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Frelimo unida e coesa ruma às 
eleições gerais

Após III Sessão Ordinária do Comité Central 

Edição Especial

Os membos do Comité Central e as organizações sociais da FRELIMO reafirmaram o seu firme 
apoio a Filipe Jacinto Nyusi na corrida às eleições gerais de Outubro próximo. Filipe Jacinto 
Nyusi foi indicado candidato para o segundo mandato como Presidente da República no 
XI Congresso da FRELIMO em 2017, pelo que o apoio da OMM, OJM, ACLLN e dos membros 
do Comité Central é mais um voto de confiança ao candidato. Recorde-se que o papel de 
Filipe Nyusi foi determinante para o calar das armas em Moçambique e, por outro lado, não 
obstante o corte ao finaciamento ao Orçamento de Estado pelos parceiro de cooperação, o 
Chefe de Estado conseguiu manter o país na rota do desenvolvimento.
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CC da FRELIMO prepara caminho para a Vitória em Outubro

Decorreu de 3 a 5 de Maio corrente na Escola Central do 
Partido FRELIMO, na cidade da Matola, Província de Maputo, 
a III Sessão Ordinária do Comité Central.
O encontro serviu para a FRELIMO fortalecer as bases 
para vencer as eleições agendadas para 15 de Outubro do 
presente ano. 
Na Sessão, as Organizações sociais do Partido, nomeadamente 
a ACLLN, a OMM e a OJM, manifestaram desde a primeira 
hora o apoio à recandidatura do Presidente da FRELIMO, 
Filipe Jacinto Nyusi, à sua sucessão no pleito eleitoral que 
se avizinha.
O foco da III Sessão Ordinária do Comité Central foi a 
preparação  da vitória nas Eleições Gerais para permitir que a 
FRELIMO e Filipe Jacinto Nyusi continuem a dirigir os destinos 
da Nação. Até porque a corrente vermelha que cobriu a sala 
de sessões da Escola Central da FRELIMO, sustentada pelos 
193 membros deste Órgão presentes na reunião, contribuiu 
para que se tornem o Partido cada vez mais unido e coeso.
Estes membros demosntraram inequivocamente que a 
FRELIMO, que libertou a terra e os homens do colonialismo 
português, deve continuar firme e com o projecto político, 
social e económico traçado há mais de 50 anos.
No arranque desta reunião, ficou claro ainda que nos 5 anos 
de governação da FRELIMO prestes a terminar existiram 
limitações diversas, mas que não impediram que o Presidente 
da FRELIMO e Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, 
se mantivesse firme na luta pela paz, no empenho para o 
restabelecimento da estabilidade económica, justiça social, 
emprego, habitação, entre outros.
O Comité Central tem a desafiante missão de dar arranque 
a marcha rumo à vitória nas eleições presidenciais, legislativas e 
provinciais, caminho este que será trilhado com o povo no espírito de 
Unidade, Paz e Desenvolvimento.
Aliais, foi de forma aberta e franca que os trabalhos 
decorreram na perspectiva encontrar soluções apropridas 
para as limitações e dificuldades que o Governo enfrenta. A 
a mesma franqueza que caracteriza o Partido permite a boa 
comunicação com o povo, de modo a que os passos dados 
até aqui, possam ser consolidados nos próximos anos e 
gradualmente melhorar-se a vida da população.
Ficou claro ainda, que a união e entrega de todos, bem como 
o espírito de missão, todos os membros da FRELIMO devem 
carregar ao sair da III Sessão Ordinária do Comité Central. 
Igualmente ficou claro que este é um Comité Central de todos. 
Um local de partilha de ideias e pontos de vista, colhendo 
todas sensibilidades, no sentido de fortalecer o Partido.
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Iniciou 
a marcha decisiva 

rumo à vitória 
nas eleições 

gerais

O 
Presidente da FRELIMO e Presidente da 
Republica, Filipe Jacinto Nyusi, afirmou 
que a realização da IIIª Sessão Ordinária 
do Comité Central, nos dias 3 a 5 de Maio 

