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Materialização da Política
 e Estratégia de Desenvolvimento 

Industrial
A FRELIMO exorta aos membros, simpatizantes, munícipes 
e a população em geral da cidade de Nampula, a afluírem 
massivamente às mesas de votação, na segunda volta da 
eleiçao intercalar, marcada para 14 de Março de 2018, de modo 
a consolidar a vantagem do candidato Amisse Cololo António. 

Inauguração da Fábrica de Cimento da Matola
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FFELIMO sempre solidária 
A Cidade de Maputo, em particular, foi colhido com 
a triste notícia do desabamento trágico da lixeira 
de Hulene tendo causado perda de vidas humanas, 
feridos e danos materiais avultados.

A FRELIMO se junta às familias enlutadas e exorta as 
instituições competentes a continuarem a envidar 
esforços com vista a mitigar o sofrimento das 
famílias afectadas.

A FRELIMO apela às autoridades do Município e o 
Governo da Cidade com vista a acelerar o processo 
do encerramento da lixeira e a criar condições de 
segurança para as populações.

A FRELIMO rende homenagem às vitimas da tragédia 
e acompanha com muita atenção e preocupação a 
evolução da situação, juntando-se ao movimento de 
solidariedade em curso.

A solidariedade da FRELIMO perante a esta situação 
se estende para outros compatriotas de outros 
pontos do país, que vivem o drama de cheias e 
inundações.

Na capital provincial de Sofala, Beira e no distrito 
de Dondo, onde  centenas de famílias ficaram 
desalojadas, a FRELIMO estendeu a sua mão e 
com vista a minorar o sofrimento dos afectados, 
o Secretário Geral FRELIMO escalou o centro de 
acomodação onde procedeu a entrega de géneros 
alimentícios.

A FRELIMO congratula as autoridades governativas,  
pela sua intervenção no sentido de confortar as 
famílias afectadas pelas inundações e apela à 
populações para se precaver, abandonando as zonas 
de risco.

Neste momento de dor e consternação, a FRELIMO, 
apresenta os sentimentos de profundo pesar e 
manifesta solidariedade às famílias enlutadas. 
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Inaugurada 
Fábrica de 

Cimento na Matola

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, defende que com a 
inauguração da Fábrica de Cimento 
da Matola, os moçambicanos 

testemunham mais um acto de crescimento e 
de resiliência às adversidades económicas. O 
Chefe do Estado, que dirigiu na quarta-feira 
última, a cerimónia de inauguração daquela 
unidade fabril, assegurou que o empreendimento  
também reflecte a participação do sector 
empresarial privado na materialização da 
política e estratégia de desenvolvimento 
industrial-2016-2025, que prevê o incremento 
da capacidade nacional de produção de 
materiais de construção.
Na ocasião, o Presidente Filipe Jacinto, desafiou 
aos investidores na indústria do cimento a 
apostarem no uso de matéria-prima local 
para a produção, de modo a acrescentar 
valor aos produtos nacionais, para que novas 
oportunidades se abram noutros sectores da 

economia. “Acreditamos que a fábrica vai 
contribuir para o alcance desse objectivo 
estratégico, tendo em conta a abundância 
de matéria-prima”, frisou . 
O Chefe do Estado lembrou que Moçambique 
possui importantes jazigos de calcário, gesso 
e argila, matérias-primas essenciais para a 
produção de cimento. “Com investimentos 
neste domínio, o país pouparia divisas na 
importação destes minérios, além de gerar 
novos postos de trabalho”, disse.
A expectativa do Governo, segundo o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, é que este 
empreendimento contribua também para 
a estabilização de preços, num cenário de 
elevados níveis de procura face ao crescimento 
acelerado do ramo da construção.
A Fábrica de Cimento está erguida no 
Município da Matola, num investimento do 
grupo Limak Cement, da Turquia. A unidade 
tem capacidade para produzir 700 mil 
toneladas de cimento por ano, emprega 140 
pessoas, das quais 134 são moçambicanas.



