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Unidos somos mais fortes para 
reconstrução do tecido económico 

e social do país   
A Esposa do Presidente da República, Isaura Nyusi, juntou 
o seu empenho aos esforços visando construir um futuro 
livre do HIV/SIDA, na reunião temática, China-África sobre 
prevenção e controlo da doença que teve lugar, recentemente, 
realizada em Beijing, na China, numa iniciativa conjunta que 
contou com a adesão de 37 esposas dos Presidentes da 
República. Os participantes defendem que o combate ao HIV 
/SIDA é uma prioridade global e China e África desenvolvem 
uma cooperação produtiva nessa batalha.

7 de Setembro-Dia da Vitória
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O Dia da Vitória 
Celebramos, no dia 7 de Setembro, os 44 anos 
da Assinatura do acordo de Lusaka, o Dia da 
Vitória. Foi com este acordo que se pôs fim a 
heróica Luta de Libertação Nacional.

Nestes acordos o Estado Português reconheceu 
o direito do moçambicano à independência e, 
em consequência, acordou com a FRELIMO o 
princípio da transferência de poderes, ou seja, 
transferência da soberania que detinha sobre 
o território de Moçambique.

Foi ainda nesta data, que se estabeleceu 
que a independência total e completa de 
Moçambique, seria solenemente proclamada 
no dia 25 de Junho de 1975, acto que veio a 
acontecer. 

A data, marca o fim e o principio de uma nova 
era: a derrocada do colonialismo português e 
a Vitória do Povo moçambicano dirigido pela 
FRELIMO. Como fruto dessa mesma Vitória temos 
estado como Partido e como Nação heróica e 
corajosa , pedra a pedra a construirmos um 
novo dia. 

Um novo dia de Paz e desenvolvimento para 
todo o Povo moçambicano do Rovuma  ao 
Maputo e do Zumbo ao Indico. 

Nesta data, recordamos e evocamos a memória 
de todos os patriotas e nacionalistas que 
em todas as frentes de uma forma directa e 
indirecta, lideraram o processo de libertação 
da terra e dos homens. 

Galvanizados por esta importante data, que 
simboliza a Vitória do Povo moçambicano e 
pelo compromisso do Camarada Presidente 
FILIPE JACINTO NYUSI na pacificação do país, 
nós, a FRELIMO, comprometemo-nos a continuar 
a liderar de forma inclusiva os desafios de 
presente e do futuro, rumo a um pais de Paz e 
prosperidade.   
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Unidos e fortes 
para reconstrução 

do tecido 
económico e 

social do país

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi exorta a todos os 
moçambicanos no sentido de, 
através do diálogo e de concórdia, 

dedicarem todas as suas energias para a 
reconstrução do tecído económico e social, de 
cada espaço do país.
O Chefe do Estado, que fez este chamamento no 
âmbito das celebrações do 7 de Setembro, Dia 
da Vitória, que marca a passagem dos 44 anos 
da assinatura dos Acordos de Lusaka, cujas 
cerimónias centrais tiveram lugar na cidade da 
Beira, província de Sofala, que concidiram com a 
V Edição do Festival Nacional dos Combatentes,  
disse que os moçambicanos devem se orgulhar 
por ser um povo independente e donos de uma 
pátria uno e indivisível e conciêntes de que 
uidos são mais fortes.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, o 
país não deve ter grupos armados à margem 
do quadro jurídico do Estado, recordando 
as consequências nefastas dos vários ciclos 
de violência armada que ocorreram em 

Moçambique. “Os moçambicanos viveram, de 
forma intensa, os horrores do conflito armado 
e conhecem as consequências nefastas da 
actividade económica, da destruição das 
conquistas sociais, como o direita a escola, 
saúde, água e aqualquer aspiração de uma 
vida melhor”, disse o Chefe do Estado.
Na ocasião, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
assegurou que o desarmamento da Renamo, 
será um sucesso, mas deixa um apelo para 
que o país se mantenha vigilante face à 
complexidade do processo. “No âmbito dos 
assuntos militares, os progressos que temos 
registado na implementação deste documento, 
permitem antever sucessos no desarmamento, 
desmobilização e reintegração social das 
forças residuais da Renamo”, declarou.
Sobre o “Dia da Vitória”, o Presidente Filipe 
Nyusi disse que a data marca a consagração 
da determinação dos combatentes da luta 
de libertação nacional contra o colonialismo 
português, proeza que permitiu que o governo 
colonial aceitasse a assinatura com a Frente 
de Libertação de Moçambique (FRELIMO), 
o Acordo de Lusaca, a 07 de Setembro de 
1974.
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Estrada Tica-Buzi-
Nova Sofala vai 

ser asfaltada

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, disse que o acto 
de lançamento da primeira pedra 
para a asfaltagem da estrada 

