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Paz  facilita convivência salutar, 
justa e harmoniosa dos cidadãos 

Oficializados Gabinetes Provincial e Distritais  da 
FRELIMO, no âmbito da preparação das eleições 
autárquicas de 10 de Outubro de 2018 e das 
eleições gerais de 2019.

25a Cimeira da Commonwealth
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O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
participou em Londres, capital britânica, na 25a Cimeira 
da Commonwealth, que juntou  53 países membros, 
representados pelos respectivos Chefes de Estado e de 
Governo, com objectivo abordar diversos temas que 
preocupam a organização. 

Um dos assuntos abordados na cerimónia de abertura, 
prende-se com os casamentos prematuros, um assunto 
de actualidade em Moçambique, que é encarado pelo  
Governo como um desafio que deve contar com o 
envolvimento de todos os extratos sociais, com vista ao 
seu combate. 

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, considera 
encorajadores resultados alcançados nesta  cimeira e que 
tudo está a ser feito de forma consciente para permitir 
que todos os investimentos e iniciativas desemboquem 
nos moçambicanos.

O Presidente Filipe Jacinto Nyusi participou ainda na 
Chatam House, num debate sob o lema “Moçambique 
Promovendo a Paz Sustentável, Democracia e 
Desenvolvimento Inclusivo”.

O Presidente da República explicou que a cimeira 
abordou matérias orientadas para o futuro mais justo, 
próspero, sustentável e mais seguro para a juventude dos 
estados-membros da organização. Sobre o futuro mais 
justo para a juventude, disse terem sido aprofundados 
os valores mais práticos e fundamentais e reafirmadas as 
acções para a promoção da paz, princípios democráticos, 
direitos humanos e respeito pelas instituições.

Relativamente ao futuro sustentável, Nyusi disse que os 
debates giraram à volta da pertinência de se aprimorarem 
as acções sobre a sustentabilidade face às mudanças 
climáticas e desastres naturais. Quanto ao futuro mais 
seguro, foi discutida a segurança cibernética, maior 
colaboração e criação de capacidade para combater 
os crimes cometidos com recurso às tecnologias de 
informação e comunicação, assim como o extremismo 
violento, tráfico de seres humanos, com ênfase para 
crianças, e sobre o uso de armas de fogo ilegais.

A inclusão foi também um dos assuntos debatidos pelos 
chefes de Estado e de Governo da Commonwealth, com 
destaque para a participação do género e juventude. Foi 
reiterado um “não à discriminação e estigmatização”.
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Paz  facilita 
convivência 

salutar, justa e 
harmoniosa dos 

cidadãos 

O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, falou sobre Paz e Democracia, 
cujo tema da apresentação foi 
“A promoção da Paz Sustentável, 

Democracia e o Desenvolvimento Inclusivo 
em Moçambique”, perante a comunidade 
da Chatham House, em Londres, Reino Unido, 
uma organização de pesquisa académica 
sem fins lucrativos, com a missão de analisar 
o conhecimento e promover uma melhor 
compreensão dos principais temas políticos 
internacionais, e é considerada uma das mais 
importantes instituições nessa área.
Na sua apresentação, o Chefe do Estado 
moçambicano afirmou que a democracia, 
paz e desenvolvimento são transversais e 
interdependentes, e não existe democracia 
sem paz e desenvolvimento; do mesmo modo, 
não há desenvolvimento sem democracia e 
paz. E, não pode haver paz sustentável sem 
democracia e desenvolvimento.
“A democracia, paz e desenvolvimento 
são uma etapa de uma interacção social 
complexa de pessoas através de instituições e 
dentro de um país. A sua consecução coloca 

