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Prosseguir com os esforços para pacificação do país
A Comissão Política, reunida na sua  26ª Sessão Ordinária para 
analisar a actual situação política, económica e sócio-cultural 
do país, foi informada do encontro havido entre o Camarada 
Presidente FILIPE JACINTO NYUSI e o Presidente da Renamo, 
no âmbito do diálogo político e cumprimento integral dos 
compromissos assumidos no Memorando de Entendimento sobre 
Assuntos Militares. 

A Comissão Política considera o encontro, como reafirmação 
da vontade de honrar os compromissos assumidos para a 
conclusão do processo de Desmilitarização, Desmobilização 
e Reintegração dos homens residuais da Renamo bem como, 
do comprometimento do Camarada Presidente FILIPE JACINTO 
NYUSI, em prol da Paz. 

A Comissão Política encoraja o Camarada Presidente FILIPE 
JACINTO NYUSI a prosseguir com os seus esforços para a 
pacificação do País de modo a que continuemos a servir cada 
vez mais e melhor os interesses do Povo Moçambicano. 

A Comissão Política considera a visita de saudação feita ao 
Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI pelas lideranças do 
Conselho Cristão, como mais um gesto de encorajamento para 
que continue firme na agenda da Paz e do desenvolvimento 
do país.  A Comissão Política valoriza e encoraja as confissões 
religiosas a prosseguirem com o seu papel de educação moral 
e cívica, consolidação da Paz e do desenvolvimento económico 
e sócio-cultural do país. 

A Comissão Política saúda ao Camarada Presidente pela 
inauguração do novo Edifício do Ministério da Agricultura e 
Segurança Alimentar, uma imponente infraestrutura que deve 
consolidar os esforços do Governo em fazer da agricultura a 
base do nosso desenvolvimento. 

A Comissão Política congratula a Mulher Moçambicana 
pela passagem, no dia 04 de Março, do 52o Aniversário da 
criação do Destacamento Feminino, celebrado sob o lema”50 
anos Celebrando a Emancipação e a Participação Activa 
da Mulher Moçambicana na Libertação e Desenvolvimento do 
Pais”. A Comissão Política reconhece a contribuição valiosa da 
Mulher no desenvolvimento do país e é pela criação contínua 
de mecanismos de valorização do seu papel na família e na 
sociedade.

A Comissão Política foi informada do estágio avançado dos 
preparativos da III Sessão Ordinária do Comité Central a 
realizar-se de 22 a 24 de Março, na província de Maputo, 
Matola, Escola Central do Partido e considera, estarem criadas 
as condições para que o evento decorra com sucesso.

A Comissão Política enaltece o papel da Bancada Parlamentar da 
FRELIMO no decurso da VIII Sessão da Assembleia da República 
e orienta para que os instrumentos a serem aprovados promovam, 
assegurem e reforcem a unidade entre os moçambicanos.
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Rodovias 
impulsionam 

desenvolvimento das 
comunidades

O 
Presidente da República, 
Fil ipe Jacinto Nyusi, 
destaca a importância 
das estradas no 

desenvolvimento sócio-económico 
das comunidades e que as 
mesmas infra-estruturas dão nova 
dinâmica à economia, ao garantir 
a circulação de pessoas e bens.
O Chefe do Estad fez este 
pronunciamento na cerimónia de 
inauguração da rede estradas 
que restabelecem a ligação entre 
os distr itos de Limpopo, Chibuto, 
Guijá e Chókwé, província de 
Gaza, numa extensão de 145 
quilómetros.

No acto inaugural, o residente 
Fil ipe Jacinto Nyusi, felicitou aos 
moçambicanos pela conclusão 
da obra, que teve a duração de 
33 meses e que custou 81 milhões 
de dólares norte americanos.
O Chefe do estado apelou, 
na ocasião, durante o comício 
popular realizado em Chaimite, 
no distr ito de Chibuto, o 
uso responsável da estrada, 
nomeadamente a necessidade 
de observância da condução 
prudente, de modo a evitar 
acidentes.
Reiterou ainda a promessa de 
voltar à província de Gaza para 
inaugurar outro empreendimentos.
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CCM saúda 
Presidente Nyusi 

pelos avanços em 
prol da paz

L
íderes do Conselho Cristão 
de Moçambique (CCM) foram 
recentemente recebidos em 
audiência pelo Presidente da 

