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Indicação clara sobre os passos 
subsequentes rumo ao alcance da 

Paz efectiva e duradoira    
A FRELIMO submeteu, na quinta-feira última,  à Comissão Nacional 
de Eleições, candidaturas para as eleições autárquicas de 10 
Outubro próximo, nas 53 autarquias, acto feito pela mandatária 
do Partido, Verónica Macamo. De referir  que a Comissão 
Política já analisou e homologou as candidaturas da FRELIMO 
à cabeças de lista e a Membros das Assembleias Municipais, 
tendo concluído que o processo decorreu em conformidade 
com os Estatutos, a Directiva Eleitoral  e as aspirações das bases 
do Partidos e dos munícipes das 53 autarquias.  

Assinatura do Memorando sobre Assuntos Militares
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Moçambicanos guiados pelo espírito de reconciliação
Reunida no dia 07 de Agosto  na sua 17a Sessão Ordinária, para 
analisar os assuntos que marcam a vida interna do Partido e do 
País, a Comissão Politica manifesta o seu apoio incondicional ao 
Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, pela assinatura com 
o coordenador da Renamo, de um memorando de entendimento 
sobre questões militares visando o desarmamento, desmobilização  
e reintegração dos homens armados da Renamo. 

A Comissão Politica entende que o memorando demonstra a 
vontade inabalável do Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, 
de tudo fazer para o resgate de uma Paz efectiva e duradoura, 
almejada por todos moçambicanos para a concretização das suas 
mais nobres aspirações. 

A Comissão Política  exorta a todos os moçambicanos a guiarem-
se pelo espírito de reconciliação imbuído no memorando de 
entendimento, reafirmando o diálogo e a tolerância como 
caminhos para a harmonia social no país.  

 A Comissão Politica saúda ainda o Camarada Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI:  pelo sucesso das visitas de trabalho nas 
províncias de Niassa e Tete, que marcaram o fim do cíclo de visitas 
presidenciais, na edição 2018, na acção de diálogo permanente 
com o seu Povo, na busca das melhores soluções para os problemas 
do desenvolvimento, num modelo de governação cada vez mais 
participativo e inclusivo.  

Pela  direcção das cerimónias centrais de celebração dos 50 Anos do 
II Congresso da FRELIMO, que decorreu no posto administrativo de 
Matchedje, Distrito de Sanga, na província do Niassa, ocasião que 
imortaliza os feitos daqueles que lutaram para a independência de 
Moçambique.

Pela participação na X Cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia China 
e África do Sul) na vizinha África do Sul sob o lema: “A Colaboração 
para o Crescimento Inclusivo e Prosperidade Partilhada na 4ª 
Revolução Industrial”, encontro que aprofundou a cooperação para 
o crescimento e desenvolvimento sustentável das economias dos 
estados envolvidos.

A Comissão Politica saúda o Governo de Moçambique pela 
realização com sucesso da 10a Edição do Festival Nacional da 
Cultura, ocasião que serviu para cristalizar a visão e sentido de 
pátria, para além de fortalecer os laços de amizade, irmandade e de 
Unidade Nacional. 

A Comissão Politica analisou e homologou as candidaturas 
da FRELIMO à cabeças de lista e a Membros das Assembleias 
Municipais pois considera que este, decorreu em conformidade  
com os Estatutos, a Directiva Eleitoral  e as aspirações das bases da 
FRELIMO e dos munícipes das 53 autarquias. 

