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Paz, reconciliação, harmonia 
e trabalho para aumento 

da produção e produtividade
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, desloca-se de 16 a 18 de 
Julho de 2018, à Ilha do Sal, República de Cabo Verde, para participar na XII 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, CPLP, que decorrerá sob o lema “ As pessoas, a cultura, e 
oceanos”. Nesta reunião, a República Federativa do Brasil passará o testemunho 
da Presidência da CPLP à República de Cabo Verde. A margem da cimeira estão 
agendadas diversas reuniões paralelas no âmbito do Conselho de Segurança 
Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

Visita Presidencial à província de Manica 
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O Presidente da República de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, manteve, mais uma vez, 
encontro com a liderança da Renamo, ocasião 
que produziu uma Declaração Conjunta, no 
quadro do processo de Diálogo Político, rumo 
ao alcance duma paz efectiva e definitiva 
em Moçambique.

Este enconto constitui mais uma demostração 
inequívoca do Presidente Nyusi,  no seu 
compromisso com a causa do povo, 
dedicando todas as suas forças para 
trazer a paz efectiva, por forma a viabilizar 
a concretização do sonho coletivo dos 
moçambicanos, o desenvolvimento.

Tratou-se dum encontro onde as duas partes 
passaram em revista o estágio do diálogo 
em torno dos assuntos militares e perspectivar 
os passos a serem levados a cabo para a 
consolidação do processo de paz efectiva 
e a reconciliação nacional.

Foi reafirmado o consenso anteriormente 
alcançado, relativamente aos assuntos 
militares, no que tange ao desarmamento, 
desmobilização e reintegração dos elementos 
armados da Renamo e definir princípios, 
processos, acções e o cronograma para o 
enquadramento dos militares residuais da 
Renamo, nas Forças de Defesa de Moçambique 
e na Polícia da República de Moçambique. 

Foi igualmente, um encontro para reafirmação 
de total empenho das partes para o 
alcance da paz efectiva e definitiva, bem 
como uma reconciliação genuína entre os 
Moçambicanos

Mais uma vez, saudamos a postura do 
Presidente Nyusi no tratamento deste assunto 
e encorajamo-lo a continuar a interagir com 
a liderança daquele partido, com vista a 
tornar célere o processo de implementação 
dos consensos sobre os assuntos militares.
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Paz, 
reconciliação 

e harmonia 
entre os 

moçambicanos 

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, encoraja aos 
moçambicanos a continuarem 
a trabalhar no aumento da 

produção produtividade, num pais 
em ambiente de paz e reconciliação 
efectivas entre os cidadãos.
O Chefe do Estado, que se dirigia à 
população da província de Manica, no 
quadro da recente visita de trabalho 
àquele ponto do país, vincou que 
não existe paz com armas na mão e 
que nenhum moçambicano deve exigir 
a paz se ele próprio não está em paz 
com os outros.
Para o Presidente da República, a 
paz não se deve resumir a palavras, 
mas deve ser praticada com actos 
concretos, por todos os moçambicanos, 
sem excepção, onde os cidadãos 

não devem ser inimigos uns dos 
outros. “Não deve haver no mesmo 
país zonas destes e daqueles. Todos 
devem viver juntos, em harmonia”.
Apartir de Manica, o Chefe do Estado 
garantiu ao povo moçambicano 
que tudo fará para encontrar 
uma solução consensual para a 
desmilitarização dos homens resudiais 
do maior partido da oposição em 
moçambique, que passa pela sua 
integração nas Forças de Defesa e 
Segurança. “Estou a trabalhar com 
a nova liderança da Renamo sobre 
esta matéria e prometo o fim deste 
problema”, frisou o Presidente Nyusi.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
apelou ainda à população da 
província de Manica para o seu 
maior empenho no aumento da 
produção e produtividade para o 
combate a fome e na redução do 
custo de vida no país.
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FRELIMO apela 
vigilância nas 

comunidades de 
Nampula 

O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO em 
Nampula, Agostinho Chelua, 
apelou a população  do distrito 

de Lalaua, Ribaué e Mecuburi  a ser  cada 
vez mais vigilante para que não haja 
cidadãos mobilizadores de pessoas para 
incorporarem o grupo que está a semear 
terror na província de cabo Delgado.
Segundo Chelua, trata-se de pessoas que 
convivem nas nossas comunidades, daí a 
necessidade de agudizar a vigilância, em 
colaboração com as autoridades policiais 
e líderes comunitários, pois, “a população 
quer viver em paz para continuar a 
produzir comida para o bem estar das 
nossas famílias”.
Nestes distritos, Chelua orientou comícios 
populares, manteve encontro com 
primeiros secretários dos comités de 
círculo e secretários de células, para 

auscultar as preocupações, sugestões 
e deixar recomendações para o bom 
funcionamento do Partido.
Na ocasiãso, Agostinho Chelua, assistiu 
a iniciativa minha célula funciona no 
povoado de Meruasse, no distrito de 
Lalaua, para se inteirar do decorrer do 
processo, tendo na ocasião, oferido aos 
militantes, material de propaganda do 
Partido, com destaque para bandeiras, 
no quadro da promoção da imagem da 
FRELIMO e do Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi.
Entretanto, o Secretário Provincial da 
FRELIMO em Nampula, Agostinho Chelua, 
acredita que com o maior envolvimento da 
população nas actividades produtivas, 
pode se reduzir a subida de preços 
de produtos da alimentares básicos. 
“Notamos maior produção de cereais, tais 
como milho e mapira e encorajamos a 
população a intensificar esta actividade 
que concorre para a errdicaçºão da fome 
nas nossa famílias e nas comunidades”, 
disse Chelua.
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FRELIMO assiste 
as bases na 

