
 



A RAZÃO POR QUE SE FEZ ESTE LIVRO 

O jornalista A N T Ó N I O FEIO, sonhou um dia, arquivar em livro, a vida dos Pioneiros 
portugueses, espalhados pelos cinco continentes, e mui to principalmente, nos territórios de Áfr ica. 
Nada havia arquivado até agora, que nos falasse deles. Arquivados, somente os feitos mil i tares, 
mas quanto aos Pioneiros, os principais obreiros das grandes realidades actuais, no campo da 
colonização, tudo se ia perdendo com o rodar dos anos . . . 

ANTÓNIO FEIO entendia, e mui to justamente, que se historiasse a vida desses Pionei
ros, em todos os seus sectores, que pudesse vir a servir de estímulo para os vindouros, e tam
bém, para não deixar cair no olvido o nome e a obra desses bravos portugueses! 

Assim pensando, decidiu que cada Província tivesse o seu volume, e a obra chamar-se-ia 
«0 LIVRO DE OURO DO M U N D O PORTUGUÊS», seguido do nome da Província a que se 
referisse o volume. 

Este sonho que A N T Ó N I O FEIO tanto desejava concretizar, exigia alguém, que tivesse 
interesse em realizá-lo, fosse jornalista e conhecesse um pouco de Áf r ica , e se dedicasse, por 
largo tempo, ao trabalho de pesquisa, indispensável em tal caso, levando anos a sua confecção. 

Um dia, fui à Redacção do seu j o r n a l — o semanário « A C T U A L I D A D E S » — p o r motivo 
de colaboração futura. Nesse dia tivemos uma larga troca de impressões sobre trabalho, e eu 
pedi a A N T Ó N I O FEIO, que me mandasse em serviço para qualquer ponto longe de Lisboa. 
É então que surge a sua proposta para ser eu a fazer «O LIVRO DE OURO DO MUNDO 
PORTUGUÊS», por etapas. Acei te i , pondo apenas uma condição : iniciar esses livros começando 
por Moçambique, pois desejava imenso voltar à Província onde já estivera a trabalhar, onde 
deixara amigos, e t inha saudades de tudo voltar a ver : lugares e pessoas! A minha condição 
foi aceite, e pronto passei aos indispensáveis preparativos, part indo para Moçambique logo que 
fosse possível. Em Maio de 1964 chegava a Lourenço Marques com o f im de iniciar os trabalhos. 

Percorri toda a Província, de Lourenço Marques a Porto Amél ia , pesquisando, contactando, 
observando, no que gastei quase dois anos! 

Em meados de Fevereiro de 1965, encontrava-me na Redacção do « N O T Í C I A S » — q u e 
era o meu quartel-general de trabalho — quando sou surpreendida por uma terrível notícia, 
trazida pelo Manuel Pombal, que me d iz : — «Lena, tenho uma notícia mui to triste para lhe 
dar! Morreu, às portas de Paris, num grave acidente de viação, o jornalista Antón io Feio!» Tal 
notícia deu-me um grande choque, e pensei com mágoa, que os seus olhos já não veriam as 
terras de Áf r ica , que ele tanto desejava conhecer, nem veria editar a obra que ele havia so
nhado! No meu coração, porém, estava escrita a promessa de cumprir, custasse o que custasse! 

Meses depois, regressei a Lisboa, onde me surgiram mil um problemas, que a sua morte 
inesperada, me acarretou! Mas eu estava empenhada em cumprir ! Cumprir perante a sua me
mória e a gente de Moçambique, que sempre me tratara com tanto carinho e amizade, e o 
meu desejo, de com esta modesta obra, poder contr ibuir para um mais profundo conhecimento 
da vida dos que, espalhados por esta vasta Província, têm lutado e labutado para a tornar fért i l 
e civi l izada! 

Este trabalho não está tão completo como desejaria, mas razões alheias à minha vontade 
assim o determinaram, pois nem todas as pessoas com quem contactei acederam a dar a sua 
colaboração, outros ainda, por qualquer impossibilidade no momento próprio. Espero que me 
relevem essas falhas, pois tudo f iz para que resultasse num trabalho honesto e sério. 

Não interessa agora evocar os muitos prejuízos que tal encargo me acarretou, nem as 
arrelias sofridas para levar a cabo esta obra. Apenas interessa que a tenha fei to. 

Neste momento, em que escrevo estas palavras, sinto uma grande satisfação por ver a 
minha promessa, f inalmente, cumprida! A minha palavra dada a A N T Ó N I O FEIO e ao povo 
de Moçambique, cumpriu-se! 
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UM AGRADECIMENTO 

Aqui desejo formular e deixar expresso o reconhecimento e agradecimento, extensivo a 
todos quantos me ajudaram, por qualquer forma, a levar a bom termo este trabalho. 

Às entidades oficiais — de que menciono as p r i nc ipa i s— : o Comandante Peixoto Cor
reia, então Min is t ro do Ul t ramar; à Força Aérea Portuguesa; à DETA, que generosamente 
me transportou através desta imensa Província, numa colaboração al tamente val iosa; aos meus 
camaradas jornalistas, que me deram elementos e muita assistência; ao jornal «NOTÍCIAS» 
e a todos quantos lá trabalhavam nesse tempo pela excelente a juda; aos repórteres fotográ
ficos Carlos Alber to , Ludgero Bispo, Armindo Afonso, Silva, que deram a sua colaboração gra
t u i t a ; aos meus camaradas de «O JORNAL PORTUGUÊS», de Toronto (Canadá), onde uma 
parte deste livro foi fe i ta ; e a todos quantos em Moçambique me deram a sua prestimosa 
colaboração. Para todos vai o meu agradecimento e a minha grat idão! Sem ela eu nada 
poderia ter fei to. Bem ha jam! 

A todos quantos tenham contribuído para o engrandecimento desta parcela da terra 
portuguesa — MOÇAMBIQUE — a minha homenagem sincera, a quem dedico este poema. 

MARIA HELENA BRAMÃO 
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" Á F R I C A " 

Áfr ica . . . 
Terra descoberta nos confins dos mares 
por Homens que não t inham medo! 
Áf r ica : : : 
com Docas apinhadas de navios 
que despejam gente cheia de esperanças . . . 
e de sonhos! 
Á f r ica : : : 
com urbes 
que se erguem altaneiras e vigorosas, 
criadas pela força e tenacidade 
do homem branco! 
Áf r ica . . . 
obra do homem civi l izado, 
arrojado . . . 
que deu ao Mundo novos Mundos, 
cult ivando o tr igo onde só havia capim . . . 
Á f r ica : : : 
lugar da terra 
onde o Sol bri lha com mais fulgor, 
com noites de luar branco . . . 
e poentes de fogo . . . 
incendiando as almas! 
Áf r ica . . . 
terra de permanente chamada ao Sonho 
e à Aventura . . . 
numa mistura de etéreo e de real, 
de anseios e de lutas! 
Áf r ica . . . 
com seu «segredo-feit iço», 
que se entranha . . . nos corações 
e cria raízes . . . 
Áf r ica . . . 
de beleza ímpar, 
promissora de fecundidades e grandezas, 
— pedra rara que os portugueses buri laram 
com sua alma e sangue! 
Homem branco, meu irmão, 
que por um sonho todo Ideal 
ergueste e construíste um Pedestal, 
— qual símbolo heróico — 
e nele ficarás perpetuado! 
A terra virgem, agreste e bela, 
fecundaste com o teu labor, 
e tudo lhe ofertaste : 
o Sonho . . . a Vida . . . o Amor ! 

— 5 — 



GOVERNADOR-GERAL DE MOÇAMBIQUE 

ALGUMAS NOTAS BIOGRÁFICAS 

DR. BALTAZAR REBELLO DE SOUZA 

O Dr. Baltazar Rebello de Souza é licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de 
Lisboa, possuindo os cursos superiores de Medicina Sanitária e Medicina Tropical. 

Figura das mais representativas da sua geração, foi dos primeiros fi l iados da Mocidade 
Portuguesa, organização em que ingressou logo após ter sido criada, em 1936, e onde exerceu 
grande actividade, tendo ascendido, sucessivamente, a todos os postos da hierarquia de gra
duado e dir igente. 

Ao cumprir o serviço mi l i tar , nas fi leiras do Exército, no Batalhão de Caçadores 5, foi 
louvado, por ter "revelado qualidades que consti tuem a estrutura das virtudes mil i tares e o clas
sificam como um oficial com que se pode contar e como homem que, pelo seu aprumo, pode ser 
apontado como exemplo". 

i 

• 
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Quando estudante, tomou também parte na actividade de vários organismos da juven
tude católica, e foi secretário-geral da Associação dos Escuteiros de Portugal e comandante do 
Centro Universitário de Lisboa da MOCIDADE^ PORTUGUESA. 

Em 22 de Julho de 1955, assumiu o alto cargo de subsecretário de Estado da Educação, 
no qual permaneceu cerca de seis anos, e em que revelou excepcionais qualidades de orienta
dor e políticas, mais tarde novamente afirmadas no desempenho de outras importantes fun
ções, nomeadamente como vice-presidente, em exercício, do Conselho Ul t ramarino, lugar que 
actualmente ocupava. 

Deputado à Assembleia Nacional em várias legislaturas, o Dr. Baltazar Rebello de Souza 
foi também secretário do sr. prof. Marcel lo Caetano, quando este ilustre homem público serviu 
no Governo como Min is t ro do Ultramar. 

Especialmente identif icado com os problemas das pronvíncias ul tramarinas, que por diver
sas vezes visitou, o Dr. Rebello de Souza é autor de numerosos trabalhos, na sua maior parte 
consagrados a questões de educação e cultura popular. 

