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Fiscalização do Recenseamento eleitoral

EDITORIAL

Presidente do Partido agradece aos membros envolvidos no
processo de Fiscalização

O Presidente do Partido, Daviz Mbepo
Simago, emitiu uma nota de
O MDM sendo um partido de grande responsabilidade, agradecimento em reconhecimento ao
conquistada devido a sua posição, em frente aos desafios trabalho efectuado pelos fiscais do
impostos pela conjuntura política e social moçambicana,
insurge-se em afirmar-se cada vez mais determinado a
impor-se como Partido de Todos e Para Todos, usando todos
os meios e mecanismos para fazer valer esta realidade.
Hoje, lançamos a nossa primeira edição com a missão de
informar o público sobre as nossas realizações, divulgando
as nossas idéias, opiniões e do que pensamos o que
Moçambique poderia ser para que todos os moçambicanos
se vejam nele refletidos. MDM NEWS é um espaço
informativo que desejamos consolidar com as actividades do
nosso partido.
Sabemos logo à partida, que a arte de informar e formar
não é fácil, pois, todos nós para que nos entreguemos ao
trabalho de base, devemos ter conhecimento de causa, isto
é, o que queremos, como queremos e por que queremos.
visionários porque sonhamos com uma sociedade mais justa
e mais equitativa, numa só palavra, sonhamos com MDM, durante o processo de
MOÇAMBIQUE PARA TODOS porque isso é possível. O nosso recenseamento
eleitoral,
que
país tem tudo para ser apetecível para todos os decorreu em todas as 53 autarquias
moçambicanos. Temos gente laboriosa, vasta terra arável, que irão acolher as 4as Eleições
muita água, bom clima, muitos recursos naturais, com estes Autárquicas em Moçambique.
meios podemos transformar o nosso país num verdadeiro Na nota enviada por si, a todas as
lugar onde nos sintamos felizes.
Delegações Provinciais do MDM, o
A batalha pelo MOÇAMBIQUE PARA TODOS envolve a todos Presidente do Partido disse ter
nós – homens, mulheres e jovens, sem qualquer tipo de consciência
das
dificuldades
exclusão. MDM NEWS tem por missão difundir estes ideais de enfrentadas pelos fiscais, e que foram
inclusão, justiça, paz e igualdade social de que tanto os superadas pelo sonho de construir um
moçambicanos almejam desde a Independência nacional.
Moçambique inclusivo: “Muitos dos
Para a nossa primeira edição vamos um destaque especial colegas passaram os sessenta dias
as noticiais sobre as eleições autárquicas a acontecerem a com fome, com sede, com detenções
20 de Novembro do ano em curso. O MDM vai participar em infundadas, noites em branco a pensar
todas as autarquias disputando um lugar só. Temos a nas artimanhas do dia seguinte, tudo
consciência das dificuldades que nos esperam, mas, o isto e muito mais passamos,
entusiasmo que nos embala é demasiadamente grande e a conscientes de que a nossa luta deve
vontade que temos faz-nos acreditar na vitória.
nos levar a Moçambique para Todos”.
Estamos convictos dos obstáculos que temos pela frente, Simango não se esqueceu igualmente
porém, temos a missão de vencer esta batalha. (Redacção)
de fazer menção aos desafios que
ainda nos esperam, no que tange

essencialmente à preparação e
participação
nas
eleições
autárquicas de Novembro próximo,
apelando a coesão e união para

garantir a vitória do MDM: “Vencer é
possível e nós já provamos isto, na
Beira e recentemente em Quelimane,
dai que a coesão interna, e o
comportamento
das
várias
lideranças do partido devem
convergir para Moçambique que
pretendemos construir, e reduzir a
miséria a que estamos sujeitos hoje”.
O Presidente do MDM recordou
igualmente aos membros do partido
a pautar pela observância das
normas internas na escolha dos
candidatos a candidatos as
Assembleias Municipais, através da
articulação e a coordenação interna
que permitam que todos os quadros
que se empenham no partido não se
sintam frustrados por supostas
decisões
egoístas
ou
discriminatórias. (Job Mutombene)
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Sediado em Bruxelas

