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O presidente do Movimen-

to Democrático de Moçam-
bique (MDM), Daviz Siman-
go, concedeu-nos uma longa 
entrevista na qual abordou 
vários assuntos candentes do 
quadro sócio-político nacio-
nal. Sobre a actual situação 
de tensão político-militar 
que se vive no País, Daviz 
Simango diz que a avalia-
ção que faz é de um “Esta-
do capturado por ambições 
particulares de uma pessoa, 
um Estado capturado por 
ambições particulares de um 
partido que procura a todo 
o custo ser totalitarista”. E 
como não podíamos falar do 
Estado do País sem falar da 
cidade da Beira, confronta-
mos o também presidente 
do Conselho Municipal da 

Canal de Moçambique (Ca-
nal) – A primeira questão que 
lhe colocamos é sobre o Esta-
do da Nação. Todo o País está 

Beira com as inúmeras crí-
ticas a nível local sobre o 
lastimável estado em que se 
encontram algumas estradas. 
Em resposta à questão, Da-
viz Simango disse que este 
ano (2013) houve chuvas 
excepcionais, na casa dos 
224,7 milímetros de precipi-
tação, coisa que já não acon-
tecia há quase trinta anos. 

As chuvas contribuíram 
segundo suas palavras para 
danificar as estradas.  Tam-
bém nos falou dos seus 
pais, Uria Simango e Ce-
lina, lembrando que Graça 
Machel só pôde conhecer 
Nelson Mandela porque o 
“apartheid” não o matou. 
Acusa-a e ao marido, Samo-
ra, de terem morto muitos 
moçambicanos. Acompanhe 
a entrevista, na íntegra, no 
clássico pergunta e resposta.

preocupado com o que está 
a acontecer entre o principal 
partido que está a governar 
o País, Frelimo, e o principal 

partido da oposição em termos 
de assentos na AR, a Renamo. 
Os acontecimentos estão a dar-
-se nesta província e o senhor 

é o presidente do município 
da capital desta  província. O 
senhor é presidente do único 
partido com assento parla-

mentar não militarizado no 
contexto da situação em que 

(Continua na página seguinte)

Graça Machel e Samora mataram 
muitos moçambicanos

“Portanto, o estado da nossa nação é de um Estado capturado por ambições particulares 
de uma pessoa, um Estado capturado por ambições particulares de um partido que procura 

a todo o custo ser totalitarista.”

(…) os guerrilheiros da Renamo ajudaram a construir a paz, cumpriram com as orientações, 
cumpriram com o acordo, a partir do momento em que eles não voltaram a disparar. Esses 

homens são pessoas que merecem consideração.”

“É preciso compreendermos que o partido no poder é violento. E porquê é violento? Por uma 
razão muito simples: usa as instituições do Estado, usa a Procuradoria, quer a Polícia, quer 

a FIR, quer o exército como se fosse deles, como se fosse instrumento partidário. Isto acontece 
porque as nossas instituições estão completamente partidarizadas. O partido no poder 

golpeou as instituições do Estado, sente-se acima do Estado.”

“Nós continuamos a criticar a atitude da Renamo pela sua acção contra civis. É preciso que 
se identifiquem os alvos civis, pese embora se reconheça que existe meios civis que estão a ser 

usados para fins militares. É preciso identificar claramente quais são estes meios civis que 
são usados para fins militares e que devem ser objectos de acção…”

“Temos um chefe de Estado que não está em paz consigo mesmo”
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Canal – Falou-nos do Esta-
do da Nação. Pedimos agora 
que fale do Estado actual do 
Município da Beira. Gosta-
ríamos de adiantar antes o 
seguinte: nas zonas periur-
banas o senhor é extrema-
mente querido e nas zonas 
mais centrais da cidade, o 
senhor não deixou ainda de 
ser querido, mas é muito cri-
ticado, sobretudo por cau-
sa do estado das estradas. 

estamos a viver. Gostaríamos 
de começar por aí. Como é 
que o senhor vê o “Estado 
da Nação” neste momento?

Daviz Simango – Bom! Nós 
estamos perante uma situação em 
que existe um epicentro de um 
problema. O centro de tudo isso 
é o problema do comportamento 
humano. Estas coisas acontecem 
porque temos um chefe de Esta-
do que não está em paz consigo 
mesmo. Temos um chefe de Es-
tado que não está liberto e temos 
que libertá-lo e encontrar formas 
para que este chefe de Estado es-
teja em paz consigo mesmo. O 
facto dele não estar em paz traz 
infelizmente, temos esta situação 
que os moçambicanos vivem 
hoje. Portanto, o estado da nossa 
nação é de um Estado captura-
do por ambições particulares de 
uma pessoa, um Estado captura-
do por ambições particulares de 
um partido que procura a todo 
o custo ser totalitarista. Esta é a 
situação real que nós vivemos. 