desafios e oportunidades que se forem 
bem equacionadas podem resultar numa 
sociedade de relativo consenso, harmonia e 
bem-estar entre todos os seus membros”, disse 
o Presidente Nyusi.
Para o estadista, há necessidade de 
estabelecer o equilíbrio correcto entre 
os princípios de democracia partilhados 
e universalmente aceites, e as tradições 
culturais, históricas e políticas africanas, para 
que os parâmetros pelos quais se orientam 
não choquem com modo típico de vida na 
sociedade Africana.
“O actual sistema permite a expressão 
e representação de pontos de vista 
diferentes e divergentes e maior nível de 
responsabilização dos detentores de cargos 
públicos. Mesmo assim, estamos cientes que a 
nossa democracia não é um sistema perfeito, 
daí que continuemos a trabalhar para o seu 
aperfeiçoamento constante”, explicou.
Para o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, a paz é  
um conjunto de condições que, mais do que 
a mera ausência de conflito violento, facilita 
a convivência salutar, justa e harmoniosa dos 
cidadãos, mediante a preservação das suas 
aspirações, liberdades e direitos.
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FRELIMO oficializa 
Gabinete de 
Preparação 

de Eleições na 
Cidade de Maputo

A 
FRELIMO na Cidade de Maputo 
realizou recentemente o seminário 
de oficialização do gabinete de 
preparação de eleções, com olhos 

postos na vitória do Partido nas eleições 
autárquicas de de 10 de Outubro próximo, 
num encontro dirigido pela Chefe da 
Brigada Central de Assistência à Cidade 
de Maputo, Margarida Adamugy Talapa, 
Membro da Comissao Politica.
Talapa, disse que a oficialização do 
Gabinete de Preparação de Eleições 
visa dotar os quadros de instrumentos 
que vão permitir alcançar vitórias nos 
próximos pleitos eleitorais.
“O gabinete será responsável pela 
definição de estratégias para garantir a 
vitória e assegurar uma mobilização dos 
munícipes para se recensear e afluirem em 
massa nas assembleias de voto com vista 
a votar na FRELIMO e no seu candidato”, 
assegurou Margarida Talapa.
Disse na ocasião, que a FRELIMO ainda 

não tem candidatos na cidade de 
Maputo. O Muniípio da Cidade de 
Maputo merece ser governado por 
quadros muito engajados, sobretudo 
ganhadores para que tenhamos uma 
vitória convicente nos próximos desafios 
eleitorais .
Por seu turno, o Primeiro Secretário da 
FRELIMO na Cidade de Maputo e Chefe 
do Gabinete da Cidade de Preparaçõo 
de Eleicões, Francisco Mabjaia, disse 
que o Partido neste ponto do país 
tem como desafios e perspectivas 
vencer de forma convicente as eleições 
autárquicas de 10 de Outubro. Para tal, 
apelou a todos os membros do Partido 
a complementarem o trabalho dos 
orgãos eleitorais relativo a educação 
cívica para o recenseamento. 
“Temos que vencer de forma convicente 
estas eleições autárquicas de 10 
de Outubro, mas para isso devemos 
estar todos unidos e bem preparados, 
inspirados no exemplo do nosso 
Presiddnte, Felipe Jacinto Nyusi”, 
concluiu Mabjaia.



5

FRELIMO fortifica 
bases na 

província de 
Maputo

O 
Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província de Maputo 
e  Membro da Comissão Política, 
Eduardo Mulembwe, defende que 

com oficialização dos Gabinetes Provincial 
e Distritais, a FRELIMO fica mais fortalecida 
para enfretar os próximos desafios eleitorais 
e alcançar melhores resultados.
Mulembwe, que se dirigia aos quadros 
da FRELIMO no encontro do Balanço 
de trabalho da Brigada Central, disse 
que diversas actividades estão a sendo 
desenvolvidas na província de Maputo, com 
objectivo de garantir vitórias do Partido e 
dos seus candidatos, nas quatros autarquias, 
nas eleições de 10 de Outubro próximo.
Nesta Província, de acordo com Mulembwe, 
os órgãos do Partido estão orientados 
para acelerarem as acções de mobilização 
da população para afluírem aos postos de 
recenseamento eleitoral para adiquirirem o 

cartão de eleitor, de modo a exercer o 
seu direito de voto.
Informações dadas pelo Patido nesta 
parcela do país, indicam que número 
considerável dos membros da FRELIMO, 
ainda não se recenseou, facto que é 
encarado com alguma preocupação 
por parte do Chefe da Brigada Central, 
Euduardo Mulemwe.
Disse, na ocasião, ser tradição da 
FRELIMO, preparar e organizar a casa,  
para manter todos os militantes alinhados 
com vista a lograr sucesso para qualquer 
que for a missão. 
“Temos que estar firmes nas próximas 
eleições. Estarmos, sobretudo, preparados 
para não dar espaço aos nossos 
adversários”, disse.
Cidade da Matola, Manhiça, Boane 
e Namaacha, são as autarquias da 
província de Maputo.
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Gabinetes 
Provincial e 

