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A reunião de balanço da
Delegação da Cidade, foi
orientada pelo camarada
Hermenegildo Infante,
Chefe de Preparação do
10º Congresso e Primeiro
Secretário da FRELIMO na
Cidade de Maputo.
Neste encontro foi
apresentado o relatório
balanço que resume as
etapas de preparação da
participação da delegação
da Cidade de Maputo à 8ª
Conferência Nacional de
Quadros. De recordar que,
a Cidade capital do País fez
se representar na
Conferência por uma
delegação constituída por
90 quadros, dos quais 76
eram delegados e 14
convidados representando
diversos estratos sociais.
Durante as etapas
preparatórias, foram
criadas na Cidade para
além da Chefia da
delegação, 6 comissões
de trabalho e uma
comissão de relatores que
foi integrada ao
Secretariado Técnico da 8ª

NA CIDADE MAPUTO
FRELIMO FAZ BALANÇO POSITIVO DA 8ª
CONFERÊNCIA NACIONAL DE QUADROS
A Delegação da FRELIMO ao nível da Cidade de Maputo, reunida recentemente, faz
um balanço positivo da sua participação na 8ª Conferência Nacional de Quadros,
evento que teve lugar de 7 a 9 de Outubro de 2011, na Escola Central do Partido, na
Matola-Província de Maputo.

Conferência Nacional de
Quadros.
Os delegados da Cidade de
Maputo à 8ª Conferência
Nacional de quadros, dão nota
positiva sobre a sua
participação naquele
grandioso evento, a julgar
pelos resultados alcançados e
consideraram que,, a esta
Conferência marcou
momentos importantes e foi
caracterizado pelo
envolvimento entusiástico dos
delegados da Cidade em
diversas etapas, bem como a
sua integração nos debates
dos grupos de estudo e a
maneira disciplinada e ordeira
com que a delegação da
Cidade se comportou em
diferentes etapas. Ainda neste

encontro, foram
apresentadas alguns
constrangimentos que se
notabilizaram em
dificuldades de transporte
para atender os delegados
de Katembe e Kanyaka,
tamanho reduzido de
camisetes bem como o
desagrado de alguns
camaradas por não terem
sido convidados à esta
magna conferência
nacional.
Por seu turno, o Chefe do
Gabinete de preparação do
10º Congresso da Cidade,
no seu discurso a margem
do encerramento da reunião,
saudou o trabalho de
vigilância que está sendo
levado a cabo pelas
autoridades locais com vista
a fazer face às
manifestações dos
desmobilizados e orientou
no sentido de os militantes
e simpatizantes continuar
cada vez mais vigilantes
para interceder qualquer tipo
de manifestação
perpetradas por este grupo
social.
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EM TETE
SAKAMBUERA ENALTECE PAPEL DOS MEMBROS DA
NA 8ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE QUADROS
O Chefe do Gabinete
Provincial de Preparação
do 10º  Congresso e
Primeiro Secretário do
Comité Provincia l  da
FRELIMO em Tete,  o
camarada Xavier
Sakambuera Sai lors,
acompanhado pelo
camarada Alberto Vaquina,
chefe-adjunto do mesmo
Gabinete e Governador da
Província  or ientou
recentemente uma,
reunião de balanço da
participação da Província
na 8ª  Conferência
Nacional de Quadros, que
teve lugar nos princípios
de Outrubro, na Escola
Central  do Part ido
FRELIMO, na Cidade da
Matola.

Os participantes da reunião,
entre membros do Gabinete
Provincial de Preparação do
10º Congresso e delegados
à 8ª Conferência Nacional de
Quadros, consideraram por
consenso de posi t iva a
participação da Província de
Tete naquela  magna
Conferência Nacional de
quadros, tendo em conta a
act iva part ic ipação nos
trabalhos da Conferência, a
indumentár ia  com
características peculiares
com destaque no chapeu, a
ex ib ição de canções
revo luc ionár ias  com
vivacidade e emoção, as
ofer tas da Província,  a
saudação aos trabalhos da
Conferência, a organização,

