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Paz é Património Colectivo e Interesse 
Supremo de Todos

O Presidente da República, Fil ipe Jacinto Nyusi, 
tem vindo privilegiar o diálogo com a liderança 
do maior partido da oposição para que tudo 
seja feito em prol da Paz.

Como resultado dessa força de vontade, o 
Governo de Moçambique e a liderança da 
Renamo, manifestaram recentemente a sua vontade 
de honrar todos os compromissos assumidos no 
âmbito do Memorando de Entendimento sobre 
os Assuntos Militares, a luz do diálogo político, 
para o alcance da Paz efectiva no país e 
passaram em revista os progressos alcançados 
na implementação deste acordo.

Neste encontro, as duas partes orientaram 
as suas equipas de trabalho a acelerarem a 
implementação do cronograma de actividades 
previstas no Memorando.

Aliás, o Presidente Fil ipe Jacinto Nyusi sempre 
defendeu que a  Paz é para os moçambicanos, o 
condimento mais importante para a persecução 
de todos os projectos de desenvolvimento 
económico e social do nosso país. Reitera sempre 
o Presidente Fil ipe Jacinto Nyusi, o compromisso 
de continuar a trabalhar para que o povo 
moçambicano não tenha receio de visitar os seus 
familiares, de desenvolver as suas actividades 
e de percorrer distâncias ao longo de todo o 
terr itório nacional.

Na qualidade de Presidente da FRELIMO e 
Presidente da República de Moçambique, Fil ipe 
Jacinto Nyusi, sempre orientou aos membros, 
mil itantes e simpatizantes do Partido e, ao mesmo 
tempo, deixa o apelo a todos os moçambicanos, 
no sentido de continuarem fazer de tudo para 
devolver o sossego e tranquil idade no país.

É sempre importante recordar as sábias palavras 

do Presidente Fil ipe Jacinto Nyusi, que sempre 

vincou que “A paz é Património Colectivo e 

Interesse Supremo de Todos”.
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Paz Efectiva 
é Assunto 

de Interesse 
de Todos 

Moçambicanos

O 
Presidente da Republica, 
Filipe Jacinto Nyusi, afirma 
que a Paz Efectiva é um 
Assunto de Interesse de Todos 

Moçambicanos e que o Governo 
continua empenhado na busca deste 
bem colectivo.
O Chefe do Estado fez este 
pronunciamento no âmbito da recentente 
reunião com o líder do maior partido 
da oposição, que tinha como finalidade 
concluir a fase principal do memorando 
de entendimento, que culminará com 
a assinatura de um acordo de paz, o 
mais breve possível para a cessação 
definitiva das hostilidades no país.
Trata-se de um encontro que acontece 
dias depois do Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi, ter anunciado que 
os próximos dias seriam dados passos 
fundamentais no quadro do diálogo 

político em curso no país.
No encontro foram instruídas as equipas 
de trabalho no sentido de acelerarem 
a implementação do cronograma de 
actividades de Desmilitarização e 
Desmobilização da Renamo.
Este foi um encontro que serviu, 
igualmente, para as  duas partes 
reafirmarem a determinação de manter 
o diálogo ao mais alto nível, bem 
como, reforçar a comunicação e criar 
condições essenciais para assegurar a 
plena implementação do Memorando 
de Entendimento.
As duas partes saudaram, na ocasião, a 
colaboração e apoio da comunidade 
internacional, com destaque para os 
membros do grupo de contacto e 
apelam-os a continuarem empenhados 
na disponibilização de recursos 
necessários para a conclusão 
do processo Desmilitarização e 
Desmobilização da Renamo, dentro do 
prazo estipulado.
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III Sessão 
Ordinária da 

FELIMO vai 
debater assuntos 

do interesse do 
povo

A 
FRELIMO agendou para 22 a 24 
de Março próximo deste ano, na 
Cidade da Matola, a realização 
da III Sessão Ordinária do Comité 

