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Visita do Santo padre vai reforçar 
união e fé dos moçambicanos

Marcada para Setembro deste ano 



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: Adilson Virgílio, 
Emeriy Kere-Kere, Sidio Macuácua, 
Euse Patrício, Yolanda Dambi e 

Castigo António

A Comissão Política, reunida na sua 28ª Sessão Ordinária para analisar 
a actual situação política, económica e sócio-cultural do país, saúda 
o Camarada FILIPE JACINTO NYUSI, Presidente da FRELIMO e Presidente 
da República, pela comunicação a Nação da histórica visita a 
Moçambique, de 4 a 6 de Setembro do presente ano, de Sua Santidade, 
o Papa Francisco, facto que para além de assinalar as boas relações 
diplomáticas entre Moçambique e o Vaticano, representa, um alento aos 
moçambicanos  nos seus esforços de busca de uma paz efectiva, sólida 
e duradoura e em especial aos compatriotas na zona centro do país 
que sofrem devido ao efeito das calamidades naturais. 

A Comissão Política enaltece a exemplar e firme liderança demonstrada 
pelo Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI, na orientação 
ao Governo, para o desdobramento do trabalho e acções busca e 
salvamento das populações afectadas pelo Ciclone Tropical IDAI e pelas 
cheias e inundações, que assolaram as província do centro do país, 
com particular incidência a cidade da Beira. Neste âmbito, a Comissão 
Política considera oportuna a medida tomada de decretar emergência 
e três dias de luto nacional face à tragédia que assolou o nosso 
país.A Comissão Política foi informada do trabalho em curso que está 
sendo realizado pelo Governo no âmb ito da emergência e enaltece o 
empenho das equipas multi-sectoriais nas zonas afectadas nas acções 
de busca e salvamento de vidas e exorta para que se intensifique 
neste momento, acções de assistência, garantindo mais alimentação, 
assistência médica e medicamentosa, educação, evacuação em zonas 
de alto risco, reassentamento e promoção de actividades de produção 
de alimentos. 

A Comissão Política exorta a todas as organizações envolvidas na 
gestão das calamidades, para que na sua actividade, pautem por uma 
gestão criteriosa de recursos financeiros e materiais angariados, tendo 
sempre presente o espírito de transparência, prestação de contas e que 
os valores envolvidos são fruto de contribuições e inclusive de quem tirou 
do pouco que tem para dar a outrem. outrossim, a Comissão Política 
saúda ao Camarada Presidente  pela inauguração da Fábrica de 
Cerveja Heineken, empreendimento que vai usar matéria prima nacional, 
com destaque para o milho a ser produzido por mais de 1000 agricultores 
da vila de Catandica, Distrito de Barué, Província de Manica, facto, que 
representa um ganho directo para o nosso país e população. 

Comissão Política saúda ao Camarada Presidente  pela  abertura oficial 
da XVI Conferência Anual do Sector Privado realizada em Maputo, sob o 
lema “Melhorando o Ambiente de Negócios para Acelerar a Recuperação 
Económica: Agro-negócio como Factor Acelerador!’’, evento que contribui 
para a promoção de investimentos em Moçambique.   A Comissão Política 
saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI pelo lançamento 
da discussão sobre o modelo do Fundo Soberano na Indústria Extractiva 
a adoptar no país, resultante do início da exploração do Gás Natural 
Liquefeito na Bacia do Rovuma defendendo que esta entidade deve 
ser autónoma e agir no mais restrito cumprimento da lei por forma a 
salvaguardar um desenvolvimento sustentavel em beneficio da actual e 
proximas gerações.   

 A Comissão Política analisou o estágio dos preparativos da III Sessão 
Ordinária do Comité Central a realizar-se de 3 a 5 Maio na Escola 
Central do Partido, na cidade da Matola, província de Maputo e 
considera, estarem criadas as condições para que o evento decorra com 
sucesso. A Comissão Política foi informada sobre decurso da VIII Sessão 
da Assembleia da República, enaltece o papel da Bancada Parlamentar 
da FRELIMO e orienta a continuar a aprovar instrumentos que reforcem e 
promovam o desenvolvimento e a unidade entre os moçambicanos.
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Visita do 
Santo padre 
vai reforçar 

