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 “A decisão formal no dia 7 de Março para criação do Movimento 

Democrático de Moçambique assenta-se, basicamente, como 

alternativa governativa baseada na Boa Governação, Gestão 

Profissional, Atendimento aos anseios do Desenvolvimento Sócio-

económico dos moçambicanos, na perspectiva de um Moçambique 

Para Todos”. –Daviz Simango, Presidente do Movimento 

Democrático de Moçambique. 



MDM– 5 Anos de um partido com dimensão 

de uma Nação 
rios: Municí-

pios da Bei-

ra, Quelima-

ne, Chimoio 

e Guruè. 

Está igual-

mente re-

presentado 

em 51 Muni-

cípios do Pa-

ís, sendo 

que em mais 

de metade 

deles, cons-

titui uma 

força políti-

ca com capa-

cidade de contrabalançar na 

discussão de ideias que tra-

gam soluções para a vida dos 

munícipes. 

Nas comemorações desta efe-

méride, no ano passado, o Pre-

sidente do Partido, Daviz Si-

mango recordou as linhas 

mestras que cozeram a funda-

ção do MDM, como partido de 

esperança dos moçambicanos. 

“O MDM nasce da organiza-

ção de base, produto de uma 

auscultação popular de vários 

estratos sociais no pais em 

geral que acharam a necessi-

dade da existência de um par-

tido alternativo, com capaci-

dade humana e material para 

mudar a situação sócio-

económica dos Moçambica-

nos”. 

 

Recordando o que se disse 

sobre o MDM 

 

Um grupo constituído maiori-

tariamente por dissidentes do 

maior partido da oposição 

moçambicana, Renamo, lan-

çou este sábado uma nova for-

mação política que passará a 

ser conhecido por Movimento 

Democrático de Moçambique 

(MDM), em resultado daquilo 

a que eles designam de 

“Revolução de 28 de Agosto de 

2008”. 

“Portanto, como vocês viv-

eram de perto, houve um rep-

údio total, uma revolução du-

rante a qual, pela primeira 

vez, as bases da Renamo 

desobedeceram a liderança da 

Renamo desde aquele dia 

para sempre. Por isso nós 

chamamos de Revolução de 28 

de Agosto”, explicou Carvalho. 

Membro senior do MDM 

 

Jornal “A Vedade”  

 

  Cont na pág.seg....... 

A 7 de Março de 2009, nascia 

na Cidade da Beira, província 

de Sofala, o MDM-Movimento 

Democrático de Moçambique, 

partido cuja acção tem servido 

para dar lições de como pode 

se fazer política em Moçambi-

que. 

Logo após a sua constituição, 

surgiram algumas vozes do 

panorama político nacional, 

que habituados a ver partidos 

formados por ideais mercená-

rios, deram o MDM o estatuto 

de “Nado morto”. 

Volvidos 5 anos, o MDM já fez 

história muito maior do que a 

sua idade política, a ser actu-

almente, o único partido da 

oposição que governa territó-
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Cont..da pag anterior.. 

O presidente da nova organiza-

ção política moçambicana disse 

também que “uma vez no po-

der o MDM pensa que podemos 

mudar o destino do país”. Fri-

sou que “a economia está con-

centrada num pequeno grupo 

de pessoas” e exortou para que 

se trabalhe para mudar este 

estado de coisas. “As oportuni-

dades têm que ser iguais para 

todos os moçambicanos”, de-

fendeu 

 Canal de Moçambique 

   

De acordo com um documento 

lido na abertura da Assembleia 

Constituinte do MDM, “o ano 

de 2009 é decisivo para a de-

mocracia em Moçambique. O 

país corre risco de retorno ao 

monopartidarismo, sob a capa 

de democracia. A questão que 

se coloca é que uns mantêm 

um bipartidarismo fictício, e 

outros procuram impor um re-

gime de partido único”. 

“O MDM nasce justamente 

para que não estejamos pas-

sivos, a observar. Com as 

eleições gerais e provinciais de 

2009 é possível evitar a capitu-

lação da nossa democracia”, 

considera a nova organização 

política. 