Não se pode admitir que num 
Estado como Moçambique, um 
país que desde os Acordos de 
Roma mantém homens arma-
dos nas matas, da Renamo, estes 
homens armados, resultantes de 
uma guerrilha, de uma guerra de 
16 anos, que depois do acordo de 
paz, em 1992, ainda continuam 
sem serem acomodados. Deve-
ria haver uma forma de acomo-
dá-los, como cidadãos, como 
moçambicanos iguais a outros 
moçambicanos, na vida políti-

Pode falar do estado actual 
do Município sem perder a 
perspectiva deste contexto?

Daviz Simango – Bom, é pre-
ciso compreender que já não há 
só um município com o MDM. 
Com as eleições intercalares de 
Quelimane, já passamos a dois 
municípios. É verdade que o 
contexto da Beira foi inicial-
mente comigo como “indepen-
dente”, mas agora por detrás 

ca, económica e social do País, 
mas infelizmente o processo de 
integração social foi negado, 
no âmbito de um processo que 
chamamos de um partido que 
cria a discriminação. Portanto, 
o partido no poder, benefician-
do de ser titular do Governo, 
promove a discriminação. Não 
criou espaço para que esses 
compatriotas fossem integrados 
na vida política, social e econó-
mica. Em resultado, passados 
vinte (21) anos, esses compa-
triotas vivem abandonados e 
é preciso encontrar soluções. 

As soluções já deviam ter sido 
encontradas. Havendo descon-
fiança mútua na sua integração 
nalguns órgãos do Estado, é pre-
ciso que o próprio Estado, atra-
vés do Governo do dia, crie uma 
plataforma para que nenhum mo-
çambicano se sinta estrangeiro, 
se sinta discriminado e se sinta 
fora do processo que ele próprio 
ajudou a construir, que é a Paz.

Portanto, os guerrilheiros da 
Renamo ajudaram a construir a 
paz, cumpriram com as orienta-
ções, cumpriram com o acordo, 
a partir do momento em que eles 
não voltaram a disparar. Esses 
homens são pessoas que mere-
cem consideração, seja de quem 
for. Eles fizeram o seu papel, que 
é cumprir, não disparar. Haven-
do desconfiança, porquê não se 
criam instituições vocacionadas 
para integração social destes 
homens, em empresas públicas-
-privadas, empresas de protec-
ção público-privadas, em que o 

disso está a máquina do MDM 
que está a gerir o município.

É verdade que ao nível do 
Município da Beira temos feito 
muito e sentimos que de facto 
temos tentado corresponder 
com as necessidades e preocu-
pações dos cidadãos e do mu-
nícipe em particular. Mas tam-
bém é preciso olharmos numa 
perspectiva futurista, em que o 
nível de exigência vai aumen-
tando. O volume de trabalho 

próprio Estado deveria definir 
em parceria com as equipas de 
segurança estratégicas da Rena-
mo como essas empresas seriam 
erguidas? Estas empresas teriam 
a responsabilidade de proteger 
as estruturas ou quadros seniores 
da Renamo, num pacote legal de 
porte de arma. E esse pacote le-
gal de porte de arma iria permitir 
que a Renamo fizesse a gestão 
dessas empresas, e fizesse a ges-
tão dos seus homens que passa-
riam a ser integrados numa insti-
tuição pública. Ao mesmo tempo 
teriam ordenados assegurados 
pelo Estado e teriam postos de 
trabalho assegurados porque 
afinal de contas há muitas insti-
tuições públicas que precisam de 
protecção. Portanto, a negação 
deste processo todo traz aquilo 
que hoje nós vivemos. Temos 
um conjunto de moçambicanos 
marginalizados, e temos um 
conjunto de cidadãos a procurar 
a todo o custo discriminá-los.

