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FRELIMO Manica 

 
Secretário-geral da FRELIMO 

Cabo Delgado: Roque Silva incentiva a população a se inspirar em Filipe Nyusi 

para superar adversidades 

 

 

 Er  

NESTA EDIÇÃO 

O Secretário-geral da FRELIMO, Roque Silva 

Samuel, encorajou os membros e simpatizantes 

do Partido e a população, em geral, a olhar para 

Filipe Nyusi como fonte de inspiração na busca 

de soluções para as adversidades. 

Roque Samuel teceu as considerações, ontem 

(19), em Ancuabe, no prosseguimento da sua 

visita a Cabo Delgado. 

Na ocasião, o Secretário-geral recordou que o 

Presidente da República tem, desde a sua 

investidura em 2015, dado provas de resiliência 

com os resultados do seu Governo, o que 

orgulha a nação e valoriza a confiança 

depositada nas eleições passadas. 

Continuando, Roque Samuel destacou, como 

exemplo das grandes realizações do mandato 

findo, o aumento da produção e produtividade, 

o que permitiu redução de importações de 

produtos como cereais, frangos, ovos, entre 

outros, a massificação da produção e 

distribuição de carteiras escolares, assim como 

a expansão do acesso energia elétrica da rede 

nacional para todas as sedes dos distritos. 

Na mesma ocasião, o político instou os jovens a 

abraçarem a formação vocacional, com vista a 

criarem iniciativas que respondam aos desafios 

de actualidade. 

Ainda à margem da visita a Cabo Delgado, o 

Secretário-geral da FRELIMO, Roque Silva 

Samuel, acompanhou a restauração da 

normalidade da vida dos deslocados que se 

encontram no centro de acomodação do 

Ancuabe. 

Na ocasião, o Secretário-geral ficou, 

visivelmente, satisfeito com a integração das 

populações, que formaram uma aldeia bem 

ordenada e estruturada, onde cada família tem 

o seu talhão, a sua machamba, além de 

infraestruturas públicas que oferecem serviços 

básicos. 

Ao ver os campos verdes recheados de 

hortícolas cultivadas pela população, Samuel 

não conseguiu esconder a sua emoção, que 

ficou carregada quando visitou o Posto de 

Saúde local, onde os Agentes Polivalentes 

Elementares são parte dos deslocados que, sob 

supervisão dos técnicos do Sistema Nacional 

de Saúde, atendem os pacientes. 

Ainda assim, o político exortou a população a 

reforça a vigilância e a denúncia de qualquer 

movimento que atente à tranquilidade da 

aldeia, tendo sublinhado que a Paz e a 

reconciliação são condições indispensáveis 

para o desenvolvimento do país, e que cada um 

tem um papel a desempenhar na construção e 

consolidação destes bens coletivos, devem se 

manter vigilante e denunciar qualquer acto de 

tentativa a soberania. 

 

O Primeiro-secretário do Comité Provincial 

da FRELIMO, em Manica, Tomás 

Chitlango, destacou a governação do 

Presidente Filipe Nyusi, caracterizando-o 

como clara e sábia. 

Tomás Razão teceu as considerações, 

recentemente, durante a II Reunião de 

Avaliação do Desempenho dos Municípios 

da província de Manica. 

Na ocasião, o Primeiro-secretário disse que 

o comprometimento de Filipe Nyusi é 

notável nos seus esforços para a 

emancipação da mulher, Unidade Nacional e 

Paz, entre os moçambicanos. 

Na mesma ocasião, Razão encorajou Nyusi 

a continuar firme e empenhado na busca de 

soluções para “o alívio do sofrimento dos 

deslocados dos ataques terroristas, em Cabo 

Delgado”. Refira-se que o político saudou, 

ainda, a entrega das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS) no combate ao terrorismo 

que vem semeando dor e luto. 

 

Maputo Província: António 

Bulasse Muachela visita Comité da 

OMM em Ricatla 
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Niassa: Aires Ali efectua assistência aos órgãos 

de base em Cuamba 

 

Sofala: OJM em Chemba repudia 

ataques terroristas 

   

 

 

  

 
  

 

FRELIMO em Niassa 

 

 Foto Ilustrativa 

 
FRELIMO em Nampula 

  

A Organização da Juventude Moçambicana 

(OJM) em Chemba, orientou esta segunda-

feira, 19 de Abril, um encontro com os 

membros desta agremiação, na Sede do 

distrito localizado na Província de Sofala. 

O mesmo tinha como objectivos de 

desencadear um movimento de repúdio aos 

ataques terroristas a Cabo Delgado através de 

várias plataformas digitais, angariação de 

apoio às vítimas de ataques terroristas, bem 

como, apelar os jovens a fazer bom uso dos 

meios de comunicação social disponíveis. 

