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Inhambane: FRELIMO na 

Maxixe afinando a máquina 

rumo à celebração dos 60 

anos 

 
Decorreu na última sexta-feira, dia 

29/04, uma marcha em celebração 

dos 60 anos da Fundação da FRE-

LIMO. O evento foi honrado pela 

presença de Ricardo António Nha-

cuongue, Chefe da Brigada Pro-

vincial de Assistência à cidade da 

Maxixe. 

A marcha tinha em vista o acerto 

da máquina em cumprimento do 

cronograma das actividades em ce-

lebração da idoneidade do Partido 

mais maduro de Moçambique. 

Na sua intervenção, o Chefe da 

Brigada Provincial, agradeceu a 

presença de todos e recordou a ne-

cessidade de uma celebração com 

apoteose dos 60 anos da Fundação 

da FRELIMO como um marco his-

tórico de Moçambique. Recordou 

ainda que este ano irá decorrer em 

Setembro o XII Congresso da 

FRELIMO. Terminada a marcha, 

o Chefe da Brigada orientou uma 

Sessão Extraordinária do Secreta-

riado alargado a outros quadros 

com vista a reforçar a necessidade 

do cumprimento com rigor às me-

tas traçadas pelo partido que vão 

culminar com a realização do 12º 

Congresso do Partido FRELIMO, 

um grande evento do nosso par-

tido. 

 

Mais de 120 jovens de Namacande, em Muidumbe, Cabo Delgado, 

participaram há dias, numa jornada de limpeza do edifício do Go-

verno distrital, vandalizado por terroristas no último ataque à região, 

em meados do ano passado. 

Mobilizados pela Organização da Juventude Moçambicana (OJM), a 

acção, segundo explicou o respectivo secretário distrital, Laísse 

Agostinho Sueta, visa dar uma nova imagem às infra-estrutura do 

Estado, numa altura em que está em curso a retoma das actividades 

de administração pública, na sequência da melhoria de segurança. 

“Gostaria de enaltecer o esforço de todos jovens do distrito de Mui-

dumbe, dos membros e simpatizantes da OJM pela entrega ao traba-

lho voluntário de limpeza aos espaços e infra-estruturas públicas para 

que aqueles que nos visitarem, saberem que a vida voltou à normali-

dade”, disse Sueta, citado pelo jornal Notícias. 

Por seu turno, o secretário do Comité distrital da FRELIMO, José 

Filimone Mapudi, também encorajou os jovens a continuarem a cul-

tivar esse espírito patriótico e apelou para que ajudassem a vigilância 

contra infiltrados de grupos terroristas. “Queremos que os jovens se-

jam mais vigilantes para que esta calma que vivemos nos últimos 

tempos, seja para sempre”, destacou Mapudi. 

 

Cabo Delgado: OJM limpa edifício do Governo dis-

trital de Muidumbe 

https://frelimo1962.info/
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Benvindo Vicente reeleito secretário provincial da OJM em Niassa 
 

 
 
 
 
 
  

 

Benvindo Vicente foi reeleito sábado último ao cargo de secretário pro-

vincial da Organização da Juventude Moçambicana no Niassa, ao sair ven-

cedor com 93 votos a seu favor e um em branco nas urnas durante a VIII 

Conferência da agremiação, realizada em Cuamba. 

 Nas suas primeiras palavras, após a divulgação dos resultados da votação, 

Benvindo Vicente assumiu que contava com outros dois concorrentes que, 

entretanto, retiraram as candidaturas poucos instantes antes do início do 

processo de eleição. 

Prometeu que a OJM vai mobilizar os membros e simpatizantes da FRE-

LIMO em Cuamba com o objectivo de recuperar aquela autarquia no pró-

ximo pleito, em Outubro de 2023, que se encontra sob gestão da Renamo. 

