
 

 

 

 

Nº 02  Maio de 2013 

Publicado na primeira semana de cada mês. Propriedade da Liga da Juventude da Cidade de Maputol, Av. de Angola 

nº214   Maputo-Moçambique,

    
 

Pela passagem do dia 18 de Abril 
 

Devida vénia ao Heróis de Inhambane 
 

ão obstante à tamanha injustiça de que foram vítimas pelo sistema judicial moçambicano, (…) continuam 

corajosos, determinados, comprometidos e abnegados para juntamente com todos os moçambicanos de 

boa vontade, construírem um Moçambique para todos através do MDM”-Moção de reconhecimento aos 

presos políticos, lida no 1º Congresso do Partido, em Dezembro de 2012, na Cidade da Beira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Abril de 2012 é 

uma data 

inesquecível para 

todos os moçambicanos. 37 

Membros do MDM,  foram  

 

detidos no dia de votação para 

as eleições autárquicas 

intercalares em Inhambane, pela 

Força de Intervenção Rápida 

(FIR), tendo alegado a polícia  

 

que os “detidos andavam a 

mobilizar cidadãos para 

votarem no seu partido, no dia 

da votação”. 

 
…….Cont na Pág Seg…… 

"N 

18 
O MDM curva-se a estes heróis da batalha contra a intolerância política moçambicana (Foto: Canalmoz)  

SAUDAMOS OS PRESOS POLÍTICOS DO MDM PELA 

PASSAGEM DO DIA 18 DE ABRIL 

 

                   



 

 
….cont da pag. Ant…… 

 
Vários quadrantes da sociedade 
moçambicana condenaram este 

acto, mas o pior ainda estava por 

vir.  
 

Sob o processo 333/12: Sérgio 

Dique, Sara Manuel, Jorge André, 

Samito Nelson, Augusto 
Mandinga, Eugénio Fiel, Hélder 

Benjamim, Samo Martinho, Paulo 

Mabunda, Marcos Albino, Arlindo 
Pedro, Frederico Ernesto, Alfredo 

Paulo, Hélder António, Gonçalves 

Francisco, Samuel Armindo, 

Alcides dos Santos,   Benedito 
Matsinhe, Feliz Alexandre, Gerson 

Mário, Frank Mário, Duduque dos 

Anjos, Zubir Luís Boaventura, 
Zamir Luís, Raimundo Pitágoras, 

Raimundo Fernando, Elídeo José, 

Nelson Almeida, Ainda Raposo, 
Fátima Adolfo, Isabel Joaquim, 

Lucinda Samossone, Laura 

Armando, Joana João, Margarida 

Gabriel e Osvalda  Gabriel, Flora 

Imputa, Ivone Rosa e Julieta 
Zangado, foram julgados e 

condenados a dois meses de prisão 

efectiva. 
 

A Libertação e o apoio 

incondicional ao Partido 

 
À saída em liberdade, todos os 

presos políticos mostravam-se 

alegres, a avaliar pelo canto de 
hinos impunhando a bandeira do 

partido. Nas intervenções a alguns 

canais de comunicação social, 

foram unânimes em afirmar que o 
tempo que estiveram presos “ veio 

reforçar a continuidade  em apoiar 

  o partido. Não estamos 
arrependidos  por esses dias de 

prisão, fora do ambiente familiar. 

A luta continua. Eles prender-nos-
ão mais vezes”, disse, eufórico, um 

dos nossos heróis á reportagem de 

um dos jornais que acompanhou de 

perto o todo o condenação e 
soltura. 

 

Todos os presos falaram dos maus 
tratos que sofreram na cadeia, 

tendo igualmente os presos da 

cadeia de Homoíne reiterado que 

“nunca vamos deixar de apoiar o 
partido em qualquer momento e 

hora para ver o bem-estar do povo 

moçambicano”. Disse. 
 

Para comemorar esta efeméride, o 

MDM organizou em todo o País, 

actividades desportivas, políticas e 
recreativas. 

 

 

 

 
Por: Evaristo Maússe 
(emausse@yahoo.com.br) 

 

 

Mais um caso que cheira à intimidação 

Delegação Política da Cidade de Maputo 

impedida de lembrar os heróis do 18/4/12 
 

 Delegação Política da 

Cidade de Maputo foi 

impedida, a 18 de Abril de 

2013, de marchar pelas 

artérias da Cidade, em protesto contra 

a ingerência da polícia nos actos 

eleitorais. 

