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Estimular espírito de reconciliação 
e unidade nacional 

na busca da paz efectiva
“As Brigadas Centrais estão no terreno, em todas as 
províncias do país, a divulgarem a Directiva sobre as 
Eleições Internas e o trabalho decorre de acordo com o 
que foi programado. A FRELIMO está preparada para que 
a vitória seja a palavra de ordem, nos próximos desafios 
eleitorais”, Caifadine Manasse, Porta-Voz da FRELIMO.  

Visita Presidencial  à Zambézia 
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O Presidente da FRELIMO e o Presidente Reública, 
Filipe Jacinto Nyusi, garante aos moçambicanos que 
a paz efectiva no país está a ser concretizada, 
contudo, continua à espera de outra parte deste 
processo para o fecho do dossier. 

Os assuntos militares, cuja finalidade é a 
desmilitarização dos homens armados da maior 
partido da oposição em Moçambique, parte dos 
quais esperam reintegração nas Forças de Defesa 
e Segurança e na vida civil, continuam na mesa do 
diálogo.

O nosso Presidente, Filipe Jacinto Nyusi, continua a 
manter contactos com a nova liderança daquele 
partido, com vista a acelerar o fecho deste dossier.

O Presidente Filipe Jacinto Nyusi diz ser urgente 
a paz efectiva para os moçambicanos e sempre 
manifestou sua imediata disponibilidade para 
que este processo seja encerrado e encoraja a 
população a continuar a cultivar a paz, através da 
reconciliação.

O Nosso Chefe do Estado quer reconciliação entre os 
moçambicanos. E porque somos todos irmãos, temos 
que viver num ambiente cada vez mais harmonioso e 
num clima de paz.

Entretanto, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, faz 
balanço positivo da sua recente visita à província 
da Zambézia, nos diversos sectores de actividade. 
Na área de infraestruturas constatou progressos na 
construção de novas vias de acesso, com destaque 
para a estrada Milange-Mocuba.

Na actividade agrícola, todos os distritos por 
onde passou, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi ficou 
satisfeito com os bons níveis de produção de cereais, 
envidenciados pela população, dando garantias de 
que a fome está a ser combatida com determinação 
na província.

Outro ganho a destacar nesta província é a 
electrificação do distrito de Milange, respondendo a 
uma promessa feita em 2014, pelo Chefe do Estado, 
durante a campanha eleitoral, onde a população 
pediu disponibilidade da rede elétrica da rede 
nacional, para tirar o distrito, da dependência do 
vizinho Malawi. Neste contexto, até finais de Outubro, 
Milange vai ter energia elétrica da rede nacional 
que poderá estender-se para Molumbo, outro distrito 
desta província.
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Estimular espírito 
de reconciliação e 
unidade nacional 

na busca da paz 
efectiva

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, convidou 
a população da província da 
Zambézia para que se junte 

nos esforço por ele empreendodos, na 
busca de paz efectiva e duradoura 
para o país, apelando o abandono  
de discursos de guerra e estimular 
ideias que reforçam o espírito de 
reconciliação e unidade nacional.
Discursando apartir do distrito de 
Molumbo, na Zambézia, o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, reconheceu o papel 
que as lideranças comunitárias podem 
jogar na desconstrução do discurso 
de ódio e divisionismo na sociedade.
“As lideranças comunitárias têm o 
papel de ir trabalhando para que 
os desmobilizados do maior partido 
da oposição em Moçambique, sejam 
aceites nas comunidades e que não 

sejam discriminados após a sua integração 
social”, frisou o Chrefre do Estado.
Para o Presidente Filipe Nyusi, sem unidade 
não há paz efectiva e, por isso, são todos 
convidados a contribuirem para este 
processo. 
Disse ainda que consolidar a unidade 
nacional significa aceitar a convivência 
entre pessoas provenientes de diferentes 
pontos do país, com cidadãos de uma 
certa região a sentirem-se livres de fixar 
residência onde quiserem, sem serem 
discriminados.
Ainda na Província da Zambézia, 
onde durante quatro dias escalou, 
sucessivamente, os distritos de Mulevala, 
Namarrói, Molumbo e Milange, o Presidente 
da República, manteve encontros com os 
governos locais, reuniões com diversos 
segmentos da sociedade e visitou a 
empreendimentos de interesse económico 
e social.
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Manasse destaca 
papel dos órgãos 
de comunicação 

