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Formação permanete de quadros 
para adequar mecanismos de 

fortalecimento da sua liderança 
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. 

I Seminário dos Secretários de Mobilização e Propaganda
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Espírito de tolerância e de respeito mútuo
Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, teve lugar, no 
dia 07 de Março de 2018, na Sede Nacional da FRELIMO, a 3ª Sessão 
Extraordinária da Comissão Política, para analisar a actual situação 
política, económica e social do país e do mundo.

A Comissão Política congratula-se com o Povo moçambicano por, 
sempre, pautar pelo espírito de tolerância, de respeito mútuo, pela 
salvaguarda e consolidação da Paz e Unidade Nacional. 

A Comissão Política felicita ao Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI, por ter sido galardoado com o título de Doutor Honoris Causa em 
Relações Internacionais, concedida pelo Instituto Suíço de Diplomacia 
e Relações Internacionais de Genebra. A Comissão Política considera 
a distinção como resultado da sua coragem e pragmatismo, na busca 
da paz efectiva e transmite o seu elevado sentimento de justiça, de 
humanidade e o desejo incessante na busca do melhor para o povo 
moçambicano, seu patrão, a quem dedicou o título, ora recebido. 

A Comissão Política felicita ao Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI que, no âmbito da intensificação da diplomacia económica, 
formalizou o acordo de cooperação com a federação Suíça, um parceiro 
histórico e estratégico, no processo de nascimento e desenvolvimento 
do nosso país. A Comissão Política saúda o Camarada  Presidente, FILIPE 
JACINTO NYUSI, por ter orientado o lançamento do Plano Estratégico 
do Combate à Corrupção 2018-2022 e pela iniciativa de erradicação da 
corrupção e da eliminação dos factores que estão na sua origem.

A Comissão Política saúda o Município de Maputo pela prontidão na 
elaboração e execução de um plano, com vista ao reassentamento 
das populações, vítimas da tragédia de Hulene e enaltece o papel 
do INGC, na criação de condições de acomodação provisórias, das 
vítimas de deslizamento de resíduos sólidos, e exorta as vítimas 
para não retornarem àquela zona. A Comissão Política foi informada 
sobre o início dos trabalhos e da actividade da Bancada Parlamentar 
da FRELIMO, no decurso da VII Sessão Ordinária da Assembleia da 
República, tendo apreciado a informação do processo da Revisão 
Pontual sobre a Constituição da República.

Por considerar que este propósito não fere os princípios constitucionais 
sobre o sufrágio universal na eleição dos titulares dos órgãos electivos 
provinciais e do poder local, a Comissão Política recomenda a Bancada 
a continuar a trabalhar arduamente para que os consensos alcançados 
sobre o pacote da descentralização sejam uma realidade, garantindo 
que os órgãos sejam eleitos no modelo de Cabeça de Lista.   

A Comissão Política avalia, de forma satisfatória, o trabalho do Gabinete 
Central de Preparação de Eleições e orienta para que se intensifiquem 
as acções preparatórias, conducentes a vitória da FRELIMO e do seu 
candidato, Amisse Cololo António, na segunda volta da eleição, em 
Nampula. A Comissão Política felicita a acção vigorosa das Forças de 
Defesa e Segurança, na prevenção e combate ao crime, acidentes de 
viação, na protecção das populações, bem como na manutenção 
da ordem, segurança e tranquilidade públicas, em todo o território 
nacional.
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Área de 
Mobilização e 

Propaganda é de 
Vital Iimportância 

para FRELIMO

A 
FRELIMO tem grande responsabilidade 
para com o seu Povo, dai a necessidade 
de formação permanente dos seus 
quadros a todos os níveis como forma 

de adequar os mecanismos basilares para o 
fortalecimento da sua liderança. A virtude de um 
Secretário de Mobilização e Propaganda é a 
sua capacidade de impor mudanças positivas 
perante as adversidades. 
A afirmação é do Presidente da FRELIMO e 
Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
que falava na sessão de abertura da I Reunião 
Nacional dos Secretários Provinciais e Distritais 
para área de Mobilização e Propaganda, 
realizada na sexta-feira e sábado últimos, no 
distrito de Dondo, província de Sofala.
Segundo Filipe Jacinto Nyusi, a reunião vai 
fornecer e doptar os Secretários Provinciais e 
Distritais, ferramentas que podem dinamizar as 
suas actividades de mobilização de mais membros 
para as fileiras da  FRELIMO, tendo lembrado 
aos presentes que a  área de Mobilização e 
Propaganda é de vital importância para o 
Partido.
O Presidente da FRELIMO entende que a união e 

