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COMUNICAR A FRELIMO DE LÉS-A-LÉS

Sofala: Primeiro-secretário Distrital
trabalha na Zona de Siluvo
No cumprimento das actividades mensais,
Bento Conde Zeca, primeiro-secretário do
comité
Distrital
da
FRELIMONhamatanda, de visita de trabalho a Zona
de Siluvo, escalou a Localidade de
Chidassicua, onde trabalhou nos círculos
de Biepie e Armando Emílio Guebuza.
O dirigente orientou dois encontros e tinha
como objectivo a disseminação da
mensagem em relação a prevenção e
contenção da covid-19, a necessidade de
uma rígida vigilância nas comunidades, a
consolidação da paz, aderência do
movimento de repúdio aos ataques
terroristas em Cabo Delgado.
Bento Conde, focalizou a importância da
rigorosidade no cumprimento
do
protocolo sanitário e que os líderes
comunitários devem aproveitar as suas
influências para fazer chegar a mensagem
de prevenção e contenção da pandemia.
Ainda neste encontro, pediu à população
local para acarinhar os homens da Renamo
contemplados no processo de DDR com
vista criar uma boa reconciliação entre os
moçambicanos.
No tange a produção agrícola, o Primeirosecretário da FRELIMO em Nhamatanda,
pediuem Maputo
aos Província
camponeses para usar
OMM
devidamente o valor da venda da cultura
de rendimento (Gergelim) e desta forma
melhorar as condições de vida das
famílias.

OMM em Maputo Província

Maputo Província: OMM oficializa Gabinete Provincial de Preparação do V
Congresso
A Organização da Mulher Moçambicana (OMM) da OMM vai realizar-se cá na nossa Província
ao nível Maputo Província oficializou hoje o porque temos de receber Camaradas das
Gabinete Provincial de Preparação do V delegações
de todas as Províncias, esses vão
Er
Congresso da OMM, no Jardim do Eden, na precisar de toda uma logística estruturada. A
Cidade da Matola. A cerimónia foi dirigida pelo nossa responsabilidade não se limita à realização
Primeiro-secretário Provincial da FRELIMO, da Conferência Provincial, ela vai durar até a
Avelino Pinto Muchine e pela Secretária realização do V Congresso, para tal precisamos
Provincial da OMM, Máxima Limão Langa.

estar unidos, coesos e satisfeitos para uma

Presenciaram o acto as estruturas provinciais do imagem real e positiva, da nossa Província-Bom
Governo e do Estado, nomeadamente, Júlio José anfitrião” - afirmou Avelino Pinto Muchine.
Parruque, Governador da Província e Vitória Os participantes mostraram-se entusiasmados
Diogo, Secretária de Estado e os membros do com a estrutura e a equipe criada para a realização
Gabinete. A oficialização feita pelo Primeiro- do encontro da agremiação, tendo reiterado a sua
secretário Provincial, consistiu na apresentação da preocupação com a questão da pandemia e a
estrutura, tarefas e atribuições do Gabinete ao vontade de organizar o evento dentro dos
nível Provincial. As tarefas do Gabinete serão por parâmetros aconselhados pelo sector de saúde.
7

áreas,

nomeadamente,

Organização

e "Se não tem nenhuma tarefa, por favor fique em

mobilização, jurídica, angariação de fundos, casa, não fique na rua, fique em casa, chegou fim
relações exteriores, informação e propaganda, de semana fique em casa porque covid-19 é uma
cultura

e

segurança.

"Estamos

com realidade

responsabilidades acrescidas, pois o congresso

dolorosa

para

as

famílias

moçambicanas" – afirmou Máxima Limão Langa.

