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Cultivar espírito de perdão e 
tolerância no aprofundamento da 

reconciliação nacional
“No processo de eleições internas, todo o membro tem 
o direito de ser eleito, desde que reuna condições 
regimentais do Partido. A Directiva sobre as eleições 
internas define linhas claras sobre como o processo deve 
decorrer e os candidatos são sufragados através do voto 
fechado”, Caifadine Manasse, Porta-Voz da FRELIMO e 
Secretário do Comité Central para Comunicação e Imagem.

Na busca da Paz efectiva no País
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Sob Direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, a Comissão 
Política, reunida na sua 14ª Sessão Ordinária, a 12 de Junho de 
2018, na Sede Nacional,  analisou a situação política, económica 
e social do país e do mundo.

A Comissão Politica avaliou a situação de instabilidade 
prevalecente nos distritos de Palma, Mocimboa da Praia, Nangade 
e Macomia, na província de Cabo Delgado e manifesta a sua 
solidariedade às famílias enlutadas desejando rápidas melhoras 
aos enfermos. A Comissão Política saúda as populações afectadas 
pela colaboração com as Forças de Defesa e Segurança para 
fazer face aos ataques criminosos dos malfeitores demonstrando 
alto sentido patriótico.

A Comissão Política condena veementemente os ataques dos 
malfeitores e os actos de oportunismo que, usando vários meios, 
manipulam a opinão pública com objectivo de criar pânico e 
exorta as populações a se manterem serenas e a agudizarem 
a vigilância. A Comissão Política enaltece a acção enérgica e 
combativa das Forças de Defesa e Segurança pelo reforço de 
acções com vista a perseguir, desmantelar e responsabilizar os 
malfeitores.

A Comissão Política saúda:

Ao Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pelo seu 
compromisso de prosseguir uma governação aberta, inclusiva e 
participativa, testemunhado na sua recente visita a Cidade de 
Maputo, em particular o seu diálogo com a população, buscando 
conselhos e inspiração na liderança dos destinos na Nação 
moçambicana. Ao Povo moçambicano pelo seu engajamento 
no aumento da produção e da produtividade, sobretudo na 
agricultura, aumentando a disponibilidade de produtos e a 
segurança alimentar e nutricional.

Ao Governo que, sob Direcção do Camarada Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI, tem se mostrado determinado na execução do seu 
Programa Quinquenal cujos resultados são notáveis nos diversos 
sectores de actividades, sendo de destacar a recente realização 
da Conferência Internacional sobre Turismo Baseado na Natureza.

A Comissão Política considera este tipo de iniciativas viáveis 
na medida em que para além de projectar o nosso país além 
fronteiras, buscando caminhos para a preservação ambiental, 
promoção do turismo e atracção de investimento nas diferentes 
áreas. A Comissão Politica foi informada do decurso do trabalho do 
Gabinete Central de Preparação de Eleições Autárquicas e avalia 
positivamente o trabalho até aqui realizado, tendo orientado para 
maior celeridade nos processos organizativos.

A Comissão Política foi igualmente informada sobre os preparativos 
da Sessão Extraordinária da Assembleia da República e encoraja 
a Bancada da FRELIMO a prosseguir firme na busca de consensos 
para a viabilização da revisão do pacote legislativo sobre 
a descentralização com vista ao alcance da Paz efectiva e 
duradoura.
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Cultivar espírito 
de perdão e 

tolerância no 
aprofundamento 
da reconciliação 

nacional   

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, reiterou em Inhambane, 
o apelo aos moçambicanos para 
continuarem a cultivar o espírito de 

perdão e tolerância no aprofundamento da 
reconciliação nacional, com vista a fortalecer 
os resultados conseguidos na busca da paz 
efectiva em Moçambique..
Segundo o Chefe de Estado, que se dirigia 
à população de Inhambane, na sua recente 
visita presidencial àquela província, exortou 
aos moçambicanos no sentido de prepararem 
as mentes para receber e perdoar, no quadro 
dos consensos alcançados, apelando 
aqueles cidadãos armados a abandonarem 
as matas e regressar para junto das suas 
famílias, nos próximos tempos.
“Eles são nossos irmãos, são moçambicanos. 
Peço a todos os moçambicanos para 
perdoarem e integrá-los na comunidade e 
prestarem apoio necessário para retomar 
a sua vida como civis”, apelou o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi.