coesão interna no seio do Partido vai continuar 
a inspirar a concepção de estratégias de 
Mobilização e intensificação da divulgação da 
imagem do Partido, numa fase em que lançam-
se bases para os processos eleitorais que se 
avizinham, rumo a victória.
“Camaradas, a FRELIMO no seu 11º Congresso, 
reafirmou a importância da formação 
permanente dos seus quadros e militantes 
como mecanismos basilares para fortalecer 
a sua liderança. Em Nampula iniciamos com 
a formação que agrupou todos os membros 
do Comité Central, eleitos na magna reunião, 
em Inhassoro na província de Inhambane, 
concentramo-nos nos 1ºs Secretários Distritais 
na sua qualidade de Gestores da FRELIMO 
no terreno. E hoje, estamos aqui no distrito do 
Dondo para trabalharmos com aqueles cujo a 
sua acção se centra no homem e na imagem 
do nosso Partido no terreno, vamos dota-los de 
ferramentas necessárias para intensificação das 
suas actividades”, afirmou, Filipe Jacinto Nyusi.  
Durante, os dois dias de formação, foram 
ministrados temas relacionados aos Estatutos 
e Programa do Partido, FRELIMO Partido das 
Transformações, Comunicação e Estratégia de 
Mobilização.           
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Infraestruturas 
rodoviárias 
contribuem 

para segurança 
alimentar

O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, defende que infraestruturas 
rodoviárias de qualidade contribuem 
para a segurança alimentar, geração 

e diversificação da renda dos produtores, 
conferindo ainda alguma competitividade no 
contexto da cadeia de produção agrícola. 
O Chefe do Estado, que procedeu recentemente 
a inauguração de treze pontes na estrada Ile-
Guruè-Cuamba, no corredor Zambézia-Niassa, 
sublinhou que construir estradas e pontes de 
qualidade significa contribuir para a melhoria 
do desempenho da economia, uma vez que 
elas aproximam os centros de produção aos 
mercados, impulsionam o agro-negócio e 
favorece a redução dos custos de transporte 
das mercadorias.
Explicou, que as treze pontes,  construídas 
com financiamento do governo do Japão, 
no valor de 1.7 mil milhões meticais, são uma 
conquista dos moçambicanos, cujo Governo 
tem-se empenhado na mobilização de recursos 
para oferecer melhores condições de vida à 

população.
Acrescentou que aquando do lançamento 
da campanha agrícola, na província do 
Niassa, foram eleitos três pilares fundamentais 
de acção, nomeadamente a eliminação da 
fome, o aumento da renda e o incremento 
das exportações, para o que a questão das 
infraestruturas rodoviárias foi assumida como 
determinante para o alcance deste objectivo.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
o corredor Zambézia-Niassa vai contribuir 
para o crescimento económico e pode ser um 
factor de competitividade e de integração 
económica na sub-região da Comunidade 
de Desenvolvimento da África Austral (SADC).
“A inauguração destas pontes reporta a 
determinação, sacrifício e trabalho feito para 
a concretização deste projecto que vai 
acabar com as dificuldades e o sofrimento 
que a população passava, principalmente, 
no tempo chuvoso”, frisou o Chefe do Estado, 
orientando que estas infraestruturas devem 
estimular a produção agrícola, o comércio e 
o turismo. 
De referir que das treze pontes, onze estão 
no território da Zambézia e duas no Niassa.
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Consolidação da 
Paz é interesse 

de todos os 
moçambicanos 

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, mostra-se 
optimista pelo ritmo do diálogo 
que tem vindo a manter com o 

dirigente da Renamo, que culminou com o 
consenso alcançado sobre o pacote de 
descentralização administrativa.
Filipe Nyusi, que falava para a população 
que o guardava no fim do dia desta 
da última quarta-feira, no Aeroporto 
Internacional da Beira, referiu que é do 
interesse de todos os moçambicanos 
incluindo o líder da Renamo, que haja a 
paz em Moçambique para permitir a livre 
circulação de pessoas e bens dentro do 
território nacional.
Na ocasião o Presidente da FRELIMO e 