a  d isc ip l ina ,  as  r icas
contribuições durante os
trabalhos em grupos para a
discussão das Propostas de
Teses ao 10º Congresso,
entre outros aspectos de
realce.
Importa sublinhar que, a
Delegação de Tete ofereceu
aos t raba lhos da
Conferência 137 caprinos,
11 bovinos, 200 kg de carne
de caça, 20 kg de carne de
cauda de crocodi lo, um
saco de cebola, 50 kg de
peixe seco (Chicoa), um
saco de Malambe,  18
cabazes de produtos
d iversos a l imentares
originários da Província para
os membros da Comissão
Política, uma caixa contendo
carvão mineral de Moatize e
um cheque no valor de
50.000,00 MTs, para além de
ter  o ferec ido ao Cda
Presidente do Partido, dois
(02)  con juntos da
indumentária da Província
de Tete.
Fa lando no acto  do
encerramento da reunião de

balanço,  o  Pr imei ro
Secretár io  do Comi té
Prov inc ia l  e  Chefe  do
Gabinete  Prov inc ia l  de
Preparação do 10º
Congresso, agradeceu o
empenho, a disciplina, a
organização e a dedicação
de todos os participantes à
8ª Conferência Nacional de
Quadros. Por outro lado
agradeceu a entrega, a
mil i tância, abnegação e
responsabilidades por todos
os quadros da Província que
hav iam f icado e
asseguraram o normal ritmo
de trabalho partidário na
Provínc ia  e  sem
sobressaltos.
Por último exortou a todos os
quadros da Província para
fazer  dos sucessos da
par t ic ipação na 8ª
Conferência Nacional de
Quadros como uma
inspiração renovada para
superar  todas as
expectativas a participação
no 10 Congresso do Partido
FRELIMO.

Recorde-se que,  a
delegação de Tete à 8ª
Conferência Nacional de
Quadros era  de 98
camaradas que ao regressar
à Província foram recebidos
por Membros, simpatizantes
do Partido FRELIMO e a
população em geral com
bastante euforia e emoção
desde a entrada no Distrito
de Changara até a Sede
Provincial de Tete, na Cidade
de Tete.

Camarada Xavier Sakambuera
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Segundo o Secretário do
Comité Central da OJM
para  Mob i l i zação  e
Propaganda, camarada
Henrique Mandava, este
encontro visa fortalecer as
l igas  juven is  das
organizações políticas e a
sua cooperação na Rede
da África Austral, e assim
desenvo lverem o  seu
potencial para assumirem
um papel mais activo nos
processos democráticos
nas suas sociedades.

OJM ACOLHE REUNIÃO DA REDE DE ÁFRICA AUSTRAL DA IUSY
A organização da Juventude Moçambicana (OJM)
vai acolher de 04 a 06 de Novembro de 2011, , na
província de Gaza, distrito de Bilene, a Reunião da
Rede de África Austral da IUSY- União Internacional
da Juventude Socialista.

A Reunião da Rede de
África Austral da IUSY a
realizar-se em Bilene será
a última de um ciclo de
encontros que teve inicio
na  Á f r i ca  Or ien ta l  e
Ocidental.
Nes tes  encon t ros
workshops são realizados
de  fo rma a  do ta r  os
par t i c ipan tes  de
f e r r a m e n t a s ,
conhec imentos  e
experiência necessária
para  o  p laneamento ,

preparação e gestão de
projectos.

Nes tes  te rmos ,  a
Organ ização  da
Juventude Moçambicana,
OJM, enquanto promotora
e organização acolhedora
des te  even to ,  espera
con t r ibu i r  para  o
estreitamento dos laços
de amizade, a definição
de uma linha de actuação
conjunta tendo em conta o
actual contexto regional e
internacional bem como
revisitar as suas acções
no quadro dos objectivos
estratégicos da IUSY.

          -2011-
ANO  SAMORA MACHEL

Associação dos
Combatentes da Luta de
Libertação Nacional

PARA  IV CONFERÊNCIA NACIONAL
ACLLN PREPARA ELEIÇÕES PROVINCIAIS

(ACLLN) vai realizar, de
15 a 28 de Novembro do
ano em curso,  as
C o n f e r ê n c i a s
Provinciais, visando a
eleição dos delegados à
IV Conferência Nacional
desta agremiação,
marcada para o mês de
Abril de 2012.
 Segundo o Secretário do
Comité Nacional para

Mobilização, Informação
e História da  ACLLN, A
IV Conferência Nacional
vai debruçar-se, denter
vários assuntos, a nova
Lei sobre o Estatuto do
Combatente aprovada
este ano pela Assembleia
da República.
Na mesma será eleito o
novo Secretar iado
Nacional da ACLLN para
os próximos cinco anos.


