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EDITORIAL 
Beira: 30 dias sem o seu mais carismático autarca 

Beira (O Autarca) – Faz hoje um mês que o Eng. 
Daviz Simango perdeu a vida, vitima de doença, num hospi-
tal sul africano, a 22 de fevereiro último. São os primeiros 
30 dias que a Beira está sem o seu mais carismático Presi-
dente Autárquico. A Beira ainda chora pelo passamento físi-
co de Daviz Simango. Os beirenses continuam inconforma-
dos com a notícia da sua morte. Muita gente na Beira diz 
não acreditar ainda que Daviz Simango morreu de facto. 

 

E, a reflexão que se nos ocorre apresentar por oca-
sião dessa passagem é que a Beira perdeu uma das suas ma-
iores referências. Daviz Simango representou o emblema da 
Beira e orgulho dos beirenses.  

 
 

 Quando Daviz  Simango  assu- 
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Frase: 

 

O mundo precisa de imprensa livre, que possa informar a verdade e 
trazer o mundo ao encontro do cidadão – Daviz Simango 
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miu a condução dos destinos da Beira, em 2004, estava-se 
perante uma Beira sem eira. Uma urbe sem rumo, uma Beira 
a beira do colapso e o que sobrava era apenas o seu nome e 
o estatuto de cidade que já se impunha a sua destituição, 
pois em termos teórico e prático já havia sido perdido. Havia 
se tornado uma cidadão fantasma, onde era preciso coragem 
para viver, no meio de tantas doenças e falta de cuidado, i-
mundice, fecalismo a céu aberto. O orgulho de ser beirense 
estava se perdendo; até que, um dia, o seu empenho por 
construir uma Beira melhor e próspera não demorou a des-
construir um passado sem precedente, melancólico, profun-
damente nostálgico e triste. 

Com Daviz Simango a Beira milagrosamente acor-
dou e rapidamente começou a farejar e o futuro que lhe era 
devido. O desenvolvimento e o modernismo começaram a 
surgir e rapidamente a tornar-se uma realidade vivida e vista 
por todos, a partir de dentro e fora da Beira. A cidade e os 
beirenses começaram a recuperar auto-estima. Já havia che-
gado o ânimo. 

Daviz Simango fez a Beira começar a andar e correr 
com seus próprios pés bem assentes ao chão, não permitindo 
tropeços nem cedências perante fenómenos adversos. 

 Daviz desafiou sem trégua todas teorias e práticas 
desvinculadas ao desejo da Beira e dos beirenses. 

Pena ter partido cedo demais, deixando para trás o 
cumprimento de um projecto de transformação e desenvolvi- 

 

mento que mesmo sem o seu comando directo exigiria dele 
o suporte necessário caso ainda fosse vivo. 

A Beira tornou-se precocemente órfã de um dos 
seus melhores ídolos, mas para trás ficam o seu legado, a 
sua visão, a sua sabedoria, ensinamentos. Daviz foi um guia, 
um farol que a Beira tanto desejou e teve. Figuras da dimen-
são de Daviz Simango reerguem-se e imortalizam-se. 

Os religiosos tem fé de que lá dos céus, junto do 
Reino de Deus o farol Daviz Simango continuará a iluminar, 
transmitindo a direcção certeira que a Beira e os beirenses 
devem continuar a trilhar rumo ao objectivo final que é 
construir uma cidade fundada no espírito desenvolvimentis-
ta, moderna, atractiva, resiliente, competitiva que ofereça 
uma vivência saudável, aprazível, segura, concorrida. 

Ainda bem que a nova liderança mostra-se compro-
metida a honrar os feitos e ideais do falecido Autarca Daviz 
Simango, àquem reiteramos a nossa gratidão pelo complexo 
trabalho que iniciou e desenvolveu em prol da Beira e dos 
beirenses. 

