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Níveis de produção aumentaram 
nos últimos anos no país

Lançada Campanha Agrária 2018/2019

Por ocasião da passagem dos 33 anos da criação 
da Organização CONTINUADORES, assnalados a 25 
de Outubro, A FRELIMO junta-se a voz do saudoso 
Presidente da República Samora Machel, que atribuiu às 
crianças moçambicanas a poética frase de “Flores que 
nunca Murcham».

FRELIMO felicita CONTINUADORES
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Moçambique 

Avança 
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A
s Brigadas Centrais da FRELIMO, lideradas pelos 
Membros da Comissão Política, deslocaram 
às províncias e cidade de Maputo, de 28 de 
Outubro a 3 de Novembro do ano em curso, com 

objectivo de agradecer o voto depositado pelos 
munícipes, à favor da FRELIMO nas 53 autarquias na 
eleição de 10 de Outubro de 2018. 

Do mesmo modo, a FRELIMO agradece ao eleitorado 
pelo comportamento exemplar demonstrado durante 
a campanha eleitoral e no dia da votação, fazendo  
com que o processo decorresse num ambiente 
pacífico e ordeiro, fortalecendo cada vez mais a 
nossa democracia.

A FRELIMO intensificar a exortação aos militantes, 
simpatizantes do Partido e aos cidadãos em geral, 
para continuarem a participar massivamente em 
todos os processos eleitorais, pois, só desta forma, 
tornaremos a nossa democracia cada vez mais 
consolidada.

As Brigadas Centrais da FRELIMO 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 os próximos desafios 
eleitorais, como foco principal, sendo necessário os 
militantes continuarem com acções de reforço do 
trabalho 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, trabalho 
que está sendo liderado, de forma sábia, pelo 
Presidente da FRELIMO e Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, onde já foram alcançados consensos 
no pacote de descentralização e desmilitarização 
dos homens armados do maior partido da oposição 
no país.

A FRELIMO considera o processo das eleições 
autárquicas de 10 de Outubro último, justo e 
transparente e aceita os resultados alcançados 
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Níveis de 
produção 

aumentaram nos 
últimos anos no 

país

O 
Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, orientou 
recentemente, o lançamento 
da Campanha Agrária para o 

período de 2018/2019, numa cerimónia 
realizada na localidade de Mpaka, 
distrito de Balama, na província de 
Cabo Delgado.
Na cerimónia, que contou com a presença 
de agricultores vindos de todos os 
distritos da província, o Chefe do 
Estado disse que os níveis de produção 
aumentaram nos últimos três anos no 
país, não obstante os constrangimentos 
provocados pelas cheias, inundações e 
pela seca prolongada.
Os números anunciados pelo Presidente 
da República apontam para pouco mais 
de três milhões de toneladas de cereais,  
na Campanha Agrícola 2017/2018, o 

correspondente a um crescimento de 
na oredem 2.8 por cento.
Em termos de perdas, o Chefe do 
Estado disse que na campanha 
anterior houve perdas de 274.4 mil 
hectares de culturas diversas em todo 
o país, devido as inundações, pragas 
e estiagem.
Sobre a comercialização agrícola 
no país, o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, desafiou o sector do comércio 
a encontrar soluções urgentes para 
dinamizar a produção agrícola, 
apelando aos agricultores para 
continuarem engajados na produção e 
definirem os preços dos seus produtos.
O Presidente da República manifestou-
se optimista em torno da Campanha 
Agrária 2018/2019, a avaliar pelo 
prognóstico climatérico, que indica 
chuvas abaixo do normal até final do 
ano em curso.  
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Filipe Nyusi 
enaltece papel da 
Ingreja Anglicana 
em Moçambique

O Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, reconhece 
o envolvimento da Igreja 
Anglicana, no processo de 

busca da paz no país e encoraja os 
crentes desta congregação religiosa 
a continuarem a disseminar valores que 
contribuam para a cultura da paz, 
consolidação da unidade nacional, 
reconciliação entre os homens e reforço 
de espírito de trabalho.
O Presidente Nyusi deixou este sentimento 
em Maputo, aos crentes da Igreja 
Anglicana, durante a recente celebração 
do 125º aniversário da fundação da 
Diocese dos Libombos.
O Chefe do Estado deu como exemplo, 
o projecto Transformação de Armas 
em Enxadas, levado a cabo por esta 
congregação religiosa e pelo Conselho 
Cristão de Moçambique, logo depois 