É preciso compreendermos 
que o partido no poder é vio-
lento. E porquê é violento? Por 
uma razão muito simples: usa 
as instituições do Estado, usa 
a Procuradoria, quer a Polí-
cia, quer a FIR, quer o exército 
como se fosse deles, como se 
fosse instrumento partidário. 
Isto acontece porque as nossas 
instituições estão completamen-
te partidarizadas. O partido no 
poder golpeou as instituições do 
Estado, sente-se acima do Esta-
do. Entende que tem que dar as 
linhas do funcionamento do Es-

com que nós estamos a dar 
respostas também vai aumen-
tando. Nós temos conseguido 
criar esse nível de satisfação, 
mas por outro lado sentimo-
-nos na obrigação  que temos 
que aumentar as nossas capa-
cidades para corresponder sem-
pre a novo nível de satisfação. 
Esse novo nível por que é que 
surge? Surge porque o cidadão 
se apercebe de que é possível 
que as coisas aconteçam e es-

tado, enquanto as linhas do fun-
cionamento do Estado são con-
tínuas, independentemente de 
que partido estiver no Governo. 

Por outro lado, nós continua-
mos a criticar a atitude da Rena-
mo pela sua acção contra civis. 
É preciso que se identifiquem os 
alvos civis, pese embora se re-
conheça que existe meios civis 
que estão a ser usados para fins 

tão a acontecer, mas por outro 
lado o cidadão quer muito mais 
e aí se chama à responsabi-
lidade de nós como autarcas 
irmos melhorando a nossa ca-
pacidade de receitas próprias 
e com essa melhoria de capa-
cidades provenientes dessas 
receitas próprias possamos a 
melhorar aquilo que é a deman-
da ou resposta aos cidadãos.

militares. É preciso identificar 
claramente quais são estes meios 
civis que são usados para fins mi-
litares e que devem ser objectos 
de acção, nunca de uma forma 
deliberada, porque percorre pela 
estrada um meio civil e temos 
que agir contra um meio civil.

O Estado da Nação está por 
isto numa situação, sinceramen-
te, inadmissível.

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)

“…este ano (2013) houve chuvas excepcionais. Estamos a falar de 224,7 milímetros de 
precipitação, de chuva, o que já não acontecia há quase trinta anos. Choveu demais. Estamos 

em Julho e continuamos na época chuvosa.”

“…temos que aumentar as nossas capacidades para corresponder sempre a novo 
nível de satisfação.”

“…em ternos de recursos, estamos a gastar um terço do nosso orçamento só em estradas.”

O Estado do Município da Beira
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Canal – Falámos um pouco 
do estado actual do município. 
Neste momento está em curso 
um diálogo Governo-Renamo 
ou Frelimo-Renamo? O que é 
que acha?

Daviz Simango – É Frelimo-
-Renamo.

Canal: No diálogo apare-
ce a delegação interlocuto-
ra da Renamo como sendo 
do Governo e não da Freli-
mo. Vê isso da mesma ma-

Eu diria o seguinte: começan-
do com a questão que me colo-
caram das estradas… este ano 
(2013) houve chuvas excepcio-
nais. Estamos a falar de 224,7 
milímetros de precipitação, de 
chuva, o que já não acontecia 
há quase trinta anos. Choveu 
demais. Estamos em Julho e 
continuamos na época chuvosa. 
Por um lado, é o problema de 
mudanças climáticas, por outro 

neira? Como presidente do 
terceiro partido membro 
da Assembleia da Repúbli-
ca, como vê esse diálogo?

Daviz Simango: O diálogo 
que está a decorrer no Cen-
tro de Conferências Joaquim 
Chissano não passa de diálo-
go Frelimo-Renamo. Se fosse 
um diálogo Governo-Renamo, 
como devem imaginar o Gover-
no tem responsabilidades pe-
rante os cidadãos; tem respon-
sabilidades perante os cidadãos 

lado é a conjuntura internacio-
nal, e as alterações no ambiente.

Agora o que nós temos como 
desafio no município? O CMB 
identificou o grande proble-
ma das estradas na Beira. E o 
grande problema das estradas 
na Beira não é apenas tapar o 
buraco, não é apenas colocar o 
asfalto em cima do pavimento. 
É muito mais do que isso. Os 
solos, o tipo de solos… e ter em 

que o elegem e tem, sobretudo, 
responsabilidade perante o seu 
destino. É esse o mandato que 
é concedido ao Governo.  Mas 
nota-se claramente que as pes-
soas que vão ao diálogo não têm 
essa responsabilidade. Numa 
palavra, se as pessoas que estão 
no diálogo em representação 
do Governo estivessem no di-
álogo com a responsabilidade 
realmente de Governo teriam 
de certo modo simplificado os 
actos. E o problema da paridade 
que se exige na CNE já estaria 