união e fé dos 
moçambicanos

O 
Presidente República, Filipe 
Jacinto Nyusi, afirma que a visita 
do Santo Padre, Papa Francisco 
à Moçambique, constitui um 

marco histórico e uma oportunidade para 
reforçar a fé do povo moçambicano de 
lutar pelos seus desígnios de construir um 
país cada vez melhor, sempre ancorado 
na paz, harmonia e bem-estar comum.
O Chefe do Estado, que falava na 
comunicação à nação, para anunciar 
a visita do Sumo Pontífice, em Setembro 
deste ano ao nosso país, disse que a 
presença do Santo Padre ocorre num 
momento em que os moçambicanos, 
aprofundam o diálogo permanente, como 
única via para o alcance de uma paz 
definitiva.
“O Papa Francisco sempre pugnou pelo 
bem-estar e pela paz em Moçambique 
e no mundo inteiro. Por isso, o Vaticano, 

têm participado activamente na 
busca da paz definitiva através do 
Núncio Apostólico, indicado pelo Sumo 
Pontífice”, frisou o Presidente Filipe Nyusi, 
acrescentando que a vinda do Santo 
Padre ao solo pátrio encoraja a todos 
os moçambicanos a prosseguirem com 
determinação para a superação das 
dificuldades do dia-a-dia.
Para o Chefe do Estado, o carinho 
especial que o Santo Padre dedica ao 
nosso País, se evidenciou ainda mais 
quando orou por Moçambique, ao tomar 
conhecimento do desastre humanitário, 
que se abateu sobre a zona centro do 
país.
O Presidente Filipe Jacinto Nyyusi 
espera ainda que esta visita constitua 
um momento de inspiração e de alento 
na luta que os moçambicanos, como um 
só povo, travam para o seu reencontro 
e para a construção de uma nação 
próspera, unida e em paz.
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FRELIMO mantem 
foco nas acções 

humanitárias

O 
Partido FRELIMO procedeu 
recentemente em Maputo, a 
entrega de produtos alimentares 
e de higiene diversos, roupas, 

material de construção, entre outros bens, 
ao Instituto de Nacional de Gestão de 
Calamidades, no quadro do movimento 
nacional de solidariedade para com 
a vítimas do Ciclone Tropical IDAI, que 
fustigou as províncias do centro de 
Moçambique, nomeadamente, Sofala, 
Manica, Tete e Zambézia.
O Secretário Geral da FRELIMO, Roque 
Silva Samuel, que fez a entrega do 
donativo, disse que o gesto enquadra-se, 
por um lado, nos esforços do Governo e 
do chamamento feito pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto Nyusi, no sentido 
de todos se unirem em solidariedade 
para com as vítimas desta catástrofe 

humanitára e, por outro, pela dimensão 
dos danos humanos e materiais 
causados. “queremos com este gesto 
contribuir para minorar o sofrimento dos 
afectados”, frisou.
De acordo com Roque Silva, a 
FRELIMO, sensibilizado pelos danos 
provocados pelo Ciclone Tropical IDAI, 
tem vindo a desencadear campanhas 
de mobilização de recursos dentro 
dos seus militantes e não só, a serem 
canalizados aos afectados por este 
desastre natural.
O Secretário Geral da FRELIMO 
reiterou, na ocasião, o apelo a todos 
os moçambicanos e sensibilidades dos 
outros quadrantes do mundo, no sentido 
de continuarem a manter o foco nas 
acções humaniárias.
De referir que, no mesmo âmbito, Roque 
Silva escalou recentemente as zonas 
afectadas pelo Ciclone Tropical IDAI e 
pelas cheias e inundações.
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Roque Silva 
Enaltece 

determinação 
das vítimas de 
inundações em 

Tete

D
epois de ter escalado 
sucessivamente as zonas 
afectadas nas províncias de 
Sofala e Manica, o Secretário 

Geral da FRELIMO, Roque Silva Samuel, 
disse ter ficado impressionado com a 
determinação dos afectados refazerem 
as suas vidas. 
“Vi pessoas determinadas em encontrar 
soluções provocadas pelas cheias. 
Os afectados disseram abertamente 
que gostariam de encontrar espaços 
seguros onde podem recomeçar as 
suas vidas através de distr ibuição de 
talhões. Falam ainda da necessidade 
do Governo prestar atenção na 
distr ibuição de sementes e insumos 
agrícolas que é para retomarem a 
actividade agrícola”, disse Roque Silva 
Samuel. 

