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FRELIMO apoia vítimas de calamidades
Presidente Filipe Nyusi visita Província de Maputo

Governo continuará a buscar 
tranquilidade completa para o Povo
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Ficha Técnica

Nota Editorial 

A 
orientação do Camarada 
Presidente Filipe Jacinto Nyusi, 
de criação do grupo de tra-
balho, visando promover a 
reflexão e apresentar propos-
tas relativas ao processo de 

descentralização no país, renova o seu com-
promisso de abertura de espaço para a par-
ticipação da população na tomada de de-
cisões, maior inclusão, preservação da Paz e 
estabilidade no país.

A iniciativa do Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi reforça a convicção dos moçambicanos 
de que,  a Independência Nacional, a Paz e a 
Unidade Nacional constituem as maiores con-
quistas do povo. Um povo cujo seu sonho  é 
viver num Estado de Direito.

A FRELIMO e o seu Governo sempre de-
fenderam as aspirações do povo e as nossas 
conquistas para que juntos num mesmo passo, 
Moçambique continue a construir uma Nação 
próspera, estável, que reine a paz, a democra-
cia e a justiça social. 

Renovamos a exortação à todas as for-
ças vivas da sociedade, incluindo partidos 
políticos, a continuarem com multiplicação dos 
apelos com vista colocar o fim dos ataques 
dos homens armados da Renamo contra alvos 
civis, para que Moçambique e os moçambica-
nos possam prosseguir com a sua agenda de 
desenvolvimento, num ambiente de paz, estabi-
lidade política, económica e social.

Redação: Fernando Chiconela

Bom dia Camaradas

Com a FRELIMO 
e Nyusi Unidos, 
Moçambique 

Avança 
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O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, voltou a afirmar o 
seu comprometimento para en-
contrar uma solução com base no 
diálogo para os ataques protago-
nizados pelos homens armados 

da Renamo. 
Falando na segunda feira última, na cerimonia 

de patenteamento de oficiais-generais da Policia da 
República de Moçambique (PRM) e empossamento de 
novos comandantes das Forças Armadas de Moçam-
bique FADM, Nyusi repudiou os raptos e assassinatos  
dos albinos.

“Para o efeito, somos chamados, todos nós, a 
consciência de que a primeira missão nossa, na defesa 
da pátria, é a defesa das pessoas sem descriminação e 
sem estigmatização. Temos de nos dar as mãos e repu-
diarmos, com vigor, a perseguição, raptos e assassinatos 
dos albinos nas nossas comunidades” disse o Chefe de 
Estado.

Durante a sua intervenção, Nyusi evidenciou o le-
gado recebido pela sua geração que consiste na: Inde-
pendência Nacional, Unidade Nacional e a Paz.

No discurso, o Presidente da República enfatizou 
a necessidade da necessidade de encontrar formas de 
encontrar a paz efectiva sem por em causa os princípios 
democráticos do país.

“O Governo está consciente de que o soar das ar-
mas não é o caminho certo para a busca da Paz e sempre 
defendemos o dialogo. Estamos igualmente claros que 
as incursões com recurso à armas não devem servir de 
mecanismo para forçar o Governo a consensos incon-
stitucionais que ferem os princípios democráticos.”

Por fim, Filipe Nyusi falou sobre a situação 
económica que Moçambique e Mundo se encontram, 
que nos obrigam a racionalização dos recursos ex-
istentes.

“Antes de terminar, quero vos lembrar que nesta 
actual situação de dificuldades económicas e financei-
ras, tanto a nível nacional quanto global, a instituição 
militar precisa de ser recordada a orientar-se para uma 
gestão rigorosa e disciplinada dos escassos recursos hu-
manos, financeiros e patrimoniais colocados à sua dis-
posição, pautando pela eficiência e eficácia na despesa.”