NESTA EDIÇÃO
Niassa: Maria Rosa Júlio escala Gaza: OMM em Gaza oficializa Sector da defesa: Botswana envia
de
preparação
do tropas para apoiar Moçambique
base do Comité de Zona de Lúrio gabinete
congresso
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Diáspora: OMM na diáspora celebra
Dia da Mulher Africana

NACHINGWEA

Sofala: FRELIMO escala Célula “I” do
Comité de Círculo de Chide em Inhaminga

Celebra-se no dia 31 de Julho, O Dia da Mulher
Africana, e é no meio as festividades desta data

A Primeiro-secretário do Comité Distrital da

que a Organização da Mulher Moçambicana

FRELIMO, João Mateus Saugineta, acompanhado

(OMM) em Eswatine, representada por Ângela

por Mateus Mesa Forquia, membro da Associação

Cumaio

disponibilizou

dos Combatentes Luta de Libertação Nacional

Capulanas, Lenços e Máscaras em apoio às

(ACLLN), no âmbito de visita aos órgãos de base,

e

Joana

Langa,

vítimas dos ataques terroristas em Cabo

FRELIMO em Sofala

escalou a Célula “I”, do Comité de Círculo de

Delgado. O material foi entregue à Mariazinha

Chide, na Vila-Sede de Inhaminga, Distrito de

Niquisse, Secretária-geral da OMM, que na

Cheringoma.

ocasião agradeceu o gesto em nome da OMM,

Saugineta tinha como plano de actividade,

dos membros do Conselho e do Secretariado

transmitir mensagens de agradecimento pela

Nacional e da Mulher Moçambicana em geral,

contribuição que deram aos nossos irmãos de Cabo

pois este gesto vai contribuir para o alívio do

Delgado e da Zona Centro vítimas dos ataques

sofrimento da Mulher deslocada em Cabo

perpetrados pelos terroristas e pela junta militar da
OMM na diáspora

Delegado.

renamo, respectivamente, de repúdio aos mesmos
ataques,

agudizar a

vigilância no seio

da

comunidade pelos aqueles que pretendem perturbar
a ordem e segurança pública para além de denunciar
os protagonistas as autoridades competentes,
divulgar as novas medidas de prevenção da Covid19 recentemente anunciadas, não vender todo
excedente da produção agrícola e fazer bom uso dos
arrecadados na venda de gergelim, reter as crianças
nas escolas, continuar com a coesão entre os
membros, sensibilizar para pagamento de quotas e
acompanhar o funcionamento dos órgãos.
FRELIMO em Maputo Província

Maputo Província: Lilita Moiane reúne com órgãos sociais do Comité
do Círculo de Macaneta

Niassa: Maria Rosa Júlio escala base do
Comité de Zona de Lúrio

A Primeira-secretária do Comité Distrital da FRELIMO em Marracuene, Lilita Moiane,
reuniu na última sexta-feira, 23 de Julho com a Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) e Organização da Juventude Moçambicana (OJM) no Comité do Círculo de
Macaneta. Para além de reunir com os órgãos sociais, a dirigente visitou as células “A”,
“B” e “C”, em Boca, no Comité do Círculo de Macaneta. A visita tinha como objetivos
reforçar o trabalho de base na disseminação das medidas de prevenção da Covid-19 e
aferir o nível de funcionamento das células. Na ocasião, a Secretária Distrital disse que
a situação da covid-19 contínua crítica, e alertou aos presentes a continuarem a se
prevenir desta doença, dando maior atenção a nova variante pois aparece aos indivíduos
de forma assintomática ou levemente sintomática, sensibilizou aos membros da OMM e
OJM a serem Mulheres e jovens activos na disseminação destas informações as outras
pessoas para cumprir com todo o protocolo sanitário face a esta doença. Lilita Moiane
disse aos presentes que mesmo perante a todos esses desafios o trabalho do partido deve
continuar, a angariação de mais membros e a criação de mais células, respeitando sempre
as medidas de prevenção da covid-19. A Secretária Distrital disse igualmente que,
enquanto membros do partido, é obrigação de cada um pagar regularmente as quotas
para fazer crescer a FRELIMO Na mesma senda de trabalho Lilita Moiane visitou as
células “A”, “B” e “C”, onde aferiu o nível de funcionamento das células tendo
verificado algumas irregularidades e dificuldades de trabalho por parte das
células, desafiou o Primeiro-secretário daquele Comité, e o chefe da brigada que assiste
e apoia o mesmo a fazerem o trabalho de base naquelas Células, para o bom
funcionamento, indução e encaminhamento das células, Lilita Moiane fez a entrega de
um Estatuto do Partido FRELIMO ao secretário da célula “C”.