O MDM assume ainda que 

“não quer ser mais uma força 

política”, mas, sim, uma força 

política capaz de preencher o 

enorme vazio existente na vida 

política moçambicana”. 

Diz ainda o documento que es-

tamos a citar que “o MDM es-

pera aglutinar no seu 

pensamento as aspirações de 

todas as classes sociais, incluso  

dos marginalizados e desiludi-

dos. Para tal, irá criar um pro-

grama de acção claro e capaci-

dade organizativa e mobili-

zadora”. Idem 

 

O MDM, poderá ocupar um 

lugar privilegiado no cenário 

político nacional, tudo de-

penderá da coesão, responsa-

bilidade, coerência, projecto 

político sério e realizável, sen-

tido patriótico, entrega dos 

membros ao projecto do 

movimento e muito mais  

Blog “ O Quotidiano de 

Moçambique”. 

 

Os promotores do movimento 

que levou Daviz Simango a re-

conquistar a presidência do 

município da Beira, na sua 

maioria personalidades des-

contentes com o actual rumo 

da RENAMO liderada por 

Dhlakama, acabaria por 

evoluir e transformar-se num 

partido político a que têm 

aderido muitas figuras de 

cúpula do maior partido da 

oposição (caso da líder da ban-

cada parlamentar, Maria Mo-

reno, e do porta-voz, Eduardo 

Namburete), cuja assembleia 

constituinte se realizou no 

ú l t imo  f im -de -semana .   

 

De acordo com o porta-voz da 

nova formação política, Ger-

aldo Carvalho, o MDM nasce 

com o propósito de se apresen-

tar como uma alternativa 

política capaz de evitar que o 

enfraquecimento crescente da 

oposição, acentuado com o 

quase desaparecimento da 

RENAMO nas autárquicas de 

2007, conduza a uma hegemo-

nia da FRELIMO e Moçam-

bique volte, agora por via elei-

toral, “a ser um sistema mo-

nopartidário”.   

Portal “Notícias Lusófonas” 
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A nossa responsabilidade como esperança 

de 22 milhões de habitantes 

Editorial Boletim Informativo 

Chegámos aos cinco anos de 

idade. Tempo suficiente para 

que, como partido politico, 

tenhamos conseguido aprender 

com os nossos erros, transfor-

mando-os numa oportunidade 

de melhorarmos o  nosso de-

sempenho no âmbito das re-

sponsabilidades que assumi-

mos: garantir um Moçambique 

Para Todos. 

 

É insofismável que somos 

uma força política pujante, 

construída pelos esforços unos 

de todos os moçambicanos 

que almejam inclusão social, 

aqueles que não se identificam 

nos caminhos sinuosos pelos 

quais se guiam os destinos de-

ste País, actualmente. 

 

Em cinco anos, fomos capazes 

de demonstrar ao Povo 

Moçambicano, a realística ca-

pacidade de prover mudanças, 

quando assumimos esta neces-

sidade. 

 

Hoje, não temos nada que te-

mer. Temos que trabalhar. Te 

mos que garantir que não se-

jamos objectos de simples 

adorno politico nos pequenos 

ganhos já obtidos. Não nos 

sintamos estáveis, no co-

modismo daquilo que conse-

guimos alcançar. Temos re-

sponsabilidades e devemos as-

sumí-las com mais responsa-

bilidade ainda. 

 

A grandeza do MDM estrapu-

lou, há muito tempo, a dimen-

são de rebelião provinciana. 

Somos hoje, uma Nação que 

cresce sem parar, alimentada 

por todos aqueles que nos 

vêem como a única tábua de 

salvação nesta selvática forma 

de viver a que a irresponsabili-

dade do actual governo nos 

bafejou. 

 

Estamos cientes que nós, Liga 

da Juventude do Movimento 

Democrático de Moçambique, 

tenhamos um papel preponder-

ante na alimentação dos nos-

sos sonhos libertários, em-

buídos pela mesma veia que os 

libertadores de ontem, ainda 

comprometidos pelos nobres 

ideais, entregaram-se incondi-

cionalmente para atingí-los. 

