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Presidente Nyusi convida Papa 
Francisco a visitar Moçambique 

Verónica Macamo recebe Diploma de Honra
A Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, 
quinta-feira última em Maputo, o diploma de honra pela sua activa 
participação no ciclo de palestras realizadas, recentemente, pela 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM). Verónica Macamo, que 
é igualmente Membro da Comissão Política, foi oradora numa 
palestra que abordou o tema “Protocolo dos Direitos Humanos 
da Mulher Africana,  Carta dos Direitos Humanos e dos Povos”. 
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Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 
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A
s Brigadas Centrais da FRELIMO, lideradas 
pelos Membros da Comissão Política, 
desdobram-se pelas províncias e cidade 
de Maputo, apartir do dia 20 Setembro 

corrente, no âmbito dos preparativos das eleições 
autárquicas agendadas para 10 Outubro desde 
ano.

A FRELIMO pretende com esta acção internsificar a 
exortação aos militantes, simpatizantes do Partido 
e aos cidadãos em geral, para afluírem massa às 
mesas de votação e votarem na FRELIMO, de modo 
a garantir a eleição dos seus Cabeças-de-Lista e 
Membros das Assembleias autárquicas.

As brigadas centrais constituem objecto de 
mudança, de promoção da coesão e acrescentam 
valor na transmissão dos princípios do Partido, no 
seio dos militantes e na população em geral.

Para a FRLIMO, as batalhas  devem ser vencidas 
a partir das células e olhar para as próximas 
eleitorais autárquicas, como principal desafio, 
havendo neste contexto, a necessidade de os 
militantes reforçarem o exercício de angariação 
de mais membros para as fileiras do Partido.

Nas províncias e cidade de Maputo, as Brigadas 
Centrais da FRELIMO estão orientadas para 
intensificarem a divulgação dos passos dados 
no processo de busca da paz efectiva no país, 
com destaque para os consensos alcançados no 
pacote de descentralização e desmilitarização da 
Renamo, exaltando o empenho do Presidente Filipe 
Nyusi, na procura de melhores condições para o 
povo moçambicano.

A FRELIMO está segura na escolha dos seus 
cabeças-de-lista nas 53 autarquias e estão em 
altura de vencer as Quintas Eleições Autárquicas 
de 10 de Outubro próximo, dada a sua maturidade 
e idoniedade.
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Presidente Nyusi 
convida Papa 

Francisco a visitar 
Moçambique

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, formulou um 
convite ao PAPA Francisco, para 
visitar Moçambique no próximo 

ano, num encontro realizado no Vaticano, 
Itália, na visita que o Chefe do Estado 
moçambicano efectuou recentemente 
àquele país europeu.
O Chefe do Estado moçambicano 
anunciou que o Governo vai, desde 
já, lançar-se ao trabalho da visita do 
Papa à Moçambique e que a data e 
preparativos da visita do Santo Padre 
ao país serão acertados por via de 
canais diplomático. 
O Presidente Nyusi explicou ao Papa 
Francisco os esforços que têm sido 
realizados para a paz definitiva e 
reconciliação nacional e, ainda, para o 
desenvolvimento do país.
O Papa Francisco, por seu turno, felicitou 
o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pela 

paz que o país tem estado a viver e 
encorajou o continuar com esta marcha 
corajosa para a pacificação de 
Moçambique. 
Para pediu que se respeite no país 
a separação dos três poderes, 
nomeadamente o Executivo, Legislativo 
e Judiciário, e trabalhar-se mais para 
a educação para crianças, jovens e 
alívio do sofrimento dos idosos.
O Papa destacou o facto de o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi estar a 
fazer uma governação proactiva, que 
não fica à espera que as soluções 
apareçam, mas que vá à busca delas, 
pois a prosperidade só acontece 
quando há trabalho.
O chefe da Igreja Católica encorajou 
igualmente a união entre os 
moçambicanos, que devem cultivar mais 
tolerância, diálogo e reconciliação, 
elementos que podem servir de base 
para a construção de uma sociedade 
sã.
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Roque Silva 
confiante na 

