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Manica: Mário Melo desafia OJM a 

manter-se firme na disciplina partidária 
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FRELIMO na Zambézia 

Zambézia: Primeiro-secretário fortifica as bases em alguns distritos da Zambézia 

 

 

 Er  

NESTA EDIÇÃO 

 

No âmbito do plano de actividades, com 

objectivo de visitar e fortalecer as bases ao 

nível dos Distritos, o Primeiro-secretário do 

Comité Provincial, iniciou ontem, 16 de 

Junho, uma visita de trabalho de 3 dias, onde 

teve o ponto de entrada no distrito de Milange. 

O Primeiro-secretário visitou ontem, o 

Distrito fronteiriço de Milange, onde dirigiu a 

Sessão Extraordinária do Secretariado do 

Comité Distrital alargada a outros Quadros, 

reunião com Organizações Sociais do Partido 

e Coordenadores Eleitorais. 

Em Milange, Paulino Lenço agradeceu o 

envolvimento de todos os membros, 

simpatizantes da FRELIMO e a população em 

geral, pela confiança dada no processo das 

últimas eleições realizadas no do dia 15 de 

Outubro de 2019, que deram larga vantagem a 

FRELIMO e seu Presidente Filipe Jacinto 

Nyusi. 

Ainda em Milange Lenço, fez fortes apelos 

sobre a observância das medidas de prevenção 

da Covid-19 e do Decreto Presidencial sobre 

o Estado de Calamidade Pública, exortando a 

população para uma vigilância aos casos de 

Covid-19 da vizinha Malawi, tendo apelado 

que o relaxamento de algumas medidas não 

pode ser visto como meio de se esquecer a 

prevenção, devemos continuar a cumprir com 

todas as recomendações deixadas pelos 

profissionais de saúde. 

ter  

 

tendo apelado que o relaxamento de algumas 

medidas não pode ser visto como meio de se 

esquecer a prevenção, devemos continuar a 

cumprir com todas as recomendações deixadas 

pelos profissionais de saúde. 

O dirigente máximo de FRELIMO na Zambézia, 

pediu igualmente o aumento da solidariedade para 

com as vítimas dos ataques terroristas em Cabo 

Delgado e da Junta Militar da Renamo em Manica 

e Sofala, tendo considerado que esse é o momento 

de aumentar a vigilância, os terrorista tem aliciado 

os jovens para se juntar às suas fileiras, não se 

deixem levar por essas mensagens e continuemos 

a dar mais vigilância, colaborar com as 

autoridades para denunciar situações do género. 

No final da sua intervenção, Lenço enalteceu o 

papel Dirigente dos Órgãos do Partido e 

manifestou satisfação pelo nível de Organização e 

funcionamento do Partido a todos os níveis, tendo 

considerado de forma positiva que esse é o 

momento de continuar a trabalhar para o 

desenvolvimento do partido, não se pode parar, a 

agenda da FRELIMO e desenvolver Moçambique, 

através de acções claras desenhadas no nosso 

manifesto transformado em Plano Quinquenal do 

Governo, para o presente ciclo de governação. 

  

  

 

O Primeiro-secretário do Comité Distrital da 

FRELIMO, em Chimoio, Mário Virancajo 

Melo, pediu aos secretários dos círculos da 

Organização da Juventude Moçambicana 

(OJM), para seguirem o guião e as 

orientações do partido. 

Mário Melo fez o apelo ontem, 16 de Junho, 

durante um encontro com a referida camada, 

que lidera o órgão juvenil ao nível dos 33 

bairros da cidade de Chimoio. 

Para o Primeiro-secretário, a disciplina 

partidária é fundamental para a união e 

coesão do partido, assim como para o 

alcance das acções propostas no seu 

programa político. 

Melo acrescentou que este comportamento 

ajuda na mobilização de mais membros para 

as fileiras do partido, o que garante uma 

maior vantagem quando chega o período 

eleitoral. 