Instituidor com o Dr. João Havelange (da Confederação Brasileira de Desportos) dos Jogos 
Desportivos Luso-Brasileiros, chefiou as delegações portuguesas aos 2.0S Jogos e ao II Congresso 
Luso-Brasileiro de Educação Física, no Brasil, em 1964, tendo visitado o Brasil pouco antes de 
ser nomeado para o cargo de Governador-Geral de Moçambique, onde proferiu uma importante 
conferência na sessão realizada no salão nobre do Ginásio Clube Português, do Rio de Janeiro, 
enquadrada nas comemorações do Dia de Portugal. 

Publicou vários trabalhos, entre os quais, "A QUESTÃO F U N D A M E N T A L " , "A RELIGIÃO 
E A V I D A " , "FÓRMULAS E CRITÉRIOS DA CULTURA POPULAR", " C H A M A DA MOCI
DADE" e o " A M O R PLENITUDE DA LEI " . 

Entre outras condecorações, o Dr. Baltazar Rebello de Souza possui a grã-cruz da Ordem 
do Infante D. Henrique, e os grandes oficialatos das Ordens de Cristo, da Instrução Pública, 
do Cruzeiro do Sul e de Cisneros. 

O Doutor Baltazar Rebello de Souza chegou a Moçambique em 23 de Julho de 1968, para 
iniciar o seu mandato de Governador-Geral, lugar que ocupou até Janeiro de 1970, a l tura em 
que foi nomeado Min is t ro das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência. 

O seu governo caracterizou-se por uma notável acção de realizações, em todos os sectores 
da vida moçambicana, sobre os quais se debruçou com devotado carinho e interesse, não esque
cendo a Arte nas suas diversas formas, fomentando certames artísticos, espectáculos cul tu
rais, promovendo reuniões para intercâmbio social entre art istas, a que o Governador se 
associava, presidindo com sua Esposa, que no capítulo da promoção social e benemerência igual
mente desenvolveu notável act iv idade! 

Também o patr imónio histórico-artístico da Província não foi esquecido pelo Doutor Re
bello de Souza, promovendo restauros e beneficiações. 

Era um Governador que se dava por inteiro à tarefa de governar e fazer progredir! Sua 
Esposa, a Senhora Dona Mar ia das Neves, seguia, em cópia f ie l , a acção de seu marido. Por 
isso, Moçambique sentiu, simultaneamente, alegria e tr isteza, quando recebeu a notícia de que. 
o seu Governador fora nomeado Min is t ro do Governo Central. É que o Doutor Baltazar Re
bello de Souza ganhara o coração e estima da gente que governava, sem distinção de classes. 

Foi apoteótica a sua part ida, em que o povo de Lourenço Marques e Beira lhe proporcio
naram uma despedida inesquecível, tão grande e calorosa f o i ! 

Tais provas de consideração e apreço, de que foi alvo, juntamente com sua Esposa, devem 
tê-los sensibilizado profundamente! Moçambique também o recordará como tendo sido, até ao 
presente, um dos seus mais notáveis governantes! 



PRESIDENTE DA CAMARÁ MUNICIPAL 

DE LOURENÇO MARQUES 

ENG.° EMÍLIO EUGÉNIO DE OLIVEIRA MERTENS 

O actual Presidente da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, é uma individualidade 
que tem mui to da sua actividade profissional indelevelmente ligada à Província de Moçambique 
— nomeadamente à obra do Limpopo — região a que se devotou com todo o seu entusiasmo e 
saber, ajudando-a a desbravar! 

A lguém disse, referindo-se ao Eng.° Emílio Mertens, que «ele era um dos homens obreiros 
do Limpopo». Efectivamente assim é, pois contr ibuiu, poderosamente, não só com os seus conhe
cimentos profissionais, mas também ,com devotado interesse e carinho por essa obra de povoa
mento, e que é hoje, a imagem do que o homem pode fazer, quando a vontade é f i rme : a obra 
do Vale do Limpopo! A ela f icará ligado o seu nome, juntamente com outros prestigiosos. 

E agora que estas palavras surgiram em primeiro plano na sua biograf ia, à laia de 
« int ró i to», vamos iniciar uma retrospectiva. 



O Eng." Emílio Eugénio de Oliveira Mertens, nasceu nos arredores de Lisboa, em Algés. 
Iniciou os seus estudos universitários na Universidade de Coimbra, vindo a concluí-los na 
Universidade de Lisboa, formando-se simultaneamente, em Engenheiro Geógrafo e em Ciências 
Matemáticas. 

A sua vida pública começou na Metrópole, prestando serviço na Junta Autónoma das 
Obras de Hidráulica Agrícola, em 1943, ocupando, sucessivamente, vários cargos, entre eles, o 
de Secretário do Subsecretário de Estado do Ul t ramar, de que recebeu louvor, por «ter exer
cido o cargo com mui ta dedicação, zelo e competência». 

Em Março de 1953, o Eng.0 Emílio Mertens, é contratado para prestar serviço como 
Adjunto do Chefe da Brigada Técnica de Fomento e Povoamento do Limpopo, vindo em 
seguida, para Moçambique. Em 17 de Dezembro de 1953, passou a exercer, na mesma Brigada, 
as funções de Engenheiro Chefe. Dez anos depois, em Setembro de 1963, foi nomeado Inspec
tor Provincial dos Serviços Geográficos e Cadastrais da Província de Moçambique, tendo 
tomado posse em Novembro de 1963. Em Outubro de 1967 foi nomeado para desempenhar, 
em comissão de Serviço, o cargo de Presidente da Junta Provincial de Povoamento de Moçam
bique, tendo tomado posse em 26 de Fevereiro de 1968. 

A 10 de Fevereiro de 1969 é designado para exercer, em comissão de serviço, o cargo de 
Presidente da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, tendo tomado posse em seguida, a 20 
de Fevereiro. 

Até ao presente, o Eng.0 Emílio Mertens teve numerosos louvores, sempre por «muita 
dedicação, zelo e competência técnica», ou ainda pelo bom desempenho de missões fora do 
país, como por exemplo, por «na qualidade de membro da Comissão dos Rios Internacionais 
de Moçambique, pela forma intel igente, criteriosa e dedicada como conduziu esses trabalhos, 
a cargo da referida comissão». 

O Eng.0 Emílio Mertens, igualmente tem desempenhado variadíssimas missões especiais, 
dentro e fora do país, das quais tem sido incumbido of ic ialmente, de que destacamos algumas 
das mais recentes. Em 1968 chefiou a Delegação Portuguesa à reunião da «SARCCUS», em 
Salisbúria; nomeado para a Comissão Coordenadora Portuguesa do Congresso Sul-Africano 
para o avanço das Ciências, realizado em Julho de 1968. 

Também durante o ano de 1968 foi o Presidente da Sociedade de Estudos de Moçambique. 

Ao dinamismo, visão exacta do tempo presente, e intel igente critério seguido pelo Pre
sidente da Câmara, por certo que, mui to virá a beneficiar a cidade, nele se podendo depositar 
grandes esperanças. Algumas inovações já surg i ram, entre elas no capítulo c u l t u r a l — a apre
sentação, gratu i ta , de espectáculos no recinto da Câmara — criação de novas secções, tendentes 
a assegurar uma maior eficiência nos seus serviços. 

Dado o crescimento constante de Lourenço Marques, que assim, se associa ao surto de 
desenvolvimento que se processa por toda a Província, impunha-se ter à frente do município 
alguém capaz de corresponder a esse progresso de se devotar a ele, debruçando-se sobre os 
seus variados, e por vezes, tão complexos problemas! 

Por tudo quanto já foi d i to em referência à personalidade do Eng.0 Emílio Mertens, tudo 
leva a supor que melhor escolha não poderia ter sido fe i ta. 

Quem ajudou — com «pioneiro» espírito de sacrifício a desbravar terras moçambicanas — 
não deixará, também, de se dedicar, com igual interesse e carinho a esta nova missão de dirigir 
e governar o Município lourenço-marquino. 



VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE LOURENÇO MARQUES 

JOÃO FERNANDES DELGADO 

Pela primeira vez, e dado o grande desenvolvimento da capital da Província, acaba de 
ser criado o lugar de Vice-Presidente. 

Precisamente porque é o primeiro a exercer tal cargo quisemos arquivar neste livro, a 
f igura de relevo do Eng.° João Fernandes Delgado, o primeiro Vice-Presidente agora nomeado, 
traçando em resumo a sua biografia. 

O Eng.° João Fernandes Delgado nasceu na Metrópole, em Vi la Real de Santo Antón io , 
tendo-se licenciado em Ciências Matemát icas, em 1937, e terminando o curso de Engenheiro 
Geógrafo, em 1938, na Universidade de Lisboa, com as classificações de «Bom». 

Além destes, possui o curso de Fotogronometria, t i rado na Escola Politécnica Federal 
de Zur ique, na Suíça. É instrutor de Topograf ia M i l i t a r Apl icada do Serviço Geográfico do 
Exército, desde 1942, tendo colaborado nas I e II Jornadas de Engenharia do Ul t ramar, reali
zadas em Lourenço Marques e Luanda, respectivamente, em 1965 e 1969. 

Iniciou, muito jovem, a sua carreira públ ica, em missões de serviço pelo Ul t ramar, tendo 
estado em Moçambique, Angola e Guiné, sempre desempenhando com competência e zelo os 
cargos de que era incumbido. 

