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Tete: FRELIMO  reúne com Comité de 
Círculo Victoria em Tsangano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRELIMO em Tete 

 
 

FRELIMO em Maputo Província  

Maputo Província: FRELIMO apela vigilância para evitar inserção de 

terroristas 

 

 

 Er  

NESTA EDIÇÃO  

O partido FRELIMO, na província de Maputo, 

apela às comunidades para estarem vigilantes e 

denunciar às autoridades a circulação de 

indivíduos estranhos naquele ponto do país, de 

modo a evitar eventual fuga e inserção dos 

terroristas que perdem terreno em Cabo 

Delgado. 

O ministro do Interior, Amade Miquidade, 

alertou, na última segunda-feira, que a ameaça 

do terrorismo é extensiva a todo o país, por isso, 

esta quarta-feira, o primeiro secretário da 

FRELIMO na província de Maputo, Avelino 

Pinto Muchine, apelou às comunidades para 

maior vigilância e denúncia a qualquer 

movimentação estranha de pessoas nos oito 

distritos da província. 

“Temos de denunciar para evitar que esses 

insurgentes se alastram para os restantes pontos 

do nosso país e criem células aqui, no nosso 

seio, portanto temos que estar bastante atentos e 

vigilantes e mais unidos ainda para podermos  

 

denunciar qualquer que seja a irregularidade 

que possa ser tida no nosso bairro”- referiu o 

dirigente. 

Muchine falava em conferência de imprensa  

que decorreu na sede do partido na cidade da 

Matola, onde, para além de jornalistas, 

participaram órgãos sociais da Frelimo a nível 

daquela  província. Na ocasião, aquela 

formação política endereçou uma saudação ao 

presidente do partido, Filipe Nyusi, aos 

profissionais da saúde e aos militares que 

estão no Teatro Operacional Norte. 

“Queremos saudar estes jovens e dizer que 

eles merecem todo o nosso apoio por manter a 

coragem que sempre tiveram.” 

Refira-se que a província de Maputo será 

anfitriã do 12º congresso da FRELIMO a ter 

lugar no próximo ano. Por isso, os membros e 

simpatizantes do partido do batuque e da 

maçaroca foram também instados a manter 

coesão. 

 

O  Primeiro-secretário Distrital da 

FRELIMO no distrito de Tsangano e 

Chefe do Gabinete de Preparação de 

Eleições,  Francisco João, orientou esta 

quarta-feira, dia 15 de Setembro, uma 

reunião  com Membros do Comité de 

Círculo Victoria, da Localidade de 

Banga. 

A reunião teve como objectivo,  divulgar 

as comemorações  dos 60 anos da 

fundação da FRELIMO, divulgação das 

realizações do Governo; Fortificação das 

acções preventivas de combate a COVD-

19, funcionamento e Organização do 

Partido e Vigilância. Na ocasião, 

Francisco João, enalteceu o trabalho que 

tem sido realizado pelos membros do 

comité de  Banga,  tendo debruçado sobre 

a importância de manter activos os 

comités de base. 

No culminar da reunião, o Primeiro-

secretário Distrital da FRELIMO no 

distrito de Tsangano, apelou os presentes 

que se preparem para a realização dos 

congressos da OMM e OJM. 

 

Zambézia: Secretariado Distrital 

da OJM oficializa Comité de 

Círculo de Pambarra 3 
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Maputo Cidade: António Mahumane reage 

aos últimos dados da Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Manica: FRELIMO em Tambara 

afina a máquina para a vitória 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
  

 
OJM em Maputo Cidade 

 

 

FRELIMO em Manica 

 
FRELIMO em Sofala 

  

No âmbito de trabalho de 2 dias, a Brigada de 

apoio Político ao Distrito de Tambara, chefiada 

pelo Abel de Albuquerque, trabalhou esta 

quarta-feira (15), em Tambara,  onde foi 

recebido pelo Primeiro-secretário do Comitê 

Distrital do Partido Frelimo, Armindo Baulene, 

membros e simpatizante e pelo Administrador 

do Distrito, Pita Doa . No primeiro dia de 

trabalho, o Chefe Adjunto da Brigada manteve 

encontros com o Secretariado Distrital alargado 

aos Primeiro-secretários dos Comitês de Zonas, 

assim como com as Organizações 

Sociais(OJM,OMM,ACLLN). Albuquerque, 

vincou sobre os 60 anos da FRELIMO, 

consolidando a Unidade Nacional, promovendo 

a paz e o desenvolvimento de Moçambique, 

reforço a promoção da imagem da FRELIMO e 

do Filipe Jacinto Nyusi,Presidente da 

FRELIMO e da República de Moçambique, e 

integração das Organizações Sociais para o 

sucesso da Victoria. 