A Secretária Distrital da Organização da Mulher
Moçambicana (OMM) de Cuamba, Maria Rosa
Júlio, efectuou uma visita de assistência às bases,
na passada quarta-feira, 21 de julho.
Para esta actividade, a líder da OMM em Cuamba
se fazia acompanhar por Maria Joaquina Alfredo,
Angelina Inácio e Teresa José Lucas, membros
seniores da OMM no distrito.
A Secretária da OMM teve encontro com a OMM
do Comité da Zona de Lúrio, onde reforçou a
mensagem sobre a prevenção da Covid-19;
abordou sobre os 60 anos da fundação da
FRELIMO, olhando pelo papel que a mulher
desempenhou durante a luta de libertação nacional.
Também, Maria Júlio elucidou aos presentes no
encontro sobre a necessidade de se reforçar a
vigilância contra malfeitores e inimigos da paz.
Em Lúrio, os participantes do encontro, na sua
grande maioria membros da OMM, manifestaram
a sua gratidão pela visita e pelas orientações
deixadas, tendo considerado ser fundamental o
cumprimento dos objectivos traçados para o
presente ano politico.
PÁG.2
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Maputo Cidade: OJM em Maputo defende maior engajamento no combate à pandemia
Os dados do mês de Julho partilhados pelo Ministério da Saúde

fazendo com que povo possa acatar as recomendações deixadas

são os mais assustadores desde a eclosão da pandemia da Covid-

pelo Presidente da República Filipe Nyusi, e pelas entidades

19 em Moçambique, avaliando pelo número de óbitos registados.

ligadas ao sector de saúde.

Neste contexto, o Secretário da Organização da Juventude

“Juventude!!! Vamos cumprir com os horários de recolha,

Moçambicana (OJM) ao nível da Cidade de Maputo, António

vamos nós fazer a rua caso haja necessidade de facto, vamos

Mahumane, exortou na última sexta-feira, 23 de Julho, a juventude

lavar as mãos com água e sabão ou cinza, vamos usar o álcool

a reagir perante a situação, tendo reiterado a sua confiança na

e gel para higienizar as mãos, vamos ser vectores de partilha

juventude, de modo que tenha um papel preponderante neste

dos melhores hábitos em tempos de pandemia” – frisou

processo, como forma de dar o seu contributo na sociedade

António Mahumane.

fazendo

Inhambane: Primeiro-secretário da FRELIMO em Mabote visita
curral do gado bovino
O Primeiro-secretário do Comité Distrital do Partido FRELIMO em Mabote,
Zefanias Absalome Chitlango, visitou na tarde deste Sábado, dia 24 de Julho, o curral
do gado bovino do partido FRELIMO.
O curral que se localiza no Povoado de Banamana, contendo actualmente 15 cabeças
de gado bovino, foi introduzido no âmbito de sustentabilidade da maior e mais coesa
organização política de Moçambique, a FRELIMO. De salientar que Mabote

FRELIMO em Inhambane

completou neste domingo, dia 25 de Julho de 2021, 35 anos de elevação à categoria
Elias Niquice enalteceu o papel levado a cabo pelos membros do partido naquele
de Distrito
e é uma
das referências
gado bovino
ao nível da província.
distrito,
em prol
da contínua
liderançanadocriação
PartidodeFrelimo
no desenvolvimento
do País.
Na ocasião Elias Niquece, apelou à contínua observância das medidas de prevenção e
combate à Covid-19.

