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25 de Setembro-Dia das FADM

Defesa Nacional deve ser assumida
por todos os moçambicanos
A FRELIMO considera grave e preocupante a inobservância rigorosa
das medidas de prevenção e combate à COVID-19, por parte de
alguns cidadãos. Nesta ocasião, apela a todos os intervenientes,
à população, às autoridades religiosas, tradicionais, líderes de
opinião e todos os segmentos da sociedade, a intensificarem
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aconsciencialização e mobilização para conter a transmissão.
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Nota Editorial
O País comemora o 56º Aniversário do Desencadeamento da Luta Armada
de Libertação Nacional, contra o regime colonial português, levado a cabo
pela Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Recordamos que,
foi a 25 de Setembro de 1964 que a FRELIMO, sob liderança do Presidente
Eduardo Mondlane, desencadeou a insurreição geral armada, de modo a
libertar Moçambique e seu povo, das masmorras coloniais portuguesas.
Hoje, volvidos 56 anos e alcançada que foi a Independência de Moçambique,
o País caminha para consolidação do Estado de direito e democrático,
onde a justiça social, a dignidade humana, os princípios de solidariedade e
cultura de trabalho constituem alicerce para o progresso, desenvolvimento
e bem estar de todos os moçambicanos.
A FRELIMO considera imperiosa a consolidação da Unidade Nacional, a
reconciliação entre moçambicanos, para o fortalecimento da Paz efectiva,
intensificando a vigilância face à acção dos terroristas no norte de Cabo
Delgado e os ataques perpetrados pela chamada Junta Militar da Renamo,
em Sofala e Manica. Neste sentido, a FRELIMO repugna a violação dos
mais elementares direitos humanos. Enaltece a bravura dos jovens das
Forças da Defesa e Segurança que, inspirados na coragem e nacionalismo
dos soldados de 25 de Setembro, garantem a integridade territorial,
defendendo a soberania nacional.
A FRELIMO enaltece ainda, a nobreza da missão das Forças de Defesa e
Segurança, que sendo jovens, procuram servir e cumprir da melhor maneira
possível, com sacrifício, voluntariedade e entrega à causa da pátria, valores
que devem ser exaltados e reconhecidos pelo Povo. A FRELIMO considera
indispensável o apoio e carinho às FDS, por todos os moçambicanos.
A FRELIMO destaca igualmente o papel do Governo de Moçambique e
do Sector da Saúde, em especial, e de todos os intervenientes, pela acção
enérgica na contenção da rápida propagação da COVID-19, assegurando a
estabilidade do Sistema Nacional da Saúde, evitando assim elevado número
de perda de vidas humanas.
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AFRELIMO considera grave e preocupante a inobservância rigorosa
das medidas de prevenção e combate à COVID-19, por parte de alguns
cidadãos. Nesta ocasião, apela a todos os intervenientes, à população, às
autoridades religiosas, tradicionais, líderes de opinião e todos os segmentos
da sociedade a intensificarem a consciencialização e mobilização para
conter a transmissão. Exorta os moçambicanos a redobrarem esforços
para o aumento da produção e produtividade nos vários sectores da nossa
economia e na prestação de serviços, no quadro das medidas preventivas da
COVID-19, nesta fase do novo normal.
A FRELIMO toma a ocasião para recordar a realização, de 23 a 26 de
Setembro de 1962, do 1º Congresso da FRELIMO, em território Tanzaniano,
marcando indelevelmente o percurso da luta de libertação nacional, rumo à
independência. Por isso, Setembro é o mês da Juventude patriótica, audaz e
defensora de valores nobres da cidadania.
A FRELIMO insta a sociedade civil e a todos os segmentos sociais a prestar
solidariedade e apoio necessário aos concidadãos vítimas de atrocidades
terroristas em Cabo Delgado, que se encontram em centros de acolhimento.
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Bom dia Camaradas
Com a FRELIMO
e Nyusi Unidos,
Moçambique
Avança