social  

O 
Secretário do Comité Central para 
Comunicação e Imagem, Caifadine 
Manasse, destaca o papel 
preponderante que os órgãos 

de comunicação social tem na sociedade, 
pela sua contribuição no processo de 
desenvolvimento do país, através da difusão 
da informação real, olhando fielmente, na 
causa do patriotísmo e direitos humanos.
Manasse, que falava na recente visita 
de trabalho que efectou à Televisão 
Independente de Moçambique, TIM, destacou 
o trabalho que está a ser relizado por 
profissionais deste órgão, não obstante as 
difilcudades de vária ordem que atravessa, 
impostas pela conjuntura inernacional.
“A TIM tem uma equipa bastante jovem que 
está a redobrar esforços para que esta 
estação televisiva continui a contribuir para 
o desenvolvimento deste país e encorajamos 
a direcção a encarar as adversidades, como 

desafios por se ultrapassar e levar a vante 
este projecto”, disse o Secretário do Comité 
Central para Comunicação e Imagem.
Na ocasião, Caifadine Manasse encorajou 
a equipa TIM a manter-se firme e fiel na 
sua abordagem construtiva dos assuntos 
de interesse nacional.
Convidado a pronunciar-se sobre o 
trabalho que a FRELIMO está realizar, com 
vista às eleições Autárquicas agendadas 
para 10 de Outrubro próximo, que vão 
decorrer num novo formato, resultante das 
alterações efectuadas à Constituição da 
República e a proposta de revisão da Lei 
das Autarquias Locais, Manasse respondeu 
nos seguintes termos: “O trabalho decorre 
de acordo com o que foi programado, as 
Brigadas Centrais estão no terreno, em 
todas as províncias do país, a divulgarem 
a Directiva sobre as Eleições Internas e, 
a FRELIMO está preparada para que a 
vitória seja a palavra de ordem”.   
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FRELIMO lança 
cíclo formação 

na Cidade de 
Maputo

A 
FRELIMO, na cidade de Maputo, lançou 
recentemente, um ciclo de formação 
de quadros visando a preparação 
dos militantes para o processo de 

auscultação e selecção de candidatos às 
eleições autárquicas de 10 de Outubro.
A capacitação tem como objectivo fazer a 
divulgação da nova directiva das eleições 
internas a todos os níveis, tendo em consideração 
as alterações efectuadas à Constituição da 
República e a proposta de revisão da Lei das 
Autarquias Locais, esta última a ser apreciada 
na sessão extraordinária da Assembleia da 
República.
A Chefe da Crigada central de Assistência à 
cidade de Maputo, Margarida Talapa, disse 
em que depois da formação do Gabinete 
de Preparação das Eleições, liderado pelo 
Francisco Mabjaia, Primeiro-Secretário da 
FRELIMO na Cidade de Maputo, seguiu-
se a criação dos Gabinetes Distritais, já em 
funcionamento.

As Brigadas da cidade trabalharam nos 
distritos para divulgar a Directiva que vai 
orientar as eleições internas. A Directiva, 
aprovada pela Comissão Política, orienta 
todo o processo de eleições internas, 
nomeadamente de candidatos a membros 
das assembleias municipais e de cabeças 
de lista.
Nos próximos dias, de acordo com Margarida 
Talapa, deverá iniciar a selecção dos 
membros que irão compor a lista de 
candidatos a membros da Assembleia 
Municipal, ao mesmo tempo que os militantes 
irão submeter as suas candidaturas para 
cabeça de lista.
“Este procedimento enquadra-se no princípio 
de democracia interna praticada no seio 
da FRELIMO, onde qualquer militante pode 
apresentar a sua candidatura ou grupos 
de militantes podem propor um nome para 
cabeça de lista e submetê-lo à eleição”, 
frisou Talapa.
A Brigada Central reuni-se ainda com 
as Organizações Sociais da FRELIMO, 
nomeadamente a OJM, a OMM e a ACLLN. 



