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Depois de Cabo Delgado e Nam-
pula onde paralelamente as vis-

itas e apoios que fez aos centros de 
acolhimento dos deslocados de guer-
ra em resultado dos ataques terroris-
tas na província de Cabo Delgado. 

Simango reuniu com os quadros pro-
vinciais naquelas parcelas do país, 
tendo trabalhado na cidade de Pem-

tornou a cidade de Maputo onde 
esteve há 18 de Setembro na altura 
para acompanhar a o processo de 
eleição de novo delegado político. 

Desta vez Daviz Simango, visitou a 
capital do país onde conferiu posse 
ao novo delegado político da cidade 
de Maputo, Jossias Macuácua. Na 
ocasião o presidente lembrou ao em-
possado o que se espera dele como 
delgado político da cidade de Mapu-
to, recomendando que trabalhasse 

ba, distritos da província de Cabo 
Delgado, e na cidade de Nampula 
na província do mesmo nome, fa-
zendo o acompanhamento da situ-
ação política do partido bem como 
avaliando o estágio e a aderência 
do partido naquelas províncias. 

O presidente do Movimento 
democrático de Moçambique re-

com todos para o bem do MDM. 
“Ninguém deve ser descriminado 
pelo seu passado”, disse Simango.

O presidente do MDM que tam-
bém tinha visitado a província de 
Inhambane onde acompanhou a 
eleição que deu victória ao com-
panheiro Artur Faducu para del-
egado político provincial, seguiu 
para a província de Maputo onde 
reuniu na cidade da Matola com os 
quadros da província no âmbito da 

sua visita as delegações provinciais.

Niassa também recebeu com júbilo 
e euforia o presidente do partido, 
que trabalhou naquela província do 
país no dia 28 de Setembro de 2020, 
tendo trabalhado com os quadros 
do partido na Cidade de Lichinga. 
Na ocasião foi eleito novo delega-
do político provincial que juntos 
dos membros irá trabalhar para 
que o MDM alcance os seus objec-
tivos nos próximos pelitos eleitorais. 

O novo delegado responde pelo 
nome de Florêncio   Fernando.
Depois de Niassa o presiden-
te do partido visitou a 29 de Se-
tembro a província da Zambé-
zia tendo trabalhado em Gurué.

Tendo iniciado a sua incursão no 
município de Gurué onde foi rece-
bido com muita alegria, compro-
vando a aceitação que o MDM tem 
naquele ponto do Pais, Simango 
reuniu com os quadros do partido 
a nível do distrito de Gurué com 
os olhos postos na Victoria para 
as próximas eleições autárquicas.
Simango trabalhou também na Ci-
dade de Quelimane onde foi rece-
bido pelos membros na noite de 
30 de Setembro. Em reunião com 
os quadros o presidente do MDM, 
no dia 01 de Setembro apelou 
a união e coesão no trabalho.
Depois da Zambézia o presiden-
te visitou a província de Tete que 
também conta com novo delegado 
político. Trata-se de Celestino Bento.

O presidente do MDM pretende revitalizar as bases do partido

Daviz Simango em digressão pelo país
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Aconteceu, no passado dia 
25 de Setembro a primeira 

edição da campanha somos filhos 
do galo, juntos por cabo delgado. 

O ponto mais alto da celebração 
aconteceu no bairro no bairro George 
Dimitrov, na delegação política do 
MDM Kamubukwana, onde reuniu 
no mesmo espaço quadros da liga 
da juventude da cidade de Maputo.

Trata-se de uma iniciativa da liga da 
juventude da cidade de Maputo que 
consistiu na promoção e valorização 
da imagem do MDM, bem como 
na solidariedade dos membros do 
partido com as vítimas dos ataques 
terroristas em Cabo Delgado.
O partido MDM através de várias 
plataformas tem se associado à di-
versa  correntes que directa ou indi-

rectamente tem apoiado o povo de 
Cabo Delgado, quer humanitária, 
social e psicologicamente. 

Recentemente o presidente do 
partido do galo visitou os centros 
de acolhimento de Cabo Delga-
do e Nampula, onde doou vári-
os bens alimentares, bem como 
roupas e outros bens entre os 
dias 21 e 25 do mês de Setembro.