conta que as estradas da Beira, 
na sua maioria, foram construí-
das na década 50/60. E naquela 
época o nível e a quantidade 
de viaturas era extremamente 
pouca. Estamos a falar de Be-
dfords, carros que tinham três, 
quatro, no máximo cinco tone-
ladas. Hoje estamos a falar de 
viaturas que vão acima de 35 
toneladas. E acresce a tudo isso 
o facto da cidade da Beira ter 
começado a atingir um grau de 
desenvolvimento acentuado em 
relação aos últimos anos ante-
riores em que estava extrema-
mente parada. Então isso cha-
ma por nós e desperta a atenção 
da solicitação que as estradas 
têm. E por isso não é suficien-
te tapar buracos. É preciso ver 
a idade que as estradas têm, a 
base e a sub-base em termos de 
solos, de modo que elas possam 
suportar a capacidade de carga 
que hoje têm. E o Conselho Mu-
nicipal já deu uma lição nisso. 
Fizemos alterações na rua 33, 
na Manga, na rua da Chota, na 
Kruss Gomes. Modificamos a 
estrutura da rua 33, agora esta-
mos a fazer na Avenida Daniel 
Napatina. Estão a levar pavês 
e sofrem melhoria na sua base 
e sub-base, e os resultados são 
palpáveis, nota-se claramente 
que estas estradas são cada vez 
mais transitáveis e com uma 
vida útil extremamente mais 
longa. Por outro lado, lembrar 
que em ternos de recursos, es-
tamos a gastar um terço do nos-

resolvido. É tão simples…o 
Governo diria: “tudo bem, vo-
cês querem paridade, nós tam-
bém estamos preocupados com 
a transparência, estamos preo-
cupados para que de facto haja 
governos legítimos”. Hoje eles 
são governantes, amanhã não 
o são, portanto é preciso en-
contrar uma metodologia, uma 
plataforma que é consensual, 
uma plataforma que satisfaz 
a todos. Então, eu diria assim: 
tudo bem, nós vamos à paridade 
com todas as bancadas ou todos 

so orçamento só em estradas.
Portanto, o caso das avenidas 

Martíres da Revolução e das 
FPLM, a rua que sai do mer-
cado da Chota em direcção à 
Mutarara Comercial, a Rua 2, a 
Rua 6, estas vão ter um estilo 
diferente porque não temos re-
cursos para fazer o pavimento 
em pavê. Vamos ter de fazer a 
resselagem, mas a resselagem 
pressupõe primeiro o tratamen-
to dos buracos. Mas por outro 
lado temos o grande desafio da 
FIPAG (Fundo de Investimento 
e Património de Abastecimento 
de Água). Há grandes rupturas 
e os pontos de ruptura são con-
tínuos. Continuamos a trabalhar 
no sentido de melhorarmos a 
articulação com o FIPAG. Nós 
compreendemos que a FIPAG 
também pode ter as suas razões, 
porque o que é subterrâneo não 
se prevê e grande parte da rede 
é uma rede obsoleta, uma rede 
de décadas. Precisa de substi-
tuição. E tudo isso são custos. 
A FIPAG não tem capacidade 
para imediata solução deste 
problema, mas vamos tentar 
fazer o possível, de modo que 
se possa melhorar as estradas.

No ano passado reabrimos 
estradas de terra batida que não 
eram transitáveis. Algumas de-
las não eram transitáveis desde 
a independência. Receberam 
recarga de solos e hoje são fun-
cionais. Portanto, o grande de-
safio é pormos pavês. Na Beira, 
se pudéssemos, poderíamos 

os partidos com assento na As-
sembleia da República. Vamos 
incluir uma representação dos 
partidos extra-parlamentares, 
vamos incluir uma represen-
tação da sociedade civil, uma 
representação dos magistra-
dos, portanto quando falo des-
ta representação não falo de 
uma única, mas um grupo de 
representação que represente 
esses extractos sociais, e então 
depois diria o seguinte: tudo 

avançar com pavês e não asfal-
to. Mas também é preciso com-
preender que o asfalto, na sua 
maioria, provém da África do 
Sul. Já tentamos obter qualida-
de internamente, mas o que con-
seguimos não foi satisfatório.

A pedra e o pó de pedra vêm 
de daqui a 130 quilómetros 
(Nhamatanda/Nharuchonga). 
Já devem imaginar essa distân-
cia toda para trazer a matéria-
-prima, para fazer o pavê e 
resolvermos o problema dos 
buracos. Neste momento es-
tamos a tentar uma nova ex-
periência. Estão a chegar dois 
camiões com o produto pron-
to. Estamos a falar de emulsão 
e pedras, toda ela misturada, 
pronta para aplicação, para 
vermos se de facto esta expe-
riência pode servir. Se esta ex-
periência servir, vai reduzir os 
custos, de trazermos a pedra, 
o pó de Nhamatanda, para a 
cidade. Portanto, tudo isso são 
desafios. Nós sentimos que as 
nossas estradas precisam de um 
melhor tratamento, precisam 
de um melhor exercício, mas 
tivemos antes de ter em con-
ta o problema de escoamento 
das águas que está a ser mui-
to melhorado. Temos em ter-
mos de drenagem o problema 
da Zona Industrial que precisa 
de muito trabalho. Já temos o 
projecto de drenagem da zona 
industrial e esperamos que no 
futuro a coisa possa melhorar.

