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Zambézia : Francisco 

Magiga visita os comités 
de círculo 
 

O Primeiro-secretário do Comité 

Distrital do Partido FRELIMO 

em Mopeia, Francisco José Ma-

giga, efectuou na semana uma 

visita nos comités de círculo 

Nota, Ntambalico, Vembe, Te-

soura A e B, Gomoi, Mangala B, 

Kunyanyassa e Norie, na Zona 

Baixa, para aferir o nível de fun-

cionamento dos órgãos de base. 

No seu discurso, Magiga agrade-

ceu aos membros, simpatizantes 

da FRELIMO e à população 

em  geral por ter votado na FRE-

LIMO e em Filipe Jacinto Nyusi, 

nas eleições de 2019. 

O Primeiro-secretário da FRE-

LIMO em Mopeia, reforçou o 

cumprimento das medidas de 

prevenção e combate ao corona-

vírus, apelou repúdio  aos ata-

ques em Cabo Delgado, apelou a 

vigilância de modo a denunciar 

os movimentos estranhos nas co-

munidades, apelou a união e co-

esão entre as estruturas do par-

tido na base.  

Importa referir que, aquele diri-

gente político, apelou a melhor 

interacção entre os líderes comu-

nitários e as organizações sociais 

do partido, nomeadamente 

OMM e OJM, com vista ao cres-

cimento da FRELIMO. 

 

O Primeiro-secretário da FRELIMO em Sofala, Luís Nhanzozo, ofe-

receu nesta quinta-feira, 23 de Dezembro, material médico-cirúrgico 

ao hospital central da Beira, maior unidade sanitária da província. 

De acordo com Luís Nhanzozo, a doação visa reforçar o stock do 

material ora doado, usado pelos profissionais da saúde. 

O dirigente político explicou que a iniciativa surge por entender que 

a procura pelos serviços da saúde, sobretudo na presente época da 

quadra festiva e do fim do ano será maior. 

De acordo com a Directora clínica do HCB, Ana Tambo, o material 

irá reforçar significativamente o Stock daquela unidade sanitária, 

olhando ao facto que a quadra festiva para este ano será marcada pela 

variante Ômicron do coronavírus, que tende a aumentar o numero de 

infeção em todo o país. 

A doação do partido FRELIMO é composta por 5.500 máscaras de 

proteção facial, 1.600 luvas, 300 tocas, 60 tubos e 50 seringas para 

introdução do soro, batas, viseiras, óculos, com vista a dar o apoio 

necessário. 

 

Sofala: FRELIMO em Sofala doa material de mé-

dico-cirúrgico ao HCB 
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Tomás Lucas Chithango, Primeiro-secretário do Partido FRELIMO em 

Manica e Chefe do Gabinete Provincial de Preparação do XII Segundo 

Congresso, orientou a última reunião do ano, na tarde de quarta-feira 22 

de dezembro  com os funcionários da Sede Provincial de Manica. 

Neste encontro o dirigente máximo do Partido na Província saudou os fun-

cionários da Sede com um Cabaz de modo que os mesmos possam passar 

a quadra festiva e ano novo junto às suas famílias condignamente. 

Disse ainda que para além dos órgãos que a FRELIMO tem ao nível da 

base, há que destacar aquele que garante o funcionamento do Aparelho do 

Partido, pois estes mantêm as nossas sedes em funcionamento. 

Devemos estimular os nossos funcionários com pequenos incentivos de 

modo a motivar, para isso, a maior necessidade é continuar a aperfeiçoar 

o nosso sistema de quotização e construir mais empreendimentos para o 

nosso Partido, como temos vindos a fazer nos últimos dias, visto que, já 

temos alguns ao nível da Província e outros testemunhamos com a inau-

guração ao nível dos distritos como por exemplo as duas lojas inauguradas 

recentemente no distrito de Manica. 

Na mesma ocasião, Tomás Lucas Chithango, apelou aos funcionários da 

Sede Provincial a pautar por uma conduta sã na gestão dos imóveis do 

Partido. 

