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Morreu mulher de Morgan Tsvangira
A mulher do primeiro-ministro
do Zimbabwé Morgan Tsvangirai, Susan Tsvangirai, morreu sexta-feira no acidente de
automóvel que também envolveu o líder zimbabwiano,
disse um responsável do partido Movimento para a Mudança Democrática (MDC).
“A senhora Tsvangirai morreu
no local”, afirmou a mesma
fonte, salientando que as
causas do acidente estão
“ainda pouco claras”.
Informações anteriores davam conta que Morgan Tsvangirai tinha ficado ferido no acidente de automóvel, mas sem
correr risco de vida.
As mesmas informações, atribuídas a um porta-voz do primeiro-ministro, James Maridadi, avançavam que a mulher de Tsvangirai e um assessor tinham sofrido igualmente
ferimentos e que tinham sido
transportados para um hospital da capital.
O grupo dirigia-se a uma localidade a sul de Harare para
um comício previsto para fimde-semana quando o automóvel em que seguia embateu
de lado num camião.
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José Manuel dos Passos
José Manuel dos Passos
(Manny Passos)
Natural do Funchal - Madeira
Nasceu a 12/12/1946 - Faleceu a 7/3/2009

Out of our chain of love
A precious link was taken
When our Heavenly Father
Called home my beloved brother Manny
Till we meet again.
May God keep you in the palm of His hand.
Seu irmão Hugo dos Passos, cunhada Anna, sobrinhos e
sobrinhas Mandy, Jannie e Zoe Thouka, Katia e Wayne.
Deus escolhe as melhores flores para o
Seu Jardim e tu foste uma delas.
Que a sua alma descanse em paz

(Manny Passos)

José Manuel dos Passos

Natural do Funchal - Madeira
Nasceu a 12/12/1946 - Faleceu a 7/3/2009

Sadly passed away 7th March 2009

A Assembleia-Geral, Conselho Fiscal, Direcção e
Massa Associativa da Casa da Madeira de Joanesburgo vêm por este meio, com profunda mágoa, apresentar as mais sentidas condolências à Família enlutada pelo falecimento do seu ente querido, Conselheiro
das Comunidades Portuguesas, Manuel Passos, Presidente do Conselho Fiscal da Casa da Madeira de
Joanesburgo.
Que a sua alma descanse em paz

Dearest Manny,
Jesus gently took you by the hand and
whispered “Peace be Thine”
Resting now, where no shadows fall,
in perfect Peace.
From your cousins, Delta, Abel and children,
Gilberta, Manuel and children, Tony, Lucy
and children
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(Manny Passos)
Natural do Funchal Madeira
Nasceu a 12/12/1946 - Faleceu a 7/3/2009
Manny dos Passos “Pray of Praise”

José Manuel dos Passos
(Manny Passos)
Natural do Funchal - Madeira
Nasceu a 12/12/1946 - Faleceu a 7/3/2009

You left us so suddenly.
We knew you for a short while but
we shared a common goal.
Rest in Peace good friend
Tony and Manny Figueira and families,
and the staff at Knights Fruit & Veg
Market
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With all my heart. I praise you Lord.
In the presence of angels,
Armindo José de Sousa
I sing your praises.
Campos
You have looked deep into my heart,
Nasceu a 30/5/1941 - Faleceu a 3/3/2009
Sua espoa Augusta, filhos Dulce, Elizabeth e Paulo,
And you know all about me
genro Benio e netos Alexandre, Kenneth e Ciro, vêm por
este meio e com muita mágoa comunicar o falecimento
When I asked for your help
do seu querido marido, pai, sogro e avô.
Partiste deixando nos nossos corações enorme amor,
You answered my prayers
muitas saudades e boas memórias. O grande amor
que nos dedicaste e o exemplo que nos deste,
And gave me courage.
viverá connosco para sempre.
Que
a sua querida alma descanse na
Everything you do is marvellous
Paz do Senhor e Seus Anjos
Of this I have no doubt
Nothing about me is hidden from you
Everything I do is written in your book
Now you have called for me Lord
I praise the name of the Lord
Manuel Gonçalves
He is kind and good and He loves me.
Natural do Estreito da Calheta - Madeira
Sua querida mãe Inocência dos Passos, sua irmã Inocência-Maria Nasceu a 2/3/1946 - Faleceu a 7/3/2009
To the Family may you be blessed
(Eno), marido Manny, sobrinhas Cheri-Lee e Kelly Ann Andrade.
at this sad time.
God
give
you
strength and remember
Estarás para sempre nos nossos corações
Manuel is with our Lord.
e nas nossas orações
Manuel may you rest in Peace.
Tony and Many Figueira and families, João
Que Deus te dê o eterno descanso
and Cidália da Silva and family
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