
"...fJm capitolisto moqqmbicono
que n6o quer ser condongueiro'

por Augusto de Jesus (texto) e Cqrlos Calado (totos)

.Flnalmenle enconlro um capllallsta mogamblcano que n6o quer ser candonguelron
- fol com esta frase, em tom de lronla, gue o Presldente Samora Machel, ao vlsltar a
FACTM/84, caraclerlzou um homem de neg6clos nascldo em Mogamblque e que hd 22 anos
so encontra fora do Pals. Esse homem 6 Abdul Zubalda que, em 1963, levado a segulr a
carrelra de tutebollsta proflsslonal em Porlugal, velo a lornar-se um homem de neg6clos
Influente Inlernaclonalmenle, em especlal na 6rea da m0slca e discografla. Hoje, passados
mals de duas d6cadas, Abdul Zubalda yolta A sua lerra para lrabalh6T rpar6 apllcat lode
a mlnha sabedorla, malurldade e Influ6ncla na terra que me vlu nascer, porque agor8,
mals do que nunc8, chegou o momenlo'c.

Pols 6 Abdul Zubalda, proprlel6rlo de uma edllora discogrAflca, o molivo da nossa
entrevlsla, na prlmelra e lercelra pegsoas do slngular,

Durante o periodo de fun'
cionamento da FAC|MiS4
soubemos que estava entre
n6s um homem de neg6cios
nascido em Mogambique e
gue v inha para Part ic ipar na
Feira,  integrado numa edi '
tora discog rAtica. Soubemos,
tambdm, que para al6m dos
discos e da m0sica. outros
neg6cios de diversas 6reas
giravam em torno dele e
faziam jd parte da agenda
de outros exposiiores, nacio-

- nais e estrangeiros.

Dos sub0rblos
de lnhambane a futebolisla
em Porlugal

De estalura mediana,  um
pouco calvo e fa lando com
gestos lentos.  Abdul  Remane
Zubaida,  actualmente com
39 anos, comeeou a desfiar-
{los o seu novelo. Contou-
-nos que nasceu e cresceu
num subtrb io de lnhamba-
ne,  f i lho mais novo de uma
familia pobre de nove irmios.
Como se deu a safda de Mo
gambique, 6 e le mesmo gue
expl ica:

- Sal em 1963, para k
- fogar lutebol no Vit6rla de

Setfbal, em Portugal. Ate
enteo, logava no Ferrovi6rio
e, lamb6m, na selecgio de
Inhambane. Trabathava nos
Camlnhos de Ferro e, como
era bom futebolista. um ma-
lor que era de Set0bal loi
lalar corn a minha m€e, para
eu seguir gara portugal,
corno lutebolista profissional.

falando fluentemente a
l ingua portuguesa, Zubaida
disse que,  tendo a sua m6e
acei tado a ideia,  e le f i rmou
o contrato e exigiu 150 con-
los a pronto pagamento.

- Del lodo o dlnheiro !
velha. Tlrei apenas tr6s con-
.los e vlm a Lourengo Mar.
ques, onde comprel um rfa.' l lnhor 

e segul - afirmou.
,Prosseguiu dizendo que che
.g?do a Portugal manifestou' rnteresse ern continuar a

. bstudar. Tirara apenas a 4.r
.. classe .em $ogambique.- Esluda'va I nolte. Ouls
:.istudpt'porgue nao queiii
.,,acbbat'como os outros fute-
:,bollslas (ue, flnda a carrelra,

R6o arraniam emprego e vl-
Yem ni mls6rla. Asslm. con-
regul fazer o 7.. ano llceal.
,i noe estragou
e mlnha carrelra -

' , '  ' . Abdul' Zubaida contanos
.  

'qqe,CoFlo lutebol is ta n6o fo i
. grande. coisa, muito embora

j6 fosse considerado como
um dos melhores em Portu'
gal .

- A PIDE eslragou a ml.
nha carrelra. O facto de eu
ler manlfestado Inleresse em
esludar desagradou-lhes bas'
lante. Lembro-me que um
Inspeclor chegou perto de
mim e pergunlou: "Para'qu6
6 que voc6 quer estudar, 3e
os oulros quando v€m iogar
n6o o lazem? Quer junlar.se
aos lerroristas, n6o 6?r

Zubaida acrescenta que a
perseguigSo que solr ia cra
uma tor tura para ele e qu€
viv ia perturbado. Diz a inda
que v iv ia constanlemente es-
piado por um agente que o
ameagava dizendo que ele
podia desaparecer se fosse
contar a a lgu6m que a PIDE
o perseguia.