Não estamos sós, temos mil-

hões de jovens moçambicanos 

que, tal como o canto do galo 

que alerta sobre o início de um 

novo dia, o MDM marca o 

início de uma nova era no 

capítulo da inclusão política, 

económica e social, no qual, 

cada um de nós, dentro das 

suas responsabilidades e opor-

tunidades, luta para garantir a 

efectividade do Moçambique 

Para Todos. 

 

Estamos prontos para acarretar 

as consequências das nossas 

escolhas, nunca as tememos: 

Não somos covardes. Honra-

nos lutar destemidamente pela 

causa nacional, apoiando-nos 

nos vários exemplos das nos-

sas lideranças, do passado e do 

presente, pois queremos no 

fim desta nova jornada, ser-

mos referência dos nossos 

continuadores do futuro. 

 

 

Evaristo Maússe 

(emausse@sapo.mz) 



 

Definição, composição e 

competências 

 

A Comissão Política Na-

cional é o Órgão de Direcção 

Política, Ideológica e de con-

sulta permanente do Partido. 

Compõem a Comissão Poli-

tica Nacional: 

 

a) O Presidente do Partido 

que a preside; 

b) O Secretário-Geral; 

c) Onze Membros eleitos 

pelo Congresso. 

 

Participam nas reuniões da 

Comissão Política a convite 

do Presidente do Partido: 

a) O Chefe da Bancada Par-

lamentar na Assembleia 

da República; 

b) A Presidente da Liga da 

Mulher; 

c) O Presidente da Liga da 

Juventude; 

d) Outros Membros de Co-

missões Especializadas. 

 

Compete à Comissão Política 

Nacional: 

 

a)Coordenar todas as activi-

dades do Partido em confor-

midade com as directrizes 

fixadas pelo Congresso e 

Conselho Nacional; 

b) Nomear e Organizar o Ga-

binete da Campanha Eleitoral 

Central; 

c) Tomar posições sobre os 

problemas políticos do mo-

mento; 

d) Deliberar sobre a apresen-

tação de candidaturas de 

eleições e aceitação de cargos 

públicos providos por nomea-

ção; 

e) Elaborar directivas políti-

cas e ideológicas do Partido 

para a regulamentação da 

vida interna do MDM, não 

expressamente previstas nos 

presentes Estatutos; 

f) Pronunciar-se sobre 

orçamentos e contas do MDM 

e sobre as demais actividades 

do Secretariado Geral; 

g) Propôr ao Conselho Na-

cional o estabelecimento de 

coligações ou frentes, bem 

como associações ou filiações 

internacionais do MDM; 

h) Elaborar e apresentar o re-

latório das suas actividades 

nas sessões do Conselho Na-

cional, para aprovação. 

 

Reunião e quorum 

 

A Comissão Política Nacional 

reúne-se ordinariamente de 

três em três meses e extraor-

dinariamente sempre que o 

Presidente do MDM convocar 

ou a requerimento de um 

terço dos seus Membros. 

A sessão da Comissão Poli-

tica Nacional tem lugar com a 

presença de mais de metade 

dos seus Membros. 

Nas deliberações da Co-

missão Política Nacional o 

Presidente do Partido tem 

voto de qualidade. 

 

Jovem! Leia os Estatutos do MDM 

e saiba mais sobre o seu partido. 

A Comissão Política do MDM 

 Página 5 

Boletim Informativo da Liga da Juventude do MDM-Cidade de Maputo 



Pódio Boletim Informativo 

Boletim Informativo da Liga da Juventude do MDM-Cidade de Maputo 

“Mais coisas virão de acordo com  

as minhas capacidades” 
Diz Ednilton Madeira, 

Jovem da Liga da Juven-

tude que há dias ofereceu 

algo de especial ao 

MDM…...70 cadeiras. 

Ednilton Madeira, Jovem da 

Liga da Juventude, assumindo 

a pasta de Adjunto do Chefe do 

Departamento de Administra-

ção e Finanças, deu um grande 

exemplo aos de-

mais membros do 

Partido ao ofere-

cer, no mês de 

Março,70 cadeiras 

plásticas à Dele-

gação Política da 

C i d a d e  d e 

Maputo. 