4

Restaurar a 
Paz e devolver 

convivência 
harmoniosa

O 
Secretario Geral da FRELIMO, 
Roque Silva Samuel, realçou durante 
os comícios realizados na sua 
recente digressão de quatro dias à 

província de Sofala, que o maior projecto que 
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi tem para os 
moçambicanos é restaurar a Paz e devolver a 
convivência harmoniosa, factores que segundo 
o dirigente, vão concorrer para a celeridade 
do processo de desenvolvimento económico e 
social no país. 
Roque Silva, que escalou sucessivamente, a 
cidade da Beira, os distritos de Nhamatanada, 
Dondo e Ggorongosa, para monitorar o 
funcionamento dos órgãos do Partido, mostrou 
se optimista pelos avanços alacançados no 
âmbito do diálogo em curso entre o Presidente 
da república, Filipe Jacinto Nyusi e o dirigente 
da renamo.
O Secretário  Geral da FRELIMO criticou, no 
entanto, algumas vozes que se opõem aos 

consensos alcançados sobre o pacote da 
descentralização administrativa, alcançados 
entre o Presidente da Republica, Filipe Nyusi 
e o líder da renamo. 
“Algumas vozes tem estado a fazer comentários 
não democráticos, demostrando receio de 
participarem neste novo cenário político.” 
disse Roque Silva.
Num outro desenvolvimento, o Secretario Geral 
da FRELIMO, endereçou a sua solidariedade 
para com as famílias vitimas das inundações 
nos diversos bairros da cidade da Beira. Em 
gesto de minorar o sofrimento daquelas famílias, 
Roque Silva escalou o centro de acolhimento 
e efectuou uma entrega de donativos de 
géneros alimentícios, e lamentou a falta de 
sensibilidades dos gestores do Município da 
Beira para com os seus munícipes.
De igual modo, Roque Silva, endereçou uma 
mensagem de conforto  as famílias vítimas do 
deslizamento da lixeira do Bairro de Hulene 
na cidade de Maputo, que provocou a morte 
de pelo menos 17 pessoas. 
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FRELIMO 
sensibiliza 

população para 
respeitar as leis

A 
Chefe da Brigada Central da 
FRELIMO de assistência à província 
de Gaza, Verónica Macamo, esteve 
recentemente no posto administrativo 

de Zonguene, distrito de Lipompo, na 
companhia do Primeiro-Secretário do 
Comité Provincial, Zacarias Soto, e de 
outros quadros, para apelar aos líderes 
religiosos no sentido de colaborarem 
na sensibilização da população para 
respeitar as leis.
A deslocação da Verónica Macamo 
àquele ponto da província de Gaza, 
surge em resposta a onda de violência 
que se instalou no distrito do Limpopo 
e que  preocupa o Partido FRELIMO, o 
que motivou a realização de uma missa 
que juntou diferentes confissões religiosas 
para reflectirem sobre os linchamentos, 
vandalização de residências e outras 
infra-estruturas.

O mesmo assunto mereceu especial 
atenção dos membros da FRELIMO, 
durante a realização da II Sessão 
Ordinária do Comité Provincial, onde 
Zacarias Sonto, Primeiro-Secretário 
Provincial, repudiou veementemente os 
actos de violência que culminam com a 
morte de pessoas, tendo endereçado um 
convite à sociedade, para uma reflexão 
sobre a génese do fenómeno e buscar 
soluções para a normalização definitiva 
da situação.   “É nossa expectativa que 
os últimos acontecimentos do distrito do 
Limpopo passem para a história, disse. 
Por seu turno, na mesma sessão, Verónica 
Macamo destacou o empenho do 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
na busca da paz efectiva e falou da 
necessidade de maior coesão entre 
os militantes e a união de sinergias 
para que os consensos alcançados no 
diálogo político com a Renamo, resultem 
na paz efectiva almejada por todos.
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Escola Provincial 
da FRELIMO em 
Tete abre ano 

