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FRELIMO deseja uma campanha 
eleitoral pacífica e caracterizada 

por um ambiente de festa
A FRELIMO encara o processo eleitoral autárquico com maior 
tranquilidade, na medida em que se trata de um Partido que 
sempre pautou pela construção de um Estado de Direito e 
Democrático, manutenção e consolidação das instituções do 
Estado e vai à esta corrida com forte espírito democrático 
e cada vez mais galvanizada para alcançar vitória nas 53 
autarquias e que os munícipes sabem que só com a gestão 
da FRELIMO, os municípios poderão continuar a prosperar. 
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Realizam-se no dia 10 de Outubro de 2018, as quintas eleições 
autárquicas no país. Este é um momento sublime em que os 
moçambicanos residentes nas 53 autarquias do país, terão a 
oportunidade de exercer o seu direito de voto, escolhendo os 
partidos políticos e ou grupos de cidadãos eleitores que irão 
dirigir os destinos das autarquias nos próximos 5 anos.

As quintas eleições autárquicas tem a particularidade de 
acontecerem num novo figurino, onde partidos políticos e ou grupo 
de cidadãos eleitores, cujos cabeças de listas apresentam como 
candidatos a edil da autarquia. As eleições são antecedidas por 
um período de campanha eleitoral, que inicia às zero horas do dia 
25 de Setembro e termina às zero horas do dia 07 de Outubro, 
com dois dias de reflexão antes da votação. A campanha 
eleitoral constitui uma ocasião privilegiada para os concorrentes 
apresentarem aos munícipes as ideias que corporizam os seus 
manifestos eleitorais, permitindo que cada cidadão decida de 
forma consciente porquê votar em determinado concorrente.

Façamos da campanha eleitoral um verdadeiro momento de festa, 
de tolerância, de convivência pacífica, onde todos contribuímos 
para a consolidação da democracia, da Unidade Nacional e 
do Estado de Direito. Exortamos a todos os cidadãos eleitores 
residentes nas Vilas e Cidades autárquicas, para que no dia 10 
de Outubro afluam às mesas de votação a fim de exercerem o seu 
direito de voto, demonstrando, mais uma vez, o compromisso do 
povo moçambicano com a democracia e com a paz.

Aos partidos políticos políticos e grupos de cidadãos eleitores que 
irão participar nestas eleições exortamos a pautarem pelo civismo 
e a agirem em estrito respeito à Lei Eleitoral, dando aos cidadãos 
a oportunidade de conhecerem  os vossos programas e reflectirem 
sobre a melhor escolha para a sua autarquia.

Aos órgãos de administração eleitoral, apelamos para a garantia 
de toda a logística eleitoral, e que o processo seja conduzido com 
transparência, eficácia e eficiência, para que os resultados sejam 
a expressão inequívoca da vontade do povo moçambicano. Aos 
agentes da Lei e Ordem recordamos o seu papel fundamental na 
manutenção da ordem e segurança dos eleitores e dos órgãos 
de administração eleitoral, encorajando-os a agir dentro dos 
parâmetros da Lei, evitando e prevenindo situações que possam 
desviar o sentido eleitoral do momento.

A todos intervenientes directos no processo eleitoral, como os 
órgãos de administração eleitoral, partidos políticos ou grupos 
de cidadãos, agentes da Lei e Ordem, órgãos de comunicação 
social, organizações de sociedade civil, observadores nacionais 
e internacionais, munícipes, entre outros, apelamos para uma 
participação activa, exemplar, íntegra, sempre guiada pela ética e 
pelos princípios previstos na Lei.

Vamos evitar mensagens intimidatórias ou ameaças, porque nós 
temos que usar esse espaço para o reforço da nossa democracia 
e da convivência pacífica entre os moçambicanos.

(Exortação do Presidente da República, 

FILIPER JACINTO NYYUSI)
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FRELIMO deseja 
campanha 

eleitoral pacífica

I
niciou a 25 de Setembro corrente, 
a campanha eleitoral, com vista a 
realização das Quintas Eleições 
Autárquicas nos 53 municípios do 

país, processo que consolida, cada vez 
mais, a democracia multipartidária e a 
descentralização.
FRELIMO manifesta o desejo de que esta 
campnha eleitoral, seja caracterizada 
por ambiente de festa e paz entre os 
cidadãos, e exorta a todos os munícipes 
a afluírem às urnas no dia de Outubro 
para exercer o seu dirito cívico.
O Porta-Voz da FRELIMO e Secretário 
do Comité Central para Comunicação 
e Imagem, Caifadine Manasse, disse que 
o Partido vai para esta corrida eleitoral 
unida, coesa e com espírito de vitória 
nas 53 autarquias, com horizonte de um 
Moçambique cada vez mais próspero.
“Neste contexto exortamos atodos 