da guerra de desestabilização em 
Moçambique.
“Esta é uma experiência que pode 
ser fundamental para o processo 
de desarmamento, desmobilização 
e integração dos homens armados 
da Renamo”, frisou o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi, acrescentando que o 
envolvimento da Igreja Anglicana vai 
além do campo espiritual, estendendo-
se ainda na esfera social, com maior 
enfoque para as áreas da educação 
e saúde.
O Chefe do Estado renovou aos 
anglicanos, o compromisso de trabalhar 
para a realização do projecto de 
mudança, visando a consolidação de 
um país cada vez mais unido, solidário, 
coeso, soberano, democrático, em paz, 
de equidade e justiça social.
De referir que as celebrações do 125º 
aniversário da sua fundação da Diocese 
dos Libombos este ano, foi celebrado 
sob o lema “125 anos semeando a fé, 
amor e paz”.
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FRELIMO aposta 
na governação 

participativa 
na cidade de 

Maputo

A 
FRELIMO, na cidade de Maputo, 
vai apostar numa governação 
participativa e inclusiva, em 
todos os munícipes se sintam 

parte integrante da gestão municipal.
A informação foi avançada pela Membro 
da Comissão Política e Chefe da Brigada 
Central de Assistência à Cidade de 
Maputo, Margarida Talapa, durante um 
encontro com os militantes, simpatizantes 
da FRELIMO e os munícipes  em geral, para 
agradecer o voto depositado ao Partido, 
na votação de 10 de Outubro último.
“Agradecemos, mais uma vez pela confiança 
depositada na FRELIMO para dirigir os 
destinos desta cidade nos próximos cinco 
anos, sob liderança de Eneas Comiche. 
Agrademos ainda ao eleitorado pelo 
comportamento manifestado durante a 
campanha eleitoral e no dia da votação. 
Foi um processo pacífico e ordeiro que 

fortalece a nossa democracia”, frisou 
Margarida Talapa.
Por seu turno, o Cabeça de Lista 
FRELIMO na Cidade de Maputo, Eneas 
Comichje, disse na ocasião, esperar maior 
engajamento de todos os militantes da 
FRELIMO e dos munícipes em geral, tendo 
como base a experiência resultante da 
revisão constitucional, no âmbito da 
descentralização e da aplicação das 
leis 6 e 7/2018.
“Estas eleições autárquicas constituem o 
primeiro ensaio, onde pudemos avaliar 
os aspectos que devem ser melhorados 
em termos de abordagem, de modo 
a continuarmos a vencer os próximos 
desafios eleitorais”, disse Comiche 
avançando que depois da investidura 
como Presidente do Conselho Minicipal, 
vai implementar o programa “Nxuna 
Maputo”, bairro a bairro, contando com 
a colaboração de todos os munícipes.  
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Do Rosário 
apela maior 

articulação entre 
autarquias e 

órgãos eleitorais

O 
Membro da Comissão Política 
da FRELIMO e Chefe da 
Brigada Central de Assistência 
à província do Niassa, Carlos 

Agostinho do Rosário, apelou aos 
munícipes das quatro autarquias onde 
o Partido venceu nas eleições de 10 de 
Outubro último, no sentido de concentrar 
o seu apoio aos órgãos eleitos para 
assegurar a prestação de serviços 
sociais básicos.
Carlos Agostinho do Rosário que 
recentemente trabalhou nas quatros 
autarquias que a FRELIMO venceu nas 
eleições municipais nomeadamente 
Lichinga, Metangula Mandimba e 
Marrupa, para agradeceu o voto 
depositado, destacou a participação 

massiva dos eleitores nos processos 
de recenseamento, campanha 
eleitoral e na votação, momentos que 
segundo disse, foram caracterizados 
pelo civismo, ordem e tranquilidade.
De acordo com o Membro da 
Comissão Política, a actitude dos 
cidadãos neste processo, demonstra 
que todos querem ver as cidade e 
vila autárquicas a desenvolverem. 
“Querem a melhoria dos serviços 
de abastecimento de água, saúde, 
educação, comércio, vias de acesso, 
entre outras condições básicas que 
contribuem para o desenvolvimento 
local”, sublinhou Carlos do Rosário.
Entretanto, a FRELIMO no Niassa, 
promoveu uma marcha pelas principais 
artérias da cidade de Lichinga como 
forma de comemorar a vitória.
.
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FRELIMO assume 
desafios para 

melhorar 
desempenho em 

Sofala 

A 
Brigada Central da FRELIMO na 
província de Sofala, chefiada 
pelo Membro da Comissão Política 
, Aire Aly, trabalhou recentemente, 