Para além da eleição do secretário provincial, a OJM elegeu igualmente 

cinco membros para composição do comité e do secretariado local e igual 

número para o Conselho de Jurisdição. No evento, que teve a duração de 

dois dias, foram eleitos 86 membros efectivos e cinco suplentes para com-

por o Comité Provincial daquele órgão. Doze membros para o Comité 

Central da OJM e 40 delegados que vão representar a província no II Con-

gresso daquela agremiação, agendado para o ano em curso na cidade da 

Matola, província de Maputo, foram eleitos e apresentados no fecho da 

magna reunião provincial. 

Artur Nanlicha Muchopa, primeiro-secretário provincial do Partido FRE-

LIMO no Niassa, disse que unidos e coesos os jovens poderão lograr gran-

des êxitos nos desafios que se colocam à OJM, nomeadamente melhorar o 

nível de preparação da população para a prevenção de doenças endémicas, 

aumento da produção e produtividade, vigilância contra as acções de de-

sestabilização, entre outras, olhando para o desenvolvimento do país. 

 

Sofal: FRELIMO 

FRELIMO na Beira 

promove II reciclagem 

dos formadores políti-

cos 

 
A sessão, dirigida pelo pri-

meiro Secretário da FRE-

LIMO na Beira, Fernando 

Razão Nhamugone,  teve lu-

gar este sábado, 30 de Abril, 

na Sede do Comité distrital e 

abrangeu 56 formadores po-

líticos afetos ao distrito. 

Em seu discurso inaugural, 

Fernando Razão saudou os 

formadores políticos pelo 

trabalho de relevo que estes 

têm vindo a realizar  no âm-

bito da instrução política dos 

membros e dirigentes dos 

Órgãos do partido a vários 

níveis. "Os formadores de-

sempenham um papel vital 

na instrução dos quadros 

para a mobilização de novos 

membros, por isso, a FRE-

LIMO na Beira, espera que 

através das suas actividades, 

este sector  angarie  novos 

membros para as nossas filei-

ras, incrementando assim a 

base de apoio eleitoral da 

FRELIMO." O Primeiro-se-

cretário disse esperar ainda 

que a reciclagem possa mu-

nir  os formadores de valio-

sas ferramentas que impacta-

rão de forma positiva, no 

cumprimento das suas  acti-

vidades.  

Por essa razão, saudamos o 

Sector de Formação por  ca-

pacitar de forma permanente 

os seus formadores, assim , 

certeza que após a realização 

de todas sessões de recicla-

gens programadas. 

Segundo  o chefe do Sector 

distrital de Formação e 

Quadros, Nelson do Rosário, 

a  reciclagem dos formadores 

Província do Niassa 



 

OJM em Inhambane reúne em VIII Conferência Provincial 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Realizou-se no último final de 