Num outro desenvolvimemto, o Chefe de Estado 
fez uma avaliação do desempenho económico 
e social da província, tendo notado um 
aumento de investimentos e das exportações, 
associado ao bom desempenho da indústria 
e do comércio no primeiro trimestre deste ano, 
facto que coloca Inhambane no nível aceitável 
de desenvolvimento.
Para consolidar este avanço, o Presidente da 
República recomendou o Governo de Inhambane 
a intensificar a busca de recursos financeiros 
junto de parceiros e a aperfeiçoar a gestão 
dos projectos de desenvolvimento actualmente 
em curso através do estímulo à proactividade e 
facilitação de procedimentos para atrair mais 
investimentos.
Em inhambane, o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi escalou, sucessivamente, os distritos de 
de Govuro, Massinga, Homoine e Maxixe, onde 
manteve encontros com os Governos locais, 
reuniões com diversos segmentos da sociedade, 
comícios populares e visitas a empreendimentos 
de interesse económico e social.
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Filipe Nyusi 
mantem 

compromisso 
com  diálogo 

O 
Presidente da Republica 
Filipe Nyusi, mantem o seu 
comprometimento em tudo fazer 
para o alcance da paz efectiva 

para Moçambique.
Falando num encontrou que manteve 
com os seus membros da FRELIMO, o 
Presidente Filipe Nyusi, reiterou aos 
camaradas a necessidade de cultivar a 
coesão interna, com vista ao alcance de 
bons resultados nos pleitos eleitorais que 
se avizinham.
Segundo o Presidente da FRELIMO, 
a província de Inhambane transmite 
exemplos concretos em matéria do 
alinhamento entre o Partido e o Governo 
provincial, o que de certa forma, contribui 
para o alcance do cumprimento do 
manifesto eleitoral da FRELIMO.
Antes de orientar a VI Sessão Extraordinária 

o Presidente da FRELIMO e Presuidente 
da República oçambique, orientou um 
comício popular na localidade de 
Machacame,  posto administrativo do 
Save, onde apelou a população a 
continuar a trabalhar a terra para o 
alcance da produção e produtividade.
Segundo Filipe Nyusi, só com o trabalho 
é que Moçambique irá ultrapassar a 
crise que está a se verificar nos últimos 
anos.
O Presidente Filipe Nyusi  visitou a 
Feira Económica Provincial e as áras 
de produção de ananás e manga, 
testemunhando as potencialidades que 
Inhambane detém. 
Num outro desenvolvimento, o Chefe 
do Estado disse ser preocupação do 
Governo a reabilitação da Estrada 
Nacional número um, no seu todo, dada 
as condições que a via se encontra.
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FRELIMO divulga 
directiva 

sobre eleições 
internas 

B
rigadas Centrais da FRELIMO 
desdobram-se nas províncias, de 18 a 22 
de Junho corrente, com objectivo central 
de divulgar a directiva para as eleições 

internas dos candidatos à cabeça de lista 
para Presidente do Conselho Municipal e 
para os membros das Assembleias Municipais, 
nas eleições autárquicas programadas para 
10 de Outubro de 2018. 
O Porta-Voz da FRELIMO e Secretário do 
Comité Central para Comunicação e Imagem, 
Caifadine Manasse, disse trata-se dum 
processo que marca o início da selecção 
dos candidatos, onde serão explicados 
todos os procedimentos, tendo como base 
os Estatutos que regem o funcionamento do 
Partido. 
“Neste processo, todos os membro têm o direito 
de ser eleito, desde que reunam condições 
regimentais do Partido. A Directiva sobre as 
eleições internas define linhas claras sobre 

