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Na celebração dos 20 anos da ACIPOL 

Presidente Filipe Nyusi apela postura 
firme e competência na polícia
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Bom dia 
Camaradas!

Com a FRELIMO
e

NYUISI 
unidos,

Moçambique
Avança

Parabéns Kalungano! 

Em nome de todos os moçambicanos a quem temos o privilégio de 
representar, queremos exprimir palavras de louvor e felicitação a ti 
Kalungano, pelo teu aniversário natalício. Tu que és uma person-
alidade incontornável na história de libertação de Moçambique. 
Queremos usar este momento singular para celebrarmos com viva 
emoção a vida e obra de um HOMEM, mostrando, com muita sinceri-
dade e solenidade, que bem merece o enorme impacto que o seu percur-
so representa para cada um de nós e para a história de um povo e des-
ta nação que heroicamente se ergue com o seu inestimável contributo.
Hoje, temos uma oportunidade ímpar para, a bom som, evocar a tua história, 
que sem quaisquer reservas tudo de ti deste para construir esta nação que 
se chama Moçambique, cujo percurso se entrelaça com o teu próprio. 
Camarada Marcelino, celebramos o teu aniversário com a sen-
sação de que, depois destes 90 anos de uma vida de serviço e dedi-
cação à causa nacional, qualquer palavra se torna insuficiente para 
os elogios que te são merecidos. A melhor retórica para o acompan-
har nesta efeméride é, sem dúvida, o nosso abraço amigo, man-
ifestando a fraternidade que as palavras omitem ou oprimem.
Queremos recordar-lhe que o país com o qual sonhou jun-
to de Mondlane e outros camaradas está a trilhar pelos camin-
hos da paz, desenvolvimento e prosperidade, e a vossa visão 
está a ser continuada, contando com as forças que temos. 
As árvores que plantaste, os textos que escreveste, as lutas que travaste, 
são hoje a razão da nossa força para continuarmos a lutar pela emanci-
pação de um povo cujo passado esteve sequestrado pelo colonialismo. 
Continuaremos na linha da frente para garantir que cada moçambicano 
viva os frutos da independência e desfrute do sonho de um Moçambique 
onde todos partilhamos a nobreza da liberdade e o sabor do progresso. 
Os camaradas que te acompanharam na grande epopeia pela libertação 
desta pátria heróica, os seus filhos e outros milhões de moçambicanos jun-
tam-se, hoje, à sua família para, de viva voz, cantar Parabéns Kalungano! 
Saudamos a ti, Kalungano, pelo teu aniversário e à tua família, 
que, ao longo deste percurso de vida, o tem apoiado e amparado in-
condicionalmente. Parabéns por cada gota de suor e labor dedi-
cado para que este povo, hoje, tivesse um lugar chamado nação. 
Hoje e sempre, Kalungano, nosso herói nacional, mereces muitas 
homenagens e carinho deste povo pelo qual lutaste, deste toda a tua 
inteligência e sempre mostraste prontidão.
Em nome dos moçambicanos e no meu próprio, desejamos-te longa 
vida, muita paz e felicidade.
Parabéns Kalungano! 

Mensagem do Presidente da FRELIMO e Presidente da República, 
FILIPE JACINTO NYUSI

Nota Editorial



“Dos graduados esperamos uma postura 
firme, proactiva, presente, eficaz, eficiente e 
tecnicamente competente. Vão no vosso dia-
a-dia enfrentar desafios, sofrer tentações e 

por vezes estar em situação de perigo iminente”.
Essas foram palavras dirigidas pelo Presidente 
da República, Filipe Jacinto Nyusi, aos mais de 
100 oficiais da Polícia da Repúblca de Moçam-
bique, recentemente gradudos pela Academia 
de Ciências Policiais, em Maputo, tendo instado 
igualmente aos formandos, para a necessidade 
de serem honestos no exercício das suas funções.
Trata-se da Décima Quarta cerimónia de graduação 
daquela instituição de ensino superior, que forma 
oficiais dos ramos de segurança pública, investi-
gação criminal, criminalista, migração e frontei-
ra bem como administração e logística policiais.

Na ocasião, o Comandante em Chefe lançou al-
guns desafios no contexto dos ataques perpetrados 
pelos malfeitores na província de Cabo Delgado.

Segundo o Chefe do Estado, “não podemos descasar 
enquanto não desestruturarmos completamente 
eses criminosos, e esta é acção imediata que tra-
duz vosso compromisso com o povo Moçambicano”.

