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Apresentada equipa para desafio 
eleitoral de 10 de Outubro   

A Esposa do Presidente da República, Isaura Ferrão Nyusi, 
efectuou de 22 à 24 de Agosto de 2018, uma visita de trabalho 
às Províncias de Manica e Sofala, respectivamente, onde 
visitou alguns unidades de carácter social, com destaque 
para  os  Centros de acolhimento de idosos e crianças em 
situação de vulnerabilidade, para além de ter acreditdo 
maternidades-modelo. 

I Reunião Nacional das Organizações Sociais da FRELIMO
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Nota Editorial 

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

Colaboração: António Mauvilo, 

Adilson Virgílio, Emeriy Kere-Kere, 
Sidio Macuácua, Euse Patrício, 
Yolanda Dambi e Castigo António

Reunida na sua 19a Sessão Ordinária para analisar a actual situação 
política, económica e social do Partido e do país,  a Comissão Política 
saúda o povo moçambicano e todas as forças vivas da sociedade pelas 
mensagens de encorajamento ao Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI, para que continue firme na sua luta incessante em prol de uma paz 
efectiva e duradoura, bem como pelo bem estar do povo moçambicano.
 A Comissão Política saúda o Camarada Presidente da República, FILIPE 
JACINTO NYUSI pela: Inauguração da estrada-R443, que liga a vila 
autárquica de Mandlakaze à localidade Macuacácua, na província de 
Gaza, um empreendimento que para além de ajudar a descongestionar a 
EN1, vai também impulsionar a circulação de veículos entre as províncias 
de Gaza e Inhambane; Entrega, ainda na província de Gaza, de 16.800 
carteiras escolares, numa acção inserida no quadro do objectivo estratégico 
do Governo, de tirar os alunos do chão até final de 2019;  Inauguração da 
Central Térmica de Maputo, com capacidade para gerar 106 Mega Watts 
de energia eléctrica, um empreendimento que vai melhorar a qualidade 
e fiabilidade no fornecimento da energia, contribuindo assim para o 
desenvolvimento do país; Presidência da 19ª Conferência Anual dos 
Advogados dos países membros da SADC, encontro que veio suportar 
a necessidade de uma exploração responsável e sustentável dos recursos 
naturais, como condição imprescindível para o cumprimento do desiderato 
da justiça social na região.
A Comissão Política enaltece a direcção do Camarada Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI, do Primeiro Seminário das Organizações Sociais do 
Partido, realizado na cidade de Tete, encontro que consolida a coesão e 
o alinhamento da estratégia do Partido, com vista a garantir vitórias nos 
próximos pleitos eleitorais. A Comissão Política saúda a Organização da 
Juventude Moçambicana pela realização da sua IV Sessão Ordinária do 
Comité Central, presidida pelo  Camarada Presidente, FILIPE JACINTO 
NYUSI, que  orienta aos jovens a serem cada vez mais proactivos, alinhados, 
participando de forma ousada na busca de soluções dos desafios do Partido 
e do País. 
A Comissão Política saúda a realização da acção de capacitação dos 
cabeças-de-lista do Partido, preparando-os para a sua participação activa 
na campanha eleitoral, rumo a vitória da FRELIMO nas eleições de 10 de 
Outubro próximo, em todas as 53 autarquias do país. A Comissão Política 
saúda a equipa nacional feminina de basquetebol sub-18, pela qualificação 
para a fase final do mundial sub 19 da modalidade. A Comissão Política 
saúda os membros, simpatizantes e a população em geral da província 
de Tete, por terem recebido e acolhido, de forma calorosa e hospitaleira, 
a Primeira Reunião Nacional das Organizações Sociais, a Capacitação dos 
Cabeças de  Lista das 53 autarquias e, da IV Sessão Ordinária do Comité 
Central da OJM. 
A Comissão Política analisou o trabalho do Gabinete Central de Preparação 
das Eleições, relativo ao processo de aprovação das listas de candidatos da 
FRELIMO a membros da Assembleia Municipal pela Comissão Nacional 
de Eleições, e orienta aos militantes a continuarem a cultivar a unidade 
e coesão, ferramenta fundamental para o alcance de êxitos nos desafios 
eleitorais. A Comissão Política reconhece e exalta a acção vigorosa das 
Forças de Defesa e Segurança, na prevenção e combate ao crime, acidentes 
de viação, na protecção das populações e na manutenção da ordem, 
segurança e tranquilidade públicas, em todo o território nacional.
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Apresentada 
equipa da FRELIMO 