Presidente da República, enalteceu 
o papel da mulher Moçambicana na 
construção de uma sociedade sã e da 
sua participação activa no processo 
de desenvolvimento do país.
“Notamos o engajamento desta camada 
social em vários projectos e sobretudo 
no seu papel de liderança em processos 
administrativos” frisou Filipe Jacinto 
Nyusi
Ainda no Dondo o Presidente da 
República visitou as famílias afectadas 
pelas inundações no bairro Samora 
Machel, onde orientou um comício 
popular.
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Roque Silva 
visita Cidade de 

Maputo

O 
Secretário-Geral da FRELIMO, 
Roque Silva Samuel, visitou de 
5 a 6 de Março de 2018, a 
cidade de Maputo, no âmbito do 

acompanhamento das actividades dos órgãos 
do Partido, avaliar o grau dos preparativos 
das eleições autárquicas.
Na visita de dois dias, Roque Silva, escalou os 
distritos municipais de Nhlamankulu, KaMpfumu, 
KaMubukwana, KaMavota e KaTembe, onde 
reuniu-se com o Secretariado do Comité da 
Cidade de Maputo, Membros do Comité da 
Cidade, Deputados eleitos pelos Círculos 
Eleitorais da Cidade, Membros da Assembleia 
Municipal pela Bancada da FRELIMO, 
Directores da Cidade e Vereadores Distritais, 
Organizações Sociais do Partido e Vendedores 
Informais.
Ainda na Cidade de Maputo, o Secretário-
geral procedeu a inauguração de duas 

infraestruturas do Partido, nomeadamente, a 
Biblioteca do Partido na Cidade e a Sede 
da Organização da Mulher Moçambicana, 
(OMM), no distrito municipal KaMavota.
Roque Silva disse que a visita à capital 
do país, visa também consciencializar aos 
moçambicanos sobre o papel de cada um 
na consolidação da paz e lembra que é 
preciso debater ideias sem olhar para cores 
partidárias.
Entretanto, o Secretário-geral da FRELIMO 
mostrou solidariedade para com as famílias 
afectadas pelo mau tempo em todo o país, 
e em particular para com as vítimas do 
deslizamento da lixeira de Hulene, que matou 
16 pessoas.
Esta é a primeira vez que Roque Silva 
Samuel escala a cidade de Maputo, desde 
que foi eleito ao cargo de Secretário-geral 
da FRELIMO, no 11º Congresso do Partido, 
realizado de 26 de Setembro a 1 de Outubro 
do ano passado, na cidade da Matola.
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Cololo não quer 
ser “Presidente 

do Gabinete”

O 
candidato da FRELIMO a eleição 
intercalar no Município de Nampula, 
Amisse Cololo António, promete aos 
líderes comunitários e religiosos e aos 

munícipes de Nampula em geral, que será um 
presidente interventivo e flexível na resolução dos 
diversos problemas com que a cidade enfrenta, 
quando for eleito na eleição intercalar de 14 de 
Março, referente a segunda volta.
Nos encontros que vem mantendo com vários 
grupos sociais, durante a sua campanha 
eleitoral, o candidato da FRELIMO, Amisse 
Cololo António, disse acreditar que ao assumir a 
gestão do Município de Nampula, vai promover 
um desenvolvimento acelerado em benefício de 
todos os munícipes.
“Se eu vencer não quero ser um presidente do 
gabinete. Vou privilegiar actividades interventivas 
no terreno e adoptarei uma governação municipal 
menos burocrática. Por outro lado, garanto 
que vou também privilegiar a colaboração 
conciliadora com as confissões religiosas, para 

o desenvolvimento desta cidade”, assegurou.
Amisse Cololo disse estar a constatar que 
muitos bairros enfrentam sérios problemas, 
com destaque para a falta de saneamento 
nos mercados e a degradação acentuada 
das estradas, principalmente a via que liga a 
zona à Avenida Eduardo Mondlane.
Segundo Cololo, neste momento este via 
constitui um dos grandes constrangimentos 
para a circulação de pessoas e bens, o que, 
segundo o candidato da FRERLIMO, é motivo 
de lamentação por parte dos munícipes. 
Amisse Cololo participou ainda nas 
celebrações do dia do Destacamento 
Feminino e prestou homenagem às mulheres 
que se engajam no desenvolvimento do país. 
Cololo trabalhou também nos Mercados de 
Peixe, Central e o grossista de Waresta, que 
prometeu reabilitá-los de imediato, caso 
vença as eleições.
Amisse Cololo participou do lançamento do 
torneio de futebol denominado ‘Taça Cololo’ 
que tem como objectivo mostrar o compromisso 
do candidato com o desenvolvimento do 
desporto no município de Nampula.
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I
nteirar-se do ambiente político, coesão 
interna nos órgãos, bem como auscultar 
as preocupações da população e falar 
da situação política do nosso País, 