militantes e simpatizantes da FRELIMO 
para maior engajamento neste 
processo, de modo que os nossos 
manifestos eleitorais e as realizações 
do Governo continuem como elementos 
que contém mensagens essenciais a 
serem transmitidos aos munícipes”, frisou 
Manasse.
De acordo com Caifadine Manasse, 
a FRELIMO encara este processo 
com maior tranquilidade, por se tratar 
de um Partido que sempre pautou 
pela construção de um Estado de 
Direito e Democrático, manutenção 
e consolidação das instituções do 
Estado. Daí que, segundo o Porta-
Voz da FRELIMO, o Partido vai à 
esta corrida eleitoral com um forte 
espírito democrático e cada vez mais 
galvanizada rumo a vitória nas 53 
autarquias e que os munícipes sabem 
que só com a gestão da FRELIMO, 
os municípios poderão continuar a 
prosperar. 
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Comiche promete 
aumento de 

infraestruras 
desportivas

M
uita festa e animação cultural, 
marcaram o início da campanha 
eleitoral da FRELIMO na Cidade 
de Maputo, onde Eneas Comiche 

é o Cabeça-de-Lista na corrida 
autárquica de 10 de Outubro próximo. 
O arranque oficial de “caça ao voto” da 
FRELIMO teve lugar no bairo de Laulane, 
no distrito municipal KaMavota. 
O Cabeça-de-lista da FRELIMO, Eneas 
Comiche, pediu votos aos munícipes, 
prometendo uma boa gestão da cidade 
capital do país, numa ocasião que foram 
apresentadas algumas orientações 
políticas e apelos ao voto e civismo.
A cerimónia incluiu o lançamento oficial 
de um torneio de futebol denominado 
“Mavilas Boy ”, no bairro da Polana-
Caniço, no âmbito da campanha eleitoral 
da FRELIMO.
Eneas Comiche disse que vai continuar a 

construir campos de futebol, incluíndo 
recintos muitiuso para a prática de 
diversas modalidades desportivas, 
assegurando haver condições para o 
cumpriento das promessa. 
“Assim podemos ocupar os nossos jovens. 
Temos ainda como aposta a construção 
de parques infantis, jardins entre outros 
espaços de lazer ”, disse Comiche.
O Cabeça-deLista da FRELIMO na 
Cidade de Maputo disse, ainda, estar 
satisfeito com aderência dos munícipes, 
onde interage com vendedores nos 
mercados, agricultores, transportadores, 
professores entre outros segmentos da 
sociedade.
“Sentimos que a agenda da FRELIMO, 
realmente merece a simpatia dos 
munícipes de Maputo. O que nós 
esperamos é que confirmem esta simpatia 
depositando o seu voto no Partido e 
no seu Cabeça-de-lista”, frisou Eneas 
Comiche.
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Presidente Nyusi 
inaugura Centro 
de Produçaõ de 

Ovos

O Presidente da República, 
Fil ipe Nyusi, inaugurou, 
há dias, o primeiro centro 
de produção de ovos 

férteis, localizado no distr ito da 
Namaacha, província de Maputo.
Segundo o Chefe do Estado, 
o empreendimento vai reduzir 
a importação de ovos férteis 
e aumentar a capacidade de 
produção de frango no país, cuja 
meta é atingir 128 mil toneladas 
até 2019, com vista a responder 
a necessidade de consumo 
estimada em 96 mil toneladas 
anuais.
O empreendimento possui uma 
capacidade de produção acima 
de seis milhões de ovos férteis 

por ano, o que vai contribuir na 
redução de importação de ovos 
férteis no país e vai aumentar a 
produção nacional de frango.
O Presidemnte Fil ipe Jacinto Nyusi 
destacou as acções em curso 
no país visando a redução de 
importações e do Imposto sobre 
o Valor Acrescentado.
Para o Chefe do Estado a 
inauguração do centro surge em 
resposta ao desafio do Governo 
na promoção da produção 
avícola no país, por ser o 
segmento pecuário que mais 
contribui para cobrir o défice 
de proteína animal, garantindo 
a segurança alimentar, geração 
de renda e de emprego.
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Tete saúda 
desempenho dos 

municípios da 
província

O 
Primeiro-Secretário Provincial da 
FRELIMO em Tete, Fernando Bemane 
de Sousa, disse não ter dúvidas 
relativamente ao bom desempenho 

dos presidentes das quatro autarquias sobre 
a gestão da FRELIMO, na medida em que 
souberam transformar os manifestos eleitorais 
em programas exequíveis, o que concorreu 
significativamente, para a melhoria das 
condições de vida dos munícipes.
“Reconhecemos os esforços que 
empreenderam, porque, apesar da crise 
financeira que afecta o mundo, o nosso 
país não é excepção, vocês deram o vosso 
máximo na criação de melhores condições 
dos munícipes”, sublinhou Fernando Bemane.
Bemane de Sousa apontou as vias de acesso, 
abastecimento de água e a iluminação 
pública como sendo as áreas que mais se 
destacaram, em termos de realizações.