“O meu objectivo 

é ajudar ao par-

tido. É um partido 

em construção, o 

Partido é feito por 

nós, achei por 

bem dar este jeito 

para dar ao nosso 

partido. Mais 

coisas virão de 

acordo com as 

minhas capaci-

dades e espero 

que poder incentivar aos 

outros membros no sentido de 

fazerem tudo que poderem pelo 

MDM”-Enfatizou  

Ednilton Madeira, disse ainda 

que o seu gesto tem como ob-

jectivo chamar atenção à todos 

os membros, sobre a necessi-

dade da Organização interna 

do MDM, dada a dimensão do 

partido Hoje. 

“Espero que ajude a organiza-

ção do partido, temos estar or-

ganizados para que tenhamos 

condições ao nível das nossas 

responsabilidades de hoje pois 

há mais membros a aderir ao 

MDM por se identificarem com 

a nossa causa”-Referiu. 

Com esta oferta, a Delegação 

Política da Cidade de Maputo 

passa a dispôr de mais cômo-

dos para os seus membros que 

vem crescendo a cada dia que 

passa. 

Redacção 

Caro Membro e Simpatizante do MDM 

A Mudança começa Hoje! Vai já ao posto de re-

censeamento eleitoral e obtenha o seu cartão de 

eleitor, com vista a sua participação nas eleições 

Gerais e das Assembleias Provincias. 

O recenseamento eleitoral decorre, em todo o 

País, de  15 de Fevereiro a 29 de Abril  de 2014. 
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Ricardino Zandamela é o homem que se segue 

Distrito KaMubukwane com novo Presidente da Liga 

Ricardino Zandamela foi apresentado 

no passado dia 18 de Fevereiro como 

novo presidente da liga da juventude 

a nível do distrito Kamubukwana em 

substituição de Adérito Maperra, que 

vai assumir as pastas de Adjunto do 

Chefe  do  Departamento  de 

Informação e Propaganda da Liga da 

Cidade de Maputo.  

A apresentação teve lugar no centro 

infantil Éfata onde estiveram 

presentes, entre outros, os membros 

do partido a nível do distrito, jovens e 

membros da liga da mulher. 

Após sucessivos adiamentos na 

escolha de quem substituiria Adérito 

Maperra na presidência da liga da 

juventude a nível daquele distrito, 

que também já ostentou o título de 

DM-5, a Liga da Juventude distrital 

soube indicar a pessoa que julgava 

certa. 

 Com 25 anos de idade e formado em 

sociologia pela Universidade 

Eduardo Mondlane, o novo timoneiro 

da Juventude do MDM de 

KaMubukwana é residente no Bairro 

25 de Junho B” 

A indicação de Zandamela teve o 

forte apoio do presidente cessante 

inclusive da sua direcção que de 

forma unânime deram luz verde em 

torno de sua nomeação. Zandamela 

foi apresentado pelo delegado político 

do distrito Kamubukuana aos 

membros numa cerimónia destinada 

a apresentação do delegado do bairro 

do Zimpeto que teve lugar no centro 

infantil Éfata, onde participaram 

vários membros do partido a nível 

distrital concretamente, a liga da 

juventude, a liga da mulher, os 

delegados dos bairros, membros da 

direcção entre outros convidados. 

Ricardino, antes de assumir a nova 

pasta que lhe foi incumbida, 

respondia pelo departamento de 

informação e propaganda da liga do 

distrito Kamubukuana, e passara 

igualmente pelo Departamento de 

Organização, tendo ainda assumido 

as pasta de Presidente da Liga da 

Juventude ao nível do bairro 25 de 

Junho B. 

Zandamela liderou a equipe do seu 

bairro, que operou nas eleições 

autárquicas do ano passado, desde o 

recenseamento eleitoral, passando 

para as fases de recolhas de 

assinaturas de apoio ao candidato 

Venâncio Mondlane, até ao culminar 

do processo eleitoral. 

Zandamela encontra a liga num 

momento bastante crucial, pois terá 

para si a nobre tarefa de dar 

continuidade ao magistroso trabalho 

que vinha sendo elaborado pelo 

presidente cessante e sua equipa. 