Central do Partido, evento que vai juntar 
cerca de quinhentas pessoas, entre membros 
e convidados.
O Porta-Voz da FFELIMO e Secertário 
do Comité Central para Comunicação e 
Imagem, Caifadine Manasse, disse que o 
órgão vai debater assuntos do interesse 
do Partido, do país e dos moçambicanos 
em geral.
E por se tratar de um ano eleitoral, de acordo 
com a fonte, a Sessão vai aprofundar o 
debate em torna da organização interna 
do Partido na perspectiva de fortificar, 

cada vez mais, a união e coesão entre 
os militantes para garantir a vitória do 
Partido e do seu Candidato Presidencial, 
Filipe Jacinto Nyusi, no escrutínio de 15 
de Outubro próximo. 
“Vamos aprofundar, sobretudo, o debate 
sobre a nossa estratégia para a 
campanha eleitoral”, sublinhou Caifadine 
Manasse.
De acordo Com o Porta-Voz da FRELIMO, 
consta da agenda da III Sessão Ordinária 
do Comité Central, a analise e debate 
dos relatórios da Comissão Política, do 
Comité de Verificação e do Gabinete 
Central de Eleições. “Numa altura em 
que os problemas da corrupção fazem 
parte da agenda principal do governo, 
a FRELIMO, nesta Sessão, vai igualmente 
abordar assuntos relacionados com esta 
matéria”, disse Manasse.
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ACLLN, OMM e 
OJM confiantes 

na vitória da 
FRELIMO e Nyusi

A
s Organizações Sociais da  FRELIMO 
nomeadamente a Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional, ACLLN, Organização 

da Juventude Moçambicana, OMM e a 
Organização da Juventude Moçambicana, 
OJM, estão convictos na vitória da FRELIMO 
e do seu Candidato Presidencial, Filipe 
Jacinto Nyusi, nas próximas eleições gerais, 
agendadas para 15 de Outubro do ano em 
curso.
A convicção foi manifestada  durante um 
encontro promovido recentemente pelo 
Partido FRELIMO na Cidade de Maputo e 
coordenado pela ACLLN,  com objectivo 
traçar estratégias políticas, rumo a vitória 
nas eleições gerais de 15 de Outubro 
próximo.
O Secretário-Geral da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 

Nacional (ACLLN), Fernando Faustino, 
que orientou o encontro, disse que para 
atingir este objectivo é fundamental que 
todos os militantes do Partido estejam 
cada vez mais unidos e coesos e que os 
órgãos de base devem dinamizar acções 
de angariação de mais membros para as 
fileiras da FRELIMO e na mobilização da 
população para o recenseamento eleitoral. 
Faustino apelou ainda aos participantes 
para a necessidade de intensificarem a 
vigilância de modo a evitar a interferência 
de forças hostis internas e externas durante 
o processo eleitoral.
Segundo o Secretário Geral da ACLLN, este 
encontro surge no quadro do cumprimento 
das orientações saídas da última reunião 
das Organizações Sociais da FRELIMO, 
realizada em 2018 na cidade de Tete, onde 
a ACCLN, OMM e OJM foram atribuídas 
tarefas específicas para a dinamização 
das actividades inseridas nos programas 
do Partido, à todos os níveis.
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Destacado contributo 
da Mulher no 

desenvolvimento 
do país

F
oi lançado o mês de Mulher na 
Provincia de Tete, numa cerimónia 
que decorreu no Bairro Déguè, 
arredores da capital provincial, sob 

orientação da Secretária Permanente 
Provincial, Lina Portugal.
A cerimónia contou com a presença de 
representantes das diversas organizações 
da sociedade civil e a população do 
referido bairro.
Na ocasião, Portugal disse que o Governo 
envida esforços que visam a diminuição 
do preconceito e continua a trabalhar 
para que a Mulher tenha oportunidades 
iguais as dos Homem.
Lina Portugal sustenta que actualmente 
a Mulher tem dado a sua contribuição 
no sector económico, político e social e 

cultural no país, desempenha igualmente 
um papel cada vez mais determinante 
quer ao nível político, social e cultural.
Destacou os esforços empreendidos 
pelo Presidente da Republica, Filipe 
Nyusi que visam o alcance da Paz 
definitiva em Moçambique.
“A recente sentada que teve com o líder 
da Renamo é mais uma demonstração 
clara do comprometimento e humildade 
com o seu povo em trazer a Paz”, disse 
Lina Portugal.
Neste mês de Março, considerado mês da 
Mulher, serão comemorados os dias 04, 
08 e 16, dedicados ao Destacamento 
Feminino, Dia Internacional da Mulher e 
Fundação da OMM, respectivamente, 
cujo auge das celebrações terá lugar 
no dia e 7 de Abril, dia da Mulher 
Moçambicana.
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OMM insta 
mulher a 

