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Continuar a intervir em prol 
da educação, formação e 

desenvolvimento da criança
No nosso Moçambique, é reconfortante saber que as celebrações 
de 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, ocorrem num 
ambiente de Paz, graças ao empenho do Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, na busca da Paz efectiva, para que as crianças, 
“Flores que Nunca Murcham” continuem a florir para dar 
alegria e o futuro melhor às famílias moçambicanas. A 
FRELIMO deseja as crianças moçambicanas festas felizes e que 
usufruam desta Paz, com todos os seus direitos salvaguardados.

1 de Junho-Dia Internacional da Criança 
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Com a FRELIMO 
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Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO 
NYUSI, Presidente da FRELIMO e Presidente da 
República de Moçambique, teve lugar, no dia 
30 de Maio de 2018, na Sede Nacional da 
FRELIMO, a 13ª Sessão Ordinária da Comissão 
Política, para analisar a actual situação política, 
económica e social do país e do mundo.

A Comissão Política saúda a aprovação na 
generalidade e por unanimidade, da proposta 
da Revisão da Constituição pela Assembleia 
da República para o aprofundamento da 
Descentralização, processo de que a FRELIMO é 
pioneira e considera o acto, como um forte sinal 
de compromisso dos moçambicanos no projecto 
comum de construção de uma sociedade em paz 
e em desenvolvimento. 

A Comissão Política acompanhou, com entusiasmo, 
as deslocações do Camarada Presidente 
FILIPE JACINTO NYUSI às províncias de Sofala 
e Nampula, no quadro das Visitas Presidenciais, 
e faz um balanço positivo testemunhado, mais 
uma vez pela confiança que os moçambicanos 
nutrem pelo Presidente da República, líder sempre 
determinado na busca de soluções para o bem-
estar de todos os cidadãos.

A Comissão Política saudou também a participação 
da população nos locais visitados e as acções 
de implementação do Plano Quinquenal do 
Governo, materializados pelas inaugurações de 
empreendimentos sócio-económicos que vão 
melhorar a condição de vida dos moçambicanos, 
incrementar o progresso do País, e a manutenção 
da Paz e Unidade Nacional. 

A Comisão Política foi informada sobre os 
preparativos das cerimónias de passagem dos 50 
Anos da realização do II Congresso da FRELIMO, 
a terem lugar no dia 25 de Julho, no posto 
administrativo de Matchedje, Distrito de Sanga, 
província do Niassa, e saúda o envolvimento 
activo dos militantes e da população em geral, na 
preparação deste momento marcante na história 
do Partido e de libertação do nosso país.
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Intervir na 
educação, 

formação e 
desenvolvimento 

da criança

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, saúda, 
com muita alegria, todas as 
crianças do mundo e, em 

especial as crianças moçambicanas 
do Rovuma ao Maputo e do Zumbo 
ao Índico, po ocasião do 1 de Junho, 
Dia Internacional da Criança. 
Na sua mensagem endereçada à festa  
das crianças, o Chefe do Estado refere 
que este ano assinala-se a efeméride 
sob o lema: “Vamos Pôr Ponto Final aos 
Casamentos Prematuros”, como forma 
de chamar atenção à sociedade sobre 
a necessidade de todos assumirem a 
responsabilidade de proteger, educar 
e criar condições para que as crianças 
usufruam plenamente dos seus direitos 
e se desenvolvam de forma saudável e 
integral. 
“Façamos da família o laboratório que 

molda o cidadão de amanhã íntegro e 
responsável, imbuído de valores morais, 
éticos, cívicos e patrióticos, assegurando 
um ambiente que permita que as nossas 
crianças desfrutem a beleza da sua 
infância e tenham um processo de 
crescimento sadio e sem perturbações”, 
exorta o Presidente Filipe Jacinto Nyusi na 
mensagem. 
De adordo com o Presidente Filipe Nyusi, 
o Governo vai continuar a incidir as 
suas  intervenções em prol da educação, 
formação e desenvolvimento da criança. 
“Porque estamos cientes que a existência 
de Moçambique como Nação estável, 
próspera e pacífica depende do 
investimento que fizermos para que as 
crianças sejam, verdadeiramente as Flores 
que Nunca Murcham e que assumam os 
valores da moçambicanidade”, refere o 
Presidente da República.



