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Continuar a trabalhar na busca da paz
efectiva e duradoira - Presidente da FRELIMO, Filipe Jacinto Nyusi.

O Presidente da FRELIMO diz estar ciente da
missão histórica do seu Partido e, como guardião
do estandarde da Paz e Desenvolvimento, vai
igualmente concentrar os seus esforços na
mobilização dos membros e militantes para
continuarem empenhados no fortalecimento do
papel da Organização, na edificação de uma
sociedade cada vez mais justa, de inclusão,
tolerância e harmonia.

D E S T A Q U E S

* A Juventude está cada vez
mais interessada no futuro

político do país

* Coesão Interna sempre foi
a chave de sucesso na
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A Comissão  Política saúda
e felic ita o Camarada
Presidente FILIPE JACINTO
NYUSI por ter sido eleito
Presidente da  FRELIMO,
num processo
democrático, ordeiro, justo
e transparente, e encoraja-
o a prosseguir com a sua
nobre missão, com firmeza
e determinação, para que a
FRELIMO continue forte e a
liderar os  processos
políticos no País, tendo em
vista servir melhor o Povo.

A Felicitação teve
lugar durante na 42ª Sessão
Extraórdinaria da Comissao
Política,  alargada aos
Camaradas Primeiros
Secretários dos Comités
Provinciais e da Cidade de
Maputo, realizada no dia
30 de Março de 2015, sob
direcção do Camarada
FILIPE JACINTO NYUSI,
Presidente da FRELIMO.

Nesta Sessão,  a
Comissão  Política analisou
a situação pol ítica,
económica e social, actual,
do País e reafirma que a IV
Sessão Ordinária do Comité
Central, realizada de 26 a 29
de Março de 2015, na
Escola Central da FRELIMO,
foi um momento de reforço
e fortalec imento da
Unidade e Coesão do
Partido e vai galvanizar os
mil itantes,  membros e
simpatizantes da FRELIMO,
as Organizações Sociais e a
população em geral,  nos
desafios do presente e do

Comissão  Política felicita Presidente FILIPE JACINTO NYUSI
futuro, em várias frentes de
desenvolvimento  do País.
A Comissão  Política saúda
o Camarada Armando
Emílio Guebuza, Presidente
da FRELIMO cessante, pelo
excelente desempenho,
dedicação e fortalecimento
do Partido,  durante o
período que exerceu as
funções de Secretário Geral
da FRELIMO, de Presidente
da Associação dos
Combatentes  da Luta  de
Libertação Nacional,  de
Presidente da FRELIMO e de
Presidente da República de
Moçambique.

A Comissão  Política
analisou o estágio actual do
diálogo entre o Governo de
Moçambique e a Renamo e
saúda o Governo pela
postura que tem assumido
e reitera a necessidade
urgente de integração,
reinserção social  e
económica dos homens
residuais e desmilitarização
da Renamo,  à luz do
Acordo de cessação das
hostilidades militares.

A Comissão  Política
foi  informada sobre o
decurso dos preparativos
da I Sessão Ordinária da
Assembleia da República,
reitera a saudação a Chefia
da Bancada Parlamentar da
FRELIMO, ao Conselho de
Chefia, aos Deputados e
encoraja-os a continuarem
a honrar e  dignif icar  o
mandato que o povo lhes
conferiu.

A Comissão  Política
foi  informada sobre o
decurso da preparação e
organização das
celebrações dos 40 anos da
Independência Nacional,
sob o lema “40 anos de
Independencia : Unidade
Nacional, Paz e Progresso”
e saúda o Governo de
Moçambique pelo trabalho
realizado.

A Comissão  Política
reitera a  exortação ao
Povo Moçambicano, do
Rovuma ao Maputo, do
Zumbo ao Indico,  a
participar, de forma activa,
com entusiasmo e sentido
patriótico no movimento
das celebrações dos 40 anos
da Independência
Nacional;

A Comissão  Política
saúda aos cristãos de todo
mundo e de Moçambique,
em particular, pela Semana
Santa e exorta a todos para
que continuem a exaltar e
guiar-se pelos valores
promotores da Unidade
Nacional,  da Paz, da
harmonia social,  da
dignidade humana e do
amor ao proximo;

A Comissão  Política
saúda com respeito  e
admiração,  a Polícia da
República de Moçambique
e outras Forças de Defesa e
Segurança, pelo trabalho
abnegado que realizam, na
prevenção e combate ao
cr ime e na  defesa da
soberania  nacional.
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Filipe Nyusi fez este
pronunciamento no seu discurso
de encerramento da IV Sessão
Ordinária do Comité Central,
realizada de 26 a 29 de Março
último na Cidade da Matola, que
culminou com a eleição do novo
Presidente da FRELIMO, em
substituição do Presidente
Armando Guebuza, na sequência
da sua renúncia a este cargo.