República, Filipe Jacinto Nyusi, um 
breve encontro com agenda de 
saudar o Chefe do Estado pelos 
avanços alcançados em prol de um 
país próspero e em paz.
Uma nota do Gabinete de Imprensa 
da Presidência da República indica 
que os líderes do CCM aproveitaram 
a ocasião para felicitar O Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi pelo seu sexagésimo 
aniversário natalício, e reafirmaram 
que a agenda do Governo é a mesma 
que guia as acções daquele órgão, 
disponibilizando-se a participar 
activamente nos momentos sócio-

políticos que o país atravessa.
Os líderes do CCM encorajam o 
Presidente Nyusi e o seu Governo 
a prosseguirem com o processo de 
paz como uma das sua principais 
agendas.
Na ocasião, o Presidente da 
República agradeceu o gesto e pela 
mensagem de felicitações alusivo ao 
seu aniversário e enalteceu o papel 
da liderança do CCM no processo 
de desenvolvimento do país.  “É 
muito importante a contribuição do 
Conselho Cristão de Moçambique e 
de outras entidades da sociedade 
civil e religiosa na moralização 
da sociedade, e encorajamos a 
continuarem a fazer o vosso papel 
da promoção de valores morais e 
no trabalho para a paz”, disse o 
Presidente Filipe Nyusi.
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FRELIMO 
mobiliza apoio 

para vítimas de 
inundações na 

Zambézia

A 
FRELIMO procedeu, 
recentemente, a entrega de 
diversos produtos alimentares, 
higiene e “Kits” de cozinha, 

destinados para as vítimas de 
cheias e inundações na província da 
Zambézia.
A entrega, feita pelo Membro da 
Comissão Política e Chefe da Brigada 
Central de Assistência à Província 
da Zambézia, Jaime Basílio Monteiro, 
visa minorar o sofrimento de milhares 
de pessoas afectadas pelas cheias 
e inundações nesta parcela do país.
O apoio foi canalizado aos centros 
de acomodação dos distritos de 
Nicoadala e Mocuba, que albergam 

pessoas desalojadas que necessitam 
de apoio urgente.
Basílio Monteiro convida a todos no 
sentido de se juntar à esta causa, a 
través de mobilização de apoio e 
diversos bens, para ajudar as vítimas 
deste fenómeno natural que abala 
parte da província da Zambézia.
Assegurou, no entanto, que as 
autoridades governamentais da 
província estão a acelerar as acções, 
visando apoiar os afectados. Na 
interacção com as famílias vítimas 
desta fenómeno, Monteiro assegurou 
que mais apoios chegarão em breve 
e serão criadas condições para 
que as crianças continuem receber 
aulas.      
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Piloto garante conduzir 
FRELIMO para 

vitória em Quelimane

L
aurindo Piloto é o grande 
vencedor das eleições para o 
cargo do primeiro secretário do 
comité distrital da FRELIMO em 

Quelimane. Piloto foi eleito com um 
total de 35 votos o correspondente a 
55% do total dos votos.
Piloto diz que o maior desafio é 
preparar as eleições gerais e colocar 
a FRELIMO e o seu candidato a vencer 
o escrutínio, contrariando a actual 
tendência de voto na cidade de  
Quelimane, que ditou o afastamento 
do anterior secretariado.
O novo timoneiro da FRELIMO em 
Quelimane terá, igualmente, que 
trabalhar para coesão interna e 
promover uma gestão cada vez mais 
transparente nos órgãos do Partido.
 

Jaime Mário actual secretário da 
OJM na cidade de Quelimane, 
Inácio Gigueira, Laurindo Piloto, 
Silvério dos Anjos são os quatro 
candidatos que concorrem ao 
cargo do primeiro secretário do 
comité distrital de Quelimane.
Os concorrentes deixaram ficar o 
seu manifesto eleitoral aos membros 
do partido com direito a voto 
na terceira sessão extraordinária 
que decorre em Quelimane. Todos 
convergiram na coesão interna do 
partido.
Inácio Gigueira obteve 24 votos 
o equivalente a 33%, Jaime Mário 
arrecadou cinco votos na urna o 
correspondente a sete por cento 
e Silvério dos Anjos amealhou dois 
votos o equivalente a quatro pontos 
percentuais.
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OMM apela maior 
engajamento 
da mulher na 

produção

A 
população de Cabo Delgado é 
chamada a dar continuidade as 
acções tendentes ao aumento da 
produção e da produtividade, com 

