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Fim do isolamento da Ilha 
de Inhaca vai  impulsionar 

actividade turistica 
FRELIMO reúne-se com lideres religiosos 
O Secretário Geral da FRELIMO, Roque Silva, vai manter um 
encontro com líderes religios baseados na cidade e província de 
Maputo, num encontro que surge no quadro do reconhecimento do 
Partido, da importância das igrejas para a construção da cidadania 
e moralização da a sociedade. O encontro, a ter lugar no dia 4 de 
Maio corente, na Escola Central da FRELIMO, na cidade da Matola, 
província de Maputo, tem por objectivo a troca de informações 
sobre o desenvolvimento do país e colher subsídios que ajudem a 
melhorar o trabalho do Partido.

Presidente da República na inauguração da embarcação “KANYAKA”
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Brigadas Centrais criam bases para vitória

«A vitória Prepara-se, a Vitória Organiza-se: É este lema 
que norteia o partido e que foi reforçado na III Sessão 
Ordinária do Comité Central (CC), que as Brigadas Centrais 
de Assistência às Províncias estão a preparar a vitória 
da FRELIMO nas eleições de 15 de Outubro próximo. As 
Brigadas Centrais de apoio às províncias estão no terreno 
depois da FRELIMO sair unida, reforçada e alinhada e coesa 
da reunião do CC. É altura de divulgar as decisões da III 
Sessão Ordinária do Comité Central , com objectivos claros: 
aglutinar os membros e as bases quando faltam cerca de 5 
meses para o processo eleitoral. 

Nesta deslocação às províncias, as Brigadas Centrais guiam-
se pelas orientações do Presidente da FRELIMO, FILIPE 
JACINTO NYUSI, que disse durante a III Sessão Ordinária do 
Comité Central, que decorreu na Escola Central do Partido, 
na Matola, que a vitória do Partido é um imperativo para o 
povo moçambicano no processo de desenvolvimento do 
país. Ou seja, a orientação do Presidente da FRELIMO de que 
o próximo passo depois do CC era transmitir-se às bases os 
instrumentos fundamentais para a vitória nas eleições de 
15 de Outubro, estão nesse momento a ser replicadas ao 
nível das províncias para alcançar a fasquia do Partido que é 
ganhar as eleições, ganhar de forma clara, dai que, a missão 
das brigadas foram bem definidas para: transmitir união  e 
coesão; reunir forças; envolvimento de todo e trabalho árduo 
para  vitória no sufrágio, bem como apelo à afluência aos 
postos de recenseamento eleitoral, processo que terminou 
no passado dia 30 Maio.

O foco da deslocação das Brigadas Centrais é sem dúvida  as 
eleições gerais de Outubro e que depois de ter sido deixado 
claro pelo Presidente da FRELIMO no encerramento do CC, 
que este é o momento de trabalho rumo à concretização 
do maior objectivo do Partido no escrutínio de 15 de 
Outubro,  está a ser replicado e difundido ao nível das bases, 
num autêntico exercício de mobilização que se espera seja 
assumido como um processo contínuo até à realização das 
eleições .

O caminho da vitória em Outubro está a ser traçado de acordo 
com as orientações do Partido e por via disso,  o trabalho 
para levar os eleitores a escolher FILIPE JACINTO NYUSI e 
a FRELIMO, também está em marcha. A FRELIMO assume a 
confiança na capacidade do Presidente FILIPE JACINTO, em 
levar o Partido para triunfos futuros no processo eleitoral 
que se avizinha, o qual requer o envolvimento de todos 
membros.
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Fim do isolamento 
da Ilha de Inhaca 

vai  potenciar  
turistico local

O 
Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, disse que com a 
inauguração da embarcação, 
denominada  Kanyaka, fica 