- O caso velo a agravar-
'se quando, um dia, ao vol-
larem a pergunlar.me se eu
esludava para iuntar-me aos
clerrorislas,,, eu respondi que
n5o sabia quem eram esses;
se eram os que na sua pr6-
pria lerra eram morlos por
estrangeiros ou os que
saiam da sua lerra pars gs-
cravlzarem os outros. Fo[ o
enlerrar das minhas espe-
rangas - ygyglgu-n99.

A prop6si to dos problemas
Dom a PIDE, quisemos saber
se em Moqambique jd havia
t ido problemas semelhantes.
Zubaida disse que nao,  mas
que muilo iovem ainda, ha-
vla sldo lentado a abandonar
o Pals, para seguir para a
Tanzania, pois lsso era a
asplrag5o da camada fovem
da allura, conforme referiu.

Recordo-me que em
1960, quando Eduardo Mon.
dlane Yelo a Mogambique,
Inlluenclou-me multo. Os lo-
yens naquela 6poca flcaram
lmpresslonados quando vl-
rem um prelo mogamblcano,
respeltado no mundo, pro.
lessor na Am6rlca e a andar
num carro de governador.
Tenlel Incluslyamenle fuglr
eom 03 meus amigos, mag
n5o pude porque ]ogo ful
pare Porlugal. Enlrelanlo, um
prlmelro grupo de mogambl-
canos havla congeguido salr
de Mogamblque.

O prlmelro passo
para os neg6clos

Com calma e evidencian.
do uma simplicidade e hu.
mildade contra$antes com a
atitude de certss pessoas
com a sua posigao, Abdul
Zubaida fo i  prosseguindo a,

sua narrativa. lnstado a pre
nunciar-se sobre a forma
como passou de futebolista
para homem ne neg6cios,
af i rmou que o 1. '  passo fo i
dado em 1972, quando con-
clu iu o 7-o ano.

- Com dificuldades fre
quentei o 7." ano. All6s, s6
llz duas dlsciplinas: OPAN
(Organizag6o Pollt ica e Ad-
ministraliva da Nag6o e Filo-
sofia), que at6 eram as mais
l6ceis. Asslm, feito o liceu e
vendo a minha carrelra lute

foi o "abrete sdsamo, para
a arena do "business" inler.
nacional .  Zubaida v ia ja pelo
munclo e entre outras, tem a
miss6o de contratar futebo-
lislas famosos para o Cos-
mos. Entre o seu palmards
constam Pel6, Beckenbauer
e muitos outros. Em 1975 fd
era uma flgura conhecldr a
nlvel mundlal e aparecla em
grandes lornals e cadelas de
televisdo.

Abdul  Zubaida diz que a
miss6o de contratar jogado-
res de futebol era considera-
da mui to importante pelos
americanos,  porque quer iam
tornar-se uma pot6ncia fut+
bol is t ica num prazo de dez
anos e organizar o Campeo.
nato Mundial  de 1986. Era
mais um grande neg6cio cue
os americanos quer iam mon-
tar ,  d semelhanqa com o que
sucedeu com os Jogos Ol im-
picos deste ano,  em que o

a melhor colsa que podla
acontecer.

- Nessa allura esllve para
regressar, mas havla mulla
correria de pessoas oporlu.
nlslas que guerlam ocupar
os lugares clmclros. Al6m
dlsso, alnda n5o me lulgava
com capacldade de vlr a de
Bempenhar um papel lmpor.
lanle. Por lsso, preferl con-
tlnuar a andar pelo mundo,
na egcOla da rua, mes sem.
pre com lnlengio de vottaa

- Esla 6 a mlnha terra -
diz ainda Zubaida - sempre
pensef nela e, lamb6m, sem.
pre vlaiei como mogamblca-
no. N5o llnha vergonha em
aflrmar+ne como lal. Em todo
o lado dlzla lsso e al6 che-
guel a arranjat Inimizades .
com genle que achava ridi-
culo que uma pessoa como
eu dissesse tal coisa. Mas
nlngu6m podla lazer nada
porque eu 16 llnha nome.

