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Secretário-geral da FRELIMO em Nampula 

Província de Nampula: “Filipe Nyusi inspira confiança para a superação de 

desafios da actualidade” - Roque Silva 

 

 

 Er  

NESTA EDIÇÃO 

O Secretário-geral da FRELIMO, Roque Silva, 

no seu périplo pela província de Nampula, no 

dia 20 de Outubro, visitou o posto 

administrativo de Lumbo, Distrito da Ilha de 

Moçambique, província de Nampula, com a 

agenda de dialogar e auscultar as bases do 

partido. 

No seu discurso Roque Silva, afirmou que o 

Presidente Filipe Nyusi inspira confiança aos 

Moçambicanos para a superação dos desafios 

da actualidade, que condicionam as dinâmicas 

de desenvolvimento social, política e 

económica do país. 

Roque Silva explanou que encontra em 

Nampula, no quadro do acompanhamento das 

dinâmicas de funcionamento dos órgãos do 

partido e das organizações sociais e como os 

quadros do partido reagem aos processos de 

desenvolvimento nacional, bem como no 

quadro da implementação do manifesto 

Eleitoral transformado em PQG (Plano 

Quinquenal do Governo). 

O Secretário-geral da FRELIMO, destacou o 

empenho do governo e do Presidente Filipe 

Nyusi no desenvolvimento do país cujos 

resultados são visíveis positivos, não obstante 

aos constrangimentos impostos pela Covid-19, 

terrorismo e desastres naturais dentre outros 

que ciclicamente tem fustigado o país. 

Por outro turno, Roque Silva reconheceu os 

quadros que estiveram envolvidos nas várias 

frentes da do processo eleitoral 2019 que 

culminou com a vitória da FRELIMO e do seu 

candidato, Filipe Jacinto Nyusi. Tendo 

convidado aos líderes religiosos, tradicionais e a 

outras forças vivas da sociedade no sentido de 

trabalharmos na recuperação psicossocial das 

populações que viveram o drama do terrorismo, 

em Cabo Delgado e que se encontram bastante 

traumatizados pela forma como viram pessoas 

próximas a serem barbaramente assassinadas, 

violadas, raptadas dentre outras formas cruéis de 

tratamento. 

No decorrer da visita destacou-se ainda o 

trabalho levado a cabo pelas briosas Forças de 

Defesa e Segurança lideradas pelo Presidente 

Nyusi, cujo balanço é de uma recuperação 

bastante encorajadora o que vai possibilitar o 

retorno gradual da população deslocada. 

O Secretário-geral da FRELIMO, apelou aos 

membros e simpatizantes da FRELIMO a 

continuarem a prestar solidariedade aos nossos 

compatriotas que vivem na condição de 

deslocados. Sendo que reiterou o apelo à junta 

militar da RENAMO para que abandone a 

violência, volte ao convívio com o povo e 

aprendam a viver em sociedade. 

Em resposta há um pedido feito pelos jovens, o 

Secretário-geral da FRELIMO, procedeu a 

entrega de 26 bolas e diverso equipamento 

desportivo, com vista a apoiar a organização da 

Juventude Moçambicana (OJM). 

 

Os Secretários de Mesa das Assembleias 

Municipais das Cidades de Maputo, Matola e 

da Vila de Bilene (Gaza), visitaram nesta 

quarta-feira, 20 de Outubro de 2021, a Sede 

Distrital da FRELIMO em Marracuene, com 

vista a inteirar-se com os órgãos de  base. 

Recebidos pelo Secretário Distrital da 

FRELIMO para a Área de Organização, 

Formação de Quadros, Mobilização, 

Propaganda e Organizações Sociais, Mário 

Augusto Macheve, em representação da 

Primeira-secretária da FRELIMO no Distrito 

de Marracuene, Lilita Moiane, os visitantes 

informaram que escolheram o distrito para 

sediar um encontro de troca de experiências 

que terá a duração de dois dias, que vai 

contribuir ainda para o desenvolvimento da 

Província e do Distrito. 

