
 0 
  

01 DE DEZEMBRO DE 2020  /  EDIÇÃO NÚMERO 218 
 

PAG 1 

 
 

 

 

NACHINGWEA 
COMUNICAR A FRELIMO DE LÉS-A-LÉS 

 

Manica: António Mutsetse exorta a 

juventude a assumir a Paz 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SG OJM em Cabo Delgado 

 
Frelimo em Inhambane 

Inhambane: OJM em Inhassoro celebra 43º anos da organização 

 

 

  

NESTA EDIÇÃO 

 

A Organização da Juventude Moçambicana no 

distrito de Inhassoro celebrou no passado domingo, 

29 de Novembro, os 43 anos da fundação desta 

antiga organização juvenil do partido Frelimo. 

As cerimónias centrais, que decorreram na praça 4 

de Outubro, foram orientadas por Faciquina 

Celeste Isaías Maunze, Secretária Distrital da OJM 

em Inhassoro, e contou com a presença do 

Primeiro-secretário do Comité Distrital da Frelimo 

neste distrito, Salomão Laveta Sumbane. 

Na sua intervenção, Faciquina Maunze, realçou 

que este aniversário é um marco de que todos 

devem sempre se orgulhar, por ser um claro 

indicador de longevidade e de vitórias na sábia 

liderança dos destinos de um povo, mas mais do 

que isso, ilustra o compromisso para com o povo e 

a confiança tem depositado no partido Frelimo. 

Entretanto, para Faciquina Maunze, é preciso 

recordar a todos que a confiança, longevidade e 

legado de vitórias, de que a história da Frelimo e 

da OJM é guardiã e testemunha, não devem tornar 

o partido e a organização descansados e  

 

relaxados, mas sim devem ser um catalisador 

para empreender cada vez mais, de modo a se 

prover soluções aos paradigmas que diariamente 

surgem. 

Segundo a Secretária Distrital da OJM em 

Inhassoro, cada membro e militante deve estar 

sempre em exercício de pensamento e acção para 

que, com a experiência, se possa encontrar 

soluções para os problemas que apoquentam a 

juventude. 

No discurso Primeiro-secretário do Comité do 

Partido Frelimo em Inhassoro, este condenou de 

forma veemente os ataques desencadeados por 

homens armados da junta militar da Renamo à 

população indefesa na zona centro do país e a 

acção do terrorismo em Cabo Delgado. 

Sumbane instou a OJM como o braço mais longo 

da Frelimo, a uma maior vigilância para a 

estabilidade, paz e harmonia social da população, 

tendo exortado igualmente a necessidade de 

intensificação de observância de normas de 

prevenção e combate à pandemia viral. 

 

O Secretário Distrital da Organização da 

Juventude Moçambicana (OJM), em Vanduzi, 

António Mutsetse, incentivou os jovens a 

assumirem a Paz, distanciando- se de pessoas 

com comportamentos pouco abonatórias. 

António Mutsetse, fez estes pronunciamentos 

no passado domingo, 29 de Novembro, 

durante as cerimónias de celebração dos 43 

anos da criação da OJM. 

Na ocasião, o líder juvenil, preocupado, disse 

haver pouco patriotismo e insensibilidade 

entre algumas forças vivas da sociedade e 

actores políticos, que pretendem alienar o bem 

maior que é a paz e a tranquilidade do povo 

moçambicano. 

Entretanto, Mutsetse, exortou a juventude a se 

distanciar dessas atitudes, assumindo e 

promovendo a Paz, Estabilidade, Coesão e 

Unidade, como princípios que orientam o seu 

trabalho e necessários para o desenvolvimento 

do país.  Na oportunidade, fez, ainda, a 

entrega de diversos produtos ao Comité 

Distrital da Frelimo, em Vanduzi, como forma 

de apoiar as vítimas dos ataques terroristas 

na província de Cabo Delgado. 