anulada a situtuação do isolamento a que 
os  residentes da Ilha de Inhaca estavam 
sujeitos, colocando fim a limitações que 
concorriam para o elevado custo de vida 
na zona insular, que inibia a exploração 
das potencialidades turísticas existente.
Segundo o Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, que procedeu nesta quinta-feira, 
a cerimónia da inauguração do barco 
KanyaKa, na cidade de Maputo, estão 
desde já facilitadas as condições de 
deslocação de pessoas e bens, com a 
entrega e entrada em funcionamento da 
nova embarcação, com capacidade para 
transportar 150 passageiros e até cinco 

toneladas de carga.
Segundo Nyusi, com o novo meio 
disponível vai reduzir o sofrimento dos 
locais e melhorar o ambiente de negócios 
na ilha e exorta aos agentes económicos 
a organizarem novos pacotes e produtos 
turísticos que atraiam mais visitantes.
Na ocasião, o Chefe do Estado 
recomendou a empresa pública 
Transmarítima a cumprir com zelo com 
as normas de segurança, incluindo a 
observância da lotação e do calendário 
de manutenção e assistência técnica, de 
modo a evitar acidentes que resultem 
em mortes e destruição precoce dos 
equipamentos.  
O Presidente Filipe Nyusi explicou que 
a embarcação surge em resposta a uma 
solicitação feita pela população num 
comício no ano de 2016.
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O Porta-Voz da FRELIMO e Membro do 
Comité Central para Comunicação 
e Imagem, Caifadine Manasse, 
considera encorajadores os 

resultados alcançados pelos óegãos eleitorais 
durante o processo recenseamento, que 
indicam o cumprimento em cerca de 90 por 
cento do universo do eleitorado planificado.
Para Manasse, que falava recentemente à 
imprensa na cidade de Maputo, não há razões 
objectivas para prorrogação do recenseamento 
eleitoral, terminado a 30 de Maio e afirma  que 
a FRELIMO tem como fundamento, os desafios 
que o país tem e o desempenho dos órgãos 
eleitorais. 
O Porta-Voz da FRELIMO considera o 
recenseamento elitoral um dever cívico dos 

cidadãos, em que os partidos políticos 
têm o dever de realizar campanhas de 
sensibilização dos seus membros para a 
adesão a esse processo.  
Num outro desenvolvimento, Caifadine 
Manasse disse que a FRELIMO vai eleger, 
entre 29 e 30 de Junho, os candidatos às 
eleições legislativas de 15 de Outubro, tendo 
adiantado que  a composição das listas de 
candidatos da FRELIMO seguirá o princípio 
da renovação na continuidade, como sempre 
foi apanágio do Partido nestes processos.
“Os candidatos ao Parlamento serão 
escolhidos pelos comités provinciais e os 
candidatos a membros das assembleias 
provinciais serão primeiro designados pelos 
comités distritais e depois pelos comités 
provinciais”, indicou o Porta-Voz da FRELIMO.

FRELIMO 
encorajado com 
os resultados do 
recenseamento 

eleitoral
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Luísa Diogo fala 
da importância do 
r e c e n s e a m e n t o 

eleitoral

Na recta final do processo do 
recenseamento eleitoral, a Chefe 
da Brigada Central de Assistência a 
Província de Tete, Luísa Dias Diogo, 

falou da importância do recenseamento 
eleitoral e saudou os membros, simpatizantes 
da FRELIMO e a população da província de Tete, 
por terem aderido em  massiva ao processo, 
que terminou no dia 30 de Maio último.
Segundo Luisa Diogo, o recenseamento 
eleitoral é a condição indispensável para a 
realização das eleições do dia 15 de Outubro 
de 2019. Para a Chefe da Brigada Central de 
Assistência à Província de Tete, só aqueles 
que possuírem o cartão de eleitor é que terão 
o direito de eleger o Presidente da República 
e os seus representantes para as Assembleias 
Provincial e da República. 
“Queremos pedir a todos aqueles que não 
poderam se recensearam para que o façam nas 