Após ter tratado de todos os assuntos 

burocráticos relativos à marcha, o 

MDM viu o seu direito constitucional 

a ser, mais uma vez, violado pela 

mesma polícia que nos protagonizou o 

tristonho 18 de Abril de 2012. 

 

As imagens falam por sí. 
  

 

 

 

 

 

A 
"A democracia não se 

pode limitar à simples 

substituição de um 

governo por outro. 

Temos uma democracia 
formal, precisamos de 

uma democracia 

substancial. 
José Saramago 

                   
 
 

 

Os membros já estavam prontos para marchar quando um contigente da polícia os impediu 



 

 

De 13 a 18 de Abril 

Liga da Juventude da Cidade coordenou actividades 

na Semana dedicada aos presos políticos 
 

al como sucedeu noutras 

Delegações Politicas 
Provinciais do MDM, a 

Liga da Juventude da Cidade de 

Maputo liderou e implementou as 

actividades por si programadas 
para a Semana do Preso Político, 

que decorreram de 13 a 18 de 

Abril, na Capital do País. 
 

Para além da organizada e  

inviabilizada marcha do dia 18 de 

Abril, a Liga da Cidade organizou 

uma formação em matérias 
relativas à Legislação Eleitoral, 

que teve como facilitador o colega 

Sultano Mussa, da Organização 

CONRAD.   
Por outro lado, e no mesmo 

diapasão, A Delegação política da 

Cidade de Maputo organizou uma 
partida de futebol com os membros 

e simpatizantes do MDM, no 

distrito urbano 4. 

No quadro das actividades 

programadas para a semana dos 
presos políticos, há o facto de 

destacar a inoperacionalização da 

visita à cadeia Feminina de 

Ndlavela (onde estiveram algumas 
detentas do MDM), devido á falta 

de resposta do Ministério da 

Justiça ao pedido formulado para o 
efeito. 
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Moçambique Para Todos 
Aceda ao Blogue da Liga da Juventude pelo 

endereço: 

www.juventudemdm.blogspot.com 

 

Não hipotecarão a nossa Esperança 
 

 

 Esperança é a 

última coisa a 

morrer”- Diz o 

adágio popular sobejamente 

conhecido pelas massas. Massas 

essas que se consubstanciam 

nesta encorajadora palavra para 

forjar os seus sonhos, até na 

mais difícil conjuntura social. 

  

O facto de acreditar 

simplesmente que um dia as 

coisas vão mudar, já é suficiente 

para que comecemos a sonhar, e 

sonhar de verdade! 

  

Há pouco menos de duas 

centenas de anos atrás, nossos 

antepassados não imaginavam 

como seria no dia em que, seus 

herdeiros, naturais e patrióticos, 

ganhariam a liberdade de viver 

num País no qual ditassem as 

próprias regras de convivência, 

mas sonharam com isso! 

  

Sonharam pois, no meio de 

todas as adversidades que 

viviam, caracterizadas pela 

violência física e psicológica 

impostas pelos colonizadores, 

ainda lhes sobrava um fundo na 

imensurável capacidade 

sonhadora, e, compulsando a 

esperança que se estava a 

esvanecer, Sonharam! 

  

Infelizmente não puderam 

visualizar a materialização dos 

seus sonhos, quando a 25 de 

Junho de 1975, a carta de 

alforria era dada ao povo 

moçambicano, libertando-se o 

Homem e a Terra. 

  

Infelizmente os escravos de 

ontem são os Senhores de hoje.  

 

Perseguiram e mataram a quem 

se atravessasse no seu caminho. 

 

Mataram a fio e espada aos que, 

juntamente com eles, tinham a 

capacidade de idealizar um 

futuro inclusivo para todos 

neste Moçambique. Ao agirem 

desta forma, pensaram que 

tivessem silenciado a todos os 

sonhadores. Estavam 

enganados! 

  

Volvidos mais de 30 anos 

escutando os gritos do clamor 

dos sonhadores que clamam 

pela justiça, nós, a Juventude do 

Movimento Democrático de 

Moçambique, queremos 

carregar a responsabilidade de 

materializar o sonho dos nossos 

pais, irmãos e filhos, que 

mesmo mortos, ainda lhes 

existe esperança de um dia seus 

sonhos se materializarem. 