 

Sofala: "A FRELIMO é o itinerário pacifico para o Desenvolvimento do 

País"-Pedro Twenty 

O Secretário do Partido FRELIMO em Chibabava para área de Organização, 

Mobilização, Propaganda e Organizações Sociais,  fez este pronunciamento ontem, 15 de 

Setembro, durante a sua visita de trabalho aos povoados de Muvumbira e Zove, ambos 

no Comité de Zona de Muxúngue. 

O Secretário manteve encontros com a população, onde fez uma resenha das  realizações 

do Governo da FRELIMO, suas conquistas não só como também falou das vantagens de 

ser Membro do Partido FRELIMO. 

 Na mesma ocasião disse que o Partido FRELIMO está aberto a receber qualquer cidadão 

vindo de várias  formações Políticas visto que FRELIMO é o Partido acolhedor, das 

massas, de realizações, sem descriminação racial nem tribal. 

 No que concerne ao restabelecimento da tranquilidade naqueles povoados, Twenty 

persuadiu saudou o Presidente Filipe Jacinto Nyusi, pela bravura e entrega nas na luta 

pelo bem-estar da população, na alocação de mais serviços, respondendo assim os anseios 

do povo, para além do aumento de infraestruturas sociais. 

Igualmente apelou aos membros do partido e a População em geral daqueles dois 

povoados a acarinharem os homens residuais da renamo que se beneficiaram do processo 

de DDR, mostrando assim os princípios da FRELIMO, inclusão e Coesão, sem deixar de 

lado a vigilâncias e mais vigilância ao nível da base. Para além dos pontos já 

referenciados, Twenty instou aos presentes a cumprirem rigorosamente com as medidas 

de prevenção da Covid-19, e por fim salientou a necessidade de fortalecimento das 

Células que estão instaladas nos povoados em referência. De recordar que Muvunmbira 

localiza-se a escassos Metros de Mangomonhe, antiga Base da Renamo outrora 

Desmantelada durante o processo de DDR, e Zove no corredor da N1, Muxúngue - Save, 

povoados esses que sentiram na pele o pulsar das armas dos inimigos da Paz. 

 

O Secretário da OJM na Cidade de Maputo, António 

Mahumane,  reage aos últimos dados partilhados pelo 

Ministério da Saúde, relacionados com a pandemia da 

Covid-19, ontem, 15 de setembro.  

"Nos últimos dias chegaram -nos resultados 

animadores, há dias em que temos zero óbitos, o que 

é um bom sinal, mas é preciso que não fiquemos 

distraídos, precisamos manter as medidas de 

prevenção". Apelou. 

Mahumane disse que estes últimos resultados trazem 

consigo a esperança de dias melhores para 

Moçambique, pois abre a possibilidade de se relaxar 

cada vez mais as medidas ao nível macro 

(governamental).  

Mas chama atenção a responsabilidade individual. 

"Juventude, é preciso que mantenhamos as medidas 

individuais, usar máscara, lavar as mãos, evitar 

aglomerações, de modo a ajudar o governo na gestão 

de decisões macros, que no final vão dar alívio a 

nossa economia".  

O líder da OJM na capital do país, apela ainda aos 

líderes de opinião ao nível de capital para que 

mantenham as campanhas de sensibilização para o 

combate à pandemia da Covid-19. 

 