semana na Cidade de Inham-

bane a VIII Conferência Pro-

vincial da Organização da Ju-

ventude Moçambicana de 

Inhambane, rumo ao XII Con-

gresso do Partido FRELIMO, 

a decorrer de 23 a 28 de Se-

tembro do ano em curso.Na 

abertura do evento, o Pri-

meiro-secretário do Comité 

Provincial da FRELIMO em 

Inhambane, apelou aos dele-

gados maior responsabilidade 

no cumprimento dos preceitos 

estatutários da OJM e do Par-

tido FRELIMO.João Muchine 

Mudema, disse que a VIII 

Conferência da OJM deve de-

correr num ambiente de coe-

são, comprometimento e disci-

plina, elementos que caracteri-

zam o partido FRE-

LIMO.Dentre vários aspectos, 

a VIII Conferência da OJM, 

vai eleger o novo Secretário 

Provincial, Presidente do Con-

selho de Jurisdição, Membros 

do Comité, Candidatos à 

Membros do Comité Central, 

entre outros. Neste âmbito, 

João Mudema enfatizou que o 

processo eleitoral interno, é 

um comando normativo que 

não deve trazer interpretações 

tendenciosas, mas, ser enten-

dido como forma de eternizar 

a OJM. Por outro lado, Sérgio 

Filipe Eduardo Chona, Chefe 

da Brigada Central da OJM de 

Assistência a Inhambane, 

agradeceu pela oportunidade 

de testemunhar o exercício da 

democracia interna no seio da 

juventude desta parcela do 

país, enfatizando que a Bri-

gada Central vai apoiar e ga-

rantir o cumprimento das nor-

mas emanados nos Estatutos, 

Directiva e outros documentos 

que regem a organização.Por 

sua vez, Cénia Marcos Nhan-

tumbo Maela, Secretária Pro-

vincial da OJM, convidou os 

presentes e militantes da OJM 

e da FRELIMO, a tudo faze-

rem para que fique no marco 

da organização um ciclo en-

cerrado com sucesso é auto-

maticamente activado o novo 

com a mesma dinâmica, coe-

são e espírito de unidade, crí-

tica, unidade. 

Na sequência Maela, recordou 

aos delegados da conferência 

que cabe a estes elegerem os 

novos órgãos para o mandato 

2022-2027, o que exige maior 

responsabilidade e transparên-

cia no processo de eleição. 

“Camaradas, façamos da con-

ferência uma verdadeira festa 

para a consolidação da coesão 

interna e camaradagem, com 

vista a dar continuidade no pa-

pel da Juventude, o nosso pa-

pel e trabalhar em prol da pro-

moção das actividades da 

nossa organização” concluiu, 

Cénia Maela. 

 

 

Província de Inhambane 
  



  

  Francisco Pagula eleito secretário da OJM na província de Inhambane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Província de Cabo Delgado: Tauabo apela 

às FDS a serem firmes, unidas e coesas rumo 

a Paz efectiva 

 
O governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, pediu 

que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Moçam-

bique estejam firmes, unidas e coesas com vista o al-

cance da Paz efectiva nos distritos afectados pelo terro-

rismo onde neste momento, fruto dessas virtudes, foi re-

aberta a via Silva Macua-Macomia-Awasse a 16 de 

Março de 2022. 

Tauabo falava à redacção do Centro Multimédia 

Comunitário (CCM) de Muidumbe, neste sábado, 30 de 

Abril último, no acto de encorajamento e conforto dos 

membros das FDS posicionados nas aldeias de 

Miangaleua, Xitaxi e Chitunda no distrito de Muidumbe. 

Na ocasião, Tauabo disse, ainda, que a sua viagem aos 

distritos de Quissanga, Macomia e Muidumbe via 

terrestre é um teste para provar que a segurança está 

restabelecida, com objectivo de oportunamente, convidar 

a população e outros automobilistas que saem de Pemba, 

Nampula, Montepuez e outros locais a passar pela mesma 

via para os distritos nortenhos da província. 

Para o administrador do distrito de Muidumbe, Saide Aly 

Chabane, a passagem do Governador provincial ao Posto 

Administrativo de Chitunda foi muito bom porque 

encorajou as FDS a trabalhar de modo que a população 

volte às suas terras de origem e circule livremente com os 

seus bens. 

 

Província de Inhambane 

Francisco Manuel Pagula foi eleito no último 

sábado (30.04), ao cargo de Secretário do Co-

mité Provincial da Organização da Juventude 

Moçambicana, no escrutínio interno realizado 

no decurso da VIII Conferência Provincial da 

OJM. 

Também, foram eleitos 100 membros do 

Conselho Provincial, 11 Membros do Comité 

Central, 28 Delegados ao II Congresso e 04 

Membros do Secretariado da OJM. 

O Primeiro-secretário do Comité Provincial 

da FRELIMO em Inhambane, disse que a 

VIII Conferência da OJM foi um sucesso, sob 

ponto de vista dos objectivos almejados. 