  

Somos nós, Hoje, que temos a 

missão de não deitar por terra, a 

Esperança de um Moçambique 

para Todos. A Esperança dos 

nossos concidadãos mortos, sem 

que tenham efectivamente 

gozado dos despojos da vitória 

contra o colonialismo, pelo 

facto de pensarem diferente dos 

seus irmãos moçambicanos. 

  

Não será fácil, vaticinamos 

isso! Mas a Esperança é a 

última a morrer, lutaremos 

pelos nossos ideais por mais 

que nos persigam, queimem as 

nossas sedes, maltratem os 

nossos filhos, mas nós, não 

hipotecaremos e nem 

permitiremos que hipotequem a 

nossa Esperança por um 

Moçambique para Todos. 

 

Evaristo Maússe 

(emausse@yahoo.com.br) 

 

“A 

mailto:emausse@yahoo.com.br


 

Uma declaração de uma ex-Presa Política do MDM 

“Tomei banho de fezes na cadeia, por 

defender o MDM” 
 

Na primeira edição da grande entrevista do nosso Boletim Informativo, trazemos uma pessoa conhecida, 

nos meandros políticos do MDM, pela sua bravura e coragem demonstrada quando esteve cativa nas 

masmorras da Cadeia Feminina de Ndlavela, simplesmente por ter o seu MDM no coração. Trata-se de 

Osvalda Gabriel Cuamba, que traz, na primeira pessoa, um pouco da sua história. Convidamos ao caro 

leitor para que a acompanhe na íntegra. 

 

 
Esta é Osvalda Cuambe. Por detrás deste sorriso há uma história de valentia e coragem

 

 

Boletim Informativo (BI) -

Quem é Osvalda Cuamba? 

Osvalda Cuamba (Osvalda) - 

Sou uma mulher moçambicana  

 

igual a qualquer uma. Nasci em 

Dezembro de 1982, na 

província de Inhambane, numa 

família humilde, sendo eu filha  

 

 

primogénita de um casal de 

mahembanes 100% (risos). 

 
….Cont na pág seg….. 

VAMOS TODOS RECENCEAR PARA GARANTIR A VITÓRIA DO MDM 

 



 

 
..Cont da pág ant. 

 

BI- Explica-nos como foi a sua 

infância? 

Osvalda- Tal como me referi 

anteriormente, nasci numa 

família humilde, fui criada 

pelos meus avós maternos em 

virtude da minha mãe se 

encontrar na Cidade de Maputo. 

Eu tive que ficar lá até 1988, 

mas num ambiente de outras 

crianças iguais a mim. Saí de 

Inhambane quando perdi os 

meus avós maternos em 1989, e 

comecei a viver com os meus 

pais a partir desse ano. 

 

 

BI- Quando é que surge o 

“bicho pela política”? 

Osvalda- (risos)….Olha, o 

bicho pela política começou 

surgiu aquando das Segundas 

Eleições Gerais. Primeiro fui 

membro da Renamo, não quis 

saber nada da Frelimo. Durante 

a minha militância naquele 

partido, ocorre a “Revolução de 

28 Agosto de 2008”, e eu estava 

muito atenta a esta realidade. 

Foi neste quadro que o falecido 

deputado Macuácua me convida 

a entrar no MDM, e em Janeiro 

de 2009 começamos a fazer o 

trabalho de base do partido, que 

culminou com a minha ida à 

Assembleia Constitutiva do 

nosso partido. 

 

 

BI- Como foi para si a 

experiência de ter estado na 

Assembleia Constitutiva do 

MDM 

Osvalda- Foi uma experiência 

muito especial para mim, um 

momento ímpar. 

 

BI- Está no MDM, tem muita 

coisa a contar as futuras 

gerações. Esteve envolta numa 

das fases mais tristes da 

história do processo eleitoral 

moçambicano mormente nas 

eleições intercalares de 

Inhambane. Conta-nos como 

tudo aconteceu. 