Governo 
continuará a 

buscar 
tranquilidade 

completa para o 
povo
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O Presidente da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, efectua de 16 a 
18 de Junho corrente, uma vis-
ita de trabalho à província de 
Maputo, onde vai escalar suc-
essivamente a cidade da Ma-

tola, os distritos de Matutuine, Moamba e Manhiça.
No encontro popular que manteve com os 

munícipes da Matola, no posto administrativo da 
Machava, o Presidente da República, apontou o 
diálogo como a única via para o alcance da paz efec-
tiva e duradoira, tendo deixado esperança ao povo, 
no diz respeito ao restabelecimento da tranquilidade 
e livre circulação de pessoas e bens em todos o ter-
ritório nacional.

“As pessoas não podem viver com medo de via-
jar no seu próprio país. Aqueles que estão nas matas 
a perpetrarem violência, a matarem, a destruírem 
infra-estruturas, entre outros bens, estão contra a 

Presidente 
Filipe Nyusi 

visita Província 
de Maputo

agenda dos moçambicanos, o desenvolvimento”, 
disse o Chefe do Estado, encorajando a população 
para que continue engajada no aumento da produção 
e produtividade.

Por seu turno os munícipes da Matola reite-
raram o encorajamento ao Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi, no sentido de prosseguir com esforços com 
vista o restabelecimento da paz em Moçambique 
que, segundo eles, passa necessariamente pela con-
cretização do encontro com o dirigente da Renamo, 
Afonso Dhlakama, para um diálogo produtivo.

“Queremos a paz em Moçambique para poder-
mos continuar a produzir, nossos filhos a estudarem 
e viajarmos livremente em qualquer ponto deste ter-
ritório”, disse Salomé Sitoi, munícipe da Matola.

A criminalidade, reordenamento territorial, ab-
ertura das novas estradas  em alguns bairros, alar-
gamento da rede de abastecimento da água, con-
stituem preocupações do fundo apresentados pelos 
munícipes da Matola, ao Presidente Filipe Nyusi.   
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O Secretariado do Comité Cen-
tral da FRELIMO procede re-
centemente, em Maputo, a en-
trega de donativos ao Instituto 
Nacional de Gestão de Calami-
dades (INGC), numa iniciativa 

que resulta dos esforços que o Órgão empreende 
com vista a minorar o sofrimento da população afec-
tada pelas calamidades naturais.

Trata-se de quantidades significativas de produ-
tos alimentares diversos, tais como farinha milho, ar-
roz, açucar e óleo alimentar e um cheque no valor 
de 450 mil meticais, destinados para as vitimas das 
cheias que fustigaram a zona Norte e uma parte do 
Centro e da seca, que abalou a o Sul do país.

A Secretária  do Comité Central para Admin-

FRELIMO apoia 
vítimas de 

calamidades

istração e Finanças, Esperança Bias, que procedeu 
a entrega deste donativo, disse que a FRELIMO vai 
continua a mobilizar os seus membros para darem o 
seu apoio em prol desta causa.

“A FRELIMO tem um grande espírito de soli-
dariedade. Durante V Sessão Ordinária do Partido os 
membros não ficaram indiferentes perante ao sofri-
mento dos nossos concidadãos,  contribuindo com 
aquilo que podem. Acreditamos que o INGC fará che-
gar o nosso apoio aos beneficiários”, disse Esperança. 

 O director-geral do INGC, João Machatine, 
disse que a instituição que dirige está firme em de-
senvolver capacidades de resposta rápida à situações 
de emergência, onde o cenário mais crítico, segundo 
a fonte, é da seca na zona Sul e nalgumas província 
do Centro do país, reiterando o seu apelo à solidarie-
dade para com as vítimas das calamidades naturais.
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O primeiro Secretário do Comi-
té provincial da FRELIMO em 
Gaza, Zacarias Arone Sonto, 
efectuou uma visita de tra-
balho na semana finda aos dis-
tritos de Massangena e Chic-

ualacuala respectivamente. 
Zacarias Sonto dirigiu a sessão extraordinária 

do Comité Distrital, a sua intervenção incidiu sobre 
a Paz e Unidade Nacional, o amor e respeito ao próx-
imo, a educação moral cívica e patriótica e a divul-
gação das decisões da 5ª Sessão Ordinária do Comité 
Central da FRELIMO, nos contactos que manteve com 
os membros, militantes e com a população.

