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A hora do último ADEUS ao Maior Daviz Simango
Beira (O Autarca) – Definitivamente já não pairam dúvidas sobre a
partida sem volta do Eng. Daviz Mbepo Simango, cujas informações sobre a
sua morte começaram a circular desde
meados da semana passada, mas oficialmente o seu falecimento foi confirmado na manhã da última segunda-feira (22FEV2021). O anúncio ontem da
transladação dos seus restos mortais
que chegam esta quinta-feira a cidade
da Beira e a realização do funeral amanhã, sexta-feira, no Cemitério Municipal Santa Isabel é um dos momentos mais altos da celebração da sua par-

Frase:

Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser
guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos…
Martha Medeiros!■

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 18/02/2021
Moeda

País

Compra
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EUR

UE

89.74

91.53

USD

EUA

74.36

75.84

ZAR

RSA

5.11

5.21
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tida sem volta. São
48 horas
ao último ADEUS àquele que foi o
Maior dos maiores da actual era da
Beira.
Daviz Simango nasceu em 7 de
fevereiro de 1964 em Tanganhica, República Unida da Tanzânia e perdeu a
vida em Johanesburg, República da África do Sul, 15 dias após celebrar, na
cidade da Beira, o seu 57º Aniversário
Daviz Simango notabilizou-se como um
Daviz Simango foi um Político arrastador
Natalício.
Politico de Diplomata de Paz, que não precisava
de massas, beneficiando da sua influência
Daviz Simango morreu quando
esforço para sorrir e abraçar adversários
natural e capacidade de mobilização
em gozo de férias, na cidade da Beira,
sentiu-se mal “repentinamente”, o mal
estar continuou, e depois de receber atendimento médico-hospitalar na autarquia foi decidida a sua urgência para
um hospital na África do Sul, na noite
de 13 e fevereiro. Desde a primeira hora que se tornou público o estado de
saúde do Eng. Daviz Simango foi possível perceber que a dúvida aliada a escassez de informação real (como não se
conhecem detalhes sobre a causa real
da sua morte) seria a prova precipitada
da impossibilidade permanente para ele
continuar a prestar valias à sociedade
global, moçambicana e beirense em esDaviz Simango, Chefe de Família (Esposo e Pai) que dava a devida importância à FAMÍLIA.
pecial.
Na imagem com a Esposa, Clara Simango, num evento público de carácter partidário
O Eng. Daviz Simango foi Pre-sidente
do Conselho Municipal da Bei-ra 17
anos consecutivos, cujo exercício
iniciado em 2003 viria a ser interrompido a 22 de fevereiro corrente na sequência da sua morte na madrugada do
mesmo dia. Foi, igualmente, o Primeiro Presidente e Fundador do Partido
Movimento Democrático de Moçambique (MDM) 11 anos consecutivos, desde 2009. Integrou o Conselho do Estado desde o mandato anterior e o actual
do Presidente da República Filipe Nyusi. O seu percurso politico partidário
inclui militância a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) e ao exA Simplicidade e a Ética são valores fundamentais que preenchiam a personalidade de Daviz
tinto Partido de Convenção Nacional
Simango, o último na fila numa ATM para transação monetária electrónica
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Para além
do trabalho e da
famítempos livres
para ir aos estádios
(PCN).
lia, em vida o Engenheiro Daviz Siman- desportivos para assistir ao futebol,
Em 2006 teve a primeira pre- go reservou alguns dos seus momentos uma das suas paixões que influencimiação pela revista Professional Ma- livres para a actividade espiritual – a i- ou a construção do primeiro Estádio
nagement Review-Africa como o Me- greja. Religiosamente, foi Protestante e Municipal da Beira e a providência
lhor Presidente de todos os municípios frequentava a Igreja de Cristo Unida de de apoios aos clubes e praticantes do
em Moçambique, uma distinção que Moçambique.
desporto na autarquia.■ (Falume
lhe viria a ser atribuída novamente nos
Também dedicava os seus tem- Chabane)
2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018.
Em 2012, Daviz Simango foi,
igualmente, indicado pela revista The
Africa Report como um dos 50 Africanos mais influents; e em 2018 foi premiado pela Global Parliament of Mayors com o prémio “Dr. Benjamin Barber Global cidades Award”.
Daviz Simango, filho do exVice-Presidente da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), Uria
Simango, tornou-se um dos políticos
moçambicanos mais importantes, e a
persogem, sem equívoco, mais dedicada pelo desenvolvimento da Beira.
A sua personalidade política,
profissional, social e humanista será
reiterada, incluindo entre seus anteriores “adversários” poíticos.
Do seu historial biográfico,
consta que o Engenheiro Daviz Mbepo
Simango iniciou os estudos primários
no Egipto na cidade do Cairo, tendo
posteriormente passado pela Escola
Primária de Inharongue no Búzi e a ciDaviz Simango, HOMEM APAIXONADO PELO TRABALHO, em 2019 quando coordenava
dade da Beira onde concluiu os ensinos
Acções de limpeza e recuperação da Beira após a devastação pelo cyclone tropical idai
Básico e Médio. Licenciou-se em Engenharia Civil pela Universidade EBeira (O Autarca) – Se foi,
A grandeza que Daviz Simanduardo Mondlane em Julho de 1989.
FISICAMENTE, em definitivo, um go representa para o Município e os
Cursou ainda Ciências Politi- grande homem; chefe de família; um Municipes da Beira, o choro que se obcas pela Academia de Sintra, Portugal, grande líder; um político natural, in- serva em torno do seu desaparecimento
em 1992. Gestão de Recursos Huma- contornável… dos mais promissores e físico é vulgarmente estranho.
nos e Relações Públicas na Universida- influentes.
Uma figura que em vida deu o
de do Minho, em Portugal entre 1999 e
O país e a Beira em particular seu máximo pela Beira, era de esperar
2000.
perdem um dos seus filhos mais dedi- que a sua morte fosse uma ocasião de
Nos anos 1990 e 1991 lecio- cados, cujos feitos e obras conferem- celebração dos seus feitos.
nou como professor eventual no Ins- lhe espaço público de sua imortalizaO Autarca observa um choro
tituto Industrial do Maputo.
ção.
tímido, uma descomplicidade que até