Porem herda uma estrutura de 

direcção renovada, contudo bastante 

sólida, tendo como o maior desafio 

motivar a sua equipa de modo a 

impulsionar maior dinâmica ou pelo 

menos igual na estruturação dos 

bairros que compõem o maior distrito 

dos 7 da cidade capital, entre outras 

actividades de modo a garantir que 

este distrito continue a ser um 

exemplo a seguir perspectivando a 

vitória as próximas eleições gerais, 

legislativas e provinciais. 

Zandamela integrou a equipa da 

anterior direcção que visitou 

enumeras vezes os 14 bairros do 

distrito  Kamubukuana numa 

gincana de 5 meses consecutivos, 

tendo contribuído em debates, 

estratégias e outras actividades que 

deram visibilidade ao grupo.  

Adérito Mapera 

A Liga da Juventude da Cidade 

de Maputo, tomou parte em 

peso, nas comemorações do 3 de 

Fevereiro, dia dos Heróis Na-

cionais. 

Com uma comitiva composta 

pelo Conselho de Direcção e Co-

missão Permanente e outros 

membros, a Liga da Juventude 

presto homenagem aos heróis 

Nacionais içando bandeiras da 

República e do MDM, cantando 

hinos que exaltam a unidade 

Nacional. 

Para além dos habituais cantos 

e danças, a Liga da Juventude, 

em coordenação com os outros 

membros do Partido marcou 

presença no desfile dos grupos 

alí presentes, pese embora 

tivesse sido deliberadamente 

“esquecidao” o desfile do MDM 

em detrimento de outros 

movimentos sociais ligados ao 

Partido no Poder. 

 

Magdalena Maguaje 

Liga da Juventude em peso no “3 de Fevereiro” 



 

A Passos Galopantes 
António Vicente Manganhe 

Temos Bancada na Assembleia da República (I) 

O  Movimento  Democrático  de 

Moçambique (MDM) fundado no 

dia 8 de Março de 2009 – por 

moçambicanos e moçambicanas 

de todas as idades na sua multi-

culturalidade e etnolinguística – 

em consequência da consciência 

de cidadania e de compreensão 

do “Espírito” da Democracia que 

se compadece com a diversidade 

do  pensamento  e  da  livre 

iniciativa  a  bem  do 

desenvolvimento colectivo e da 

historicidade de que todos somos 

proprietários, concorreu para as 

eleições  Presidenciais, 

legislativas  e  provinciais 

ocorridas no mesmo ano civil, 

tendo conseguido 8 mandatos na 

Assembleia  da  República, 

embora  excluído  em  diversos 

círculos eleitorais. 

A  Bancada  do  MDM,  na 

Assembleia  da  República, 

embora  minoritária 

comparativamente  às  duas 

outras Bancadas, tem vindo a 

demonstrar uma alta qualidade 

de  trabalho  em  equipa, 

admirável capacidade de leitura 

do perfil psicológico e do modus 

operandi  das  duas  outras 

bancadas, manifesta ainda um 

elevado  grau  do  sentido  do 

Estado, o que lhe faz ter uma 

ética do discurso impressionante 

que subtil e silenciosamente vai 

corroendo  os  miolos  e  as 

entranhas  das  duas  outras 

bancadas cujo discurso assenta 

na  agressividade, 

armamentismo  e  ad  persona.

(contra pessoas) e não ad doxa 

(contra opinião, ideia). 

Os moçambicanos que directa ou 

indirectamente elegeram a estes 

8  deputados  e  os  demais, 

provavelmente sentiram-se mais 

representados  e  muito  bem 

colocados e discutidos os seus 

interesses  na  sede  do 

parlamento. De facto, a Bancada 

do MDM para além de quebrar a 

bipolaridade  parlamentar 

introduziu um elemento decisivo 

na casa do povo: a priorização 

dos  interesses  públicos  e 

nacionais na agenda do debate 

do que os interesses privados e 

anti-nacionais,  o  que  era  o 

apanágio  das  duas  Bancadas 

cujo Partidos são eternamente 

belicistas  e  totalmente  anti-

povo. 

 

 

MDM 
POR UM 

MOÇAMBIQUE 

PARA TODOS 
ANOS 