6

Directiva 
abrangem a 

723 membros 
das brigadas 

municipais

Cerca de 723 membros das brigadas 
municipais em Inhambane foram 
capacitados em material atinente as 
directivas que irão eleger cabeças 

de listas do partido FRELIMO nas eleições 
autárquicas de 10 de Outubro próximo.
Estes dados foram avançados pela Membro 
da Comissão Política e Chefe da Brigada 
Central de assistência a província Alcinda 
de Abreu Mondlane, que falava no final dos 
traballhos a Inhambane que duraram três dias, 
no âmbito da divulgação das directivas que 
eleger candidatos a canditado a presidência 
dos conselhos municipais.
Segundo Alcinda de Abreu, foram capacitados 
membros do Gabinete Provincial de 
preparação das eleições, e depois formadas 
brigadas provincial que desceram aos cinco 
municipios que compoem a província de 
Inhambane com a finalidade de capacitar 
membros dos gabinetes distritais dos distritos 
municipalizados.
“Antes de seguirmos aos municipios, mantivemos 

uma interação com o gabinete provincial 
de preparação de eleições e depois em 
conjunto seguimos aos municipios onde 
fomos capacitar os membros das brigadas 
municipais, para depois seguirmos aos 
bairros onde constatamos que os manifestos 
eleitorais apresentados em 2013 estão a ser 
cumpridos na sua plenitude, porque foram 
transformados em plano de actividade onde 
anualmente estão a ser cumpridos”, explicou 
Alcinda de Abreu Mondlane.
De acordo com Alcinda de Abreu, para além 
de ver o cumprimento dos manifestos eleitorais 
das cinco autarquias de Inhambane, houve 
populares que frizaram que as edilidades 
estão a trabalhar no sentido de criar um 
bem estar dos municipes.
“Conseguimos ver várias infra-estruturas 
sócio-económicas construidas, tais como 
escolas, hospitais, unidades sanitárias, 
mercados, parques infantis, energia eléctrica, 
vias de acesso e sistemas de abastecimento 
de água para os nossos munícipes, que 
também testemunharam nos comícios que 
orientamos ao longo dos nossos trabalhos”, 
disse a Membro da Comissão Política.
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Deve-se eleger 
“cabeças de 

Listas” de 
consenso e 
confiança

A
ires Aly, Membro da Comissão Política 
e Chefe-Adjunto da Brigada Central 
da FRELIMO de Assistência à Província 
de Sofala, defendeu recentemente  na 

província de Sofala a necessidade de se 
eleger  os cabeças de listas consensuais e 
que inspiram confiança, com vista a vencer 
as eleições autárquicas agendadas para 10 
de Outubro próximo.
Nesta província, o Chefe-Adjunto da Brigada 
de Assistência a esta parcela do país, escalou 
os distritos Autárquicos de Nhamatanda e 
Gorongosa, com o objectivo de divulgar e 
fazer o estudo da directiva interna, instrumento 
que vai nortear as eleições dos cabeças de 
listas e os respectivos membros dos Órgãos 
Autárquicos. Refira-se que a porta de entrada 
foi a cidade da Beira.
Na cidade da Beira, Aires Aly, disse que o 
diálogo entre o Presidente da FRELIMO e 
da República, Filipe Jacinto Nyusi e nova 

Liderança da Renamo sobre o pacote 
de desmilitarização e reintegração dos 
homens armados da Renamo está num bom 
ritmo. 
Já nas vilas sedes Autárquicas de 
Nhamatanda e Gorongosa, o dirigente 
político orientou sessões de capacitação 
dos Membros do partido  de vários níveis, 
sobre o uso da ferramenta orientadora 
da eleição dos cabeças de listas e os 
órgãos da Assembleia Municipal bem como 
orientou comícios populares. 
Num outro desenvolvimento, Aires Aly 
exortou a todos os membro da FRELIMO 
em Sofala para estejam firmes na frente 
de combate, cultivando sempre o espirito 
de unidade nacional e coesão, rumo as 
vitória da FRELIMO nas   
Durante a realização dos comícios, Aires Aly, 
não deixou de manifestar o seu entusiamo 
pelos níveis da produção e produtividade 
agrícolas adquiridos na presente safra 
agrária e apelou a população dos dois 
distritos a continuarem a acarinhar a Paz.
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U
m seminário da divulgação do documento 
regulador do processo das eleições 
internas para a eleição de cabeças 
de listas e membros das Assembleias 