O Presidente da FRELIMO
e Presidente da República, Filipe
Jacinto Nyusi, disse que assume
a direcção do Partido num
momento em que os
moçambicanos celebram a
passagem dos 40 anos da
Independência Nacional, sob o
lema: 40 Anos da Independência
– Unidade Nacional, Paz e
Progresso. “Trata-se de um
momento de exaltação da nossa
história, que deve servir para a
consolidação das mais
importantes conquistas do povo
moçambicano, maior destaque
para a Unidade Nacional, a Paz e
a Democracia, que são os

Continuar a trabalhar na busca da paz efectiva e duradoira

Por: Isac Nhabinde

- Presidente da FRELIMO, Filipe Nyusi.

O Presidente da FRELIMO, Filipe
Jacinto Nyusi, assegurou que o
Partido que dirige vai continuar
a direccionar as suas acções na
busca da paz efectiva e
duradoira, encorajando sempre
o diálogo em curso com os
diversos sectores e segmentos da
sociedade, para que
Moçambique continue a ser
admirado como uma Nação
pacífica, em crescimento e um
destino seguro do investimento.

alicerces para o
desenvolvimento sócio-
económico do país e afirmação da
nossa moçambicanidade”,
sublinhou.
O Presidente da FRELIMO disse
estar ciente da missão histórica
do seu Partido e, como guardião
do estandarde da Paz e
Desenvolvimento, vai
igualmente concentrar os seus
esforços na mobilização dos
membros e militantes para
continuarem empenhados no
fortalecimento do papel da
Organização, na edificação de
uma sociedade cada vez mais
justa, de inclusão, tolerância e
harmonia.

Num outro
desenvolvimento , Filipe Nyusi
salientou que a FRELIMO é um
Partido de grandes e nobres
tradições alicerçadas em todos os
moçambicanos, no
funcionamento dos seus órgãos,
desde a célula até ao Comité
Central. Estes importantes
elementos, segundo o dirigente,

foram reflectidos
na forma unânime
como a eleição à
Presidente da
FRELIMO decorreu,
caracterizada pelo
espírito de coesão
e unidade entre os
membros do
Comité Central.
O Presidente Filipe
Nyusi deixou uma
saudação de

carinho ao Presidente Armando
Emílio Guebuza, pelo seu gesto
nobre e que muito contribui para
o reforço da dignidade do Partido
e a coesão entre os membros .

“O Presidente Armando
Emílio Guebuza, com o seu gesto,
longe de palavras, demostrou em
termos práticos, ser um fiel
continuador dos ideais de
Eduardo Mondlane, Samora
Machel, e Joaquim Chissano,
colocando os mais altos
interesses do Partido e da Nação
acima de quaisquer outros”,
destacou o Presidente da
FRELIMO.

O Presidente da FRELIMO
exorta os membros do Comité
Central, militantes e aos
moçambicanos em geral, para
que concentrem os esforços na
implementação dos programas
do desenvolvimento do país,
como forma de contribui para a
melhoria da qualidade de vida e
o bem-estar de todos os
moçambicanos.
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A rm ando Guebuza ,  que  se
dirigia a aos membros do Comié
Central  na declaração da sua
renúnci a  ao  carg o do
P res i dente  da FRELI MO,
durante  a I V Sessão deste
Órgão, vincou que a questão da
coesão interna tem estado a
sal p i car  os  debates  nas
reuniões do Partido nos seus
diferentes órgãos, o que leva a
um a refl exão sobre  como se
pode dar a melhor contribuição
para a FRELIMO.
De  acordo com  o Presi dente
Guebuza ,  fo i  em  resu l tado
destas ref l exões  pessoa is ,
consultas a  cam aradas  e  do
posicionamento deste órgão,
que decidiu colocar o seu cargo
de Presidente da FRELIMO, à
disposição do Comité Central.