Igualmente disse aos funcionários a continuar a cumprir com as medidas 

de prevenção da Covid-19, plasmado no decreto presidencial. 

Ao terminar, desejou aos funcionários festas felizes e próspero ano novo 

e que o ano de 2022 seja de realizações positivas para o Partido FRE-

LIMO, continuando com uma agenda única de desenvolvimento de Mo-

cambique. 

 

Niassa:  

Vilanculo insta novos 

administradores a 

resolverem os 

problemas dos 

distritos 

O Secretário de Estado na 

Província de Niassa, Dinis 

Vilanculo, insta aos novos 

administradores dos 

distritos de Muembe e 

Metarica, a possuírem 

soluções para resolver os 

problemas com que os 

distritos se debatem no seu 

dia-a-dia. Dinis Vilanculo, 

falava na tarde de segunda-

feira, na sala de sessões do 

Conselho dos Serviços de 

Representação do Estado, 

minutos depois de conferir 

posse a dois novos 

administradores para 

aquelas circunscrições 

geográficas. Trata-se de 

Cássimo Abdo, confiado 

para conduzir os destinos do 

distrito de Muembe, 

sucedendo no cargo a 

Calisto Mussa, que cessou 

de funções, e Rafael Alberto 

Mongue, indicado para o 

distrito de Metarica, em 

substituição de Betelho 

Tchuni, que perdeu a vida 

em Outubro último, por 

doença. Dirigindo-se aos 

presentes, o governante da 

província recordou aos 

novos dirigentes para que, 

no exercício das suas 

funções, imprimam energias 

para resolver os problemas 

dos distritos que, doravante, 

passam a dirigir. 
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OJM em Namacurra conta com novo secretariado 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Organização da 

Juventude Moçambicana 

(OJM) no distrito de 

Namacurra, reuniu na passada 

segunda-feira, 20 de 

Dezembro, para eleger Miguel 

Félix Miguel, para o cargo de 

Secretário Distrital da OJM 

em substituição de Ido José 

Jussar. O II congresso da OJM 

reflecte-se na base, onde 

realizaram-se com sucesso as 

conferências distrital da OJM 

em Namacurra, que conta com 

o novo secretariado, as 

cerimónias iniciaram com a 

votação de órgão do comité 

distrital e culminou na eleição 

do secretariado, membros do 

comité provincial residentes, 

delegados à conferência 

provincial e o conselho de 

jurisdição distrital. A 

conferência foi presidida por 

Salimo Geronimo, o 

presidente  eleito na 

conferência, e testemunhada 

pela Brigada Provincial de 

Assistência ao distrito de 

Namacurra pela OJM chefiada 

por Trindade Alide, Membro 

do comité Provincial e Quadro 

Sénior da OJM na Zambézia. 

O Secretário para a 

Organização, Formação de 

Quadros, Mobilização, 

Propaganda e Organizações 

Sociais, Jesus Pedro 

Gonçalves, em  representação 

de Adelino Bernardo Mourão, 

Primeiro-secretário do Comité 

Distrital da FRELIMO em 

Namacurra, agradeceu os 

participantes e apelou unidade 

e transparência que 

tiveram  no processo eleitoral, 

visto que ao fim de tudo o 

objectivo é único, a vitória do 

partido FRELIMO, e que não 

há vencedores e nem vencidos. 

No fim da conferência, 

Trindade Alide, agradeceu a 

colaboração de todos e 

reconheceu que os jovens 

acatam as orientações do 

partido na coesão e unidade 

critica unidade, igualmente 

deixou algumas palavras 

encorajadoras ao secretariado 

cessante e desafios aos novos 

eleitos, para continuarem a 

trabalhar em coordenação e 

inclusão de todos jovens. De 

referir que, na conferência 

estiveram alguns convidados, 

como o administrador do 

distrito de Namacurra, Moura 

Abílio.