A Comissão Política reconhece e saúda, efusivamente, o trabalho 
desenvolvido pelas Forças de Defesa e Segurança na defesa da 
nossa soberania e garantia da ordem e tranquilidade públicas. 
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Memorando 
indica passos 

determinantes 
para o alcance 

da paz efectiva e 
duradoira 

O 
Presidente da República,Filipe 
Jacinto Nyusi, garante que 
com a assinatura, na última 
segunda-feira, do Memorando 

de Entendimento sobre Assuntos Militares, 
relativo ao Desarmamento, Desmobilização 
e Reintegração dos homens residuais, o 
Governo e a Renamo passam a dispor de 
um instrumento que conduzirá Moçambique 
rumo a uma paz efectiva e duradoura.
O Memorando é resultado do encontro 
mantido a 11 de Julho de 2018, entre o 
Presidente da República e o coordenador 
nacional da Renamo, na cidade da Beira, 
capital provincial de Sofala.
Segundo o Chefe do Estado, o Memorando 
indica de forma clara sobre o roteiro dos 
assuntos militares, os passos subsequentes 
e determinantes para o alcance da 
paz efectiva e duradoira, no que tange 
ao desarmamento, desmobilização e 
reintegração dos homens residuais do maior 
partido da oposição. 

O Chefe de Estado enaltece a 
colaboração da Renamo por ter 
facilitado o decurso das negociações, 
depois do desaparecimento físico do seu 
líder, tendo afirmado que  dentro de dias 
serão anunciados os passos seguintes que 
dependiam do memorando já concluído.
O Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, exorta a todos os moçambicanos 
para apoiarem os esforços em curso, de 
modo a levar a bom porto o processo, que 
segundo disse, requer muita paciência, 
tolerância e espírito de reconciliação 
entre as partes e de toda a sociedade 
moçambicana. 
O Chefe do Estado pede, por outro lado, 
o apoio da Comunidade Internacional 
que tem estado a dar um contributo 
especial ao processo, através dum Grupo 
de Contacto que integra alguns países 
da comunidade europeia e Embaixada 
dos Estados Unidos da América, para 
continuar a acompanhar o processo 
de desarmamento, desmobilização e 
reintegração dos homens residuais.
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FRELIMO enaltece 
coerência do 

Presidente Nyusi

“
A FRELIMO sempre defendeu que o processo 
de Descentralização em curso no país, deveria 
acontecer paralelamente com o processo de 
desarmamento, desmobilização e reintegração 

dos homens residuias da Renamo, para que a 
paz em Moçambique seja, de facto, efectiva 
e duradoura. Mais uma vez, o Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi demostrou, com a 
assinatura do Memorando de Entendimento sobre 
Assuntos Militares, coerência no juramento que 
fez na sua tomada de posse, em 2015, quando 
afirmou que tudo iria fazer para trazer a paz e 
harmonia entre os Moçambicanos”. 
Estas são palavras do Porta-Voz da FRELIMO e 
Secretário do Comité Central para Comunicação 
e Imagem, Caifadine Manasse, à propósito do 
memmorando ora assinado,  tendo acrescentado 
que o mnesmo insere-se no quadro do cumprimento 
do cronograma de desarmamento e reintegração 
dos homens residuais da Renamo, pois, “é desejo 
de todos moçambicanos  viver uma paz efectiva 

e duradoura”, frisou.
“A FRELIMO encoraja o Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, pela forma 
como está a gerir o processo da busca paz, 
tomando diálogo como o melhor caminho 
para alcançar entendimentos.  Esta é mais 
uma vitória para o povo moçambicano, pois o 
Chefe do Estado sempre assumiu o povo com 
o seu patrão. Estamos satisfeitos com a postura 
do nosso Presidente, que de forma incansável, 
está a conduzir o processo de paz com muita 
celeridade e ponderação”, disse Caifadine 
Manisse.
A FRELIMO, segundo o seu Porta-Voz, espera 
alinhamento por parte da liderança da renamo 
neste processo, aceitando o seu desarmamento, 
desmobilização e reintegração  dos seus 
homens na sociedade. “Acreditamos que os 
nossos compatriotas que ainda estam nas forças 
residuais daquele partido precisam de viver 
como cidadãos normais, com direito à serviços 
básicos, como educação e saúde”, sublinhou.
 contactos permanentes com o líder da Renamo, 
com vista a garantir a estabilidade, condição 
fundamental para o desenvolvimento.
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Jaime Neto é novo 
1º secretário 

da FRELIMO em 
Sofala

O  
Comité Provincial da FRELIMO 
em Sofala elegeu recentemente, 
Jaime Augusto Bessa Neto, ao 
cargo de Primeiro Secretário 