No encontro, também foram abordados 

aspectos como, mecanismos para galvanizar 

o pagamento de quotas da OJM e da 

FRELIMO, angariação de fundo para a 

construção da praça da OJM e indicação dos 

representantes da OJM nos Bairros. De 

recordar que os jovens enalteceram os 

esforços do Presidente Filipe Jacinto Nyusi. 

 

Nampula: Margarida Talapa dirige seminário de capacitação ao 

Secretariado Provincial 

 
O Membro da Comissão Política e Chefe da Brigada Central de Assistência à Província 

de Nampula, Margarida Talapa, dirigiu um seminário de capacitação ao Secretariado do 

Comité Provincial alargado aos outros quadros e Chefes das Brigadas de Assistência aos 

Distritos. 

Na ocasião, Talapa informou que enviou brigadas aos distritos para criar movimentos de 

solidariedade para angariação de produtos alimentares, para apoiar as famílias 

deslocadas e repudiar a acção dos terroristas na vizinha província de Cabo Delgado. 

Este pronunciamento foi feito nesta segunda-feira, 19 de abril, pela Membro da 

Comissão Política e Chefe da Brigada Central de Assistência à Província de Nampula, 

durante a capacitação aos Membros do Secretariado do Comité Provincial alargado aos 

outros quadros e Chefes das Brigadas de Assistência aos Distritos. 

Com efeito, Margarida Talapa anunciou que o partido FRELIMO em Nampula formou 

brigadas que assistem aos 23 distritos da Província para reforçar as mensagens de 

combate aos ataques terroristas e criar movimentos de solidariedade para angariação de 

produtos alimentares para apoiar as famílias deslocadas e repudiar a acção dos terroristas 

na vizinha Província de Cabo Delgado. 

Margarida Talapa disse durante a capacitação dos membros do Secretariado do Comité 

Provincial alargado aos outros quadros e Chefes das Brigadas de Assistência aos distritos 

que este trabalho vai decorrer até ao próximo dia 24 face às atrocidades perpetradas a 

pessoas indefesas em alguns distritos de Cabo Delgado. 

Segundo Talapa, a união e coesão dos moçambicanos e denúncia dos movimentos 

suspeitos de terrorismo nas comunidades são preponderantes para pôr fim as acções 

macabras perpetradas por terroristas em Cabo Delgado. 

 

Teve lugar na manhã de terça-feira, 20 de Abril, um 

encontro do Secretariado do Comité Distrital, 

Organizações Sociais, membros do Comité 

Provincial residentes, Chefe das brigadas Distrital, 

alargado aos membros do Governo e Agentes 

Económicos, dirigido pelo membro da Comissão 

Política, Aires Bonifácio Baptista Ali. 

Na ocasião, o Secretário do Comité Distrital do 

Partido FRELIMO em Cuamba, Joaquim Patrício 

Laisse, apresentou o informe do Secretariado 

Distrital. 

Na ocasião, Aires Ali, membro da Comissão Política, 

mostrou-se satisfeito pelo nível de trabalho realizado 

pelo Secretário do do Comité Distrital, sob liderança 

de Joaquim Patrício Laisse. Igualmente, falou da 

invasão dos terroristas em Moçambique, em 

particular na província de Cabo Delgado. 

Também incentivou os presentes a continuar com o 

movimento de solidariedade para com as vítimas dos 

ataques em Cabo Delgado. 

Tomando da palavra, Aboobacar, falou da 

necessidade de massificar as medidas de prevenção 

do Covid-19 e do processo de DDR, porque Filipe 

Jacinto Nyusi, o presidente da República está 

comprometido com a Paz. 

 

Tete: Biuntu Penda ao Posto 

Administrativo de Mucumbura-Sede 
 

O Biuntu Penda Chirumbira, Primeiro-secretário do 

Comité distrital do Partido FRELIMO de Mágoè, no 

exercício das suas actividades na manhã do dia 17 

de Abril, efectuou uma visita de trabalho ao Posto 

Administrativo de Mucumbura-Sede, onde manteve 

um encontro com os Primeiros-secretários dos 

comités de círculo e uma parte dos combatentes. 

Biuntu Chirumbira, na ocasião apelou a vigilância 

nas comunidades, repúdio a actos de desinformação 

face aos ataques terroristas na província de Cabo 

Delgado, monitoria e sensibilização sobre matérias 

de prevenção a Covid-19 e reforço na sensibilização 

sobre a angariação de quotas para Partido 

FRELIMO. 