“É diálogo Frelimo-Renamo. Se as pessoas que estão no diálogo em representação do Governo 
estivessem no diálogo com a responsabilidade realmente de Governo teriam de certo modo 

simplificado os actos. E o problema da paridade que se exige na CNE já estaria resolvido. É tão 
simples…o Governo diria: tudo bem, vocês querem paridade, nós também estamos preocupados 

com a transparência, estamos preocupados para que de facto haja governos legítimos.”

“Tudo isto é porque o Governo, o Estado, estão golpeados pelo partido Frelimo.”

O diálogo é Governo-Renamo ou Frelimo-Renamo?

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)
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bem, agora vamos às eleições. 
Depois diria o seguinte: houve 
eleições, ganhou o partido que 
ganhou, mesmo com a parida-
de dos partidos com assento na 
Assembleia da República. Aí a 
população iria tirar o seu juízo. 
E aqui veja-se que é o proble-
ma da CNE que complica o 
processo eleitoral. Ou não é?!... 

Nota-se, entretanto uma gran-
de irresponsabilidade da parte 
da delegação que diz ser do Go-
verno ao impor questões prévias 
da desmilitarização da Renamo. 
Porque o problema é o seguinte: 
o próprio presidente da Repú-
blica, que é o comandante-em-

Canal: Acha que a Renamo 
e a Frelimo estão coligadas, 
passe a expressão, na forma 
como estão a proceder e te-
nham algum interesse nisso 
para se adiarem as eleições?

Daviz Simango – Olhem. Esta 
coligação da Frelimo-Renamo 
surge em 2008. Em 2008 com o 
problema da Revolução de 28 de 
Agosto aqui na Beira, a que deu 
origem ao MDM. Foi claro que 
havia coligação. Infelizmente, a 
Renamo não foi inteligente para 
perceber que estava a ser usa-
da e acabou entrando no jogo. 

Por outro lado, nas eleições 
gerais em 2009, o MDM apre-
sentou as suas propostas de can-
didaturas. Não estando na CNE 
os dois voltam a coligar-se e 
excluem o MDM em sete pro-
víncias, assim como no círculo 
eleitoral da Europa e da África. 
Aí ficou mais uma vez claro que 
ambos jogam entre si. Eu lem-
bro-me perfeitamente quando o 
MDM apresentou as queixas, a 
liderança da Renamo dizia que 
havia mais eleições, que éramos 
miúdos, que a CNE portou-se 
bem. Portanto, hoje notamos a 
liderança da Renamo a reclamar 
sobre a CNE que ontem defen-
dia. Por isso demonstra que 
havia essa coligação, com inte-
resse de excluir o MDM do pa-
norama político. Por outro lado, 
nota-se claramente que a própria 
Renamo não está preparada para 
estas eleições. E à Frelimo não 
lhe interessam estas eleições. À 
Frelimo não lhe interessam estas 
eleições porque depois das elei-
ções intercalares de Cuamba, 
Pemba e Quelimane, mais tarde 
Inhambane, foi clara e notória a 
capacidade de organização do 
MDM e ali nós assistimos às úl-
timas como foram. Em Inham-
bane  houve muita violência. E 

-chefe das Forças de Defesa e 
Segurança, que esteve a chefiar 
a delegação do Governo em 
Roma, participou como mem-
bro do Governo desde Roma 
até cá; participou como mem-
bro da Assembleia da Repúbli-
ca ou deputado da Assembleia 
da República, com a categoria 
de chefe de bancada. Portanto, 
teve o órgão legislativo, o órgão 
executivo, para ultrapassar esse 
problema de homens armados. 
Teve a capacidade de influen-
ciar seja quem fosse dentro do 
seu exercício mandatado pelo 
povo para de facto dar o fim a 
isso, mas de facto nunca o fez. 