 

Maputo Cidade: Sérgio Zitha visita 

Distrito Municipal de Nhlamankulu 
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celebra 43º anos da OJM  
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Maputo Província:  OJM junta-se 

para debater sobre os desafios da 

agremiação 
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Maputo Cidade: KaMubukwana festeja o 43º 

aniversário com jornada de limpeza 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Manica: Jorge Fazenda reforça 

campanha de colecta de donativos 

para os deslocados 

 

 

 

  

 
  

 

Frelimo na Cidade de Maputo 

 

 Frelimo em Manica 

 
Frelimo na Província de Maputo 

  

O Primeiro-Secretário do Comité Distrital da 

Frelimo, em Chimoio, Jorge Fazenda Chingore, 
mobilizou a comunidade dos Postos 
Administrativos 1, 2 e 3, a continuar com a 
campanha de solidariedade para com as vítimas 
dos ataques terroristas, em Cabo Delgado. 
O acto teve lugar, ontem, 30 de Novembro, durante 
uma visita de trabalho aos referidos postos. 

Jorge Fazenda Chingore, começou por condenar os 
actos de terrorismo que têm estado a ceifar vidas 
humanas e a causar crise humanitária na 
província.  
Nesse sentido, o Primeiro-Secretário disse ser 
necessário continuar com a campanha de colecta e 
depósito de donativos para apoiar as famílias 

deslocadas das zonas dos ataques armados, em 
Cabo Delgado. 
Na visita, refira-se, Jorge Fazenda, faz-se 
acompanhar do Edil de Chimoio, João Carlos 
Ferreira. 
 

Maputo Província:  OJM junta-se para debater sobre os desafios da 

agremiação 
 

No âmbito das celebrações do Quadragésimo Terceiro (43°) Aniversário da Organização 

da Juventude Moçambicana (OJM), a maior e a mais antiga  organização  da juventude 

moçambicana, o Distrito de Marracuene, acolhe desde o dia 30 de Novembro, um retiro 

entre jovens e membros da Organização da Juventude Moçambicana (OJM), dos distritos 

de Moamba e Marracuene, com o objetivo de refletir sobre os desafios da actualidade 

impostos aos jovens, e nestes termos, interagir sobre as acções necessárias para responder 

às expectativas que o país tem em relação a classe juvenil. 

No quadro das actividades, os membros da OJM, realizaram uma sessão de debates, onde 

o momento de abertura foi orientado pelo Secretário Distrital da Organização e 

Mobilização do partido Frelimo, em Marracuene. Mário Macheve, falou em 

representação da Primeira Secretária distrital - Lilita Moiane. 

Mário Macheve, felicitou a juventude pela comemoração do 43° aniversário da 

organização, tendo na ocasião destacado o papel importante que a OJM tem vindo a 

desempenhar no processo de desenvolvimento de país e na consolidação do Estado de 

Direito Democrático, tendo encorajado e desafiado aos jovens a se manterem atentos às 

novas ameaças que atentam a paz e a livre circulação das pessoas e de bens, nas regiões 

centro e norte de Moçambique. Importa referir que as delegações foram acompanhadas 

e chefiadas pelos respectivos Secretários Distritais, nomeadamente, Sibucisso Silvestre 

Tsure em representação da OJM em Moamba, e Félix Nhaca em representação da mesma 

agremiação ao nível de Marracuene. 

 

 

A Organização da Juventude Moçambicana (OJM) 

no Distrito Municipal KaMubukwana, dirigida pelo 

respectivo Secretário, Gervásio Rufasse, organizou 

no passado dia 28 de Novembro, uma jornada de 

limpeza, actividade enquadrada no âmbito das 

comemorações das festividades do Quadragésimo 

Terceiro (43°) Aniversário da OJM. 

A actividade foi realizada na Sede Distrital do 

Partido Frelimo, e contou com a participação do 

Presidente do Conselho Distrital da Juventude (CDJ) 

ao nível do Distrito Municipal KaMubukwana, Turga 

Mussagy, os secretários da OJM ao nível dos 

Comités de Zona, e outros membros e simpatizantes 

do partido Frelimo.  

Oliveira Rodrigues Perengue, Primeiro-Secretário da 

Frelimo em KaMubukwana, saudou aos jovens pela 

iniciativa, e apelou para que a actividade seja 

frequente e a todos os níveis, por forma a manter 

todas as sedes do partido limpas e livres de qualquer 

ameaça a saúde dos seus membros. 

Importa salientar que a OJM celebrou no passado 

domingo mais um aniversario da sua criação, 

engajado no contributo de desenvolvimento do País. 