vitória da FRELIMO 
nas eleições 
autárquicas

O 
Secretário Geral da FRELIMO, Roque 
Silva Samuel, disse na manhã desta 
Quarta-Feira que, no espírito de que a 
vitória prepara-se, a vitória organiza-

se, a FRELIMO está determinada na mobilização 
dos membros, simpatizantes e da população 
rumo a vitória nas Eleições de 10 de Outubro 
de 2018.
Roque Silva Samuel, Secretario Geral da FRELIMO, 
que falava aos membros e simpatizantes da 
FRELIMO, em Manhiça, no quadro da visita que 
efectuou à Província de Maputo, explicou que 
a visita de trabalho tem em vista compreender 
como é que os camaradas e órgãos do Partido 
estão organizados para responder aos desafios 
eleitorais que se avizinham e desta forma continuar 
com o seu compromisso de resolver os problemas 
dos Moçambicanos.
Roque Silva Samuel afirmou que a FRELIMO 
pretende continuar a dar respostas aos desafios 
dos Municípios, desiderato que só será possível 

se a população da Província de Maputo 
continuar, como sempre, a confiar na FRELIMO.
De acordo com o Secretário Geral da 
FRELIMO, o Partido que dirige deve continuar 
a influenciar as dinâmicas sociais, através de 
aproximação, cdada vez mais, às comunidades, 
promovendo valores como paz e união entre os 
moçambicanos.
Num outro desenvolvimento, Roque Silva 
encorajou os Moçambicanos a continuarem 
a defender as conquistas da Independência 
nacional e os ideiais do PresidenteFilipe Jacinto 
Nyusi, nomeadamente a a Paz, a União, Coesão 
e Desenvolvimento. 
“Por amor ao seu povo, o Presidente Nyusi tem 
feito de tudo na busca de uma paz efectiva e 
duradoura. Neste momento estamos a viver o 
fruto da inteligência do nosso Presidente, que 
sempre elegeu o diálogo como plataforma para 
o alcance de concensos e a paz como a base 
para a promoção de um desenvolvimento e 
inclusivo”, frisou o Secretário Geral da FRELIMO.
Durante a sua visita de quatro dias na província 
de Maputo, Roque Silva escalou os municípios 
da Matola, Manhiça, Boane e Namaacha.  
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ACLLN enaltece 
perseverança do 
Presidente Filipe 

Nyusi

O 
Secretário-Geral da Associação dos 
Combtentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), Fernando Faustino, 
considera que as celebrações dos 44 

anos dos Acordos de Luzaka (Dia da Vitória), 
assinalados a 7 de Setembro, acontecem 
numa momento ímpar, em que através da 
perceverança e coragem do Presidente da 
Reública, Filipe Jacinto Nyusi, Moçambique 
está a dar passos acelerados rumo a uma paz 
efectiva e duradoura.
Fernando Faustino, que falava apartir da cidade 
da Beira por ocasião das comemorações 
do 7 de Setembro, convidou a todos os 
moçambicanos a se juntarem aos esforços do 
Presidente Nyusi, que fizeram com que o calar 
das armas se tornasse uma realidade em todo 
o território nacional.
“Este acontecimento histórico permite-nos 
dizer, de viva voz, que estamos perante a um 
dirigente de convicções próprias e de uma 
liderança inquestionável, sempre preocupado 
em trazer o bem-estar para o seu povo. Pela 

suas qualidades, de um homem incansável, 
qualificamos o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
o Herói Nacional na Vertente sobre a Paz em 
Moçambique”, frisou Faustino.
Segundo Faustino, os combatentes reiteram 
a sua firmeza em continuar empenhados 
no trabalho, em todas as frentes rumo ao 
desenvolvimento do país. “Tal como ontem, 
hoje estamos firmes para defender o povo 
e o nosso país, na qualidade de reservistas 
e reiteramos o nosso encorajamento ao 
Presidente da República para que continue 
com o seu empenho, junto de todas as forças 
vivas da sociedade para que o processo de 
desmobilização e desmilitarização das forças 
residuais da Renamo, seja concluída antes 
da realização dos pleitos eleitorais que se 
aproximam”, sublinhou.
Fernando Faustino apelou ainda, na ocasião, 
aos cidadãos que ainda se encontram nas 
matas para que aceitem o chamamento do 
Chefe do Estado, no sentido de se entregar 
voluntariamente ao convívio familiar, pois, 
segundo disse, serão recebidos de mãos 
abertas. 



