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Exemplo eloquente do convívio 
democrático

V Eleições Autárquicas de 10 de Outubro-2018

O Primeiro Presidente de Moçambique Independente, 
Samora Moisés Machel, é homenageado a 19 de Outubro 
em Mbuzini, África do Sul, local onde perdeu a vida no dia 
19 de Outubro de 1986. Samora Machel continuará vivo na 
memória e nos coraçoes de todos os moçambicanos, um 
lutador pela libertação do país e da região.



2

Director: Caifadine  Manasse 

Editor: Amosse Macamo

Chefe de Redação: Isac Nhabinde

Fotografia: Bonifácio Serra e Acamo 
Maquinasse

Revisão: Fernando Chiconela

Design e Paginação: Pedro Tiago e 
Nelton Gemo

Endereço: Rua da Frente de  

Libertação de Moçambique n° 221, 

Cidade de Maputo 

Tel.: 21490 181/9 

Fax. 21490 849

e-mail: boletim@frelimo.org.mz

Ficha Técnica

Nota Editorial 

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 

Colaboração: António Mauvilo, 

Adilson Virgílio, Emeriy Kere-Kere, 
Sidio Macuácua, Euse Patrício, 
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Sob direcção do Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da FRELIMO 
e Presidente da República de Moçambique, teve lugar, no dia 17 de 
Outubro de 2018, na Sede Nacional da FRELIMO, a 21ª Sessão Ordinária 
da Comissão Política, para analisar a actual situação política, económica 
e social do Partido e do País.

A Comissão Política apreciou a informação do Gabinete Central de 
Preparação de Eleições Autárquicas que culminou com a votação no 
dia 10 do corrente mês, e considera que o pleito, decorreu num clima de 
civismo, cidadania e respeito mútuo, prova inequívoca do engajamento 
dos moçambicanos na consolidação da democracia. 

A Comissão Política saúda ao povo moçcambicano, pela participação 
massiva no processo de votação e congratula o engajamento dos 
membros, militantes que, de forma cívica, pacífica e ordeira exerceram o 
seu direito de voto, renovando a confiança na FRELIMO, conforme os 
resultados de apuramento intermédio nas 53 autarquias.

A Comissão Política considera que o maior reconhecimento que se pode 
prestar aos munícipes, por terem votado na FRELIMO, deve consistir na maior 
promoção da sua qualidade de vida, criando-se mais oportunidades com 
vista a promoção do desenvolvimento económico, social e cultural, com 
especial enfoque a população residente na zona autárquica. 

A Comissão Politica saúda ainda a todos os actores do processo eleitoral 
pelo seu empenho, entrega e dedicação, o que contribuiu para o sucesso 
deste exercício.   

A Comissão Política felicita o Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI pelo início do processo de Desmilitarização, Desmobilização  e 
Reintegração dos homens armados da Renamo, passo determinante para 
uma paz efectiva e duradoura, acto que deve continuar a merecer a 
atenção e apoio de todos os moçambicanos. A Comissão Política exorta a 
todos os parceiros e à comunidade internacional a continuarem a prestar 
todo o apoio necessário para a conclusão com sucesso deste processo. 

A Comissão Política saúda ainda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI pela direcção: Das celebrações do 25 de Setembro, dia das Forças 
de Defesa de Moçambique, da cerimónia da passagem dos 26 anos da 
Assinatura do Acordo Geral da Paz e do lançamento do Ano dedicado 
à Eduardo Mondlane(2019), Primeiro Presidente da FRELIMO e Arquitecto 
da Unidade Nacional. Da Cerimónia do lançamento do Programa “Água 
para Vida”, denominada PROVIDA, um Projecto Nacional de Abastecimento 
de Água. 

A Comissão Política exorta todos os membros, simpatizantes, munícipes e a 
população em geral, para que continuem a acompanhar o processo de 
divulgação dos resultados eleitorais com calma e serenidade. 

A Comissão Política estende a exortação a todos os partidos políticos 
para que dêem o seu contributo, através da educação política e cívica  
dos seus membros e dos cidadãos em geral, para a paz e estabilidade 
do país, abstendo-se de incitar a linguagem de ódio e violência. A 
Comissão Política renova a exaltação ao trabalho das Forças de Defesa 
e Segurança, na prevenção e combate ao crime, acidentes de viação, 
na protecção das populações e na manutenção da ordem, segurança e 
tranquilidade públicas, em todo o território nacional.