Em 1963, o Eng.° João Fernandes Delgado foi nomeado Inspector Provincial dos Serviços 
Geográficos e Cadastrais de Moçambique, lugar que tem desempenhado até à actual idade, sendo 
também, o Presidente da Sociedade de Estudos de Moçambique. 
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LOURENÇO MARQUES 

«A capital da Província, Lourenço Marques, e os seus arredores, constituem uma zona 
turística de invulgar interesse. É-o por virtude da sua famosa praia da Pólvora, quase na foz 
de três rios que desaguam na Baía do Espírito Santo — o Tembe, o Umbelúzi e o Maputo. As 
suas águas são de temperatura mui to agradável, sem a fr ieza do mar que al i se junta com as 
correntes dos rios mencionados; é-o pelo seu palmar à beira da Baía, onde a municipalidade 
mandou construir as tão conhecidas «palhotas maticas» que servem de residência de férias 
aos turistas; é-o pela amenidade do seu cl ima, pela beleza da própria cidade, pela maneira 
franca e aberta com que os portugueses recebem as suas visitas; é-o pelos divertimentos que 
pode oferecer ao estrangeiro, em espectáculos públicos de que o «bul l - f ight» é o maior cartaz 
de propaganda; é-o pela categoria dos seus cinemas, pelas especialidades gastronómicas de cada 
um dos seus restaurantes, pela excelência dos nossos vinhos, pelos passeios na Baía e pela 
pesca desportiva; é-o pelas provas de vela e pelos desafios de futebol ou pelos combates de 
boxe. É-o, principalmente, porque Lourenço Marques tem um padrão de vida diferente e é 
uma cidade l impa. 

Um aspecto parcial da cidade 

Cidade-jardim, assim classificaram os próprios visitantes a capital moçambicana. E, real
mente, Lourenço Marques é um jardim mult ip l icado por mil jardins, diferentes uns dos outros 
mas todos igualmente maravilhosos do cor, de perfume, de aspecto próprio, que põem manchas 
de verdura à beira dos passeios e pur i f icam o ar que se respira. 

Seja sob que prisma se pretenda olhar a sempre jovem e bela Xi lunugíne, a verdade é 
que Lourenço Marques, entre todas as cidades portuguesas, é a mais arrojada na concepção 
urbanística e a mais f lor ida que o génio lusitano criou.» 
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ESTUDOS GERAÍS UNIVERSITÁRIOS DE MOÇAMBIQUE 

Alocução do Governador-Geral, Almirante Sarmento Rodrigues 

Os Estudos Gerais Universitários de Moçambique, foram solenemente inaugurados a 8 de 
Novembro de 1963. 

Tal criação mui to veio contr ibuir para o desenvolvimento da cultura na Província. 

Os Estudos Gerais iniciaram os seus trabalhos com os seguintes Cursos: CIÊNCIAS — ME
D I C I N A E CIRURGIA — E N G E N H A R I A C IV IL — ENGENHARIA DE M I N A S — ENGENHARIA 
MECÂNICA — E N G E N H A R I A ELECTROTÉCNICA —ELECTRÓNICA — V E T E R I N Á R I A E AGRO
N O M I A . 

A 19 de Novembro de 1963 foi solenemente inaugurado, anexo aos Estudos Gerais Uni 
versitários, o Centro de Estudos Humanísticos. 

Ampl iando sempre e melhorando as condições de ensino, foram inaugurados em Abr i l de 
1964, os Laboratórios de Física, Química e Ciências. 

A inda em 1963, a ]0 de Novembro, portanto um mês depois da solene inauguração dos 
Estudos Gerais Universitários, foi inaugurada a Residência Universitária «Alferes Dr. José Car
los Godinho Ferreira de Almeida». 



O Professor Doutor José Veiga Simão, é desde o início, o Magníf ico Reitor dos Estudos 
Gerais Universitários de Moçambique. 

Alocução do Magnífico Reitor, 

Prof. Doutor José Veiga Simão 

A FUTURA CIDADE UNIVERSITÁRIA 

As Instalações Universitárias que se projectam erguer na Cidade de Lourenço Marques 
virão ocupar uma área de terreno situado na zona de Sommerschieid, del imitado de acordo 
com a Câmara Munic ipal e constituída pela parcela actualmente ocupada pelo Centro de Tele
comunicações dos C.T.T. e por uma área adjacente a esta. 

0 conjunto das Instalações Universitárias foi concebido plenamente integrado no tecido 
urbano e social da cidade para estímulo de contacto constante e fecundo entre todos os seus 
habitantes e a população universitária. 

No plano das próprias instalações está implíci to o desejo de promover e fomentar o con
vido diário intenso entre a população escolar e os docentes, técnicos, e seus famil iares. 

0 carácter informal dominará tanto o conjunto como as construções, que dispersas no 
parque Botânico, assumirão um forte sentido funcional e racionalmente económico, na pro
cura do máximo de eficiência no tempo presente, e da maior capacidade de ajustamento ao 
sentido da evolução que o fu turo exige de uma Universidade. 
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A maleabil idade da concepção permite esperar poder fazer-se face a todas as solicitações 
e exigências que o fu tu ro nos reserve e que, de momento, é imposível prever embora se adi
vinhe que nos surpreenderão. 

As instalações Universitárias foram projectadas para servir uma população escolar de cerca 
de 5.000 a 6.000 alunos, número que se julga seja at ingido dentro de 20 a 25 anos. 

Após a sua conclusão calcula-se que possam viver no área das instalações Universitá
rias, aproximadamente, 60 por cento dos estudantes e do pessoal docente, técnico, adminis
t rat ivo e menor. 

Desde já , estão previstas instalações para os seguintes serviços: 

FACULDADE DE CIÊNCIAS — Com os seus Institutos de Matemát ica , Física, Química, 
Zoologia, Botânica e Mineralogia. 

FACULDADE DE M E D I C I N A — Com os seus diversos Insti tutos e Hospital Escolar. 

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA E SILVICULTURA — Com os seus diversos depar
tamentos e laboratórios. 

ESCOLA SUPERIOR DE M E D I C I N A VETERINÁRIA — Com os diferentes Institutos que a 
integram. 

INSTALAÇÕES ACADÉMICAS — Comportando locais para recreio, desporto e actividades 
culturais. 

REITORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

As construções que se integram na Cidade Universitária serão erguidas por fases, dan-
do-se prioridade absoluta às edificações docentes. 

Em vir tude de actualmente serem os Inst i tutos mais deficientemente instalados, os pr i 
meiros edifícios a construir destinam-se à Faculdade de Ciências, esperando-se que o primeiro 
a estar concluído seja o Inst i tu to de Física. 
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SESSÃO SOLENE INAUGURAL 

DO CENTRO DE ESTUDOS HUMANÍSTICOS 

O Dr. Alexandre Lobato pronunciou 

uma conferência subordinada ao tema: 

Problemática dos Estudos Humanísticos 

numa perspectiva portuguesa 

0 Centro de Estudos Humanísticos, criado junto da Universidade de Lourenço Marques por 
deliberação do Senado, foi solenemente inaugurado, na Sala dos Actos Grandes, no dia 19 de 
Novembro de 1963. 

No acto da inauguração proferiu uma conferência o deputado da Nação e insigne histo
riador moçambicano, Dr. Alexandre Lobato, tendo usado da palavra além do Governador-Geral, 
Almirante Sarmento Rodrigues, o Magní f ico Reitor, Prof. Doutor Veiga Simão, e o Director 
do Centro, Prof. dr. Luís Ribeiro Soares. 
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SOCIEDADE DE ESTUDOS DE IVfOÇAMBIQUE 

UMA INSTITUIÇÃO CULTURAL PIONEIRA 

A Sociedade de Estudos de Moçambique foi insti tuída em 6 de Setembro de 1930, data em 
que foram superiormente aprovados os seus Estatutos, publicados pela Portaria n.° 1185, 
daquela data. 

Resultou de um movimento inspirado pelo Engenheiro de Minas, Antón io Joaquim de Frei
tas, que veio a ser o seu Sócio Fundador n.° 1. Na Circular-Convite que dir ig iu aos intelectuais 
de Moçambique, a propor a fundação da Sociedade, mencionava Antón io Joaquim de Freitas, 
ser um dos objectivos «estabelecer um convívio intelectual necessário às pessoas que vivem 
pelo cérebro». 

Os Estatutos aprovados def in i ram como objectivos da Sociedade de Estudos, contr ibuir para 
o estudo e valorização económica de Moçambique; e contr ibuir para o desenvolvimento inte
lectual, moral e físico dos seus habitantes em geral , e, em especial, dos seus associados. 

A Antón io Joaquim de Freitas juntaram-se 101 Sócios Fundadores. E depois, desde 1930, 
muitos outros, que com esforço, dedicação e inteligência têm vindo a realizar com persistência 
os objectivos da Sociedade. 

Foi o primeiro Presidente da Direcção da Sociedade de Estudos o Coronel Eduardo Augusto 
da Azambuja Mart ins. Sucederam-lhe o Eng.° Joaquim Jardim Granger (1932-34) ; o Coronel 
João José Soares Zi lhão (1935 e 1940-41); o Eng.° Már io José Ferreira Mendes (1936-38 e 
1946-49); o Comte. José Cardoso (1939); o Eng.° Antón io Joaquim Freitas (1942-45) ; o 
Dr. Antón io Esquivei (1950-60) ; o Contra-Almirante João Moreira Rato (1961-62) ; e o Prof. 
Eng.° Manuel Gomes Guerreiro (1963). O actual Presidente é o Eng.° João Fernandes Delgado. 

Foram nomeados Sócios Beneméritos, pelos relevantes serviços prestados à Sociedade de 
Estudos, o Contra-Almirante Manuel Mar ia Sarmento Rodrigues, a Fundação Calouste Gulben
kian e a Câmara Munic ipal de Lourenço Marques. 

A Sociedade de Estudos foi agraciada com o grau de Oficial da Ordem Mi l i t a r de Sant ' lago 
da Espada (1956), grau de Oficial da Ordem de Instrução Pública (1960), Medalha de Ouro de 
Serviços Distintos da cidade de Lourenço Marques (1960) e Palma de Ouro da Academia das 
Ciências de Lisboa (1960). 

Dentro da acção desenvolvida desde 1930, a Sociedade de Estudos tem promovido a rea
lização de estudos, cursos, lições, conferências, congressos, exposições e sessões de cinema. 