como o processo deve decorrer e os 
candidatos são sufragados através do 
voto fechado”, explicou Manasse.
De acordo com o Porta-Voz da FRELIMO, 
a Directiva sobre as eleições internas 
inclui ainda o códico de conduta que 
os candidatos devem seguir até a sua 
eleição. 
Para Caifadine Manasse, respeito, 
honestidade, responsabilidade e 
idoniedade, devem caracterizar o perfil 
do candidato da FRELIMO. 
“Queremos um candidato que vai 
trabalhar focalizado para os interesses 
do povo, que seja respeitado pelos 
munícipes e trazer valores a acrescentar 
na sociedade. 
Segundo a fonte, os canditado serão 
conhecidos apôs a conclusão deste 
processo que começa nos órgãos de 
base até ao nível provincial. 
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Bemane de 
Sousa mobiliza 
população para 

actividades 
produtivas 

O 
Secretário Provincial da 
FRELIMO em Tete, Fernando 
Bemane de Sousa, trabalhou 
recentemente, no distrito de 

Tsangano, tendo escalado as localidades 
Maconje, Banga, Ntengo-wa-Mbalame e 
Chinvano, com objectivo de monitorar 
o funcionamento dos órgãos de base e 
mobilizou a população para o reforço e 
consolidação da Paz e sua participação 
nas actividades produtivas. 
De Sousa enalteceu na ocasião, a coragem 
e determinação do Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, na busca da Paz efectiva 
para o País. “O Presidente da República 
tudo est a fazer para a efectivação e 
consolidação da Paz em Moçambique e 
estas conquistas devem ser abraçadas 
por todos os Moçambicanos”, destacou 
De Sousa.

O Primeiro Secretário do Comite 
Provincial de Tete disse que o sonho do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi é ver os 
moçambicanos a viverem sem ameaças 
de armas ou de qualquer outro tipo 
isntabilidade no seio da sociedade. 
Mas para que este sonho se concretize, 
conforme assegura Fernando Bemane 
de Sousa, é preciso que todas famílias, 
as confissões religiosas, a sociedade 
civil e todas instituições participem na 
consolidação da cultura de diálogo e 
harmonia. 
No distrito de Tsangano, de Sousa, 
divulgou igualmente as realizoções 
do Governo e a agricultura, por ser a 
actividade dominante naquela parcela 
do país, exortou a população para 
elevar a produção e a produtividade 
agrárias.    
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Niassa enaltece 
feitos  do II 

Congresso da 
FRELIMO

M
ais de 200 jovens, membros da 
Organização da Juventude 
Moçambicana, OJM, dos distritos 
de Lichinga e Sanga, na província 

do Niassa, escalaram recentemente o Posto 
Administrativo de Matchedje, Distrito de Sanga, 
local em que irá acolher a cerimónia das 
comemorações dos 50 anos do II Congresso 
da FRELIMO.
Em Matchedje, os jovens juntaramn-se aos 
preparativos do evento, através da realização 
de jornadas de limpeza, palestras, convesras 
a volta da lareira, desporto, entre outras 
actividades.
O Primeiro Secretário do Comite Provincial 
da FRELIMO no Niassa, Iasalde das Neves 
Adamugi Ussene, , enalteceu a entrega e pronta 
disponibilidader dos jovens, na valorização da 
heroicidade dos delegados ao II Congresso. 
“Precisamos de beber a história do II Congresso, 
pós, trata-se do Congresso da vitoria. Os 

combatentes que se juntaram a nós neste 
acampamento, falaram dos historial,  
maravilhas e segredos deste local, para 
mehor interprertarmos a obra da FRELIMO”, 
frisou Iasalde Ussene.
Rui Cabinda Maluza, delegado ao II 
Congresso e Secretário Provincial da 
Associação dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional, ACLLN, no  Niassa, 
que acompanhou as actividades neste 
acampamento, explicou, com detalhes, 
os contornos do local e das principais 
orientações saídas deste que foi o 
Congresso da vitória. 
Durante o acampamento, Maluza  levou 
os jovens aos diferentes locais marcantes 
durante a realização do II Congresso, com 
desta que para  a Tronco onde os Presidentes 
Eduardo Mondlane e Samora  Machel teriam 
se sentado para  dezenhar estratégias de 
combate contra o colonialismo Portugues há 
50 anos, o Centro Turistico de Matchedje, a 
Pista de Aterragem, Monumento Historico e  
Centro de Interpretação Turística.
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C
erca de 900 pessoas, entre membros, 
simpatizantes da FRELIMO e 
representantes da sociedade civil, 
marcharam recentemente no distrito 