Quadros do MDM recebidos no Parlamento Europeu
Por: Evaristo Mausse

A Comitiva do MDM era
composta pelo membro
da Comissão Política
Nacional e Chefe da
Bancada parlamentar do
MDM, na Assembleia da
República,
Lutero
Simango, bem como pela
Chefe das Relações
Externas,
Linette
Olofsson, e pelo membro
da Comissão Política e
vice-chefe da bancada,
Com
objectivos
virados
para
a
internacionalização do MDM, quadros do MDM,
foram recebidos, no mês de Julho último, na
Sede do Parlamento Europeu, sediado na cidade
belga de Bruxelas.
No parlamento europeu, a Delegação foi
recebida por Euros-Deputado Portugueses, dos
Partidos Socialista, Partido Popular, CDS e PSD,
onde trocou algumas impressões de relevo.

igualmente, de colher e trocar
experiências com partidos políticos
Europeus com o objectivo de obter um
entendimento de partilha, conhecimento e
possível acordo de cooperação bilateral
para o fortalecimento da democracia
interna
Em Portugal, a delegação visitou a Câmara
Municipal de Oeiras, a Câmara do Porto, e
na Alemanha manteve encontros com
a União Democrata-Cristã (CDU), partido
no poder naquele país, fundações e com o
núcleo do MDM em Berlin.

Agustinho Ussore.
A missão à Bruxelas, que passou igualmente
por Portugal e Alemanha, tinha igualmente
objectivos de divulgar o Partido, bem como
actualizar as comunidades sobre o Estado da
Nação, e revitalizar e criação de novos
núcleos, e lançar as estratégias para as
eleições Legislativas e Presidenciais de 2014.
A Comitiva do MDM teve oportunidade

No Centro de Conferências Joaquim Chissano

A Frelimo e Renamo encontraram uma forma de passar refeições à custa do Povo Moçambicano
Por: Job Mutombene

A Frelimo, partido no governo, e a Renamo
encontraram uma forma de passar refeições à
custa do dinheiro do Povo moçambicano, ao
marcar reuniões, sucessivas e improdutivas,
alegando estar a resolver assuntos relativos ao
desanuviamento tensão político e militar do
País.
É que, para o Porta-Voz do MDM, Sande
Carmona, não se explica que volvidos vinte
encontros do alegado diálogo, nada tenha, até
agora, deslumbrado como solução para este
assunto.
“Há falta de consideração para com o Povo
Moçambicano que dia e noite luta para
contribuir na construção do Moçambique para
Todos, e lamentavelmente ainda existem em
Moçambique pessoas sem noção de
administração do bem público, dai que estão a
manietar os moçambicanos com o pretexto de
dialogo que não existe. É uma forma de mata
bichar, almoçar, lanchar e jantar as nossas
custas, com o protesto de um dialogo, que já
provou não ser do interesse dos

moçambicanos.”-considerou.
O porta-voz do MDM criticou igualmente a
ausência do Presidente da República, quando
se trata de assuntos de interesse nacional, o
que demonstra a insensibilidade do Chefe de
Estado para com os problemas do Povo. “Não
temos Chefe de Estado, temos sim o homem
mais rico do País e que faz tudo mais alguma
coisa para manter os seus negócios em dia
em detrimento das suas responsabilidades
Estaduais. O senhor Guebuza tem uma dose
exagerada de arrogância e prepotência, o que
não compadece com a responsabilidade de
Estado”

Neste sentido, Carmona lança um apelo ao
Povo moçambicano no sentido de colocar
no poder, dirigentes que se mostrem
interessados na prevenção e resolução de
conflitos, e que se comprometam tudo faze
para garantir a Paz e estabilidade Política.
Garantiu igualmente que, como Partido
onde todos têm opinião e respeito pelas
ideias do Povo, o MDM jamais abandonaria
o interesse nacional em nome de agendas
obscuras que estão sendo seguidas pelo
actual governo.
“O MDM, é um partido que surgiu do Povo e
a sua vocação é servir os interesses do
Povo, o MDM dialoga e tem princípios
assentes no dialogo permanente, para
alem de que os seus órgão funcionam, e
estão ao serviço do povo. Com o MDM a
liberdade é total para todos e todos
contribuem para o bem estar dos
moçambicanos”- Concluiu.
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IIIº Encontro Nacional da Juventude

