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“Moçambique Para Todos significa garantir, igualmente, 

um Moçambique para Todos os Jovens” 
 

 

-Defende Presidente da Liga da Juventude da Cidade de Maputo-Adelino Simango, na tomada de 

posse do novo Conselho Directivo. 

 

  

 presidente da Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo disse, a 23 de 

Fevereiro, em Maputo, que a 

garantia de um Moçambique 

para todos, implicava 

igualmente a inclusão de todos 

os jovens. Para ele, o “pacto 

abstracto” assinado pela 

juventude para com o partido 

deve vincar.  

 

Adelino Simango falava 

momentos antes de conferir a 

posse, ao novo elenco da sua 

direcção, acção que teve lugar 

há dias, na Cidade de Maputo, 

tendo defendido como o 

culminar de um processo de 

reestruturação da Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo, rumo a sua 

participação pujante, nos 

desafios do partido, e do país, 

tendo como principal desafio, o 

próximo período eleitoral. 

 

 Simango mostrou-se 

preocupado com aquilo que 

chama de falta de políticas 

sérias, por parte do governo, 

para com os problemas da 

juventude:  

 

“Esta tomada de posse acontece 

numa altura em que assistimos, 

de forma bastante estupefacta, 

os trilhos que a juventude do 

nosso País, e em particular a da 

cidade capital toma, 

caminhando num abismal 

círculo maligno, perpetrado por 

aqueles que detém as rédeas do 

poder, no direccionamento 

desta camada social a um 

futuro que se coadune com as 

suas aspirações” disse.  

 

O presidente da Liga da 

Juventude prometeu que caso o 

MDM vença, os próximos 

pleitos eleitorais, várias 

medidas serão tomadas para 

revitalizar a juventude:  

 

É a estes jovens desprovidos da 

arte de sonhar um Maputo 

melhor que nos 

comprometemos, hoje, pois a 

nossa perspectiva é de criar as 

melhores condições de vida,  
continua na pag seguinte 

. 

O 

Acesse o blogue da Liga da Juventude em: 

juventudemdm.blogspot.com 

 

                   



 

 
Continuação da página anterior 

 

que passam por uma habitação 

condigna, uma política de 

emprego justa, a 

disponibilização de uma 

plataforma de entendimento na 

identificação e resolução dos 

problemas que afligem a 

juventude desta cidade. 

Concluiu. 

 
 

A NOVA DIRECÇÃO DA LIGA DA JUVENTUDE 

 

 
Adelino Simango discursando no encontro da 

tomada de posse da  nova direcção da juventude 

da Cidade de Maputo 

 

omaram posse os 

seguintes responsáveis 

de Departamentos e seus 

adjuntos: Departamento de 

Mobilização- Esmael Cassamo 

e Nélson Cristóvão; 

Departamento de Organização- 

Job Mutombene (que não tomou 

posse em virtude de ter sido 

nomeado para quadro nacional 

pela direcção do MDM) e Elsa 

Mussagi; Departamento de 

Informação e Propaganda- 

Evaristo Maússe e Celestino 

Victor; Departamento de 

Administração e Finanças- Rosa 

France e Albertina Sono; 

Departamento de Formação e 

Quadros- Ivan Andrade e 

Unécimo Raúl; Departamento 

de Desporto e Recreação- Luís 

Chigarisse e Paulo Silva; e o 

Departamento de Cultura e 

Religião- Filipe Nhombele e 

Mónica Bila respectivamente. 

 

Quanto à Comissão Política, 

tomaram posse os seguintes 

quadros: Salomão Lourenço,  

Jonito Pastola,  Tomás 

Silva, Nuno Miguel Merali 

Taju, Joaquim Fernandes,  

Eliseu da Glória, João Vicente 

Mangalhe, António Raúl 

Sitóe, Michel Olofsson 

e Osvalda Grabriel Cuamba. 

 

 

De recordar que o novo 

conselho directivo da Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo, tomou posse em 

virtude da dissolução, pelo 

respectivo presidente, da 

anterior direcção, no âmbito do 

melhoria de prestação da 

LJCM, nos desafios internos e 

externos. 
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MOÇAMBIQUE PARA 

TODOS OS JOVENS 

 

 
 

 



 

Quadro da Direcção da Liga da Juventude da Cidade de Maputo 

nomeado para o Secretariado Nacional do Partido 
 

-Trata-se de Luís Job Mutombene que, até a altura da sua indicação, ocupava a pasta de Chefe 

Departamento de Informação e Propaganda. 

 

  

uís Job Mutombene, 

quadro da Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo, e seu ex-Chefe de 

Departamento de Informação e 

Propaganda, foi nomeado pelo 

presidente do partido e 

ratificado pela respectiva 

Comissão Política, adjunto do 

chefe de Departamento de 

Informação do MDM, facto que 

decorreu na última reunião 

daquele órgão máximo do 

partido, que teve lugar no mês 

passado, em Gurué, na 

Província da Zambézia. 

 

 

 

Esta é a primeira vez que o 

Secretariado Geral, que 

continua com Luís Boavida, 

como seu timoneiro, funcionará 

com adjuntos de seus 

departamentos. 

 

Nas próximas edições traremos, 

em exclusivo, a entrevista com 

Luís Job Mutombene, colhendo 

a sua sensibilidade sobre a sua 

indicação para esta nova 

responsabilidade. 