da Beira, província e Sofala, numa iniciativa do 
Partido, com o objectivo de exaltar os feitos do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, no que tange a 
conquista no processo da restauração da Paz. 
Durante a marcha, que teve o início na Praça 
dos Professores para desaguar no largo dos 
CFM, na cidade da Beira, foram exibidos vários 
dísticos com mensagens da Paz e encorajamento 
ao Presidente da FRELIMO e Presidente da 
Republica, Filipe Jacinto Nyusi, pela sua coragem 
e determinação na busca pela Paz efectiva 
para todos os Moçambicanos. 
O porta-voz da FRELIMO no distrito da Beira, 
Manuel Severino, disse ser importante saudar 
os esforços empreendidos pelo Presidente 
da República, pelo seu empenho em prol da 
Paz efectiva no pais, que culminou com a 

recente aprovação da revisão pontual da 
Constituição da Republica de Moçambique, 
pela Assembleia da Republica.
“Diálogo a mais alto nível encabeçado 
pelo Presidente, Filipe Nyusi, vai galvanizar 
o bem-estar dos Moçambicanos bem como 
o processo de desenvolvimento Económico 
e Social. A FRELIMO organizou esta marcha 
para saudar euforicamente a determinação 
do nosso Presidente, na sua nobre e 
imensurável tarefa de restaurar a Paz”, frisou 
Severino acrecentando que os resultado 
alcançados no dossier da Paz devem ser 
acarinhados por todos na caminhada rumo 
ao desenvolvimento.
Manuel Severino disse que o actual desafio 
da FRELIMO é continuar a aprimorar todos 
os aspectos que vão garantir as vitórias do 
Partido e dos seus candidatos nas próximas 
eleições autárquicas, agendadas para 10 
de outubro deste ano.

FRELIMO junta 
900 pessoas 

na marcha em 
saudação ao 

Presidente Nyusi 



9

O 
empoderamento da mulher e da 
rapariga para garantir o acesso, a 
sua retenção e qualidade de ensio 
e aprendizagem, devem constituir 

uma das prioridades nos programas do 
Movimento de Advocacia, Sensibilização e 
Mobilização de recursos para Alfabetização 
(MASMA), por forma a a garantir o acesso 
à educação para todos os moçambicanos 
e promover o aumento dos alfabetizados.
A orientação é da Primeira-Dama da 
República, Isaura Nyusi, durante a II Reunião 
Nacional do Movimento de Advocacia, 
Sensibilização e Mobilização de recursos 
para Alfabetização, que decorreu 
recentemente em Nampula, tendo reafirmou 
o compromisso de continuar a assegurar 
maior participação de todos, incluindo os 
parceiros nos programas de alfabetização 
e educação de adultos. Apontou que 
a perspectiva é ter, até ao fim deste 

quinquénio, mais moçambicanos a usar 
as novas tecnologias de informação e 
comunicação de forma consciente.
“Uma das áreas de acção do movimento 
é o combate ao HIV/Sida, uniões 
prematuras e melhoria da protecção do 
ambiente. Estamos certos da importância 
das contribuições de cada um para 
dinamizar e aprofundar a capacidade 
de continuar a melhorar o desempenho e 
estabelecer caminhos para o reforço do 
nosso trabalho”, disse Isaura Nyusi.
Dados do Governo indicam que em 
Moçambique, o analfabetismo continua 
a desafiar a capacidade do sector, 
porque, não obstante a tendência 
de baixar os seus índices, desde a 
independência, a situação continua 
preocupante, sobretudo em mulheres, 
onde a taxa ainda se situa em 58 por 
cento. 

Empoderar 
a mulher e 

garantir acesso à 
aprendizagem 
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Bom dia Camaradas:
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança 