Osvalda – Foi um espectáculo 

triste. Tudo aconteceu por volta 

das 9 horas, apareceu um 

primeiro grupo de polícias, no 

local onde estávamos 

concentrados, a fazer logística 

aos nossos membros nas mesas 

de votação, que nos saudaram 

em língua local, tendo eu lhes 

respondido com a mesma 

língua. Nessa altura eles 

disseram, esses são nossos, são 

daqui, vamos deixá-los em paz. 

Passaram! Tempo depois 

chegou um contigente da Força 

de Intervenção Rápida (FIR), 

que de uma forma arrogante nos 

levaram do local onde nos 

encontrávamos para a 1ª 

Esquadra da Cidade…… 

 

BI- Como reagiram a esse 

facto.  

Osvalda: Perguntamos na 

ocasião o porquê aquela atitude 

da polícia, e eles não deram 

explicação nenhuma. Da 

primeira esquadra fomos 

levados até ao Comando 

Provincial, de onde fomos 

imediatamente encaminhados à 

cadeia civil. Fomos levados a 

esses locais todos sem terem 

nos dito nada. 

 

BI- Insisto, embora vos 

tenham levado sem nenhuma 

justificação, não avançavam 

motivos no percurso até a 

cadeia? 

Osvalda - Claro que 

avançávamos. Tínhamos a 

noção de que de certeza foi pelo 

facto de estarmos a fazer 

logística para os nossos 

membros nas mesas. 

Simplesmente por sermos do 

MDM. 

 

BI- Chegados a cadeia, que 

aconteceu de seguida. 

Osvalda -Chegados à Cadeia 

Civil pernoitamos. Lembro-me 

que passavam um pouco das 

zero horas quando começou a 

chover. Molhamos! Quando 

amanheceu tivemos a visita dos 

nossos deputados, e outros 

quadros do partido, o que nos 

fortaleceu muito. Naquele 

mesmo dia saíram cinco e dia 

seguinte vinte, tendo ficado nós, 

os restante. 

 

 BI- Distribuídos para onde, 

já tinham sido julgados? 

Osvalda- Não. Tratou-se 

apenas de uma soltura por se 

constar que os outros não 

tinham uma implicação directa 

com o crime que nos estavam a 

acusar.  

O julgamento ainda não tinha 

sido efectuado. 

  

JUVENTUDE DO MDM CONVICTA NA VITÓRIA NAS 

PRÓXIMAS ELEIÇÕES 

                   



 

BI 

Nome: Osvalda Cuambe   Maior Virtude: Boa irmã 

Local de Nascimento: Inhambane  Ídolo: Daviz Simango 

Local onde Gostaria de Esta: Inhambane          Prato Preferido: Boa Matapa 

Côr Preferida: Preto. 

Maior Sonho: Ser Advogada 
Maior Defeito: Sou Chata 

 

BI- Foram julgados e 

condenados. O que acham que 

o juiz levou como matéria para 

esse efeito? 

Osvalda- Não entendo até hoje 

como isso foi possível pois, 

explicamos ao tribunal que nós 

estávamos fora do perímetro 

proibido para o tipo de acções 

que realizávamos, os 300 metros, 

mas ele não levou em conta por 

questões políticas e não da Lei. 

Acreditamos que até pode ter 

sido uma ordem que recebeu para 

executar. 

 

BI- Após a condenação. Como 

foram os dias na prisão? 

Osvalda- Foram muito difíceis. 

A sentença foi lida no dia 5 de 

Maio, e nós fomos transferidos 

dia seguinte para Ndlavela, onde 

chegamos as 9 da manhã. No 

mesmo dia recebemos a visita 

dos nossos deputados e dirigentes 

e depois fomos distribuídos em 

celas diferentes para que não 

estivéssemos no mesmo local. 

 

BI-  Como era convivência com 

as outras reclusas? 

Osvalda – Era uma convivência 

pacífica com a maior, embora 

houvesse algumas arrogantes. 

Depois de alguns dias aquelas 

pessoas que nos desdenharam na 

chegada, acabaram se 

apercebendo que éramos pessoas 

do bem. Começaram a conviver 

connosco aos poucos, embora 

também existissem as que se 

diziam frelimistas e que não 

queriam conviver connosco. 

 

BI- Na prisão com este 

tratamento de algumas pessoas,  

 

 

sentiu-se alguma vez 

arrependida por pertencer ao 

MDM? 