Beira chora Daviz Simango
(IMORTAL) de forma tímida

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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certo ponto cria nostalgia. Esperavamos testemunhar um movimento exaltativo (conformada com a nova ordem
social imposta pela decorrência pandemia da covid-19). É uma responsabilidade política dos seus correligionários,
que simplesmente manifestam imensa
apatia (quanto a nós).
Daviz Simango teve uma vivência acima da média dos beirenses
do ponto de vista de comprometimento
por uma Beira Melhor. Esperavamos
ouvir e ver mais sobre a sua exaltação.
Percorrendo a cidade não vimos um único “banner” dedicado ao
Daviz Simango. Esperavamos ver cartazes honrando a sua figura, distícos
lembrando a sua personalidade e feitos.
A conversa dominante na Beira
tem excluído de forma estranha a superiorridade de Daviz Simango. Incomprensivelmente, os beirenses falam
mais sobre a sua sucessão.
Obviamente, como ser humano
comum, Daviz Simango pode ter tido
um percurso no exercício das suas

competências que não alcançasse a satisfação de todos. O BOM não é sempre que consegue essa representação.
Só ao nível dos bons que o BOM flui
ou toma expressão, sendo desmerecido
e inglório esperar que a parte diferente
desenvolva o mesmo senso. Outros até
tomaram postura hostíl em defesa da
cumplicidade ideológica, sem necessariamente existir culpa.
O Autarca assume forte compromisso com a identidade beirense, e
considera que o mais importante é o objecto colectivo que Daviz Simango se
bateu por ele até o limite da sua vida.
A paixão e o desafio que teve
pela Beira não encontram espaço comparativo. Quiz o destino que o seu sonho, a sua luta por uma Beira Melhor
fossem interrompidos abruptamente.
Demasiadamente sábio, dinâmico e imparável... Daviz Simango não
oferecia outra alternativa para fim próprio diferente.
Daviz Simango foi um moçambicano íntegro. Tomara que Moçambique tivesse tantos cidadãos como

ele.
O seu carácter humanista onde
encontrar entre a nata política moçambicana.
Daviz Simango sabia que não
era infalível. Disse, em várias ocasiões, ao autor deste artigo que o seu projecto politico pela Beira incluia a sua
sucessão, e que este seria o seu último
mandato. Que existem pessoas preparadas por ele para continuar o projecto,
mas achava que isso não fosse relevante a sua divulgação, até do ponto de
vista estratégico-político.
Ainda que a sua morte tenha
ocorrido de forma rasteira, vai descansar em paz com sentido de missão
cumprida e além das expectativas.
A sua partida sem volta é um
sério desafio aos beirenses. Os beirenses não tem outra forma de ser e agir
diferente de continuar a lutar por uma
Beira próspera.
Daviz Simango partiu, mas para trás fica o seu LEGADO FILOSÓFICO E MATERIAL.■ (Falume Chabane)

ONU destaca qualidades e feitos de Daviz Simango
Maputo (O Autarca) – A Coordenadora Residente das Nações Unidas (ONU) em Moçambique, Myrta
Kaulard reagiu a morte do Membro do
Conselho de Estado, Presidente do Movimento Democrático de Moçambique
(MDM) e Presidente do Conselho Autárquico da Beira, referindo que o Eng.
Daviz Simango tornou-se uma parte
fundamental no processo de construção
do Estado moçambicano, e era um parceiro muito próximo do Sistema das
Nações Unidas no país.
Numa mensagem de condolências endereçada ao Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, a Coordenadora das Nações Unidas em Moçambique salienta que “tivemos o privilégio de trabalhar com ele (Daviz Simango) na implementação de vários projectos de desenvolvimento e de recuperação pós desastres na cidade da Beira
em particular e trocar ideias que tornaram as actividades de resposta ao ciclone Idai em 2019 mais eficazes e inclusivas, apesar de recursos escassos”.
Myrta Kaulard considera o en-

Nações Unidas destacam que Daviz Simango tornou-se fundamental no processo de construção
do Estado Moçambicano, e era um parceiro muito próximo do Sistema da ONU no país.