para desafio 
eleitoral de 10 de 

Outubro

O 
Presidente da FRELIMO e Presidenta 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
orienta aos cabeças-de-lista do 
Partido para as 53 autarquias, no 

sentido de arregaçarem as mangas para o 
desafio eleitoral de 10 de outubro próximo, 
através da busca e aprimoramento de 
estratégias, vistando a conquista de vitória 
no escrutínio. Exortou ainda aos militantes a 
continuarem a cultivar os valores de unidade, 
coesão e espírito de camaradagem.
O Presidente da FRELIMO deixou esta 
orientação durante a apresentação pública 
de toda máquina do Partido, preparada para 
conquistar vitória nas V Eleições Autárquicas, 
acto que teve lugar recentemente, na cidade 
de Tete.  
Na ocasião, Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
disse que os 53 quadros cabeças-de-lista 
da FRELIMO, constituem uma equipa sólida, 
liderada pelo Secretário Geral da FRELIMO, 
Roque Silva Samuel, que irá ganhar no 
desafio eleitoral de 10 de Outubro. “O meu 

treinador é Roque Silva e já tem os seus 
jogadores capazes de alcançar resultados 
desejados”,frisou.
Antes da apresentação dos 53 cabeça-de-
lista, a FRELIMO realizou, ainda na cidade de 
Tete, a Primeira Reunião das Organizações 
Sociais do Partido, dirigido pelo Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, tendo orirntado aos 
membros para a necessidade de estarem 
cada vez mais atentos, às dinâmicas das 
inovações que o país está a atravessar, 
tomando como exemplo, a expansão 
acelerada das tecnologias de informação e 
comunicação.
Disse ainda no encontro, que os membros da 
FRELIMO precisam de aperfeiçoar o novo 
figurino da Constituição da República, à luz 
das recentes alterações que sofreu. 
Para o Presidente do Partido, os últimos 
acontecimentos alcançados testemunham a 
vontade da FRELIMO, que se junta a outras 
forças vivas da sociedade no processo de 
busca da paz efectiva e duradoura em 
Moçambique.
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Asfaltada 
estrada R443-
Mandlakaze/

Macuacua

O 
presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, procedeu na última terça-feira, 
a inauguração da estrada R443, que 
liga a vila autárquica de Mandlakaze 

à localidade de Macuácua, na província de 
Gaza.
Trata-se de um troço com uma extenção de 
35, 6 quilómetros asfaltado, que passa a 
reduzir o tempo de viagem, das anteriores 
duas horas para sensivelmente 25 minutos, da 
vila de Mandlakaze para Macuácua, segundo 
apuramos de fontes da Administração Nacional 
de Estradas, encarregada da obra.
Falando na ocasião, o Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, disse que com a asfaltagem 
desta estrada, o Governo concretiza o sonho 
de Eduardo Mondlane, Primeiro Presidente da 
FRELIMO e Arquiteto da Unidade Nacional, 
natural deste distrito, que sempre lutou pela 
busca de melhores condições para todos os 
moçambicanos.
“Com este acto, honramos a memória do 
Eduardo Mondlane e de outros heróis que 

