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Msrcelino dos Sanio.r. em repre.sento]ioda PresidenteSurnoro lr4achei, e autros nrcmbrtts do Partido o
Gabriel h{altrvi
Go1erne prestan a ilItinw lOmenage,ptrr) p()et4 C est'ritor iln('tl112l7icti1at
Em ambienle carregado de pesar I consternaqho,
centenas de pessoas. presiaram onlem a uttrma holnenagem ao talec'do poeta e escritor mogambicano Gabr.el
Makavi, que vai hoje a entelrar em Chicumbane, regiio
onde cresceu. Nas cerim6mas funebres, reaiizada,5 na
capital, esteve presente, em represenlagio pessoal do
Presidenle do Partido Frelimo e Chete do Estado moqambicano, Sa,mora Mois6o Machel, o Secreldrio do Gomit6
Central para a Politica Economica do Partido e Secretdrio da Comi"ssio Permanente da Assembleia Popular,
Major-General Marcelino dos Santos.
Centenas d€ pessoas, enlre familiares, amigos e
crentes da lgreia de que Gabriel Makavi era pastor, dcornsram ao Khovo, a fim de preslar a derradeira homenagem ao insigne poeta de lingua Tsonga, combatente pela
dignidade, que tambem soube ser ao mesmo tempo religioso e amat profundamente a sua Pitria.
O Maior-GeneralMarcelino dos Santos traiava o ,seu
uniforme militar {s gala e estava acompanhado por Jos6
Luis Cabago, rnembro do Cornit6 Central do Partido
Frelimo e Ministro da Informaeio; Safomio Munguambe,
Ministro do Com6rcio Exlerno; Josd Moiane. nrembro
do Comil€ Central e Governador da Provincia do Maputo
e oulros responsirreis do Partido e do Eslado.
Ap6,s deo6r uma coroa de flores e observar um minulo de silOncio diante do l6retro aberto do defunlo,
Marcelino dos Santos. secundado pelos re$tantes d;rigenfes que o acompanhavam,deu um beiio de conforlo
e dirigiu palavras de consdaqio a cada um dos membros da familia Makavi-

As cerimonias, dirigidas p€lo pastor Mucache, chefe
da Paroqura do Khovo, proiongaram-s€por toda a tardo.
ue tenipo$ a renrpos,an{rgos coiegas e otscipulos do faiecido laziam elogios l0nebreg em lingua Tsonga, ?€&gando as virtudes hurnani$tas,a ligura de palnota r a
dinrensio inteiectual daquele qu€ soube dar um grande
contributo na luta mais global peia valorizagio das lin,
guas nacionais,
No decurso deete aclo solene, a grande maioria dor
presentes desfilou diante da urna do malogrado Gabriel
Makavi, numa derradeira homenagem a um compatriota
e amigo que no seio da lgreja Presbiterianade Mogambique soutre manter viva a chama palri6tica,
EXEMPLOOUE FRUTIFICARA

:

A AssociaQio dos Escritores Mogambicanos,da qual
Gabriel Makavi era membro do tespectivo Preefdium,
fez-se representar pelo* seus Secretdrio-Gerale Secret6rio-Geral Adiunto, respectiyamenleRui Nogar e Albino
Magaia. A este fltimo coube a incumb6ncia de lazer o
elogio funebre.
Profundamente comovido, Albino Magafa comegou por
dizer que lalar do Reverendo Gabriel Makrvi 6 frlar
de um homem cuja mem6ria ficar6 gravadr em lelrar
le ouro do nosso Pais.

rNum mundo em que a lingua portuguoca Gre um
dos instrumentos de opressio de todo.s'n6s e lamb6m
um trampofim para escaladas sociais muilas yezes dwldosas, ele escolheu a sua lingua malerna para, atrrv6,r
DOR E CONSTERNAqAO
dela, balalhar pela dignidade, pela Africa, pela sur Pitria,
A lgreja do Khovo, onde decorreram as cerim6nla,s, Gabriel Makavi loi um estudioso de problemas sociais c
apresenlava-sesuperlotada, com as pessoss aglomeradas politicos. um patriola de verticalidade que rpena3 o teu
nor port6Cs, ianelas e corredores exlerioreF, O ambiente grande amor pelo3 homens pode iustificar c fazer com.
preendenr.
era de pro unda dor e consternaeio.