Liga da Juventude do MDM defende inclusão de todos os jovens nos órgãos de decisão do País
Por: Renato Muelega)

A Liga da Juventude
defendeu a necessidade da
inclusão de todos os
extractos sociais da
Juventude moçambicana,
nos principais órgãos de
decisão do País.
Este posicionamento foi
defendido na intervenção do
membro da Comissão
Política Nacional da Liga da
Juventude, Moisés Chenene,
no IIIº Encontro Nacional da
Juventude, que decorreu de
19 a 22 de Agosto, no posto
administrativo de Anchilo, Província de
Nampula.
Nesta intervenção, Chenene considerou
de inaceitáveis algumas situações que
acontecem com a camada juvenil
moçambicana, tais como a ostracização
de todos aqueles que pensam de uma
forma diferente.
“A participação dos jovens nos órgãos de
decisão ou na vida política do pais não
pode continuar a seu definida na base da
cor política partidária, devemos aprender

a abrir espaços para conviver com a
diferença e sem questionamentos. Não
devemos continuar a conduzir as decisões do
estado sobre orientação política partidária,
ou usar o Estado e o Governo para controlar
as associações, empresas, universidades,
comunicação social e todas as forças vivas
da sociedade para mutilar as suas vozes
como frentes de participação política e cívica
da juventude. Fica difícil falar de liberdade
quando toda a lógica de pertença se define
nos termos de “quem está connosco é amigo

e quem não está é nosso inimigo”Disse.
Ainda na sua apresentação, Moisés
Chenene, que intervia em
representação da Liga da Juventude,
lamentou o facto do Conselho Nacional
da Juventude, órgão que devia ser
interlocutor entre a Juventude
moçambicana e o Estado, estar a se
eximir da sua responsabilidade devido
a sua promiscuidade.
“infelizmente, o CNJ que temos hoje, se
transformou num grupinho de amigos,
constituído nos seus órgãos sociais
por jovens provenientes da mesma
organização, neste caso a OJM. Quebrando a
visão inicial traçada pelos jovens mentores da
ideia e os critérios de representação para se
constituir uma frente de participação
independente e imparcial”-Lamentou.
Para além de Moisés Chenene, a Delegação da
Liga da Juventude do MDM ao 3º Encontro
Nacional da Juventude esteve representada
pelos presidentes das Ligas Provincias de
Manica, Tete e Niassa .

Eleições Autárquicas de Novembro

MDM preparado para conquistar todos os municípios
Por : Evaristo Mausse

O MDM está preparado para conquistar todos os municípios nas Eleições Autárquicas,
que terão lugar a 20 de Novembro próximo, segundo deu a conhecer, há dias, em Maputo,
o membro da Comissão Política Nacional do Partido, Lutero Simango.
Lutero Simango, que é igualmente chefe da Bancada do MDM, na Assembleia da República,
defendeu este posicionamento apoiando-se no grau de preparação das eleições, por
parte dos membros do MDM, a avaliar pela aceitação do Partido pela população, bem
como pela qualidade dos candidatos escolhidos pelo MDM, que representam um
Moçambique Para Todos.
“Como sabe, já foram indicados todos os candidatos do MDM, nos municípios que
decorrerão as eleições, já forma igualmente escrutinados os pré-candidatos as
Assembleias Municipais, em conformidade com os preceitos estabelecidos pelo Iº
Congresso do Partido. O que posso dizer é que pela qualidade dos nossos candidatos, que provém de todos os quadrantes sociais, incluindo a
Sociedade Civil, bem como pela nossa aceitação, estamos preparados para conquistar o Poder”-Disse.
Questionado a forma como decorreu o processo de eleição dos candidatos a candidatos a Assembleia Municipal, Lutero Simango garantiu que o
mesmo foi realizado em conformidade com as diretrizes internas do MDM.
“Foi estabelecido que os pré-candidatos devessem sair da base (Bairros, distritos), e coube a cada Delegação Política efectuar a escolha, que
recaiu naturalmente àqueles que são de facto militantes do Partido, que lutam e dão tudo pelo partido, tendo sido este um dos grandes factores
para sua eleição”-Garantiu.
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Guerra à cumplicidade dos líderes da SADC