Concluindo, o político instruiu os jovens a 

serem cautelosos, de modo a não caírem em 

falsas promessas de emprego, “ou mesmo 

aderir a comportamentos desajustados aos 

ideais da FRELIMO”. 

 

Cabo Delgado: Passule exorta 

“camaradas” a se comprometerem 

com a organização do partido 
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Sofala: Marínguè conta com nova 

Administradora Distrital 
  

 

 

 

 

 

  

Inhambane: OJM visita Hospital 

Rural de Vilankulo 

 

 

 

  

 

 

  

 
  

 
FRELIMO em Nampula 

 

 

FRELIMO na Província de Maputo 

 
FRELIMO em Sofala 

  

No âmbito do cumprimento das actividades 

programas para o mês de junho, o 

Secretariado do Comité de Círculo Josina 

Machel da Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM), encabeçado por Dino 

Carlos Dinis, Secretário do Comité de 

Círculo, na companhia de Nelma da Graça, 

Secretária de Mobilização e Trabalhos 

Voluntários e Anivo Dembele, Secretário de 

Administração e Finanças do mesmo 

Círculo, que funciona no bairro Central, na 

Zona da Cidade, realizaram nesta quarta-

feira, dia 16 de Junho, uma visita aos 

pacientes da pediatria  e cirurgia do Hospital 

Rural  de Vilankulo, tendo oferecido kit’s de 

lanche composto por bolachas, sumos, 

pipocas e também no berçário da pediatria 

ofereceram embalagem de fraldas 

descartáveis, quatro toalhas e leite artificial 

para crianças desfavorecidas e abandonadas. 

 

Maputo Cidade: PR recebe em audiência antigo capitão dos “mambas” 
 

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, recebeu hoje em audiência, no seu 

Gabinete de Trabalho, o antigo capitão da Selecção Nacional de Futebol, Manuel 

Bucuane, mais conhecido por Tico-Tico. 

Durante a recepção, para além da oferta do livro ao Chefe do Estado, Tico-Tico 

apresentou projectos específicos sobre a sua actuação na área do desporto, mormente a 

existência de uma Academia com o seu nome, e o projecto da construção de uma casa 

própria para essa academia. 

Falando sobre o livro, o antigo capitão dos “mambas” afirmou que o mesmo veio para 

inspirar os jovens que querem abraçar a carreira futebolística e não só, através de 

experiências partilhadas nas páginas do mesmo, que inclui, não só as suas próprias 

histórias, mas de outros praticantes pelo mundo. 

“Queremos deixar um legado para as gerações vindouras, e pensamos que poderíamos 

contribuir ainda mais no desporto do país, pois Moçambique tem potencial para gerar 

mais talentos, e achamos que merece muito mais”, afirmou o antigo futebolista. 

Por sua vez, o Presidente Nyusi congratulou ao Tico-Tico pelo lançamento do livro, 

elogiando a sua versatilidade.  

O Presidente da Republica, acrescentou que tem acompanhado e apreciado os esforços 

do antigo capitão da Selecção Nacional em dar oportunidade aos jovens para 

expressarem o seu talento. 

“Como Governo, iremos continuar a dar o nosso apoio para que os projectos de todos 

moçambicanos tenham espaço e possam ajudar a dar continuidade às conquistas e 

consolidar as vitórias alcançadas”, afirmou Filipe Jacinto Nyusi. 

  

  

Lourenço Ferreira Bulha, Membro do Comité 

Central e Governador de Província de Sofala, 

presidiu na manhã desta terça-feira 15 de Junho 

2021, na Tribuna de Honras da Vila-sede de 

Marínguè, a cerimónia de apresentação da nova 

Administradora Distrital. 

Trata-se da Maria Almija Rodrigues Polceira, que 

vinha exercendo a função de Secretária do Comité 

Provincial para área de Mobilização, propagada e 

organizações Sociais da FRELIMO em Sofala, foi 

igualmente Directora Distrital de Saúde nos 

Distritos de Muanza e Búzi e Secretária de 

Administração e finanças da FRELIMO ainda em 

Búzi. 