Defesa da Pátria
deve ser assunto
de todos

O

s Moçambicanos têm de assumir
que a defesa da Pátria deve
ser um assunto que mobiliza
a todos, à semelhança do que
aconteceu a partir de 1964, ano em que os
jovens, guiados pelo espírito patriótico,
uniram-se, combateram e venceram o
regime colonial português.
O Pronunciamento é do Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi, dirigindose à nação por ocasião da passagem dos 56
anos do início da luta armada de libertação
nacional, data igualmente consagrada as
Força Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM).
Segundo o Chefe do Estado, a defesa
nacional não deve ser vista apenas como
uma missão exclusiva das FADM, mas sim de
todos os cidadãos movidos pelos interesses

de preservar a independência nacional.
“É imprtante que todos moçambicanos
entendam o valor do seu engajamento nos
assuntos da segurança, porque não são
apenas dos militares.
É neste contexto que o Presidente da
República reiterou os apelos à população
no sentido de continuar a denunciar
qualquer tentativa de perturbação da
ordem e segurança públicas, e evitar
acolher pessoas com interesses de colocar
em causa as conquistas dos moçambicanos.
“Todos os esforços em curso têm em vista
pôr termo aos ataques terrorisatas em
Cabo Delgado e da auto-proclamada junta
militar da Renamo, nas províncias de Sofala
e Manica, no centro do país.
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Moçambique apela
esforços para maior
segurança no mundo

O

Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, apelou, mais uma vez,
à comunidade internacional a usar o
momento histórico das celebrações
dos 75 anos da Organização das Nações Unidas
(ONU), como de conjugação de esforços
para uma solução sustentável das questões
pendentes relativas à segurança no mundo.
O Chefe do Estado Moçambicano que intervia
no debate geral da 75ª Sessão da Assembleia
Geral das Nações Unidas, que decorreu
no formato virtual, devido a pandemia da
Covid-19, saúdou e reafirma o seu apoio às
acções do Secretário-Geral, visando a reforma
das Nações Unidas, nas vertentes da paz e
segurança, desenvolvimento e da gestão da
organização.
“A reforma tem o mérito de colocar a paz,
segurança e estabilidade internacionais
como catalisadores da agenda global de
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desenvolvimento, bem como tornar a ONU
mais representativa, eficiente e transparente,
em
função
da
situação
geopolítica
contemporânea, o que pode conferir maior
eficácia e legitimidade às decisões deste
órgão”, afirmou o Presiodente Filipe Nyusi.
Segundo o Chefe do Estado moçambicano, a
Agenda 2030 e os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável, são instrumentos que alimentam
a esperança de biliões de pessoas do mundo
inteiro no alcance do tão almejado progresso e
bem-estar de todos os povos.
É neste quadro que, de acordo o Presidente
Filipe Nyusi, Moçambique apresentou, em
Julho de 2020, o seu primeiro Relatório
Nacional Voluntário sobre os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável, que partilha
realizações em função das aspirações do
povo moçambicano, em cumprimento deste
instrumento internacional reflectido no
Programa Quinquenal de Governo 2020-2024.

SG da FRELIMO
realça trabalho
do Presidente
Nyusi

O

Secretário-Geral
da
FRELIMO,
Roque Silva, afirmou recentemente
em Maputo, que o Presidente da
FRELIMO e Presidente da República,
Filipe Jacinto Nyusi, é um homem virado para
resultados e que neste momento está a trabalhar
no cumprimento do Programa Quinquenal do
Governo (PQG)- 2020/2024.
Segundo Roque Silva, a FRELIMO ao colocar
o Presidente Nyusi como seu Candidato nas
eleições, fê-lo por saber que é um homem de
resultados e que não teme desafios. “Temos
que trabalhar para mais uma vez mostrarmos
resultados em 2024 quando formos às eleições”,
disse.
Referiu que ao longo destes cinco anos o Governo
vai trabalhar para criar cerca de três milhões de
postos de emprego para jovens em particular,
concentrar maior atenção á agricultura
extendendo o Projecto Sustenta para todo o
país, levar energia elétrica para todos postos
administrativos, entre outras realizações. “Todas

essas promessas estão sistematizadas no PQG
e só será possível concretizarmos se cada um
fazer a sua parte onde o Governo tem o papel
facilitador”, disse Roque Silva.
O Secretário Geral da FRELIMO apelou o
envolvimento activo de todos os segmentos
da sociedade para a materialização dos
programas de desenvolvimento do país, onde
cada Moçambicano deve dar seu máximo
neste desafio. Referiu que na agricultura, por
exemplo, todos devem participar activamente
no cultivo da terra e lançar a semente para a
produção.
“Cabe ao Governo a tarefa de facilitar o acesso
aos meios que permitem o rápido crescimento
desta actividade para que os resultados possam
aparecer na dimensão que se pretende”, frisou
Roque Silva.
Vincou a necessidade de todos membros,
simpatizantes da FRELIMO e a população, em
geral, continuarem cada vez mais vigilantes,
face aos ataques terroristas na Província de
Cabo-Delgado, da junta militar da renamo
nas províncias de Sofala e Manica na zona
centro do País e da Pandemia da Covid-19.
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Primeira
Dama destaca
importância da
contracepção