Provincial em substituição de Paulo 
Majacunene que passou a ocupar novas 
funções no Governo da Zambézia. 
Neto, foi eleito com 100% de votos, durante 
a realização da I Sessão Extraordinária do 
Comité Provincial de Sofala,  num processo 
onde concorriam outros dois aspirantes ao 
cargo que  durante o processo da eleição 
decidiram apoiar ao projeto do recém 
eleito.
Após a sua eleição, Jaime Neto, disse que 
assume o cargo ciente dos vários desafios 
para a frente, que concorrem para a 
Victoria da FRELIMO nas próximas eleições 
autarquias agendadas para o próximo 
dia 10 de Outubro. “Assumo a liderança 

do Partido em Sofala num momento 
de muito gloria, pois recentemente a 
FRELIMO realizou as eleições internas 
para a seleção dos cabeças-de-listas 
para as cinco Autarquias da província 
e, naturalmente o meu maior desafio é 
garantir as vitórias” afirmou Neto
Entretanto, o Membro da Comissão 
Política e Adjunto Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província de 
Sofala, Aires Aly, disse que a eleição 
de Jaime Neto foi por  consenso dos 
militantes, pois, durante a apresentação 
do seu manifesto revelou ser um quadro 
dirigente e aglutinador. 
De referir que o novo Primeiro Secretário 
Provincial eleito, para além de ser 
Deputado da Assembleia da República 
já ocupou vários cargos no Partido 
e na Organização da Juventude 
Moçambicana (OJM).
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FRELIMO 
confiante nos 

cabeças-de-lista 
em Tete

A 
FRELIMO em Tete, na voz da Chefe-
Adjunta da Brigada Central de 
Assistência à província de Tete, Ana 
Rita Sithole, afirma que os cabeças-

de-lista eleitos estão em altura de vencer as 
quintas eleições autárquicas de 10 de Outubro 
próximo, dada a sua maturidade e idoniedade.
Trata-se dos camaradas, César de Carvalho, 
Carlos Portimão, Evaristo Fidélis e Alberto 
Amade que foram eleitos cabeças-de-lista da 
FRELIMO para as autarquias da cidade de Tete, 
das vilas de Moatize, Ulónguè e Nhamayabwe, 
respectivamente, que segunto Sithole, a escolha 
destes quadros foi acertada, por se tratar 
de pessoas que reúnem qualidades para a 
Partido vencer o escrutínio autárquico de 10 
de Outubro do presente ano.
Para Ana Rita Sithole, os outros quadros 
concorrentes não perderam, mas sim ficaram 
atrás dos que tiveram maior número de votos, 
apelando, neste contexto, para uma maior 

coesão entre os militantes e, porque se trata 
de  uma de um processo democrático, “na 
FRELIMO não há quem perde, nem quem 
vence”, frisou.
Segundo a fonte, o processo eleitoral interno, 
cujas  as listas dos cabeças-de-lista já 
foram homologadas a nível central.decorreu 
sem sobressaltos, tendo a Brigada Central, 
cumprido o seu trabalho de, simplesmente, 
na assistência oa processo. “Podemos afirmar 
que a vitória da FRELIMO está garantida 
nos quatro municípios da província de Tete 
e regressamos e ficamos com sentimento de 
missão cumprida”, disse Ana Rita Sithole. 
De referir os quatro municípios da província 
de Tete, estão sob gestão da FRELIMO, 
resultante das quartas eleições autárquicas.
No quadro do cumprimento do consenso sobre 
a descentralização administrativa alcançado 
entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, 
e o malogrado líder da Renamo, no âmbito 
do diálogo para paz efectiva e duradoura, 
as autárquicas têm a particularidade de os 
candidatos a edis serem os cabeças-de-lista.
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FRELIMO 
intensifica 