Quem 6 Abdul Zubsids ? 1g
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Zubalda, falando e nossr Reportsgem, lendo ao seu lado, Joio Ribelro, com quem criou a editora dicco.
grdtica DACApO

bolislica lr abalxo, arranjel
um emprego numa flrma t6x-
lll, como homem de relag6es
pr[bllcas.

Viajando f requentemente
para fora de Portugal, Zubai-
da af i rma que fo i  entao con.
tratado para organizar uma
empresa textil em Londres,
lendo ficado por l i i, enquan-
-lo ia jogando futebol, embo-
la muito pouco.

- Em 1972-3 - continua
ele - ganhel um concurso
para ocupar um cargo de
relag6es ptbllcas na multF
naclonal Warner Brothers. Fl-
quel com a equlpa de fute.
bol do Cosmos, gue ere per-
tenga da companhla e que
era prelerlo para ae faler
oulros neg6clos, em dlver.
las 6reas.

Com o cargo 6s "publ ic
Com o cargo de "public re

lations' na Warner Brothers

:
desporto -  na sua mais
pura mani festag5o -  fo i  t ra.
tado corn base na "aft€ri-
can-way-cf-l ife". Contudo, co-
mo a FIFA nAo autor izou aos
EUA a realizaQdo do Mun-
dial/86, o Cosmos foi :aindo
e Zubaida passa para o sec-
tor  d iscogrdf  ico e musical
da Warner Brothers.

- Fol assim que comecel
a convivar e vlajar mals com
grandes nomes da m6slca
Inlernacional - diz Zubaida.

.. Estlve para regressar com
a Independ6ncla naclonal

Entretanto, enguanto ZV-
baida lazia sucesso no mun-
do como homem de neg6-

' cios, em 1975, Mogambique
, ascendeu A Independdncia.
" Ele afirma que senliu uma
; emogdo especlal e conside

fa a Independ€ncia como

Pergunt6mos a Zubaida
se cturante todo o tempo em
gue esteve fora tinha infor-
magdes sobre Mogambique.
Ele responde que s im.

- Recebla carlas de v6.
rlos amigos. Vla pela televl.
sio e fornals algo sobre o
Pais. Tenho at6 guardadas
algumas casseles de lele-
vlsto com programas quc
falam sobre f,logarhbique.
Ouanto aos problemae do
Pals, eu sei que esta 6 uma
fase hlsl6rlca, ela 6 necess6-
rla. Todos oe palses quando
conqulslam a llberdade t6m
que passaf por ela. Eu vialo
por lodo o mundo e aflrmo
com convlcaAo que se eslt
a andar bem - disse, para
acrescenlar qu€ hA mufla
vonlade de trabalhar e eu
regresso para apllcar loda a
mlnha sabedorla, malurldade
e Influ6ncla, porque egota,



.Ll lor! tompr. yhlel como moeamblcano, Nunct
llvc vergonhe dc lflrmar-rne como hl o lrso cu3lou

algumat Inlmlzadec, - Abdul Zubrlda

mals do que Dunca, chegou
o momeDlo.

Quando 6 que o leu Pals
eslarA Independenle?

O nosso entrevistado dis-
se rnais adiante que havia
dois tipos de informag6es
que ouvia no estrangeiro:
favoriveis e desfavor6veis.
Alirma qu€ n6o obstante
grande parte das inforrna-
g6es serem desfavor5veis,
havia muita gente que ti-
nha ideias positivas sobre
Mogambique, principalmente
entre os grandes artistas
com os quais mantinha con-
tactos. ilfo lanto porque
eles conhecessem Mogambi-

. que, mas slmplesmenle por-'que 
pensam que lodos os

: povos t€m o dlrelto de se
governarem a si 'nesmos.

Dentre essas figuras, Zu-
baida citou os m0sicos Mil-
les Davis,  Bob Dylan,  Mick
Jagger, Santana, Bob Mar-

. ley, os .Pink Floyd", Rod
Stewart e outros.

- Lembro-me que sempre
que o lamalcano Bob Marley
me enconlraYa, pergunlava:
cZubaida, quando 6 que o

'leu pais eslar6 lndependen-
te? Tenho que lr para 16,
mesmo que seja de borla".
- Adianta que muitos artis-
tas, talvez por sua influ6ncia
6 A semelhanqa de Bob Mar-
ley, manilestam interesse em
vir  actuar em Mogambique,
como por exemplo Stevie
Wonder.