lectivo

A 
Escola Provincial da FRELIMO em 
Tete, acaba de abrir o ano lectivo, 
numa cerimónia dirigida pelo Primeiro 
Secretário da FRELIMO nesta parcela 

do país, Fernando Bemane de Sousa, que 
teve lugar no Centro de Conferências do 
Partido, no Bairro Chingodzi.
A Escola ministra os cursos de Gestão 
de Recursos Humanos, Agronomia, 
Administração Pública e Autárquica e 
conta com um total de 161 formandos, dos 
91 são do sexo feminino.
Na ocasião, De Sousa desafiou aos 
estudantes para se empenharem no 
estudo e na observância da disciplina 
interna. “A nossa maior aposta é uma 
formação técnico-profissional desafiante e 
competitiva para o mercado do emprego 
e para o empreendedorismo contribuindo, 
deste modo, para o desenvolvimento do 
País”, disse Fernando Bemane de Sousa. 

O Timoneiro da FRELIMO em Tete 
aproveitou a ocasião para informar que 
brevemente terá o início do Recenseamento 
Eleitoral com vista à realização das 
quintas Eleições Autárquicas agendadas 
para o dia 10 de Outubro próximo. 
“Exortamos igualmente aos formandos, 
pais e encarregados de educação e a 
todos os presentes para se envolverem 
no referido processo, recenseando-se 
para exercerem condignamente o direito 
de voto” finalizou Fernando Bemane de 
Sousa.   
Num outro desenvolvimento, Bemane de 
Sousa sublunhou que o restabelecimento 
da paz efectiva não depende de um 
grupo de pessoas, mas sim de todos 
cidadãos deste país, participando 
na busca de um clima saudável e de 
convivência pacífica. “Devemos continuar 
a a respetar o diálogo a todo os níveis, 
a cultura de tolerância e reconciliação, 
por forma a alcerçar o objectivo comum 
de desenvolver Moçambique”, frisou.
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Cabo Delgado 
enaltece esforço 

do Presidente 
Filipe Nyusi

O 
Primeiro Secretário Provincial da 
FRELIMO em Cabo Delgado, José 
Kalime, encoraja o Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República 

Filipe Nyusi, a prosseguir com a sua 
disponibilidade de busca da paz efectiva 
do país.
José Kalime falava na abertura da II Sessão 
Ordinária do Comité Provincial da FRELIMO, 
que decorreu recentemente, destinada a 
fazer o balanço das atividades realizadas 
no ano anterior e perspectivar o ano em 
curso. 
Ainda no seu discurso José Kalime apelou 
aos participantes a apreciarem as matérias 
com atenção em benefício da paz e do 
desenvolvimento sócio econômico do país, 
Segundo Kalime os esforços desenvolvidos 
pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi visando 
a pacificação efectiva do país devem ser 
apoiados por todos os seguimentos da 

sociedade. José Kalime apelou ainda aos 
participantes a apreciarem as matérias, 
dando atenção especial a questão 
da paz e do desenvolvimento sócio 
económico do país.
A II Sessão Ordinária do Comité Provincial 
do Partido FRELIMO em Cabo Delgado 
que terminau este domingo tinha como 
agenda apreciação dos relatórios do 
Secretariado do Comité Provincial, do 
Comité de Verificação e do Informe do 
Governo Provincial. 
Apreciou ainda os informes do trabalho dos 
deputados da Assembleia da República 
pela Bancada da    FRELIMO pelo círculo 
eleitoral de Cabo Delgado, dos membros 
da Assembleia Provincial, bem como do 
Plano e Orçamento do Partido para o 
presente ano.
 O Comité Provincial da FRELIMO em 
Cabo Delgado conta com 121membros 
efectivos.
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O 
Partido FRELIMO na Província 
de Inhambane, marchou 
recentemente na vila autárquica 
da Massinga em saudação ao 

Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, pelos acordos alcançados com o 
líder da Renamo, com vista a trazer uma 
paz efectiva para Moçambique.
O Primeiro Secretário do Comité 
Provincial  da FRELIMO em Inhambane, 
Diniz Vilankulos, disse durante a marcha 
que a paz  efectiva no país irá criar um 
bem estar para o povo Moçambicano.
“O Presidente Filipe Jacinto  Nyusi é 
um homem comprometido com a paz, 
um bem comum que irá impulsionar o 
desenvolvimento sócio-económico no 
país. O seu engajamento por esta causa 
resultou no alcance de consensos no 
pacote da descentralização”, frisou 
Vilankulos.

Num Outo desenvolvimento, Dinis 
Vilankulos disse que a FRELIMO está a 
trabalhar com vista a levar os membros 
e simpatizantes a se recensearem, 
com vista a  garantir victoria do 
Partido nas Cinco autarquias da 
província, nomeadamente nas cidade 
de Inhambane e Maxixe, nas vilas 
autárquicas de Vilaculo, Massinga e 
Quissico.
O Secretário Provincial da FRELIMO em 
Inhambane convidou ainda a todos os 
membros do Partido a arregassarem as 
mangas com vista a implemtação do 
Plano Economico e Social referente 
ao prresente ano. para 2018 com 
sucesso desejado. “Camaradas, vamos 
todos participar na  implementação 
com sucesso o que planificamos para 
que a FRELIMO continue o Partido da 
vanguarda que une e organiza o povo 
moçambicano em todas as frentes”, 
apelu Dinis Vilankulo.      

   

Inhambane 
saúda 

comunicação do 
Presidente Nyusi
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FRELIMO e 
Organizações 

Sociais 
prepraram  
vitória nas 

Autárquicas

A 
FRELIMO no distrito KaMubukwana 
reuniu-se, na terça-feira última, com as 
Organizações Sociais, com age nda 
virada para nas eleições autárquicas 

a terem lugar em Outubro próximo, em todo 
território nacional.
O Secretário Distrital da FRELIMO em 
KaMubukwana, Rui Matusse, disse haver  
necessidade de todos militantes do Partido 
dinamizarem acções, ao nível das bases na 
divulgação e cumprimento das decisões 
sairem dos órgãos superiores do Partido e 
que as mesma produzam resultados que 
poçam contribuir para a vit´ria da FRELIMO 
nos próximos desafios eleitorais.  
Matusse insta as Organizações Sociais 
da FRELIMO, nomeadamente ACLLN, OMM 
e OJM, a estarem cada vez mais unidos e 
trabalharem arduamente para o alcance dos 
objectivos do Partido. Para Rui Matusse, um 
membro da FRELIMO tem que estar alinhado 

com as orientações superiores. 
Por outro lado, exortou aos membros das 
Organizações Sociais a intensificarem  a 
vigilância face aos actos que atentam 
a ordem e  traquilidade dos cidadãos. 
“Nós temos que estar atentos e vigilantes 
contra aqueles que perturbam o ambiente 
de paz, porque queremos uma sociedade 
cada vez harmoniosa para continuarmos 
a trabalhar no aumento da produção 
e produtividade, rumo a prosperidade”, 
disse Matusse. 
Rui Matusse vincou ainda que os membros 
e simpatizantes da FRELIMO demonstram 
um elevado sentido de patriotismo, sempre 
guiados pelos ensinamentos do Presidente 
da FRELIMO e Presidente da República 
de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, que 
incidem sobre a necessidade de se apostar 
na capacidade de cada um trabalhar, 
vencer a pobreza e criar o seu bem-estar.
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A FRELIMO considera as manifestações de satisfação como a expressão mais alta de que os 
consensos alcançados respondem aos anseios e interesses do Povo moçambicano, do Rovuma 
ao Maputo e do Zumbo ao Índico e reafirmam o compromisso assumido pelo Camarada 

Presidente FILIPE JACINTO NYUSI 
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