nos cinco municípios da província, para 
uma análise mais aprofundada sobre 
como decorreu o processo das eleições 
autárquicas de 10 de Outubro último.
A visita, segundo Aires Aly, tinha ainda em 
vista agradecer os munícipes pela forma 
ordeira como participaram na campanha 
eleitoral e na votação do dia 10 de 
Outubro. Agradeceu igualmente aos 
militantes da FRELIMO pela sua entrega 
e dedicação neste processo.
A FRELIMO nesta parcela do país, 
acredita que apesar de ter vencido 
em quatro deles, nomeadamente Dondo, 
Nhamatanda Gorongosa e Marromeu, 

ainda tem muitos desafios para melhorar 
o seu desempenho.
Para Aires Aly, a vitória da FRELIMO nas 
quatro autarquias de Sofala, significa 
dar continuidade a construção de 
escolas, hospitais, abertura de novas 
estradas, fontes de abastecimento de 
água, criação de ambiente para o 
aumento de investimentos.
Sobre os resultados, Aires Aly considera-
os aceitáveis, contudo defende que a 
FRELIMO podia ter feito mais. 
A Brigada  Central  da FRELIMO 
manteve igualmente contacto com 
os seus membros da base assim como 
simpatizantes, para definir acções 
futuras, com as atenções viradas 
para nas próximas eleições gerais e 
provinciais de 2019.
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FRELIMO reitera 
cumprir 

Manifesto 
Eleitoral em 
Inhambane

A 
FRELIMO, na Vila Autárquica 
da Massinga reitera cumprir 
e fazer cumprir com o seu 
Manifesto Eleitoral, que ditou 

a sua vitória nas eleições do dia 10 
de Outubro último.
Esta informação foi prestada pelo 
Membro do Comité Central da 
FRELIMO e Chefe Adjunto do Gabinete 
Provincial de Preparação de Eleições 
na província de Inhambane, Daniel 
Chapo, que falava num encontro com 
os agentes económicos, fazedores 
da cultura, transportadores semi-
colectivos e desportistas, para 
agradecer o voto depositado à 
FRELIMO.
Segundo Daniel Chapo, a FRELIMO vai 
cumprir com o seu Manifesto Eleitoral, 

melhorando as condições de vida 
dos munícipes da vila da Massinga 
em particular e nos catorze distritos 
que compõem a província.
“Logo que fomos eleitos no dia 10 
de Outubro, no dia 16 do mesmo 
mês viemos aqui na vila da Massinga 
para lançarmos um grande projecto 
de reabilitação das vias de 
acesso, isto porque como partido 
reconhecemos que durante esses 
cinco anos passados pecamos muitos 
e assumimos, por isso estamos a fazer 
de tudo para melhorarmos as nossas 
vias de acessos, brevemente vamos 
ampliar o sistema de abastecimento 
de água da vila”, anunciou Daniel 
Chapo.
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FRELIMO assume 
desafios para 

melhorar 
desempenho em 

Sofala 

P
assam 33 anos desde de que a 
Organização CONTINUADORES foi 
criada a 25 de Outubro de 1985.
O Presidente da República Samora 

Machel que possuía grande amor, 
admiração e afecto pela criança, atribuiu 
às crianças moçambicanas a poética 
frase de “Flores que nunca Murcham”.
A FRELIMO junta a sua voz, a de toda a 
criança, da CONTINUADORES, dos pais e 
dos encarregados de educação, nesta 
efeméride.
O Partido FRELIMO é por uma educação 
sã das crianças para que cresçam num 
ambiente de paz, amor e alegria, livres 
de droga, da violência, do tráfico de 
menores, de abuso sexual e de outros 
males que enfermam a nossa sociedade. 
A FRELIMO condena todas as práticas 
de abuso e violência contra a criança.
A FRELIMO é pelo crescimento harmonioso 

da criança e neste contexto, defende 
o desenvolvimento de programas de 
protecção social básica destinados 
à agregados familiares e pessoas 
vulneráveis constituídos por mulheres, 
crianças órfãs e vulneráveis e pessoas 
idosas. Defende ainda a implementação 
de acções integradas de prevenção e 
tratamento de doenças mais comuns 
da infância, bem como o controlo do 
crescimento, a vacinação completa de 
todas as crianças, de modo a garantir 
uma maior protecção e sobrevivência 
infantis.
Aos dirigentes da CONTINUADORES, aos 
educadores e outras instituições que 
trabalham para o bem-estar da criança, 
a FRELIMO exorta os a redobrarem 
esforços que permitam uma orientação 
adequada  de valores morais para que 
Moçambique continue a ter cidadãos 
moralizados e comprometidos com o 
futuro do País.
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