6

30 mil munícipes 
de Gorongosa 

vão beneficiar de 
água potável 

A 
problemática da falta de água 
potável na vila autárquica de 
Gorongosa, na província de 
Sofala, tem os seus dias contados, 

com a entrada em funcionamento da 
Barragem sobre o Rio Nhandar, que terá a 
capacidade de abastecer  pouco mais de 
30 mil munícipes.
A garantia foi dada recentemente pelo 
Primeiro Secretário da FRELIMO em Sofala, 
Jaime Neto, durante um comício na vila de 
Gorongosa.
Para o efeito, o dirigente Jaime Neto visitou 
a infra-estrutura e constataou que as 
obras estão num nível satisfatório, estando 
neste momento a decorrer a construção do 
tanque elevado para o armazenamento 
de água, com uma capacidade de 150 
metros cúbicos e o centro de tratamento 
o precioso líquido a ser captada no Rio 
Nhandar.

o projecto está avaliado em 85 milhões de 
meticais, montante a ser disponibilizado 
pelos Governos Britânico e Alemão, cujas  
obras poderão terminar no primeiro 
semestre de 2019.
Jaime Neto disse na ocasião aos munícipes 
da vila autárquica de Gorongosa, que 
este empreendimento inserere-se nos 
esforços do Governo, com vista a melhor 
a vida das Populações.
“O Governo e Município liderados pela 
FRELIMO, estão a fazer tudo o estiver ao 
seu alcance para o população tenha 
água canalizada em Gorongosa, por 
isso, em breve a problemática da falta 
de água nesta vila, ser ultrapassada”  
afirmou Jaime Neto.
Importa referir que  este é o primeiro 
contacto em “in loco” realizado pelo 
Primeiro Secretário Provinvial da FRELIMO 
em Sofala com as bases, com o principal 
objectivo de aferir o grau de preparação 
das eleições autárquicas do próximo dia 
10 de Outubro. 
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FRELIMO quer 
vencer nas cinco 

autarquias de 
Inhambane

D inis Vilankulo Primeiro Secretário do Partido 
FRELIMO em Inhambane disse que a sua 
organização esta empenhado no trabalho 
com vista a vencer as eleições autárquicas 

do dia 10 de Outubro próximo em todas as cinco 
autarquias desta província, nomeadamente nas 
cidades de Inhambane e Maxixe,  nas vilas da 
Massinga, Quissico e Vilankulo.
Vilankulo, que falava na manhã na cerimónia de 
abertura da III Sessão Ordinária do Partido nesta 
província, realizada recentemente, disse que a 
FRELIMO é um Partido do povo que tudo está a 
fazer para ver o seu eleitorado, crinado melhores 
condições de vida para todos, tais como a 
construção de mais fontes de abastecimento de 
água, energia, vias de acesso, hospitais, escolas 
e muito mais.
“Com estas todas realizações nas nossas cinco 
autarquias e na província em geral e com todos 
desafios que o Partido enfrentou desde a sua 
constituição em 1962, a FRELIMO não tem outra 
alternativa que não seja vencer as eleições em 
todas as cidades e vilas autárquicas da nossa 

província”, disse Dinis Vilankulo
Por sua vez, Francisco Mucanheia, Secretário 
do Comité Central para Area de Formação de 
Quadros Assuntos Parlamentares Autárquicos 
e Assembleia Provincial e Chefe-Adjunto da 
Brigada Central de Assistência à província 
de Inhambane, saudou os militantes nesta de 
Inhambane pelo exemplo de união e coesão 
interna que tem estado a demostrar nas grandes 
realizações do Partido.
Segundo Francisco Mucanheia, as contribuições 
que os quadros e militantes da FRELIMO deram 
na recente reunião nacional das organizações 
sociais, realizada em Tete, demostram  a sua 
clareza, determinação e alinhamento  no 
cumprimento das orientações do Presidente do 
Partido e Presidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi. “A questão central do momento é preparar 
e organizar os militantes e a população no 
geral para a garantir uma victoria expressiva 
da FRELIMO em todas as autarquias da 
província e também do país em geral”, sublinhou 
Mucanheia. A III Sessão Ordinária do Comité 
Provincial da FRELIMO culminou com um jantar 
de angariação de fundos, no quadro de 
preparação das eleições autárquicas de 10 
de Outubro próximo.