Por último, Primeiro-secretário do Comité distrital, 

ofereceu três (3) bicicletas aos dois Primeiros-

secretários e uma (1) ao círculo dos Combatentes, e 

de seguida, visitou a EPC-Gungunhana, onde fez o 

balanço positivo das criações tomadas, face a 

retoma das aulas presenciais e ofereceu certa 

quantidade de sabão e álcool gel àquela instituição 

de ensino, que vai ser importante para desinfeção 

dos estudantes e todos que se fazem a escola. 
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Maputo Província: António Bulasse Muachela visita Comité da OMM em Ricatla 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Foto ilustrativa 

 

Sofala: Nhamungoe reúne com Organizações Sociais 

   

 

  

O Secretariado do Comité Distrital da FRELIMO na Beira, dirigido por Fernando 

Razão Nhamungone, Primeiro-secretário Distrital, dirigiu no dia 17 de Abril, um 

encontro com as Organizações Sociais do partido na Beira, nomeadamente a 

Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional (ACLLN), Organização 

da mulher Moçambicana (OMM) e Organização da Juventude Moçambicana (OJM). 

No encontro, o Primeiro-secretário do Comité Distrital agradeceu às Organizações 

Sociais pela excelente atuação estratégica que ditou a vitória da FRELIMO nas 

eleições Gerais e Províncias de 2019, apelou para que se continue cumprindo com as 

medidas de Prevenção do Covid-19. 

Nhamungone exortou ainda às Organizações Sociais a continuarem a promover 

encontros em números reduzidos e debates nos órgãos de comunicação e nas redes 

sociais nos quais devem enaltecer as acções de sucesso do governo liderado pelo 

Presidente Filipe Jacinto Nyusi e a coragem e bravura das Forças de Defesa e 

Segurança (FDS), pelo seu sacrifício e entrega na linha da frente da defesa da 

Soberania da nacional. 

O Primeiro-secretário do Comité Distrital apelou ainda para que se promovam 

campanhas de repúdio aos ataques bárbaros protagonizados pelos terroristas em Cabo 

Delgado e Junta Militar da Renamo nas províncias de Manica e Sofala e para a 

necessidade de continuarmos sempre vigilantes às acções do inimigo que possam pôr 

em risco a Paz e estabilidade Social. Para terminar, Nhamungone lembrou aos 

presentes que a vitória se prepara, a vitória organiza-se e que por isso, orienta aos 

orgãos da base para que iniciem a sua preparação. 

 

Niassa: OJM em Cuamba visita povoado de 

Muarruaneque 
 

No âmbito da monitoria dos trabalhos aos órgãos de 

base, Tomás Francisco Metacua, Secretário Distrital da 

Organização da Juventude Moçambicana (OJM), 

escalou o povoado de Muarruaneque, no último Sábado, 

17 de Abril. 

Metacua deslocou o secretariado que dirige com o 

objectivo de disseminar mensagens de prevenção e 

combate ao Covid-19, tendo se comprometido em 

passar em revista a divulgação das realizações do 

Governo como é o caso do asfalto na Cidade de Cuamba 

e a expansão da corrente eléctrica. 

Importa referir que a actividade contou com uma forte 

adesão e apoio de jovens Muarruaneque, que se 

sentiram engajados no em replicar a iniciativa a todos os 

residentes que não tiveram a oportunidade de manter 

contacto com o secretariado distrital da OJM. 

Na mesma ocasião, o Secretário Distrital da OJM, 

ofereceu 84 máscaras de proteção facial para auxiliar o 

combate contra o novo coronavírus que assolou o 

mundo e o nosso Pais. 

 

O Secretário para Organização, Formação de Quadros, Mobilização, 

Propaganda e Organizações Sociais do Comité da Zona-Sede do 

Partido FRELIMO em Marracuene, António Bulasse Muachela, 

efectuou na tarde do dia, 19 de Abril, uma visita de trabalho ao 

Comité do Círculo de Ricatla, onde reuniu com o núcleo da 

Organização da Mulher Moçambicana (OMM). 

O Secretário para Organização do Comité da Zona-Sede acompanhou 

o informe das actividades realizadas pela OMM em Ricatla referentes 

ao período entre Janeiro e Abril do ano em curso, e felicitou a 

organização social pelo trabalho que têm vindo a desenvolver naquele 

bairro. 

Para garantir o contínuo crescimento da OMM, em particular, e do 

partido FRELIMO, no geral, o António Bulasse Muachela 

recomendou aos membros para que, nos seus planos de actividades,  

 

O Secretariado do Partido FRELIMO em Inhassoro, de acordo com a 

harmonização das actividades a nível do Comité Distrital, agendou e realizou 

mais uma jornada de limpeza no último sábado, 17 de Abril, na Vila de 

Inhassoro, que contou com uma participação de 36 pessoas, sendo 31 membros 

da Organização da Juventude Moçambicana (OJM) e 5 outros militantes. 