contacto com 
povo em Manica

A 
FRELIMO, na província de Manica, 
está a intensificar o trbalho do 
contacto permanente com o povo, 
atrvés de realização de comícios, 

reuniões com os líderes comunitários e 
outras pessoas infuentas, com objectivo de 
transmitir o trabalho que está ser levado a 
cabo pelo Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, na busca da paz efectiva 
e, ainda, prosseguir com a divulgar  as 
realizações do Governo, cujos resultados 
se reflectem na melhoria da vida nas 
comunidades.
A Secretária Provincial da FRELIMO em 
Manica, Ana Chapo, disse que estas e outras 
actividades em curso, inserem-se no quadro 
do cumpimento das decisões saídas do 
11º Congresso, sendo que neste momento, 
os militantes do Partido neste ponto do 
país, estão orientados a dedicarem suas 

atenções na divulgação das mensagens 
sobre a paz, unidade nacional, aumento 
da produção e produtividade, junto das 
comunidades. 
“Estamos a mobilizar os militantes e 
simpatizantes da FRELIMO para que 
continuem a transmitir a população sobre 
empenho do Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, pelos seus esforços na busca da 
Paz efectiva e duradoira para o bem do 
povo moçambicano”, disse Ana Chapo.
Segundo a Secrertária Provincial da 
FRELIMO em Manica, o envolvimento 
de todos os actores da sociedade 
no processo de pacificação do país 
e a importância da tolerância para 
a consolidação da democracia, 
unidade nacional e espírito de perdão 
e reconciliação, constituem elementos 
fundamentais para que o país e os 
moçambicanos vivam num ambiente cada 
vez mais harmonioso e pacífico, rum ao 
desenvolvimento.      
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OJM realiza IV 
Sessao Ordinaria 

em inhambane

A 
Organização da Juventude 
Moçambicana, OJM, realizou 
recentemente, na cidade de Inhambane, 
a sua IV Sessão Ordinária, com a genda 

centrada no debate de ideias conducentes a 
soluções dos vários problemas que afectam a 
juventude.
Ercílio Manhique, membro do Comité Central 
da OJM, que falava em representação 
do Secretário-Geral da agremiação, Mety 
Gondola, disse que a sessão foi caracterizada 
por debates acesos que galvanizaram os dois 
dias de trabalho desta camada social.
De acordo com Manhique, no encontro, de 
dois dias, os participantes fizeram intervenções 
que trouxeram propostas para soluções das 
preocupações dos jovens, numa altura em que 
o país está a se preparar para realizar eleições 
autárquicas, onde a juventude é chamada a 
se engajar com maior vivacidade.
Por seu turno, Nelson Guirrugo,  Secretário 

Provincial para Mobilização e Propaganda 
em Inhambane, desafiou a juventude a se 
engajar cada vez mais nas actividades 
partidárias de modo a trazer resultados 
positivos no próximos desafios eleitorais, 
com destaque para as autarquias de 10 de 
Outubro.
Para Nelson Guirrugo, a juventude em 
Inhambane é chamada, ainda, a promover 
debates construtivos em todas plataformas 
de comunicação, isto é a fazer o bom uso das 
redes sociais tais como Facebook, Whatsaap, 
Twitter, entre outros com vista a difundir a 
boa imagem da FRELIMO e do Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi. 
Por seu turno, Leonel Majongue,  Secretário 
Provincial da OJM em Inhambane, disse que 
a sua agremiação vai fazer das orientações 
dadas, instrumentos de trabalho para trazer 
vitórias da FRELIMO e dos seu candidatos 
nas cinco autarquias da província, 
nomeadamente, as cidades de Inhambane 
e Maxixe e as vilas municipais de Vilanculo, 
Massiga e Quissico, nas eleições de 10 de 
Outubro próximo.
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“A paz não é apenas a ausência de guerra, é a sensação de segurança no conhecimento de um 
amanhã melhor, de um dia de esperança.“, Presidente Filipe Jacinto Nyusi.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