N280/281, Tica-Buzi- Nova Sofala, insere-
se nos esforços do Governo em resposta 
ao pedido que vêm sendo colocado pela 
população dos distritos de Nhamatanda e 
Buzi, na província de Sofala.
O Chefe do Estado assegurou, na sua 
breve intervenção durante o comício 
popular no posto administrativo de Tica, 
distrito de Nhamatanda, estar já garantido 
o finaciamento para a asfaltagem desta 
rodovia, orçada em 126 milhões de dólares 
norte americanos, numa extensão de 134 
quilómetros, cuja execução da obra terá a 
duração de 33 meses.
“Estamos hoje neste local para iniciarmos 
o processo de conretização de mais uma 
promessa que fizemos em 2014. Saudamos a 

vossa confiança e sempre esperançados 
naquilo são as promessas do Governo. 
Acreditamos que este empreendimento 
poderá contribuir significadamente para 
a melhoria da actividade económica e 
consequentemente, a vida da população 
desta região”, sublinhou o Presidente 
Nyusi. 
Lembrou que a estrada Tica-Buzi é tida 
como a mais intransitável ao nível da 
província de Sofala, pois no período 
chuvoso fica totalemente submersa e na 
época seca surge matope e bancos de 
areia, inviabilizando cada vez mas a 
circulação.   
De referir que o Governo sempre apostou na 
edificação de infra-estruturas económicas 
e sociais como objectivos estratégicos, 
espandindo a rede de estradas e pontes 
vitais para o desenvolvimento, tendo como 
foco a asfaltagem de  2097 quilómetros 
de estrada no país.
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FRELIMO 
satisfeita com 

nível de coesão 
dos memmbros 

na Zambézia

O 
Secretário-Geral da FRELIMO, 
Roque Silva Samuel, constatou 
com muita satisfação, o nível de 
coesão e entrega ao trabalho, 

dos membros do Partido, durante os cinco 
dias da visita que recentemente efectuou 
à província da Zambézia, onde manteve 
igualmente contactos dos diversos segmentos 
da sociedade para uma interação em torno 
dos assuntos de interesse nacional.
Roque Silva disse ter constatado que os 
membros e militantes da FRELIMO estam 
profundamente empenhados na perspectiva 
de assegurar o crescimento da FRELIMO, 
particularmento, sob ponto de vista 
quantitativo e qualitativo. 
Segundo o Secretário-Geral da FRELIMO, há 
uma clareza no seio dos membros de que 
sua missão não deve ser virada apenas para 
dentro doPartido, mas sim, procurar sempre 
soluções para os problemas do povo.

Num outro desenvolvimento, Roque Silva 
saudou o nível de crescimento económico 
e social que a província da Zambézia 
está a apresentar. “No diz respeito as 
infra-estruturas, sobretudo as pontes, 
maioritariamente afectatos pelas cheias de 
2015, já forma reconstruídas, permitindo que 
as pessoas aumente a produção e circular 
facilmente oa seus produtos.
A satisfação do Secretário-Geral da 
FRELIMO, segundo disse, está em duas 
vertentes. Primeiro por constatar-se que 
toda e estrutura do Governo local está 
preocupada com o desenvolvimento 
da província e segundo, por que as 
estruturas dos órgãos da FRELIMO estarem 
empenhados em divulgar as realizações 
do Governo e preparados para vencer os 
próximos desafios eleitorais.
Nsta província, Roque Silva trabalhou nos 
municípios Alto-Molócuè, Gurúè, Milanje, 
Mucuba e Quelimane, mantendo contactos 
com os membros, simpatizantes da FRELIMO 
e a população em geral.
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FRELIMO em 
contaco com 

municípios de 
Gaza

D
urante as visitas aos distritos autárquicos 
que estão a ser realizadas pelo Primeiro 
Secretário do Comité Provincial da 
FRELIMO e Gaza, Daniel Matavele,  no 

quadro da apresentação apresentação 
pública dos Cabeça-de-Lista do Partido 
para as eleições municipais de 10 de 
Outubro,  a população manifesta satisfação 
do cumprimento dos planos quinquenais das 
actuais edilidades, apesar de ainda haver 
actividades por realizar, como é o caso de 
combate a erosão, expansão da rede eléctrica 
e de abastecimento de água e aumento de 
infra-estruturas públicas.
Neste trabalho, marcado pelas marchas, 
o Daniel Matavel renova a exortação à 
população para uma participação massiva 
nos postos de votação no dia 10 de 
Outubro próximo. “Votar é um dever cívico 
e exercício de cidadania. Por isso vamos 
todos participar neste exercício que concorre 