Xavier, Beldio Ernesto 

Amadeu, membro da 

Assembleia Provincial da 

Zambézia. 
 

 

A  

ZAMBÉZIA  

  



 

Eleito secretário distrital da OJM em Vanduzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zambézia: OMM em Derre reúne em sua III con-

ferência distrital 

 

Sob assistência de Juliana Zuilhas, Chefe da Brigada Pro-

vincial de Assistência à III Conferência Distrital, a Orga-

nização da Mulher Moçambicana (OMM) em Derre, reu-

niu na última sexta-feira, 17 de Dezembro, em sua III 

Conferência Distrital. 

Na ocasião, Juliana Zuilhas apresentou em linhas gerais 

os termos de referência para a realização das eleições in-

ternas através das directivas da OMM. 

A III conferência distrital da OMM em Derre, foi dirigida 

por Florêncio Viagem, Primeiro-secretário do Comité 

Distrital do Partido FRELIMO em Derre, que durante o 

discurso de abertura deu boas vindas a todas delegadas 

dos Comitês de Círculo à sede do Distrito e desejou que 

as eleições internas fossem caracterizadas por um ambi-

ente de festa e entusiasmo. 

Durante a conferência foi eleita Zita Uaço para o cargo de 

Secretária Distrital da OMM, Fenina Viano, Secretária do 

Conselho Fiscal e Maria Carlota de Melo, administradora 

do Distrito para membro do Conselho Provincial da 

OMM. 

De igual modo foram eleitas 50 membros para preencher 

as vagas de membros do Conselho Distrital da OMM e 10 

Delegadas que irão participar na conferência Provincial 

da OMM agendada para o primeiro trimestre do próximo 

ano. 

No final da III Conferência a Chefe da Brigada Provincial 

de Assistência à III Conferência Distrital, saudou a pos-

tura de todas as delegadas e desejou sucessos ao novo se-

cretariado da OMM no prosseguimento das suas activida-

MANICA 

Depois da renúncia do Antonio Manuel Mu-

tsetse, seu oponente, Fidelino Didelino Dai-

mone, seguiu e venceu as eleições com um 

total de 59 votos válidos e ao seu favor, em 

Sede da II Conferência Distrital da OJM, re-

alizada no dia 21 de Dezembro, no salão do 

IFP de Chibata. Na ocasião, Biute Albino, 

Chefe da Brigada Provincial de Assistência 

Política da Organização da Juventude Mo-

çambicana, em Vanduzi, instou ao actual Se-

cretariado da OJM, para uma maior inclusão 

dos Camaradas para engrossar e fortalecer a 

Organização.  

Por sua vez, Armindo Tembenuca, Primeiro-

secretário do Comité distrital do Partido 

FRELIMO em Vanduzi, solicitou o espírito 

de coesão para uma OJM cada vez mais só-

lida, rumo à vitória do Partido FRELIMO e 

do seu candidato, nas próximas eleições ge-

rais. Entretanto, João pedro Amade, Admi-

nistrador do distrito de Vanduzi, começou 

por reconhecer o papel da Juventude no de-

senvolvimento do distrito de Vanduzi e de se-

guida saudou a conferência distrital da OJM, 

tendo aconselhado ao novo Secretariado para 

desenhar estratégias que reforcem o papel e a 

intervenção do partido FRELIMO  nas próxi-

mas corridas eleitorais. Refira-se que o novo 

secretariado da OJM conta com os Chico 

Daimone, Secretário distrital para Organiza-

ção; Santos Justino, Secretário para Mobili-

zação e Trabalho Voluntário e Eva Changa-

deia, Secretaria para Administração e Finan-

ças. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maputo Província: FRELIMO coor-
dena actividades de preparação do 
XII Congresso 

Mais uma reunião do Gabinete Distrital de Pre-

paração do XII Congresso da FRELIMO em 

Namaacha. Sob égide do Primeiro-secretário 

Distrital do Partido e chefe do Gabinete Distrital 

de Preparação do XII Congresso da FRELIMO 

em Namaacha, Julião Flores Matsinhe, decorreu 

no dia 22 de Dezembro, no recinto da Sede do 

Comité Distrital a reunião com os membros do 

Gabinete, com vista a harmonização e socializa-

ção das actividades para fazer face á efirméride 

supracitada. O encontro contou com os mem-

bros das várias comissões de trabalho constituí-

das ao nível daquele distrito da Província de 

Maputo. Na ocasião, foram apresentados novos 

órgãos sociais, fruto das últimas conferências 

das organizações sociais do Partido em particu-

lar a (OMM e a OJM). 