Na apresentação da nova governante, Bulha instou 

a ela a trabalhar com todas forças da sociedade tais 

como Líderes comunitários, Religiosos, 

Funcionários e a população em geral para que se 

logrem os sucessos da governação, tal como foi 

com o administrador cessante. 

Na sua intervenção, Maria Almija, Administradora 

de Marínguè, pediu apoio a toda população do 

Distrito na sua governação, para além do 

incondicional apoio do Administrador sessante. O 

membro do Comité Central e Governador 

Provincial, fez igualmente apresentação da Almija, 

Administradora Distrital em sessão Extraordinária 

do Governo Distrital alargada aos Chefes de Postos 

e localidades, líderes Comunitários e Membros da 

Assembleia Provincial residentes assim como o fez 

na Sede do Comité Distrital do Partido FRELIMO. 

 

Tete: Rosário Antônio revitaliza Comité de 

Círculo de Nhantsato  
 

Rosário Seda Antônio, Secretário do Comité de 

Coordenação da Organização da Juventude 

Moçambicana (OJM), em Mateus Sansão Muthemba, 

revitalizou na tarde de ontem, dia 16 de Junho, o 

Comité de Círculo de Nhantsato. 

A actividade consta no âmbito da revitalização dos 

Comités de Círculo, levadas a cabo pelo secretariado 

da OJM naquele ponto, na qual Rosário Antônio, 

agradeceu ao Comité de Nhantsato pela entrega 

abnegada para o sucesso da OJM e o acompanhamento 

das actividades. 

Rosário António, na ocasião, falou da importância da 

vigilância no seio das comunidades e constante apelo 

aos jovens para que não se deixem enganar por 

promessas falsas e não perfilam em grupos, com 

agendas estranhas e com foco de tirar o sossego das 

populações, ainda no seu discurso repudiou os ataques 

terroristas que têm tido espaço na província de Cabo 

Delgado, que tem vindo a deixar milhares de cidadãos 

deslocados e enalteceu os esforços do governo com 

vista a combater a insurgência e a forma incansável 

como tem trabalhado para minimizar o sofrimento 

daquela população. 

Rosário Antônio, apelou aos presentes que 

comprissem com as médias declaradas pelo Governo 

como forma de combater a covid-19 que tem semeado 

dor e luto em todo o mundo. 
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Maputo Província: Calisto Cossa interage com membros da FRELIMO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Governador de Cabo Delgado 

 

 

Maputo Província: ACLLN reúne na III Sessão Ordinária do Comité Distrital 

   

 

  

Sob direcção do Secretário Distrital da Associação dos Combatentes da Luta de 

Libertação Nacional (ACLLN), Marques Albino Rachide, e presidida por Fazbene 

Quefasse, membro do Comité Distrital da ACLLN, decorreu nesta quarta-feira, 16 de 

Junho, na Sede Distrital da FRELIMO, em Marracuene, a III Sessão ordinária do 

Comité do mesmo órgão. 

A III Sessão ordinária do Comité Distrital da ACLLN, tinha como objectivos, a 

apresentação, apreciação e deliberação do Relatório de actividades do Secretariado 

Distrital da ACLLN, referente ao ano de 2020 e I semestre de 2021, bem como, a 

apresentação, apreciação e deliberação da proposta do Plano de actividades do 

Secretariado Distrital da ACLLN, referente ao ano de 2021. 

A III Sessão ordinária do Comité Distrital da ACLLN, foi honrada com a presença da 

Primeira-secretária do Comité Distrital, Lilita Siquela Matsimbe Moiane, tendo 

igualmente contado com as presenças do Secretário Provincial da ACLLN para a Área 

de Administração, Finanças e Projectos, Eliseu da Conceição Cossa, e da Secretária 

Permanente do Governo do Distrito de Marracuene, Calmira Sabino Manhiça Chongo. 

Os Combatentes presentes na III Sessão ordinária do Comité Distrital da ACLLN 

saudaram e enaltece os esforços e o trabalho do Presidente da FRELIMO e da República 

de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, pela forma sábia e estratégica como tem dirigido 

o povo moçambicano, seu único e exclusivo patrão. 