Desde 1931 que se publica o «Boletim da Sociedade de Estudos de Moçambique», que é 
presentemente t r imestra l . 

Tem editado outras publicações entre as quais se destaca «A Cartograf ia An t iga da Áf r ica 
Central e a Travessia entre Angola e Moçambique, «1500-1860» da autor ia do ilustre historió
grafo Comte. Avel ino Teixeira da Mo ta , que a dedicou ao Contra-Almirante Sarmento Rodrigues 
e a ofereceu à Província de Moçambique. A edição foi custeada por subsídio especial concedido 
pelo Governo-Geral de Moçambique, tendo-se fei to a versão inglesa. 

As publicações da Sociedade de Estudos são permutadas com as de numerosas instituições 
nacionais e estrangeiras em todo o Mundo. Foi assim organizada progressivamente uma Biblio
teca de carácter enciclopédico, que conta cerca de 25 000 volumes; e uma biblioteca juveni l , 
com perto de 1500 volumes, convenientemente escolhidos. 

O actual Presidente, é o Eng.° João Fernandes Delgado. 
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Vista geral do edifício da Sociedade de Estudos 

A Socideade de Estudos tem-se fei to representar em diversos congressos e reuniões de 
carácter cul tura l , no país e no estrangeiro. Desde 1934 que part icipa nos congressos anuais 
da Associação Sul-Afr icana para o Progresso da Ciência, tendo colaborado na Organização dos 
Congressos de 1948 e de 1958, que se realizaram em Lourenço Marques. 

Já nos Estatutos aprovados em 1930 se previa a necessidade de se conseguir «uma sede 
suficientemente ampla, cujos meios de trabalho e conforto irá sucessivamente aumentando, por 
forma a tornar a sua frequência cada vez mais agradável». 

Depois de grandes esforços, foi f inalmente decidia a construção do novo Edifício-Sede em 
1962, sendo Presidente da Direcção o Contra-Almirante João Moreira Rato, que desenvolveu 
valiosa acção para tornar viável a realização. Os encargos foram suportados por subsídio, con
cedidos pelo Governador-Geral de Moçambique, Contra-Almirante Sarmento Rodrigues, pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, por reservas criadas, por quotização suplementar por parte 
dos sócios, e por um empréstimo a amort izar anualmente. 

O edifício, segundo projecto do arquitecto Marcos Guedes e o Eng.° Carlos Pó, foi exe
cutado em 1963, sob a orientação da Direcção presidida pelo Prof. Eng.° Manuel Gomes Guer
reiro, tendo sido inaugurado of ic ialmente em 21 de Abr i l de 1964, pelo Governador-Geral de 
Moçambique, Contra-Almirante Sarmento Rodrigues. Registam-se também as numerosas e várias 
ofertas recebidas de diversas entidades para o apetrechamento do novo Edifício-Sede. 

Na sua estrutura actua l , a Sociedade de Estudos compreende as seguintes secções: Artes 
e Humanidades; Ciências Exactas; Ciências Naturais; Ciências Sociais; Agro-Pecuária; Econo
mia e Finanças; Engenharia e Arqu i tec tura ; Legislação e Jurisprudência; Medic ina, Veter inária e 
Farmácia; Estudos Brasileiros; Estudos Franceses; Etnologia A f r i cana ; Feminina; e de In i 
ciação Cultural. 

No relatório da Direcção, relativo a 1964, f igura o seguinte resumo das sessões públicas 
realizadas naquele ano: 21 conferências; 39 conferências ou lições incluídas em cinco ciclos 
de conferências e cursos; 6 exposições diversas; 7 sessões de cinema; 18 sessões de cinema 
para jovens, com fi lmes educativos e recreativos. 

A Sociedade de Estudos de Moçambique mui to tem contribuído para o estudo e valoriza
ção da Província de Moçambique, assim como para o seu desenvolvimento moral e intelectual. 
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RODRIGUES JÚNIOR 

JORNALISTA, ESCRITOR, ENSAÍSTA 

O ESCRITOR MAIS REPRESENTATIVO 

DE MOÇAMBIQUE 

O «Patriarca do jornalismo e das letras moçambicanas» — assim o designa um crítico 
me t ropo l i t ano—, nasceu em Lisboa, na Freguesia do Socorro — um bairro popular do centro 
da capital do Império. 

Rodrigues Júnior, que descende de uma famíl ia madeirense, veio para Moçambique com 
seus pais, t inha então 18 anos, em 1919. 

Pouco depois da chegada a Moçambique, coíocou-se nos Caminhos de Ferro, e s imulta
neamente, iniciou-se nas lides jornalísticas, escrevendo para o «BRADO AFRICANO». Cola
borou na revista «SEARA N O V A » , de Lisboa; «C IV IL IZAÇÃO» , do Porto; e outras. Foi chefe 
de Redacção de: «O EMANCIPADOR», «O JORNAL», o «NOTÍCIAS», e redactor pr incipal, 
bem como proprietário, da revista de arte e crít ica «MIRAGEM». Foi, durante muitos anos, 
o representante, em Moçambique, do «DIÁRIO de L U A N D A » . 

Como jornal ista convidado, esteve na Holanda; em Goa, Damão e D iu ; na Alemanha 
Ocidental , e por ú l tmo, em 1963, em Angola. Foi, também, o presidente do Centro Cultural 
dos novos. É membro efectivo da Sociedade de Geografia de Lisboa; sócio da Sociedade Por
tuguesa de Escritores, e vice-presidente do Grupo de Artes, Letras e Actividades Culturais e 
Jornalismo, da Secção de Estudos Brasileiros da Sociedade de Estudos de Moçambique. 

Quase toda a sua actividade de escritor e jornal ista tem sido dedicada ao estudo dos 
problemas de Moçambique, para o que real izou, durante mais de 20 anos, viagens de inquérito 
económico-sociais, através de toda a Província. Na opinião da crít ica metropol i tana «os seus 
estudos sobre Moçambique são, a par de notáveis obras l i terárias, trabalhos de sociólogo, de 
colonial ista, de moralista e, até, de economista, e muitas das melhores páginas da nossa nove
lística e da nossa reportagem, destes últ imos t r in ta anos, por exemplo, saíram das suas infa
tigáveis mãos». 

Falando da sua obra, diremos que durante a sua longa vida profissional, de mais de 
40 anos de labor intenso, Rodrigues Júnior editou até ao presente, 42 obras, entre Ensaios, 
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Estudos, Romances e Reportagens. Alguns desses valiosos trabalhos foram galardoados com 
diplomas e prémios nacionais, que passamos a mencionar: 

DIPLOMA DE HONRA do Núcleo de Ar te , em 1945; DIPLOMA DE HONRA do Con
curso de Literatura Ul t ramar ina, em 1945; PRÉMIO DE LITERATURA U L T R A M A R I N A , em 
1949; 1.° PRÉMIO DE JORNALISMO, em 1950; DIPLOMA DE HONRA do Concurso de Lite
ratura Ul t ramarina, em 1951 ; PRÉMIO «FERNÃO MENDES PINTO», nacional, de Li teratura 
Ultramarina, em 1960; PRÉMIO «AFONSO DE BRAGANÇA», nacional, de Jornalismo, em 
1961. E por ú l t imo, em 1969, recebe da Academia de Ciências, de Lisboa, da Classe Letras, 
o PRÉMIO «RICARDO MALHEIROS» que premeia a sua ú l t ima obra, o romance «ERA O 
TERCEIRO DIA DE VENTO SUL». 

O que é e o que vale a obra l i terária de Rodrigues Júnior, já todos o sabemos, no entanto 
parece-nos interessante arquivar nestas páginas, que f icam no presente e para o fu turo, como 
subsídio histórico, daqueles que, por qualquer forma, contr ibuíram para o engrandecimento da 
Província, o que a crít ica tem di to a seu respeito. 

Referindo-se ao seu trabalho «ENCONTROS», Nuno Silveira, escreve: 

«A mesma f ina sensibilidade, o mesmo espírito agudo de romancista, repórter, ensaísta, 
sociólogo, areja estas páginas com um largo sopro de lírica emoção, de espírito crít ico, de 
imensa capacidade de vivência dos problemas com que o homem contemporâneo se confronta. 
Mais um belo, indispensável livro saído do incansável labor intelectual do mais representa
tivo escritor ul t ramarino. 

Nós saudamo-lo da forma que nos parece mais indicada: falando em breves linhas de 
Rodrigues Júnior, da sua obra, da imensa gratidão de uma geração inteira que ele soube 
comandar, tanto através do exemplo da sua probidade intelectual , como através do dia a dia 
em que chefiou redacções, estimulando, aconselhando, corrigindo, valorizando aqueles para os 
quais foi sempre e acima de tudo mestre e camarada. 

Rodrigues Júnior conseguiu conquistar um raro equi l íbr io: o da harmonização do seu 
lirismo e do seu espírito polémico. O escritor está sempre bem, sempre seguro, sempre forte 
em qualquer dos géneros que solicitem a sua necessidade de cr iação,e de revisão de erros 
sociais e políticos.» 

Quando em 1967, Rodrigues Júnior publicou o estudo «MÃE NEGRA», Amândio César 
referiu-se elogiosamente a esta obra, dizendo: 

«Rodrigues Júnior — um dos raros escritores de Moçambique que conhece a gama toda 
da sua Província, nas diferenciações e ramificações dos problemas, verif icou que o problema 
da «mãe negra», era um daqueles que necessitavam de meditação e investigação maior do que 
lhe poderia dar numa novela, num romance ou numa crónica. Daí a importância deste estudo 
a que desejou, intencionalmente, t i rar a ganga da erudição demonstrada, para nos apresentar 
um texto com erudição, assinalada e vazada numa experiência que era a dele próprio.» 

