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Atrair quadros com diversas 
valências para reforçar qualidade 

das decisões tomadas    
Moçambique participa de 3 a 8 de Abril corrente, na 7ª Conferência 
para os Assuntos de Segurança Internacional, a decorrer na Federação 
Rússia. O Ministro da Defesa Nacional, Atanásio Salvador M’tumuke, 
disse que o evento constitui uma oportunidade para o reforço da 
amizade e cooperação para o bem dos dois países, e servirá ainda 
para a assinatura de acordos e memorandos entre as partes. A 
Segurança Internacional é constituída por medidas tomadas pelas 
Nações Unidas, para garantir a sobrevivência mútua e Segurança dos 
Estados.

Primeira Reunião Nacional das Bancadas da FRELIMO 
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7 de Abril lembra papel dignificante da Mulher

Sendo o 7 de Abril dia de festa e de reflexão, a FRELIMO 
junta a sua voz à da Mulher Moçambicana, da OMM e de 
todos nossos concidadãos lembrando o papel dignificante 
que a Mulher vem desempenhando em todas as vertentes 
sociais.

Esta data, recorda-nos o dia em que, Josina Machel, Heroína 
Nacional perdeu a vida em 1971, vítima de doença, em 
plena Luta de Libertação Nacional.

Josina Machel, inspirou com o seu exemplo, o engajamento 
da Mulher na luta de libertação. 

Ela foi uma das fundadoras do Destacamento Feminino, 
com destaque para a chefia nas Secções de Assuntos Sociais 
e da Mulher no Departamento de Relações Exteriores da 
FRELIMO.

Hoje, a Mulher Moçambicana, tendo em conta os feitos 
heróicos desta Combatente amante da liberdade, 
prossegue com a luta pela sua emancipação.

A FRELIMO encoraja a Mulher Moçambicana a continuar 
com o seu envolvimento activo na esfera da produção e 
produtividade, no combate às doenças endémicas como a 
malária, tuberculose e HIV/SIDA, no ensino para que a nossa 
geração de jovens se ilumine de modo a prosseguir com a 
construção de um Moçambique cada vez mais próspero.

A FRELIMO reconhece que a mulher, tem pela sua frente 
desafios que precisa de suplantá-los.

Tais como a violência doméstica, o abuso contra a Mulher, a 
desigualidade de oportunidades entre o homem e a mulher, 
entre outros males que prevalecem na nossa Sociedade.

A FRELIMO continua a primar pelo Combate a estes males 
que entravam o desenvolvimento político, económico e 
social de Moçambique.

A FRELIMO condena veemente os raptos e torturas de que 
os cidadãos são vítimas por parte de criminosos e exorta as 
Forças de Defesa e Segurança a encontrar os autores e sua 
responsabilização junto aos órgãos de Justiça.

A FRELIMO exorta ainda a Mulher a mobilizar os Cidadãos 
residentes nas Cidades e Vilas autárquicas a afluirem 
massivamente no processo de recenseamento para que 
possam exercer o seu direito de voto.
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Atrair quadros 
com diversas 

valências para 
reforçar qualidade 

das decisões 
tomadas

O 
Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
defende a necessidade de o Partido 
continuar a atrair quadros com 

diversas valências, tendo em vista o reforço da 
qualidade das decisões que são tomadas, em 
prol do desenvolvimento político da FRELIMO, 
com a finalidade de satisfazer os anseios do 
povo.
Falando na I Reunião Nacional das Bancadas 
da FRELIMO, realizado de 6 a 7 de Abril 
corrente, em Mucuba, na província da Zambézia, 
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, disse que as 
bancadas devem actuar em consonância com 
os Estatutos, Princípios e Valores que definem 
a natiureza do Partido. Explicou ainda aos 
participantes, que o momento é desafiante, 
pelo facto de os adversários internos e externos 
procurarem, de todas as formas, destruírem a 
confiança da Organização.
Um dos temas debatidos com maior profundidade 
neste encontro foi a Centralidade do Papel 
do Deputado e dos Membros das Assembleias 