Os Combatentes felicitaram o trabalho árduo e brilhante que o partido FRELIMO, em 

Marracuene, tem vindo a realizar, com destaque para os contactos permanentes que tem 

tido com os órgãos de bases. Saudaram, igualmente, os esforços do Governo da 

FRELIMO pelo trabalho constante pelo bem-estar dos moçambicanos. 

Por fim, os membros à III Sessão ordinária do Comité Distrital da ACLLN encorajaram 

e felicitaram os esforços das Forças de Defesa e Segurança que tudo tem feito para repor 

e manter a ordem, tranquilidade e o bem-estar das populações nas zonas afectadas pelos 

ataques terroristas em Cabo Delgado e da Junta Militar na Zona Centro do país. 

 

Inhambane:Secretária interina da OJM em 

Inhambane visita Maxixe 
 

A Secretária interina do Comité Provincial da 

Organização da Juventude Moçambicana (OJM), 

Cénia Marcos Nhantumbo Maela, visitou nesta quarta-

feira (16), o distrito de Maxixe, no âmbito do 

acompanhamento e assistência às bases. 

Na comitiva, fazia-se acompanhar por Otília da Graça 

Luís Simango, Secretária para Administração e 

Finanças, Jugas Ricardo Chirinza, Secretário para 

Mobilização Comunicação e Imagem e Maimuna 

Arone Saíde, Secretária Interina do Comité da OJM 

Cidade de Inhambane. 

No seu trabalho, reuniu em separado com o Comité da 

Cidade da OJM,  jovens formandos de IFP de Chicuque 

e orientou uma reunião com a população do bairro 

Rumbana, onde a sua abordagem centrava-se nos 

seguintes itens: maximização das medidas de 

prevenção contra Covid-19, numa altura em que o país 

regista uma subida de casos positivos, repúdio  e 

condenação aos ataques bárbaros protagonizados pelos 

terroristas em Cabo Delgado e pela junta militar da 

RENAMO nas províncias de Manica e Sofala, 

violência doméstica e principalmente da rapariga, 

incentivo aos jovens para pautarem pelo 

empreendedorismo como forma de reduzir os índices 

de desemprego, sensibilização dos jovens para não 

olharem o suicídio e homicídio como resolução dos 

problemas sociais. 

 

O Comité de Zona da Machava, avaliou na segunda-feira, 16 de 

Junho, o desempenho do Conselho Municipal da Cidade da Matola. 

Na ocasião, concorrem para avaliação positiva, a reabilitação da 

Avenida das Indústrias, cuja obra ainda está em curso, a construção 

de perto de 5 quilômetros de asfalto no troço Patrice-Lumumba - São 

Dâmaso, mais de 6 quilômetros Partice - Sigathela, a ligação Patrice 

Lumumba -T3. 

Segundo os membros do Comité, estas vias têm estado a facilitar a 

circulação de pessoas e bens e tem contribuído de forma positiva no 

desenvolvimento local. 

No mesmo evento, o Edil reconheceu faltar muito, mas garantiu que 

neste momento está a criar condições para avançar com mais 

obras.  A título de exemplo, recordou que neste momento o 

empreiteiro está a trabalhar na reparação da via Km.15 - Tricamo, 

exactamente na entrada do km 15. 

 

O Primeiro-secretário do Comité Distrital da FRELIMO, em Metuge, Teófilo 

Lopes Passule, estimulou os membros a se envolverem na organização dos órgãos 

do partido, desde a base ao topo, assumindo um perfil de liderança que inspira 

confiança, de maneira a garantir a sua integridade e promover um ambiente célere 

do trabalho. 

O Primeiro-secretário falava ontem, 16 de Junho, durante um encontro com os 

secretariados dos círculos eleitorais de Unidade e Cuaia. 

Para Teófilo Passule, ter estas qualidades implica que os membros sejam,cada vez 

mais, vigilantes e cautelosos, de modo a não tomar decisões precipitadas. 