tombaram na defesa desta pátria para 
que os moçambicanos fossem donos do seu 
próprio destino. A asfaltagem da estrada 
Mandlakaze-Wnadjahane- Macuácua, é um 
sonho da população de toda a província 
de Gaza, que esteve sempre adiado e com a 
conclusão desta obra, o distrito passa a ser, 
facilmente, a fazer parte do roteiro turístico 
da província”, disse o Chefe do Estado.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi deixou um 
vigoroso apelo aos automobilistas no sentido 
de observarem, como rigor, as regras de 
trânsito, de modo a evitar acidentes que 
podem resultar em mortes ou danos materias. 
Entretanto, ainda no distrito de Mandlakaze, 
o Presidente da Reública procedeu a entrega 
simbólica de 16.800 carteiras escolares 
destinadas às escolas da província de Gaza, 
acto que teve lugar na Escola Secundária 
Samora Machel.
Na ocasião, o Presidente Filipe Nyusi explicou 
que o acto insere-se no cumprimento da 
promessa inscrita no programa da sua 
governação, de tirar as criança do chão, 
até final de 2019. “A nossa agenda é sempre 
trabalhar para o bem estar de todos os 
moçambicanos”, disse.
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Organizaçôes 
Sociais 

obedecem 
comando da 

FRELIMO

O 
Secretatio-Geral da FRELIMO, Roque 
Silva Samuel, disse que apesar da 
autonomia que as Organizaçôes 
Sociais do Partido ostentam,  

obedecem as orientações da FRELIMO e estam 
sempre alinhados pelo mesmo objectivo, que é 
trabalhar em prol do bem-estar do povo.
Segundo Roque Silva, que falava no acto de 
encerramento da IV Sessão Ordinária do 
Comité Central da Organização da Juventude 
Moçambicana, OJM, a agremiação deve definir 
claramente a sua estratégia para garantir a 
vitória da FRELIMO,  no dia 10 de Outubro, nas 
eleições autárquicas, nos 53 municípios do pais.
“A OJM demostrou, mais uma vez, que o factor 
união contribui para refortalecimento da 
organização e da consolidação da posição 
da FRELIMO no mercado político nacional”, 
disse Roque Silva reafirmando que, a dinâmica 
e a vitalidade do Partido depende da acção 
das suas organizações sociais, onde a OJM faz 

parte.
Roque Silva sublinhou que a FRELIMO espera 
por uma OJM, cada vez mais sólida e 
proativa para garantir a vitoria do Partido 
nas eleições de 10 de Outubro.
Lembrou, ainda, o facto de o maior número 
da população moçambicana ser constituído 
por jovens, daí a necessidade de a OJM 
reforçar o seu papel de intervenção, numa 
sociedade cada vez mais exigente e sempre 
atenta aos processos que ocorrem no país. 
“ A OJM deve assumir se numa organização  
baseada em planos de acção com uma visão 
de resultados a curto, médio e longo prazo”, 
frisou Roque Silva. 
O Secretário Geral da FRELIMO reconhecenhe 
que a actual juventude confronta-se com 
dificuldades relacionadas com o acesso ao 
emprego, habitação, formação técnico-
profissional,  tendo dito que o Governo 
da FRELIMO tem procurado colocar as 
preocupações deste grupo social no 
topo das prioridades.
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Niassa seguro 
nos seus 

candidatos às 
Eleições de 10 de 

Outubro

A 
FRELIMO no Niassa, afirma estar 
seguro com os seus candidatos a 
membros das assembleias autárquicas 
e os cabeças-de-lista dos cinco 

municípios da província nomeadamente, 
Lichinga Cuamba, Metangula, Marrupa e 
Mandimba.
A declaração foi feita pelo Primeiro 
Secretário do Comité Provincial da FRELIMO 
no Niassa, Iasalde das Neves Adamugi 
Ussene, na cerimónia de apresentação 
pública dos cabeças-de-lista e a 
membros das assembleias autárquicas, 
que vão concorrer nas eleições municipais 
agendafdas para 10 de Outubro próximo.
Na cerimónia foi apresentado Luís Saide 
António Jumo como cabeça-de-lista pelo 
Município da Cidade de Lichinga, confiado 
pela FRELIMO para a condução desta 
edilidade rumo ao  progresso sustentável.
Na sua intervenção, Luís Saide António 