E mais adiante a f i rma : 

«Escrito com aquela clareza meridiano que Descartes aconselhava para as ideias claras, 
o estudo de Rodrigues Júnior lê-se e relê-se com o mesmo interese de uma primeira leitura 
e com a emoção de se estar diante de um texto, sabiamente preparado para a leitura provei
tosa. Isso, bem o sei, é of icinagem. Mas a of icinagem também é uma característica do vir tuo
sismo de um escritor. E só me consta que os grandes escritores sejam capazes desse mi lagre: 
darem como aparentemente simples de elaborar aquilo que foi d i f íc i l , mui to di f íc i l de cerzir. 
Que o diga o nosso Eça . . . » 

Reis Ventura, do jorna! luandense, «Província de Angola», escreve a propósito e referindo-se 
a «MÃE NEGRA»: 

«0 maior escritor vivo de Moçambique, no seu estilo directo e comunicativo, tão ade
quado à alta dignidade do assunto, fala da mãe afr icana com a justiça de um homem bom, 
com a competência de um intelectual mui to culto e com a emoção bem característica do seu 
enternecido coração de português. 

Graças a este conjunto de virtudes, produziu um trabalho que f ica a enriquecer a l i te
ratura portuguesa com um depoimento mui to lúcido, grandemente oportuno e todo refulgente 
daquela beleza a que Platão chamou o esplendor da verdade.» 
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Terminamos com algumas palavras insertas na revista «ANHEMBI» , de São Paulo, Bra
si l , que d i z : 

«Entendemos, para lá das catalogações momentâneas, que Castro Soromenho é o escritor 
de Angola. Com a mesma exactidão que vemos em Rodrigues Júnior o escritor de Moçambique, 
af i rmado pela «moçambicanidade» da sua vasta obra.» 

Ela projectou-se para além das fronteiras de Portugal. Assim o comprovam o Ensaio 
«MOZAMBIQUE, PUEBLO NUEVO» da autor ia de Francisco Elias Tejada, catedrático da 
Universidade de Sevilha; o Estudo «PORTUGUESE AFRICA», de James Duf fy , catedrático 
da Harvard University, de Cambridge, Massachussets, o Estudo crítico e histórico «AFRI-
C A N LITERATURE IN THE PORTUGUESE LANGUAGE», do Prof. Geraid M. Moser, da 
Pennsylvania University, que ci tam largamente, com relevo, Rodrigues Júnior. 

O laureado escritor é of icial da Ordem do Infante Dom Henrique e Cavaleiro da Soberana 
Ordem dos Cavaleiros de Colombo. 

Eis a traços largos, a biografia do maior e mais representativo escritor de Moçambique: 
RODRIGUES JÚNIOR. 
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CONCHITA BRETON 

Conchita Breton, a primeira a ensinar a Ar te do Bailado, em Lourenço Marques, nasceu 
em Madrid, num dos Bairros castiços da bela capital de Espanha. Com oito anos iniciou a 
sua aprendizagem na arte de bailar, na Escola de «Ballet» Clássico Espanhol, no Teatro Real 
de Madrid, passando mais tarde, para a Escola do Maestro Mar t inez — consagrado Mestre — 
e depois, para a Escola de Mímica de Flora Rossini. Foi, também, aluna do Mestre Montesinos, 
pai da conhecida art ista de cinema, Rita Hayworth. 

Apenas com 14 anos, apresentou-se pela primeira vez, no Teatro da Ópera de Madr id . 
Depois de ter frequentado o Teatro Liceu, de Barcelona, tornou-se bai lar ina profissional, per
correndo as principais cidades de Espanha. Em Paris, apresentou-se no Teatro A lhambra, céle
bre casa de espectáculos, onde se manteve a trabalhar com sucesso, durante meses. 

Anos mais tarde, visitou Portugal, apresentando-se, pela primeira vez, no Casino de Espi
nho. Em Portugal permaneceu oi to anos, tendo estado também, em Angola. 

Conchita Breton veio para Moçambique em 1949, por contrato art íst ico, mantendo-se a 
trabalhar durante seis meses. Veio a casar-se com um português, radicando-se, por tal facto, 
em Moçambique, ou mais precisamente, em Lourenço Marques. 

De início, começou por dar lições em sua casa, e simultaneamente, deu lições no Clube 
Naval, e depois, nos Velhos Colonos. Depois, leccionou durante 10 anos, no Inst i tu to In fan t i l . 
Em 1956 abriu a Escola de «Ballet» no Clube Ferroviário, onde continua a ensinar a arte 
do bailado. 

C O N C H I T A BRETON com um grupo de alunas 

Todos os anos, as suas alunas se apresentam num grande espectáculo, que além do êxito 
artístico que sempre alcançam, são ainda uma prova da tenacidade, do carinho e interesse com 
que Conchita Breton se tem dedicado, através de todos estes anos, ao «Bal let», procurando 
elevar o nível cul tural da juventude, e ajudando-a a desenvolver-se em linhas harmoniosas. 

Além da Escola de «Ballet» do Ferroviário, Conchita Breton continua a leccionar, também, 
em sua casa. 

Eis a traços largos, a biograf ia da ar t is ta que introduziu a Ar te do «Ballet» em Lou
renço Marques. 
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I 

Poetas 

TIMBRE 

de 

M O Ç A M B I Q U E 

EU, 
Morreu. 
Só há ideal 
No plural . 
Tecidos 
Como fios que há nos linhos, 
Parecidos 
Entre nós como dois molhos, 
Somos do tempo de viver aos molhos 
Para morrer sozinhos 

Mín imo sou, 
Mas quando ao Nada empresto 
A minha elementar realidade, 
O Nada é só o resto. 

Reinaldo Ferreira 

Reinaldo Ferreira 

RUMO 

BATUQUE 

A dissonância que rompe a noite 
contém mensagens 
duma alegria rude e desnuda 
que me trepassa. 

A i , noi te, irei contigo. 
Não serei estrela nem abrigo, 
nem murmúrio perdido 
A i , noite, irei contigo. 
Não serei estrela nem abrigo, 
nem murmúr io perdido 
ou voz clara de l inho. 

Serei apenas eu que irei contigo. 

(Que prossigo descalça 
e sem caminho.) 

Ânsias ocultas, clamores perdidos 
e tanta coisa que não se indaga 

A dissonância que rompe a noite 
é como o gr i to 
dum cristal puro que se estilhaça. 

Fica pairando, num r i tmo agudo, 
incompreendido, 
e permanece ainda, oculto e vivo, 
na palidez t ranqui la da madrugada. 

Glória de SanfAna Glória de SanfAna 
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ILHA DOURADA TARDE NO RIO ZAMBEZE 

A fortaleza mergulha no mar 
os cansados flancos 
e sonha com impossíveis 
naves moiras. 
Tudo mais são ruas prisioneiras 
e casas velhas a mirar o tédio. 
As gentes calam na 
voz 
uma vontade ant iga de lágrimas 
e um riquexó de sono 
desde a Travessa da Amizade. 
Em pleno dia claro 
vejo-te adormecer na distância, 
Ilha de Moçambique, 
e faço-te estes versos 
de sal e esquecimento 

Rui Knopfli 

GRITO DE ALMA 

Vem de séculos, a lma, essa orgulhosa casta, 
Repudiando a dor, t r ipudiando a lei. 
Num gesto de alt ivez que em onda leve, arrasta 
inteiras gerações de amaldiçoada grei. 

Ir procurar, amor, nessa alt ivez madrasta, 
Um gesto de carinho ou de brandura, eu sei? 
Ao tigre dos juncais, duma crueza vasta, 
Quem há que roube a presa? Aponta-me e eu i re i ! 

Cruel destino o meu, que ao meu caminho trouxe 
Na fulgurante luz do teu olhar tão doce 
A mágoa minha eterna, a minha eterna dor. 

Vai. Segue o teu destino. A onda quer-te e passa. 
Vai com ela cantar o orgulho da tua raça 
Que eu ficarei cantando o nosso eterno amor . . . 

Rui de Noronha 

Rio calmo. Água de prata a cint i lar 
Onde as nuvens vulcânicas se mi ram, 
Almadias que esperam o regressar, 
Peixes que sal tam, v i ram e reviram. 

Na areia, um crocodilo a rastejar, 
À distância, mais dois que submergiram, 
Fogo no Céu! Espreitas do Luar 
Quando a Terra e o Sol se despediram! 

Aigretes brancas saltam com leveza, 
Macacos guincham, correm com destreza, 
Gigantescos bambus e matagais. 

Pretos e pretas que no f im do dia 
Batucam, gr i tam, dançam de alegria 
Ritmos inquietos, loucos, sensuas . . . 

Anunciação Prudente 

A FLORBELA ESPANCA 

«Vim de Moi rama, sou f i lha de Rei . . .» 
Florbela Espanca 

Minha pobre princesa destronada 
Encontraste, a f ina l , onde reinar . . . 
Ouviu a Morte a prece torturada 
Que lhe fizeste um dia, a soluçar . . . 

Pousaste, enf im, a fronte já cansada, 
Fechaste as asas tontas de voar 
— Romeira vagabunda e fat igada, 
Pálida irmã da noite e do luar. 

Para nós, na magia dos teus versos 
Rezaste inquietações, sonhos dispersos; 
Caudal imenso de uma angústia vã . . . 

Descansa e, dorme no caixão estreito 
Que para ti foi ninho, berço, leito . . . 

Eu sou a tua Amiga . . . a tua Irma . . . 