3

Exemplo 
eloquente 

do convívio 
democrático 

O 
Presidente da República Filipe 
Jacinto Nyusi, considera as Eleições 
Autárquicas, realizadas a 10 de 
Ourubro corrente, um momento 

de exaltação do exercício do direito de 
participação da vida democrática, assim 
como do cumprimento do dever de cidadania, 
à luz da Lei fundamental, a Constituição da 
República.
Numa comunicação à Nação moçambicana, 
por ocasião da realização das Quintas 
Eleições Municipais, o Chefe do Estado 
endereça uma saudação calorosa a todo o 
povo moçambicano e de forma particular os 
munícipes das 53 autarquias, pelo exemplo de 
respeito pela diferença de convicções e opções 
políticas. “O meu grande apreço vai, igualmente, 
para todos os co-cidadãos que exerceram o 
seu direito constitucional, contribuindo desta 
forma, para o fortalecimento da democracia em 
Moçambique”, frisou o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi.
Para o Chefe do Estado, estas eleições 
constituem um exemplo eloquente do convívio 
democrático, não obstante o resgisto de alguns 

acto de violência condenáveis. Sublinhou o 
facto de o país ter sido capaz de realizar 
eleições com sucesso, apesar das várias 
adversidades económicas que moçambique 
atravessa, o que constitui um paço importante 
para a paz e estabilidade.
O Presidente Filipe Jacinto Nyusi destaca o 
facto de estas eleções terem sido as mais 
participadas de sempre e as que registaram 
menos casos de violência. “Mais uma vez 
demostramos ao mundo inteiro a nossa 
maturidade política, o que deve constituir 
orgulho para todos nós”, disse.
Na comunicação, o Chefe do Estado felicita 
ainda os partidos políticos, os principais 
protagonistas deste processo, por terem 
sabido orientar os seu membros, a observarem 
o respeito pela Lei, pelo outro e pela tolerância, 
valores que, segundo o Presidente Nyusi, devem 
prevalecer e consolidados. Sauda ainda 
os órgãos eleitorais, a todos os níveis, pelo 
seu empenho e profissionalismo, garantindo 
que este processo decorrece dentro dos 
parámetros legalmente previstos. “congratulo 
também  aos órgãos de comunicação social 
por mobilizar os cidadãos a manter um 
comportamento pacífico”.
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Coordenador da 
Renamo perdeu 

oportunidade de 
se afirmar como 

dirigente político

O 
Porta-Voz da FRELIMO, 
Caifadine Manasse, 
considera que as 
declarações feitas pelo 

coordenador da comissão política 
do maior partido da oposição, 
revelam problemas internos na sua 
liderança.
Segundo Manasse, não há 
coordenação no seio daquele 
partido, na medida em que, a dado 
momento o secretário-geral da 
Remamo vem ao público a afirmar 
que o processo eleitoral foi pacífico 
e o seu coordenador nacional, 

ameaçar romper o diálogo com o 
governo. 
“Com estas ameaças, a FRELIMO 
entende que o coordenador da 
Renamo perdeu oportunidade de 
se afirmar como dirigente político”, 
disse Manasse.
De referir que que a FFRELOIMO 
sai das eleições reforçada, por 
considerar-se vencedor nas 44 
autarquias no total de 53, na 
votação de 10 de Outubro. 
Quanto às autarquias onde 
perdeu ou não conseguiu resgatar, 
a FRELIMO aceita os resultados e 
promete trabalhar para reverter a 
situação nas próximas eleições.
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FRRELIMO festeja 
vitória na Cidade 

de Maputo

O Partido FRELIMO na cidade 
de Maputo está em festa. 
Tudo porque a Comissão das 
Eleições da Cidade declarou 

o Partido como o vecedor das eleições 
autárquicas de 10 de Outubro.
Num universo de 615 537 eleitores, 389 
302 foram votar (63.14 por cento) e 227 
235 (36.86 por cento) não foram às urnas. 
Dos que foram, 214 103 (56.95 por cento) 
votaram na FRRELIMO, 136947 (36.43 
por cento) na Renamo e 19269 (5.13 por 
cento) no MDM, resultados que marcam o 
regresso de Eneas Comiche na frente dos 
destinos da Capital do país.
Comiche já sabe de onde vai começar 
a sua governação: dos bairros mais 
desfavorecidos da urbe. Para ele estes 
“devem merecer a nossa particular atenção 
no sentido de transformarmos a nossa 
cidade em mais urbanizada, mais l impa, 