MDM poderá integrar a plataforma dos partidos da oposição
O MDM poderá integrar, nos próximos tempos,
a futura plataforma dos partidos da oposição
da Comunidade Para o Desenvolvimento da
África Austral, SADC.
A futura plataforma dos partidos da oposição
servirá de contrapeso às actuais relações de
cumplicidade entre os líderes da SADC,

associados aos movimentos de libertação e
partidos no poder.
Esta foi uma das recomendações do E-lection
Bridge Academy, um workshop sobre
formação política, organizado pela “Fundação
Konrad”, na qual tomaram parte 24
delegados provenientes da região Austral de

África.
Neste evento, foram debatidos, entre
outros, temas tais como: “Partido,
Campanha e os Eleitores. Quem influencia a
nossa opinião?”, “As nossas cores. As
nossas acções reflectem os nossos
valores?”, “ Campanhas que Colam!
Elaborando mensagens que ficam…e
permanecem!”.
Na reunião, foram feitas, igualmente, várias
apresentações, com principal destaque
para a realizada por Norbert Mao
(presidente do DP do Uganda), na qual
divagou sobre a experiência política usando
poucos recursos financeiros e fazer
comunicação política usando os meios de
comunicação (midia, meios sociais,
internet).

Orquestradas pela CPJ de Sofala

Jovens do MDM na Beira derrotam aspectro de intolerância Politica
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Num braço de ferro que
durou algumas horas, no dia
12 de Agosto último, na
praça da Juventude da
Cidade da Beira, a
Juventude do MDM derrotou,
mais uma vez, o espectro da
intolerância política que
ainda teima em manter-se
nas mentes dos dirigentes
das
organizações
da
Sociedade Civil.
É que, Arlindo Mentira,
Presidente do Conselho

Provincial da
Juventude,
(CPJ), abordou
o Presidente da
Liga
da
Juventude da
cidade da Beira,
no sentido de
instar os seus
jovensa se desfazer do uso
dos distintivos partidários
na cerimónia, e não tomando
da mesma medida para a
OJM, braço juvenil do
Partido no poder, cujos seus
membros encontravam-se
no mesmo local e trajados
de símbolos partidários.
A atitude daquele dirigente,
que à partida devia guiar-se
pela criação de condições,
para uma sã convivência
entre jovens de diferentes

associações
partidárias,
enfurreceu a juventude do
MDM que, mesmo com a
presença em massa da
polícia, não cedeu a tamanha
discriminação,
tendo
continuado a manifestar-se
contra esta actitude, através
de entoação de músicas
revolucionárias. Entretanto,
findo o diferendo, e com a
presença do representante
do Presidente do Conselho
Municipal, o vereador da
Juventude e Desportos
Samuel Mateus, realizou-se a
cerimónia da deposição de
coroa de flores, tendo de
seguida sido efectuada
marcha até ao Pavilhão dos
Desportos, local onde foram
feitas intervenções alusivas a
data.(Por: Jorge Muchanga)
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MDM aposta em candidatos de invejar
Por: Evaristo Maússe

Manuel de Araujo—Quelimane

Deviz Simango— BEIRA

Venâncio Mondlane—C. Maputo

Mahumudo — Nampula

Silverio Runguana—Matola

Fatima Couto — Nacala

O MDM foi a primeira formação política
nacional a apresentar os seus candidatos as
eleições Autárquicas de 20 de Novembro
próximo.
Fazendo jus à grandeza e dimensão Naconal
do Partido, o MDM apostou em uma naipe de
candidatos de invejar qualquer oponente
político, a avaliar pelo competência
profissional, robustez intelectual, bem como a
aceitação e carinho que os mesmos carregam
nas bases.
O MDM, um Partido de Todos para Todos,
apostou em politólocos, enginheiros, analístas
políticos,
docentes
universitários,
professores,
gestores,
comerciantes,
produtores agrícolas, jovens e adultos
dinâmicos que se comprometeram a carregar
a responsabilidade de dirigir os seus
respectivos municípios.
O MDM News apresenta, de seguida, todos os

Abdul Raimo—Ilha Moç.

