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Daviz Simango eleito líder de novo Partido
O presidente da Câmara da
Beira, Daviz Simango, foi
eleito líder da nova força política moçambicana, o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), em assembleia constitutiva a decorrer
na segunda maior cidade do
país.
Daviz Simango obteve a unanimidade dos votos dos 252
delegados com direito a participar no escrutínio que decorreu no primeiro dos dois
dias da reunião, em que participaram 375 delegados e
102 convidados, incluindo um
representante do Partido Social-Democrata (PSD) português.
O porta-voz da assembleia
constitutiva do MDM, Geraldo
Carvalho, adiantou que também foram eleitos os órgãos
directivos e deliberativos, designadamente membros do
Conselho Nacional, da comissão jurisdicional e política do
novo partido.
O novo partido encontra a
sua génese naquilo que os
seus apoiantes chamam “revolução de 28 de Agosto de
2008”: o dia em que o líder da
Renamo, Afonso Dhlakama,
tomou a decisão – que surpreendeu todos os observadores da política moçambicana – de não apoiar Daviz
Simango na corrida para mais
um mandato na presidência
da Câmara da Beira.
Um movimento de cidadãos
da Beira acabou por convencer o autarca a candidatar-se
como independente e, em
tempo recorde, reuniu o número suficiente de assinaturas para Simango avançar.
Daviz Simango venceu folgadamente as eleições como
candidato independente a
mais um mandato à presidência da Beira, vencendo Lourenço Bulha, do partido no poder, Frelimo, e o concorrente
indicado pela Renamo, Manuel Pereira, que se posicionou em terceiro lugar.
Simango, um engenheiro civil
com curso de Ciências Políticas concluído em Portugal,

era desde há muito apontado,
pela sua imagem de popularidade, competência e carisma,
como um dos dirigentes da
Renamo mais bem posicionados para suceder a Afonso
Dhlakama no partido e para
candidato a futuras eleições
presidenciais, o que cautelosamente sempre rejeitou.
Muitos analistas relacionaram, de resto, o afastamento
de Simango com o “perigo”
que representaria para a liderança de Afonso Dhlakama,
que preside ao partido há 30
anos, desde os tempos em
que a Renamo era ainda uma
força de guerrilha contra o
Governo da Frelimo.
Daviz Simango tinha sido
eleito presidente da Câmara
da Beira pela Renamo em
2003, e o município foi considerado por várias avaliações
nacionais e internacionais
como um dos melhores de
África em termos de gestão,
pelo que a renovação do

apoio à sua recandidatura foi
dada como certa.
O objectivo do novo partido,
segundo Geraldo Carvalho,
será contrariar o enfraquecimento da oposição em Moçambique, tendo em conta
que a Renamo sofreu uma pesada derrota nas eleições
autárquicas, ao não conseguir
a presidência de nenhum dos
43 municípios, enquanto a
Frelimo, no poder, conquistou
41.
As excepções foram a Beira,
ganha por Daviz Simango, e
Nacala-Porto, conquistada
pela Frelimo.
“Transpondo os resultados
das autárquicas para as legislativas, a Renamo teria
perdido 89 dos 90 deputados
que ainda tem na Assembleia
da República. Ou seja, a democracia estaria em causa e
estaríamos em risco de voltar
a ser um sistema monopartidário”, considerou o porta-voz
de Simango.
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Manuel Rosa da Silva