Muchine agradeceu ao Secretariado cessante 

pelo trabalho feito, entretanto, explicou que o 

processo de eleições internas não teve lugar 

apenas no âmbito do cumprimento normativo, 

mas, pela necessidade de rejuvenescimento 

da organização. 

João Mudema, disse ainda que a VIII Confe-

rência constatou que embora o mandato 2015-

2021 tenha sido atípico, a OJM registou avan-

ços significativos, sobretudo no crescimento 

da sua base social e no incremento de acções 

de solidariedade. 

Ao novo Secretariado, Mudema, desejou um 

mandato de sucesso, encorajou a este, a im-

plementar projectos que contribuam para a ro-

bustez financeira da OJM. 

“É preciso incluir no vosso plano projectos 

que ajudem a organização a ter sustentabili-

dade, bem como, envolverem-se afincada-

mente nos preparativos das eleições para ga-

rantir a vitória da FRELIMO”, desafiou Mu-

dema.  

Na sua primeira intervenção, Francisco 

Pagula, reafirmou que “o maior compromisso 

da OJM é com a FRELIMO e o desenvolvi-

mento da Juventude Moçambicana”. 

Pagula, assegurou que o braço juvenil da 

FRELIMO está com as energias renovadas e 

preparado para responder com trabalho aos 

desafios da organização. Por seu turno, o 

Chefe da Brigada Central de Assistência à 

Província de Inhambane, Sérgio Filipe Edu-

ardo Chona, saiu da conferência satisfeito 

pela forma com que decorrerem os trabalhos 

da VIII Conferência Provincial da OJM.  

Para Sérgio Chona, a juventude da Província 

de Inhambane mostrou maturidade, 

observando sempre o espírito de unidade, 

crítica, unidade, daí que não existiram 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niassa: Secretário provincial da OJM  

recebido em Cuamba 

 
Teve lugar semana passada, quinta-feira, dia 28 

de abril, a  recepção de bem vindo vicente, secre-

tário provincial da organização da juventude mo-

çambicana no niassa. 

Na ocasião, minutos depois da recepção pelas de-

legações distritais do niassa da conferência da 

OJM, o secretário provincial manteve um encon-

tro de cortesia com Joaquim Patrício Laisse, pri-

meiro-secretário do comité distrital do partido 

FRELIMO em Cuamba. 

Para esta digressão, Benvindo Vicente, fez-se 

acompanhar por Hendro Nhavene, Chefe da Bri-

gada Central de Assistência e apoio à província 

do Niassa e membro do comité central da OJM . 

 

Inhambane: Trabalhadores em Inhambane saúdam o Presidente Filipe Nyusi 

 
Os trabalhadores da província de Inhambane saúdam o Presidente da República, Filipe Nyusi pelo 

esforço abnegado na condução dos destinos de Moçambique rumo a um desenvolvimento sócio-eco-

nômico sustentável. 

A massa laboral desta província, fez a saudação num encontro entre Ludmila Maguni, Secretária de 

Estado e Daniel Chapo, Governador da Província de Inhambane no âmbito das celebrações do dia 1 

de Maio, dia Internacional do trabalhador que se assinala neste Domingo. 

Marcelo Caetano, Secretário Provincial da OTM central sindical em Inhambane, falando em represen-

tação dos trabalhadores, disse apesar de vários desafios, Filipe Nyusi incansavelmente tem lutado na 

busca da paz, no combate à pandemia da Covid-19 e o bem-estar do trabalhar, por isso apelou aos 

empregadores a traduzir estes esforços na criação de postos de trabalho e mais mão de obra que poderá 

impactar positivamente no progresso de Moçambique. 

Os dois dirigentes agradeceram pela saudação, e foram unânimes em apelar ao diálogo permanente 

entre o patronato e os trabalhadores com vista a um ambiente de trabalho saudável, tendo desejado um 

feliz dia Internacional do trabalhador. 