8

Kalime 
apela maior 

vigilância nas 
comunidades

O 
Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO em Cabo 
Delgado, José Elias Kalime, 
exorta aos jovens desta parcela 

do país a não se deixarem enganar por 
homens armados para destabilizar as 
regiões norte e centro da província.
Kalime falava num encontro popular na 
vila sede de Ancuabe, no âmbito das 
comemorações dos 47 anos da sua 
elevação deste ponto de Cabo Delgado, 
à categoria de distrito, apelou aos jovens 
e a população em geral agutisarem a 
vigilância e a denunciar às autoridades, 
qualquer movimento que ponha em 
causa segurança, ordem e encorajando, 
por outro lado, as comunidades locais a 
continuarem engajados no trabalho para 
o aumento da produção e produtividade 
agrícola.
Entretanto, a FRELIMO em Cabo Delgado 

colectou  cerca de 4 milhões de meticais 
numa sessão de gala de angariação 
de fundos em apoio ao trabalho do 
Partido nas eleições autárquicas do 
dia 10 de Outubro próximo. 
O Primeiro Secretário do Comité 
Provincial da FRELIMO em Cabo 
Delgado, José Elias Kalime, disse que 
o valor será aplicado na campanha 
eleitoral, tendo exortado na ocasião 
aos quadros e dirigentes do Partido 
a usarem aquele valor de forma 
transparente para garantir o êxito nas 
eleições autárquicas.
Segundo Kaline, é missão de todos 
trabalharem para a Victória da FRELIMO 
nos cindo municípios de Cabo Delgado 
nomeadamente: Pemba, Montepuez, 
Chiure, Mocimboa da praia e Mueda.
Em mensagem apresentada na ocasião 
a classe dos empresários de Cabo 
Delgado comprometem se em tudo fazer 
para garantir a Victória da FRELIMO 
nas eleições autárquicas marcadas 
para 10 de Outuibro deste ano.
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OMM defende 
união para 
vitória nos 
próximos 
desafios 

eleitorais 

A 
Secretária-Geral da Organização 
da Mulher Moçambicana (OMM), 
Mariazinha Niquisse, apela à 
coesão e união no seio dos 

membros, militantes e simpatizantes 
da Frelimo, como forma de garantir a 
vitória do partido nas próximas eleições 
autárquicas.
Niquisse, que recentemente efectou 
uma visita de trabalho à província 
de Tete, afirmou, que a OMM apoia 
incondicionalmente os 53 cabeças-de-
lista do Partido FRELIMO para as eleições 
autárquicas de 10 de Outubro próximo.  
Falando no encontro que manteve com 
as mulheres filiadas na organização, na 
vila de Ulónguè, distrito de Angónia, 
na província de Tete, no quadro da 
preparação da campanha eleitoral onde 
a FRELIMO concorre com o cabeça-de-

lista Evaristo Fidélis, a Secretária Geral 
da OMM sublinhou ser este o memntou 
de reforço de união forças para lograr 
sucessos em todas as batalhas.
Neste contexto, Mariazinha Niquisse 
apela à coesão e trabalho em conjunto 
entre militantes para garantir a vitória 
dos candidatos da FRELIMO com vista 
a dar continuidade ao desenvolvimento 
das cidades e vilas municipalizadas em 
Moçambique.
“Eu quero dizer, camaradas, que 
vamos deixar as nossas diferenças e 
estarmos unidos. Desde o momento que 
decidimos confiar o camarada Evaristo 
vamos todos estar com ele e o Partido 
FRELIMO. Neste momento já somos um 
e único corpo forte para a vitória. O 
mesmo deve acontecer ao nível dos 
outros munícipios desta província”, disse 
Mariazinha Niquisse.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO e Nyusi Unidos, Moçambique 

Avança