Osvalda- Não. Mesmo na prisão, 

jamais me arrependi em pertencer 

ao MDM. Quero lhe dizer que até 

banho e fezes tomei na cadeia por 

defender o MDM e isso não me 

abalou. O que quero é ver o 

MDM no poder. 

 

BI- Conta-me como foi isso? 

Osvalda- Mandaram-nos limpar 

fossas, e nos recusamos. Eu disse 

que existia o Município para isso, 

e eu estava ali apenas a cumprir a 

pena que o juiz me imputou. Esse 

posicionamento meu enfureceu 

as colegas da prisão com mais 

anos naquele local. Na altura que 

me dirigia ao banho, uma das 

reclusas apareceu com um balde 

de fezes e atirou para mim. Não 

ripostei, apenas proferi algumas 

palavras para a direcção da 

cadeia que veio de imediato.  

 

BI-E o tratamento com o 

pessoal de serviço da cadeia, 

como era? 

Osvalda- Bem por vezes eles nos 

humilhavam. Chamavam jovens 

da FRELIMO para que viessem 

dar palestras na cadeia, e nos 

obrigavam a assistir. Logo que 

ouvíamos os hinos partidários da 

FRELIMO, levantávamo-nos e 

íamos a um canto nosso 

conversar sobre o nosso partido. 

Para nós era absurdo, estamos na 

cadeia por defendermos o nosso 

MDM e aparecer um outro 

partido a insistir que os 

escutássemos, não podíamos 

admitir. Isso fez com que eles  

 

 

 

 

 

reconhecessem que realmente 

nós amamos o MDM, fez com 

que nos admirassem. 

 

BI- No dia da saída, conta-me 

como foi? 

Osvalda - foi um dia especial. 

Senti-me muito bem, muitíssimo 

feliz mesmo. Apesar da  hora ser 

inadequada, dado que fomos 

transferidas as zero horas e 

chegamos a Inhambane  as 7h e 

cada um de nós levava o que lhe 

pertencia. Saímos e marchamos, 

passando pelo tribunal da Cidade 

de Inhambane para que o juiz 

soubesse que os que condenou 

injustamente, estavam soltos. No 

mesmo dia fomos a Beira, no 

Congresso. Foi um dos melhores 

momentos da minha vida. 

 

BI- Finalizando. O que 

esperamos desta Osvalda. 

Osvalda- a Osvalda que temos 

hoje é uma Osvalda com mais 

garra para lutar pelo partido. A 

prisão foi me aumentar mais 

coisas na cabeça. Estou muito 

forte para defender a causa do 

partido. 

 

BI- Finalizando. Temos 

acompanhado que pessoas 

sofrem intimidação por serem do 

MDM. Qual é a mensagem que 

deixa a estas pessoas. 

Osvalda- Bem. Informo a estas 

pessoas que devem ter coragem. 

O partido no poder jamais 

deixará que ninguém se filie a 

outros partidos mas nós temos de 

ter consciência de que tal como 

aconteceu connosco, o partido 

não vai abandonar a ninguém 

seu. 

      Por: Evaristo Maússe 



 

Porquê tanta prodigalidade? (1) 
 

Por: Alexandre Teófelo (alexandreteofelo@gmail.com) 

 

 

m primeiro lugar importa 

referenciar que enobrece-

me bastante o ensejo de 

poder exteriorizar a minha 

sensibilidade no tocante a questões 

de capital importância que podem 

melhorar ou piorar a vida dos meus 

compatriotas moçambicanos, 

consoante as posições que forem 

assumidas pelos titulares do poder 

executivo (Governo), relacionados 

com a boa gestão da coisa pública ou 

definição de políticas acertadas 

cujos benefícios possam repercutir-

se imediatamente ou a curto prazo 

na vida de todos os moçambicanos, 

desde as ditas elites até ao mais 

paupérrimo e iletrado dos 

camponeses. 

Apesar da contínua atitude de 

desencorajamento por parte do 

actual Presidente da Republica, 

quanto às ideias que provém do 

povo moçambicano que não poucas 

as vezes tem chamado atenção por 

opiniões subsidiadas por provas 

cientificas no concernente a 

inviabilidade das politicas adoptadas 

pelo executivo que na sua 

esmagadora maioria se mostram 

inadequadas inexequíveis e 

desajustadas á nossa realidade. 