Judite Sitoe— Xai– Xai

Zeferino João— Monapo

Em Sofala, S.Excia Presidente do Partido e
actual edil de Sofala, Daviz Simango,
concorre para a segunda maior autarquia
do País-Beira, João Germano Agostinho
para a Vila Municipal de Marromeu, Semedo
Armando Barreto para Nhamatanda, Daniel
Madeira Missasse para a vila de Gorongosa,
e José dos Santos Chiremba, para a cidade
de Dondo.
Na Província de Manica, foi indicado para
Chimoio, João Luís Ferrão; Rangel António
Mairosse para Catandica, Alone Timotio
Mussualho para Gondola, Delfim João Page
para cidade Manica e Albertino Alberto João
para Sussundenga.
Para Tete, se aposta na capital provincial
em Ricardo Alberto Frederico Tomas; em
Moatize, Horácio Raposo; Ulóngwè-Faunizio
Doudela e para a nova autarquia de
Nhamayabu o MDM apostou em José
Francisco Gimo.
Na “Terra do Côco”, Zambézia, Manuel de
Araújo, actual edil, concorre para sua
própria sucessão, em Quelimane, enquanto
que Lucas Mpepo, luta por Gurúè, Orlando
António para Milange, Gil da cruz Souza,
para Alto Molócuè, e Baptista Oliveira, para
a nova autarquia da Maganja da Costa.
Para a Província de Nampula, concorrem
pelo MDM, Mahamudo Amorane na Cidade de
Nampula, Fátima Riane em Nacala-Porto,
Faruk Abdala em Angoche, Abdul Rahimo
Satar, Ilha de Moçambique, Zeferino João,
em Monapo, Luis Constantino, para Ribáuè,
e Francisco Jamal, na nova autarquia de
Malema.
No Niassa, a aposta do MDM vai para Pedro
Baptista Salimo para Lichinga; Salvador
Eugénio Laica, Marrupa, Rita Alves para o de
Metangula, António Sicueia para o de
Mandimba, Isidro Ismael Sacur para o de
Cuamba.
Em Cabo Delgado, temos António Pejissane
Macanhinge, para a autarquia de Pemba,
Abudo Paulo Cardoso, para Mocímboa da
Praia, André Sarija, para Montepuez,
Silvestre Vicente Sepula, que concorre ao
cargo de edil de Mueda, e José Cassimo,
para o município de Chiúre.

candidatos a Presidência dos Municípios do
País:
Na Cidade de Maputo, o MDM apostou em
Venâncio Mondlane.
Para a Província de Maputo foram indicados
os candidatos seguintes: Cidade da MatolaSilvério Ronguane; Manhiça- Ananias Manhiça
e Boane-Justino Matola.
Em Gaza, foram anunciados para Xai-Xai,
Judite Sitoe; Chibuto-Pedro Manuel Bié; Macia
- Patrício Bonifácio; Manjacaze- Arnaldo
Zacarias e Chókwè-Euletério Mapsuanganhe.
Para a Cidade de Inhambane, concorre
novamente Fernando Nhaca, sendo que para
os
restantes
quatro
municípios,
nomeadamente Maxixe, Maxixe, Massinga,
Vilanculos e Quissico, foram indicados José
Rafael Siniquinha, Ivone Florinda Bernardo
Jamisse, Daniel Macaringue e Faustino Paulo MDM PRONTO PARA CORRIDA AS AUTARQUIAS
Nhanombe, respectivamente.
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Depositada a nossa candidatura na CNE