 
 

 
Nampula: Secretários Distritais da SD OJM 

comprometem-se a respeitar orientações das 

Brigadas  

 

No âmbito do cumprimento do plano de actividades 

da Semana da Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM), ao nível da Província de 

Nampula, os Secretários dos Distritais da OJM de 

Eráti, Monapo, Nampula, Nacala e Mossuril 

fizeram a monitoria das actividades da semana da 

OJM, para responder as orientações e 

recomendações deixadas pelas Brigadas Provinciais 

de Assistência aos Distritos. 

No que tange a assistência aos órgãos de base, foi 

feita a limpeza do Mercado de venda de peixe seco 

de Namapa, vulgo mercado de Muajamuaja e o 

Mercado do Retiro no Distrito de Eráti, limpeza no 

Centro de Saúde do Distrito de Monapo, limpeza na 

Escola Secundária de Napipine, Distrito de 

Nampula, onde, o Secretário Distrital da OJM fez a 

entrega de cartões da OJM aos membros da 

Organização, visita de solidariedade a Muaziza 

Inteque, portadora de deficiência e que vive numa 

situação de vulnerabilidade. Na ocasião, o 

Secretário Distrital da OJM em Mossuril, ofereceu 

produtos alimentícios em gesto de solidariedade, 

tendo engajado outros segmentos da sociedade a 

contribuir em prol dos que necessitam de ajuda. 
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Maputo Cidade: Sérgio Zitha visita Distrito Municipal de Nhlamankulu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Frelimo na Província de Maputo 

 

Niassa: Arthur Nanlicha visita bases de Mecanhelas 

   

 

  

Na tarde de sexta-feira, 27 de Novembro, o Primeiro-Secretário do Comité Provincial 

do Partido Frelimo em Niassa, Artur Nanlicha Muchopa, visitou o Comité de Círculo 

de Chissaua no âmbito da monitoria dos trabalhos desenvolvidos pelos Órgãos de 

Base em Mecanhelas. 

Aquando da sua intervenção, Artur Nanlicha, começou por agradecer aos membros, 

simpatizantes e a população em geral, pelo voto de confiança depositado na Frelimo 

e no seu candidato, Filipe Jacinto Nyusi, no escrutínio de 15 de Outubro de 2019, o 

que ditou a vitória retumbante e esmagadora do Partido Frelimo e do seu candidato, 

Presidente Filipe Jacinto Nysui.  

Em seguida, passou em revista as medidas de prevenção da COVID-19, tendo 

orientado os líderes comunitários e outros quadros e simpatizantes influentes na zona 

presentes, a continuar a mobilizar e sensibilizar a população, a acatar com as medidas 

de prevenção anunciadas pelas autoridades de saúde. 

Na ocasião, o Primeiro-Secretário do Comité Provincial pediu o reforço da vigilância 

no seio da comunidade por causa dos insurgentes que aterrorizam as populações em 

Cabo Delgado. Neste âmbito, alertou aos jovens para não se deixarem enganar com 

propostas tentadoras para engrossar as fileiras do grupo terrorista. 

Em função da época chuvosa em que a província se encontra, Artur Nanlicha pediu a 

massificação da produção para se chegar ao estágio da fome ZERO. Ainda em função 

da mesma época, pediu a observância de higiene pessoal e alimentar para evitar a 

contaminação de doenças como cólera e outras. 

 

Gaza: Secretário Provincial da OJM 

orienta cerimónia dos 43 anos da OJM 
 

Carlos Cuna, Secretário Provincial da Organização da 

Juventude Moçambique (OJM), em Gaza, dirigiu 

domingo passado, 29 de Novembro, à cerimónia 

provincial alusiva à passagem do Quadragésimo 

Terceiro (43) aniversário da criação desta agremiação 

juvenil do partido Frelimo, a OJM. 

O evento teve lugar na Praça da Independência, em 

Macarretane, onde culminou com a deposição da 

Coroa de Flores. 

A ocasião serviu ainda para proceder ao lançamento da 

primeira pedra para a construção do monumento da 

organização juvenil moçambicana. 

Ainda no contexto da celebração do 43º aniversário da 

OJM, Carlos Cuna, liderou o encontro com os jovens, 

visitou a represa de Macarretane, Assude, ofereceu um 

enxoval ao primeiro bebé nascido nesta data, visitou 

três famílias de Crianças Órfãs e Vulneráveis, e 

interagiu com Samson Mabombo, um jovem agricultor 

e empreendedor que vive na aldeia, e que 

recentemente foi afectada por intempéries. 