A

Primeira Dama da Repúbluca,
Isaura
Ferrão
Nyusi,
defende
que a contracepção, actualmente
disponível, constitui uma intervenção
chave de Saúde Sexual e Reprodutiva para a
melhoria da qualidade de vida dos adolescentes
e jovens no Mundo inteiro.
A Esposa do Presidente da República que
falava por ocasião do dia da Contacepcão,
celebrado a 26 de Setembro, disse que aumentar
a consciencialização sobre a importância
da contracepção e sua contribuição para o
alcance dos Objectivos do Desenvolvimento
Sustentável é uma das plataformas estratégica
capitalizável para o melhor aproveitamento
dos
dividendos
demográficos,
através
de investimentos na camada jovem em
Moçambique.
“Rapazes e raparigas de tenra idade, desejo que
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não percam a oportunidade de continuar
com os vossos estudos e não vejam
interrompidos os vossos sonhos, porque
iniciaram a actividade sexual mais cedo do
que deviam. Parem, reflictam sem pressa
se a primeira relação sexual irá definir o
rumo certo a tua vida futura, pois a escolha
é de inteira responsabilidade individual e
sem pressão”, disse a Primeira Dama da
República.
Num outro desenvolvimento, a Primeira
Dama apelou a todos adolescentes e
jovens para que, neste momento da
Covid-19, avaliem as suas perspectivas do
futuro mais promissor. “Reitero a minha
exortação no cumprimento cada vez mais
rigoroso das medidas indicadas pelas
autoridades sanitárias, nomeadamente,
manter sempre o distanciamento físico,
lavagem correcta das mãos e uso da
máscara em locais de aglomerações.

Moçambique
tem espaço para
todos

M

oçambique tem espaço para
todos. O país é grande e tem
recursos suficientes. Não se
justifica que os moçambicanos
vivam uma situação de guerra, sendo que
apelamos para que se pare com estes ataques
sem necessidade, porque na verdade, não
fazem sentido.
As palavras são do Secretário Geral da
Associação dos Combatentes da Luta de
Libertação Nacional (ACLLN), Fernando
Faustino, que falava na cidade de Maputo, no
âmbito das comemorações dos 56 anos das
FADM, tendo deixado apelos para cessação dos
ataques dos homens armados da junta militar
da Remamo, na região centro de Moçambique
e dos terroristas no norte da província de Cabo

Delgado.
“Condenamos com veemência, as atitudes
dos insurgentes em Cabo Delgado e
também dos elementos da junta militar da
Renamo nas províncias de Sofala e Manica
e neste último caso, responsabilizamos
a própria liderança deste movimento”,
indicou Faustino.
Destacou, neste contexto, o empenho
do Governo liderado pelo Presidente
Filipe Jacinto Nyusi, na procura de uma
paz efectiva, envolvendo a liderança da
Renamo.
Por outro lado, O Secretário Geral
da
ACLLN
mostrou-se
satisfeito
com o processo de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração (DDR)
dos homens residuais daquele movimento
armado.
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Kalime oferece
alimentos em
Pemba

O

Primeiro
Secretário
do
Comité Provincial do Partido
FRELIMO em Cabo Delgado,
José Elias Kalime ofereceu há
dias, produtos alimentares para militantes
do Partido, na cidade de Pemba, que se
encontram doentes.
O gesto solidário visa ajudar os quadros
da FRELIMO, na sua recuperação, assim
como demonstrar que o Partido preocupase com o bem-estar dos seus filiados.
Nessa perspectiva, José Elias Kalime fez a
entrega de diversos produtos alimentares,
entre óleo de cozinha, arroz e açúcar. Alem
disso, as famílias receberam material de
higiene, como sabão.
Na ocasião, o Primeiro Secretário do Comité
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Provincial do Partido FRELIMO em Cabo
Delgado manifestou a sua solidariedade
com aqueles que perderam os seus entequeridos, por conta de doença e estimulou
aos militantes a continuar apostando na
produção agrícola, como forma de expelir
a fome.
As famílias, por sua vez, agradeceram ao
Partido FRELIMO, na pessoa de José Elias
Kalime, Primeiro Secretário do Comité
Provincial do Partido FRELIMO em
Cabo Delgado, pelo gesto e prometeram
prosseguir com a recomendação.
Entretanto, a Secretária Provincial Interina
da Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) em Cabo Delgado, Cristina Bento
Mateus, visitou recentemente o Distrito de
Metuge concretamente a aldeia de Nanjua,
onde fez a doação de diversos produtos
para crianças vulneráveis.

Com o seu compromisso, o povo moçambicano continua a mostrar ser interveniente activo na luta contra
o Novo Coronavírus “FIQUE EM CASA”.
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