cidade de Maputo 

O Primeiro Secretário da FRELIMO na 
cidade de Maputo, Francisco Mabjaia, 
trabalhou recentemente com os órgãos 
de bases do Partido e interagiu com 
as Organizações Sociais e outras 
colectividades de carárter culturais no 
Distrito Municipal Nhlamankulu, na capital 
do país.
Francisco Mabjaia elogiou aos militantes 
e simpatizantes da FRELIMO e das 
Organizações Sociais em  Nhlamankulu, 
pela bravura, vigor e firmeza no 
cumprimento das tarefas do Partido.
Por seu turno, as Organizações Sociais 
saudaram as realizações da FRELIMo e 
do Presidente Filipe Nyusi pela sua sábia 
liderança no  diálogo para paz efectiva 
e pelos consensos  alcançados neste 
processo.
Entretanto, o Gabinete de Preparação 
de Eleições da FRELIMO na cidade 

de Maputo, chefiado pelo Primeiro 
Secretário, Francisco Mabjaia, reuniu-se 
recentemente para mais uma jornada de 
trabalho, visando consolidar as linhas 
mestras que irão guiar o processo de 
eleições autárquicas nesta parcela do 
país.
O Gabinete apreciou positivamente 
a proposta do plano de actividades, 
debruçou-se sobre acções concretas 
atinentes à preparação das eleições e 
discutiu ideias-chave que visam prerar 
o manifesto eleitoral da FRELIMO com 
vista a garantir a vitória nas eleições 
autárquicas de 10 de Outibro.
Mabjaia apela o envolvimento 
activo dos militantes no processo de 
preparação das eleições internas por 
forma a assegurar vitória da FRELIMO 
e do seu candidato, na cidade de 
Maputo, nas eleições autárquicas.
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Tete enaltece 
esforços do 

Presidente Nyusi 
na busca da paz 

efectiva

O Chefe da Brigada Provincial de 
Assistência a Cidade de Tete, 
Domingos Superior Macajo, destacou 
o empenho do Presidente da 

República, Filipe Jacinto Nyusi, na consolidar 
e preservar das conquistas da independência 
nacional. 
Macajo que falava na III Sessão Ordinária do 
Comité da FRELIMO ao nível da Cidade de 
Tete, realizada na quinta-feira última, aindicou 
que o Chefe do Estado está a relançar a 
economia nacional, promover a cultura de 
trabalho e não poupa esforços na busca 
da paz efectiva, que hoje está traduzida na 
Declaração Conjunta que irá culminar com 
a desmilitarização e reinserção social das 
homenda Renamo. Na ocasião, o Chefe da 
Brigada Provincial de Tete recordou que a 
Sessão decorre num momento em que se celebra 
a passagem dos 50 Anos do II Congresso da 
FRELIMO, cujas cerimónias centrais terão lugar 
no dia 25 de Julho corrente em Matchedje, 
distrito de Sanga, na Provincia de Niassa. 

“O Segundo Congresso foi o primeiro 
a realizar-se em território nacional sob 
a presidência do saudoso Camarada 
Eduardo Chivambo Mondlane, Arquitecto da 
Unidade Nacional. É chamado Congresso 
da vitória por ter determinado o avanço 
e o prolongamento da luta de libertação 
nacional. O encontro serviu igualmente 
para formar a opinião pública internacional 
sobre a razão da luta contra o colonialismo 
português,” explicou Macajo. 
Num outro desenvolvimento, Domingos Macajo, 
informou que a prioridade assumida pelos 
membros da FRELIMO  na Cidade de Tete 
é a mobilização da população para a sua 
activa e massiva participação nas eleições 
municipais de 10 de Outubro, com os ollhos 
na vitória convincente do Partido e dos seus 
candidatos. “Para que esta prioridade seja 
cumprida na íntegra, precisamos da firmeza e 
determinação de todos camaradas” exortou 
Macajo. 
Para a fonte, as eleições internas devem 
constituir momentos de festa e de fortificação 
da união e coesão entre os militantes da 
FRELIMO, que são as armas fundamentais para 
o sucesso nos próximos desafios eleitorais.
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EPF forma 194 
técnicos na 

Zambézia

A 
Escola Provinvial da FRELIMO na 
Zambézia, colocou recentemente 
no mercado de trabalho, na 
5ª Graduação, 194 técnicos 

nas áreas de Administração Pública e 
Autárquica, Gestão de Recursos Humanos, 
Acção Social, Contabilidade e Gestão 
e Acção Social, perfazendo cerca de 
1000 graduados, desde a entrada em 
funcionamento deste estabelecimento de 
em ensino, em 2012.
Falando na ocasião, o Primeiro Secretário 
da FRELIMO na Zambézia, Paulino Santos 
Lenço, disse que esta formação constitui 
a reafirmação do processo histórico da 
FRELIMO, pois, desde a luta de libertação 
nacional, sempre privilegiou a formação 
dos seus quadros, como elemento 

fundamental para melhor enfretar as 
balalhas rumo ao desenvolvimento do 
país. 
“O papel desta Escola é bastante visível 
na formação dos quadros de amanhã 
e complenta os anseios do Governo, 
que  continua a incentivar a formação 
técnico-profissional, dado que o País 
necessita de mais capital humano nas 
áreas técnicas, para o aumento da 
produção e produtividade em vários 
sectores de actividade.
Para o Director da Escola Provincial da 
FRELIMO na Zambézia , Simão Tomo, 
o rigor que vem sendo adoptado ao 
longo do processo formativo, vai fazer 
com que os graduados consigam 
dignificar o certificado ora recebido.
De Referir que a Escola Provincial da 
FRELIMO na Zamnbézia, está também 
implantada no distrito Gurui.
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A Paz é a maior conquista dos moçambicanos, um dos mais nobres valores da independência nacional 
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