Com a editora DACAPO
para Inveslir na RPM

Falando dos seus projec-
tos em Mogambique, Abdul
Zubaida disse que os mais
imediatos se centram na
6rea musical e discogrdfica.
Explicou-nos que em Abril
de 1982 abr iu uma edi tora
discogr6f ica em Portugal,
luntamenle com um amigo
seu desde a infdncia,  JoSo
Ribeiro,  que o acompanha
nesta sua estada entre n6s.
Disse que pela inf lu6ncia
que tem no mundo do disco,
a sua edilora 6 j6 reconhe
cida internacionalmente e
possui contratos :om os
maiores mtsicos da actuali-
dade, como por exemplo Mi-
chael Jackson, Stevie Won-
der, Diaha Ross, Lionel Ri-
chie.

. eUdul.Zubaida disse que'
;6.  suq ' in teng6o, em acordo
com as autoridade$ mo9am'
bicanas, criar uma firma de
gravag6o e produgdo- de dis-
gos no Pals, a partir das
Inslalag6es de .uma j6 exis-
tente, Afirma que o objectivo
principal 6'dlvulgar a nossa
cultura.

" * All6s, 'Gssa-6 a malor
vocaglo da nossa edllora.
Tamb6m lrerhoc gravar e edl-
tar dlscos'{e grandes m(sl-
co3 t vcnd&los nfo 16 no

Pafs, como no eslrangelro.
Teremos materlal e capacF
dade garantldos para tal.

Ele declarou que id€nt ico
projecto tem em Angola,
onde j6 comeg6mos com a
produgdo do 1." dlsco oticlal
de Angola, gravado em Lon-
dres, pelo grupo "Semba
Tropical", no ano passado.
Grav6mos em acordo com o
Governo angolano c levf
mos o grupo n5o s6 a Lon.
dres, como a Podugal, Para
promog6es. E o que lremog
lazer, pana comeqar, com og
m0slcos mogamblcanos, e
prelendemos comegar com
Fany Mpfumb - frisou o
nosso interlocutor.

N5o bebo, nio lumo,
nem como carne de porco. . .

Depois de termos falado
sobre diversos aspectos da
vida prof  iss ional  de Abdul
Zubaida, quisemos terminar
a nossa conversa, passando
para o lado pessoal :

€ casado? Quantos f i lhos
tem?

- Sou casado com uma
angolana: chama-se lsabel
Zubaida. Casel-me em Lon.
dres e tenho um fllho de
7 meses. chama-se Yurl.

Mas Yur i  n5o e ingl6s,  n6o
6 moqambicano, nem ango-
lano.  Porqu6 Yur i?

- Sim. O nome 6 mugul-
meno. da zona sovl6llca.
Escolhi-o em homenagem ao
1.o homem no espago, Yurl
Gagarlne, pols gostaria que
meu fl lho fosse pllolo de
Forga A6rea. Ali6s, o padrl-
nho dele 6 comandante da
Forga A6rea Angolana: lko
Carreira. Chama-se Yurl e
por coincid6ncia nasceu dols
dias antes da morle do ante
rior Presidenle sovi6tico;
Yurl Andropov.

Voc€ tamb6m 6 mueul-
mano?

- Claro. e alnda vou I
Mesquita, sobreludo quando
6 allura do lde. N5o bebo'
nlo fumo, nem como ca;ne
de porco. € uma questio de
tradlgSo. Quanto I beblda,
que 6 lrequenle nos meus
melos, fago de conla que
n6o erisle. Tanto mals que,
como sabe, o {lcool eslraga
multos lares. Multa gente at6
fuglu para Portugal a flm de
contlnuar a beber vinho.

Onde vive?
- Normalmenle em Lon'

dres. Tamb6m lenho csse
em Nova lorque, Hamburgo,
Llsboa . . .

Para al6m de negdcios,
faz mais a lguma coisa?

- Sou comenlarisla des-
portlvo na emlssEo em lln.
gua porluguesa da BBC.

Que pensa de'  Michael
Jackson?
I - Oue n5o 6.lanto quanto
se lala dele. Erlste um oulro-lovem 

chamado Prlncg quc
agora eslamos a langar. Tal'
vez venha a ser mals que o
Jackson.
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