esta violência continua a ser a 
cultura do partido no poder. Vio-
lência para atingir os seus ob-
jectivos.  Por isso, nós dizemos 
que eles não estão com a Paz. 
Não estão em Paz consigo mes-
mos. Por outro lado, a Renamo 
se apercebe que ficou para trás. 
Não queria as eleições interca-
lares de Cuamba, Quelimane e 
Pemba, com a alegação de que 
eram fantochadas. Mas é preci-
so compreender que a nossa lei 
prevê a renúncia dos presidentes 
dos municípios. Então, se eles 
o fizeram, independentemen-
te das circunstâncias da acção, 
ou da obrigatoriedade interna, 
a lei diz que o cidadão pode 
renunciar e eles como apresen-

Portanto, o que nos traz hoje é 
o seguinte: quer mostrar a sua 
pujança, cercando a liderança 
da Renamo, desde Nampula e 
agora na Gorongosa. Aqui faço 
a pergunta: porquê é que vinte 
anos depois da Paz assinada 
se continua a cercar cidadãos 
nossos que sempre viveram 
livres. É esta demonstração 
de força que acaba trazendo 
estes choques. Por isso é que 
nós dizemos que o que está a 
acontecer hoje é o problema 
Frelimo-Renamo e não do Go-
verno-Renamo. Tudo isto é por-
que o Governo, o Estado estão 
golpeados pelo partido Frelimo.

taram-se como renunciantes, 
logo dá fé ao cumprimento da 
lei. Daí que tenha que se olhar 
para aquilo que está prescrito 
na lei e o que a lei prevê quan-
do alguém renunciar a um car-
go. Mas então a Renamo tentou 
sabotar as eleições intercalares.

Eu estive em Quelima-
ne e, no dia da votação, um 
grupo de pessoas da Rena-
mo tentou manifestar-se para 
que as pessoas não votassem. 
Mas mesmo assim as pesso-
as votaram e o MDM venceu.

Por outro lado, estas eleições 
autárquicas não são financiadas. 
Então, em termos organizacio-

“A Renamo entrou no jogo da Frelimo”

(Continuação da página anterior)

(Continua na página seguinte)
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nais a Renamo eventualmente se 
sinta apertada para fazer face a 
estas eleições e nós também sen-
timos que  como não há “trust 
fund”, não é por acaso que mui-
tos partidos não se movimen-
tam. Se forem a notar hoje, em 
termos de recenseamento, pese 
vários partidos dizerem que vão 
às eleições, o único partido que 
esteve a fiscalizar praticamen-
te esse processo foi o MDM. E 
embora seja um partido extre-
mamente novo, isso mostra cla-
ramente que o único partido que 
está preparado, está interessado 
no processo de descentralização, 
no processo de desenvolvimen-
to económico é o MDM. E se o 
MDM não estivesse a participar 

Canal – Acha que isso está 
a ser proposto para o afecta-
rem?

neste processo, essas denúncias 
todas do mau funcionamen-
to do STAE, não seriam feitas. 

Portanto, está claro que nos 
casos destes dois partidos, a 
Frelimo quer se perpetuar no 
poder, a Frelimo quer empur-
rar as eleições autárquicas para 
que coincidam com as eleições 
presidenciais do próximo ano, 
para criar obstáculos ao MDM, 
e a Renamo não está preparada, 
e quer esperar o “trust fund”, 
que vai aparecer em 2014, nas 
eleições gerais, para juntar as 
duas coisas e fazer eventual-
mente um trabalho comum.

Canal: Ouvimos que se 
possa estar a pensar juntar 

Daviz Simango – Não esta-
mos a falar na figura do Daviz 
Simango, mas na figura dos 

Eleições Municipais, de As-
sembleias Provinciais e Gerais 
(Legislativas e Presidenciais). 
Em paralelo decorre a dita 
revisão da Constituição da Re-
pública. Há zum-zuns de isso 
ser estratégia para o impedir 
de ser candidato à presidente 
do Município da Beira e simul-
taneamente candidato à Presi-
dência da República. Acha que 
pode ser estratégia subjacente 
à situação de aparente conflito 
que prevalece entre a Rena-
mo e a Frelimo e isso ser no 
fundo uma concertação entre 
a Frelimo e a Renamo para o 
prejudicarem a si e ao MDM?

Daviz Simango – Há muita 

quadros do MDM. O MDM 
trouxe inovação à política em 
Moçambique. Trouxe um certo 

coisa misturada nisso.  Nos deba-
tes que ocorreram aqui na Beira, 
no âmbito da revisão da consti-
tuição, nem devia haver essa ne-
cessidade de gastar os recursos 
dos nossos contribuintes para 
este tipo de auscultação porque 
o partido no poder não deposi-
tou uma matéria palpável que 
significasse isso, mas é preciso 
compreender que nos debates 
que houve na Beira houve vozes 
que propuseram que o presidente 
de um partido político não pode 
ser presidente do município.  