Ciente de todos os riscos de ser 

alcunhado de “ apóstolo de desgraça, 

distraído e tantos outros termos 

indignos de serem empregues por 

pessoas que tiveram um bom berço 

(boa educação de base) proponho-

me assim ser chamado ao invés de 

calar a verdade, como diz a minha 

querida e amada e amada avó “ mais 

vale arrepender-se por ter feito algo 

(assumir uma conduta positiva) do 

que arrepender-se por não ter feito 

nada”, e no meu caso em concreto 

perante as politicas falhadas 

ordinariamente assumidas neste Pais 

é impensável a mínima possibilidade 

de arrepender-me. 

Tenho reparado com grande 

consternação os níveis de pobreza, 

penúria e nudez cada vez mais 

acentuados por parte dos cidadãos 

moçambicanos, e em simultâneo o 

inexplicável enriquecimento ou 

endinheiramento de uma minoria em 

prejuízo dos demais. O mais 

alarmante é que os actuais detentores 

do poder político agem e tem feito 

pronunciamentos que distanciam-se 

significativamente da realidade, tem 

se dito na linguagem popular que o 

Estado não tem dinheiro para prover 

as necessidades públicas, furtando-

se desse modo a prestação de 

serviços e bens ao cidadão á título de 

consumo passivo. 

Não é coerente um Estado “ 

sem dinheiro” ter vinte e oito 

ministérios, com todos os encargos 

que estes representam ao erário 

publico, desde a aquisição de 

viaturas protocolares para os 

Ministros e Vice- Ministros, casas, 

salários exorbitantes, viagens, 

guarda-costas e tantos outros 

poderes funcionais que sufocam ou 

directamente vão abocanhar a verba 

que muito bem podia ser destinada a 

outros fins relevantes para os 

moçambicanos, nomeadamente a 

construção de hospitais, escolas e 

estradas. 

 

…..Continua na próxima edição.
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Actividades comemorativas do 18 de Abril 

 

 

A Primeira Edição do Factos 

em Fotos apresenta imagens de 

algumas actividades 

organizadas pela Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo, no quadro da semana 

comemorativa aos Presos 

Políticos de Inhambane. Bom 

apetite ao olho que sabe 

degustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A atenção dos quadros das Ligas da Juventude e da Mulher, participando na acção de Formação em Estratégia Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadros do MDM. Alguns pousando um pouco “sérios” ao flash, outros um pouco mais descontraídos 
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O Departamento de Informação 

e Propaganda da Liga da 

Juventude da Cidade de Maputo 

agradece a todos quanto 

mostraram-se satisfeitos com o 

nosso trabalho. Nada Sabemos, 

queremos continuar a aprender. 

Agradecemos aqueles que nos 

criticaram, aberta ou 

informalmente, são bem-vindas 

essas críticas pois, 

indubitavelmente, o nosso 

maior objectivo é sermos uma 

fonte credível de Informação do 

MDM. 

 

Entretanto, dados os custos 

elevados da produção deste 

nosso informativo, vimos 

através desta informar aos 

membros e simpatizantes do 

MDM que, a partir da 3ª 

Edição, o nosso informativo 

será impresso a preto e branco, 

sendo igualmente vendido a 

preço simbólico para a compra 

de materiais de impressão e 

cópias. 

 

Desta forma, aos membros e 

simpatizantes no geral, o nosso 

jornal será disponibilizado a 

15.00 mts (Quinze meticais), 

sendo que, aos quadros seniores 

e/ou de direcção e chefia do 

Partido, será vendido a 

20,00mts (Vinte meticais), A 

nossa maior aposta é trazer, a 

cada mês, informação para os 

nossos membros, daí que com o 

vosso apoio, estaremos 

disponíveis e preparados para 

vos informar. 

 

Ainda assim, para quem queira 

receber o jornal electrónico 

poderá enviar o seu endereço 

electrónico, e efectuar o 

pagamento antecipadamente, 

até ao último dia de cada mês. 

 

O Chefe do Departamento 

 

Evaristo Maússe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Colega! 

A sua ideia é fundamental para o 

sucesso desta publicação. 

Colabore! 

 

Para mais informações por favor 

contacte o Departamento de 

Informação e Propaganda pelo 

número: 827149219, ou pelo email: 

infopropagandaljcm@yahoo.com.br  