Jumo, falando na língua local, agradeceu 
a confiança por si depositada pelos 
militantes e louvou o trabalho abnegado 
de Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 
FRELIMO e Presidente da Republica de 
Moçambique, tendo de seguida saudado 
a população local pelo desenvolvimento 
de acções conducentes a melhoria de 
vida.
Luís Saide Jumo é funcionário público, já 
desempenhou as funções de Secretário 
Permanente do Distrito de Majune e neste 
momento ocupa o cargo de Secretário 
do Governo Provincial.
Refira-se que, a cerimónia de apresentação 
dos candidatos da FRELIMO prossegue 
e decorre nas cinco autarquias desta 
parcela do Pais. 
Eis os cabeças-de-lista para Niassa: 
Lichinga – Luís Saide António Jumo; 
Cuamba – Alberto Assumane; Metangula 
– Sara Mustafa; Marrupa - Afonso Alfredo 
Aquimo e Mandimba - João Stande. 
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FRELIMO convida 
população de 

Catandica a 
apoiar Domingos 

Tuboi

A 
Primeira Secretária Provincial da 
FRELIMO em Manica, Ana Chapo 
pediu à população de vila munipal 
de Catandica, para apoiar o 

cabeça de lista do Partido nas eleições 
autárquicas de 10 de Outubro, Domingos 
Tuboi, tendo afirmado que este melhor 
saberá representar a organização e os 
anseios dos munícipes.
Chapo referiu que Tuboi é um quadro 
da FRELIMO que todos os munícipes de 
Catandica conhem perfeitamente, e que 
está a par de todos os problemas desta vila. 
“Acreditamos ele será capaz de resolver os 
problemas dos residentes desta urbe, caso 
seja eleito presidente do município.”, indicou 
Chapo.
Chapo explicou a eleição deste quadro para 
cabeça-de-lista é resultado do trabalho 
que começou na base, tendo garantido 

que Tuboi vai dar continuidade às 
acções realizadas pelo actual edil, que 
trabalhou arduamente para a melhoria 
das condições de vida da população 
de Catandica. “O objectivo da FRELIMO 
é cumprir o programa da edilidade, que 
passa pela colocação de mais energia 
eléctrica, fontes de abastecimento de 
água e vias de acesso”, disse.
Ana Chapo caracteriza Domingos Tuboi 
como um jovem muito forte e com visão 
que espelha aquilo que são os objectivos 
do Partido, que goza de muita simpatia 
do povo..
Por seu turno, na sua intervenção, Domingos 
Tuboi assegurou que vai trabalhar em 
prol do bem-estar da população, num 
município que possui 12 bairros e seis 
zonas de expansão e um universo de 
48.520 habitantes, de acordo com os 
dados do censo de 2017.
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Daniel Matávele 
é novo timoneiro 

da FRELIMO em 
Gaza 

A 
Primeira Sessão Extraordinária do 
Comité Provincial da FRELIMO em 
Gaza, reuniu-se recentemente com 
único ponto de agenda:“Eleição 

do novo primeiro secretário da FRELIMO 
em Gaza”.
Dirigido pela Verónica Nataniel Macamo 
Ndllovo, membro da Comissão Politica e 
Chefe da Brigada Central de Assistência 
à Província de Gaza, o órgão elegeu 
o Camarada Daniel João Matavele, ao 
cargo de Primeiro Secretário do Partido 
FRELIMO em Gaza, e os respectivos 
membros de Secretariado, nomeadamente: 
Matias Filipe Macamo-Secretário para 
Organização, Formação e Quadros, 
Assuntos Parlamentares, Assembleia 
Provincial e Autárquicos; Almeida 
Guelume-Secretário para Mobilizaçao, 
Propaganda e Organizações Sociais 

e Helena Mondlane-Secretária para 
Administração e Finanças.
Na sua primeira intervenção, o Daniel 
Matavele agradeceu o voto de 
confiança depositado pelos membros 
do órgão e pelos militantes do Partido 
a todos os níveis, tendo apelado a 
colaboração de todos nos programas 
da FRELIMO.
Dirigiu uma saudação especial ao 
Presidente da FRELIMO e Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, pelos 
esforços empreendidos no processo de 
busca da paz efectiva e duradoura 
para o país.
Matavele desafiou os membros da 
FRELIMO e a população em geral para 
sua participação massiva no processo 
da campanha eleitoral e voto de 
confiança ao Partido e seus cabeças-
de-lista.
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José Cuela 
eleito Primeiro 
Secretário da 