De referir que a Décima Quarta Cerimónia de Gradação 
coincidiu com a celebração dos 20 anos da ACIPOL, 
dando espaço para momento de entrega de diplomas 
aos fundadores da Academia, com destaque para o 
antigo Presidente da República, Joaquim Chissano.

Na ocasião, Chissano agradeceu a quem 
teve a iniciativa desta cerimónia de recon-
hecimento. “Sentimo-nos muito honrados”.
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Partilhadas 
decisões da 

III Sessão Or-
dinária do CC 

O Presidente da FRELIMO e Presi-
dente da República, Filipe Jacin-
to Nyusi, dirigiu recentemente, 
uma reunião com os Órgãos 

do Partido e das Organizações Sociais na 
Província de Inhambane, para partilhar as 
decisões saídas da III Sessão Ordinária do 
Comité Central da FRELIMO, realizada 
de 03 a 05 de Maio, na cidade da Matola.

Segundo o Presidente da FRELIMO, a vitória 
nas eleições de 15 de Outubro próximo é o el-
emento essencial para que o Partido contin-
ue a dirigir o povo moçambicano e garantir 
o desenvolvimento socia-económico do país.
“Ao longo da Sessão ficou claro que a FRL-

MO está unida e coesa mais do que nunca, em 
torno de um só objectivo que é vencer as próx-
imas eleições para continuar a dirigir os desti-
nos de Moçambique, pois só a FRELIMO pos-
sui um projecto viável para o desenvolvimento 
do país, enfatizou o Presidente Filipe Nyusi.

A vitória nas eleições engloba várias etapas que 
incluem a mobilização da população ao recen-
seamento eleitoral, dai que, o Presidente do 
Partido FRELIMO e Presidente de Moçambique, 
exorta o envolvimento de todos cidadãos a se re-
censearem para exercer o direito cívico de votar.



O Porta-Voz da FRELIMO e Secretário 
do Comité Central para Comunicação 
e Imagem, Caifadine Manasse, dis-
se que apesar dos constrangimentos 

registados, caracterizados pela seca, cheias e in-
undações, entre outros factores que afectaram o 
processo do desenvolvimento do país, ao longo do 
mandato prestes a findar, o país registou avanços 
assinaláveis, aos vários níveis, que se reflectem 
na melhoria de qualidade de vida das populações. 
Caifadine Manasse fez este pronunciamento em 
conferência de imprensa, a partir da provín-
cia de Solafa, no quadro da sua recente visi-
ta de trabalho de quatro dias àquele ponto do 
país, para acompanhar o funcionamento dos 
órgãos do Partido, no contexto da preparação 
da vitória da FRELIMO e do seu Candidato Fil-
ipe Jacinto Nyusi, nas próximas eleições gerais.

O Porta-Voz da FRELIMO lembrou que durante 
este mandato, o país foi assolado pela seca Seve-
ra na região sul em que, praticamente, não houve 
produção. Contudo, segundo Manasse, com a me-
stria e ponderação do Presidente Filipe Jacin-
to Nyusi, o país continuou a registar progresso. 
“O Governo continua a construir novas es-
tradas, a expandir o sistema de abastecimen-
to de água potável e de energia eléctrica, en-
tre outros benefícios para os moçambicanos.
Entretanto, quando faltam cinco meses para o país 
acolher as primeiras eleições províncias, Caifa-
dine Manasse disse que a FRELIMO já definiu o 
perfil dos seus membros que irão liderar as lis-
tas para a eleição de governadores. De acordo com 
o Prta-Voz da FRELIMO, os cabeças de lista de-
vem ser éticos e íntegros na gestão da coisa pública.
Em Sofala, Manasse trabalhou nos  distri-
tos da Beira, Dondo e Muanza, com as at-
enções viradas para as eleições de 15 de Outubro.
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O Presidente da República de Moçam-
bique, Filipe Jacinto Nyusi, ficou 
muito satisfeito ao tomar conhe-
cimento da eleição de Matame-

la Cyril Ramaphosa para o cargo de Pres-
idente da República da África do Sul, na 
sequência das 6ª Eleições Gerais, realizadas a 8 
de Maio de 2019, na África do Sul Democrática.
Na mensagem de felicitação ao seu homólogo 
sul africano, Filipe Nyusi refere que a eleição de 
Ramaposa reflecte a confiança que o Povo Sul 
Africano deposita na sua sábia liderança de con-
tinuar impulsionar o pais e o povo daquele país 
rumo a uma maior prosperidade e bem-estar.
“Aproveito esta oportunidade para, em nome do 
povo, do Governo da República de Moçambique 
e no meu próprio, endereçar as nossas mais 
sinceras felicitações a Vossa Excelência, Sen-