Provinciais e Municipais, tendo o Presidente 
da FRELIMO, rientado para que estes òrgãos 
se tornem cada vez mais defensores do 
desenvolvimento do Partido e dos interesse 
dos moçambicanos.
Na ocasião, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
reiterou a necessidade de consolidação da 
coesão interna e maior articulação entre as 
Bancadas e o Governo, a todos os níveis, por 
forma a garantir confiança do eleitorado e a 
vitória nos próximos pleitos eleitorais.
A I Reunião Nacional das Bancadas da 
FRELIMO fez uma avaliação positiva dos 
Manifestos Eleitorais apresentados aos 
munícipes em 2013. “Os manifestos eleitorais 
nos municípios sob gestão da FRELIMO foram 
implementados com sucesso, porque resultam 
de uma ampla consulta dos munícipes”, 
sublinhou o Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
Apelou aos munícipes das 53 autarquias 
para aderirem ao recenseamento eleitoral, 
considerando este um factor determinante 
para a vitória da FRELIMO e dos seus 
candidatos.
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Presidente Nyusi 
enaltece entrega 
da população de 
Gaza no trabalho

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, faz um balanço positivo 
do desempenho do Governo e do 
envolvimento da populalção no 

trabalho para o aumento da produção e 
produtividade, como maior enfoque para a 
actividade agro-pecuária. “Há evidências 
do crescimento que a província de Gaza tem 
vindo a alcançar, resultante da entrega da sua 
população ao trabalho”, sublinhou.
O Chefe do Estado que falava à população 
da província de Gaza, no quadro da sua 
recente visita de trabalho de três dias, onde 
escalou sucessivamento os distritos de Limpopo, 
Mandlakazi, Chibuto e Massingir, reiterou os 
apelos no sentido de todos assumerem a pobreza 
como o maior inimigo comum. 
“O inimigo é a fome, é a falta de energia e de 
outros serviços essenciais. Por isso, vamo-nos unir 
para combater esses inimigos, ao invés de nos 
matarmos uns aos outros”, disse o Presidente da 
República.
Em Gaza, o Chefe do Estado concluíu que  todos 

estão engajados no trabalho e os resultados 
são visíveis. Nesta província, o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi testemunhou a inauguração, no 
distrito de Massingir, do Sistema de Abastecimento 
de Água, empreendimento que,  até 2023 vai 
beneficiar mais de 26 mil habitantes. Apreciou 
ainda, com muita satisfação , o Projecto de 
Areias Pesadas de Chibuto, que dispõe do maior 
jazigo mundial e que as pesquisas apontam 
para um total de 2.660 milhões de toneladas 
de matéria-prima depositada, numa área de 
concessão de 10.544 hectares.
Ainda na província de Gaza, o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, partilhou com a população, 
as últimas informações sobre o Projecto de 
Construção de um Aeroporto, cuja primeira 
pedra será lançada ainda este ano, com 
financiamento da República Popular da China.
Entretanto, o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, voltou a defender o respeito 
às ideias diferentes e o perdão ao próximo, 
como elementos essenciais para a construção 
duma paz efectiva no país, sublinhando que é 
dentro deste espírito que tem estado a manter 
contactos permanentes com o líder da Renamo, 
com vista a garantir a estabilidade, condição 
fundamental para o desenvolvimento.
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Paz resume-se a 
um processo de 
construção de 

consensos

A 
Maior causa dos conflitos é o 
sentimento de injustiça social, 
o sentimento de distribuição 
desigual das riquezas, do poder, 

dos recursos. Não se trata, como pode 
parecer, de factores que actuam de 
forma isolada. Aprendemos que, como 
construção social, a paz resume-se a um 
processo de construção de consensos que 
são legitimados através de leis, instituições 
e mecanismos para sua manutenção como 
os pilares, a essência da paz.
Esta é a posição defensida pelo Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, durante 
a dissertação no Instituto Superior de 
Relações Internacionais ISRI, por ocasião 
da sua homenagem, feita por esta 
intituição, pela Outorga do Honoris Causa 
em Relações Internacionais.
Para o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 