Nampula: OMM em visita de trabalho em 

Ribáuè 

 
A Secretária Provincial da OMM e Chefe do Gabinete 

Provincial de Preparação do V Congresso, Leoneta 

António Ribeiro, escalou nesta quarta-feira 15 de 

Setembro de 2021, o Distrito de Ribáuè, numa visita de 

trabalho no âmbito do cumprimento do plano do Gabinete 

Provincial de Preparação do V Congresso da OMM. Na 

ocasião, orientou a capacitação de Membros das Brigadas 

Distritais de assistências aos órgãos de base da OMM, em 

matéria das Diretivas sobre eleições internas, Código de 

Conduta e de Delegados das Conferências, Guião das 

Brigadas sobre a divulgação dos 60 anos da FRELIMO, 

Repúdio dos ataques terroristas em Cabo Delgado e o 

processo de disseminação das mensagens sobre o 

Cumprimento rigoroso das medidas de Prevenção e 

Combate da Covid-19 nas Comunidades. Queremos que o 

V Congresso da OMM, seja preparado e realizado num 

ambiente de união, coesão e transformado num ambiente 

de festa com exaltação da Unidade Nacional, paz e 

progresso, a partir dos órgãos de base, ainda que haja o 

cumprimento das medidas de prevenção e combate da 

Covid-19 assim como a vigilância nas comunidade. Disse 

Leoneta Ribeiro. Leoneta Ribeiro fez-se acompanhar por 

Gina Jussubo Luciano, Esposa do Primeiro-secretário 

Provincial do Partido FRELIMO em Nampula,  Felizarda 

Paulino, Membro de Honra da OMM e a Faustina 

Manuel,Membro do Conselho Nacional da OMM. 
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Maputo Província: Província de Maputo preparada para o V Congresso da OMM 
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Inhambane: Secretariado Distrital da OJM oficializa Comité de Círculo de Pambarra 3 

   

 

  

Sob direcção de Egídio Braz Bernardo Vilanculo, Secretário Distrital da 

Organização da Juventude Moçambicana (OJM) em Vilankulo, ficou 

oficializado o Comité de Círculo de Pambarra 3, acto que decorreu nesta quarta-

feira (15) no âmbito de divulgação e trabalhos normais da organização rumo ao 

II Congresso da OJM, a ter lugar na província de Nampula. 

A criação deste Comité de Círculo visa envolver mais jovens de Pambarra no 

que diz respeito às acções do Partido FRELIMO e do Governo naquela parcela 

do Distrito. De referir que o processo foi honrado pelo secretariado do Comité 

de Círculo do Partido FRELIMO. O Secretariado Distrital da OJM esteve na 

companhia de Anastácio Juliano Cerveja - SMTV e Felícia Ricardo Rafael - 

Secretária do Comité de Círculo de Pambarra 1. Durante o processo, foram 

eleitos Pascoal Simone Chivambo-Secretário do Comité de Círculo, Paulo 

Moisés Muábsa-Secretário de MTV, Léria Leão Mucavele-Secretária de DAF e 

Azarias Simone Cavela-Elemento de ligação. No seu pronunciamento, Egídio 

Braz apelou ao Comité de Círculo recém-criado junto do seu Secretariado para 

usar a unidade, a coesão, a paz, o espírito de Patriotismo, a solidariedade e 

vigilância permanentes como principais armas a serem usadas rumo a 

prosperidade e desenvolvimento da juventude. E também que sejam jovens 

pacientes e voluntários nos trabalhos da OJM, Governo e do Partido FRELIMO. 

 

 

Zambézia: FRELIMO em Mopeia potência os 

Círculos da Zona Sambalendo 

 
O Primeiro-secretário do Comitê Distrital do Partido 

FRELIMO em Mopeia, Francisco José Magiga, escalou, 

terça-feira 14 de Setembro, os comités de círculo de 

Nhamirere e Agostinho Neto (Chimuara) na zona de 

Sambalendo, para aferir o nível de funcionamento dos órgãos 

da base naqueles pontos.  

Francisco Magiga, na sua interação com os membros do 

Partido, OMM, OJM  e líderes comunitários, apelou a 

necessidade de um funcionamento correto e dinâmico  dos 

órgãos do partido na base e deixou orientações para que as 

células fossem potenciadas, pois estas são o viveiro da 

FRELIMO. Ainda na sua interação com líderes comunitários 

e órgãos partidários, aquele dirigente político, falou 

igualmente sobre a vigilância nas comunidades face às 

acções do inimigo assim como dos terroristas em Cabo 

Delgado e de Nhongo em Manica e Sofala.  Nos encontros 

por si orientados, Magiga, instou aos presentes para 

continuar firmes no combate ao coronavírus.  "Estamos 

satisfeitos pela maneira como o nosso partido está 

organizado aqui, mas não podemos recuar, devemos 

caminhar firmes e alinhados rumo a vitória de 2024, pois “a 

vitória prepara-se e organiza-se"- sublinhou Magiga.  