 

Gaza: Inaugurada em Nhancutse nova 

unidade farmacêutica 

 
"Farmácia Privada Mboa e Filhos" é o nome da 

nova unidade de comercialização de fármacos na 

localidade de Nhancutse no distrito de 

Chongoene. 

Inaugurada, quinta-feira(27), pela Governadora 

da Província de Gaza, o empreendimento está 

orçado em 2,358.000.00 Milhões de Meticais de 

fundos privados e emprega na primeira fase um 

total de 4 pessoas. 

Antes da "Mboa e Filhos", a população da 

referida região, na ausência de fármacos na 

unidade sanitária local, via-se obrigada a deslocar 

cerca de 15 quilómetros à sede do distrito ou a 

optar por alternativas geograficamente mais 

distantes, casos concretos de Xai-Xai ou Chibuto. 

 

 Manica: Guro celebra 1 de Maio com um diversificado conjunto de 

iniciativas de índole desportivo 
 

Para além da deposição da coroa de flores e leitura da mensagem dos trabalhadores alusiva à data, o 

distrito de Guro, comemorou o Dia do Trabalhador com um diversificado conjunto de  actividades 

desportivas, numa organização conjunta entre o sector público e privado. 

Em mensagem de saudação à dezenas de trabalhadores que se fizeram presentes na Praça dos Heróis 

Moçambicanos, Felisberto José Amade, Secretário Permanente do distrito, parabenizou as pessoas que 

dedicam parte do seu tempo ao trabalho, tendo em conta que é o trabalho que dá oportunidade de 

aumentar a renda familiar, sustentar sua família e ter mais qualidade de vida.  

Continuando agradeceu e engrandeceu o papel dos trabalhadores pelo zelo e dedicação no exercício 

das suas funções.  Na ocasião, apelou a necessidade de continuar a observar as medidas de prevenção 

contra o novo coronavírus.  

Para terminar, encorajou à todos trabalhadores do Distrito para desempenharem as suas funções com 

responsabilidade em prol do desenvolvimento do distrito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS DE DEFESA 
 

Segurança progride "na 

direcção certa", diz res-

ponsável da EU 
 

O vice-almirante Hervé Blejean 

responsável pela missão de treino 

militar da União Europeia (UE) 

para as tropas moçambicanas 

disse hoje que a segurança em 

Cabo Delgado, norte do país, pro-

gride "na direcção certa", após 

uma visita ao terreno. 

“A impressão é que as condições 

progridem, nomeadamente em re-

dor das cidades, que é do que pre-

cisam", assim como "no norte, em 

que a coordenação com a SAMIM 

[missão da África Austral] e o 

Ruanda será chave para a avalia-

ção de segurança. Acredito que 

está a ir na direcção certa", referiu 

o director-geral da Capacidade 

Militar de Planeamento e Condu-

ção da UE. 

A avaliação baseia-se "tanto nas 

discussões" realizadas, como 

"pela impressão no terreno". 

"Por exemplo, em Pemba, não me 

senti de forma alguma inseguro", 

sublinhou hoje em entrevista à 

Lusa e RTP-África em Maputo, 

após visitar a província a convite 

das Forças Armadas e de Defesa 

de Moçambique (FADM). 

No terreno, Blejean pôde acom-

panhar tropas da Missão da Co-

munidade de Desenvolvimento 

da África Austral (SAMIM) e 

apesar de considerar que está a ser 

feito "um grande trabalho com as 

FADM", eficiente e bem coorde-

nado, a situação "ainda é um de-

safio" com insurgentes agora dis-

persos que, esporadicamente, 

continuam a saquear povoações e 

a atacar civis. 

Fonte:  

https://defesamoz.info/contrainsurg

%C3%AAncia/f/seguran%C3%A7a

-progride-na-

direc%C3%A7%C3%A3o-certa-

diz-respons%C3%A1vel-da-ue 

PRM e Serviços de Saúde já funcionam no dis-

trito de Quissanga 

 
O Comando Distrital da PRM e os serviços de saúde primária, 

em Quissanga, já estão em funcionamento, segundo anun-

ciou, sexta-feira (30), o governador de Cabo Delgado, Valige 

Tauabo. 