corrente, na Escola central da FRELIMO, na cidade da 
Matola, província de Maputo, marca o início duma 
marcha decisiva rumo a vitória da FELIMO e do seu 
Candidato Presidencial, nas eleições gerais de 15 de 
Outubro próximo.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
que discursava na cerimónia da abertura desta 
Sessão, é desta forma que os quadros do Partido 
prepararam a vitória da FRELIMO e dos seus 
candidatos, utilizando os princípios, métodos e 
conhecimentos acumulados, para conduzir com 
sucesso a campanha eleitoral, tendo como base 
os valores inscritos na origem desta Organização.
“Sabemos para onde vamos e estamos certos de 
que o nosso futuro é de vitórias, porque assenta 
no amor ao Povo, no trabalho árduo, na unidade 
e coesão, no rigor de análise, na unidade de 

pensamento e de acção, na disciplina partidária 
e no entusiasmo dos milhões de moçambicanos”, 
frisou o Presidente da FRELIMO.
De acordo com o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
é dever da FRELIMO continuar a aumentar e 
consolidar a consciência dos que apoiam as 
políticas do Partido, conquistar os indecisos 
e continuar com o envolvimento dos órgãos 
de base para que participem, activamente, no 
recenseamento eleitoral e em todas as etapas 
deste processo. 
Num outro desenvolvimento, o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, aproveitou a ocasião para 
manifestar profundo reconhecimento a todas 
as pessoas colectivas e singulares, nacionais e 
estrangeiras que, no momento da ocorrência 
das catástrofes, IDAI e Kenneth, nas regiões 
centro e norte do pais, respectivamente, se 
prontificaram a salvar vidas e a mitigar o 
sofrimento dos compatriotas afectados.
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OJM 
endossa apoio 
incondicional 
à Filipe Nyusi

O 
Comité Central da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM) 
reunido na sua V Sessão Ordinária, 
que teve lugar a 2 de Maio, no 

Distrito Municipal da KaTembe, na Cidade de 
Maputo, declarou o seu apoio incondicional ao 
Candidato da FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, eleito 
no 11º Congresso do Partido para as próximas 
eleições gerais de Outubro próximo.
O encontro da OJM, que antecedeu a III Sessão 
Ordinária do Comité Central da FRELIMO, para 
além de apoiar incondicionalmente a candidatura 
do Presidente Filipe Nyusi, tal como foi reforçado 
pelas outras organizações sociais do Partido, 
nomeadamente, ACLLN e a OMM, a agremiação 
juvenil saudou o esforço que o Presidente Nyusi, 
tem vindo a empreender na busca da Paz efectiva, 
na consolidação da democracia e no apoio às 
vítimas das catástrofes naturais, nomeadamente, 

o IDAI na região centro e Kenneth, no norte 
do país. No debate dos temas relativos aos 
principais desafios da juventude, destacou-
se o de produção e produtividade no seio dos 
jovens, modelo de sustentabilidade da OJM e 
mobilização virado para os pleitos eleitorais de 
2018 e 2019.
A V Sessão Ordinária do Comité Central da OJM 
foi marcada pela presença do Presidente do 
Partido FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi, que na 
sua intervenção enalteceu o posicionamento 
dos jovens no apoio às vítimas dos Ciclones e 
inundações nas regiões centro e norte do país.
“Vários jovens engajaram-se no apoio às 
vítimas das intempéries que fustigaram o nosso 
país. A OJM mostrou-se séria e consciente, à 
semelhança de outras associações, levando 
sempre a mensagem do Partido de forma fiel”, 
disse o Presidente Filipe Nyusi. 
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Roque Silva 
destaca papel 
do Presidente 
da FRELIMO na 

assistência aos 
afectados pelos 

ciclones

O 
Secretário-Geral da FRELIMO, 
Roque Silva, enalteceu na sexta-
feira, 3 de Maio, primeiro dia dos 
trabalhos da III Sessão Ordinária 

do Comité Central que decorre na Escola 
Central da FRELIMO, na cidade da Matola, 
Província de Maputo, o papel importante 
que o Presidente do Partido, Filipe Jacinto 
Nyusi, desempenhou no processo de resgate 
e assistência às vítimas do Ciclone Tropical e 
IDAI e a criação de condições para o apoio aos 
afectados pelo Ciclone Kenneth, que assolou 
parte da província de Cabo Delgado.
“A acção vigorosa do Governo da FRELIMO 
e do Camarada Presidente em particular, 
contribuíram para minimizar de forma 
significativa o sofrimento dos nossos 
concidadãos afectados por estas duas 
calamidades “.