 

Niassa: Artur Nanlicha recebe donativos para apoiar famílias vítimas do 
terrorismo 
 
Na manhã desta quinta-feira, 23 de dezembro, Artur Nanlicha Muchopa, Primeiro-secretário do Co-

mité Provincial do Partido FRELIMO no Niassa, recebeu da Moz Petrol, empresa de venda de com-

bustível e lubrificantes e prestação de serviços, sediada na Cidade de Lichinga, representada pelo seu 

proprietário Iassin Fidahussene Ismail, um donativo de produtos alimentares diversos. 

O Partido FRELIMO no Niassa fará chegar o donativo às famílias de deslocados provenientes de Cabo 

Delgado. 

Artur Nanlicha Muchopa, na ocasião, mostrou sua satisfação pelo gesto, tendo afirmado que estes 

produtos irão aliviar de certa maneira uma parte das famílias deslocadas vítimas do terrorismo. 

 

Tete: FRELIMO em Tete escala Posto 

Administrativo de Charre 

O Primeiro-secretário do Comité Provincial e 

Chefe do GPP XII Congresso em Tete, Gonçalves 

João Jemusse, trabalhou ontem, 22 de Dezembro, 

no Posto de Administrativo de Charre. 

O timoneiro da FRELIMO em Tete saudou a recep-

ção calorosa organizada pelos membros do partido. 

Instou o apoio de todos Camaradas para continuar 

a conduzir a FRELIMO em Tete a bom porto. 

Referiu que a união, coesão, harmonia e concórdia 

entre os Camaradas são primordiais para vitórias 

nos pleitos eleitorais que se avizinham.Disse tam-

bém que é necessário que os Camaradas continuem 

a ocupar espaço nas áreas de influência. 

Apelou a vigilância nas comunidades contra aque-

les que querem atentar a ordem e tranquilidade pú-

blicas bem como a necessidade de continuar a pre-

venir a Covid-19. 

 

 
Gaza: IV conferência do distrital da OJM em Xai-Xai 

Muita camaradagem, espírito de unidade, coesão, euforia, danças e cânticos, preencheram a  VI 

conferência do comité distrital da Organização da juventude Moçambicana (OJM),  que teve lugar esta 

quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. 

Honrada pela presença do  Abslão Albino Chana, Primeiro-secretário do Comité Distrital da 

FRELIMO em Xai-Xai, do  Emídio Xavier, Padrinho da OJM Xai-Xai, e do  Carlos Buchili, 

Administrador do Distrito de Xai-Xai. 

A conferência contou com a eleição dos membros do Comité Distrital da OJM, e de Osvaldo Salvador 

Mondlane, para Secretário Distrital da OJM em Xai-Xai, eleição do presidente e vice-presidente do 

Conselho de Jurisdição, eleição dos delegados à conferência Provincial da OJM-GAZA, apresentação 

da Moção de saudação ao  Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO e Presidente da República de 

Moçambique. 

 



 

 

O Boletim Nachingwea nasceu à margem da realização das últimas eleições gerais, com vista à promoção 

das actividades do partido FRELIMO lés-a-lés, uma perspectiva que une as bases de forma digital. 

Os momentos em que nos encontramos são de transformação política e do uso das novas tecnologias para  a 

promoção das actividades políticas do partido, transformar essas oportunidades em vantagem e mostrar o 

movimento que está sendo erguido ao nível nacional, desde as realizações de zona aos órgãos centrais, para 

estar cada vez mais junto ao povo. 