O encontro com o SG da ONU, na Beira, em 2019, foi mais marcante do trabalho conjunto

contro que Daviz Simango teve com o
Secretário Geral da ONU, António Guterres, na cidade da Beira, no dia 12 de
Julho de 2019, no qual retratou o drama causado às populações locais pelo
ciclone Idai, “um dos momentos mais
marcantes do trabalho conjunto”.
Kaulard recorda que em junho
de 2019 Daviz Simango recebeu a nomeação para membro-executivo do Fórum Africano das Nações Unidas para
Segurança Urbana, que é o órgão para

a discussão relativa à implementação
das diretrizes de todo o sistema da
ONU sobre cidades e assentamentos
humanos mais seguros.
“Neste momento de dor, o Sistema das Nações Unidas apresenta à
sua família, amigos, membros do seu
partido e a toda a população de Moçambique, as mais sentidas condolências” - afirma a Coordenadora Residente das Nações Unidas em Moçambique.■ (Redacção)
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

25 de Fevereiro de 1964 … Silva Dunduro
Cem por cento homem das artes e destacado impulsionador do movimento cultural moçambicano, em particular da província de Sofala, Silva Armando Dunduro, de seu
nome completo, mais conhecido apenas por Silva Dunduro,
é uma referência incontornável no panorama artístico nacional.
Investigador sócio-cultural de profissão, com estudos de mestrado (2008/2009) concluídos no Brasil, onde trabalhou com a pintora Maria Do Karmmo, em seu atelier, no
Rio de Janeiro; Silva Dunduro foi Ministro da Cultura e Turismo (2015/2019), integrando o primeiro governo do actual
Presidente da República, Filipe Nyusi.
Quadro do Ministério da Cultura desde 1987, vinculado ao ARPAC- Instituto de Investigação Sócio Cultual –
Delegação de Sofala, Dunduro concluiu o ensino primário
na Escola Missionária de São João de Deus, em 1977, e o nível básico na Escola Secundária Samora Moisés Machel, em
1982. Depois frequentou a Escola de Artes Visuais de Maputo, onde concluiu a formação técnico-profissional em 198
6. Em 2004, concluiu o curso de licenciatura em Ensino de
Geografia pela Universidade Pedagógica, Delegação da Beira, defendendo a contribuição do Turismo para a preservação da Cultura, com estudo do caso do Posto Administrativo
de Nova Sofala, distrito do Búzi, sul da província central de
Sofala. Em 2010, concluíu o mestrado em Bens Culturais e
Projectos Sociais, pelo Programa de PósGraduação em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas,
Rio de Janeiro – Brasil, como bolseiro da Fundação Ford.

Silva Dunduro (Foto: Kapilana.com.br)

Filho de Armando Mundozeia e de Jobode Chinarrenhe, ambos camponeses, Silva Dunduro nasceu a 25 de fevereiro de 1964, no distrito do Búzi, sul da província de Sofala. Completa hoje 57 anos de idade. Parabéns pelo aniversário, ícone beirense das Artes Plásticas.■

Covid-19: Expectativa desenfreada para receber vacina
Maputo (O Autarca) – O país
já recebeu o primeiro lote de vacinas
contra a covid-19. São no total 200 mil
unidades oferecidas pelo governo japonês ao país.
A azáfama em tomar a vacina
é já descomensurada. O que se sabe é
que a prioridade será dada aos profissionais envolvidos na linha da frente
no âmbito da mitigação da pandemia

no país. Ainda aissim, não há conformismo geral, porquanto os profissionais que trabalham na linha da frente
estão espalhados pelo território nacional, e no país são conhecidas as desigualdades de oportunhidades em termos regionais, o que levanta incerteza
no seio dos próprios priorizados.
A sociedade civil moçambicana já começou a exir ao Governo a a-

presentação de um plano realistico de
vacinação. Exige-se que a distribuição
da vacina seja equitativa por província,
observando o princípio de proporcionalidade populacional, neste caso do
pessoal da linha da frente.
O mercado também exige abertura a comercialização da vacina,
permitindo reduzir a pressão sobre o
sistema público.■ (Érica Chabane)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/

Parceria VuJonga Magazine (Cadernos Literários) – Jornal O Autarca
na prevenção sanitária da pandemia da covid-19 em Moçambique,
Brasil, Portugal, CPLP e no Mundo Inteiro
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QUARENTENA
– Não tenho feito nada,
lamento-me, ao computador...
– Estás muito mal enganada!
Tens sobrevivido – diz-me
a voz interior...
– Vai dura, a quarentena,
insisto desanimada...
– Ora essa! Manténs o tempo
de antena!
Que mais queres, rosa encarnada?
– Quero o eterno sol, as limpas madrugadas!
As caminhadas na praia!
A espuma branca do mar,
o longo areal doirado!
As geladas ondas baixinhas
a morderem-me a saia...
– Não sejas tonta, caríssima!
Recorda o douto ditado:
“A seu tempo, tempo vem!”
©Myriam Jubilot de Carvalho
Portugal: Caparica, 18 de Janeiro de 2021.
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