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   Na quarta-feira, 02 de julho de 2014, fomos 

convidados ao encontro com o Presidente de 

Moçambique, General Armando Emílio Guebuza, 

no Hotel Tivoli – cinco estrelas de Lisboa. 

Presentes elementos da comitiva presidencial, da 

comunidade da “diáspora” moçambicana em 

Portugal, assim como de alguns portugueses. A 

cronista desta coluna esteve presente e registrou o 

evento com fotos e texto. Tivemos a oportunidade 

de conhecer pessoalmente o Presidente Armando 

Guebuza e a 1ª dama Maria da Luz, onde logo na 

entrada do recinto trocamos algumas palavras. O 

PR e a sua comitiva foram recebidos com muitos 

“obas” (oiés) pela maioria ali presentes. A sala da 

conferência tomada pela maioria dos cidadãos 

convidados, jornalistas de plantão, tanto das rádios 

e televisões como de jornais. Dando-lhe as boas 

vindas falou o Cônsul Hélio  Nhantumbo, 

coordenador protocolar. Seguiu-se a Embaixadora 

de Moçambique em Lisboa, Fernanda Lichale, que 

exaltou o PR. Feitas também várias homenagens 

ao PR Guebuza com ofertas de algumas pessoas e 

de elementos associativos da “diáspora” 

moçambicana. 

   Obviamente não poderia deixar de haver a dança 

das mulheres moçambicanas com todo seu 

gingado charmosamente vestidas de capulanas 

(panos) coloridos amarradas à cintura, com a cara 

do PR e de camisetas amarelas com o seu nome 

estampado. Apresentados alguns ministros(as), 

deputadas(os), identificando-se com o cargo 

exercido. Ruidosamente, a todo instante, inúmeros 

vivas proferidos a Moçambique e ao Presidente. A 

comunidade moçambicana ouviria ainda o PR 

Armando E. Guebuza por mais de duas horas. 

Foram palavras a exaltar Moçambique, o seu 

crescimento e a sua governação. Salientadas as 

relações de cooperação Moçambique-Portugal, em 

particular os negócios.    Cidadãos da comunidade 

moçambicana em Portugal apresentaram questões 

e dúvidas respondidas por alguns ministros e 

outras ficaram sem respostas.  

    Yolanda Coluna, filha do antigo craque 

moçambicano do futebol mundial e de Portugal, 

Mário Coluna, falou do pai. Frisou o desgosto que 

este sentiu por ser destratado na terra que amava – 

Moçambique. Yolanda, porém, mencionou o 

apoio do PR AEG nos últimos momentos de vida 

do futebolista Coluna (seu pai) da geração da 

Copa do Mundo de 1966 que eliminou o Brasil de 

Pelé em Londres.  

   Todavia o PR AEG não disse nada a respeito do 

que se passa em seu país Moçambique – a guerra, 

os repetitivos ataques da Renamo aos civis e 

soldados da Frelimo. Foi como se tudo não 

estivesse acontecendo em sua terra, Moçambique. 

Pensamos que pode ter sido uma estratégia, pois 

em fim de mandato evitou falar sobre os ataques 

para não deixar preocupados os compatriotas 

presentes. 

   No fundo parece que o que mais importa são os 

businesses, pois, os negócios foram salientados 

assim como o crescimento económico de 7% do 

país. O PR AEG citou as minas de carvão, o gás 

extraído do solo moçambicano, e o que poderá 

trazer de benefício ao seu povo. Mas isso será para 

um futuro próximo, pois não estará no poder para 

ver isso tudo acontecer. Poderá sim, estar presente 

em outro cargo de prestígio internacional 

acumulando com o de empresário, que já é. (SG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPEDIDA do PRESIDENTE  

ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA?! 

Lisboa, 2 de julho 2014: Presidente da República de 

Moçambique, Armando Guebuza e o sociólogo da 

cultura, escritor e pintor João Craveirinha – autor do 

maior mural épico do mundo, na Praça dos Heróis em 

Maputo, por restaurar. (Foto Silvya B. Gallanni©) 

 

Encontro com o Presidente Guebuza no salão do Hotel 

Tivoli em Lisboa, no dia  2 de julho 2014.  
(Foto Silvya B. Gallanni©) 
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   Saliente-se que em nenhum momento do evento 

o PR Guebuza se referiu ao fim do seu 2º mandato 

ou que era uma despedida. Mas pelas palavras 

deixadas percebemos que a sua retirada da vida 

política ativa estaria presente em suas visitas 

oficiais a alguns países. Obviamente que seu 

estafe será renovado para o ano, pois haverá 

eleições este ano e um novo presidente em 

Moçambique.  
    Terminado o encontro o PR Guebuza 

abandonou o recinto do Hotel Tivoli, onde seria 

servido um coquetel light aos convidados. No 

cocktail registramos conversas, assistimos e 

fotografamos esses momentos para a coluna desta 

semana. Finalizando desejamos que Moçambique 

faça essa transição política de bom ânimo, sem a 

atual instabilidade de segurança territorial. Que o 

país cresça e se desenvolva, podendo agregar 

trabalho, saúde para todos quanto necessitem.  

    Esperança essa também para os filhos da terra 

moçambicana que vem estudar a Portugal, e no 

regresso levem um diploma que lhes possibilite 

um emprego condigno no seu país de origem. 

(Texto e fotos: Silvya Botton Gallanni©)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto do centro: 1º à 

esquerda Hélder Muteia, 

delegado da FAO (ONU) 

na CPLP em Lisboa. À 

direita M. Murargy, 

secretário  executivo da 

CPLP, com João 

Craveirinha sociólogo da 

cultura.  
(Fotos Silvya B. Gallanni©) 

Fotos: à esquerda, Murade Murargy, Secretário Executivo da CPLP e a cronista Silvya B. Gallanni. Ao centro, Vítor Couto, 

empresário e consultor em Angola, Portugal e Brasil, junto ao sociólogo cultural João Craveirinha, e à direita com Yolanda 

Coluna, filha do grande craque de futebol Mário Coluna, falecido recentemente em Moçambique. Observando o diálogo, o 

cantor Benny Pascoal. (Fotos Silvya B. Gallanni©) 