Que a sua ALMA descance em PAZ. 
Em sua memória, por ocasião da passage hoje de 30 

dias do seu passamento físico, O Autarca estabeleceu esta e-
dição especial que conta com depoimentos recolhidos junto 
de cidadãos que honram a figura do Eng. Daviz Simango, e 
recorda uma mensagem que o homenageado deixou regista-
da no Livro de Honra do Jornal, na qual enfatiza a importân-
cia do mundo ter uma imprensa livre.■ (Redacção) 

 

Biografia do Eng. Daviz Mbepo Simango 
Daviz Mbepo Simango (7 de 

fevereiro de 1964 - 22 de fevereiro de 
2021) foi um político moçambicano, 
ex-Presidente do Conselho Municipal 
da Beira.  

Daviz Simango é filho do ex-
Vice-Presidente da Frente de Liberta-
ção de Moçambique (FRELIMO), Uria 
Simango. 

Licenciado em Engenharia ci-
vil pela Universidade Eduardo Mon-
dlane, foi membro do Partido de Con-
venção Nacional (PCN) e da Resistên-
cia   Nacional  Moçambicana  (RENA- 

 
 

Daviz Mbepo Simango (07 de fevereiro 
de 1964 – 22 de fevereiro de 2021 

dente de todos os municípios em Mo-
çambique no ano de 2006.  

Daviz Simango era o candida-
to natural à sua própria sucessão nas e-
leições autárquicas agendadas para no-
vembro de 2008, mas a RENAMO op-
tou por nomear Manuel Fernandes Pe-
reira, antigo Delegado Político Provin-
cial do Partido e um dos seus deputa-
dos na Assembleia da República como 
seu candidato. Nessa altura, um grupo 
de militantes daquele partido político i-
niciou uma campanha para a candida-
tura independente de  Simango,  o  que 

 

MO). Foi premiado pela primeira vez 
pela revista Professional Management 
Review-Africa  como  o  melhor   presi- 
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veio a ser oficializado no dia 5 de se-
tembro. Nas eleições, realizadas em 19 
de novembro, Daviz Simango foi ree-
leito com 61,6% dos votos.  

Em março de 2009 apresentou 
o seu partido político, o Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM), 
na cidade da Beira, onde foi eleito por 
votação como Presidente.  

Em 2013 foi reeleito presiden-
te do Conselho Municipal da Beira, e 
em 2018 voltou a concorrer pelo Movi-
mento Democrático de Moçambique 
onde venceu as eleições contra a Rena-
mo e Frelimo. Este era o seu quarto 
mandato consecutivo desde 2004. 

Daviz Simango integrous tam-
bém o Conselho de Estado, por indica-
ção do actual Presidente da República, 
Filipe Jacinto Nyusi. 
 

Estudos 
O Engenheiro Daviz Mbepo 

Simango iniciou os estudos primários 
no Egipto na cidade do Cairo, passou 
pela escola Primária de Inharongue no 
Búzi e a cidade da Beira onde concluiu 
a 11ª classe. 

Depois de obter o grau de li-
cenciatura em Engenharia Civil pela 
Universidade Eduardo Mondlane em 
julho de 1989, frequentou estágios pro-
fissionais em Portugal na área de Fun-
dações em Pontes e Auto-estradas na 
empresa Construções Técnicas e Super 
estrutura de Viadutos e Túneis. Na Itá-
lia com a CMC em Estradas, Pontes e 
Viadutos e na África do Sul na área 
das Pontes. 

Cursou ainda Ciências Políti-
cas pela Academia de Sintra, Portugal, 
em 1992. Gestão de Recursos Huma-
nos e Relações Públicas na Universida-
de do Minho, em Portugal entre 1999 e 
2000. 

Nos anos 1990 e 1991 lecio-
nou como professor eventual no Insti-
tuto Industrial do Maputo. 
 

Mérito 
         

Dirigiu e executou diversas im- 
portantes obras de engenharia, com ele-
vada distinção profissional, desde 1992 
em diferentes regiões do país. 