participar no 
processo do 

desenvolvimento

A 
Organização da Mulher Moçambicana 
(OMM) em Cabo Delgado, insta as 
mulheres a continuarem a ser parte 
integrante do desenvolvimento sócio-

económico da província, em particular,  e do país 
em geral.
O aumento da área de produção, participação 
nas actividades de educação das crianças, 
alfabetização e educação de adultos, são 
actividades destacadas por Balbina Raibo,  
Secretária Provincial da Organização da Mulher 
Moçambicana em Cabo Delgado, que devem 
merecer maior atenção por parte das mulheres 
desta parcela do norte de Moçambique.
Balbina Raib, que falava recentemente na IV 
Sessão Ordinária da OMM em Cabo Delgado, 
reconheceu, entretanto, os esforços deste grupo 
social que se resume na sua participação 
activa nos vários desafios de desenvolvimento 
económico-social da província e do pais.
“Mulher Moçambicana de hoje, em particular de 

Cabo Delgado, está  cada vez mais empenhada 
nas actividades do Governo assim como do 
nosso Partido FRELIMO”, sublinhou.
Num outro desenvolvimento, a Secretaria 
Provincial da OMM em Cabo Delgado, 
manifestou se constrangida com as acções 
protagonizadas pelos malfeitores que 
aterrorizam as comunidades das regiões centro 
e norte da Província e apela as mulheres 
aconselharem os filhos no sentido de não se 
deixar envolver em actos criminosos.
“Convidamos as mulheres jovens e todos actores 
da sociedade, a unirem esforços, agudizar a 
vigilância e denunciarem às autoridades todos 
aqueles indivíduos com conduta duvidosa”, 
acrescentou Balbina Raibo.
Constou na agenda da IV Sessão Ordinária 
da OMM em Cabo Delgado, a prestação do 
Relatório de Contas, Perspectivar este ano, 
entre outras actividades, num encontro de 
um dia que contou com a participação 
de cerca de 200 mulheres provenientes de 
todos os distritos da província.
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Marringue exalta 
esforços do Presidente 

Nyusi busca da paz 

U
ma exaltação dos esforços do 
Presidente da Republica, Filipe 
Nyusi, pela população do distrito 
de Marringue em Sofala, foi 

expressa recentemente, na localidade 
de Nhamapaza, posto administrativo de 
Subúe, durante a realização de um comício 
popular orientado pelo Primeiro Secretario 
provincial da FRELIMO em Sofala, Jaime 
Neto.
Na ocasião, a população destacou a 
electrificação da localidade de Nhamapaza 
como fruto da paz em vigor e acredita que 
se o Presidente Nyusi continuar com o seu 
espírito de abertura, tolerância e o respeito 
pela diversidade de pensamentos, a paz 
será efectiva. 
“Nos a populacao de Marringur exaltamos a 
determinaçã do Presedente Filipe Nyusi, na 
busca incensanti pela paz efectiva no país, 
tal como, no ano 2014 aquando da sua 

investidura, onde referiu que o povo é o 
seu patrao e tudo faria para garantir o 
bem-estar de todos. O Chefe do Estado 
tem vindo a cumprir o que prometeu”, 
frisou a população. 
Por seu turno, Primeiro Secretario Provincial 
da FRELIMO em sofala, Jaime Neto, vincou 
o percurso que o Chefe do Estado tem 
feito de tudo para restauração da paz 
para os moçambicanos. Explicou que 
no momento está em curso a outra fase 
do processo, que é de reintegração 
dos homens resíduos da Renamo nas 
diversos ramos das Forças de Defesa de 
Mocambique.
“O camarada Presidente, Filipe Nyusi, 
continua a fez tudo para qua a paz seja 
efectiva no país. Actualmente podemos 
viajar para onde quisermos. Contudo, 
o Presidente Filipe Nyusi continua 
com o proceso de desarmamento, 
desmobilizacao e reintegracao dos 
homens residuas da renamo e este 
processo já esta em curso”, disse Jaime 
Neto.
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