Irene Gil 
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HISTORIADOR, ESCRITOR E JORNALISTA 

ALFREDO AUGUSTO PEREIRA DE LIMA 

ALFREDO AUGUSTO PEREIRA DE LIMA 

Al f redo Augusto Pereira de Lima, nasceu em Lourenço Marques em 19 de Fevereiro de 
1917, onde fez o Curso Complementar de Ciências dos Liceus, cont inuando os seus estudos na 

Áf r ica do Sul. A sua grande aspiração era formar-se em Medicina e Cirurgia, cursando a Facul
dade em Lisboa, o que não pôde fazer por fa l ta de meios, em virtude de ser órfão de pai , desde 
os vinte meses He idoH^ 

Al f redo Augusto Pereira de Lima, descende de um casal de pioneiros, chegados a Moçam
bique no ano de 1914. Seu pai , Antón io Lúcio Pereira de Lima, cuja famíl ia originária do 
Porto se f ixou em Angola, Moçambique, índia Portuguesa e Brasil, era Secretário Administ ra
t ivo do Distr i to Mi l ia r de Gaza, vindo a falecer no Chongoene em 1919. Sua mãe, Mar ia da 
Conceição Mourão Garcez Palha e Pereira de Lima, f icou em Moçambique com seu f i lho, após 
a morte do seu marido. 

Pereira de Lima foi ajudante do historiador sul-afr icano, Dr. Wi l lem Punt, da Universi
dade de Pretória, em 1944, em investigações históricas sobre as ligações entre pioneiros portu
gueses e transvalianos, na Áf r ica Aust ra l , no século X I X . Em 1946, nomeado pelo Govemador-
-Geral de Moçambique, General Tr istão de Bettencourt, acompanhou em Moçambique a expedi
ção científ ica organizada pelo Departamento de Educação do Transval, chefiada pelo historiador 
Dr. Wi l lem Punt, que determinou o trajecto percorrido pelo pioneiro transvaliano, Louis T r i -
chardt, até Lourenço Marques, no ano de 1938. Com o mesmo historiador trabalhou noutras 
pesquisas históricas em Lourenço Marques e Pretória. Em 1949 foi louvado pela Organização 
das Nações Unidas, pelos serviços prestados como Secretário da Comissão Central de Moçam
bique da «UNITED NATIONS APPEAL FORCHILDREN». No mesmo ano, foi distinguido 
com o dist int ivo de prata dos «TRANSVAAL VOORTREKKERS», por serviços prestados 
àquela organização da juventude sul-afr icana, na qualidade de Chefe de Secção de Turismo e 
Propaganda da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques. 



Como escritor, jornalista e historiador, vem colaborando com Centros Culturais da Re
pública da Áfr ica do Sul e part icipando de Congressos internacionais sobre Economia, Comér
cio e Turismo, realizados na Áf r ica do Sul e nas Rodésias, nos últ imos vinte anos, e ainda, 
em expedições científ icas de investigação histórica realizadas em Moçambique, sendo a mais 
recente, a expedição de arqueologia submarina, ao largo da Ilha de Moçambique, organizada 
pelo Comissão de Monumentos e de Relíquias Históricas de Moçambique. Em 1957, com uma 
Bolsa de Estudo que lhe foi concedida pela «SOUTH AFRÍCAN BUREAU OF SOCIAL 
RESEARCH», colaborou com o Dr. Wi l l em Punt, em trabalhos de investigação histórica, em 
Moçambique, sobre o pioneiro Carolus Tr ichardt . Em Setembro de 1960 fez parte de três expe
dições organizadas pelos Serviços Culturais da « N A T I O N A L PARKS BOARD OF TRUSTEES», 
para descoberta do local onde ter iam sido massacrados os membros da coluna do pioneiro 
Van Rensburg, na região do Limpopo, próximo de M A B A L A N E (Moçambique). 

Em 1958 exerceu as funções de Chefe do Gabinete de Imprensa do Congresso das Câma
ras de Comércio Federadas da Áf r ica Aust ra l , realizado em Lourenço Marques, pelo que foi 
louvado pela Câmara de Comércio de Lourenço Marques. Pereira Lima, part icipou no II Con
gresso Ibero-Americano de Municípios, reunido em Lisboa, em Maio de 1959, como Secretário 
da Delegação da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, presidida pelo respectivo Presidente, 
Coronel Pedro Pinto Cardoso, junto de quem exerceu as funções de Secretário part icular, por 
diversas vezes, pelo que foi louvado. Chefiou, ainda, a representação do Automóvel e Tourinfy 
Clube de Moçambique, à primeira Reunião Provincial do Turismo de Moçambique, realizada 
na Beira, em Fevereiro de 1964. 

Funções oficiais que desempenhou: 

Arquivista da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, de 1943 a 1947. Chefe da Secção 
de Turismo da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, de 1947 a 1948. Chefe das Secções de 
Turismo e da Informação do Centro de Informação e Turismo de Moçambique, de 1960 a 1962. 
Inspector de Turismo e Of ic ia l de Relações Públicas do Pavilhão de Portugal, na Feira da 
Páscoa do Rand, em 1963. Superintendente do Museu Histórico da Cidade de Lourenço Mar
ques, desde 1962. Vogal da Comissão de Inspecção aos Hotéis (despacho do Governador de 
Distrito, 31 de Janeiro de 1961). Vogal (representante da Câmara Municipal) da Comissão 
Distrital do Serviço Extra-Escolar de Lourenço Marques. Vogal da Comissão de Propaganda 
do Automóvel e Tour ing Clube de Moçambique. 

Alfredo Augusto Pereira de Lima, possui as seguintes condecorações: 

Medalha de Bons Serviços da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, da classe 
«DEDICAÇÃO» (1960). Medalha Comemorativa do Cinquentenário da Linha Férrea Lourenço 
Marques-Pretória (1945). 

Distinções: 

Sócio permanente da Fundação «SIMON V A N DER STEL», de Pretória. Membro da 
«LOUIS TRICHARDT SOCIETY». de Pretória. Sócio da Sociedade de Geografia de Lisboa. 
Proposto para Sócio Correspondente Estrangeiro do Inst i tuto Geográfico e Histórico do Estado 
de São Paulo, no Brasil. Sócio da Sociedade de Estudos de Moçambique e de outros organismos 
culturais nacionais e estrangeiros. 

Actividades jornalísticas: 

Iniciou a sua carreira no jornalismo em 1936, tendo sido redactor dos jornais «LOURENÇO 
MARQUES GUARDIAN» e do «DIÁRIO»; Chefe da Redacção do semanário «ORIENTE», 
Chefe da Redacção do «COMÉRCIO DE MOÇAMBIQUE», órgão da Associação Comercial de 
Lourenço Marques; Redactor-Delegado em Lourenço Marques do «DIÁRIO DE M O Ç A M B I 
QUE», da Beira, e Redactor do jornal «NOTÍCIAS», de Lourenço Marques. Tem ainda, uma 
vasta colaboração dispersa pela Imprensa nacional e sul-afr icana. Foi correspondente local dos 
jornais sul-afrícanos «SUNDAY EXPRESS», «DIE TRANSVALER» e «DAGBREEK», e corres
pondente especial em Moçambique da agência noticiosa «UNITED PRESS INTERNATIONAL». 

Como historiador: 
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Deve-se-lhe a descoberta, em 1944, do local onde foi sepultado em Lourenço Marques, o 
explorador transvaliano Louis Tr ichardt , fundador do Transval, é sua inic iat iva, o Monumento 
que a Sociedade Tr ichardt construiu na capital de Moçambique. Colaborou ainda, com o 
historiador sul-afr icano, Dr. Colin Coetzee na descoberta do local onde os holandeses cons
truíram em 1720 a sua fortaleza, no Estuário do Espírito Santo. Publicou diversos artigos 
sobre o passado histórico de Lourenço Marques, tendo merecido do eminente historiador moçam
bicano, Dr. Alexandre Lobato, que foi Deputado à Assembleia Nacional , a seguinte apreciação 
em prefácio do seu livro, «OS MILHÕES DE KRUGER» : 

«Sempre me chegaram a Lisboa, pelos jornais daqui, os rastos da sua presença viva, 
fragmentos do seu labor tenaz e fecundo, a vasculhar cont inuamente, com os modestos recur
sos da casa, os dias passados e obscuros desta mesma casa. Do seu estudo de certos temas, 
difíceis e nebulosos, e da sua tenacidade na pesquisa de fontes perdidas, f iquei há muitos anos 
com a ideia segura de que Al f redo Pereira de Lima é um investigador nato, que durante tantos 
anos se perdeu para a exegese viva da história, porque santos de casa aqui não faziam mila
gres, e a dimensão cultural colectiva quali f icava tudo isso de pura chinesice.» 

Publicações de sua autor ia : 

«A NOSSA INTERVENÇÃO NA POLÍTICA INDÍGENA DE HÁ 100 ANOS» (1960). 
«OS MILHÕES DE KRUGER» (1963). «NA PISTA DO TESOURO DE KRUGER» (1963). 
«LOURENÇO MARQUES» (Monografia — 1963). 

No prelo: 

«A DELICIOSA MENTIRA DE KUSSUMLATA PRAGJI» (Edição da Agência-Geral do 
Ul t ramar) . 

Em preparação: 

«SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DO M U N I C Í P I O DE LOURENÇO MARQUES»; 
«ROTEIRO DOS EDIFÍCIOS HISTÓRICOS DE LOURENÇO MARQUES»; «O PALÁCIO 
M U N I C I P A L » ; «A HISTÓRIA DE LOUIS T R I C H A R D T » / 

Conferências proferidas: 

«LOURENÇO MARQUES NASCEU ASSIM», em Março de 1945, na Escola de Telegrafia 
e Inst i tuto Profissional de Lourenço Marques. «TIMOR E A SOBERANIA PORTUGUESA 
NA OCEÂNIA» , em 10 de Setembro de 1945, no Salão do Sindicato Nacional dos Empregados 
do Comércio e da Indústria de Moçambique, dedicado às Forças Expedicionárias Portuguesas 
enviadas para a l ibertação de Timor, durante a II Grande Guerra. «A LIÇÃO DE M O U Z I N H O » , 
em Novembro de 1955, no Salão da Associação dos Naturais de Moçambique, integrada nas 
comemorações do Centenário de Mouzinho. 