para a consolidaçõa da democracia em 
Moçambique”, exortou.
Já no Município de Xai-Xai, capital 
procincial de Gaza, o Cabeça-de-
Lista, Emídio Bejamim Xavier, teve a 
particularidade de ser apresentado pela 
Chefe da Brigada Central de Assistência 
à esta província e Membro da Comissão 
Política, Verónica Nataniel Macamo Ndlova, 
numa acto antecidida por uma marcha nas 
artérias da cidade, culminando com um 
comício popular no bairro 3 Coca Missava.
Anda no distrito de Xai-Xai, Venónica 
Macamo manteve encontros com algumas 
organizações religiosas, tendo agradecido 
o paprel destas no processo da 
pacificação do país. Aproveitou a ocasião 
para endereçar convite aos religiosos para 
participarem  nos eleições autárquicas de 
10 de Outubro.
Cidades de Xai-Xai, Chókuè e Chibuto e 
as vilas municipais Macia, Praia do Bilene 
e Mandlakaze, compõem os municípios da 
província de Gaza.
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César de 
Carvalho quer 

continuar a 
desenvolver 

cidade de Tete

O 
Cabeça-de-Lista da FRELIMO para 
Presidente do Município de Tete, 
nas eleições de autárquicas de 10 
de Outubro, César de Carvalho, 

garante que vai continuar a trabalhar, com 
muinto anfico, para melhorar cada vez mais, as 
condições de vida dos munícipes, quando sair 
vencedor nesta corrida eleitoral.
Falando na apresentação pública como 
Cabeça-de-Lista da FRELIMO, acto dirigido 
pelo Primeiri Secretário Provincial da FRELIMO 
em Tete, Fernando Bemane de Sousa, disse que 
a sua aposta é de implementar projectos com 
potencial para impulsionar o desenvolvimento 
em todas as vertentes, particularmente 
a melhoria de infra-estruturas, sociais e 
económicas.
“Vou continuar a criar condições para a 
melhoria de vias de acesso, fornecimento de 
energia eléctrica, abastecimento de água, 
entre outras”, disse o Cabeça-de-Lista da 

FRELIMO para as eleições autáquicas na 
cidade de Tete.
Ainda muito recentemente, o Secretário 
Provincial da FRELIMO em Tete apresentou 
o Cabeça-de-Lista para a vila de Moatize, 
Carlos Portimão, que concorre para a sua 
própria reeleição.
A apresentação dos cabeças-de-lista insere-
se no exercício de preparação do Partido 
para as quintas eleições autárquicas de 10 
de Outubro deste ano. Serão apresentados 
publicamente os cabeças-de-lista dos 
municípios de Ulónguè, no distrito de Angónia, 
e de Nhamayábuè, no distrito de Mutarara.
Nas apresentações, Bemane de Sousa 
destaca as várias realizações dos municípios, 
referindo, contudo, a necessidade de se fazer 
mais por forma a assegurar a confiança que 
os munícipes depositam na FRELIMO.
Segundo Bemane, a aposta que a FRELIMO 
fez é certa, porque se trata de quadros 
capazes de desenvolver um trabalho com 
vista a melhorar as condições das dos 
munícipes.
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Mabjaia aponta 
coesão interna 
para alcançar 

vitória 

C
ontinuar a trabalhar unidos e 
cada vez mais coesão, contintui 
a principal aposta da FRELIMO, 
na cidade de Maputo, com 

objectivo alcançar vitória convincente 
nas eleições autárquicas agendadas 
para 10 de Outubro deste ano.
A orientação foi deixada pelo Primeiro-
Secretário da FRELIMO na cidade de 
Maputo, Francisco Mabjaia, que falava 
na cerimónia de encerramento da III 
Sessão Ordinária do Comité da Cidade, 
realizado recentemente.
Na ocasião, Mabjaia exortou a todos os 
membro a intensificarem o trabalho de 
divulgação de imagem do Partido, do 
Cabeça-de-Lista, Eneas Comiche, bem 
com as realizações do Governo.
De acordo com Francisco Mabjaia, este 
exercício deve ser observado em todos 

os cantos da cidade, nas células, nos 
quarteirões, nos bairros, nos distritos, 
nos comités de círculo e nos comités de 
zona, onde os membros devem interagir 
com todos os munícipes, sobretudo os 
potenciais eleitores.
“Todos os órgãos do Partido ao nível da 
cidade de Maputo, estam orientados a 
cumprirem com as decisões alcançadas 
durante a III Sessão Ordinária, com vista 
à preparação da vitória da FRELIMO 
nas eleições autárquicas de 10 de 
Outrubro.
 “Este é o momento de estarmos cada vez 
mais coesos e estarmos concentrados 
na vulgação da imagem do Partido, 
do Presidente Filipe Jacinto Nyusi, e na 
nossa lista de candidatos a membros 
da Assembleia Municipal encabeçada 
pelo Eneas da Conceição Comiche”, 
sublinhou Mabjaia.
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