A campanha aconteceu de difer-
entes formas, e em todo país. Os 
jovens acolheram em massa, ten-
do editado as fotografias dos seus 
perfis nas redes sociais adiciona-
ndo o tema da campanha e par-
tilhando. Outros fizeram alguns 
vídeos solidarizando-se com as 
vítimas dos ataques terroristas.
Emílio Navingo, antigo presi-

dente da liga da juventude dis-
trital do MDM, um dos promo-
tores da iniciativa, apresentou aos 
presentes, os elementos essen-
ciais e objectivos da campanha. 

Navingo disse “ O MDM é uma 
marca e precisa ser valorizada, 
devemos promover de todas for-
mas possíveis, devemos nos as-
sociar as causas sociais”. Navingo 
desafiou os jovens a criarem mais 
iniciativas para o bem do MDM.
A campanha Somos filhos do galo, 
juntos por Cabo Delgado, foi car-
acterizada pela apresentação de 
poesias em solidariedade com as 
vítimas dos ataques terroristas, 
declamadas por Alberto Sitoi, Mar-
nela Sitoi e Nivalda, como forma 
de estender apoio a quem precisa.

Somos filhos do galo, juntos por Cabo Delgado
Centenas de jovens aderiram a campanha em todo país
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A Liga da Juventude do MDM 
liderada pelo seu presidente 

Renato Muelega visitou as insta-
lações da secretaria do estado da 
juventude e emprego no passado 
dia 30 de Setembro de 2020, para 
acompanhamento das actividades 
realizadas por aquela instituição.

Renato Muelega fez-se acompanhar 
por Rosa France, chefe do departa-
mento de administração e finanças da 
liga da juventude, Adérito Maperra e 
Romão Rego , presidentes da liga da 
juventude da cidade de Maputo e da 
cidade da Matola respectivamente.

A comitiva juvenil do MDM foi re-
cebida pelo inspector-geral da secre-
taria da juventude e emprego, Acácio 
Beleza e e pelo director nacional da 
para os assuntos da juventude Roy 
Tembe que fizeram as honras da casa.

A equipa da SEJE deu a conhecer os 
objectivos, a estrutura e o funciona-
mento da secretaria do estado da ju-
ventude e emprego, tendo igualmente 
informado as iniciativas em curso, 
com destaque para o fundo de apoio 
a iniciativas juvenis, como o caso do 
programa EMPREGA, EU SOU CA-
PAZ, MEU KIT MEU EMPREGO.

Igualmente foi dado a conhecer a co-
mitiva o trabalho de formação profis-
sional levado a cabo pelo IFPELAC, 
bem como os serviços prestados pe-
los centros de emprego do a INEP a 
e o papel da SEJE no voluntariado, 
através do apoio técnico e finan-
ceiro às plataformas do CNJ e CNV.

Por outro lado a delegação do 
MDM felicitou o secretário do es-
tado da juventude e emprego, Os-
waldo Petrburgo pela nomeação 
ao cargo, assim como agradeceu 
pela informação partilhada, tendo 
manifestado o interesse em manter 
uma comunicação estreita e per-
manente com a SEJE na qualidade 
de entidade do Estado que trata dos 

assuntos da Juventude e Emprego.

A comitiva apresentou várias 
preocupações dos jovens ligadas a 
questão do emprego pois há mui-
ta expectativa a volta da instituição 
considerando os desafios actuais. 

Renato Muelega Visita SEJE
Com objectivo de conhecer a casa e estar a par das actividades realizadas pela Instituição
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Jossias Alberto Macuácua prestou 
juramento de tomada pos-

se como novo Delegado Políti-
co da Cidade de Maputo numa 
cerimónia bastante concorrida. 

A cerimónia solene de inves-
tidura decorreu na Delegação 
Política da Cidade de Mapu-
to e teve Início às  15 horas. 
No  seu discurso Macuacua prome-
teu trabalhar com todos membros,  
“ prometo ser Delegado de todos… 
                                                                             …. 
Companheiros, vamos djimar!!!”. 

Diante do Presidente do Partido e 
dos membros convidados emocio-
nou-os, falando do seu longo percur-
so no partido desde a pré-criação do 
partido em 2008, criação do partido 
em 2009 onde foi eleito primeiro 

presidente da Liga da Juventude da 
Cidade de Maputo, tendo sido tam-
bém membro do conselho nacion-
al eleito pela Liga e outros cargos 
ao longo do percurso partidário.