hor Presidente, pela eleição ao mais alto cargo e ao 
Povo da África do Sul pela forma ordeira, pacífica e 
transparente em que exerceu o seu direito democráti-
co”, indica a mensagem do Presidente Filipe Nyusi.
Para o Presidente Nyusi, Moçambique e a Áfri-
ca do Sul, dois países irmãos, unidos por laços cul-
turais, geográficos, económicos e históricos, con-
tinuarão a aprofundar a sua excelente cooperação 
e materializar todas as acções acordadas. Neste sen-
tido, gostaria de reiterar a minha prontidão e dis-
ponibilidade do meu Governo de continuar a tra-
balhar de forma estreita com Vossa Excelência para 
reforçar e consolidar, ainda mais, estas relações.
“Queira aceitar, Excelência e caro irmão, os pro-
testos da minha mais elevada consideração e estima 
pessoal, bem assim os votos de muita saúde e êx-
itos no desempenho das vossas nobres funções de 
Presidente da República da África do Sul”, refere o 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, na sua mensagem.
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A Membro da Comissão Política da 
FRELIMO e Chefe da Brigada Cen-
tral de Assistência a Província de 
Nampula, Margarida Talapa, apela 

a vigilância no seio da população para que não 
haja pessoas encomendadas noutras provín-
cias a fim de se recensear neste ponto do país. 
Margarida Talapa, fez o pronunciamento, na vila 
sede do distrito de Nacaroa em Nampula, onde 
exortou a população no sentido de denunciar toda 
prática de ilícito eleitoral aos órgãos competentes. 
“Nós já descobrimos pessoas que estão a mobi-
lizar populações de outras zonas para trazer a 
Nampula recensear. O recenseamento eleitoral 
deve ser feito por cidadãos apenas que são resi-
dentes aqui em Nacaroa ou seja cada um deve se 
inscrever naquele local onde reside, se haver pes-
soas trazidas por quem quer que seja denunciem 

aos órgãos competentes” apelou Margarida Talapa.
Aos líderes comunitários, religiosos, e todas forças vi-
vas da sociedade, a Membro da Comissão política da 
FRELIMO foi incumbida a missão de continuar a mo-
bilizar a população a aderir o recenseamento eleitoral. 
Em Nampula, Margarida Talapa não só aferiu o 
nível de participação das populações no proces-
so de recenseamento eleitoral, como também in-
teirou-se da saúde dos órgãos de base da FRELI-
MO e o cumprimento do plano económico e social. 
Talapa que estava de visita em Nacaroa numa altura 
que se comemorava mais um aniversário dos enfer-
meiros, apelou os agentes da saúde a distanciar-se em 
actos de corrupção e igualmente respeitar a deonto-
logia profissional. A Chefe da Bancada Parlamentar 
da FRELIMO encoraja os enfermeiros a fazerem o seu 
trabalho incansavelmente para salvar vidas humanas.

Talapa reforça 
apelo a vigilân-
cia no recensea-
mento eleitoral
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OJM enaltece 
prontidão da 
juventude na 
acção human-

itária

Para acompanhar o envolvimento 
da Juventude no processo de re-
censeamento eleitoral em curso no 
país, o Secretario Geral da Organ-

ização da Juventude Moçambicana, Mety 
Oreste Gondola escalou a província de Tete. 
Na sua chegada, Mety Gondola disse que 
para além de acompanhar de perto o en-
volvimento dos jovens no processo de 
recenseamento eleitoral, pretende enal-
tecer a prontidão da juventude a quan-
do das intempéries que assolaram as 
províncias da zona centro e norte do país. 
O Secretário Geral da Organização da Juven-
tude Moçambicana orientou uma reunião 
com os membros da sua organização, onde 

mais uma vez reafirmou o compromisso de garantir 
a vitória da FRELIMO e do Presidente Filipe Jacin-
to Nyusi nas eleições do dia 15 de Outubro de 2019. 
Visitou Chibonde, local onde as víti-
mas de inundações receberam talhões 
para a construção das suas moradias. 
As inundações na cidade de Tete ocorreram 
na madrugada do dia 08 de Março do presente 
ano, sendo Chingodzi, Samora Machel, Mpa-
due e Franscico Manyanga, os bairros mais afec-
tados onde mais de 1800 pessoas foram desa-
lojadas e registadas perdas de vidas humanas. 
Na província de Tete, Mety Gondola, para além de es-
calar a cidade capital trabalhou no distrito de Chiúta. 

Talapa 
reforça 
apelo 
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