No que concerne aos desafios económicos do 
País, o primeiro secretário explicou que, o impor-
tante é que cada moçambicano participe no combate 
à fome, atreves da implementação de  iniciativas ino-
vadoras para fazer face à crise de alimentos, incre-
mentando a produção e produtividade interna para 

alcançar o equilíbrio da balança comercial da econo-
mia moçambicana, bem como manter-se vigilante 
contra a acção do inimigo. 

Questionado sobre o desenvolvimento das in-
fraestruturas a nível da província de Gaza, Zacarias 
Sonto garantiu que a FRELIMO está consciente deste 
desafio, e que não vai parar com a luta no seu no-
bre sonho e papel de criar uma sociedade sã e livre 
da pobreza. Explicou ainda que se prende que o de-
senvolvimento constitua um processo contínuo de 
interacção entre as necessidades e os recursos dis-
poníveis. 

Por fim, Sonto explicou a ilegalidade das acções 
desencadeadas pelos homens armados da Renamo e 
orientou para que se intensifique a vigilância interna, 
as denúncias e o movimento popular de repúdio con-
tra a violência.

Importa referir, que na semana que se segue 
Zacarias Sonto irá escalar os distritos de Mabalane e 
Bielene.

Zacarias Sonto exorta a 
população de Massan-
gena a participar nas 
actividades realizadas 

pela FRELIMO 
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O Comité Provincial da FRELIMO 
em Tete, está realizar um tra-
balho de actualização da base 
de dados dos membros e dos 
órgãos de base, numa acção 
orientada pelo Departamento 

de Organização, Formação, Quadros, Assuntos Par-
lamentares, Autárquicos e Assembleias Provinciais e 
que abrange todos os distritos da Província.

O Primeiro Secretário da FRELIMO na provín-
cia de Tete, Fernando Bemane de Sousa, disse que a 
acção visa conhecer o universo dos órgãos de base, 
Membros e Quadros do Partido e a sua evolução, por 
outro lado, garantir que efectivamente “Um membro 
um voto” em todos processos eleitorais.

“Até ao momento já foram cadastrados 17.982 

Tete actualiza 
banco de dados 
dos órgãos de 

base da FRELIMO

membros, 241 comités de círculos e 1449 células”, 
disse.  

Fernando de Sousa disse que o levantamento 
estatístico de raiz conta com o envolvimento de brig-
adistas formados ao nível distrital sob a supervisão 
dos Membros da Brigada Provincial de assistência e 
é de carácter obrigatório. “No acto de cadastro, os 
membros devem se fazer acompanhar dos seus re-
spectivos secretários e serem portadores de Bilhete 
de Identidade, cartões de membro, de eleitor e re-
cibo de quotas”, sublinhou. 

O trabalho de levantamento  estatístico de raiz 
dos órgãos de base, membros e quadros da FRELI-
MO, enquadra-se no âmbito do cumprimento das 
decisões da V Sessão Ordinária do Comité Central da 
FRELIMO. 



8

O Presidente da República, Filipe 
Nyusi, manteve recentemente, 
encontros com o represent-
ante da União Europeia, Sven 
Burgsdorff, e o Embaixador dos 
Estados Unidas da América, 

Dean Pittman, com objectivo de debater sobre a ac-
tual situação político-militar e económica do país. 

Nos encontros realizados em separado na 
Presidência da República o primeiro a ser recebido 
foi o embaixador da União Europeia. Sven Burgsdorff 

Filipe Nyusi 
reúne-se com o 

corpo 
diplomático

disse que a União Europeia está disponível a ajudar 
Moçambique para superar a crise económica, mas 
por enquanto o apoio ao Orçamento do Estado con-
tinua suspenso enquanto decorrem averiguações so-
bre o nível de endividamento do país. 

Já o embaixador dos Estados Unidos da Amé-
rica, mostrou-se mais preocupado com a situação de 
tensão político-militar. Dean Pittman disse que o seu 
país está disponível a colaborar de qualquer forma 
para o restabelecimento da paz em Moçambique.  
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Celebra-se o 16 de Junho, dia consagrado à Criança Af-
ricana.