O ano de 2021, foi marcado por adversidades que deixam impune a política, devido a pandemia da Covid-

19 e outros aspectos negativos. Nem com isso foram arrecadado as mangas, o partido FRELIMO e os seus 

órgãos de base transformaram esses desafios em momento de mostrar que são cada vez mais unidos, pro-

movendo diversas campanhas de sensibilização nos bairros, distritos e escolas, como era recomendado no 

apoio aos esforços do governo na contenção da Covid-19, que fustigou o país e o mundo, nem com isso a 

FRELIMO  parou porque o partido é resiliente aos desafios rumo à manutenção do desenvolvimento na 

liderança do Camarada Presidente, Filipe Jacinto Nyusi. 

O lançamento do programa dos 60 anos da FRELIMO, foi um marco fundamental para fortalecer as linhas 

de actuação e mostrar que a FRELIMO, sempre esteve regida e acompanhada a história. 

Esses são marcos que fizeram de 2021, um ano de auto-superação e na transformação das adversidades, 

esperamos que o ano que se avizinha seja melhor e rumo a comemoração do congresso e dos 60 da FRE-

LIMO. 

Queremos através dessa mensagem, mostrar que o ano foi resiliente, mas os nosso leitores foram firmes, a 

equipe editorial do Boletim Nachingwea, encerra a partir de hoje, 23 de Dezembro, a edição dos seus ser-

viços em gerais, no website e outras plataformas digitais até o dia 17 de Janeiro de 2022, com vista a 

recarregar as energias para ano de 2022, foi difícil mas conseguimos a cada dia e com graças aos nossos 

leitores, atingir a marca das 500 edições produzidas no presente ano, esperamos que o próximo ano seja de 

muito sucesso e rumo ao crescimento da FRELIMO, na promoção das suas actividades e mostrar que somos 

cada vez mais fortes, desejamos a todos um feliz natal e um próspero ano novo. 

 A Manutenção da Paz é dever sagrado e indelegável de todos os moçambicanos e um pressuposto para o 

desenvolvimento econômico e social sustentável que todos almejamos como nação. Este é o desiderato da 

FRELIMO nesta celebração dos 60 anos. Mensagem do Camarada Presidente, Filipe Jacinto Nyusi. 

Festas Felizes e próspero 2022 

 

Equipe editorial do Boletim Diário Nachingwea. 
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NOTÍCIAS DE DEFESA 
 

“Não há Quadra Festiva para 

PRM” -Bernardino Rafael 

 

Foi com estas palavras que o Co-

mandante-Geral da Polícia da Re-

pública de Moçambique, Bernar-

dino Rafael, se dirigiu, na última 

terça-feira, 21 de Dezembro, às 

companhias policiais previa-

mente selecionadas para a fase pi-

loto de protecção das sedes distri-

tais da província de Cabo Del-

gado. 

O dirigente sublinhou que o papel 

da Polícia é proteger as pessoas e 

os seus bens, por isso nenhum 

membro da corporação poderá ce-

lebrar as festas de natal e final do 

ano junto de sua família, uma vez 

que haverá muita movimentação 

de pessoas. 

“Vão passar festas nas áreas de 

trabalho, não existe festa na Polí-

cia, normalmente, mesmo aqueles 

que são da Polícia de Protecção 

estão de prevenção do primeiro 

grau, significa que todos eles já 

estão nos Comandos Províncias a 

fazer escala rigorosa, então não 

há festas da PRM”, frisou. 

Na ocasião, Bernardino Rafael 

instruiu os membros da corpora-

ção policial a trabalharem sempre 

em observância aos direitos hu-

manos, devendo sempre pautar 

por um tratamento cortês e edu-

cado. 

