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       Mais uma vez a Embaixada de Moçambique, em 

Portugal, ficou sem o seu representante máximo. No 

passado domingo, dia 01 de dezembro, foi realizada 

uma cerimônia de despedida ao Embaixador Jacob 

Jeremias Nyambir, após dois anos em Lisboa. Chegou 

substituindo o então Embaixador Miguel da Costa 

Mkaima, que ficou seis anos nessa Embaixada. Antes 

de vir para Lisboa, o Dr. Jacob Nyambir foi 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário na 

República Democrática e Popular da Argélia. 

       Ao Embaixador cessante foi-lhe realizada uma 

despedida em grande, ainda que representando 

Moçambique por pouco tempo, fez a diferença nessa 

embaixada.  

       Estivemos nessa festa. Pudemos observar a tristeza 

em alguns rostos. O Embaixador Jacob Jeremias 

Nyambir soube bem cativar as pessoas que o rodearam 

no tempo em que esteve presente na Embaixada. 

Várias homenagens lhe foram feitas – pudemos captar 

alguns momentos que ficarão em nossa memória, 

guardadas em fotografias para a posteridade. 

       Alguns amigos e camaradas falaram sobre a sua 

pessoa, elogiando o seu trabalho à frente da 

Embaixada, e o presentearam. Ele, em sua despedida 

foi bastante eloqüente, dizendo: “A minha missão em 

Portugal foi muito intensa.” Foram vários encontros 

com o Primeiro-ministro português Passos Coelho e o 

Presidente da República Aníbal Cavaco Silva. 

Solicitado, o Embaixador visitou  alguns lugares de 

norte a sul de Portugal, divulgando as oportunidades 

de negócios em Moçambique. Salientou também, que, 

Moçambique e Portugal mantinham um elevado nível 

de relações diplomáticas. 

       Ao fim de seu discurso falou sobre o acidente da 

LAM – pelo ocorrido, pediu um minuto de silêncio aos 

presentes.  

       Todos de pé em homenagem às vítimas que 

faleceram nesse desastre aéreo. 

       Terminado a sua oratória, realizaram-se algumas 

danças pelas senhoras moçambicanas vestidas com 

capulanas, e os homens de terno do grupo, numa 

homenagem ao Embaixador cessante. Após a 

demonstração cénica, foram todos convidados para o 

almoço, elaborado ali mesmo na Embaixada. Silvya 

Gallanni 
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