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CNDS enaltece determinação 
e prontidão do Presidente Nyusi

No contexto da ocorrência do Ciclone Tropical IDAI 
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Bem Haja Mulher Moçambicana!
7 de Abril, Dia da Mulher Moçambicana, a FRELIMO não só 
enaltece o papel da Mulher, como também junta-se a toda 
Mulher, a OMM e a Sociedade para assinalar esta data 
histórica. O 7 de Abril lembra aos moçambicanos o dia em 
que, Josina Machel, Heroína Nacional, encontrou a morte em 
1971, em plena Luta de Libertação de Moçambique.

Passam 48 anos após a sua morte, mas os seus propósitos 
brotam em Solo Pátrio, frutos que destacam a Mulher 
Moçambicana pois, ela associa-se à sua emancipação, 
dando corpo às palavras do Saudoso Presidente Samora 
Machel ao afirmar: “A Emancipação da Mulher é uma 
necessidade da Revolução, Garantia da sua Continuidade e 
Condição do seu Triunfo”;

Hoje, a Mulher moçambicana, porque amiga do saber, vai 
adquirindo conhecimentos que, no movimento prático real as 
aplica, desenvolvendo a cultura de trabalho na Produção de 
comida, na Indústria, na Prestação de Serviços, na Academia, 
no Empreendedorismo, na esfera da Educação Moral e Cívica 
nos Órgãos de Soberania e na Área doméstica, o que resulta 
no crescimento gradual da nossa Economia;

Há menos de um mês, a Zona Centro do País, com destaque 
para as províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete, o 
Ciclone IDAI causou uma catástrofe que resultou em avultados 
danos humanos, com as famílias mergulhadas na dor e luto e 
incalculáveis destruições de infra-estruturas. Aí, o Movimento 
de Solidariedade prevalece! A Mulher moçambicana, com 
um coração pleno de determinação e ternura tem vindo a 
prestar o seu apoio às vítimas;

A FRELIMO enaltece este nobre gesto da Mulher e encoraja 
a todo aquele que, olhando para o presente do nosso País, 
quer seja nacional, quer seja da Comunidade Internacional 
juntam-se aos esforços do Governo, na prestação de apoio 
aos nossos concidadãos;

Estamos no ano em que se recorda a vida e obra do 
Arquitecto da Unidade Nacional, o Doutor Eduardo Chivambo 
Mondlane. A FRELIMO exorta à Mulher, a OMM, a todos os 
moçambicanos de boa vontade, a inspirarem-se nos ideais de 
Mondlane para sarar as nossas mágoas, numa altura em que 
a catástrofe veio e devastou o nosso País;

A FRELIMO congratula-se com o trabalho do Governo, 
liderado pelo Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO e 
Presidente da República de Moçambique, na prestação de 
auxílios às vítimas e na reanimação das suas vidas;

A FRELIMO exorta a Mulher, a OMM a reiterarem o seu 
compromisso de entrega total, em defesa dos interesses 
superiores de Moçambique.

Bem Haja Mulher Moçambicana!
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CNDS enaltece 
prontidão do 

Presidente 
Filipe Nyusi

O 
Conselho Nacional de Defesa 
e Seurança (CNDS) saúda o 
Presidente da República e 
Comandante-Chefe das Forças 

de Defesa e Segurança (FDS), Filipe Jacinto 
Nyusi, pela sua coragem, determinação 
e prontidão, em aferir no terreno, a real 
situação provocada pelo Ciclone Tropical 
IDAI e pelas cheias e Inundações, na região 
centro de Moçambique e por ter convocado  
o Executivo a se reunir na cidade da Beira, 
com vista a tomada de medidas adequadas 
para a normalização da vida da população 
afectada pela intempérie. 
Reunido a 04 de Abril corrente, na sua Décima 
Quinta Reunião Ordinária e Presidido pelo 
Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
o Conselho Nacional de Defesa e Segurança 
apreciou a informação sobre a situação de 
emergência no país, como consequência da 
ocorrência do Ciclone Tropical IDAI no centro 

do país e solidariza-se com as vítimas 
da catástrofe, pelas perdas humanas e 
destruição de bens.
O CNDS saúda ainda o Instituto Nacional 
de Gestão Calamidades (INGC) e seus 
colaboradores, pela entrega e gestão desta 
crise humanitária que assolou o nosso pais. 
“O posicionamento antecipado por parte do 
INGC permitiu que fossem tomadas medidas 
cautelares, evitando assim o impacto com 
dimensões incalculáveis, apesar dos efeitos 
de que não tem memória na sociedade 
moçambicana”, indica o CNDS, enaltecendo 
também a solidariedade manifestada pelos 
moçambicanos em todas as partes do 
globo para com as vítimas do Ciclone IDAI.
Entretanto, o CNDS apreciou o informação 
sobre a Ordem e Segurança Públicas 
e encoraja as FDS a prosseguirem com 
as operações no norte da província de 
Cabo-Delgado, por forma a pôr cobro 
as acções de malfeitores que atentam 
contra cidadãos indefesos e destroem 
propriedades das populações.
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FRELIMO inicia 
formações rumo 