concretamente nos esforços empreendidos 
pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi na busca 
da paz, através do diálogo permanente 
com o líder da Renamo, constituiu agenda 
da recente visita de trabalho de um dia do 
Primeiro Secretário Provincial da FRELIMO em 
Gaza, Zacarias Arone Sonto, ao distrito de 
Limpopo.
Neste distrito, Sonto manteve encontros com 
os órgãos locais aos vários níveis, para 
o balanço do grau do cumprimento das 
orientações do Partido ao nível central, com 
destaque para os preparativos da vitória da 
FRELIMO e dos seus candidatos nas próximas 
eleições autárquicas.
Ainda no Limpopo, Sonto orientou uma reunião 
popular para a divulgação das decisões 

do 11º Congresso, das realizações do 
Governo e colocar aos cidadãos, a 
par dos acontecimentos sobre a actual 
situação político do País, com enfoque 
para o diálogo em curso rumo ao alcance 
da paz efectiva.
No encontro, a população pediu ao 
dirigente da FRELIMO a necessidade de 
expansão da rede eléctrica e de fontes de 
abastecimento de água potável. Pediram 
ainda a intervenção das autoridades 
competentes face a onda de roubo de 
gado que preocupa as comunidades do 
distrito de Limpopo.
Em resposta a estas inquietações, o 
Primeiro Secretário do Comité Provincial 
da FRELIMO em Gaza, Zacarias Sonto, 
disse que  o Partido vai, em coordenação 
com o Governo local, procurar soluções 
destas e outras preocupações. “Porque 
só a FRELIMO é capaz de resolver os 
problemas do povo”, frisou.

 

FRELIMO exalta 
esforço do 

Presidente Filipe 
Nyusi em Gaza



9

Paz vai acelerar 
desenvolvimento 

no país  

O 
anúncio dos consensos alcançados 
rumo a restauração da paz 
efectiva em Moçambique, através 
do diálogo entre o Presidente da 

República, Filipe Nyusi e o líder da Renamo, 
são indicações de avanços no entendimento 
entre as partes, rumo ao progresso do país.
A observação é da Secretária Provincial da 
FRELIMO em Manica, Ana Chapo, que acredita 
que com este entendimento os moçambicanos 
ficam cada vez mais esperançados e 
encorajados em retornar em definitivo, para 
as suas zonas de origem e dar continuidade 
a sua actividade produtiva.
“Acreditamos que com o envolvimento de 
todos os moçambicanos na preservação da 
paz e na reconstrução do país, através da 
realização de actividades produtivas, no 
aumento da produção e produtividade, vai 
tornar célere o processo do desenvolvimento 
do país”, disse Ana Chapo.

Nos encontros que tem vindo a manter com 
a população dos distritos da província, 
A Secretária Provincial da FRELIMO em 
Manica, encoraja as populações para 
intensificar as actividades de produção 
agrícola e na criação de aves, de gado 
bovino e caprino, entre outras acções que 
concorrem para o combate a pobreza.
Ana Chapo saudou os esforços que estão 
a ser desencadeados pelos membros 
do Partido em todos os distritos da 
província de Manica, na mobilização das 
comunidades para a sua participação 
activa nas acções de preservação da 
paz e da unidade nacional, elementos 
essenciais para o desenvolvimento do país.
Sobre as decisões do 11º Congresso, 
a Secretária Provincial da FRELIMO em 
Manica, disse estar satisfeita com o trabalho 
dos quadros, exortando a todos para que 
tomem este como momento de reforço da 
coesão e união entre os militantes do 
Partido. 
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A FRELIMO congratula-se com o Povo moçambicano por, sempre, pautar pelo espírito de tolerância, 
de respeito mútuo, pela salvaguarda e consolidação da Paz e Unidade Nacional.  
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