Louvores: 

Da sua folha de serviço, como funcionário público, constam seis Louvores e uma Medalha 
de Bons Serviços. 

Este é o prestigioso «curriculum» do historiador laurentino, Al f redo Pereira de Lima, 
que com as suas persistentes e laboriosas pesquisas tem engrandecido o patr imónio histórico 
da Província de Moçambique, bem merecendo por isso, f icar arquivado nestas páginas. 
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"MARRABENTA" 

UMA DANÇA DO FOLCLORE MOÇAMBICANO 

Vamos procurar historiar o que é e de onde veio a dança da «Marrabenta», hoje tão popular 
em Moçambique e além das suas fronteiras. 

A «Marrabenta» vem da amálgama de muitas danças do Norte, Centro e Sul da Província 
de Moçambique, vert ida sobre uma base «Ronga», possivelmente construída sobre o r i tmo 
«NTfehna». O contacto, a consequente penetração dessas danças, processou-se na cidade de 
Lourenço Marques, para onde anualmente convergem moçambicanos das mais diversas regiões 
do território. O êxodo dessas populações à capi tal , norteia-se na busca de maiores defesas econó
micas junto às nossas zonas industriais. 

Grupo da Associação Africana de Moçambique dançando a «Marrabenta» 

Quando os grupos dessa gente desembarca na capital da Província, traz consigo uma 
força rítmica, capaz de vencer o cansaço, e no peito, a força mística das consoladores esperan
ças. A adversidade, a nostalgia ou a tr isteza, não conduzem, nesta gente, a um desajustamento 
social típico das populações. Chegados à cidade, na necessidade de comentar, narrar e lamentar 
as desditas, que se revelam comum a centenas de milhar de pessoas., surge prontamente, o r i tmo 

da região de proveniência, a sublinhar o espírito de observação dos africanos. 

Estabelecido o diálogo, o conceito clássico de tr ibo sofre uma alteração profunda, dando 
lugar à aceitação da ident idade de um sem-número de factores de ordem económica e social. 
As fronteiras entre os diversos dialectos rompem-se; a dança, autênt ica forma de expressão 
— que ainda é em Áfr ica — enriquece-se com a aquisição de novos «vocábulos». No caldea-
mento, no cadinho receptivo dos hábitos das gentes, surgem os novos «vocábulos» da nova 
linguagem «coreográfica». Pode dizer-se, que assim nasceu a «Marrabenta». 
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A nova dança, depois de imperar em todo o terr i tór io moçambicano, foi viajar pelos 
países vizinhos, antes de aparecer no Europa e no Amér ica, obtendo foros de r i tmo do momento. 

Espera-a, certamente, uma carreira de êxitos, nesta internacionalização da «Marrabenta». 

Foram os conjuntos moçambicanos « H A R M O N I A » , «JOÃO DOMINGOS» e «DJAMBO», 
que deram a conhecer a «Marrabenta», através das suas interpretações. Foram eles os inicia
dores do sua divulgação. O disco «Alvorada», editado só com «Marrabenta», consti tuiu um êxito, 
assim como outro disco editado em Moçambique, que foi o primeiro disco editado, de 
«Marrabenta». 

Graças oo trabalho de moralização desenvolvido pelo Centro Associativo dos Negros de 
Moçambique e a Associação Afr icana de Moçambique, que apoiam os conjuntos já citados, 
vai-se registando em Lourenço Marques um movimento de interesse pelo genuíno folclore 
moçambicano. 

ARTISTAS PLÁSTICOS 

Nesta obra dedicada aos pioneiros serão mencionados também, os Art istas Plásticos mais 
representativos de Lourenço Marques. 

Principiamos pelos pintores pioneiros, de tendência afr icana e «expressionista», a que 
pertencem os dois primeiros: JOÃO AYRES e JOÃO PAULO. Seguem-se GARIZO DO CARMO, 
M A L U D A , BERTINA LOPES, M I R A N D A GUEDES e M A L A N G A T A N A VALENTE. 

Mencionamos a seguir os pintores com tendências estéticas de raiz europeia: ÁLVARO 

PASSOS — « s u r r e a l i s t a » — , ROSA PASSOS, A N T Ó N I O QUADROS, A N T Ó N I O SANTANA, 

A N T Ó N I O HELENO e DUGOS BAPTISTA. 

No desenho: TERESA ROSA DE OLIVEIRA, A N A MICHAELLIS e JORGE CHAVES. 

Na escultura: M A R I A ALICE M E A L H A e A N T Ó N I O MOURA. 

Nas artes decorativas: ZECA M E A L H A , JORGE MEALHA e A N T Ó N I O BRONZE. 

r 
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RÁDIO CLUBE DE MOÇAMBIQUE 
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Hoje, quem passa e olha o Palácio da Rádio, erguido no centro da cidade de Lourenço 
Marques, dif íci l será imaginar quantas batalhas foi preciso vencer para at ingir o desenvolvi
mento que hoje possui. Todavia o Rádio Clube de Moçambique tem a sua história — uma 
longa e prodigiosa história que merece contar. 

Corria o ano de 1931, quando Augusto das Neves Gonçalves e Firmino Lopes Sarmento 
conceberam a ideia de criar em Lourenço Marques um posto de radiodifusão. Mas a tentat iva 
não pode ir por diante. Uma outra, pouco tempo depois, também não encontrou eco na popula
ção, mal amadurecida, ainda, para realizar os grandes sonhos. Volvidos alguns meses, porém, 
aproveitando o regresso a Lourenço Marques de um dos seus dedicados amigos, Aniano Mendes 
Serra, puderam então, Augusto das Neves Gonçalves, Alberto José de Morais e Firmino Lopes 
Sarmento formar com aquele um grupo de vontades fortes para vencer todas as resistências e 
aplainar as dif iculdades. E a fundação de uma Emissora, que antes t inha sido inviável, teve 
enf im possibilidades de corporização. 

Efectuou-se a 5 de Julho de 1932, numa das salas do Grémio Náut ico, a primeira reunião 
preparatória para a Fundação do que viria a chamar-se Grémio dos Radiófilos da Colónia de 
Moçambique. E os seus estatutos, cuidadosamente elaborados, receberam a aprovação do Gover-
nador-Geral, Coronel José Cabral. 

No dia 1 de Agosto, rea!izou-se no Teatro Scala a primeira Assembleia Geral para elei
ção dos Corpos Gerentes. A assistência, d iminuta embora, não deixou de acarinhar a iniciat iva. 
E os resultados foram os seguintes: para a Direcção foram escolhidos os nomes de Aniano 
Mendes Serra, presidente, Alberto José de Morais, vice-presidente, Augusto das Neves Gonçal
ves, secretário, e Ernesto de Bri to, tesoureiro. Para presidentes da Assembleia Geral e do 
Conselho Fiscal foram eleitos, respectivamente, Firmino João Lopes Sarmento e Pedro Lúcio de 
Assunção. Assim, nos lugares de comando f icaram os homens a quem a iniciat iva se deveu, 
e com os quais o Grémio dos Radiófilos ia começar a caminhada no fu turo. A experiência 
dizia-lhes todavia, que ter iam de vencer as maiores dif iculdades, previstas al iás; que haviam 
de aparecer entraves, surgir descrenças, medrar invejas; mas eles, os quatro principais obreiros 
da radiodifusão moçambicana, não temiam as críticas e consideravam-se precavidos contra os 
desânimos. 

Edifício do Rádio Clube de Moçambique, na Vila Salazar 
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A primeira reunião da Direcção efectuou-se no dia 3 de Agosto de 1932, numa sala cedida 
pelo vice-presidente da Direcção, no seu estabelecimento comercial. Ficou assente que se 
adoptaria como sede provisória aquela mesma sala, que se deviam pedir cotações para o for
necimento de impressos do expediente do Grémio, e que se designasse a primeira quarta-feira 
de cada mês para as sessões ordinárias da Direcção. Nessa mesma data foi lida uma carta do 
sócio Américo Salcedas Pais, a comunicar a existência de uma pequena emissora de radiote
lefonia no Depósito dos C.T.T., de Lourenço Marques, a qual, se pedida fosse, poderia ser 
cedida ao Grémio para a radiodifusão de concertos. 

Na reunião seguinte foram admitidos catorze sócios, amort izado o pagamento das despe
sas feitas com a aprovação dos Estatutos, na importância de 667$90,e autorizada a l iquida
ção da primeira factura, de 590$00, relativa a artigos de expediente. Na rubrica «Outros 
assuntos» foi resolvido oficiar às casas que já começavam a vender material de rádio e outros 
artigos vários, a pedir a concessão de bónus nas compras a fazer pelos sócios; e assentou-se, 
em princípio, na compra do material necessário para a montagem de um pequeno emissor. 

Na reunião de 12 de Agosto foram admitidos mais cinco sócios e apareceram os primeiros 
resultados positivos do pedido fe i to às casas comerciais. Na acta desta sessão não f iguravam 
quaisquer referências ao posto emissor, mas na seguinte já aparece a primeira alusão, ainda 
que vaga, ao facto de «se ter discutido os vários assuntos inerentes à construção do emis
sor». Finalmente na acta de 4 de Janeiro de 1933, tomou vul to o «aluguer do edifício para 
a sede e a montagem do emissor», que f icar iam instalados em duas salas do edifício Já Assam, 
na Avenida da República, com o pagamento da renda anual de 9.400$00. 