À delegação dos Secretários de mesa das 

Assembleias Municipais integram também 

alguns formadores e moderadores dos temas 

que serão apresentados e estudados na 

ocasião.  

Na sua intervenção, Mário Macheve felicitou 

a delegação pela iniciativa que disse ser um 

mecanismo fundamental para o 

aprofundamento dos conhecimentos e 

também pela escolha do Distrito de 

Marracuene para o efeito, mostrando-se cada 

vez mais abertos para a troca de experiencia 

com vista ao desenvolvimento do Distrito. 

Desejou uma boa estadia e sucessos das 

actividades. 

 

 

Província de Inhambane: Bento 

Taimo trabalha em Mahunguane e 

Magumbo  
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Província de Maputo: Sub-brigada de 

Assistência e Apoio ao Comité de Círculo de 

Mali 

 

 

 

  

Província de Manica: “Queremos ver 

células que se identificam com 

espírito socializante” 

 

 

 

  

 

 

  

 
  

 
FRELIMO na Província de Maputo 

 

 

FRELIMO em Manica 

 
Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO 

  

O Secretário da Organização, Mobilização, 

Propaganda, Organizações Sociais e 

Comunicação e Imagem, Samuel Wiliamo 

Massango, falava na manhã de quarta-feira 

20 de Outubro, no Comité do Círculo de 

Sambassoca, em uma capacitação dos 

Secretários dos Círculos e das Células. 

Samuel Massango pretende ver Células que 

se identifica, a zona possa sentir a 

existência da célula e deve ter o espírito 

socializante. Apelou os Secretários das 

Células a trabalho em equipe, mobilização 

e angariação de mais membros para o 

Partido FRELIMO. 

“Devemos trabalhar para cumprir com os 

procedimentos e na busca dos resultados 

almejados para o colectivo, de inclusão, de 

participação e de enquadramento de todos 

os quadros” -  disse Samuel Massango. 

 

Nacional: FRELIMO saúda presença de militares estrangeiros em 

Cabo Delgado 
 

A FRELIMO considerou, esta quarta-feira, 20 de Outubro, que os grupos armados que 

actuam na província de Cabo Delgado, "estão a ser postos fora de combate", saudando a 

presença de militares estrangeiros. 

 "Graças à coragem, ao cometimento e à visão do Presidente Filipe Jacinto Nyusi, os 

terroristas estão a ser postos fora de combate e a situação de segurança tende a melhorar 

de forma progressiva", afirmou o chefe da bancada da FRELIMO na Assembleia da 

República, Sérgio Pantie. 

Pantie falava no discurso inaugural da Quarta sessão ordinária da nona legislatura da 

Assembleia da República, que arrancou esta quarta-feira. 

O líder da bancada da Frelimo saudou as Forças de Defesa e Segurança (FDS), a missão 

militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e o contingente 

militar do Ruanda pela restauração gradual da segurança em Cabo Delgado. 

Sérgio Pantie felicitou a SADC por ter decidido alargar a sua missão militar em Cabo 

Delgado, assinalando que a acção dos grupos armados ainda não está totalmente 

neutralizada. 

Apesar da melhoria da segurança em Cabo Delgado, prosseguiu, a população vítima da 

violência armada continua a precisar de assistência humanitária, devido à barbaridade e 

sofrimento a que foi sujeita em mais de quatro anos de actuação dos grupos armados. 

Sérgio Pantie apelou aos jovens atraídos pelos grupos armados para voltarem à vida 

normal, abandonando o caminho da violência. 

Assinalou que as sessões plenárias do parlamento retomam-se numa conjuntura marcada 

pela luta contra a pandemia de Covid-19, contexto que impõe a manutenção da vigilância 

contra a doença. 

Desde Julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se 

juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu 

aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, 

nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde Agosto de 2020. 

O parlamento moçambicano retomou hoje as sessões plenárias, depois de cinco meses 

de pausa, com uma ordem de trabalhos que tem a aprovação do Orçamento do Estado 

(OE) de 2022 como o ponto mais alto da agenda. 