Lembrar que antes de ocupar o ac-
tual cargo, era membro da comissão 
política da Cidade de Maputo des-
de 2018, indicado pelo seu dis-
trito Municipal Kamubukwuana. 

Dezassete dias depois de ter sido 
eleito para dirigir os destinos da 
delegação política da cidade de Ma-
puto como Delegado Político da Ci-
dade de Maputo, toma posse numa 
cerimónia que contou pouco mais 
cinquenta convidados, incluindo 
o presidente do partido Sua Excia. 
Eng. Daviz Mbepo Simango, Dele-
gado cessante, companheiro Elísio 

Freitas, chefe da bancada parlamen-
tar do MDM, Membros da Comissão 
Política, direcção política da cidade e 
delegados distritais e Ligas da Mulher 
e Juventude, que são órgãos que su-
portam o partido como força motriz. 

No acto da investidura como for-
ma simbólica de passagem de po-
deres, recebeu do seu antecessor 
o Estatuto do partido, a Bandeira 
do MDM, , as chaves da delegação,  
da viatura, o martelo e o sino.
 
De recordar que os resultados que 
ditaram à eleição de Jossias Al-
berto Macuácua como Delega-
do, foram bastante confortáveis, 
onde venceu seu adversário Bu-
lafo, com uma maioria qualifica-
da, com mais de 90% de votos.

Macuácua empossado delegado da Cidade de Maputo
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Decorreu no passado dia 25 de 
Setembro no distrito Kamu-

bukwana,  a primeira reunião 
de quadros da liga da juventude 
do MDM na cidade de Maputo. 

O evento reuniu presidentes e algu-
mas estruturas distritais da liga da 
juventude bem como alguns quad-
ros convidados. Dentre várias activ-
idade que aconteceram naquele dia, 
destaque para o lançamento da cam-
panha somos filhos do galo, juntos 
por Cabo Delgado, que teve como 
principal objectivo a promoção do 
MDM e da solidariedade em apoio 
às vítimas  dos ataques terroristas. 
Houve também o lançamento do 
boletim informativo da liga da ju-
ventude da cidade de Maputo, Koko-
rikó de Maputo apresentado pelo 
presidente da liga da juventude da 
cidade de Maputo, Adérito Maper-
ra que também foi quem dirigiu o 
evento, tendo dito que a boletim 
tem o principal objectivo promover 
a imagem do MDM, da liga da ju-
ventude valorizando as suas acções.

A reunião de quadros contou com 
aproximadamente 50 jovens, obe-
decendo os cuidados para a pre-
venção do COVID-19. Este evento 
que contou com a presença da del-
egação distrital de Kamubukwa-
na que deu boas vindas aos jovens.

Durante a reunião a juventude reflec-
tiu em torno de dois temas, o primeiro, 
apresentado pelo companheiro Teles 
Nhanombe, que também é técnico 
de saúde, reflectiu sobre o activis-

mo juvenil em tempos do COVID. 
Teles falou da importância da 
prevenção e dos cuidados a 
tomar diante de uma situação 
de infecção pela doença. Foi um 
tema bastante debatido e os jo-
vens apresentaram várias inter-
venções enriquecendo o debate.
Ismael Nhacucue, apresen-
tou outro tema, reservado para 
o debate, que versava sobre a 
ideologia política do MDM. 

Ismael deu uma verdadeira aula 
de sapiência alimentando os pre-
sentes de vários conteúdos im-

portantes do partido, tendo falado 
do surgimento do MDM, fazendo 
menção ao histórico 28 de Agos-
to, importantíssimo para fundação 
do MDM a 7 de Março de 2009. 

Nhacucue revelou aos presentes 
que a 28 de Agosto os Beirenses 
saíram as ruas para manifestar apo-
io a favor de Daviz Simango na sua 

idente da liga distrital, Alberto Ndava 
Ndava, que diante dos presentes ju-
rou servir fielmente a causa do MDM.
A cerimónia foi marcada por três 
grandes actuações dos nossos com-
panheiros Alberto, Nivalda e Mar-
nela que brindaram aos participantes 
com emas bastante profundos so-
bre a situação de Cabo Delgado.

recandidatura a presidente do mu-
nicípio, tendo vencido a eleição 
do mesmo ano, sem apoio de nen-
hum partido político, tornando-se 
até hoje o único na história de 
Moçambique independente a venc-
er uma eleição nessas condições.