Municipais, foi orientada recdntemente pela 
Brigada Central da FRELIMO, encabeçada pela 
Camarada Nyelete Brook Mondlane, Membro 
da Comissão Política.
Falando perante os Chefes das Brigadas 
Provinciais de Assisência aos Distritos, Chefe 
dos Gabinetes Distritais de Eleições e outros 
quadros do Partido em Tete, Nyelete Mondlane 
lembrou que a meta para o presente ano é 
vencer e convencer nas Autárquias do dia 10 
de Outubro próximo.
Nyelete Mondlane, destacou que para o 
alcance da vitória os militantes devem reforçar 
a coesão interna, intensificar o trabalho com as 
bases e acelerar o processo de revitalizações 
das Células.
A Membro da Comissão Política, aproveitou a 

ocasião para enaltecer a liderar exemplar do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, na condução 
dos destinos do país.
Guião das Brigadas Centrais; Directiva 
sobre eleição de Candidatos a Cabeça de 
Lista e a Membros dos Órgãos Autárquicos; 
Calendário Eleitoral Interno; e
Linhas Gerais para Elaboração do Manifesto 
Eleitoral, foram os documentos apresentados 
durante o seminário.
Importa referir que ainda no decurso da sua 
visita, de três dias, a esta parcela do país, 
Nyelete Mondlane, manteve contacto com 
a Escola Heróis Moçambicanos, na Vila de 
Moatize, onde interagiu com os alunos sobre 
a história da luta de libertação.
Na cidade de Tete, a Membro da Comissão 
Política reuniu-se ainda com os membros 
da Associação dos Combatentes da Luta 
de Libertação Nacional, Organização da 
Mulher Moçambicana e Organização da 
Juventude Moçambicana para auscultar 
sobre o nível de preparação da vitória nas 
Eleições Autarquicas. 

Tete com olhos 
postos nas 

Autarquias 10 de 
Outubro  
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A 
Primeira-dama de Moçambique, 
Isaura Nyusi, lançou na quinta-feira 
última, em Maputo, uma campanha 
de advocacia que contempla uma 

série de actividades cuja meta é eliminar a 
transmissão vertical do HIV da mãe para o 
filho até 2020.
Denominada “Livre para Brilhar”, a iniciativa 
é divulgada numa altura em que, em 
Moçambique, pelo menos 14 crianças de 
mães com HIV positivo nascem infectadas 
pelo vírus da Sida, transmitido durante a 
gravidez, parto ou amamentação.
“Esta campanha surge como iniciativa 
das primeiras-damas de África. Tem como 
objectivo galvanizar os esforços de pessoas 
e organizações ao nível nacional e apoiar 
a compreensão individual e colectiva das 
acções que podemos tomar para impulsionar 

a provisão e o uso efectivo de serviços 
de saúde e de outros, para acabar com 
a SIDA na infância até 2020”, explicou a 
esposa do Presidente da República.
Para Isaura Nyusi, a eliminação da 
transmissão vertical é possível desde 
que as mulheres grávidas tenham acesso 
aos serviços de prevenção do contágio 
do HIV durante a gravidez, parto e 
amamentação.
Por isso, como parte da campanha serão 
realizadas acções para reduzir o número 
de novas infecções nas adolescentes e 
jovens que são as mais infectadas em 
comparação com o sexo oposto. Esta 
realidade, segundo a Primeira-Dama, 
pode estar associada à desigualdade e 
violência baseada no género e ao fraco 
poder económico das adolescentes e 
mulheres jovens, o que sugere a retenção 
da rapariga na escola e empoderamento 
destas e das mulheres jovens.

Primeira-Dama 
lança “Livre para 

Brilhar”  
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Bom dia Camaradas:
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança 


