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Ano Eduardo Mondlane
O Presidente da FRELIMO e Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, lançou oficialmente, 2019, como 
ano dedicado a Eduardo Chivambo Mondlane, 
Arquitecto da Unidade Nacional, na sequência de, 
a 3 de Fevereiro próximo, completar-se 50 anos da 
sua morte. A efeméride assinala-se sob o lema “50 
anos celebrando Eduardo Mondlane arquitecto 
da unidade nacional”, 

Eduardo Mondlane, Primeiro Presidente da FRELIMO, 
que dirigiu a Luta Armada de Libertação Nacional, 
morreu assassinado com o deflagrar de uma bomba 
que vinha numa carta, no dia 3 de Fevereiro de 
1969, em Dar-es-Salaam, Tanzânia.

O Presidente da FRELIMO considera a data, como 
ano do auge do processo da Luta Armada de 
Libertação Nacional, em que os moçambicanos 
foram postos à prova, com o assassinato bárbaro 
do seu Presidente, Eduardo Mondlane.

Passados 50 anos depois do seu desaparecimento 
físico, as lições de Mondlane perduram nos corações 
dos moçambicanos.

O Presidente da RELIMO espera que as 
comemorações da passagem de 50 anos da morte 
de Eduardo Mondlane sirvam para a reflexão 
e introspecção sobre os caminhos que estamos 
a trilhar, bem como, a contribuição de cada um, 
para fazer face aos desafios do presente, rumo à 
paz efectiva, onde o exercício democrático é uma 
realidade e se constrói a prosperidade para todo 
os moçambicanos.

O Presidente da FRERLIMO não encontra a 
melhor homenagem, que não seja assinalar o dia 
consagrado à paz e reconciliação nacional, num 
ano em que  se celebra 50 anos da morte do Doutor 
Eduardo Mondlane, o Herói e Arquitecto da Unidade 
Nacional. Homem que tudo dedicou, incluindo a sua 
própria vida, para que o sonho de um país livre, 
próspero e de felicidade fosse uma realidade.



3

FRELIMO saúda 
postura dos 

munícipes nas 53 
autarquias do país 

O 
Partido FRELIMO endereça 
saudações aos munícipes das 
53 autarquias do país, pela sua 
postura de civismo, patriotismo 

e respeito mútuo, demonstrados ao longo 
da campanha eleitoral para as eleições 
municipais de 10 de Outubro do ano em 
curso. 
O Reconhecimento é feito pelo Roque Silva 
Samuel, na qualidade do Secretário Geral 
da FRELIMO, que no quadro deste processo 
escalou algumas províncias para reforçar a 
campanha do seu Partido, rumo as vitórias 
nesta corrida eleitoral autárquico.
Nos Municípios por onde passou, com 
destaque para as cidades de Maputo, 
Beira, Nampula e Quelimane, os principais 
municípios do país, Roque Silva deixou 
mensagem de satisfação aos militantes, 
simpatizantes do Partido e a população em 
geral, pela sua postura de união, cidadania,  
numa nação cada vez mais democrática.
Segundo o Secretário Geral da FRELIMO, 
os esforços do Presidente, Filipe Jacinto 

Nyusi, no sentido de trazer a paz efectiva 
no país está a produzir resultados, 
sendo que é preciso garantir a todos os 
cidadãos que as eleições autárquicas 
de 10 de Outubro vão acontecer num 
ambiente tranquilo e alerta a todos para 
continuarem vigilantes, face aos discursos 
intimidatórios. “A escolha que os munícipes 
vão fazer deve ser baseada na paz”, 
sublinhou Roque Silva.
Para o Secretário Geral da FRELIMO, as 
eleições são uma forma de consolidação  
da democracia muitipartidária, onde o 
cidadão não deve sofre imposições para 
fazer as suas escolhas. Acrescentou ainda 
que os eleitores não têm que se dirigir às 
mesas de votação sob ameaças de quem 
quer que seja.
Ao membros da FRELIMO, Roque Silva exorta 
para que sejam os principais portadores 
de mensagem da paz, civismo e de união 
entre os moçambicanos, não somente nos 
períodos eleitorais, mas também em todos 
os processos do desenvolvimento de 
Moçambique.
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Vitória da FRELIMO 
em Quelimane é 
importante para 

munícipes

O 
Secretário Geral da FRELIMO, 
Roque Silva, disse que a vitória do 
Partido nas eleições autárquicas 
de 10 de Outubro, no Município 

de Quelimane, é de extrema importância 
para a vida de todos os citadinos da urbe, 
incluindo aqueles que estão alinhados do 
lado dos outros partidos e felicita aos 
eleitores pela sua participação activa e, 
sobretudo, pela sua postura pacífica nesta 
corrida eleitoral.
Para Roque Silva, que de 4 a 5 de Outubro, 
escalou a província da Zambézia para 
reforçar a campanha do seu Partido, 
disse ser imperioso recuperar a cidade de 
Quelimane, na medida em que nos últimos 
anos, que está sob gestão do outro partido, 
não só parou no tempo, como também 
recuou e a FRELIMO pretende inverter esta 
tendência.
“Quelimane é uma cidade que deve ser 