 

 

Considerações feitas no final da visita de dois dias, nomeadamente, 

14 e 15 de Setembro à Província de Maputo, pela Secretária-geral 

da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), Mariazinha 

Niquice, que em conferência de imprensa dirigiu-se aos membros 

da agremiação, a partir do Distrito de Manhiça, minutos depois de 

terminar este roteiro pela Província, saudou a criação do Gabinete 

de Preparação do V Congresso e exortou aos órgãos a vários níveis, 

para que continuem a desenvolver acções na base,  conducentes à 

preparação do evento e, no envolvimento de toda a mulher para o 

sucesso desta grande reunião. Antes mesmo destes 

pronunciamentos, Mariazinha Niquice reuniu com membros do 

Partido na Zona de Xinavane e na Zona-Sede distrital. Nestes 

encontros, exortou aos membros para que desenvolvam acções de  

 

No âmbito da atividade rotineira de assistência aos órgãos de base, o 

Primeiro-secretário do Comité Distrital de Cuamba, Joaquim Patrício 

Laisse, trabalhou na manhã desta terça-feira, 14 de setembro, no Comité 

de zona da cidade de Cuamba, concretamente na Célula de Nicua. 

Na ocasião, o Primeiro-secretário do Partido FRELIMO no distrito de 

Cuamba, apelou aos presentes para que cultivem o espírito de união e 

coesão. Igualmente, aproveitou a para pedir o reforço da vigilância 

comunitária contra os inimigos da paz. 

Num outro desenvolvimento, Joaquim  Laisse destacou as realizações 

notáveis do Governo da FRELIMO no distrito e na cidade de Cuamba. 

 

apoio e solidariedade. 

Num outro desenvolvimento, recomendou aos órgãos para que 

prossigam com as suas actividades, observando as normas de 

prevenção da Covid-19, a protecção das classes desfavorecidas e a 

necessidade de vigilância, trabalho e coesão. A timoneira da OMM, 

explicou porque não foram realizadas as conferências e instou aos 

órgãos a preparem os seus relatórios do mandato tendo em vista a 

realização dos eventos que se avizinham. Os dois dias de visita foram 

caracterizados por um momento de festa, de manifestação de 

solidariedade e de amor ao próximo. A OMM reiterou o seu 

compromisso inabalável de tudo fazer para prosseguir com acções de 

desenvolvimento do País e de apoio ao governo no cumprimento do 

seu plano quinquenal. 

 

Niassa: Célula de Nicua recebe Primeiro-secretário do Comité 

Distrital de Cuamba 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 Restabelecida corrente elétrica em 
Nangade 

Depois de há uma semana a corrente eléctrica 

ter sido restabelecida no distrito de Mueda, no 

último sábado, dia 12 de Setembro, foi a vez 

do vizinho distrito de Nangade, também, estar 

iluminado com corrente da rede nacional, 

pondo fim há mais de um ano de um apagão 

em resultado da sabotagem da subestação de 

Ouasse por grupos terroristas que actuam em 

Cabo Delgado.  

  

 

Fonte:  
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%A

Ancia/f/restabelecida-corrente-

el%C3%A9trica-em-nangade 

 

Pescadores confirmam operações de 
limpeza das FDS 

Um grupo de pescadores chegou, esta segunda-

feira,13 de Setembro,  à ilha Matemo, distrito do 

Ibo, depois de deixar algumas ilhas de Macomia, 

onde se encontravam há alguns dias a exercer 

actividades de pesca.  De acordo com o 

mediaFAX, numa notícia publicada, ontem (15), 

a rápida saída das ilhas de Macomia aconteceu 

depois dos pescadores terem, mais uma vez, se 

apercebido de estar a acontecer uma intensa 

operação das Forças de Defesa e Segurança de 

Moçambique. 

 

Fonte: 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAnci

a/f/ministro-do-interior-alerta-sobre-a-

extens%C3%A3o-do-terrorismo 

 

Interior Minister warns of the extent 
of terrorism 

Minister of the Interior Amade Miquidade says 

the threat of terrorism extends throughout the 

country, and has issued a high alert to both the 

Defence and Security Forces (FDS) and society 

in general. 

In relation to corruption at the Criminal 

Investigation Police SERNIC, the minister said 

that the identification and bringing to book of 

corrupt agents is underway. 

 

Fonte:  

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAn

cia/f/interior-minister-warns-of-the-extent-of-

terrorism 
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