Face ao avanço, o governador considera que as condições de 

segurança estão criadas, o que pode permitir o regresso da 

maioria das populações. No entanto, pede para as famílias fi-

xem-se primeiro na sede do distrito, onde há serviços de sa-

úde e de segurança garantidos. 

Apesar do regresso dos serviços de saúde, as condições de 

trabalho dos técnicos não são favoráveis, pelo que Tauabo 

disse que vai ser alocada a ambulância do distrito de Ibo para 

também servir o distrito de Quissanga na evacuação de casos 

que necessitem intervenção do hospital provincial. 
Fonte: 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/prm-

e-servi%C3%A7os-de-sa%C3%BAde-j%C3%A1-funcio-

nam-no-distrito-de-quissanga 

4 postos de travessia serão construídos no norte 

do país 

 
Quatro postos de travessia, na fronteira de Moçambique com 

a Tanzânia, serão construídos, este ano, em Cabo Delgado, 

como forma de impulsionar as condições de fiscalização do 

movimento migratório. 

Trata-se de um posto de travessia no distrito de Nangade, 

dois em Palma e um em Mueda, que visam melhorar as con-

dições de trabalho e dar uma resposta adequada aos utentes 

no Serviço Nacional de Migração, naquela região da provín-

cia de Cabo delgado. 

Falando em entrevista à Rádio Moçambique, o porta-voz da 

Direcção provincial da Migração, em Cabo Delgado, Ivo 

Sampanha, disse estar garantida a disponibilidade de fundos 

para a construção as referidas infra-estruturas, tendo acres-

centado que neste momento, decorre o processo de contrata-

ção dos empreiteiros. 

Fonte: 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/4-

postos-de-travessia-ser%C3%A3o-constru%C3%ADdos-

no-norte-do-pa%C3%ADs 

https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/seguran%C3%A7a-progride-na-direc%C3%A7%C3%A3o-certa-diz-respons%C3%A1vel-da-ue
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/seguran%C3%A7a-progride-na-direc%C3%A7%C3%A3o-certa-diz-respons%C3%A1vel-da-ue
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/seguran%C3%A7a-progride-na-direc%C3%A7%C3%A3o-certa-diz-respons%C3%A1vel-da-ue
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/seguran%C3%A7a-progride-na-direc%C3%A7%C3%A3o-certa-diz-respons%C3%A1vel-da-ue
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/seguran%C3%A7a-progride-na-direc%C3%A7%C3%A3o-certa-diz-respons%C3%A1vel-da-ue
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/prm-e-servi%C3%A7os-de-sa%C3%BAde-j%C3%A1-funcionam-no-distrito-de-quissanga
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/prm-e-servi%C3%A7os-de-sa%C3%BAde-j%C3%A1-funcionam-no-distrito-de-quissanga
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/prm-e-servi%C3%A7os-de-sa%C3%BAde-j%C3%A1-funcionam-no-distrito-de-quissanga
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/4-postos-de-travessia-ser%C3%A3o-constru%C3%ADdos-no-norte-do-pa%C3%ADs
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/4-postos-de-travessia-ser%C3%A3o-constru%C3%ADdos-no-norte-do-pa%C3%ADs
https://defesamoz.info/contrainsurg%C3%AAncia/f/4-postos-de-travessia-ser%C3%A3o-constru%C3%ADdos-no-norte-do-pa%C3%ADs
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FRELIMO NAS REDES SOCIAIS 

Página Oficial Presidente da FRELIMO: 
www.facebook.com/NyusiConfioemti/ 
Página Oficial da FRELIMO: 
www.facebook.com/frelimo/ 
Página Oficial da NACHINGWEA: 
www.facebook.com/debateinformado/ 

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/