Aniversário do partido 

Liga da Juventude da Cidade “canta parabéns” 

e corta bolo para o MDM 
 

embros da Liga da 

Juventude, procederam, 

em Março último, ao corte do 

bolo, em comemoração da 

passagem do 4º aniversário do 

Partido. 

 

O acto foi testemunhado, 

igualmente, pela Mãe da Liga  

 

da Mulher da Cidade de 

Maputo, Benedita Francisco, 

pelo membro da Comissão 

Política da Liga da Juventude 

Nacional, Munhanze, bem 

como das assistentes do 

Delegação Política da Cidade de 

Maputo, Gilda e Almina 

Francisco respectivamente. 

 

Todos os participantes deste 

momento foram unânimes em 

considerar de bom, o momento 

atravessado pelo partido, no que 

tange ao seu crescimento e 

fortalecimento, em apenas 4 

anos de criação

. 
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Luís job Mutombene, o 1º da fila 

MOÇAMBIQUE PARA TODOS OS JOVENS 

 

 



 

 

 

 

Sim, nós podemos! 
 

 

s palavras tem eco 
desejado quando são ditas 

para tocar corações. Sim 

Nós podemos, é a palavra com a 
qual iniciamos o nosso primeiro 

editorial, pois ela não é enunciada 

à toa, pelo contrário, foi por esta 
mesma palavra que o Mundo 

assistiu, à eleição do primeiro 

presidente norte-americano de 

ascendência africana. 
 

 

É esta palavra que nos dá força 
como movimento juvenil de 

massas, como movimento 

galvanizador de iniciativas 

construtivas para o crescimento e 
fortalecimento do nosso partido, 

como escolha certa do eleitorado. 

 

Sentimo-nos orgulhosos por esta 

experiência de trazermos aos 
membros da Liga e não só, o 

nosso Boletim informativo, 

produzido e editado por meios e 
espíritos próprios. 

 

Sim, nós podemos construir 
ideias novas para o partido! Sim, 

nós podemos garantir que o 

manifesto do Partido, da Liga da 

Juventude e das demais 
organizações internas, seja 

publicado e publicitado, Sim nós 

podemos dar visibilidade ao 
MDM pois nós amamos o MDM! 

 

Com isto, não queremos dizer que 

está tudo acabado, de forma 
alguma! Sabemos que o caminho 

ainda é longo, as pedras ainda são 

muitas, enfim! Temos ainda 

muitos caminhos a percorrer. 
 

Damos graças a todos cuja 

contribuição, directa ou indirecta, 
sonharam connosco para a 

materialização desta iniciativa 

que hoje deu parto. Queremos 
demonstrar ao partido que deverá 

confiar nesta juventude, esta 

juventude tem muito a dar em 

prol da nossa nova organização. 
Este é o nosso pequeno contributo 

para um Moçambique Para 

Todos! 
 

 

O Presidente da Liga da 

Juventude da Cidade de Maputo 
 

Adelino Simango 

 

Liga da Juventude endereça moção 

de agradecimento ao Partido 
 

 

o dia da Tomada de 

posse, da nova 

Direcção da Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo, o respectivo 

presidente, Adelino Simango, 

procedeu a leitura da Moção 

de aprovação da política da 

Direcção do MDM na inclusão 

da Juventude nos órgãos de 

tomada de decisão, que dada a 

sua importância, 

transcrevemos na íntegra o seu 

teor: 

 

O Movimento Democrático de 

Moçambique, partido com 

poucos anos de existência, na 

arena política moçambicana, 

elegeu aquando da sua criação, 

a camada juvenil como o 

epicentro da gravitação das 

suas políticas inclusivas para 

um Moçambique Para Todos. 

Desde a sua criação, o partido 

tem sabido levar à letra e a 

peito a sua promessa, a nível 

interno, através de políticas de 

gestão que potenciam os seus 

recursos humanos jovens, 

colocando-os nos principais 

órgãos de tomada de decisão, 

na gestão diária do partido, a 

todos os níveis. 

 

Continua na página seguinte………….. 
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Sande Carmona  
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Evaristo Maússe 

 

Redacção 
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Cel: 827149219, 840400362. 

 

 

 

Continuação da página anterior……… 

 

Esta política interna do MDM, 

demonstra cada vez mais ao 

povo moçambicano no geral, e 

a juventude, em particular, o 

sentimento da responsabilidade 

do discurso político coerente e 

realizável, o que torna este 

partido, um local de Todos 

para Todos. 

 

Pelo que os membros da Liga 

da Juventude da Cidade de 

Maputo, reconhecem, saúdam 

e louvam a política da 

Direcção do MDM na inclusão 

da Juventude nos órgãos de 

tomada de decisão. 

 

Maputo, aos 23 de Janeiro de 

2013

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sande Carmona novo Porta-Voz do 

MDM 
 

 

A Comissão política do MDM, 

reunida no Distrito de Gurué, 

na Província da Zambézia, 

nomeou o Sande Carmona, 

como novo Porta-Voz do 

MDM. 

 

A nomeação de Senda, que é 

ao mesmo tempo Presidente da 

Liga da Juventude Nacional do 

MDM, demonstra mais uma 

vez a aposta do partido na 

camada juvenil, pois, outrora 

este líder da Juventude ocupara 

o cargo de vereador para a área 

de agro-pecuária, género e 

pescas no Conselho Municipal 

da Beira. 

A nossa próxima edição trará, 

em primeira mão, a entrevista 

concedida pelo porta-voz do 

partido ao Boletim da Liga da 

Juventude da Cidade de 

Maputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  