Coesão Interna sempre foi a chave de sucesso na FRELIMO
- Armando Emílio Guebuza, Presidente cessante do Partido

O Presidente Cessante da FRELIMO, Armando Emílio Guebuza, disse que ao longo
dos 50 anos da existência, o Partido tem colocado o acento tónico na coesão interna,
como um dos segredos para as muitas vitórias que fazem desta organização política,
um Partido de realizações. O Antigo Chefe do Estado realça que nos órgãos da
FRELIMO, os debates são francos e abertos sobre os assuntos de interesse da
Organização e da Nação Moçambicana, seguindo sempre a linha de Unidade-Critica-
Unidade, reforçando deste modo, a coesão interna.

Consequentemente, e à luz
dos Estatutos da Associação
dos Combatentes da Luta
de L i bertação N aci ona l
A CLLN ),  o  P resi dente
Guebuza colocou, através
do m esm o órgão, à
disposição da ACLLN o cargo
de P res i dente  daquel a
organização social do nosso
Partido.

“Tom am os boa nota
das reflexões deste Comité
Central, segundo as quais a
m anutenção do cenári o
actual  resu ltante  das
e le i ções  de  Outubro de
2014 pode militar contra a
coesão e a unidade interna
no seio do nosso glorioso e
sempre vitorioso Partido e
a eficiência que se espera

do nosso Governo”, sublinhou
o P resi dente  cessante  da
FRELIMO.

Disse que ao longo de
mais de uma década houve
avanças  s i gn i f icati v os  com
destaque para a elevação dos
nív e i s de  desem penho,  de
i nserção popul ar e   de
omnipresença,  crescente e
vitalidade da FRELIMO.

“ O r g u l h a m o - n o s ,
sobretudo, porque estes
avanços  resu ltam de  um
traba lho co l ect i vo  intenso
dos  nossos  m em bros ,
i nteg rados nos órgãos  da
nossa  g l or i osa  FRELI MO, a
todos os níveis, no País e no
estrang e i ro .  Sent im o-nos
com uma dívida de gratidão
com todos esses militantes e
órg ãos da nossa  l i bertári a
FRELI MO”,  rea lçou  o
P res i dente  A rm ando
Guebuza.

A o novo Pres idente ,
Filipe Jacinto Nyusi, Armando
Guebuza faz votos de grandes
sucessos  na  di recção da
FRELI MO e  que , desde  já ,
pode contar com o seu apoio
nesta missão.  “Continuem a
e lev ar os n í ve i s  de
mobi l ização, organização e
enquadramento dos nossos
m il i tantes,  conduzi ndo a
nossa FRELIMO para novas e
rev i g orantes  v i tór i as”,
f inal izou

Por: Isac Nhabinde
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Numa entrevista exclusiva ao
“Boletim Informativo da FRELIMO”,
Nyelete disse que os membros do
Comité Central e todos os militantes
do Partido devem assumir cada vez
mais o relevante papel de activistas
políticos.

Fazendo avaliação do
trabalho da IV Sessão Ordinária do
Comité Central, a Vice-Ministra dos
Negócios Estrangeiros, afirmou que
“as reuniões da FRELIMO, a este
nível, não só são agradáveis como
também constituem uma
oportunidade singela de troca de
experiências de militância do dia-
a-dia”. Debruçando-se em torno do

A Juventude está cada vez mais interessada no futuro político do país

Por: Samuel Massango
A reputada Nyeleti Mondlane,
membro do Comité Central da
FRELIMO e Vice-Ministra dos
Negócios Estrangeiros, afirmou
recentemente que a juventude
está cada vez mais interessada
no futuro político do País.

crescimento do Partido, a membro
do Órgão Central decisório da
FRELIMO, fez notar que os desafios
dos membros são maiores com a
crescente responsabil idade de
enquadrar mais membros em torno
do Partido, para que este esteja cada
vez mais presente na base.

Comentando sobre as
declarações do líder da Renamo,
Afonso Dhlakama de tornar
autónoma algumas províncias do
País, afirmou que este revelou-se ser
uma pessoa sem convicções, que não
ama o povo, não respeita as pessoas

que nele e no seu partido votaram e
é dono de pronunciamentos
injuriosos para com o povo
moçambicano, o que equivale a dizer
que ele é patrioticamente vazio.