próximas ocasões, dada a importância deste 
acto para o desenvolvimento do país. Para 
aqueles que se recensearam, saudamos o 
gesto e encorajamos a todos a continuarem 
com esta actitude”, sublinhou  Luísa Dias 
Diogo. 
Num outro desenvolvimento, Luísa Dias 
Diogo enalteceu a entrega abnegada do 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, no processo 
de busca da paz no país, sobretudo no 
pacote do desarmamento, desmobilização 
e reintegração social dos homens residuais 
pertecentes ao maior Partido da oposição 
em Moçambique.
Neste trabalho, a Chefe da Brigada Central 
de Assistência a Província de Tete, escalou 
sucessivamente a cidade de Tete, os distritos 
de Tsangano, Angonia e Moatize, onde ficou 
satisfeito com o nível do funcionamento 
dos órgãos de base do Partido. 
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FRELIMO divulga 
Directiva para 

Eleições Internas 

Um dos instrumentos orientadores 
do Partido aprovados na III Sessão 
Ordinária do Comité Central 
é Directiva Sobre as Eleições 

Internas, que orienta os procedimentos 
a serem seguidos na eleiçao interna dos 
candidatos a deputados da Assembleia 
da República, bem como a postura a ser 
assumida pelos membros.
É neste contexto que a FRELIMO, na 
cidade de Maputo, está a trabalhar na 
divulgação deste instrumento no contexto 
da realização da eleição interna, a ter lugar 
em Junho do ano em curso em todo o país.
Esperança Bias, Chefe da Brigada Central 
de Assistência à Cidade de Maputo, disse 
que a FRELIMO está galvanizada pelos 
resultados alcançados nas úlitmas eleições 
autárquicas e neste momento leva a cabo 

o trabalho de revitalização das sua bases, 
rumo a vitória eleitoral no escrutínio de 
15 de Outubro próximo.
“Neste exercício, a Brigada Central da 
FRELIMO que assiste a cidade de Maputo, 
interage com os órgãos de base do Partido, 
nomedamente as Células e os Comités 
de Zona, com objectivo de divulgar as 
decisões da III Sessão Ordinária do Comté 
Central, encontro que marcou início 
a marcha rumo a vitória nas próximas 
eleições gerais”, disse Esperança Bias.
Disse ainda ser uma prática da FRELIMO, 
sempre que se justificar, fazer este tipo 
de exercício, para ultrapassar alguns 
constrangimentos que surgem no 
funcionamento dos órgãos do Partido e 
que, neste momento, os membros estão 
cada vez mais unidos para vencer os 
desafios eleitorais.  
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Mulembwe 
enaltece 

solidariedade 
para com as 

vítimas do 
Kennet 

O Membro da Comissão Política 
e Chefe da Brigada Central de 
Assistência a Província de Cabo 
Delgado, Eduardo Joaquim 

Mulembwe, congratula os esforços de todos 
seguimentos da sociedade pela pronta 
intervenção na resposta o impacto do ciclone 
Kenneth que devastou a província.
Segundo Eduardo Joaquim Mulembwe, a 
pronta resposta da sociedade para com os 
afectados pelo Kenneth, contribuiu para 
mitigação do impacto da intempérie.
O membro da Comissão Política e Chefe da 
Brigada Central de Assistência a Província de 
Cabo Delgado, que recentemente trabalhou 
nesta província, manifesta se preocupado 
com as acções dos homens armados que 
desestabilizam as comunidades da região 
Centro e Norte da Província.