Roque Silva, reconheceu ainda, o esforço 
do Presidente Filipe Jacinto Nyusi na 
consolidação da paz, incluindo o combate aos 
malfeitores em Cabo Delgado”. 
O Secretário-Geral da FRELIMO não deixou 
de destacar o empenho do Presidente da 
FRELIMO e Presidente da Republica, no 
processo de desenvolvimento do país, apesar 
das conjunturas internas e internacionais 
adversas, facto que de acordo com Roque 
Silva, justifica a admiração que granjeia no 
plano interno e internacional.
Para o Secretário Geral da FRELIMO, a III Sessão 
Ordinária do Comité Central vai reforçar o 
Partido para que possa vencer as eleições 
gerais de 15 de Outubro deste ano. “Saiamos 
desta sessão mais fortes rumo à vitória da 
FRELIMO e do nosso Candidato, o Camarada 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi”. Concluiu. 
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FRELIMO 
reafirma 

candidatura de 
Filipe Nyusi às 

eleições 
gerais

O 
Comité Central da FRELIMO, que se 
reuniu na sua III Sesão Ordinária, 
entre 3 e 5 de Maio corrente  na 
Escola Central, na cidade da 

Matola, reafirmou a aposta na recandidatura do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, nas eleições que 
terão lugar a 15 de Outubro.
De acordo com o porta-voz da FRELIMO, 
Caifadine Manasse, com esta reafirmação de 
apoio dos membros daquele órgão, o Presidente 
do Partido, sai mais reforçado e com mais 
confiança.
“Os membros do Comité Central reafirmaram 
por consenso, unanimidade e ovação aquilo 
que foi a decisão do 11º Congresso de eleger o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi como candidato 
da FRELIMO às eleições e assumiram a posição do 

órgão máximo do Partido que é o Congresso”.
A decisão do Comité Central, segundo 
Caifadine Manasse, prende-se pelo facto do 
Presidente da FRELIMO estar a fazer um bom 
trabalho como Chefe do Estado. 
“Temos um candidato que está a fazer um 
bom trabalho que é visível e o Comité de 
Verificação vincou que é preciso continuar 
a trabalhar para que a imagem do Partido 
e o nosso foco, que é o bem servir o povo, 
continuem a ser a linha de orientação dos 
quadros”, acrescentou Manasse.
O porta-voz do Partido sublinhou ainda que 
os debates da III Sessão do Comité Central 
estavam a decorrer de forma franca, aberta, 
para tronar a FRELIMO mais forte, unida e 
coesa com foco na vitória eleitoral.
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ACLLN 
apela ao respeito 

à disciplina 
partidária

O 
Secrátario-Geral da Associação dos 
Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional, ACLLN, Fernando 
Faustino, defende que a disciplina 

partidária, instituída no Partido FRELIMO, deve 
ser absolutamente obedecida por todos os 
militantes.
Faustino, que falava na apresentação da 
mensagem de saudação à III Sessão Ordinária 
do Comité Central, realizada de 3 a 5 de Maio 
corrente, referiu que os quadros da FRELIMO 
são guiados por um comando sobre o qual se 
compactuam por Ideais, Estatutos e Programa 
da FRELIMO, instrumentos que, segundo 
disse, sempre permitiram o Partido, preparar e 
organizar da melhor maneira as sua vitorias.
Para o Secretario Geral da ACLLN a “unidade, 