Foi premiado pela revista Pro-
fessional Management Review-Africa 
como o melhor Presidente de todos os 
municípios em Moçambique nos anos 
de 2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Foi indicado pela revista The 
Africa Report como um dos 50 cida-
dãos africanos mais influentes. 

Foi premiado em 2018 pela 
Global Parliament of Mayors com o 
prémio “Dr. Benjamin Barber Global 
cidades Award”. 

Foi distinguido por duas vezes 
Figura de Ano do Jornal O Autarca. 

Para além do seu trabalho e  da 
 

família, o Engenheiro Daviz Simango 
reservava alguns dos seus momentos 
livres para a actividade espiritual – a 
igreja – e também a ir aos estádios 
desportivos para assistir ao futebol, 
uma das suas paixões. Era protestante 
e frequentava a Igreja de Cristo Unida 
de Moçambique. 
Morte 

Daviz Simango morreu no dia 
22 de fevereiro de 2021 (segunda-fei-
ra), 15 dias após cdelebrar o seu 57º 
Aniversário Natalício. Ele foi evacua-
do na noite de 13 de fevereiro (sábado) 
para um hospital na África do Sul de-
vido a um problema de saúde "repen-
tino". Não se conhecem ainda detalhes 
sobre a doença que tirou a vida ao líder 
do terceiro maior partido em Moçam-
bique.■ (Redacção/ Wikpédia/ CMB) 

 

DAVIZ representou o MELHOR 
para a Família SIMANGO 
 

Samuel Donatane Simango, primo do falecido 
autarca Daviz Simango 

 
Beira (O Autarca) – Samuel 

Donatane Simango, primo do falecido 
autarca Daviz Simango, é o seu parente 
directo do qual colhemos depoimentos 
sobre a figura em destaque nesta edição 
especial. O entrevistado é docente uni-
versitário, na cidade da Beira. 

“Na cultura Ndau eu seria o ir-
mão mais velho do Daviz. Sou primo 
do Daviz. Quando o Daviz vêem do E-
gipto para Moçambique, em 1974, o 
núcleo familiar em que ele viveu vive-
mos e crescemos juntos. Todo processo 
dele, até o casamento, fazer política ele 
sempre partilhou com a família e vivi 
junto com ele esse momento todo. Era 
um moço muito afável, mas muito re-
servedo” – situou-nos Samuel Donata-
ne Simango, sobre a sua relação fami-
liar   e  o  percurso  de  Daviz  Simango 

 
 

Samuel Donatane Simango: DAVIZ 
representou o MELHOR para a Família  

 

 

desde os primórdios. 
 Segundo o nosso entrevistado, 
Daviz Simango representou muita coi-
sa boa para a família. “Representou o 
melhor que a família tinha. Era uma 
pessoa solícita, uma pessoa sempre 
presente na família e, não só, era uma 
honra para a família”.  

Samuel    Simango    sublinhou 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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pelo que a família Simango passou, ele 
(Daviz) foi uma demonstração que de 
facto a família Simango pode se reer-
guer a partir de coisas positivas. 

“Ele corporizou a veia política 
que esta família tem desde o século 
XX. Saberá como ninguém que ele é o 
segundo filho do Reverendo Urias Si-
mango e da Celina Tapue. Uma família 
que já na década 50 fez política, parti-
cipou na fundação da UDENAMO, 
participou na fundação da FRELIMO, 
foi perseguida pelo colonialismo, ten-
do sido por isso que o pai (Urias Si-
mango) teve que fugir para o Zimba-
bwe onde continuou a desenvolver a 
missão religiosa. É por isso que o  pró- 

 

prio Daviz nasceu em Beia, não nasce 
em Moçambique”.  

Samuel Simango enfatizou que 
foi muito bom o percurso social, pro-
fissional e político do seu primo Daviz 
Simango. 