De acordo com o Secretário Geral da 
FRELIMO, estes aspectos deixam claro 
que as pessoas tem conciência que 
nos centros de acomodação não vão 
conseguir resolver os seus problemas, 
mas que precisam de encontrar 
espaços físicos onde eles possam 
recomeçar as suas actividades. 
Roque Sulva garantiu que a FRELIMO 
FRELIMO vai continuar a mobilizar 
apoios em alimentos, vestuários, 
insumos agricolas e materiais de 
contrução. 
Na Cidade de Tete, o Secretário Geral 
da FRELIMO visitou a Ponte sobre o 
Rio Rovúbuè, que actualmente esta 
interdita para ciculação de viaturas, 
devido aos danos no tabuleiro 
causados pelas fúria das águas e 
alguns centros de acomodação.
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Isaura Nyusi 
lança “Movimento 

Nacional de 
Solidariedade”

A 
Primeira Dama de Moçambique, 
Isaura Nyusi, lançou 
recentemente, o Movimento 
Nacional de Solidariedade, 

uma iniciativa do Gabinete da 
Esposa do Presidente da República 
e Parceiros, em resposta ao Ciclone 
Tropical IDAI e cheias que afectaram 
a região centro do país.
Falando na ocasião, Isaura Nyusi 
disse ter ficado chocado por esta 
situação desoladora e seu Gabinete 
não podia deixar de fazer algo para 
minimizar o sofr imento dos afectados, 
que, segundo a Primeira Dama da 
República, passaram a enfrentar 
situação de extrema pobreza.
Para Isaura Nyusi, fenómenos naturais 

como chuvas intensas, ciclones, 
tempestades, seca e estiagem, 
constituem uma realidade recorrente 
no nosso país. “Cientes destes 
fenómenos naturais, queremos 
consolidar, cada vez mais, o nosso 
espír ito de solidariedade a todos 
os níveis, para estarmos a altura 
de responder atempadamente, 
à situações de emergência”, 
sublinhou.
Neste movimento, o Gabinete 
da Primeira Dama conta com 
vários parceiros nacionais e 
internacionais, que se juntam pela 
mesma causa, tendo já canalizado 
aos afectados, consideráveis 
quantidades de produtos diversos.
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Cabo Delgado 
junta-se ao 

movimento de 
solidariedade

O 
sentimento de solidariedade foi 
expresso recentemente na cidade 
de Pemba pelo Primeiro Secretário 
do Comité Provincial em Cabo 

Delgado, José Elias kalime, que encoraja 
famílias vítimas daquelas calamidades 
naturais, a erguerem as suas vidas e, por 
outro lado, apela a população desta 
parcela do país a desencadear acções 
humanitárias para aqueles que perderam 
quase tudo.
Entretanto, a FRELIMO em Cabo Delgado 
está preocupada com as acções dos 
malfeitores que cometem atrocidades no 
norte e centro da Província, que privam 
as actividades da população daquela 
região.
O Primeiro Secretário do Comité Provincial 
da FRELIMO em Cabo Delgado, encoraja 
os concidadãos para continuarem unidos 
e agudizar a vigilância e denunciar 

qualquer movimentação estranha que 
atenta a desordem nas comunidades.

Num outro desenvolvimento, José Elias 
Kalime, lembrou a necessidade de todos 
os cidadãos com idade de votar, se 
recensearem para obtenção do cartão 
de eleitor que lhes permite o direito 
de exercer o dever cívico. ”O futuro de 
Moçambique, só poderá reflectir através 
do seu voto e só poderá votar quem tiver 
o seu cartão de eleitor, por isso é uma 
manifestação patriótica que cada um de 
nós tem,” apelou José Kalime.
Portanto, o partido FRELIMO em Cabo 
Delgado exorta a população a afluír 
em massa ao recenseamento eleitoral a 
arrancar no dia 01 de Abril próximo no pais. 
E para que o processo de recenseamento 
eleitoral decorre sem sobressaltos é 
necessário uma vigilância redobrada 
nas comunidades denunciando qualquer 
atitude estranha.
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