Gaza: OMM em Gaza oficializa gabinete de preparação do congresso
O Secretariado Provincial da Organização da Mulher Moçambicana (OMM) na
província de Gaza realizou na tarde da passada sexta-feira (23), uma reunião cuja
agenda cingia exclusivamente a oficialização do Gabinete Provincial de

Niassa: Citora trabalha no Comité de Círculo de
Nincare
O Primeiro-secretário do Comité de Zona da Cidade de
Cuamba, João Citora, trabalhou no Comité de Círculo de

Preparação do V Congresso Nacional da OMM. A reunião foi orientada pelo

Nincare na passada sexta-feira, 23 de julho, sob forte

Secretário Provincial do Partido FRELIMO em Gaza para Área de Organizações

observância do protocolo sanitário atinente às medidas de

Sociais, Mobilização, Propaganda, Comunicação e Imagem, José Mabutana, que

prevenção da Covid-19. Em Nincare, Citora dirigiu uma
reunião na qual fez a divulgação das medidas de prevenção da

durante a intervenção referiu reiteradas vezes sobre o valor da coesão interna na

pandemia causada pelo novo coronavírus que fustiga o país e

medida em que dela dependem as vitórias arrasadoras da maior e mais organizada

o mundo, abordou sobre a situação da insurgência na vizinha

formação política moçambicana, para os próximos pleitos.

província de Cabo Delgado e apelou o reforço da vigilância e
abordou sobre as realizações com impacto social directo às

Adstrito ao protocolo de saúde, o encontro contou com a presença do membro do

populações e o ponto mais alto referiu estarem em curso os

Comité Central do Partido FRELIMO, Margarida Sebastião Mapandzene e de

preparativos para as celebrações dos 60 anos da FRELIMO.

alguns membros do conselho provincial residentes na região sul da província.

Num outro desenvolvimento, Citora divulgou as conquistas
alcançadas pela FRELIMO desde a sua génese e realçou que

Recorde-se que a última reunião magna do braço feminino da FRELIMO

a FRELIMO é um partido que merece o carinho de todos.

aconteceu há cinco anos, concretamente no dia 19 de Maio de 2016. Neste 2021,

Para esta digressão, Citora fez-se acompanhar pela Secretária

irá decorrer de 2 a 5 de Dezembro e servirá, naturalmente, para refrescar as

Distrital da OMM, Rosa Júlio, membro da APN, Ismael
Baptista, Matope e Jamal Cucureia.

orientações, condensadas à novas vitórias do partido libertador.
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INFORME-SE SOBRE SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA
Botswana envia tropas para apoiar
Moçambique

“Mais de 826 mil deslocados
devido aos ataques terroristas”

Comandante-geral quer mais rigor
na actuação da corporação

As forças do Botswana, que vão juntar-se às
tropas da SADC, partiram hoje, 26 de
Julho, de Gaborone para Moçambique.
A partida da força do Botswana é confirmada
num comunicado de imprensa da Presidência
do Botswana que refere o Aeroporto
Internacional Sir Seretse Khama como ponto de
saída.

No país, mais de 826 mil pessoas encontramse deslocadas devido aos ataques terroristas no
norte da província de Cabo Delgado.
Como resultado dos ataques terroristas, mais
de 123 mil alunos estão fora das escolas, tendo
forçado
o
encerramento
de
219
estabelecimentos de ensino.

O comandante-geral da Polícia, Bernardino

Fonte:
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AA
ncia/f/botswana-envia-tropas-para-apoiarmo%C3%A7ambique

Fonte:
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%A
Ancia/f/esperan%C3%A7a-bias-exorta-aosjovens-a-n%C3%A3o-aderirem-aoterrorismo

Fonte:
https://defesamoz.info/ordem-eseguran%C3%A7a/f/comandante-geral-quermais-rigor-na-actua%C3%A7%C3%A3o-dacorpora%C3%A7%C3%A3o

Rafael, quer mais rigor na actuação da
corporação de modo a enfrentar situações
reais e conter acções que concorram para a
alteração da ordem pública no país.

INFORME-SE SOBRE A FRELIMO NAS REDES SOCIAIS

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/

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
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