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Religiosos enaltecem empenho do 
Presidente Filipe Nyusi na busca 

da Paz efectiva   
FRELIMO posicionada no topo no boletim de voto 
O sorteio da Comissão Nacional de Eleições (CNE) colocou 
o Partido FRELIMO na posição do topo nos boletins de voto 
em todas as 53 autarquias, para as eleições de 10 de Outubro 
deste ano. Segundo Alcídio Nguenha, representante da 
FRELIMO neste sorteio, ocupar o primeiro lugar no boletim 
de voto significa “bênção, gloria e triunfo”, acrescentando 
que as eleições autárquicas estão ligadas ao processo de 
garantia da paz efetiva no país.
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Concentrados na nossa
 própria agenda 

A Máquina da FRELIMO está concentrada na sua 
própria agenda, que é trabalhar para vencer as 
próximas eleições autárquicas agendadas para 10 
de Outubro deste ano. 
A agenda da FRELIMO é continuar com a sua 
actividade política junto das suas bases e sem 
interferir na agenda de quem quer que seja, em todas 
as frentes de batalha, rumo ao  desenvolvimento 
de Moçambique.
Neste momento a FRELIMO está satisfeita com 
o seu trabalho em curso, rumo as vitórias nos 
próximos desafios eleitorais e continuar a criar 
condições para o bem estar do povo.
A FRELIMO continua a exortar seus membros e 
simpatizantes e a todos os cidadãos em geral, para 
que participem em massa, nas próximas eleições, 
de modo a reduzir o nível das abstenções, que tem 
caracterizado os processos nos últimos tempos.
A FRELIMO entende que este é um  exercício 
que deve ser feito por todos os partidos políticos 
e movimento da sociedade civil para convencer 
o eleitorado, sobre a importância do voto no 
desenvolvimento do nosso país. 
A FRELIMO está profundamente confiante que, 
com o trabalho que está a ser realizado na base e, a 
avaliar pelo nível de aceitação das suas mensagens, 
pode alcançar os resultados que pretende, 
nomeadamente, conquistar vitórias em todas as 53 
autarquias do país.
O Partido FRELIMO apelo à todo o povo 
moçambicano para que continue a acarinhar os 
esforços do Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, no processo 
de restauração da paz efectiva e duradoura em 
Moçambique.
Exorta, ainda, a população moçambicana a 
continuar empenhada na produção de alimentos 
para reduzir situações de fome nas comunidades.
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Religiosos 
enaltece empenho 

do Presidente 
Filipe Nyusi na 
busca da paz

C
rentes que professam a religião cristã 
em Moçambique, enatecem os esforços  
empreendidos pelo Presidente da 
Reública, Filipe Jacinto Nyusi, no 

processo da busca da paz efectiva no país e 
apelam a todos cidadãos a comungarem com 
os ideias do Chefe do Estado.
Jocildo Maximino da Costa,  de nacionalidade 
espanhola e membro da Igreja Ministério 
Internacional da Fé em Deus, que se encontra no 
país, concretamente na cidade da Beira, capital 
provincial de Sofala, para o cumprimento da sua 
imensurável e nobre tarefa da disseminação da 
palavra de Deus, considera  o Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, como um enviado 
de Deus com a missão de restabecer a paz em 
Moçambique e apelou a todos seguimentos da 
sociedade para se juntarem aos esforços do 
Presidente da República. 
Durante o culto orientou na cidade da Beira, 
Maximino da Costa recordou momentos 
dramáticos por ele vividos, quando o clima de 
instabilidade militar estava no auge, em 2013. 
“O drama que eu vivi no ano 2013 quando 

pretendia escalar o Distrito de Marromeu, hoje 
já não se regista em Moçambique, isto significa 
que Deus tocou o coração do Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, enchendo-o de Paz, que 
está a se refletir em todos os Moçambicanos. 
Para da Costa, a forma de agir, de pensar 
e determinação do Chefe do Estado 
Moçambicano, fica notório que está sendo 
conduzido por Deus. “Filipe Jacinto Nyusi é 
um enviado de Deus para devolver a Paz e 
tranquilidade nesse Pais”, frisou. 
Entretanto, a FRELIMO, na província de 
Sofala, enaltece o contributo das confecções 
religiosas no processo da pacificação do 
pais. 
Erminio Herculano, Secretário Provincial da 
FRELIMO para Mobilização, Propaganda e 
Organizações Sociais em Sofala, disse que 
a busca incessante pela paz levada acabo 
Pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi, já produzir 
sinais muito positivos, com a assinatura de um 
Memorando de Entendimento sobre Assuntos 
Militares, realativo ao Desmilitarização, 
Desmobilização e Reintegração do homens 
resíduas da Renamo. 
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SG da FRELIMO 
satisfeito 

com níveis de 
produção em 

Nampula

O 
Secretário-Geral da FRELIMO, 
Roque Silva Samuel, mostrou-
se satisfeito pelos níveis de 
produção e produtividade 