FRELIMO na Beira

O
s membros do Comité Distrital da 
FRELIMO na cidade da Beira, 
reunidos recentemente na sua III 
Sessão Extraordinária,  elegeram, 

José Cuela António, ao cargo do Primeiro 
Secretário do Comité do órgão, em 
substituição do Lino Ernesto Massuinguine, 
que passou a desempenhar outras funções 
ao nível do Governo.
No seu primeiro contacto publico como 
o timoneiro da FRELIMO na Beira, Cuela 
garantiu vitória da FRELIMO nas eleições 
Autárquicas agendadas para o dia 10 
de outubro próximo. “Garanto a vitoria 
da FRELIMO nas próximas eleições, mais 
para tal efeito careço naturalmente de um 
esforço comum, e minha eleição ao cargo 
do primeiro secretário do distrito, vai 
completar o esforços que esta em curso” 
disse Cuela

José Cuela António, apontou a união e 
coesão interna entre os membros a todos 
níveis, como factores determinantes para 
a conquista das vitórias nos próximos 
pleitos eleitorais.“O segredo para a 
vitória da Frelimo e’ a união e coesão 
interna. Sendo rigorosamente observados 
estes factores, certamente a vitória e’ 
da Frelimo nos próximos pleitos, pelo que 
vamos observar criteriosamente o segredo 
com vista a sagrarmos a vitória e vamos 
ganhar.” Garantiu Cuela
Deferir que para além de Cuela concorriam  
para o mesmo ao cargo, Paulino Sadique 
e Albertino Eduardo, primeiros Secretários 
dos Comités de Zzona dos Caminhos de 
Ferro de Moçambique e da Munhava, 
respectivamente.
José Cuela, já ocupou vários cargos de 
direção no Governo, com destaque para 
Administrador dos Distritos de Caia e 
Beira, na Província de Sofala.
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OMM exalta 
trabalho do 

Presidente Nyusi 

A 
Secretária-Geral da Organização 
da Mulher Moçambicana (OMM), 
Mariazinha Niquisse, disse recentemente, 
que as mulheres filiadas nesta 

organização continuam firmes na confiança 
que depositam ao Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, na liderança dos destinos do Partido e  
do país e que a paz, neste momento vivido por 
todos moçambicanos, é resultado do esforço 
empreendido por esta figura, que sempre 
assumiu o povo como seu patrão.
Mariazinha Niquisse, que falava à margem da 
Primeira Reunião Nacional das Organizações 
Sociais da FRELIMO, realizada na cidade 
de aTete, saúdou o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, pelos acordos alcançados no pacote 
de descentralização e sobre os assuntos 
militares, no quadro do processo de paz em 
Moçambique.
“O Presidente Nyusi é a aposta de toda Mulher 
Moçambicana, por ser um dirigente que quer 

a Paz para todo o povo moçambicano. Os 
resultados animadores alcançados pelo 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, durante a sua 
governação, devem-se a humildade que o 
caracteriza. “Mesmo perantes aos grandes 
desafios que o país enfrenta, sobretudo no 
contexto económico, o Chefe do tem sabido 
orientar o povo moçambicano no sentido 
de apostar no trabalho para o aumento 
da produção e produtividade, em que as 
mulheres participam activa e massivamente 
neste processo”, frisou Mariazinha Niquisse.
Niquisse acrescentou que as mulheres 
reconhecem o esforço e a humildade do 
Presidente Nyusi, na busca de soluções 
para a paz efectiva, que sempre apostou 
no diálogo, com todas as forças vivas da 
sociedade. 
Num outro desenvolvimemto, a Secretária Geral 
da OMM indicou que a sua organização 
está preparada, com muita energia, para 
ajudar a FRELIMO e os seus cabeças-de-
lista, para vencer as eleições autárquicas de 
10 de Outubro, nos 53 municípios.
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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