Distritais  vão 
liderar processo 

de preparação 
de eleições

N
o âmbito de oficialização dos 
Gabinetes Provincial e Distritais 
de Preparação de Eleições, a 
Brigada Central de Assistência 

à Província de Gaza, chefiada pela 
Verónica Macamo Ndlovo, Membro da 
Comisão Política, trabalhou de 13 a 16 
de corrente mês, naquele ponto do país, 
com agenda de oficializar os Gabinetes 
Provincial e Distritais e constituir brigadas 
de assistência aos órgãos de base.
Segundo a Membro da Comissão Política, 
os Gabinetes Provincial e Distrital, têm em 
vista liderar todos os planos tácticos 
de preparação dos próximos desafios 
eleitoral, cujo horizonte é alcançar vitórias 
da FRELIMO e dos seus candidatos, nas 
Autarquias de Xai-Xai, Chókwé, Chibuto, 
Praia de Bilene e Mandlakaze.
Nesta povíncia, a Brigada Central 
reuniu-se também com diferentes grupos 

sociais, com destaque para professores, 
com o intuito de aferir as dificuldades 
e partilhar preocupações do seu dia-
a-dia. 
Verónica Macamo apelou a 
participação massiva da população 
no recensemento eleitoral, por forma 
a exercer o seu direito de voto nas 
eleições autáquica agendadas para 
10 de Outubro e na gerais de 2019.
A Brigada Central de Assistência a 
Provincia de Gaza deslocou-se também 
aos distritos municipalizados com 
objectivo de capacitar e oficializar os 
Gabinetes Distritais de Preparação das 
Eleições Autárquicas.  
Na Provincia de Gaza, a Brigada Central 
inteirou-se igualmente do funcionamento 
dos órgãos, do grau de cumprimento 
das decisões do 11º Congresso, assim 
como do processo de recenseamento 
eleitoral.
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FRELIMO apela 
coesão no seio 
dos militantes 

C
arlos Agostinho do Rosário, Membro da 
Comissao Politica da Frelimo e Chefe 
da Brigada Central de Assistência a 
Província de Niassa, deixou um apelo a 

coesão no seio dos membros e simpatizantes do 
Partido nesta parcela do país.
A sua agenda incluía o fortalecimento das bases 
da FRELIMO, para garantirem à vitória do Partido 
e dos seus candidatos nos municípios  desta 
província, nas eleições de Outubro próximo e 
gerais em 2019. Para além oficialização do 
gabinete provincial e distritais de preparação 
das eleições da Frelimo e orientam seminários de 
capacitação dos membros das brigadas locais, 
que trabalharão na dinamização das acções 
em curso na província, tendentes à promoção da 
imagem de Filipe Nyusi, candidato da FRELIMO às 
eleições presidenciais deste ano.
Constou ainda da agenda da brigada, o 
acompanhamento do recenseamento eleitoral, 
para o qual apelam aos militantes da FRELIMO e 