alcançados na presente campanha 
agrária, em alguns distrito da Província 
de Nampula. 
Roque Silva, que efectuou recentemente, 
uma visita de trabalho de quatro dias à 
província de Nampula, escalndo a cidade 
de Nampula e os distritos municipais de 
Malema, Ribaue e Monapo, disse que os 
níveis de produção agrícola alcançados, 
resultam de mensagens disseminadas 
pelo Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, sobre a necessidade de 
envolvimento de todos no trabalho para 
o aumento da produção e produtividade 
agrícola no quadro do combate a fome. 
Roque Silva Samuel, apelou aos produtores 
a trabalharem em associações, de modo 

a evitar especulação de preços de 
cereais no mercado, com destaque 
para o  milho, tendo orientado ainda, 
à necessidade de maior controlo 
de excendentes agrícolas durante a 
comercialização.
Num outro desenvolvimento, o 
Secretario-Geral da FRELIMO apelou 
a todos os Mocambiçanos no sentido 
de contribuirem, em acções concretas, 
para o resgate dos valores morais  e 
princípios de cidadania, no âmbito do 
processo da consolidação da Unidade 
Nacional e preservação da Paz no país.
Na reunião de balanço, que juntou 
também os sete Cabeças-de-Lista da 
FRELIMO para as eleições autárquias 
de 10 de Outubro deste ano, Roque 
Silva, acolheu diversas opiniões dos 
membros para tornar mais credíveis os 
manifestos eleitorais e permitir que a 
visão de governação municipal esteja 
baseada na satisfação dos munícipes.
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Partidos políticos 
devem respeitar 

as leis

Reagindo às acusações recentemente 
feitas pela lidernça da Renamo, segundo 
as quais a FRELIMO estaria a inviabilizar 
aparticipação daquele partido no 

processo das eleições autárquicas, o Porta-Voz 
da FRELIMO e Secretário do Comité Central 
para Comunicação e Imagem, Caifadine 
Manasse, expressou-se nos seguintes termos: 
“A FRELIMO está neste momento com as 
atenções viradas para o processo preparação 
de eleições nas 53 autárquicas tendo em 
vista o escrutínio de 10 de Outubro deste 
ano. Neste quadro, a FRELIMO submeteu as 
suas candidaturas, à Comissão Nacional de 
Eleições, seguindo todos os trámites legais, 
tendo o òrgão, reagido positivamente. Por isso, 
as acusações da Renamo são infundadas e 
podem atrapalhar o processo. Apelamos para 
que este e outros partidos políticos ou grupos 
da sociedade civil envolvidos neste processo,  
façam o seu trabalho, observando o respeito 
pelas leis”.

Entretanto, Caifadine Manasse, efectou 
recentemente, uma visita ao Sindicato 
Nacional de Jornalistas (SNJ) com objectivo 
de se interirar do trabalho levado a cabo 
pelos jornalistas e trocar ideias em torno 
da actual situação económica, social e 
política do país.
Aos profissionais de Comunicação Social, 
Manasse disse que a FRELIMO é pela 
liberdade de expressão e imprensa em 
Moçambique, sendo que desde a sua 
criação sempre lutou em prol dos direitos 
dos jornalistas. 
“A liberdade de imprensa foi feita com o suor 
dos moçambicanos e é uma conquista que 
veio para ficar. O Presidente, Filipe Nyusi, 
nos têm dado sinais claros de que o diálogo 
é a melhor solução para acabar cos as 
diferenças, por isso, queremos em conjunto 
encontrar caminhos que nos conduzam ao 
desenvolvimento da nossa pátria” disse o 
Porta-Voz da FRELIMO, afirmando que o 
Partido continua aberta e disponível para 
trabalhar lado-a-lado com a comunicação 
social, como parceiros estratégicos.
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Eneas Comiche 
apresentado 

num ambiente de 
festa

A 
primeira apresentação do Cabeça-
de-Lista da FRELIMO para a cidade 
de Maputo, às eleições autárquicas 
de de 10 de Outubro, Eneas Comiche, 

foi caracterizada por ambiente de grande 
festa, que juntou os membros e simpatizantes 
e a população em geral, abrilhantda ainda 
pelos músicos, dança e outras manifestações 
culturas. Trata-se de um momento que serviu 
para medir o nível da popularidade de Eneas 
Comiche na capital do país e tomar posições 
firmes rumo a vitória na corrida aautárquica.
Na ocasião foram igualmente apresentados 
os candidatos à membros da Assembleia 
Municipal. O Cabeça-de-Lista da FRELIMO na 
cidade de Maputo falou daquilo que constitui 
as linhas de força do programa de governação, 
caso vença o escrutínio autárquico de 10 de 
Outubro próximo.
Eneas Comiche disse ter como prioridade a 
questão dos transportes, que é neste momento 

