 
membros do Partido em todos os 
distritos da província de Manica, na 
sensibilização das comunidades para 
a valorização das realizações do 
Governo da FRELIMO.
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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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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