Os presidentes dos Conselhos Municipais 
das vilas de Moatize e Nhamayabwe, 
respectivamente, Carlos Portimão e 
Alberto Amade poderão renovar os  
respectivos mandatos, caso a Frelimo 
ganhe as quintas eleições autárquicas 
de 10 de Outubro próximo naquele 
territórios, porque eles são os cabeça-
de-lista escolhidos durante as eleições 
internas deste partido político.
Para a cidade de Tete, a FRELIMO 
elegeu como cabeça-de-lista, César 
de Carvalho, que já foi edil durante 
dois mandatos, antes de Celestino 
Checanhanza. Para a vila de Ulónguè 
este Partido indicou como cabeça-
de-lista Evaristo Fidélis, em substituição 
de Armando Júlio, que não conseguiu 
renovar, ao perder nas eleições internas, 
nas quais concorria para o terceiro 
mandato.



7

FRELIMO em 
Inhambane afina 
máquina rumo a 

vitória 

A 
FRELIMO em Inhambane, através 
do seu Gabinete Provincial de 
Preparação de Eleições, pede 
apoio de todos os militantes 

na campanha eleitoral, no sentido de 
mobilizar os eleitores para votarem 
massivamente na FRELIMO no dia 10 de 
Outubro próximo.

Alcinda de Abreu Mondlane, Membro da 
Comissão Política e Chefe da Brigada 
Central de Assistência a Província de 
Inhambane, disse que o membro do 
Partido deve continuar a defender 
os valores da FRELIMO, facto que o 
diferencia dos outros partidos.

“A FRELIMO tem a missão de continuar 
a consolidar a Unidade Nacional e 

em cada autarquia, unida e coesa, 
vai conquistar o eleitorado. Sabemos 
que o militante da FRELIMO é simples, 
humilde, e é desta maneira que vamos 
conquistar o eleitorado”, disse Alcinda 
de Abreu Mondlane.

Segundo a Chefe da Brigada Central de 
Assistência a Província de Inhambane, 
a FRELIMO tem uma metodologia 
de trabalho bem definida, por isso, 
a postura dos membros vai ser de 
respeito e tolerância e transparência 
em todo o processo. 

“Somos por eleições livres, justas e 
transparentes no dia 10 de Outubro” 
destacou a Membro da Comissão 
Política.
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FRELIMO interage 
com médicos 

tradicionais em 
Sofala 

O 
Secretário do Comité Provincial 
do Partido FRELIMO em Sofala, 
Jaime Neto, disse durante um 
encontro com os praticantes 

da Medicina Tradicional, baseados na 
cidade da Beira, que aquela agremiação 
desempenha um papel fundamental na 
sociedade, dai o reconhecimento pelo 
Partido.
Jaime Neto assegurou que a sua formação 
política vai continuar a privilegiar aquela 
classe social, dada a imprtância do seu 
trabalho, tendo aproveitou a ocasião 
para pedir aos médicos tradicionais 
para votrem na FRELIMO, nas eleições de 
10 de Outubro próximo. “Com a FRELIMO 
podemos elevar a cidade da Beira ao 
nível que todos citadinos desta urbe 
almejam”, disse.
Jaime Neto manifestou o interesse de a 

FRELIMO em trabalhar com os médicos 
tradicionais. “Queremos entender os 
vossos principais constrangimentos no 
desempenho do vosso trabalho, bem 
como, para pedir o vosso voto rumo 
ao resgate do Município da Beira” 
sublinhou Neto  
Jaime Neto, aproveitou igualmente o 
momento para a presentar a Cabeça 
de Lista da FRELIMO na cidade da 
Beira, Augusta Maita.
Por seu turno, a representante da 
associações, Chica Gimo, louvou a 
iniciativa da FRELIMO em apostar numa 
mulher para encabeçar o processo 
Eleitoral Autárquico, para  a cidade 
da Beira e garantiu que tudo fará para 
mbilizar grande parte das mulheres da 
Beira, a votarem na FRELIMO no dia 
10 de Outubro próximo, para que pela 
primeira vez a cidade, seja dirigida por 
uma mulher.
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