 

Fonte:  

https://defesamoz.info/contrainsu

rg%C3%AAncia/f/%E2%80%9C

n%C3%A3o-h%C3%A1-quadra-

festiva-para-prm%E2%80%9D--

bernardino-rafael 

Força militar conjunta abate mais 14 terroristas 

em Macomia 
 

A Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da 

África Austral em Moçambique (SAMIM) anunciou hoje, 23 

de Dezembro,  ter abatido mais  14 terroristas numa operação 

que culminou com a ocupação de duas bases destes grupos 

em Macomia. 

Além de abater 14 terroristas e ocupar as bases, a força con-

junta da África Austral resgatou 13 pessoas que estavam em 

cativeiro nas proximidades do posto administrativo de Chai, 

no distrito de Macomia, indica a missão, em nota de im-

prensa. 

"As forças da SAMIM confiscaram armas que incluem lan-

çadores RPG 7, metralhadoras PKM, AK47, granadas, entre 

outras", segundo a nota 
Fonte: 

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

cia/f/for%C3%A7a-militar-conjunta-abate-mais-14-terro-
ristas-em-macomia 

Apreendidas armas de fogo a caminho de Cabo 

Delgado 
 

A Polícia da República de Moçambique (PRM) apreendeu, 

na passada segunda-feira, uma quantidade não especificada 

de armas de fogo que seguiam viagem para a província de 

Cabo Delgado num transporte de passageiros.  

A apreensão aconteceu no Posto de Controlo de Anchilo, no 

Município de Nampula, capital da província com o mesmo 

nome. 

De acordo com as fontes, as armas estavam escondidas em 

sacos e partiam da cidade de Nampula com destino à provín-

cia de Cabo Delgado. Suspeita-se que as mesmas visavam 

reforçar o grupo terrorista, que continua a semear luto e dor 

em alguns distritos daquela província e da província do 

Niassa. 

 
Fonte: 

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

cia/f/apreendidas-armas-de-fogo-a-caminho-de-cabo-
delgado 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/%E2%80%9Cn%C3%A3o-h%C3%A1-quadra-festiva-para-prm%E2%80%9D--bernardino-rafael
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/%E2%80%9Cn%C3%A3o-h%C3%A1-quadra-festiva-para-prm%E2%80%9D--bernardino-rafael
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/%E2%80%9Cn%C3%A3o-h%C3%A1-quadra-festiva-para-prm%E2%80%9D--bernardino-rafael
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/%E2%80%9Cn%C3%A3o-h%C3%A1-quadra-festiva-para-prm%E2%80%9D--bernardino-rafael
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/%E2%80%9Cn%C3%A3o-h%C3%A1-quadra-festiva-para-prm%E2%80%9D--bernardino-rafael
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/for%C3%A7a-militar-conjunta-abate-mais-14-terroristas-em-macomia
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/for%C3%A7a-militar-conjunta-abate-mais-14-terroristas-em-macomia
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/for%C3%A7a-militar-conjunta-abate-mais-14-terroristas-em-macomia
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/apreendidas-armas-de-fogo-a-caminho-de-cabo-delgado
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/apreendidas-armas-de-fogo-a-caminho-de-cabo-delgado
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/apreendidas-armas-de-fogo-a-caminho-de-cabo-delgado
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Página Oficial Presidente da FRELIMO: 
www.twitter.com/FNyusi  
Página Oficial da FRELIMO: 
www.twitter.com/FRELIMO_ 
Página Oficial da NACHINGWEA: 

www.twitter.com/nachingwea_frelimo/ 

Cabo Delgado - 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/ 
Maputo Província - https://frelimonaprovinciademaputo.blogspot.com 
Cidade de Maputo - https://frelimoemmaputo-cidade.blogspot.com/ 

 

SEGUE-NOS ATRAVÉS DOS LINKS ABAIXO: 

Página Oficial da FRELIMO: 
www.instagram.com/frelimo_mocambique/  
Página Oficial da NACHINGWEA: 
www.instagram.com/nachingwea_frelimo/  

COM A FRELIMO E NYUSI UNIDOS, MOÇAMBIQUE AVANÇA 

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