Quanto ao seu desempenho
na carreira diplomática, de onde é
V ice-Ministra dos Negócios
Estrangeiros, Nyeleti Mondlane disse
que no horizonte político-
diplomático, recebeu com humildade
a tarefa que lhe fora confiada por
Fil ipe Nyusi, Chefe do Estado
moçambicano, e promete cumprir da
melhor forma a missão.

Acrescentou ainda que possui
a vantagem de estar enquadrada num
ministério de soberania com
elevados quadros dotados de uma
multiplicidade de talentos.
“Representar Moçambique além-
fronteiras é uma grande
responsabil idade e estamos
empenhados em fazer a diplomacia
económica.”, Concluiu Nyelete
Mondlane.

- Afirma Nyelete Mondlane

Referindo-se à IV Sessão Ordinária
do Comité Central, que teve lugar de
26 a29 de Março último, na Matola,
Ana Rita Sithole, afirmou ao Boletim
Informativo da FRELIMO,  estar muito
comovida e reconfortada por, de
acordo com o seu ponto de vista,
estar a ser uma Sessão com
características “sui generis”, tendo
em conta que é a primeira que se
realiza depois da proclamação dos
resultados do escrutínio das últimas
Eleições Gerais de 15 de Outubro de
2014.
Prosseguindo, Ana Rita Sithole, disse
que é nesta Sessão, que o Presidente
da República eleito, Filipe Jacinto
Nyusi, na sua qualidade do mais
alto Magistrado da Nação, a qual
decorre num contexto em que exige
dos militantes e dos dirigentes do

IV Sessão do Comité Central -  um marco para o futuro
- Afirma Ana Rita Sithole

Partido maior clareza e orientação,
perante os desafios inerentes às
investidas da oposição, com
particular enfoque para a Renamo e
Afonso Dhlakama, após mais uma
derrota no pretérito sufrágio
eleitoral.
Ana Rita Sithole, referiu ser este o
momento de convívio pois na
qualidade de Deputada da FRELIMO
na Assembleia da República, sente
aconchego no seio da família
FRELIMO, em particular, do Comité
Central através dos contactos
formais, informais e de colheita de
opiniões junto dos camaradas o que
contribuirá para melhorar o seu
nível de intervenção na Casa do Povo.
Ana Rita Sithole, afirmou!
“Comparativamente com as
legislaturas anteriores, devo

reconhecer que a exigência é maior,
por isso sinto-me motivada por ter a
oportunidade de participar
activamente nesta Sessão do Comité
Central pois, representa um grande
marco no que concerne ao futuro de
todos nós, militantes, simpatizantes
e população moçambicana, em
geral.”, Disse finalizando Ana Rita
Sithole.
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República de Moçambique
Presidência da República

MENSAGEM DE SAUDAÇÃO DO  PRESIDENTE FILIPE JACINTO NYUSI PELA PÁSCOA

Por ocasião da celebração da Páscoa, o Fundamento da Fé Cristã, saúdo a Comunidade
Cristã do Mundo inteiro e, de forma muito especial, a Comunidade Cristã Moçambicana.
A Páscoa, a efeméride cristã mais importante, constitui um momento de reflexão, sacrifício e
purificação para uma vida assente no perdão, renovando o amor ao próximo, a coesão e a
fraternidade.

O Governo Moçambicano reconhece e saúda o papel que as confissões religiosas
moçambicanas e a Comunidade Cristã, em particular, têm desempenhado na promoção e
preservação da Paz e na construção de uma sociedade livre de ameaças de violência onde os
cidadãos sejam cada vez mais valorizados e dignificados.

Que no espírito de sacrifício desta Semana Santa reflictamos sobre os nossos valores mais
nobres, entre os quais a Paz, a Unidade e a Solidariedade. Que cada um de nós reflicta sobre
o que tem feito e o que pode fazer para preservar estes valores que nos identificam e estruturam
como Povo Moçambicano.

Coloquemos a Paz acima, de todo e qualquer outro, interesse individual ou de grupo, conscientes
de que a estabilidade sócio-política e o desenvolvimento de Moçambique dependem do nosso
compromisso com a Paz.

Celebremos a Paixão de Jesus Cristo e festejemos a sua ressurreição com alegria, renovando
a esperança, o espírito de tolerância e perdão, para cultivar a Paz e progresso.
Que a Paz gloriosa de Jesus faça morada perene nos nossos corações e que se irradie para
todos os moçambicanos.

Desejo a todos uma Páscoa Feliz!

Filipe Jacinto Nyusi
Presidente da República de Moçambique