Falando em nome FRELIMO, o político distanciou-se das acções que aterrorizam 

a população de Cabo Delgado, reiterando que desconhece as suas raízes e seus 

objectivos. Ainda assim, instou os militantes a agudizar a vigilância no seio das 

suas comunidades, por forma a evitar a entrada de infiltrados, assim como a serem 

bons acolhedores dos deslocados. 

 

 

 

 

  

 

  

 

Em relação à Avenida Josina Machel, o Presidente Calisto garantiu que 

já decorre processo de contratação do empreiteiro por parte da 

Administração Nacional de Estradas -ANE. 

Entre outras obras, destaca-se a vala de drenagem da CMC, que vai aliviar 

a concentração das águas nos bairros Fomento, Liberdade, Km.15, 

Nkobe, Sikwma e outros, que são frutos de um trabalho árduo que esta 

sendo desenvolvido pelo município, com vista a acabar com os problemas 

que assolam o município. 

Calisto Cossa, apelou aos camaradas para maior vigilância e denúncia de 

vendas de terra, nos bairros em expansão. 

Outra preocupação levantada na reunião tem a ver com a legalização de 

terrenos e residências, tendo o Edil explicado que, os munícipes que 

construíram casas sem licenças em espaços consolidados têm estado a 

beneficiar de isenção de multas. 

  

 

Cabo Delgado: Passule exorta “camaradas” a se comprometerem 

com a organização do partido 

 
 

 

 

 

Elias Niquice enalteceu o papel levado a cabo pelos membros do partido naquele 

distrito, em prol da contínua liderança do Partido Frelimo no desenvolvimento do País. 

Na ocasião Elias Niquece, apelou à contínua observância das medidas de prevenção e 

combate à Covid-19. 
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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 

Website da defesa: https://defesamoz.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 

INFORME-SE SOBRE SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA 

 PRM participa da 59ª reunião de 

Defesa e Segurança da SADC 

 

A Polícia da República de Moçambique (PRM) 

participou, a partir da cidade de Maputo, de 14 

a 16 de Junho corrente, da 59ª reunião de 

Defesa e Segurança da Comunidade de 

Desenvolvimento da África Austral (SADC). 

Devido à pandemia da Covid-19, a 59a reunião 

dos países membros da SADC decorreu de 

forma virtual 

 

Fonte: 

https://defesamoz.info/ordem-e-

seguran%C3%A7a/f/prm-participa-da-

59%C2%AA-reuni%C3%A3o-de-defesa-e-

seguran%C3%A7a-da-sadc 

 

Comissão de Defesa e Segurança da 

AR trabalha em Nampula 

 

A Comissão de Defesa e Segurança da 

Assembleia da República, iniciou ontem, 16 

de Junho, uma visita de trabalho à província de 

Nampula, com objectivo de aferir as 

actividades desenvolvidas pela corporação 

naquela parcela do país, assim como, fazer o 

levantamento das necessidades logísticas para 

o cumprimento das tarefas de garantia da 

Ordem e Segurança Públicas. 

 

Fonte:  

https://defesamoz.info/ordem-e-

seguran%C3%A7a/f/comiss%C3%A3o-de-

defesa-e-seguran%C3%A7a-da-ar-trabalha-

em-nampula 

 

Morreu Kenneth David Buchizya 

Kaunda 
 
Kenneth David Buchizya Kaunda, nascido a 

28 de abril de 1924 perdeu a vida hoje, 17 de 

junho de 2021 aos 97 anos de idade, foi o 

primeiro Presidente da Zâmbia tendo 

governado de 1964 a 1991. 

O fundador da Zâmbia e ex-Presidente 

Kenneth Kaunda foi internado num hospital 

de Lusaka, segundo informações avançadas 

pelo seu gabinete. 

Na tarde de hoje, 17 de Junho, segundo 

informações avançadas por fontes próximas. 

 

Fonte: 

https://defesamoz.info/soberania/f/morreu-

kenneth-david-buchizya-kaunda 
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