Que Venham as Eleições Autárquicas!
O Movimento Democrático de Moçambique,
MDM, procedeu na manhã do dia, 3 de Setembro
corrente, a sua candidatura as Eleições
Autárquicas que terão lugar, a 20 de Novembro
corrente, nas 53 cidades e vilas abrangidas
pelo processo.
Este é o culminar do processo de escolha de
candidatos à Presidência dos Municípios, bem

como para candidaturas a membros das
Assembleias Municipais, que vinha decorrente
desde que o MDM manifestou a sua
disponibilidade em participar no processo
eleitoral autárquico.
Falando à imprensa, momentos após
depositar a nossa candidatura na Comissão
Nacional de Eleições, CNE, o Mandatário
Nacional do Partido,
José de Sousa,
afirmou que após
aquele
processo,
serão desencadeadas
várias
acções
tendentes a dignificar
a nossa participação
nas
eleições
autárquicas.
“Como MDM temos
várias tarefas a seguir
a este processo, que
tem haver com a
formação dos nossos
delegados
de
candidatura, que vão

ser os fiscais no processo de votação, e
vamos envolver naturalmente todos os
quadros possíveis”-Garantiu de Sousa.
Na CNE, o MDM procedeu a entrega de
todas as candidaturas, aguardando a
notificação
para
suprir
alguma
irregularidade caso seja detectada, no
prazo de 5 dias após a notificação, pela
CNE, do mandatário do partido, de acordo
com o nº1 do Artigo 26 da Lei 7/2013, de 22
de Fevereiro. (Redacção)

É Job Mutombene quem garante

O MDM tem espaço para todos
Por:: Ismael cassamo

O Chefe do Departamento Nacional de
Informação e Organização, Luis Job
Mutombene, garantiu há dias, no Distrito
urbano KaMubukwane, na Cidade de Maputo, a
existência de espaço, no seio do MDM, para que
todos os membros e simpatizantes.

Mutombene, que falava numa reunião da Liga
da Mulher daquele distrito, à convite daquele
organismo local, chamou atenção aos colegas
que, ao invés de trabalhar, focam as suas
atenções para intrigas, fofocas e outro tipo
de comportamento que minam a convivência
entre os membros do MDM.
“Quero garantir que todos nós temos espaço
no MDM, todos nós somos úteis, daí que
devemos juntos, sem divisionismos ou
qualquer tipo de protagonismos, trabalhar
para garantir a vitória do nosso Partido, em
todos os pleitos eleitorais, tendo consciência
de que somos uma força una e indivisível, e
que cada um de nós tem um espaço neste
grande Partido”-Destacou
O encontro da Liga da Mulher do Distrito
KaMubukwana contou com a presença, entre

outros, do Delegado Politico do Distrito, da
Mãe da Liga da Cidade, dos quadros
nacionais da Liga da Juventude, bem parte
dos membros Direcção e Comissão Política
da Liga da Juventude da Cidade de Maputo.
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Discurso do Presidente do Partido na Fundação do MDM

Somos um Partido que veio para ficar
Por: Redacção

Cocorocó! Muito Obrigado! São estas as minhas
palavras, para vos agradecer esta fantástica
demonstração de cidadania moçambicana, este
vosso entusiasmo inesquecível.
Agradeço sobretudo a confiança que depositaram em mim, ao convidar-mas para liderar o
partido que acabamos de criar.
Mesmos os pessimistas; os que não acreditavam que as gerações do pôs - independência
possam reunir vontade e capacidade suficiente
para libertarem a Nação Moçambicana da vulnerabilidade e da dependência crónica; os que
duvidavam que a pluralidade moçambicana
possa produzir alternativas de desenvolvimento
real, viáveis e sustentáveis, a curto e a longo
prazo. Enfim, mesmo os mais cépticos olham
para esta iniciativa com interesse e curiosidade, perguntando: “Ate onde irão chegar?”.
Companheiros, acabamos de constituir, nos
termos da legalidade instituída no nosso pais o
Partido chamado Movimento Democrático de
Moçambique – com uma sigla simples, de três
letras apenas: MDM. E um galo que simboliza o
grito de despertar de todos os moçambicanos.
Por isso, neste momento de renovação da es-

perança da cidadania moçambicana, não posso deixar de dirigir uma palavra especial de
solidariedade aqueles que, por variadíssimas
razoes, se encontram em condições presentemente difíceis.
Refiro-me sobretudo aos homens e mulheres,
sobrevivendo por sua conta e risco, em condições miseráveis e humilhantes. Muitos não
resistem e imigram, a procura de melhor
sorte noutros países. Mas a maioria, nas
zonas rurais e cada vez mais também nas
zonas urbanas, desfalecem num pântano de
miséria e pobreza crónica.
O mesmo direi aos milhares de jovens, tanto
os que nunca tiveram oportunidades de ir a
escola, como os que depois de terminarem
seus estudos, enfrentam a triste realidade de
não conseguirem tirar proveito satisfatório
do que estudaram.
A todos estes jovens, o nosso apelo e simples
e franco: não deixem de acreditar nas vossas
capacidades, na vossa vontade de criar, inovar, vencer, produzir algo valido e serem donos da vossa própria felicidade, porque um
Moçambique melhor e possível..