Nhancucue falou dos objectivos e dos 
princípios do MDM bem como gestão 
exemplar do MDM nos municípios 
por onde passou. Foi uma verda-
deira aula de sapiência que mereceu 
os aplausos de todos participantes.
A festa foi grande, marcada igual-
mente com a tomada de posse do pres-

Juventude do MDM na Cidade de Maputo reunida em 
kamubukwana
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Poema.
Tema: Paz Cabo Delgado.

Por : Marnela Henrique Sitoe
Temos agora um inimigo em co-

mum.
Que a todos esta a assolar.

Sem contar os desastres naturais, 
que também estão a preocupar.

Por que ainda viver em guerra?
Queremos a paz.
Guerra jamais.

Somos indivíduos da mesma terra.
Cidadãos da mesma nação.

Vencemos, se vivemos em união.

Queremos uma nação com tranqui-
lidade.

Queremos o barulho de felicidade.
E não disparos de sofrimento.

Nem suspiros de medo.
Porque a guerra é um tormento.

E com a guerra não há desenvolvi-
mento.

Por que não resolver conflitos numa 
conversa amistosa.

Por que atingir crianças e inocentes 
nessas ideias desastrosas.

Queremos a paz.
Guerra jamais.

POEMA
O dia nasce

Os raios da luz do sol aquecem a 
terra.

É novo dia
Solo fértil de uma terra sem guer-

ra.
Da natureza reinava o som dos 

grilos e pássaros,
Já era noite.

Luzes apagadas.
3xSOcorro...

Deus ajude-nos.
Só se ouviam gritos e gritos sem 
saber de onde vinham Já eram 

sons da impureza sobre espaço da 
natureza.

Cápsulas ao chão.
Corpos ao solo fértil.

O luto tomava conta do branco 
nato.

3xQuero sim.

Ouvir o silêncio do grito do socor-
ro.

Quero ouvir o silêncio das armas 
em Cabo-Delegado.

Quero ouvir o silêncio do sofri-
mento e choro do povo que clama 

pelo socorro.
Em viva voz no único socorro.

um povo de mesma raça, causando 
desgraça em famílias e crianças, re-
fugiando-se na vizinha Tanzānia.

Órfãos da desgraça, sem terra, sem 
cultura e sem educação.

Serão seres de outra nação?
Cade os que desceram do seu (4x4) 

For by For e juraram honrar e prote-
ger o povo desta nação?

3xSocorro
Eu quero ouvir.
Quero Ouvir.

Quero ouvir o silêncio de grito das 
armas de fogo em cabo-delegado

Quero ouvir o silêncio do sofrimen-
to do meu povo.

Para onde nos vamos.
És a questão.

Ser de sul não significa não ser um 
deles, clamamos pela mesma causa, 

Paz e Paz.

Afinal, Cabo-Delegado também 
Moçambique.

Todo nos demos sangue por esta 
pérola do indico.

Somos filhos do Galo juntos pelo 
Cabo-Delegado.

Titulo: Juntos pelo Cabo-Delegado
Autor: Artur Filipe Co550.

As apresentações tiveram lugar na reunião da liga da Juventude em kamubukwana no dia 25 de 
setembro

Jovens do MDM declamam por Cabo Delgado
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wa wena kufa swisivana.
Wontsé a wu vuli.

Kurhula, mubalu u kuluma bukwi-
ni,

U hluta tiganti ta va swile,
Mi kahima masochwa maghevenga 
tsungu. Vontsé, zwé tititi a va vuli 
u txikimisa swikosi swa swisiwani, 

kasi imani a nga tamelisiwa ngomba 
wo rhula

A ta chuva Cabo Delgado ku tenga.
NDza ku kohlwa kurhula, ndza 

rivala ngoye yaku.
A ndzi vuli kurhula wa matsoho, 

madla yexe

Na a yivela xitsungu kape-kape, va 
saina mavunwa a kwini kurhula,

Cabo Delgado wa mbomba
Vontsé, zwé tititi a va vuli

E-e  a ndzi vuli wena kurhula, 
khulu madzana mankaye makhume 

mankaye mbiri e-e.