,  

 

A Sub-brigada distrital de assistência e apoio ao 

comitê de círculo de Mali, trabalhou ontem, dia 20 de 

Outubro nas células “A” do quarteirão 13B e C1 do 

quarteirão 10, nos dois encontros realizados em 

separado, participaram 37 membros do partido. 

A Brigada abordou como temáticas a génese da 

FRELIMO, composição, funcionamento e o papel da 

célula, medidas de combate a Covid-19 e 

sensibilização para a aderência das comunidades na 

fase da vacinação que iniciou no dia 20 de Outubro, a 

necessidade de maior vigilância no contexto do 

terrorismo em Cabo-delgado, os congressos e o 

aniversário da FRELIMO. 

Como desafios das duas células, identificou-se a falta 

da corrente eléctrica (com impacto no acesso à 

informação, no ensino olhando o contexto actual que 

as crianças dependem da TIC’s para acederem às 

matérias), insuficiência da rede de distribuição de 

água, insuficiência de salas de aula na Escola Eduardo 

Mondlane e degradação da principal via de acesso, 

tendo considerado ser fundamental começar a 

desenhar estratégias para acabar com os problemas. 

 

Província de Gaza: Escolas do Ensino 

Primário em Xai-Xai beneficiam-se do 

Fundo de ADE 
 

O Administrador do Distrito de Xai-Xai, Carlos 

Buchili, orientou na manhã de quarta-feira, 20 de 

Outubro, no IFP Eduardo Mondlane a reunião de 

divulgação e entrega da Segunda Tranche do Fundo de 

de Apoio Directo às Escolas-ADE para 28 escolas do 

Ensino Primário das 30 existentes pois duas destas 

recebem uma e única tranche por ano. 

O valor disponibilizado é de 1.992.320 MT 

representando uma redução de 1,16% se comparado 

com a mesma tranche do ano de 2020. O valor ora 

anunciado tem em vista contribuir na melhoria das 

condições de trabalho para garantir a qualidade de 

ensino e apoiar as crianças carenciadas em material 

escolar e outros haveres. 

Na ocasião, o governante apelou aos presentes 

(Directores de escolas, chefes das secretarias e 

Presidentes dos Conselhos de Escolas) para 

procederem com a divulgação dos valores alocados à 

comunidade escolar, executar o valor observando as 

normas estabelecidas com responsabilidade, assegurar 

a implementação de medidas de prevenção a 

dependência planetária e sobretudo garantir 

transparência na execução do fundo como forma de 

valorizar o esforço do governo na garantia da 

qualidade de ensino tendo em conta as várias 

adversidades que assolam o país. 

Outrossim, a reunião foi caracterizada pela análise do 

relatório da auditoria da execução última tranche e 

entrega simbólica da Segunda Tranche às duas escolas. 
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  Província de Inhambane: Bento Taimo trabalha em Mahunguane e Magumbo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 FRELIMO em Tete 

 

 

Província de Inhambane: Daniel Chapo escala distrito de Vilankulo 

   

 

  

O Membro do Comité Central e Governador da Província de Inhambane, Daniel 

Francisco Chapo, escalou nesta terça-feira (19), o Distrito de Vilankulo, onde dirigiu um 

encontro com os Membros do Comité Provincial residentes, Membros do Comité 

Distrital, Chefes das Brigadas Distritais, Secretariados das Organizações Sociais do 

Partido FRELIMO e outros quadros. 

No encontro, Daniel Chapo felicitou o Partido FRELIMO pelo cumprimento das 

promessas feitas durante a campanha eleitoral (Manifesto Eleitoral de 2018), visto que 

a Cidade de Vilankulo regista muitos avanços para o bem-estar dos munícipes. 

O Membro do Comité Central e Governador da Província de Inhambane felicitou 

igualmente pela maior conquista da elevação da Vila de Vilankulo para a categoria da 

Cidade, fazendo com que a província tenha três cidades: Cidade de Inhambane, Maxixe 

e Vilankulo. 