A jornada foi encabeçada por Salomão Laveta Sumbane, Primeiro-secretário do 

Comité Distrital, este que apelou a todos participantes para manter o 

saneamento do meio em todos bairros e em particular nas suas casas. 

Sumbane apelou ainda para que todos continuem a observar o protocolo do 

MISAU na prevenção da Covid-19 e que mantenham a vigilância, denunciando 

qualquer acto que atente contra a paz e tranquilidade pública, visto que 

Moçambique esta assolado porá ataques armados na zona Centro e Norte. 

 

estabeleçam metas a serem atingidas e trabalhassem com vista o 

seu cumprimento. 

Em jeito de recomendação, Muachela recordou sobre a 

necessidade de se priorizar as sessões semanais do secretariado, 

angariar mais membros e criar núcleos da OMM nos quarteirões, 

respeitando sempre e com rigor, o protocolo sanitário face à 

pandemia da Covid-19, e flexibilização dos processos de emissão 

de cartões da OMM e do Partido FRELIMO. 

Para terminar, o secretário para organização, exortou aos 

presentes a serem solidários com as vítimas dos ataques 

terroristas em Cabo Delgado, apoiar os deslocados de guerra com 

roupas e bens de primeira necessidade, assim como, continuar a 

cumprir com todas as medidas de prevenção da Covid-19 e ajudar 

o governo no processo de sensibilização das pessoas. 

 

 

Inhambane: FRELIMO em Inhassoro realiza jornada de limpeza 
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Niassa: Aires Ali convida população a juntar-se ao governo na luta contra o terrorismo 

 
Foto de arquivo 

 

 

 

 

 

Página Oficial do Presidente da Frelimo e da República de 
Moçambique: www.facebook.com/NyusiConfioemti/ 
Página Oficial da FRELIMO: www.facebook.com/frelimo/ 

Página Oficial da NACHINGWEA:www.facebook.com/debateinformado/ 

INFORME-SE SOBRE A FRELIMO NAS REDES SOCIAIS 

Página Oficial do Presidente da Frelimo e da República de 
Moçambique: www.twitter.com/FNyusi 
Página Oficial da FRELIMO: www.twitter.com/FRELIMO_ 
Página Oficial da 

NACHINGWEA:www.twitter.com/nachingwea_frelimo/ 

Página Oficial da FRELIMO: 
www.instagram.com/frelimo_mocambique/ 
Página Oficial da NACHINGWEA: 
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=lu4n3hk36ejj&utm_cont
ent=8duqsqx 

Website: https://frelimo1962.info 
Nacional: https://nacionalfrelimo.blogspot.com/ 
CaboDelgado- https://frelimoemcabodelgado.blogspot.com/ 
Niassa - https://frelimoemniassa.blogspot.com/ 
Nampula - https://frelimoemnampula.blogspot.com/ 
Zambézia - https://frelimonazambezia.blogspot.com/  
Tete - https://frelimoemtete.blogspot.com/ 
Manica - https://frelimoemmanica.blogspot.com/ 
Sofala- https://frelimoemsofala.blogspot.com/ 
Inhambane - https://frelimoeminhambane.blogspot.com/ 
Gaza - https://frelimoemgaza.blogspot.com/ 
Maputoprovíncia- https://frelimonaprovinciademaputo.blogspot.com 
Cidade de Maputo - https://frelimoemmaputo-cidade.blogspot.com/ 
 

Com a FRELIMO e NYUSI, unidos, 

Moçambique avança 

O membro da Comissão Política e Chefe da Brigada Central de Assistência do 

Partido FRELIMO em Niassa, convida a população daquela região a juntar-se 

aos esforços do governo na luta pela soberania nacional. 

Aires Ali, que visita a província do Niassa desde sábado, lançou um apelo aos 

jovens para não se juntarem aos movimentos de indivíduos que protagonizam 

ataques terroristas em Cabo Delgado. 

O dirigente político pede a união de todas as forças vivas da sociedade para 

erradicar o terrorismo em Cabo Delgado e os ataques da autoproclamada junta 

militar da Renamo na região centro do país. 

Por outro lado, Aires Ali encorajou a população do Niassa a continuar a 

solidarizar-se com as vítimas de ataques terroristas de Cabo Delgado, ao mesmo 

tempo que deve agudizar a vigilância comunitária. 

No Niassa, além de encontros com os órgãos de governação descentralizada, a 

Brigada Central da FRELIMO, agendou formações dos membros daquele 

partido e visitou alguns distritos.  

 

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