4

Presidente Filipe 
Nyusi enaltece 
apoio dos EUA   

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, 
enalteceu o apoio que os 
EUA têm prestado para o 

desenvolvimento do país em áreas 

como educação, saúde, agricultura, 

boa governação e preservação 

do ambiente.

Segundo o Chefe do Estado, 

que recentemente recebeu, em 

audiência, uma delegação de 

congressistas norte-americanos no 

país, sublinhou que os indicadores 

de conservação do meio ambiente 

e da biodiversidade registaram 
melhorias nos últimos três anos em 
Moçambique, como reflexo das 
acções de cooperação com os 
Estados Unidos da América neste 
domínio.
No sector da indústria extractiva, 
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
destacou que Moçambique tem 
recebido investimentos avultados 
por parte de companhias norte-
americanas, a exemplo da 
Anadarko, que detém interesses 
na exploração do gás natural na 
bacia do Rovuma.
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Professores 
saúdam 

empenho do 
Presidente Nyusi 
na busca da paz

O
S professores da província 
de Nampula, saudam a forma 
pedagógica e didáctica com 
que o Presidente da República, 

Filipe Jacinto Nyusi, tem conduzido as 
negociações com a liderança da Renamo 
para o alcance da paz efectiva.
No no encontro que o Chefe do Estado 
manteve com os professores no distrito de 
de Meconta, os profissionais de educação 
saudaram igualmente a forma como o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi tem dirigido 
o país, num momento caracterizado por 
enormes desafios.
Os professores agradeceram a iniciativa 
do Presidente da República de interagir 
com esta classe, manifestando satisfação 
pelo empenho demonstrado pelo Governo 
provincial para o pagamento de horas 
extraordinárias.
“Foi com grande alegria e satisfação que 

recebemos a vossa mensagem proferida 
na Assembleia da República, anunciando 
a retomada dos actos administrativos 
na função pública. Estamos, por isso, 
esperançados que tal vai acontecer ”, 
referiram os professores da província de 
Nampula na sua mensagem.
Por seu turno, o Chefe do Estado, 
Filipe Jacinto Nyusi, sublinhou, na 
ocasião, a importância do professor na 
sociedade, referindo que apesar das 
dificuldades que enfrenta, consegue 
resistir à adversidades e manter-se 
firme no cumprimento da sua missão de 
educador da sociedade.
“Os professores tem maior probabilidade 
de encontrar soluções para os problemas 
de governação. As pessoas que estão 
em frente deste processo de governação 
passaram pelas mãos de um professor. 
Por isso, sugerimos maior sensibilidade 
para com estes profissionais”, disse o 
Chefe do Estado.
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Roque Silva 
pede apoio dos 

Combatentes

O 
Secretário Geral da FRELIMO, 
Roque Silva Samuel, manteve 
recentemente, um encontro com 
o Secretarido Nacional da 

Associação dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional, ACLLN, para troca de 
impressões em torno dos assuntos de interesse 
comum  entre o Partido e esta Organização 
Social.
Roque Silva solicitou, na ocasião, o apoio 
dos libertadores da pátria, para que, com 
a sua experiência, continuem a tranmitir, 
às  novas gerações, os valores patrióticos, 
espírito de sacrifício e de luta, perante os 
actuais desafios, rumo a consolidação das 
aconquistas do povo moçambicano. 
“Solicitamos o vosso apoio no processo 
de transmissão de valores patrióticos 
aos jovens, por forma a assegurar que as 
futuras gerações estejam devidamente 
alinhados com os princípios da FRELIMO, 

as quais se resumem na busca permanente 
de soluções para a melhoria da vida do 
povo. Os combatentes sempre estiveram na 
vanguarda na promoção e preservação 
dos valores patrióticos e da cidadania. 
Contamos sempre com a vossa colaboração  
em todas as frentes de luta pelo bem-estar 
do nosso país”, disse o Secretário Geral da 
FRELIMO.  
Por Secretário-Geral da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), Fernando Faustino, apelou 
aos libertadores da pátria a manterem-se 
vigilantes face à posicionamentos internos e 
externos, que tudo fazem para desacreditar 
o Governo da FRELIMO, promovendo ondas 
de desinformação em torno da verdadeira 
hisória de Moçambique. “A nossa maior 
preocupação como combatentes e como 
cidadãos, prende-se na necessidade 
de combater as mentes que se aliam 
aos agentes externos, com agendas de 
acaabar com os governos dirigidos pelos  
partidos libertadores na nossa região”, 
realçou Faustino.
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Bemane de 
Sousa encoraja 