Ainda no encontro, Daniel Chapo falou da necessidade da saudação dos grandes feitos 

do Presidente Filipe Jacinto Nyusi, Presidente do Partido FRELIMO e Presidente da 

República de Moçambique, que pela sua liderança pragmática e visionária muitos 

resultados estão sendo alcançados e também na manutenção da Paz e da Unidade 

Nacional, do contínuo reforço da capacidade institucional, combate ao Terrorismo em 

Cabo Delgado, do cumprimento do manifesto eleitoral (2019), da visão estratégica na 

gestão da prevenção da Covid-19, entre outros desafios. 

O Membro do Comité Central falou da necessidade de uma reflexão sobre os desafios 

da actualidade, preparação do V e II Congressos das Organizações Sociais do Partido 

FRELIMO, OMM e OJM respectivamente, preparação para a realização do XII 

Congresso do Partido FRELIMO e das celebrações dos 60 anos da Fundação do Partido 

FRELIMO, tendo apelado para que esses eventos sejam realizados num momento de 

festa, coesão e camaradagem entre os membros do Partido FRELIMO, com vista ao 

crescimento interno do partido. 

 

Província de Nampula: OJM em Ribáuè 

recebe brigada de assistência 

O Vice-presidente do Conselho de Jurisdição da 

Organização da Juventude Moçambicana (OJM) e chefe 

da brigada provincial da agremiação, para assistência ao 

distrito de Ribáuè, Valentim Tarua, deslocou se na 

manhã do dia 20 de Outubro de 2021, ao distrito, onde 

dirigiu as cerimónias de lançamento do movimento de 

doação de sangue ao nível do distrito. 

Na ocasião, Valentim Tarua, depois dum encontro de 

cortesia com o Primeiro-secretário do Comité Distrital 

do Partido FRELIMO, enalteceu aos jovens voluntários 

dadores de sangue e exortou aos demais jovens do 

distrito a fazer parte deste movimento de modo a 

minimizar a situação de falta de sangue nas unidades 

sanitária daquele distrito. 

Por outro lado, Tarua, pediu aos jovens para 

continuarem a disseminar e promover o cumprimento 

massivo das medidas de prevenção e combate da Covid-

19 assim como a vigilância nas comunidades e 

participou num almoço de confraternização com jovens 

voluntários. 

O chefe da brigada provincial da OJM, reuniu com 

membros do gabinete distrital de preparação do II 

congresso da OJM, tendo enaltecido e encorajado o 

trabalho do gabinete que tem vindo a levar a cabo e 

pediu para continuarem com o processo de disseminação 

das mensagens sobre o cumprimento das medidas de 

prevenção e combate da Covid-19. 

 

No âmbito das visitas aos Comités de Círculo, Bento Rafael Taimo, 

Primeiro-secretário do Comité Distrital do partido FRELIMO em 

Murrombene, dirigiu duas reuniões nos comitês de Círculo de 

Mahunguane e Magumbo. 

Nos Círculos, a população mostrou-se muito satisfeita pela visita e 

pela oportunidade que teve para saudar o Primeiro-secretário do 

Comité Distrital. Colocarem suas inquietações como abandono das 

obras de manutenção da rua linga-linga até EN1 pelo empreiteiro, 

sem, no entanto, efectuar o pagamento de seus trabalhadores, a não 

abrangência do subsídio social básico, bem como a expansão da rede 

eléctrica e água. 

No seu discurso, Bento Rafael Taimo enalteceu a importância da 

Unidade Nacional, arma fundamental para o desenvolvimento da 

FRELIMO e do país. Taimo convidou a todos à necessidade de 

divulgar a história da FRELIMO no âmbito dos 60 Anos da fundação  

 

A Área de Mobilização, Propaganda e Organizações Sociais do Partido 

FRELIMO em parceria com a Associação dos Combatentes da Luta Armada de 

Libertação Nacional (ACLLN) a nível provincial promove palestra no quadro das 

celebrações dos 60 anos da fundação da FRELIMO. 

