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fitonrento enl gue o Major-General Marcelino dos Santos, enr representagic do Pre'
sidente da Repriblica, Mareehal Sanrora Machel, prestava condolOncias i familla do
Reverendo Makavl

Quc <<o exemplo do Reverendo Maikavi frutificard>> d a certeza manifestada pela AssociaqSo dos
Escrltores Moqambieanos, no elogio frinebre iquele
que foi poeta, <(nacionalista e patriota c'oerente>>,
falecido a 12 de Outubro.
Naquelas cerim6nias, realizadas na tarde da
passa,la sexta-feira, dia 15, participou e Secretdrio
do CC para a Politica Econdmica do Partido Frelimo
Majcr-General, Marcelino dos Santos, em representagF,o pessoal do Presidente da Repriblica, Samora
Machel.

A vida foram oitenta e cinco
anos, durante' os quais o Reve'
rendo Makavi soube fazer-se amar
pelo seu <humanismo no mais
profundo sentido da palavra, pela
sua simpiicidade na cclmunicagSo
verbal>.
Por eles, Gabriel Makavi tornou'se figura de destaque na his'
t6ria das letras de Mogambique,
arma porque optou para, (sempre
que teve oportunidade>, manifestar o seu elevado espirito de pa10

triotismq, <batalhar pela dignidade, pela Africa, pela sua Pdtria>.
Realizadas. as cerim6nias frinebres, em Maputo, os restos mortais do homem <cuja mem6ria fi'
card gravada em letras de oiro
no nosso Pais> foram conduzidos
para Chicumbane, provincia de
Gaza, local onde, em vida fixara
resid€ncia durante longos anos.
Gabriel Makavi foi um cultivador da lfngua tsonga, que sempre utilizou
nos seus escritos.

com tanta
<Dcminava esta u;;;
profundidade_ que n6o € exagero
afirmar que foi das pessoas mais
gonhecedoras em todo o Pais> as'
sinala s elogio fiinebre, referindo,
a ilustrar, que os estudiosos desta
lfngua <<tiveram sempre no Reverendo Gabriel Makavi um ponto
de refer€ncia e uma enciclopddia
de consulta obrigat6ria>.
Irormado em Teologia e pro'
fessor da Miss6o Sufga (a altura
da morte estava, contudo, jA reformado) o Reverendo Makavi
nunca pet'deu de vista que a lite'
constitui uma arma de
ratura
andlise e denrincia <de problemas
sociais e politicos>. <<Como nos
pois, interroga
a
admirarmos,
AEMO no seu elclgio, quando a
PIDE o manda prender a ele e a
mais um vasto grupo de religiosos,
de entre os quais se destaca o Reverendo Nlanganhela>.
Gabriel Makavi iniciara a sua
carreira literdria ainda muito jovem, altura em que, segundo palavras suas, (<o meu talento foi
descoberto por dois missiondrios
da nossa i grej a> > .D e l d, a sua pr oCugSo multiplicou-se, tendo validc,
um numeroso legado em cbras ao
<(nossopatrim6nio cultural>.
Na esteira desta produqSo, outros valores despertaram: (A sua
obra, afirmam os escritores mogambicanos, inspirou muitos jovens)) citando, entre outros, Muheti Mbazima e Bento Sitoe.
Ainda hs v6speras da morle, interrogado por um jornalista nacional sobre se tencionava Publicar
mais algufn livro, Gabriel Makavi
respondeu com categ6rica simPlicidade: <sempre que tiver oportuni dade para tal > .
Cabe aqui a certeza de que <o
exemplo do Reverendo Makavi
frutificard> e o desejo de que, em
todo o Pais, ((nasgam outros Makavis que com a sua poesia e Prosa enriquegam o nosso patrim6nio
cultural>.
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