a vitória nas 
eleições gerais

A 
FRELIMO, através do Gabinete 
Central de Preparação de Eleções, 
iniciou com o cíclos de formações, 
com objectivo de capacitar os 

principais gestores dos processos eleitorais, 
tendo em vista as Terceiras Eleições Gerais 
e das Assembleias Provinciais, marcadas 
para 15 de Outubro próximo.
É neste contexto que o Órgão realizou, 
de 5 a 6 de Abril corrente, na Escola 
Central da FRELIMO, na Cidade da Matola, 
província de Maputo, a primeira formação 
de formadores, que juntou os Secretário 
Provinciais para as áreas de Organização, 
Formação e Quadros, Asuntos Parlamentares 
e Autárquicas, para além de Directores das 
Escolas da FRELIMO, entre outros quadros 
do Partido.
Trabalho Político-Ideológico na Função dos 
Órgãos do Partrido no Contexto Social,  e 

Económico Actual, Actores Políticos nos 
Processos Eleitorais, Descentralização 
e Gestão do Processo Eleitoral, foram  
os principais temas ministrados nesta 
formação. 
O Secretário do Comité Central 
para Formação, Quadros,  Assuntos  
Parlamentares e Autárquicos, Francisco 
Mucanheia, disse que com esta 
capacitação, os participantes saem 
munidos de instrumentos necessários para 
executarem com eficiência a sua árdua 
tarefa de garantir o sucesso do Partido 
em todos os processo eleitorais.
“O enfoque desta capacitação é a 
preparação e realização com sucesso 
das eleições rumo a vitória expressiva da 
FRELIMO e do seu Canditado Presidencial, 
Filipe Jacinto Nyusi, no escrutínio de 15 
de Outubro próximo. Queremos que os 
membros e simpatizantes da FRELIMO 
estejam cada vez mais alinhados no 
processo da selecção dos melhores 
quadros que irão fazer parte dos órgãos 
eleitorais”, frisou Mucanheia. 
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Mulembwè 
trabalha com 

órgãos da 
FRELIMO em 

Cabo Delgado  

A 
brigada Central de Assistência 
à província de Cabo Delgado, 
chefiada pelo Membro da Comissão 
Política, Eduardo Mulembwe, 

oficializou recentemente, os gabinetes de 
preparação das eleições tendo em vista 
o escrutínio de 15 de Outubro deste ano. 
Trata-se de um exercício que visa garantir a 
vitória da FRELIMO em Cabo Delgado.
Eduardo Mulembwe afirmou que o processo de 
oficialização dos gabinetes de preparação 
de eleições, decorreu em paralelo com 
acções de fortalecimento das bases do 
Partido para o envolvimento massivo dos 
membros e simpatizantes neste processo, que 
inicia com recenseamento eleitoral a 15 de 
Abril corrente.  
Segundo Eduardo Mulembwe, os cidadãos, 
mesmo na situação de deslocados devidos 
a acções dos malfeitores que desestabilizam 

a região norte de Cabo Delgado, devem 
se recensear para que possam exercer o 
seu   direito cívico e apela a conjugação 
de esforços de todos seguimentos da 
sociedade para acabar com este mal.
Entretanto, Eduardo Mulembwe mostrou-se 
optimista nos acordos alcançados rumo a 
paz efectiva no país e apela a população, 
sobretudo aos jovens, a não se juntarem aos 
grupos criminosos em Cabo Delgado que, 
segundo disse, perturbam a tranquilidade 
no seio das comunidades. “Encorajamos o 
Governo, através das Forças da Defesa e 
Segurança, no sentido de continuar com as 
acções de combate aos malfeitores”, disse. 
Em Cabo Delgado, Eduardo Mulémbwè 
avaliou o nível de preparação dos 
membros e simpatizantes da FRELIMO para 
as próximos desafios eleitorais e ao mesmo 
tempo, lançar a campanha de mobilização 
da população para o recenseamento 
eleitoral que começa a 15 de Abril corrente.
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Monteiro defende 
maior coesão dos 

militantes

A 
FRELIMO, na província da 
Zambézia, oficializou recentemente 
o Gabinete de Preparação 
de Eleições, tendo em vista a 