a maior inquietação do munícipes de 
Maputo, e garante que vai reorganizar o 
sector e eliminar os operadores com viaturas 
caixa aberta, vulgo “my love”. Organização 
territorial e urbanização é outra prioridade 
na governação de Eneas Comiche, onde  
pretende que as pessoas tenham terrenos 
e os respectivos títulos para permitir a 
prestação  de serviços de emergência, como 
ambulância e serviços de salvação pública 
(bombeiros).
Eneas Comiche prometeu acelerar a 
electrificação pública de modo a reduzir 
focos de criminalidade nos bairros. “Nós 
queremos viver nas nossas casas sem qualquer 
medo”, disse. 
Formação e consequentemente melhores 
oportunidades de emprego para jovens é 
outra promessa feita pelo Cabeça-de-Lista 
da FRELIMO.
Entretanto, Eneas Comiche já trabalha nas 
bases para conhecer de perto os desafios 
dos munícipes da Cidade de Maputo e 
alinhá-los com o seu manifesto eleitoral.
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Marchas marcam 
cerimónias de 

apresentação de 
Cabeças-de-Lista 

na Zambázia

Marchas, cánticos e gritos de mensagens da 
paz, unidade nacional e de trabalho rumo ao 
desenvolvimento de Moçambique, marcaram os 
momentos de apresentação dos Cabeças-de-
Lista da FRELIMO na província da Zambézia, 
que vão disputar os desafios eleitorais de 10 
de Outubro, nas seis autarquias, nomeadamente, 
Quelimane,  Mucuba, Alto-Molòcuè, Maganja 
da Costa, Gurúè e Milange.
O Primeiro Secretário da FRELIMO na Zambézia, 
Paulino Lenço, que dirige as apresentações 
dos Cabeças-de-Lista, instou os membros e 
simpatizantes do Partido a redobrar esforços 
na mobilização das massas para a conquista 
vitórias na corrida eleitoral autárquica.
Quelimane, Mocuba e Gurúè, são as 
autárquias onde recentemente, Paulino Lenço 
proceder presentação dos Cabeças-de-
Lista, respectivamentos os camaradas, Carlos 
Batista Corneiro, Geraldo Sotomane e Aniceto 
Fernando. 
A estes quadros, Paulino Lenço disse que 

a FRELIMO deposita maior confiança e 
certeza de que irão trabalhar com agenda  
direccionada para a satisfação dos anseios 
dos munícipes.
“O objectivo da FRELIMO é continuar a 
criat melhores condições para o nosso povo. 
continuar a trazer escolas, hospitais, água 
potável, energia eléctrica, comunicação, 
entre outras condições básicas, cada vez 
mais próximas das populações”, disse Lenço.
De acordo com Paulinho Lenço, para que os 
objectivos da FRELIMO sejam concretizados 
é preciso que o país esteja em paz. 
“Vimos o Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, a assinar o acordo de 
desmilitarização para que em Moçambique 
não hajam homens armados, porque com os 
homens armados o país não vai desenvolver”, 
salientou.
Por seu Turno, os Cabeças-de-Lista para 
corrida eleitoral nestas autarquias, foram 
unanimes ao agradecer a confiança que 
a FRELIMO deposita neles e prometem 
trabalhar aduamente para o cumprimento 
do manifesto do Partido.
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FRELIMO avalia 
exercío dos 

municípios de 
Maputo

A 
FRELIMO, na província de Maputo 
reuniu-se há dias, na sua IX Reunião 
Provincial dos Municípios, com 
objectivo de reflectir e debater em 

torno da avaliação do exercício municipal 
relativo ao primeiro semestre de 2018. 
Trata-se dos munípios da Cidade da 
Matola e as vilas de Namaacha, Boane, e 
Manhiça.
O Primeiro-secretário da FRELIMO na 
Província de Maputo, Avelino Muchine, 
disse os órgãos autárquicos não devem 
perder de vista que foram eleitos para 
resolver os problemas dos cidadãos, daí 
a necessidade de avaliar os serviços 
prestados. 
Segundo Muchine, a FRELIMO está 
consciente das dificuldades que os 
municípios enfrentam para responder 
cabalmente às expectativas e exigências 

dos munícipes e esta reunião insere-se na 
resposta aos deveres que o Partido tem. 
Para o Primeiro Secretário da FRELIMO 
na Província de Maputo, com crescimento 
das autarquias, cresce também o nível de 
procura dos vários serviços sociais. 
O Secretário Provincial da FRELIMO em 
Maputo, desafiou na ocasião, os membros, 
militantes da FRELIMO e a população em 
geral, a participarem massiva no processo 
da promoção da imagem do Partido e 
dos seus cabeças-de-lista, por forma a 
assegurar vitória eleitoral na votação de 
10 de Outubbro próximo. 
Num outro desenvolvimento Muchine 
encorajou o Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, a continuar a 
trabalhar para trazer a paz definitiva 
aos moçambicanos, apelando a outra 
parte para que faça a sua parte, no que 
diz respeito aos consensos alcançados 
sobre a desmilitarização.
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FRELIMO seguro 
nos seus 

candidatos às 
Eleições no 

Niassa

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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