vista a garantir o processo de desenvolvimento 
socio-económico da província e do pais em 
geral
A exortação foi feita em conferencia 
de imprensa, pela secretaria-geral da 
Organização da Mulher Moçambicana, 
Mariazinha Niquice, a propósito da sua visita 
de trabalho que efetuou naquela província.
Mariazinha Niquice, enalteceu a população 
de Cabo Delgado pela entrega abnegada 
no comprimento da orientação do Presidente 
da FRELIMO e da Republica de Moçambique, 
Filipe Jacinto Nyusi, no que tange ao aumento 
da produção e da produtividade, disse que 
as ações vigentes ao desenvolvimento do 
pais devem ser perpetuas.
Num outro desenvolvimento, apelou para 

que a população da província participe 
de forma massiva no processo de 
recenseamento eleitoral a arrancar no dia 
um de Abril próximo.
A timidez e a intranquilidade pública, que 
se faz se sentir por algumas comunidades 
daquela província, constam de algumas 
meras preocupações apresentadas a 
secretaria-geral da OMM, pela população 
de Cabo Delgado.
Secretaria-geral da OMM (Organização 
da Mulher Moçambicana),Mariazinha 
Niquice, durante quatro dias de visita de 
trabalho que efectuou a província de 
Cabo Delgado, tendo escalado os distritos 
de Pemba, Montepuez, Mocímboa da Praia, 
Chiure e Mueda, naqueles distritos dirigiu 
reuniões populares e manteve encontros 
envolvendo mulheres, combatentes da 
Luta de Libertação Nacional, Lideres 
comunitários, religiosos, entre outros.   
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FRELIMO apoia vítimas 
das inundações na 

Cidade de Tete

P
rodutos alimentares da primeira 
necessidade e de higiene foram 
entregues ao Instituto Nacional de 
Gestão de Calamidades (INGC) 

por Fernando Bemane de Sousa, Primeiro 
Secretário do Comité Provincial do 
Partido FRELIMO em Tete, em apoio às 
vítimas das inundações que ocorreram 
recentemente na cidade de Tete.
De Sousa disse no acto de entrega 
que a iniciativa insere-se no âmbito da 
solidariedade interna dos seus membros 
e desta feita, contribuíraem com bens 
alimentares, vestuários e outros artigos 
para as vítimas das inundações.
Na ocasião, o timoneiro da FRELIMO 
garantiu que mais contribuições 
provenientes dos membros do Partido 

FRELIMO serão canalizadas ao INGC. 
Fernando Bemane de Sousa apelou 
igualmente para que a população 
que reside nas zonas susceptíveis as 
inundações para a sua retirada para 
as zonas altas e seguras.
As inundações na Cidade de Tete 
afectaram os bairros Chingodzi, Filipe 
Samuel Magaia, Samora Machel, 
Mpadue e Franscico Manyanga. As 
inundações resultaram do registo 
de chuvas muito fortes em que se 
registaram nos distritos de Angonia, 
Tsangano, Macanga e Chifunde 
que contribuíram para a subida 
instantânea e acentuada dos níveis 
de água, nos rios Rovubue, Luia e Chire, 
situação que afectou drasticamente 
o bairro Chingodzi e interrompeu a 
transitabilidade entre a Cidade de 
Tete e o Distrito de Moatize.  
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Inhambane enaltece 
papel de Geração 4 de 

Março

O 
Governador da Província de 
Inhambane, Daniel Chapo, 
enaltece o papel das mulheres 
da geração 4 de Março pelo 

seu engajamento na luta armada de 
libertação nacional, junto com o homem.
De acordo com Daniel Chapo, o papel da 
mulher na luta armada foi muito crucial, 
desde o transporte de material de guerra, 
na educação, na saúde, no amparo às 
crianças órfãs nos centros infantários 
da FRELIMO e na mobilização das 
populações para se integrarem na guerra 
assim como na produção de alimentos.
Chapo, que falava no povoado de 
Mafassane, distrito de Inharrime, no 
decurso das cerimónias da passagem 
dos 52 anos do destacamento feminino, 
saudou os membros do destacamento 
feminino, pelo papel exercido na luta de 

libertação nacional, o que segundo o 
dirigente, permite hoje a integração e 
participação da mulher nos programas 
de governação.
Para Chapo, ao longo do processo 
histórico, a mulher moçambicana vem 
assumindo o papel central para a sua 
própria emancipação e actualmente 
está empenhada na luta contra a 
pobreza e pelo desenvolvimento sócio-
económico do país.
As comemorações do 52° Aniversário 
do Destacamento Feminino coincide 
com o ano das eleições gerais no País 
a terem lugar no dia 15 de Outubro. 
Neste contexto, chefe do Executivo da 
província de Inhambane convida a 
todos os cidadãos com idade eleitoral 
para afluírem em massa aos locais de 
recenseamento que terá início no dia 
1 de Abril e termina a 15 de Maio de 
2019.
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