Canal – Queriam pôr isso na 
Constituição?

Daviz Simango: Esta é uma 
das propostas que avançavam. 

dinamismo político. Portanto, 
esse dinamismo político tem 
que ser combatido de vários 
quadrantes e, naturalmente o 
grande obstáculo, quer para 
a Frelimo, quer para a Rena-
mo, é o MDM. E este teatro 
político-militar que nós as-
sistimos é a procurar atingir 
o MDM. Não se pode admitir 
que num país como o nosso 
que passou vinte anos sem 
obstáculos, do dia para a noite 
apareçam obstáculos. Do dia 
para a noite ambos (Frelimo e 
Renamo) acham-se com medo 
de participarem nas eleições.

Nós dissemos que os mo-
çambicanos devem participar 
nas eleições e é preciso com-
preender que havendo situa-
ções em que os moçambicanos 
se sintam mal perante os seus 
governantes é natural que os 
moçambicanos como idóne-
os que são, como os moçam-
bicanos são responsáveis, os 
moçambicanos perante um 
processo de votação vão que-
rer mudar. Se cometeram um 
erro ontem em ter uma verten-
te, uma inclinação de votação, 
de certeza que esses mesmos 
moçambicanos que ontem te-
nham votado numa linha po-

Isso mostra ignorância…

Canal: Mas quem é que 
avança?

Daviz Simango – Eram mem-
bros do partido Frelimo.  Outra 
proposta que mandam é que um 
presidente do município quan-
do quer concorrer à Presidência 
da República tem que renun-
ciar ao seu cargo de presiden-
te do município. Isso mostra, 
mais uma vez, ignorância. E 
o mais caricato é que aparece-
ram a propor que um presidente 
de município só pode ter dois 
mandatos. Não pode ter mais 
que dois mandatos. Portanto, 
tudo isso mostra que há má fé.

lítica e que tenham descober-
to que não é o caminho que 
pretendiam, de certeza que 
estes próprios moçambicanos 
vão escolher uma outra linha 
política. E é preciso dar um 
outro tipo de oportunidade, 
mas essa oportunidade tem 
de ser dada de uma forma li-
vre, de uma forma justa e não 
através de uma demonstração 
de força, do tipo eu sou mais 
forte que tu ou eu posso ou 
nós podemos, então os ou-
tros que sigam na carruagem.  

O MDM quer ser maquinista 
e deve ser maquinista, assim 
como todos os outros partidos 
políticos e a sociedade civil, 
todos nós somos maquinistas 
da vida nacional  e todos nós 
temos de seguir porque todos 
nós queremos o melhor para 
os moçambicanos. Portanto, já 
chega de criar medo nos cida-
dãos. Chega de criar situações 
para que o cidadão hoje não vá 
votar porque tem medo. Hoje 
vai votar porque quer que isso 
aconteça. Quer que se produza 
confiança e lideranças para que 
o país tenha o desenvolvimen-
to sustentável que se pretende.

Os moçambicanos querem mudança

“Nós dissemos que os moçambicanos devem participar nas eleições e é preciso compreender 
que havendo situações em que os moçambicanos se sintam mal perante os seus governantes 

é natural que os moçambicanos como idóneos que são, como os moçambicanos são 
responsáveis, os moçambicanos perante um processo de votação vão querer mudar.”

“Já chega de criar medo nos cidadãos. Chega de criar situações para que o cidadão hoje não 
vá votar porque tem medo. Hoje vai votar porque quer que isso aconteça. Quer que se produza 

confiança e lideranças para que país tenha o desenvolvimento sustentável que se pretende.”
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Canal: A questão do seu pai. 
Vários sectores da sociedade 
admiram-se porque o senhor 
não está a fazer esforço para 
resolver judicialmente a situ-
ação por que a sua família foi 
obrigada a passar. Há quem 
diz que o senhor não actua 
porque está interessado em 
resolver os problemas do País, 
no contexto actual do País e 
do mundo, mas não quer que 
digam um dia que usou a fi-
gura do seu pai para chegar 
onde quer que seja. O que 
nos tem a dizer sobre isso?