O regime do Apartheid na África do Sul, massacrou cri-
anças que clamavam pela melhoria da qualidade de ensino sem 
dó nem piedade;

Era assim que, na falta de argumentos válidos, reagia um 
regime hediondo, condenado ao fracasso por toda a humani-
dade;

Aos 16 de Junho, recordamo-nos do Massacre de Mueda 
perpetrado pelo regime colonial em Cabo Delgado que dizimou 
centenas de moçambicanos que de forma ordeira exigiam a sua 
liberdade e emancipação;

A linguagem encontrada pelo regime colonial e fascista 
português foram as armas, esquecendo que as balas não silen-
ciam o clamor de um povo;

É ainda aos 16 de Junho que celebramos também o dia 
do Metical, nossa Moeda Nacional, símbolo da nossa soberania;

Em Moçambique, o 16 de Junho carrega um historial 
político e económico, pois foi a 16 de Junho de 1980 que os 
moçambicanos passaram a ter a sua Moeda Nacional, o METI-
CAL, o que simboliza uma conquista na luta pela independência 
económica. 

Por todas estas efemérides, a FRELIMO saúda a Criança 
Africana e a todos os moçambicanos e seu Governo, a quem 
encoraja a prosseguir com acções de defesa dos Direitos da Cri-

ança.
Ao recordarmos estas datas, a FRELIMO apela a Renamo 

depor as armas e respeite o Povo moçambicano, parando com 
as suas atrocidades conducentes à desgraça de todo um Povo.

A FRELIMO é o Partido de trabalho de Amor e da Paz! Por 
isso entende que não fazem sentido as chantagens e os ataques 
da Renamo contra pessoas e destruindo os seus bens, o que 
contribui significativamente para o aumento da pobreza e ret-
rocesso da Economia.

A FRELIMO defende o desenvolvimento de programas 
de protecção social básica, destinados a agregados familiares e 
pessoas vulneráveis constituídos por mulheres, crianças órfãs e 
vulneráveis e pessoas com deficiência.

A FRELIMO junta a sua voz ao apelo à protecção da cri-
ança e do adulto com problema de pigmentação da pele e con-
sidera actos abomináveis todos os que atenham contra a vida 
de concidadãos portadores de albinismo.

A FRELIMO, solidariza-se com as crianças moçambicanas 
e de outros países do Continente Africano, que vivem situações 
de guerra, deixando milhares de menores sem o conforto famil-
iar, tecto e alimentos.

O Partido FRELIMO, deseja a todas Crianças Moçambica-
na e Africana, Festas Felizes. 

UNIDOS NA LUTA CONTRA A POBREZA
FRELIMO A FORÇA DA MUDANÇA

Menssagem da 
frelimo pela 

passagem do 16 de 
junho, dia da criança 
africana, do massacre 

de mueda e do 
Metical
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Realiza-se no próximo final de semana, na ci-
dade de Xai-Xai, província de Gaza, a II Sessão Or-
dinária do Comité Central (CC) da Organização da 
Juventude Moçambicana (OJM), cujo os pontos 
de agenda são de apresentação e apreciação dos 
seguintes documentos:  informe das actividades 
do Secretariado do Comité Central, apresentação, 
proposta de plano de actividades e orçamento para 
2016, informe do Conselho Nacional da Juventude-
CNJ, informe do Gabinete da Juventude Parlamentar, 
informe do Ministério da Juventude e Desportos, in-
forme do Conselho de Jurisdição Nacional da OJM s e 
apresentação e discussão das agendas prioritárias da 

juventude, como contributo para o desenvolvimento 
socioeconómico do pais.

O Comité Central da OJM é composto por 122 
membros efectivos. Os secretários provinciais da 
OJM são por inerência de funções membros deste 
órgão.

Ainda no ano em curso será convocada a III 
Sessão Ordinária do Comité Central da OJM, a quem 
caberá avaliar o cumprimento do plano de activi-
dades a ser aprovado na sessão que se avizinha.

Esta sessão será um momento de fortalecimen-
to da coesão nos membros desta agremiação, para 
continuar a enfrentar os desafios do presente e do 
futuro.

OJM: II Sessão 
Ordinária do CC 

decorre de 18 à 20 
de Junho em Gaza