disciplina partidária, coesão e obediência 
interna, devem continuar a constituir palavra 
de ordem do dia-a-dia do membro da 
FRELIMO, de modo a que todos continuem 
alinhados pelo mesmo objectivo. 
“Na FRELIMO existe aquilo que chamamos 
de disciplina partidária e a ela devemos 
simplesmente a obediência absoluta, porque 
ninguém está acima das normas estatutárias 
do Partido”, disse Fernando Faustino. 
O Secretãrio-Geral da ACLLN apelou ainda à 
união e empenho dos militantes para que a 
linha política do Partido prevaleça, tendo por 
outro lado, exortado a não compactuarem 
com conduta duvidosa e indisciplina.
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Kalime 
apela maior 

dinamismo dos 
órgãos de 

base

O 
Primeiro-Secretário Provincial 
da FRELIMO em Cabo Delgado, 
José Kalime, disse haver maior 
necessidade de melhorar o trabalho 

nas células e que os quadros devem estar em 
contacto permanente com as comunidades 
para continuarem a dinamizar as acções rumo a 
vitória nas eleições gerais deste ano.
José Kalime, que falava à margem da recente  
Sessão Ordinária do Comité Central, desafiou os 
órgãos da FRELIMO ao nível da província de Cabo 
Delgado para continuarem a liderar os processos 
sociais no seio das comunidades, como forma de 
consolidar a génese do Partido, que é de servir 
sempre os interesses do povo, promovendo o 
espírito da cultura de trabalho, união, amizade 
e solidariedade.

O Primeiro-Secretário Provincial da FRELIMO 
em Cabo Delgado exortou os membros e 
simpatizantes do Partido a intensificar a 
acções de mobilização da população para 
afluir aos postos de recenseamento eleitoral, 
em curso desde 1 de Abril último. “Só com 
a participação massiva da população com 
idade eleitoral no recenseamento, o processo 
pode ser coroado de sucesso”, sublinhou 
Kalime.
Num outro desenvolvimento, José Kalime 
manifestou solidariedade às famílias 
vítimas do Ciclone Kenneth, que assolou 
recentemente parte daquela província, e dos 
ataques de homens armados que aterrorizam 
as populações de alguns distritos de Cabo 
Delgado.
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OMM 
apela maior 

afluxo de 
mulheres no 

recenseamento 
eleitoral

A 
Secretária-Geral da OMM, Organização 
da Mulher Moçambicana, Mariazinha 
Niquisse, apela o maior afluxo das 
mulheres aos postos de recenseamento 

eleitoral, para permitir que possam eleger os seus 
dirigentes no próximo escrutínio marcado para 15 de 
Outubro deste ano.
Mariazinha Niquisse, que falava ao Boletim 
Informativo da FRELIMO por ocasião da realização 
da III Sessão Ordinária do Comité Central, disse que 
a OMM está desencadear campanhas de mobilização 
da população, particularmente as mulheres de todo 
o país, com vista a aderir em massa neste processo.
“Estamos a mobilizar as pessoas para aderirem 
ao processo de recenseamento eleitoral 
independentemente da sua filiação política. Esta 
mensagem vai de forma extensiva para os jovens 
que vão completar 18 anos até no dia 15 de Outubro. 
O que nós não queremos é que os cidadãos não 

esperem pelo último dia para se recensearem”, 
disse.
Num outro desenvolvimento, a dirigente da 
maior e mais antiga organização da mulher no 
país condenou as acções da violência doméstica 
contra mulher e apontou os casamentos 
prematuros e gravidezes precoces como práticas 
que ditam o afastamento das raparigas das 
escolas. Sobre o assunto, Mariazinha Niquisse 
chama o envolvimento de estruturas comunitárias 
para o combate a estes males.
“Temos estado a interagir com a população 
de todo o país sobre as melhores formas do 
combate aos casamentos prematuros, porque 
sabemos que a nossa criança enquanto não vai 
estudar também não pode contribuir para o 
desenvolvimento do país. Portanto, apelamos 
o envolvimento dos líderes comunitários no 
combate a este fenómeno”, referiu.
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