“Para nós, a família, foi uma 
grande honra termos tido esse indiví-
duo presente na nossa família. Daviz 
foi um indivíduo (…) difícil de com-
preender a sua figura Daviz. Daviz 
quando era mais novo era um indivíduo 
muito calado, um indivíduo que se res-
guardava bastante, um indivíduo foca-
do somente aos estudos.  

Depois que ele concluiu os 
seus estudos tornou-se um profissional 
de   referência,  um  profissional  que  a 

 

própria CETA (empresa construtora 
onde trabalhou) o tinha como referên-
cia.  

Saberá, também, que as pri-
meiras obras de construção civil que a 
Beira teve no Macúti foram feitas por 
ele. Depois trabalhou na construção ci-
vil em Tete, Gaza, Sofala e Inhamba-
ne”. 

A fonte considerou Daviz Si-
mango um homem prático, um homem 
de muita visão. “Daviz foi um homem 
trabalhador, um homem que não sabia 
o que era acordar depois das 7 horas. 
Era um homem muito trabalhador” – 
concluiu, carregado de semblante triste 
pela perda do seu ente-querido.■ (Re-
dacção) 

 

DAVIZ me marcou pelo seu carinho de ver as coisas 
bem feitas até ao pormenor 
 

Eduardo Elias, antigo Assessor de falecido Edíl 
Daviz Simango 

Beira (O Autarca) – Eduardo 
Elias é uma figura conhecida na cidade 
da Beira. Tornou-se um dos primeiros 
Juristas beirenses a residir na cidade da 
Beira. 
 Já foi Deputado da Assembleia 
da República e nos últimos tempos ac-
tuou como Assessor de Daviz Siman-
go. 

Ele descreve a figura do Daviz 
Simango como uma pessoa que procu-
rou ser íntegro, que trouxe vários pro-
jectos de desenvolvimento para a cida-
de da Beira e deu o seu contributo em 
prol da introdução e promoção da de-
mocracia no país. Lembre-se que além 
de Presidente do Conselho Autárquico 
da Beira, Membro do Conselho de Es-
tado, Daviz Simango notabilizou-se 
pela fundação do Movimento Demo-
crático de Moçambique (MDM), o ter-
ceiro maior partido moçambicano. 

O nosso entrevistado assinalou 
 

que um dos pontos mais importantes 
que reteve de Daviz Simango é o seu 
grande amor pela Beira, a sua bondade 
de fazer da Beira uma região onde to-
dos se sentissem satisfeitos e inclusos. 

“Há uma questão particular 
que a mim me comoveu bastante, a sua 
vontade de promover as pessoas, os 
seus colaboradores no ensino, no estu-
do. Várias pessoas que passaram por e-
le melhoraram os seus conhecimentos, 
conseguiram realizar- se com as bolsas 
que muitas vezes eram conseguidas por 
ele. Para além dos assuntos relaciona-
dos com a promoção do bem comum 
da Beira, essa questão particular que 
mencionei me faz com que sinto um 
grande vazio pelo desaparecimento fí-
sico dele”. 

Eduardo Elias referiu-se ainda 
ao cuidado extremo com que Daviz Si-
mango actuava no segmento profissio- 
nal. “Eu fui assessor dele no Municí- 
pio da Beira e o carinho que ele tinha 
pela vontade de ver as coisas  bem  fei- 

 

 
Eduardo Elias: 

DAVIZ me marcou pelo seu carinhode ver as 
as coisas bem feitas até ao pormenor 

 
tas até ao pormenor isso que cativava-
me imenso”.  

Frisou que quando fosse altura 
de processos eleitorais, sob sua lide-
rança o grupo de trabalho fazia de tudo 
para que de facto se preparasse com 
minúcia o processo, conseguindo- se e-
vitar, por exemplo, roubos de votos, e 
valorizando o sacrifício das pessoas 
envolvidas no processo. “Esse era o 
tom mais importante dele quando esti-
vessemos em preparação de proces-
sos”. 

