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O Secrelarlado da Associagio dos Escrilores Mogambicanor emitlu
ontem um Comunlcado pelo falecimenlo de Gabriel Makavi" eonhecido
poela e escritor de lingua TsonEa. Eis na integra o leor do reierido
comunicado:
aFoi com profunda rn6goa que os corpos direclivos da Associagio
dos Escritores Mogambicanossouberam do falecimento de Gabriel Makavi" insigne poeta de lingua Tsonga. idionra que cultivou al6 ao verna.
culismo.
Ligado a uma geragio de nacionalistas surgidos apos a ll Guerra
Mundial e que rnanliveram a chama patriotica no seio da lgreia, neste
caso a lgreia Prestrilerianade Mogambique,n5o se pode falar de Gabriel
Makavi sem lfgar o seu norrc ao de Danief Marivale, composilor e
escritor tamt€m j6 talecldon eue apesar de ler vivido no bantuslio de
Gaza-Nkulo, na A?n'ca do Sul, foi lamb6m uma figura nacionalista de
va$ta cultura, bem conhecido ao Sul do rio Save onde exerceu profunda
influ6ncia polilha e artistica.
O mafogrado Gabriel Makavi era paslor reformado. Havia sldo preso
irmtamenle com Zedequias Manganhelae oulras personalidadesda lgreia
Presbiterianade Mogambiquepela PIDE/DGS em 1972. Foi ele a pessoa
dncarregadade tec€r o louvof io Dr. EduardoMondlaneguandoeste visilou
a lgreja Presbilerianado Chamanculoem 1962 aquandoda sua historica
estada na enlio Lourengo Marques.
O nome de Gabriel Makavi 6 bem conhecido nos meios religioeos
progressistas da Africa Austral sobretudo pela sua poesia qu€ desde
tempos remolos publicou no jornal crislio rrMahlalhel (Estrela da Manhi), muitos dos quais f oram compilados no livro de poesia recenlemente referenciadopelo Jornal rrDomingol.Esse livro. intiluladorrMuambi
wa Vubumabumeriurepresentauma teliz sintese de lileratun oral o
escrila e, em alguns dos seus passos, a transposiqio para o papel de
aut6ntica literatura oral 6pica.
Eleito para membro do Presidium da Associagio dos Escriloras
Moqambrcanos. Gabriel Makavi nio leve oportunidade de dar o reu
contributo activo na luta mais global pela valorizagdo das linguas naclonais mogambicanas.
Nascido a 11 de Agosto de 1897 no Chibuto, Provinclr da Gara,
Gabriel Makavi deixa numerosos lilhos e nelos.
A Associagio dos Escrilores Mogambicanosapresenta ar suas mair
s€ntidas condoldncias i tamilia enlutada e manifesta o s€u posar pot
estr grande perda para a cultura nacionall.