Natural de Tomar – Portugal
Nasceu 18/11/1925 – Faleceu 8/3/2009
Sua cunhada Emília da Silva, sua afilhada São
Rosa e sobrinho Tony da Silva e família vêm
por este meio e com profunda mágoa, participar o falecimento do seu entre querido, ocorrido em Portugal.
Informamos que se realizará a Missa do Sétimo
Dia na Igreja Católica de Malvern East, pelas
8h15 no próximo domingo, dia 15 Março de
2009.
Paz à sua alma
11788
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Aurora Alexandrina
Bezelga Amaro
Natural de Vila Nova de Foz Côa - Portugal
Nasceu a 28/12/1926 - Faleceu a 10/3/2008
Missa do 1.º Aniversário
Seu marido José Amaro, filhos Dulce, Zé, Fernando, Maria da Luz e
Paulo; suas irmãs Judite e Inocência; seus netos Sandra, Raquel,
Michelle, Vanessa, Michael, Fábio, Gabriela, Lígia, Mónica e
Rudolph, seu genro Jorge e nora Celeste, seu cunhado Salvato,
sobrinho Fernando Paulo, prima Eugénia e restantes familiares vêm
por este meio informar que será celebrada Missa do 1.º Aniversário
em sufrágio da sua alma, amanhã, terça-feira, dia 10, às 18 horas, na
Igreja de St. Patrick em La Rochelle, desde já agradecendo a todos
quantos possam participar neste acto religioso.
Que Deus te dê o eterno descanso

Manuel Gonçalves
Natural do Estreito da Calheta - Madeira
Nasceu a 2/3/1946 - Faleceu a 7/3/2009
Seus grandes amigos Francisco e Maria-José
Farinha, filhos Francisco, Lúcia, António,
Yvette e netos Micaela, Nikita, Steven, Tiago e
Rafael vêm por este meio apresentar as mais
sentidas e sinceras condolências à Família
enlutada, pelo falecimento do seu ente querido.
Que Deus possa vigiá-lo
e conceder paz eterna
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Aretino Gonçalves
de Oliveira

João Manuel Cardoso

Nasceu a 9/3/1934 - Faleceu a 3/3/2009
Os Directores e Associados da CASA DO
PORTO de Pretória, vêm por este meio e com
pesar, apresentar as mais sentidas condolências
a toda a família enlutada, pelo falecimento do
seu ente querido, ocorrido em Muro-TrofaPortugal, que durante os anos que no passado
viveu em Pretória, muito colaborou com esta
colectividade.
Paz à sua alma
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(Nelito / Matambo)
Nasceu a 29/3/1967 - Faleceu a 4/3/2009
Sua mãe Ilda, sua esposa, sua filha, seus irmãos, seus cunhados e restante família participam com profunda mágoa o falecimento inesperado do seu ente querido, ocorrido em Cape
Town.
Para indicações sobre a data, hora e local do
funeral, em Joanesburgo, a Família enlutada
agradece contactar Didi 082 904 1010 ou Tony
Lesley 082 410 4514.
Que a sua alma descanse em paz
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Aretino Gonçalves
de Oliveira

Nasceu a 9/3/1934 - Faleceu a 3/3/2009
Sua esposa Maria da Conceição, suas filhas Zé, Linda e Flora, seu
genro Manuel Carvalho e netos Filipe, Manuela e Marco Paixão,
Giovanni, Karina e Lolo, vêm por este meio e com profunda
mágoa, participar o falecimento do seu querido marido, pai, sogro
e avô, ocorrido no Muro-Trofa-Portugal, onde teve lugar o seu
funeral. Ao mesmo tempo informam que lhe mandam rezar Missa
do 7º Dia, hoje, segunda-feira, dia 9 de Março, pelas 18h30, na
Igreja de Santa Maria dos Portugueses, Luttig Street, Pretória
West, desde já agradecendo a todos quantos a ela possam assistir.
O carinho que dedicaste a cada um de nós,
nunca mais será esquecido.

A tua memória fica gravada para sempre nos nossos corações.
Que a sua querida alma descanse em Paz

João Manuel Cardoso
(Matambo)
Nasceu a 29/3/1967 - Faleceu a 4/3/2009
Seus grandes amigos José Alberto e esposa
Rita, filhos Cristiano e Sabrina (Roots Jeppe);
Ricardo Fernandes da Câmara e esposa
Fátima, e Artur e Elmina Coelho, vêm por
este meio e com profunda dor, apresentar as
suas mais sentidas condolências à Família
enlutada, associando-se à sua grande dor.
Foste um bom Amigo
e nunca mais serás esquecido
Que a sua querida alma descanse
na Paz do Senhor