Daviz Simango – Primeiro 
quero deixar claro de que, de 
facto, sou filho de Uria Siman-
go. Sou o segundo filho dele.  
Nós temos orgulho como filhos 
de Uria Simango e Celina Si-
mango. Este orgulho nos leva 
a respeitar o princípio de vida. 
Temos a consciência de que  
nenhum cidadão deve tirar in-
devidamente a vida a ninguém, 
quem quer que seja. Temos 
responsabilidades acrescidas: 
como viver dentro da sociedade 
moçambicana, como ter noção 
do perdão, como ter noção de 
que nenhuma outra criança pos-
sa perder o calor, o amparo dos 
pais por um tipo de irrespon-
sabilidade, quer política, seja 
social, seja económica. A nossa 
função é viver o Moçambique 
real, trabalhar para engrande-
cer Moçambique, assegurar 
que amanhã não haja crianças 
que passem aquilo por que nós 
passamos. É inadmissível aqui-
lo que nós fomos impostos, 
aquilo que nos impuseram. Per-
demos muito cedo o calor dos 
pais por intolerância política.

Hoje fala-se de Nelson Man-
dela, que o apartheid não o ma-
tou. Portanto, desejamos-lhe 
rápidas melhoras. A pergunta 
que se coloca é onde Graça Ma-
chel iria conhecer o Mandela 
se o apartheid o tivesse morto? 
Mas ela sabe que ela e o ma-
rido, Samora, juntos mataram 
muitos moçambicanos. Fizeram 
questão de que muitos moçam-
bicanos não pudessem ter o 
convívio dos seus familiares. Aí 
nota-se claramente de que não 
se pode dar o troco pela mesma 
moeda. É preciso consciencia-
lizar os moçambicanos de que 
nós somos iguais a qualquer 
outro tipo de moçambicano. E 
o problema da família Simango, 
assim como o da família Kavan-
dame, da família Joana Simeão, 
e outras famílias que perderam 
a vida por várias razões. É o 
problema de moçambicanos. 
Este problema não pode ser vis-
to apenas como nosso, filhos de 
Uria Simango e Celina. É um 
problema de moçambicanos, 
que em tempo próprio, em opor-
tunidades próprias saberão ul-
trapassar isso. Nós como filhos 
temos que fazer tudo para que 
não possa haver convulsões. 
Não pode haver derramamen-
to de sangue, nem pode haver 
ajustes de contas porque nós 
fomos vítimas. Isso nunca fare-
mos. Nós não somos vingativos 
e não queremos pôr na barra do 
tribunal seja quem for, para ter-
mos resposta daquilo que fize-
ram, porque nós não vamos ter 
os nossos parentes de volta, já 
foram. O que nós queremos é 
que haja respeito pela dignidade 
humana, que haja respeito pelos 
direitos humanos. Penso que os 

moçambicanos saberão resol-
ver os problemas que têm, sem 
usar os filhos de Uria Simango 
como escudo para os proble-
mas que enfrentam. E digo que 
nós fomos confundidos nas 
nossas acções como pessoas 
que eventualmente queiram se 

vingar. Mas as pessoas estão 
claras, que estamos a construir 
a sociedade moçambicana. É 
verdade que nós temos uma 
veia política e há coisas here-
ditárias que não sabemos como 
aparecem em nós, e da qual não 
podemos fugir. A nossa respon-

sabilidade é preparar o futuro 
das crianças e dos moçambi-
canos, para que tenhamos uma 
vida melhor e saiamos dessa 
situação que não é admissível. 

É preciso dar oportunida-
de de vida e não matar outros. 
(Canal de Moçambique)

Graça Machel e Samora mataram muitos moçambicanos

“Temos orgulho de Uria Simango e Celina Simango. Este orgulho nos leva a respeitar o 
princípio de vida. Temos a consciência de que  nenhum cidadão deve tirar indevidamente a 

vida a ninguém, quem quer que seja. Temos responsabilidades acrescidas: como viver dentro 
da sociedade moçambicana, como ter noção do perdão, como ter noção de que nenhuma outra 

criança possa perder o calor, o amparo dos pais por um tipo de irresponsabilidade, quer 
política, seja social, seja económica.”

“Hoje fala-se de Nelson Mandela, que o apartheid não o matou. Portanto, desejamos-lhe 
rápidas melhoras. A pergunta que se coloca é onde Graça Machel iria conhecer Mandela 

se o apartheid o tivesse morto? Mas ela sabe que ela e o marido, Samora, juntos mataram 
muitos moçambicanos. Fizeram questão de que muitos moçambicanos não pudessem ter o 

convívio dos seus familiares. Aí nota-se claramente de que não se pode dar o troco pela 
mesma moeda. É preciso consciencializar os moçambicanos de que nós somos 

iguais a qualquer outro tipo de moçambicano.”