referência no país e no mundo em geral, 
porque reúne todas as condições para 
o efeito e para que isso aconteça é 
preciso votar na FRELIMO no dia 10 de 
Outubro, para juntos trabalharmos rumo 
a modernização desta urbe. Queremos 
vencer em Quelimane para podermos 
resolver o problema da falta de limpeza 
nas valas drenagens, de abastecimento 
de água nos bairros, que continuam 
a ser uma contrariedade para muitos 
munícipes.”, frisou o Secretário Geral da 
FRELIMO.
Na cidade de Quelimane, para além de 
ter orientado um “Show Mício”, no bairro 
Brandão, onde apresentou o Cabeça de 
Lista da FRELIMO, Carlos Carneiro, Roque 
Silva juntou-se a centenas de militante e 
simpatizantes do Partido, numa caravana 
que percorreu quase todos os bairros da 
autarquia.
Gurúè, Maganja da Costa e Mucuba, 
foram outra autarquias da província da 
Zambézia escaladas pelo Secretário 
Geral da FRELIMO.
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Comiche apela 
maior afluência 

às mesas de 
votação

E neas Comiche, Cabeça-de-lista da 
FRELIMO para as eleições autárquicas 
de 10 de Outubro, a nível do Município 
da cidade de Maputo, apela aos 

potenciais eleitores  para afluírem em massa às 
urnas para votarem no seu Partido.
Para Comiche, os eleitores não podem se 
acomodar nos cantos de vitória sem votar. e 
que a vitória que se canta durante a campanha 
deve ser manifesta para a concretização do 
plano de governação.
Durante o contacto interpessoal com os 
munícipes nos bairros  da cidade de Maputo, 
Comiche deixou promessas de melhorar cada 
vez mais a capital do país, sobretudo nas 
periferias. Eneas Comiche manteve encontros 
com várias associações, como é o caso da 
Associação dos Médicos Tradicionais de 
Moçambique, pedindo voto para FRELIMO. Os 
membros desta associação garantiram voto a 
FRELIMO, afrimando que sempre se identificaram 

com os projectos do Partido, sendo por isso 
que irão apostar no seu manifesto.
 “Não podemos quebrar a tradição. Nós aqui 
presentes, os que não puderam vir, os nossos 
filhos, esposas, vamos todos votar na FRELIMO. 
O Cabeça de Lista da FRELIMO, Eneas 
Comiche, já esteve a dirigir o município por 
algum tempo, mas depois deu espaço para 
outros quadros. A FRELIMO voltou depositar 
confiança nele para dirigir a Cidade de 
Maputo. Por isso que dissemos que estamos 
consigo e iremos trabalhar juntos”, afirmaram.
Eneas Comiche mostrou-se confiante na 
vitória nas eleições de 10 de Outubro, de 
pois de escalar os bairros da capital do país, 
mas disse ser necessário que todos se dirijam 
às mesas de voto para confirmar a vitória da 
FRELIMO.
Comiche disse não estar surpreso pelo apoio 
dos munícipes da cidade de Maputo.“Nunca 
duvidamos do apoio de todos os citadinos 
de Maputo e com essa energia, sentimos que 
iremos ganhar nas 53 autarquias do país”, 
disse.
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Maita promete 
melhorar 

saneamento do 
meio nos bairros

A 
Cabeça-de-Lista da FRELIMO na 
cidade da Beira, Augusta Maita, 
disse  que caso o seu Partido saia 
vencedora nas eleições autárquica 

de 10 de Outubro próximo, vai melhrorar o 
sistema de saneamento do meio, construir 
fontes de abastecimento de água, 
melhorar as vias de acesso, entre outras 
condições essenciais básicas.
Augusta Maita, que no decorrer desta 
campanha eleitoral privilegiou contacto 
interpessoal, encontros com diferentes 
grupos da sociedade civil e comícios 
populares, em todos os bairro da 
cidade da Beira, aponta entre várias 
prioridades no Mnifesto Eleitoral da 
FRELIMO, a necessidade de construção 
de mais infraestruturas básicas, com maior 
enfoque para o alargamento da rede 
de abastecimento da água potável, por 

forma a minimizar o sofrimento dos 
munícipes, principalmente na periferia 
da cidade.
Segundo Augusta Maita, a situação 
que se nota nos bairros da autarquia 
da Beira é de lamentar, onde alguns 
moradores  reclamam falta de quase 
tudo, chegando a afirmar estarem 
a viver uma situação de total 
esquecimento por parte da actual 
gestão da autarquia. 
Para reverter este cenário, a Cabeça 
de Lista da FRELIMO na cidade 
da Beira, pede aos munícipes para 
votarem no programa do seu Partido  
para que esta situação mude para o 
melhor, porque, segundo Augusta Maita, 
a FRELIMO sempre trabalhou para a 
melhoria das condições de vida de 
todos os cidadãos.
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Cololo promete 
repor transporte 