Paralelamente, salientou a sua 
attitude minuciosa em tudo quanto 
fazia.  
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 viz sacrificava-se para evitar entrar em 

contradição com a legalidade” – su-
blinhou, visivelmente abatido com a 
morte do seu assessorado.■ (R) 
 

“Reverificava os documentos 
que ele mandasse minutar, os pareceres 
que eram submetidos para a sua assina- 
tura superior.  Neste  contexto  ele  não 

despachava sem verificar pri-meiro se 
de facto a informação está conforme a- 
quilo que era o espirito e a letra desse 
pensamento. Por outras palavras o Da-  

Daviz representa a imagem de tudo aquilo que 
                          eu sempre admirei 
Maria Pinto de Sá, Presidente da Casa do Artista 
 

 

Beira (O Autarca) – Maria 
Pinto de Sá é a Presidente da Casa do 
Artista na cidade da Beira. A Casa do 
Artista é um espaço privilegiado nesta 
autarquia. O espaço desenvolve uma 
importante parceria com a edilidade lo-
cal. No âmbito do projecto de constru-
ção do Parque de Infraestruturas Ver-
des da cidade da Beira, Maria Pinto de 
Sá deu seu contributo ao efeito decora-
tivo artístico patente nos respectivos e-
difícios e espaços abertos. Lembra com 
bastante emoção a figura do Daviz Si-
mango e, sobretudo pelo facto de ter ti-
do privilégio de trabalhar com ele. 

“Tive o privilégio de trabalhar 
com Daviz Simango.  Ele  representa  a  

 

imagem de tudo aquilo que eu sempre 
admirei: a simplicidade, o respeito pela 
opinião dos outros, o saber ouvir, a in-
teligência, o saber, a cultura, o amor 
pela nossa cidade, a integridade, a ho-
nestidade, o amor ao próximo, o res-
peito pelos outros, o lutador pelas cau-
sas justas, a identificação com os me-
nos favorecidos...” 

No seu breve depoimento ao O 
Autarca, Maria Pinto de Sá observou 
que “oiço dizer que ninguém é insubs-
tituível! Temo que neste caso não seja 
verdade! Daviz Simango ficará para 
sempre como o meu líder, como o meu 
amigo de coração. Estará sempre bem 
vivo no meu coração!”.■ (Redacção) 

 

O que Daviz escreveu no Livro de Honra d’ O Autarca 
 

Autarca, Daviz Simango deixou regis-
tado no Livro de Honra do Jornal, no 
qual acentuou que o mundo precisa de 
imprensa livre. Transcrevemos, a se-
guir, na íntegra, o teor da sua mensa-
gem: “O mundo precisa de imprensa li-
vre, que possa informar a verdade e 
trazer o mundo ao encontro do cida-
dão. O cidadão informado (…) e trans-
porta consigo valores da humanidade, 
cumprindo uma acção que vem dos 
nossos antepasados, a cidadania, valor 
importante para um estado de direito. 
Daviz Mbepo Simango - 18/2/2016”.■ 
 

Beira (O Autarca) – Daviz 
Simango foi um dos poucos dirigentes 
que O Autarca conheceu dedicado a 
causa da imprensa. Foi um parceiro 
importante para a mídia. Estava sem-
pre disposto a colaborar para o interes-
se e fortalecimento jornalístico. Até 
como fonte de informação. Já promo-
veu diversas iniciativas a favor de ór-
gãos de comunicação social ao nível 
local e nacional. É um facto que os 
profissionais da mídia e os próprios ór-
gãos ressentem da falta de Daviz Si- 
mango.  A sua disponibilidade  imedia- 

 
ta. O seu carinho e atenção, incluindo 
para com os familiares dos jornalistas. 
Numa   das  suas  visitas  a  sede  d’  O 
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