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(Cabo Delgado, 1976-1980), (Tanzânia, 1973-74). Está-
gios profissionais na África do Sul, Estados Unidos da 
América e Suazilândia. (Director desportivo em Nampu-
la, 1995-2005).  

Prós: Curriculum executivo de gestão técnica, a-
liado a uma maturidade mais jovem, originada do tradi-
cional Poder em Moçambique. Cresceu na Frelimo du-
rante a luta armada anti-colonial. É o garante dos negó-
cios em curso. A sua indigitação é um reconhecimento 
do sacrifício da população do planalto de Mueda, na luta 
contra o colonialismo português (1964-1974).  

Línguas: Makonde, Suaíli, Português, Inglês, 
Checo.  

Contras: Filipe Nyuse sugere mudança na conti-
nuidade, mas muito dependente dos mentores que ideali-
zaram a nação independente de Norte para Sul, a partir 
de Tanzânia, entre 1962 a 1975, numa perspectiva mono-
partidária. Ligado a negócios.  

SIMANGO, Daviz (1964): protestante, natural 
de Tanzânia. Nascido no seio da Frelimo (no exílio fami-
liar). Formado em Engenharia civil pela Universidade E-
duardo Mondlane de Maputo. Estágios em Portugal e I-
tália. Presidente do Conselho Municipal da Beira (pri-
meiro autarca eleito, independente da esfera tradicional 
do poder central, em 2003, com 54% dos votos).  

Reeleito em 2006 com 61,6%. Prós: Capitaliza o 
eleitorado mais jovem desconectado do passado recente, 
que conduziu Moçambique à independência em 1975. 
MK. 

Eleições Mussambiq 15 Outubro 2014: Quarta-feira 
Mudança na Continuidade? Mas Nada, Vai Ser Como Dantes! 

Por Mphumo Kraveirinya 

Perfis presidenciáveis, por ordem alfabética, dos 
três principais candidatos às eleições:  

DHLAKAMA, Afonso (1953): católico e ani-
mista, natural de Chibabava (distrito), Sofala. Antigo 
quadro militar da Frelimo. Caudilho irreverente. ‘Órfão’ 
dos extintos apartheids rodesiano e bóer, de triste memó-
ria no período mais duro, com Nelson Mandela (1918-
2013) na altura preso na África do Sul, onde cumpriria 
27 anos de condenação (1963-1990). Dhlakama tem tido 
apoio local e internacional de meios ocidentais de extre-
ma-direita, em particular portugueses ressentidos com a 
independência protagonizada pela maioria baNto de Mo-
çambique.  

Prós: Internamente apoiado por uma faixa regio-
nal importante, e por gente ressentida e descontente com 
o rumo que a independência tomou desde 1976 a 2014. 

Línguas: iNdao-Shona e Português.  
Contras: Tendência de recurso à guerrilha, des-

de as primeiras eleições gerais multipartidárias (1994), 
ao perder a corrida ao cargo presidencial. A sua saúde 
também não tem ajudado nas andanças guerrilheiras.  

NYUSE, Filipe (1959): agnóstico e animista, na-
tural de Mueda, Cabo Delgado. Anterior Ministro da De-
fesa (2008). Possui: - curso superior de Gestão (Índia, 
2003). Pós-Graduação em Gestão (Reino Unido, 1999). 
Ocupou vários cargos executivos nos Caminhos de Ferro 
de Moçambique - Norte (Nampula,1992-2007). Forma-
ção em Engenharia Militar (mecânica) (República Che- 
ca, 1990). Estudante secundário na Beira (Sofala,1982). 
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homens de negócios de sucesso, assinaram essa execu-
ção sumária e a de outros, como a de Joana Simeão. 
Têm circulado por Portugal e na U.E.)  

 

Mal aconselhado em 1974, U. Simango, o pai 
de Daviz, desesperado em obter o Poder a todo o cus-
to, fê-lo incorrer em erros graves de alianças com co-
lonos portugueses, que só visavam manipulá-lo contra 
os africanos como ele. Muitos desses portugueses sau-
dosistas são os mesmos que apoiam Daviz Simango, 
saltitando entre a Renamo de Afonso Dhlakama e o 
MDM do mesmo Daviz Simango. O importante para 
eles (os saudosistas coloniais portugueses) – é a Freli-
mo ser derrubada, não importa como.  

 

Extrapolando, numa outra dimensão de 2014, 
teríamos algo parecido com Daviz, filho de Uria Si-
mango, pretendendo um corte impossível com o pas-
sado, ainda que o apresentem como a ‘salvação da pá-
tria’ – somente com a experiência autárquica da Beira 
e a do seu camarada de Quelimane. [Para o bem co-
mum, antes fosse possível essa salvação. Moçambique 
merece].  

 

Porém, «aqueles que não se lembram do passa-
do estão condenados a repeti-lo», como disse George 
Santayana (1863-1952). MK. 

(Continuação) Prós – SIMANGO, Daviz 
(1964): A sombra paterna de co-fundador da Frente de 
Libertação de Moçambique e a tragédia familiar do seu 
passado, de sobrevivência, no meio de perseguições da 
polícia política moçambicana, dá-lhe uma imagem de lu-
ta e sacrifício superando obstáculos.  

Línguas: iNdao-Shona, Português, Inglês.  
Contras: Incorre dos mesmos erros de estraté-

gia do pai regressado a Moçambique, do exílio em 
1974 – aliando-se anti-natura com colonos portugue-
ses extremistas, na tomada do RCM (Rádio Clube de 
Moçambique). Portugueses declaradamente contra a 
independência de Moçambique governado pela maio-
ria baNto. A aposta nesses grupos pró-coloniais, de 
portugueses descontentes, não resultaria (1974).  

Pois, contradizia o próprio ideal nacionalista a-
fricano, de longa data, de Uria Simango, pai de Daviz 
Simango, um dos fundadores da Frelimo em 1962 e da 
Udenamo na forja desde 1957, oficializada em 1960. 
Ambos movimentos moçambicanos (baNto) fundados 
no exílio africano. (Uria Simango seria trucidado em 
Niassa, província do extremo norte de Moçambique, 
por elementos da defesa e segurança do governo mo-
çambicano, possivelmente em Janeiro de 1983. Al-
guns dos ditos democratas do Moçambique de  hoje,  e 

 

 

PROJECTO A ESTAR CONCLUÍDO ATÉ FINAIS 
DE JUNHO PRÓXIMO... JÁ DECORRE O 

PROCESSO DE VENDA DOS IMÓVEIS COM O 
FINACIAMENTO DO MILLENNIUM BIM... AS 
CASAS SÃO VENDIDAS COM A CHAVE NA 

MÃO... TODAS DEVIDAMENTE MOBILADAS E 
EQUIPADAS COM TODOS OS 

ELECTRODOMÉSTICOS, TAPETES, CORTINAS, 
LENÇÓIS, TOALHAS...  

*** É SÓ ENTRAR E VIVER *** 
 

 

Moçambique: Eleições Presidenciais -15 Outubro 2014,  
Quarta-feira: Urnas – 07:00 - 18:00  