mais bela, empreendedora e próspera”.
De 2004 e 2008, novas dinâmicas surgiram 
na Cidade de Maputo, assim como novos 
desafios. Comiche diz estar consciente 
disso, assegurando que durante a 
campanha eleitoral fez a auscultação de 
todos eles.
Segundo Eneas Comiche, a missão é 
implementar seu projecto de governação 
sem fugir daqueles que ele considera os 
mais gritantes problemas na actualidade 
da cidade, nomeadamente, questão da 
redução da pobreza, o emprego para 
jovens, os mercados e o saneamento do 
meio.
O cabeça-de-lista da FRELIMO fez estes 
pronunciamentos em meio a cânticos dos 
seus “camaradas” que comemoravam a 
vitória do seu Partido na capital do país. 
A FRELIMO, na autarquia da cidade 
de Maputo, ganhou com 214103 votos, 
equivalentes à 56.95 por cento, seguida 
pela Renamo e o MDM com 36.43 por 
cento e 5.13 por cento, respectivamente.
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FRELIMo enaltece 
papel do 

professor em 
Gaza

P
or ocasião da passagem 
de 12 de Outubro, dia dos 
professores, o Camarada Daniel 
João Matavel, 1º Secretário do 

Comité Provincial, acompanhado 
pelos membros do Secretariado do 
Comité Provincial e Secretariados das 
Organizações Socais da FRELIMO em 
Gaza, participaram nas cerimónias 
desta efeméride na Cidade de Xai-
Xai, caoital provincial de Gaza.
A FRELIMO em Gaza endereça 
uma mensagem de saudação aos 
professores pelo trabalho realizado 
na busca de soluções dos problemas 
que o País atravessa e encoraja-os 
a continuarem a trabalhar face às 

adversidades aliadas a conjuntura 
internacional.
Daniel Matavele destacou, num 
outro desenvolvimento, os feitos 
do Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, no diálogo com a 
Renamo e todas as forças vivas 
da sociedade na busca da Paz 
efectiva e duradoura, Unidade 
Nacional e o amor ao próximo.
Por seu turno, a Organização da 
Mulher Moçambicana, em Gaza, 
reuniu-se recentemente para fazer  
balanço do processo eleitoral 
autárquico e delinear estratégias 
tendo em vista os próximos desafios 
eleitorais.
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Isaura Nyusi 
na luta contra 

cancro

A 
Primeira Dama de Moçambique 
Isaura Nyusi, lançou recentemente,  
a campanha de sensibilização 
contra o cancro no adulto e na 

infância, cujo objectico é alertar as famílias 
sobre os principais sinais e sintomas do 
cancro, assim como convidá-las a aderir 
aos locais onde se faz o rastreio para 
que, em caso de confirmação, se faça o 
tratamento na fase precoce da doença. 
Falando no acto de lançamento da 
campanha, Isaura Nyusi explicou que a 
situação é agravada pelo impacto do 
HIV/SIDA, que surge associado a vários 
tipos de doenças cancerígenas, com 
destaque para o Sarcoma de Kaposi, 
alguns tipos de linfomas e o cancro do 
colo do útero.
Segundo a Primeira Dama, o papel de 
advocacia prestado pelo seu Gabinete  

é crucial para a mobilização da 
população moçambicana, em particular 
as mulheres, e para a sensibilização 
das famílias sobre a importância do 
reconhecimento dos sinais precoces do 
cancro e de como proceder em caso 
de suspeita.
De referir que Esposa do Presidente 
da República,  Isaura Ferrão Nyusi, tem 
estado a realizar visitas de trabalho às 
Províncias, no âmbito da catalização 
de iniciativas-modelo da área de 
educação e replicáveis em benefício 
dos grupos mais vulneráveis das 
comunidades. Ainda este ano, a Esposa 
do Chefe do Estado inaugurou salas de 
aulas e ofereceu material escolar aos 
alunos, nas Escolas Primárias do 1º e 
2º Graus de Tsoveca e Nhangono, no 
Distrito de Bilene, província de Gaza. 
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