paz é uma responsabilidade. Daí ter 
assumido desde sempre, que iria lutar 
pelo diálogo e pela paz para que os 
moçambicanos voltassem a orgulhar-se 
do seu país e a viver os seus sonhos, 
sem conflitos.
“A paz não é apenas a ausência de 
guerra, é a sensação de segurança no 
conhecimento de um amanhã melhor, 
de um dia de esperança. Na nossa 
busca para garantir a paz efectiva 
em Moçambique tomámos uma decisão 
importante, em Dezembro de 2016, com 
o início de conversações directas com 
o líder da Renamo” disse o Presidente 
Nyusi.
De acordo com o Chefe do Estado, 
é importante frisar que os consensos 
alcansados são resultado de um 
processo aturado de negociação e 
sempre guiado pela Lei, os quais devem 
ser cumpridos no seu espírito e letra.  
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Bancada da 
FRELIMO na AMB 

trabalha em prol 
do bem estar dos 

munícipes

O 
Porta voz da FRELIMO na 
Bancada na Assembleia Municipal 
da Beira, Manuel Severino, veio 
recentemente ao publico através 

de uma conferencia de Imprensa, após a 
realização da Primeira Sessão Ordenaria 
do órgão, que apreciou o informe do 
presidente do Município e debateu 
o Relatório Balanço de actividades 
desenvolvidas durante o ano passado 
2017 e respectiva conta de gerência, 
para manifestar o posicionamento da 
sua Bancada referente a aqueles pontos 
de agenda.
A FRELIMO representado pela sua 
bancada, entende que a cidade da Beira 
carece ainda de uma intervenção urgente 
em diversos aspectos com destaque para 
asfaltagem ou melhoramento de quase 
todas vias de acessos da urbe que se 
encontram em estados avançados de 

degradação. 
De acordo com Manuel Severino, a 
FRELIMO trabalha em prol do bem estar 
da população, através de acções 
permanentes que incidem na procura de 
soluções para a melhoria de qualidade 
de vida dos cidadãos. 
“Por isso o sofrimento dos munícipes da 
Beira tem dias contados. A FRELIMO, 
esta preocupado com a actual 
situação dos Beirenses pelo que não 
ficaremos impávidos perante a situação. 
Continuaremos a traçar estratégias 
que concorreram para o resgate da 
cidade, através da intensificação 
de actividades concretas que visam 
despertar os nossos munícipes da Beira” 
disse Manuel Severino.
A fonte enalteceu os feitos do 
Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, pela 
sua determinação na condução dos 
destinos dos Moçambicanos.
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OJM mobiliza 
jovens para 

aderir ao 
recenseamento 

eleitoral

B
rigadas da Organização da 
Juventiude Moçambicana, (OJM) na 
província de Tete, está a realizar 
trabalhos de mobilização de 

jovens filiados a esta organização para 
cumprirem o dever de recensear para 
posteriormente exercerem o voto, nas 
próximas eleições autárquicas. 
Alexo Evaristo Siedade, Secretário 
Provincial da OJM na província de Tete, 
disse que actualmente a organização 
que dirige tem a missão de garantir que 
todos jovens filiados à sua organização 
residentes na Cidade de Tete, vilas de 
Moatize, Ulónguè e Nhamayabue cumpram 
o dever de recensear. “É nossa tarefa 
contribuir para a vitória da FRELIMO nos 
pleitos eleitorais de 10 de Outubro de 
2018. E as brigadas neste momento estão 
a certificar se os nossos jovens estão a 

aderir aos postos de recenseamento 
eleitoral, disse Alexo Evaristo Siedade.
Sendo esta a terceira semana em que o 
recenseamento eleitoral esta em curso, 
Siedade destacou que tem notado 
com muita satisfação a aderência 
dos jovens da sua organização aos 
postos de recenseamento eleitoral 
mas sublinhou que só irá descansar se 
todos jovens da OJM residentes nas 
quatro autarquias da Província de 
Tete cumprirem o dever de recensear. 
Entretanto, segundo Alexo Siedade, 
a O.J.M, a maior e a mais antiga 
organização juvenil do país,.actua num 
contexto nacional caracterizado pela 
abertura e competitividade, sendo um 
dos seus potenciais, o capital humano. 
Disse ainda que O.J.M deve assumir 
a liderança na agenda nacional da 
consolidação e construção da unidade 
nacional, da paz e do desenvolvimento.         
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“A paz não é apenas a ausência de guerra, é a sensação de segurança no conhecimento de um 
amanhã melhor, de um dia de esperança.“, Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
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