Disse que as acções dos malfeitores, além 
de semear luto nas famílias, condicionam 
o desenvolvimento sócio economico em 
Cabo Delgado e do pais em geral.
Eduardo Joaquim Mulembwe, apela a 
população residentes nas zonas onde 
ocorre a desestabilização, a colaborar com 
as Forças de Defesa e Segurança, através da 
denúncia de todos aqueles com atitudes 
duvidosas.
Eduardo Mulembwe deu a conhecer ainda 
que veio a Cabo Delgado, no âmbito 
dos preparativos das eleições internas 
do Partido FRELIMO, previstas para 
finais do mês de Junho próximo rumo as 
eleições Presidenciais, Legislativas e das 
Assembleias Provinciais de Outubro no 
Pais.
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População de 
Mulima vai 

beneficiar da 
rede electrica 

nacional

O 
Primeiro Secretário Provincial da 
FRELIMO em sofala, Jaime Neto, 
anunciou em Mulima, distrito de 
Chemba, a chegada em breve do 

primeiro ensaio da eluminação do posto 
administrativo de Canxixe no distrito de 
Maringue.
Canxixe, dista cerca de 34km do posto 
administrativo de Mulima, facto que levou, 
o Presidente da FRELIMO e Presidente da 
Republica, Filipe Jacinto Nyusi, a garantir a 
população local, durante a visita presidencial 
no ano passado à provincia de Sofala, que a 
electrificação daquela divisão administrativa. 
O Primeiro Secretário da FRELIMO em Sofala, 
Jaime Neto, no quadro da visita de monitoria do 
grau de implementação do Plano Economico e 
Social 2015-2019, escalou o distrito de Chemba, 
onde manteve um contacto com a populaçãoo 

de Mulima.
No encontro, várias preocupações foram 
levantados pela população, com destaque 
para a necessidade da construção de uma 
Escola Secundária de raiz, ampliação da 
unidades sanitária, abertura e reaquilificação 
de vias de acessos, bem como a electrificação 
daquela posto administrativo. 
Em resposta as preocupações, Jaime Neto, 
disse que uma das grandes decisões saídas 
da III Sessão Ordenária do Comité Central da 
FRELIMO, foi da necessidade de observância 
do cumprimento das actividades do Programa 
Quinquenal do Governo, que devem ser 
excutadas.
Disse que Governo está a envidar esforços 
com vista a materializar do projecto 
de electrificação, que vai acelerar o 
desenvolvimento económico e social da 
região.
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Isaura Nyusi 
quero OMM mais 

participativa 
nos processos 

eleitorais

A Presidente da Organização da Mulher 
Moçambicana, OMM, Isaura Nyusi, 
manteve recentemente um encontro 
com os membros desta agremiação, 

na cidade de Maputo, com objectivo de 
interagir em torno dos desafios das eleições 
gerais marcadas para 15 de Outubro próximo, 
cuja paravra de ordem aolcançar a vitória da 
FRELIMO e do seu Canditado Presidencial, 
Filipe Jacinto Nyusi.
“Apelamos o envolvimento activo de todos 
os membros da OMM e as mulheres em 
geral, na preparação do processo eleitoral, 
de modo a garantir a vitória da FRELIMO e 
do Filipe Jacinto Nyusi, o nosso Canditato 
Presidencial”, acrescentou a Presidente da 
OMM.
De acordo com a Isaura Nyusi, a OMM tem 
desempenhado um papel fundamental na 
conquista de maior númenro de membros 
nas assembleias províncias, o que segundo 

a Primeira Dama, permitirá a eleição de 
governadores da FRELIMO em todas as 
províncias.
Isaura Nyusi disse estar focalizada na busca 
de melhores mecanismos para enfrentar os 
desafios deste anos, sendo para o efeito, 
a necessidade de interagir com vários 
segmento sociais para encontrar as soluções 
mais viáveis.
“A OMM é um dos suportes das vitórias 
da FRELIMO, tal como acontece ao nível 
das outras Organizações Sociais da 
FRELIMO, nomeadamente a Associação 
dos Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional, ACLLN e a Organização da 
Juventude Moçambicana, OJM. Por isso, 
a mulher deve continuar a assumir uma 
postura responsável para que a campanha 
eleitoral aconteça da melhor forma, de 
modo a assegurar a vitória da FRELIMO”, 
sublinhou a Presidente da OMM, reiteirando 
o apelo a união e coesao entre os membros.
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