população 
para produção 

agrícola

O 
Primeiro Secretário do Comite 
Provincial da FRELIMO em Tete, 
Fernando Bemane de Sousa, 
encorajou a população do distrito 

de Chifunde, a continuar a apostar na 
actividade agrícola para a produção de 
comida, no quadro de combade a fome. 
Bemane de Sousa fez esta exortação no 
comício que orientou  recentemente, no posto 
administrativo de Mualadzi, em Chifunde, 
distrito é essencialmente agrícola onde a 
maioria da população se dedica à produção 
de culturas alimentares e de rendimento, com 
destaque para milho, amendoim, feijão e 
tabaco. 
Para além do encorajamento à produção 
agrícola, o timoneiro da FRELIMO em Tete, 
explicou igualmente dos esforços empreendidos 
pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi para a 
recente aprovação, na generalidade e por 
consenso, da Revisão Pontual da Constituição 
da República para o aprofundamento da 
Descentralização no país. 

Disse que o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
tudo tem feito para a estabilidade política, 
desenvolvimento económico e social do 
povo moçambicano. 
“O Presidente Filipe Jacinto Nyusi tem 
primado pelo diálogo franco, aberto e sem 
preconceitos com todas as forças vivas da 
sociedade”, frisou De Sousa exortando em 
seguida para que a população mantenha 
a vigilância contra todos aqueles que 
queiram desinformar as comunidades 
para distrai-las da agenda comum, que 
é o combate a pobreza aumentando 
a produção e produtividade, rumo ao 
desenvolvimemnto. 
Entretanto a FRELIMO em Tete, de acordo 
com Bemane de Sousa, assiste com muita 
satisfação o empenho do Governo nos 
diversos programas que asseguram o 
bem estar social, particularmente para 
as crianças, que beneficiam de ensino 
primário gratuito, das campanhas de 
vacinação, registo de nascimentos 
gratuito, entre outras acções com impacto 
nas comunidades.
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O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO em Inhambane, 
Dinis Vilanculo, visitou na quinta-feira 
última, o Bairro da Ilha da Ciade de 

Inhambane no Município do mesmo nome.
Na ocasião, Vilankulo agradeceu os Ilhéus por 
terem acorrido ao recenseamento eleitoral 
terminado recentemente, e pediu tal como 
fizeram para se recensear, no dia 10 de Outubro 
devem ir em massa as mesas de votação para 
escolher o dirigente que vai levar avante o 
desenvolvimento do Município.
Num outro desenvolvimento, o Primeiro Secretário 
Provincial instou a população da Ilha para 
acompanhar os esforços empreendidos pelo 
Presidente da FRELIMO e da República Filipe 
Nyusi, na busca de uma paz efectiva, mantendo 
a vigilância e a Unidade Nacional. 
Explicou, na ocasião, que o elevado custo de 
vida que o pais enfrenta, particularmente a 
província de Inhambane, tem origem em factores 
combinados, como sejam calamidades naturais, 

caracterizadas por seca que se prolongou 
por dois anos; enxurradas, ciclones e ainda 
o conflito político-militar. “O custo de vida 
manifesta-se quando as pessoas não 
conseguem ter água potável perto, uniforme 
escolar para seus filhos, vias de acesso 
transitáveis, medicamentos nas unidades 
sanitárias, diversificar a alimentação, entre 
outras necessidades”, explicou Vilankulo.
Recordou, ainda as orientações deixadas 
pelo Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, quando visitou esta província, em 
2017, que declarou aquele ano como 
sendo da produção agrícola e de inicio 
à implementação do plano de acção 
de produção de alimentos, onde cada 
província devia identificar  as prioridades. 
Contudo, segundo Vilankulo, a iniciativa foi  
drasticamente afectada pelos desastres 
naturais em Inhambne, com destaque para 
as cheias e depressão tropical Dineo, que 
destruiu infra-estruturas económicas e sociais 
e devastar áreas com culturas diversas. 
 

FRELIMO visita 
bairros em 
Inhambane  
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Bom dia Camaradas:
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança 