Ndzi vula wena khurula u nga 
hlurulela vutomi mindjango Cabo 
Delgado u boxa timbita Mucimboa 

wa lwandle

Vontsé, zwé tititi a va vuli tingati 
ti xiririka u pendha matsovo ya 

Macomia

U ponyola matxombe, kupsuka 
minkothlo...

Vontsé, zwé tititi a va vuli
Tiko leri a ri na nwinyi, hi yo ngan-
ka kangaleni, hi hlautela mubhongo 

wa swibamo,

Na tona tindlala hi kamulela mu-
sizi wa tihlavu.

Cabo Delgado a nga na nyini 
Vontsé, zwé tititi a va vuli Khu-
rula,u pfumela vadokonya, vaku 
dikilida, u psukisa matinyo ya 

maxinyinyi Ka mavende, wena ni 
mfumo midokonya vukarhi ra rifo, 

Va fa Cabo Delgado uyo ethlela 
khurula.

Mfumu zwe TiTiTi a wu vuli 
nchumu U kwiyi khurula?

U dlayi ni vu xololi swi lhuma 
kutlula muthokazi, wena khurula 
wo rhwada matihlo swa nga ma-

hulwani, u fana ni mfumu mozwé 
TiTiTi u txetxetxe tinoti vanyimisa 

marumbo ni timpandla,

Va vitana timale, swisiwana swa fa 
Cabo Delgado Vontsé, zwé tititi a 
va vuli va hlomula vusiwana, khu-
rula wo rhwada a wu vuli nchumu. 

Cabo Delgado a nga na nyini...
Vontsé, tititi a va vuli

Kanimambo...

Mutsali: Alberto Sitoe
Muthokozeli: Alberto Sitoe

Muvoneleli wa tsalwa: Nelson 
Muyambo

Tiko leri ari na bava, Cabo Delgado 
a nga na nyini

Vozwé a va vuli
Hlanganyetha ndzilo kurhula Cabo 

Delgado,

nyaúsa tingati hlomulo kufuma 
mabazuka Moçambique...
Vuhosi rontsé ari vulavuli.

Lembe ro hundza vate pesu-pesu 
mudjeke, Vapsukisa Cabo Delgado 
va hluhluruta Makhwiri va la kufu-
ma. Nyamutlha vontsé zwé tititi a va 

vuli

Namuntla vontsé zwé tititi a va vuli, 
va londza mihlengo hi vito ra swisi-
wana Vatata makulete ya minkolo hi 

vuyivi.

Varhumela masochwa makohosela 
xitsungu

Vontsé, zwé tititi a va vuli
Vahisiwa  Mucimboa da praia,va 

chuviwa tihlavu va tiko
Cabo Delgado a nga na nyini Vontsé, 

zwé tititi Wa nyuvela maphepheni 
kurhula,

U lhuma minonwini ya swifumi,va 
holovisana ma parlamento, Cabo 

Delgado va fa, vontsé zwé tititi a va 
vuli...

Va hluhluruthela swihlangi, swi kula 
makhwiri hi tindlala, swi fufuta 
misava hile dzaku. Vadla maton-
yo-tonyo Kampfumo, va fa Cabo 

Delgado vontsé zwé tititi a va vuli u 
dzudza xidzundzu xa tinyimpi Cabo 
Delgado, u seketela maxaka ni nyini 



Kokorikó de Maputo:
Liga da juventude do MDM – Cidade de Maputo

Página 9

Obrigado, Freitas.
Ao nosso amado, querido, 

distinto, amigo, companheiro de 
grandes batalhas, delegado Elisio 
Freitas, enviamos os nossos sinceros 
agradecimentos pelo ícone que se tor-
nou para a nossa juventude e não só. 

Juntos sorrimos, cantamos, fes-
tejamos, choramos, batalhamos, 
conquistamos, dançámos, cor-
remos, enfim fizemos e vivemos 
muitas coisas boas, únicas das 
quais guardaremos eternamente.

A juventude te tem no coração, 
pelo exemplo, tanto como homem, 
tanto como nosso delgado.
Faltam-nos palavras para descre-
ver na plenitude a sua grandeza, 
nosso delgado. Segundo o presi-
dente d partido, Excia. Daviz Si-

mango “ Freitas é um homem de 
fibra, homem inegociável quan-
do o assunto é defender o MDM”.
As suas qualidades serão sempre a 
nossa inspiração: liderança, simpli-
cidade, bondade, responsabilidade, 
amizade, entre outros atributos.

