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MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MOÇAMBIQUE
PRESIDENTE
DISCURSO DO PRESIDENTE DO MDM POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA II
SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL

Senhor Presidente da Mesa do Conselho Nacional;
Senhor Secretário-Geral;
Senhores Membros do Conselho Nacional;
Senhores Membros da Comissão Política Nacional;
Senhores Membros do Conselho Nacional de Jurisdição;
Senhores Delegados Políticos Provinciais;
Ilustres Assessores;
Senhores Presidentes dos Conselhos Municipais e das Assembleias
Municipais pelo MDM;
Senhores Membros do MDM;
Estimados membros da comunicação social;
Estimados Convidados; e
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
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Foram dois longos e prolongados dias de trabalho, cumprimos com a missão
deste Conselho Nacional, e demos um passo importante e firme para a nossa
participação nas eleições de 15 de Outubro, num ano de celebração do quinto
aniversário

do

nosso

partido,

o

partido

chamado

MOVIMENTO

DEMOCRÁTICO DE MOÇAMBIQUE – com uma sigla simples, de três
letras apenas: MDM.

Nós criamos um novo paradigma e estamos mostrando que não é preciso brigar
com ninguém. Pois as nossas campanhas têm trazido ao cenário eleitoral uma
juventude que ama Moçambique, que ama a liberdade. Ao longo da campanha
passada vi em muitos jovens, em centenas, em milhares deles, jovens como nós,
sonhando e lutando por um país melhor, mais justo e democrático. Onde os
políticos fossem servidores e não se servissem do povo. Agora somos chamados
para estas eleições de 15 de Outubro, onde o Conselho Nacional deliberou as
estratégias para o efeito, lembrem-se que para “Moçambique para Todos”
vencer, temos que arregaçar as mangas trabalhando no duro e duma forma
incansável, mobilizando os moçambicanos para estarem mais próximo ao
MDM e o MDM ao serviço de Moçambique.

Compatriotas,
Aprovamos aqui o nosso manifesto eleitoral, constituído por cinco Pilares a
saber: Desenvolvimento Económico e Criação de Emprego; Infraestruturas; Preservar a Paz e a Democracia e Consolidar a Coesão
Nacional; Desenvolvimento do Capital Social (Com enfoque para a Juventude
a nossa cara de Moçambique Dinâmico e a elevação do estatuto da Mulher);
Reforçar a Participação de Moçambique no Contexto Internacional.
Instrumento guia para as pretensões do nosso partido, cabe a todos estafetas
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vestidos a MDM passar a mensagem, para que os compatriotas possam usufruir
das ideias aqui lançadas.
O nosso combate é em favor dos interesses nobres dos moçambicanos e não
contra outros partidos políticos, e é com naturalidade que fizemos esse exercício
político, pois estamos conscientes de que todos os partidos são importantes para
a democracia, não há democracia sem partidos políticos, cada um de nós precisa
de assumir as suas responsabilidades e quem irá julgar e avaliar o mérito será o
povo de Moçambique.

Caros Amigos e Companheiros,
Quero com muita humildade agradecer aos moçambicanos a partir dos ilustres
presentes, a confiança que depositaram na minha pessoa, para ser o rosto destas
eleições presidenciais de 15 de Outubro pelo MDM, de modo a instalarmos
uma democracia politica, Social, Económica e Cultural.
Permitam-me nesta consagração dirigir uma palavra as moçambicanas e aos
moçambicanos, uma mensagem de confiança e esperança no futuro, podem
contar com MDM para juntos construirmos soluções, a sociedade de todos nós.
Seremos nós, moçambicanas e moçambicanos, todos juntos, com as nossas
capacidades, com as potencialidades do nosso país, com seriedade e trabalho,
que iremos ter no MDM o instrumento da nossa verdadeira libertação, a
libertação que só se conquista com dignidade, prosperidade, igualdade, justiça,
segurança e bem-estar.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Depois de termos vivido emoções inesquecíveis, durante os dois dias, é tempo
de partir para os nossos locais de trabalho e de residência.
Vamos partir com a confiança e a esperança revigoradas, principalmente por
saber que agora se impõe responsabilidades, acrescidas a cada um de nós.
Devemos compartilhar com os membros do MDM, simpatizantes e público em
geral, um Programa Eleitoral detalhado, tendo em conta as eleições que se
aproximam.
Não esperemos por nenhuma fórmula mágica; nenhuma acção milagrosa para
garantir o sucesso imediato e massivo do MDM. O que sabemos, da experiência
passada e recente, é que as vitórias duradoiras se conquistam, dia após dia, com
trabalho árduo, união, dedicação, imaginação, organização, criatividade e muita
perseverança.
Desejo a todos vocês um bom regresso aos locais de onde vieram. Aos que vão
viajar, tenham uma viagem segura. Precisamos de vocês todos, vivos, com
saúde e energia.
Onde puderem, compartilhem o entusiasmo que aqui viveram. Difundam e
divulguem a esperança que o MDM representa para a materialização do ideal
do Moçambique para Todos.
Vamos usar o poder da comunicação BOCA-A-BOCA. Esse será o nosso MSN
principal, em apoio aos que tiverem telemóvel. Nosso MSN, que significa
Mensagem Sem Número do MDM. Este MSN pode ser usado, tanto pelos que
têm como os que não têm telemóvel.
Com estas palavras declaro encerrada a II Sessão Ordinária do Conselho
Nacional.
Muito Obrigado!
Moçambique para Todos!
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Chimoio, 30 de Março de 2014
Presidente

Daviz Mbepo Simango