realização das eleições gerais e das 
assembleias provinviais, agendadas 
para Outubro do ano em curso.
Basílio Monteiro, Membro da Comissão 
Política e Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província da Zambézia, 
vincou que a coesão no seio dos 
militantes da FRELIMO constitui a 
arma fundamental para o alcance da 
vitória nos próximos desafios eleitorais. 
“Queremos ainda, o maior engajamento 
dos órgãos do Partido nos trabalhos de 
base para que as eleições gerais que 
se avizinham sejam proveitosas para a 
FRELIMO”, frisou.
Basílio Monteiro convida a todos os 

militantes da FRELIMO e a população 
em gera, a aderirem ao processo de 
recenseamento eleitoral para que o 
Partido o seu Candidato Presidencial, 
Filipe Jacinto Nyusi, vençam as eleições 
deste ano.
Enalteceu, na ocasião, o pepel das 
Organizações Sociais da FRELIMO, 
nomeadamente a ACLLN, OMM e 
OJM, na mobilização da população 
com vista a sua participação nos 
programas do desenvolvimento e nas 
acções de solidariedade à todos os 
níveis. 
Na Zambézia, o Chefe da Brigada 
Central escalou os distritos de 
Morrumbala e Mopeia para galvanizar 
as bases da FRELIMO, tendo apelado 
aos membros e simpatizantes a 
manterem o espírito de coesão e 
união.
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Luísa Diogo 
mobiliza 

cidadãos para 
recenseamento 

eleitoral

A 
Chefe da Brigada Central 
de Assistência à Província de 
Tete, Luísa Dias Diogo, apela 
a população da Provincia 

desta parcela do país para aderir 
massivamente ao recenseamento 
eleitoral que arranca no dia 15 
de Abril corrente cujo término 
está previsto para 30 de Maio do 
presente ano. 
“É necessário que Tete esteja na 
vanguarda neste processo pela sua 
meneira de ser, estar e pela sua 
certeza, tal como demonstrou na luta 
armada de libertação nacional ”, 
desafiou Luísa Diogo. 
Num outro desenvolvimento, Luísa 
Dias Diogo, enalteceu o esforço do 
Governo Moçambicano, sobretudo 

na pessoa do Presidente Fil ipe 
Nyusi, por não poupar esforços para 
assistir as famílias afectadas pelo 
Ciclone IDAI e na busca incessante 
da Paz. 
A Chefe da Brigada Central de 
Assistência a Provincia de Tete, 
orientou um seminário e oficializou o 
Gabinete Provincial de Preparação 
de Eleições, acto que seguidamente 
foi replicado em todos distr itos da 
Província de Tete. 
Na Cidade de Tete, Luísa Dias 
Diogo, manteve encontros com as 
organizações sociais do Partido 
e socio-profissionais e visitou o 
Centro de Acomodação na Escola 
Industr ital de Matundo, que acolhe 
pessoas deslocadas na sequências 
das cheias e inundações.
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Inhambane 
entrega donativo 

para as vítimas 
do IDAI

A 
FRELIMO, em Inhambane, 
procedeu há dias, a entrega de 
donativos ao Instituto Nacional 
de Gestão de Calamidades 

(INGC) destinado para as vítimas de 
Inundações e do Ciclone Tropical 
IDAI que fustigou a zona Centro do 
país. Trata-se de géneros alimentícios, 
material escolar e de higiene, roupas 
diversas e calçados.
O Primeiro Secretário do Comitê 
Províncial do Partido FRELIMO em 
Inhambane, Dinis Vilankulo, que liderou 
o movimento solidário nesta parcela 
do país, disse que, o donativo 
entregue é resultante da contribuição 
dos militantes a nível da Célula, Zona, 
Círculo e dos seus parceiros.
“Os militantes da FRELIMO, à todos 
os níveis, ficaram sencibilizados pela 

causa a que os nossos compatriotas 
da zona Centro se encontram, 
causado pelos fenómenos naturais 
que assolaram aquela região do 
centro país, nomeadamente as  
cheias, inundações e do Ciclone 
IDAI”, explicou Dinis Vilankulo.
De acordo com Vilankulo, os membros 
da FRELIMO são, por natureza, 
solidários orque desde que foi 
lançado o movimento solidário 
se envolveram fazendo a sua 
contribuição o que resultou neste 
donativo que está a ser entregue 
para as concidadãos de Sofala, 
Manica, Tete e Zambézia.
Por seu turno, Cândido Mapute, 
Delegado do INGC em Inhambane, 
referiu que o donativo conseguido 
nesta província seguiu imediatamente  
para Sofala. 
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