A sua idade avançada engana há 
muitos…, porque apesar da idade 
tem espírito jovem, homem de 
terreno, que sempre esteve pre-
sente em todos os trabalhos de 
base, sábado sim, sábado sim, 
homem incansável e acessível, 
conhecedor de todas as ruas e es-
quinas da cidade de Maputo pelo 
trabalho e dedicação ao MDM.

Um líder por excelência que não 
manda fazer, mas vai junto, e faz 
com a sua equipa. Se for para correr, 
se for para não dormir, ele está lá.
Não sentiremos sua fal-
ta, porque estamos certos de 
que estará sempre connosco.
Consigo aprendemos muito, e, 
honestamente nunca teremos pa-
lavras ou gestos suficientes para 
lhe agradecer pela incrível e es-
plendida oportunidade que ded-
icou a causa durante estes quase 
10 anos como delegado político.

Agora inicia uma nova etapa na 
sua vida, nós, os teus jovens, dese-
jamos que seja feliz na sua nova 
missão. Estamos certos de que con-
tinuará a nos encher de orgulho.
Obrigado, obrigado e obrigado.
Adérito Maperra

HINO DO MDM
I

COOCORICO!... COOCORICO!...
Dia sete de Março de 2009

O galo cantou para todos o povo 
desperta

Gritando Moçambique para todos

CORO
MDM, MDM…

O Partido do tamanho do povo
MDM, sua missão

É construir Moçambique para todos
II

MDM é um partido inspirado no 
povo

 Clamando a democracia
Lado a lado com a Mulher e jovem

Construindo Moçambique para 
todos 

Obrigado Freitas !!
Editorial

Presidente da Liga da Juventude da Cidade: Adérito 
Maperra 
Conselho Editorial: Director e Coordenadores de sec-
tores 
Redacção: Adérito Maperra, Alberto Sitoi, Binel Baptis-
ta, Emílio Navingo,
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Celebração do dia da paz 

Jovens do MDM reflectem em torno da data

Kokorikó de Maputo:
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A Liga da juventude do MDM 
na cidade de Maputo, or-

ganiza um evento para reflex-
ão em torno do dia da paz que 
se celebra hoje 04 de Outubro. 

Esta data é resultado dos acor-
dos assinados em Roma no dia 
04 de Outubro de 1992 em Roma 
entre o governo Moçambica-
no e a renamo com objectivo de 

colocar o fim da guerra civil.

Passados 28 anos o país en-
frenta grandes desafios no que 
tange a efectivação da paz, pois 
as armas continuam a ceifar vi-
das no centro e norte do país.
O MDM defende a fórmula do 
diálogo franco, aberto e inclusivo 
para resolução dos problemas da 
zona centro e uma intervenção 
mais assertiva para a zona Norte.

O presidente do MDM participou 
no clamor por Moçambique orga-
nizado pelas igrejas no passado dia 
26 de Setembro de 2020, na praça 
da paz onde estiveram presentes 
várias individualidades, políticas, 
religiosas, entre outros convidados 

a orarem pela paz em Moçambique.
Na ocasião Daviz Simango disse que 
“manter a paz, exige mais do que ma-
nutenção da paz, credibilidade para 
buscar a paz, promover, incentivar o 
respeito aos direitos humanos e liber-
dades fundamentais para todos, exige 
acção, reforma e a inabalável deter-
minação de todos moçambicanos”.

Simango solidarizou-se com as víti-
mas dos vários ataques no centro 
do país, tendo dito “encorajamos 
ao governo para que tudo faça e 
que adoptem medidas reconcili-
atórias para o conflito do centro, sa-
bido a sua origem e as fragilidades 
dos nossos processos eleitorais de 
modo a darmos esperança as popu-
lações e prevenir conflitos cíclicos”.
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Marcha da Victória no Gurué
Simango na Matola, apontando o 
caminho da Victória!

Daviz Simango reúne com 
os quadros do partido em 
Nampula.

Membros do MDM em Quelimane 
saudando o seu presidente.

Daviz Simango na Zambézia preparando a máquina 
para a Victória do MDM.

MDM reunido em Niassa.