público em 
Nampula

N
amicopo, o mais extenso e populoso 
bairro da cidade de Nampula, foi o 
local escolhido pelo Partido FRELIMO, 
para encerrar a sua campanha 

eleitoral, com vista as eleições autárquicas 
de 10 de Outubro corrente.
Amisse Cololo António, que lidera a lista 
da FRELIMO nesta corrida eleitoral, disse 
perante centenas de eleitores, dentre 
militantes, simpatizantes do Partido e 
munícipes em geral, que em caravanas, 
dirigiram-se àquele bairro, que no caso 
da vitória vai recuperar a frota normal 
dos transportes públicos de passageiros e 
alargar o seu horário de circulação, por 
forma a abarcar os estudantes do período 
nocturno e outros utentes.
Na ocasião, Cololo voltou a apelar a 
vigilância de todos face àqueles que 
procuram criar um ambiente de desordem e 

violência, ao longo de todo este processo.
“A polícia está em prontidão para 
neutralizar os agressores ou outros grupos 
que queiram instalar violência no seio da 
convivência pacífica e harmoniosa dos 
munícipes. Queremos que este processo 
decorra de forma ordeira para que no 
dia 11 de Outubro possamos festejar os 
resultados alcançados nas mesas das 
assembleias de voto”, disse o Cabeça 
de Lista da FRELIMO na autarquia de 
Nampula, acrescentando que o seu 
Partido é e sempre será pela paz em todo 
o território nacional.
Para encerrar em grande, a FRELIMO, na 
cidade de Nampula, juntou milhares de 
militantes, simpatizantes e populaçõe em 
geral, na caravana que percorreu várias 
arterias da autarquia, numa manifestação 
de satisfação pela forma como decorreu 
o processo da campanha eleitoral.
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Carlos Carneiro 
promete uma 
governação 

participativa em 
Quelimane

O 
Cabeça de Lista da FRELIMO 
para a autarquia de 
Quelimane, Carlos Carneiro, 
garante que caso vença as 

eleições autárquicas de 10 d Outubro 
próximo, vai apostar numa governação 
participativa e inclusiva, onde todos 
os munícipes terão oportunidade de 
contribuir com o seu potencial para o 
desenvolvimento da urbe.
Carlos Carneiro, que no décimo 
dia da campanha elitoral, escalou 
o bairro de Namuino, arredores de 
Quelimane, disse estar a par de todas 
as preocupações dos munícpes de 
Quelimane, com maior destaque para 
aproblemática da falta de emprego 
e habitação para jovens. O Cabeça 
de Lista da FRELIMO aponta como 

uma das soluções para acabar com 
estas enquietações, a promoção de 
iniciativas empreendedoras para os 
jovens, através da operacionalição 
do Fundo de Aliívio a Pobreza 
Urbana, existente na edilidade. 
“Há muitos jovens hoje em Quelimane 
que clamam pela falta de 
oportunidades de emprego, que 
clamam pelo financiamento das 
suas iniciativas empreendedoras e a 
gestão da FRELIMO nesta autarquia 
vai criar condições financeiras para 
apoiar os munícipes”, disse Carneiro.
Ainda em Namuino, Carlos Carneiro 
prometeu construir uma escola do 
ensino pré-universitário, melhoramento 
das vias de acesso, abertura de mais 
fontes de abastecimento de água e 
reforçar a segurança pública.
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Calisto Cossa 
promete resolver 

problemas dos 
munícipes  

A
pesar da variação constante 
do estado do tempo nos últimos 
dias na cidade da Matola e 
provincial de Maputo, a FRELIMO 

e seu cabeça-de-lista, Calisto Cossa, 
não deixaram de sair a rua para pedir 
voto. 
As actividades decorreram em quase 
todos os bairros, com o desdobramento de 
caravanas para ouvir as preocupações 
dos munícipes e eleitores..
Neste trabalho, Calisto Cossa ficou 
a saber, por exemplo, que o bairro 
de Mapandame tem problemas do 
saneamento do meio ambiente, vias de 
acesso, corrente eléctrica, água potável, 
transporte, espaços de lazer e para 
actividades desportivas bem como o 
Direito de Uso e Aproveitamento de Terra..
Contudo, alguns residentes reconheceram 

os feitos da da governação da FRELIMO 
na Matola, pelo que deram garantias 
de voto no dia 10 de Outubro.
O Cabeça de Lista da FRELIMO no 
Município da Matola recordar  aos 
munícipes que foi graças ao seu Partido 
que  muitos bairros da autarquia 
registaram um crescimento pelo menos 
nos últimos cinco anos. “Só a FRELIMO 
é que está em condições de responder 
cabalmente a todas as preocupações 
dos munícipes”, frisou Calisto Cossa.
Segundo Calisto Cossa, o processo 
de atribuição de DUATs, iniciado em 
2015, vai abranger todos os 43 bairros 
da Matola e acrescenta: “Melhores 
condições de vida virão e Matola 
será uma autarquia de referência no 
país, pois há condições para o efeito, 
bastando para isso que cada eleitor 
confirme a vitória da FRELIMO na 
próxima quarta-feira”.
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