Mas para além destes aspectos, existem
muitos outros que deverão merecer
atenção do MDM.
Assim, o que significa, então, LUTAR POR
MOCAMBIQUE, no fim da primeira década
do século XXI? O que significa lutar por
Moçambique, volvidos 34 anos de independência, e 17 anos de democracia multipartidária?
A resposta do MDM a estas questões é
simples e directa. Hoje LUTAR POR MOCAMBIQUE significa lutar por um MOCAMBIQUE
PARA TODOS.

ACREDITAMOS
QUE:
UM MOÇAMBIQUE
MELHOR PARA
TODOS É POSSIVEL

O Dia à Dia dos Candidatos do MDM
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Candidatos do Municipio da Beira

Candidatos do Municipio da Matola

Movimento Democrático de Moçambique, MDM, partido liderado por
Daviz Mbepo Simango, comemorou ontem 28 de Agosto de 2013, o dia
em que população beirense reevendica a expulsão do seu presidente
das fileiras da Renamo. No dia 28 de Agosto de 2008, o povo da Beira
uniu-se e marcharam a contestar exclusão do Simango para candidatar para o segundo mandato na presidencia do Conselho Municipal,
nesse mesmo dia, alguns apoiantes e simaptizantes do Daviz, foram
presos e mortos pela policia de Moçambique

Momentos em que Silvério Ronguane candidato do MDM à autarquia
da Matola oferecia o seu patrocínio aos jovens desportistas da
Machava-Bunhiça, acto este que infureceu os jovens da OJM que
apressadamente se fizeram no local do evento tentando inviabilizar
este momento ímpar na vida daqueles jovens

Em Pleno Dia Internacional da Juventude

EQUIPE TÉCNICA

Banda Municipal da Cidade de Inhambane Paartidariza o evento
Director: Luis Job Mutombene

Por: Alberto Nhamuche

A Banda do Conselho Municipal de Inhambane,
na Província do mesmo nome, partidarizou o
reportório musical, na cerimónia alusiva ao dia
12 de Agosto, dia Internacional da Juventude, ao
tocar hino do Partido Frelimo, naquele evento
público.
Este facto, que vem provar mais uma vez a
ingerência, lunática abusiva, do partido Frelimo
na organização e gestão dos eventos público foi
testemunhada tristemente pelos jovens de
todos os estractos sociais, que,
independentemente da sua côr políticopartidária, deslocaram-se a praça municipal.
A Liga da Juventude da Cidade de Inhambane,
que se fez presente no local, não se deixo
intimidar, tendo no seu estilo característico,
entoado hinos que apelam à unidade nacional, e
ao avanço da juventude para os desafios
presentes.

Assistiam impavidamente àquele cenário, o
presidente do Concelho Provincial da
Juventude, um órgão que à priori devia
representar os interesses da classe juvenil no
geral, sem distinção da côr política, bem
como o Presidnete do Conselho Municipal da
Cidade de Inhambane.
De uma forma ordeira e organizada, os
membros da Liga da Juventude da Cidade de
Inhambane, tomaram parte do envento, tendo
na ocasião se reencontrado o Juíz que
escamoteiou o Direito em detrimento do
umbigo, Alexandre Ndjovo, ao condenar
injustamente membros do MDM pelo crime de
ilícito eleitoral.
Momentos aóps a marcha, os jovens do MDM
tiveram ainda um momento de
confraternização, na qual xtraíram algumas
imagens que publicamos na presente
edição.Sem deliberadamente, o erro de tocar
no, a música partidária, durante um
eventopassado dia 12 de Agosto passado.
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