A palestra foi realizada nesta quarta-feira (20) na Escola Secundária Mateus 

Sansão Muthemba na cidade de Tete, onde o grupo alvo foram estudantes da 10ª 

Classe. 

Ministrada por Carlos Tembo, combatente da luta de libertação nacional, o qual 

abordou aspectos de extrema relevância para o conhecimento e enriquecimento 

consciência política, com particular realce no que se refere a fundação da 

FRELIMO, a Luta Armada de Libertação Nacional, Heróis Moçambicanos, o 

Desenvolvimento Economia e Social do País mercê da FRELIMO e seu Governo, 

casamentos prematuros e combate ao terrorismo. 

 

da FRELIMO e desencorajar actos terroristas em Cabo Delgado 

através de vigilância comunitária. 

Outrossim, o timoneiro do Distrito esclareceu a necessidade de todos 

congratular o esforço envidado pelo governo da FRELIMO rumo à 

concretização dos compromissos eleitorais, tendo mostrado que nos 

últimos anos o partido tem vindo a desenvolver varias estratégias 

com vista ao alcance da Paz efectiva e continuidade no 

desenvolvimento, através dos esforços empreendidos pelo 

presidente da Republica, Filipe Jacinto Nyusi. 

Para terminar, agradeceu a presença de todos e reiterou a necessidade 

de continuar com o cumprimento das medidas de prevenção contra 

a Covid-19 assim como a colaboração de todos na sensibilização de 

pessoas para abandonar os homicídios voluntários e suicídios que 

tendem a ganhar espaço no distrito, visto que esses males não 

contribuem para o crescimento do mesmo. 

 

Província de Tete: ACLLN celebra 60 anos da FRELIMO 
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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 

 Comandante-geral da PRM participa 

da Assembleia Geral da AFRIPOL 
 

É uma participação que surge em resposta ao 

convite formulado pelo Presidente da 

Assembleia Geral do AFRIPOL, Farid 

Bencheikh, no qual, também, felicitou ao 

Comandante-geral da Polícia moçambicana 

pela sua liderança na luta contra o crime 

organizado transnacional, não só no país, como 

também no continente africano, especialmente, 

nas condições invulgares impostas pela 

pandemia da Covid-19. E, é mesmo que, devido 

à pandemia da Covid-19, a Assembleia 

decorreu de forma virtual, a partir da sala de 

secções do Comando-geral, na cidade de 

Maputo. 

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

seguran%C3%A7a/f/comandante-geral-da-prm-

participa-da-assembleia-geral-da-afripol 

 

SENAMI regista fluxo de Movimento 

migratório em mais de 100% 
 

No âmbito da fiscalização com vista à 

observância da legalidade, o SENAMI 

interpelou 104 cidadãos estrangeiros em 

situação irregular e destes, 59 regularizaram a 

sua situação migratória, 20 foram repatriados 

e outros 25 aguardam pelo repatriamento. 

Das infracções detectadas neste período 

destacaram-se a imigração clandestina com 35 

casos, caducidade do DIRE com 27 casos, 

permanência ilegal com 10 casos e a falta de 

comunicação de alteração de elementos de 

identificação com 08 casos. 

Fonte:  

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

seguran%C3%A7a/f/senami-regista-fluxo-de-

movimento-migrat%C3%B3rio-em-mais-de-

100%25 
 

Madiquida insta a força a respeitar a 

Unidade Nacional 
 

A Visita tinha como objectivo consolidar a 

prontidão combativa, tendo em vista os 

desafios que o país enfrenta, aferir o nível de 

participação da Força nos distintos Teatros 

Operacionais Norte e Centro (TON e TOC, 

respectivamente), assim como verificar o 

nível de organização de Forças e meios, bem 

como a situação de acomodação.  

Em parada, o dirigente recomendou a força a 

estar preparada e revestida do sentido 

patriótico para a erradicação do terrorismo, 

que assola a província nortenha de Cabo 

Delgado.  

 

Fonte: 

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

seguran%C3%A7a/f/madiquida-insta-a-

for%C3%A7a-a-respeitar-a-unidade-nacional 
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