 

O Secretário da Mobilização e Organizações Sociais da Frelimo 

na Cidade de Maputo, Sérgio Zitha, reuniu no passado dia 26 de 

Novembro, com os Secretários da Organização, Mobilização e 

Organizações Sociais do Partido Frelimo, no Distrito Municipal 

de Nhlamankulu, com objectivo de aferir o grau de 

cumprimento das actividades programadas para o presente ano 

e desenhar estratégias para o próximo ano. 

No encontro o Secretário para a Organização, Mobilização e 

Organizações Sociais, recomendou aos presentes para que 

continuem a realizar e promover actividades, bem como, a 

projectar a imagem do Partido e dos seus dirigentes. Apelou 

ainda para o uso das redes sociais para a difusão das acções do  

 

A Organização da Juventude Moçambicana (OJM) no Distrito Namaacha, no contexto 

das comemorações do Quadragésimo Terceiro (43) Aniversário da agremiação, realizou 

no passado dia 28 de Novembro, uma jornada de limpeza na Escola Primária Completa 

(EPC)-Mugado e o Centro de Saúde local. 

A jornada contou com o apoio de membros do partido FRELIMO em Namaacha, bem 

como, de jovens influentes e simpatizantes da OJM que se sentiram sensibilizados com a 

causa e se juntaram ao movimento. 

O Secretário Distrital da agremiação em Namaacha, Ildo João António Chaúque, defende 

que a OJM tem o desafio de realizar mais actividades de impacto visando a salvaguarda 

do bem-estar social, por forma a firmar cada vez mais, o comprometimento lúcido e 

inequívoco para com a sociedade e para o desenvolvimento da mesma. Recordou 

igualmente do papel da juventude no actual contexto mundial, apelando aos membros da 

OJM do distrito para o contínuo apoio e na criação de condições sanitárias como elemento 

determinante no combate a covid-19. 

 

Partido recordando que este papel é da inteira responsabilidade das 

Organizações Sociais, em particular a OJM, braço juvenil do 

Partido Frelimo. 

Frisou que o maior desafio dos jovens na actualidade é a questão da 

covid-19, devendo sensibilizar e mobilizar a sociedade a aderir o 

apelo feito pelas autoridades governamentais e da saúde, de de 

modo particular, para a necessidade de cumprier escrupolsamente 

com as medidas de prevenção / etiquetas contra a Covid-19. 

Entretanto, Sérgio Zitha, recordou aos presentes que, o programa 

do Partido e suas as acções não devem ser esquecidas. 

 

 

 

 

 

Maputo Província:  OJM em Namaacha realiza jornada de limpeza 
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Sofala:  Distrito de Gorongosa celebra 43º anos da OJM 
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Com a FRELIMO e NYUSI, unidos, 

Moçambique avança 

A Secretário da Organização da Juventude Moçambicana, OJM, orientou no 

passado domingo, 29 de Novembro, a cerimónia oficial de celebração do 43º 

aniversário da fundaçcão da OJM, na cidade de Pungue, Distrito de Gorongosa, 

sob o lema “OJM, 43 Anos Unidos pela Paz e Soberania”. 

O evento foi presidido pela secretária interina da OJM, Carmen Meneses, 

assistida pelos membros do secretariado distrital, membro da Assembleia 

Municipal e a Primeiro-Secretário do Comité do Círculo de Vunduzi. 

Em reconhecimento da juventude como Seiva da Nação, o secretariado entregou 

um enxoval ao primeiro bebé nascido no dia e testemunhou a partilha do lanche 

oferecido pelo presidente do MAP, Ricardo da Barca, ao Comité da Área de 

Vunduzi. 

Na mesma ocasião, o secretariado do comité da zona Vunduzi recebeu um jovem 

membro demissionário do partido MDM, que decidiu juntar-se ao partido 

Frelimo. 

 

https://www.instagram.com/nachingwea_frelimo/?hl=en
https://www.instagram.com/nachingwea_frelimo/?hl=en
https://www.instagram.com/frelimo_mocambique/
https://nacionalfrelimo.blogspot.com/