a população em geral para afluírem em massa 
aos postos de registo eleitoral. Falando em 
conferência de imprensa, que marcou o fim de 
quatro dias de trabalho à capital da provincia 
de Niassa, no quadro dos preparativos do 
Partido para as eleições municipais e gerais, 
Do Rosario afirmou que o cartão de voto é o 
garante para que, os cidadãos exerçam o seu 
direito de eleger o presidente do Municipio, 
Presidente da República, os deputados da 
Assembleia da República e os membros das 
assembleias provinciais.
A brigada também proceder à divulgação do 
calendário eleitoral, o pacote eleitoral revisto 
e aprovado pela Assembleia da República, 
no quadro do acordo alcançado em sede 
do diálogo entre o Governo e a Renamo, e 
reunir-se com os órgãos do partido na base. A 
Brigada dirigiu um seminário de capacitação 
dos órgãos do Partido.
Lichinga, Cuamba, Metangula, Marrupa  e 
Mandima, são as autarquias da província do 
Niassa.
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F
ernando Bemane de Sousa, Primeiro 
Secretário do Comite Provincial 
da FRELIMO em Tete, exorta a 
população do distrito de Moatize 

para se manter sempre vigilante contra 
os malfeitores e ajudar na construção 
da paz efectiva.
 Bemane fez este pronunciamento nos 
comicios que orientou nos povoados de 
Samoa, Nkhondedzi e Mussacama, na 
recente visita que efectuou ao distrito 
de Moatize. 
O Primeiro Secretário do Comité 
Provincial de Tete falou dos esforços 
empreendidos pelo Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi na busca da paz efectiva 
e para o desenvolvimento do país.

 “Todos somos chamados a participar 
com acções positívas para a 
consolidação da Paz e ajudarmos o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi neste 
processo,” sublinhou Fernando Bemane 
de Sousa. 
No distrito de Moatize, o timoneiro 
da FRELIMO além de ter orientado 
comícios populares, reuniu com os 
órgãos do Partido, líderes comunitários 
e inteirou-se sobre a produção 
agrícola.   
De Sousa tem estados também a 
menter encontros regulares com os 
secretariados dos órgãos de base  
em todos os distritos, para analisar a 
situação política, económica e social 
e fazer uma avaliação preliminar do 
decurso do recenseamento eleitoral.

FRELIMO em 
Tete apela a 
vigilância a 

população de 
Moatize



9

Munícipes 
de Marromeu 

satisfeitos com 
Governação da 

FRELIMO

Os Munícipes da Vila Autárquica 
de Marromeu manifestaram 
recentemente a sua satisfação, pela 
gestão administrativa da Autarquia 

da FRELIMO, que passa necessariamente 
pela resolução de varias inquietações que 
apoquentavam em grande medida aos 
Munícipes daquele Distrito. 
A satisfação foi expressa recentemente 
pelos Munícipes de Marromeu durante a 
realização de um comício popular no quadro 
das celebrações do  54o aniversario da 
elevação do distrito a categoria de vila, 
Destacando varias aspectos que mudaram 
significativamente as suas vidas com grande 
em enfoque para a construção de diversas 
infraestruturas tais como, a abertura de mais 
furos de água potável, vias de acessos, 
novas valas de drenagens, construção de 
estabelecimentos escolares, expansão de 
energia da rede elétrica nacional, bem como 

a aquisição de alguns meios circulantes 
destinados ao serviço de higiene e recolha 
dos resíduos sólidos.
Falando por ocasião da efeméride o Edil 
de Marromeu, Palmerim Rubino, referiu que 
a edilidade por si dirigida  vai continuar 
a empreender esforços que vão se refletir 
no bem estar dos munícipes, bem como 
vai continuar a empreender esforços com 
vista a cumprir o manifesto eleitoral do ano 
2013.
“Prometemos aprovisionar as necessidades 
básicas de vos que sois os Munícipes, 
estamos a cumprir. Já construímos novas 
salas de aulas, estamos a pavimentar as 
nossas vias de acessos, estamos a abrir 
novos furos de água potável bem como 
estamos a reparar aqueles furos que se 
encontravam inoperantes e estamos a 
construir novas valas de drenagens e 
ainda estamos a intensificar as actividades 
de recolha de resíduos sólidos, tudo isso, 
para garantir o bem estar dos nossos 
Munícipes” disse Palmerim Rubino Edil da 
vila de Marromeu.
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“A Democracia, Paz e Desenvolvimento são uma etapa de uma interacção social 
complexa de pessoas através de instituições e dentro de um país”, Presidente da 

República, Filipe Jacinto Nyusi.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