Ousadamente, o Grémio dos Radiófilos assumiu nesse dia o seu primeiro encargo f inanceiro 
de grande magnitude. Os que t iveram conhecimento da resolução, pasmaram — tão despro
porcionados eram os recursos e as imprevisíveis possibilidades da jovem insti tuição com o encargo 
contraído. E esta at i tude de reparo e de surpresa haveria de acompanhar por mui to tempo, 
se não para sempre, os actos principais da vida da emissora moçambicana, antes e depois de 
mudar de nome. Eram e são desculpáveis, todos os receios dos menos confiados, porquanto a 
evolução do Rádio Clube foi sempre caracterizada por audaciosos rasgos de coragem determi
nada, que não deixaram tolher, antes est imularam, as iniciativas surgidas, aos olhos dos crí
ticos como estando em desproporção com as realidades ou as necessidades da Organização e, 
até mesmo, do desenvolvimento de Moçambique. 

Chegou o mês de Março, previamente escolhido para a inauguração oficial do Grémio dos 
Radiófilos da Colónia de Moçambique. Na acta n.° 8, relativa à reunião do dia 1 desse mês, 
considera-se o assunto resolvido: «Para início dos Programas a emit i r pelo posto, resolveu-se 
contratar um quarteto pelo preço semanal de 250$00». Levantando a cortina que encobria os 
trabalhos feitos em laboratório (não se fazendo contudo referência às grandes dificuldades sur
gidas com a obtenção do mater ia l , que por estar proibida a importação suscitou a necessidade 
de recorrer a adaptações ao serviço da radiodifusão, como por exemplo, o de um amplif icador 
de cinema já fora de uso) dizia-se: «estando já quase terminadas as experiências e ajusta
mento do emissor, resolveu-se f ixar o dia 18 do corrente para inauguração oficial e convidar 
Sua Exa. o Governador-Geral, a quem a Direcção deliberou conceder o t í tu lo de Sócio Honorário, 
para fazer a abertura solene da Estação. Resolveu-se, também, convidar a assistir a este acto 
os representantes da Câmara Munic ipa l , da Associação Comercial, o Director dos Serviços dos 
Correios e Telégrafos, o Director dos Serviços dos Portos, Caminhos de Ferro, e a Imprensa». 

Amanheceu quente e abafado aquele dia 18 de Março de 1933, que marcaria, uma notável 
etapa na vida do emissor. ! Quando a estação foi posta «no ar», e se ouviu a voz de Már io 
Souteiro — o primeiro locutor de Moçambique — anunciando o início das emissões do Grémio 
dos Radiófilos, no coração dos presentes bateu forte a comoção, e só depois t iveram consciên
cia do peso das responsabilidades que acabavam de contrair, transformando o sonho naquela 
certeza que requeria a maior dedicação, o mais forte empenho, todo um somatório de energias 
e vontades férreas para levar de vencida as contrariedades, que inevitavelmente haviam de 
surgir com o decorrer dos tempos. 
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Mas aquela voz, ouvida a princípio com surpresa, bem depressa se tornou famil iar em 
todo o terr i tór io de Moçambique, na Rodésia, na Áfr ica do Sul. Solícitas informações acres
centavam, mesmo, que a estação se fazia ouvir, com relativa intensidade, na Madeira, em 
Londres, em alguns lugares da América do Norte, na cidade de Lisboa. Estava, por conseguinte, 
at ingido o máximo objectivo, que era levar a voz de Moçambique aos ouvidos da Mãe-Pátr ia. 

Durante dois anos o pequenino posto prestou excelentes serviços, amparado carinhosa
mente pelos técnicos. Depois passou a ser uma preocupação constante. Umas vezes, durante as 
emissões, «não sustentava a onda e o técnico suava e tressuava para a aguentar»; outras 
vezes, uma válvula deixava de trabalhar ou havia uma peça que t inha de ser substituída — 
consequência da improvisação que presidiu a manufactura do emissor e a carência de material 
ut i l izável . 

A propósito, pode ler-se em «RÁDIO MOÇAMBIQUE», de 30 de Novembro de 1935, o 
seguinte comentário elucidat ivo: «O técnico converteu-se em autênt ico médico assistente do 
débil posto, inclinado sobre a pequena emissora, no permanente receio de que a vida se lhe 
escapasse, de um momento para o outro, em cualquer acidente terminal das graves lesões que 
sofria». Assim, graves problemas administrativos e financeiros absorveram a Direcção durante 
alguns meses. 

Na reunião do mês de Maio , a Direcção julgou de absoluta necessidade a aquisição por 
25 libras esterlinas, de um novo microfone. Depois de se fazer o estudo pormenorizado das 
informações chegadas do exterior de Moçambique, decidiu-se suspender temporariamente a 
actividade do emissor, para se proceder à beneficiação do material e t i rar dele as máximas 
possibilidades de ser bem ouvido nos territórios vizinhos. A decisão, como é fáci l de calcular, 
provocou nos seus próprios responsáveis um sentimento de amargura, que mais se acentuou 
quando o Presidente da Direcção lamentou «ser notório o grande desinteresse, por parte dos 
sócios, pelo Grémio, pois que a quotização e o número de sócios está diminuindo». Pairava 
sobre a inst i tuição uma pesada nuvem negra, de consequências imprevisíveis. Havia pois, que 
proceder de acordo com as circunstâncias e combater o ma! pela raiz. Assim, como medida 
de urgência, o Presidente da Direcção propôs a melhoria dos programas e a admissão de uma 
orquestra. Este seria o antídoto para o mal que estava a minar o Grémio dos Radiófilos. Tam
bém se julgou indispensável fazer apelos para a entrada de mais sócios. E a campanha, lan
çada em boa hora, ecoou no coração dos moçambicanos, já habituados a ouvir os programas 
da «sua» Estação. Na reunião de 5 de Setembro foram aprovados 36 sócios e na de 17 de 
Outubro, mais 43. 

Desanuviada a situação da emissora laurent ina, e depois da sua interrupção de duas sema
nas, começou a pensar-se em mais largos voos. O Dr. Antón io de Sousa Neves, chamado a 
presidir aos destinos da colectividade, logo na reunião de 5 de Janeiro de 1935, procurou 
dar solução a assuntos de mui to interesse, tais como: a intensificação da propaganda para 
angariar fundos destinados à compra de um novo posto emissor; requerer ao Ministér io das 
Colónias a isenção de direitos aduaneiros do material radiofónico destinado ao Grémio; nomear 
comissões para se avistarem com o Director dos Caminhos de Ferro de Moçambique e com o 
Presidente da Câmara Munic ipal de Lourenço Marques, no sentido de solicitar subsídios. 

Na Assembleia Geral realizada em 15 de Fevereiro, o Presidente da Direcção leu uma 
proposta a pedir autorização para o Grémio contrair o empréstimo de vinte mil escudos, para 
a compra de um novo posto emissor, proposta que foi aprovada por unanimidade. A compra 
e instalação do emissor «Colins» de 250 watts, marcou, n i t idamente, o progresso que se in i 
ciava. Com este transmissor o Grémio ascendeu a um nível de categoria incontestavelmente 
marcante, pois passava a dispor de um posto próprio para a radiodifusão, construído por casa 
especializada, com modulação de al ta qualidade e elevado grau de eficiência. Foi positiva
mente, um paso em frente, e o incentivo para dar outros mais. 

Em 1 de Maio de 1935 saiu o 1.° número da revista editada pela Emissora a que foi dado 
o t í tu lo de «Rádio Moçambique», publicação que sempre se tem mant ido sem interrupções, 
acompanhando todo o desenvolvimento da referida Emissora. 
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Â primeira locutora de Português do R.C.M., D. MAF 
TERESA DE SAMPAIO ARROZ, numa fotografia dessa ép 

Em Setembro de 1935 a nova Estação Emissora foi solenemente inaugurada pelo Gover-
nador-Geral, Coronel José Cabral e outras individualidades de vul to, fazendo-se transmit i r pela 
primeira vez o Hino Nacional. O Governador, usando da palavra, louvou publicamente o Gré
mio dos Radiófilos, pondo em relevo o serviço patr iót ico que estava a prestar a toda a Provín
cia de Moçambique. 

Dado o franco progresso da Estação, e o sucesso da sua audição que estava a ter no 
estrangeiro, abriu concurso para locutoras de inglês e português, dando origem na Província, a 
uma nova profissão para as mulheres. 

A primeira locutora de português foi a Sra. D. Mar ia Teresa de Sampaio Arroz, que anun
ciava o programa, dizendo: «Boas noites, minhas senhoras e meus senhores. Aqui Lourenço 
Marques, CR.7 A A , Estação Emissora do Grémio dos Radiófilos, trabalhando na frequência de 
6.137 quilocíclos; onda de 48 metros e 88 centímetros.» 

A primeira locutora de inglês foi Miss Edwiges Sequeira, que fazia a locução dir igida aos 
países de língua inglesa, dizendo: «Good evening, ladies and gentlemens. Thi is Lourenço 
Marques . . .» 

Depois surgiu como segunda locutora da secção portuguesa a jovem senhora D. Mar ia 
Emília Salvado da Costa, cuja bonita voz se fez ouvir por largos anos ao serviço da Emissora 
moçambicana, passando, mais tarde, por sua vontade, para Chefe dos Serviços da Discoteca, 
que reorganizou com a maior eficiência. 

Na Áfr ica do Sul, entretanto, a popularidade do CR 7 AA aumentava consideravelmente, 
expressa através de cartas signif icativas e de notícias publicadas nos principais órgãos da Im
prensa diária. Passaram pelos estúdios do Grémio figuras de relevo nas artes; organizaram-se 
festas radiofónicas; abriram-se concursos in fant is ; a orquestra privativa actuava com inteira 
regularidade. E a tudo isto não era estranha a pert inaz actuação do novo locutor e mais tarde 
Chefe de Produção, Carlos Ahrens Teixeira, que carinhosamente se dedicou à radiodifusão 
moçambicana à qual deu o melhor da sua experiência teatra l . 
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Sempre progredindo, os pequenos estúdios da Rua Araú jo , principiavam a ser pequenos 
para a grande actividade do Grémio, que entretanto passara a denominar-se Rádio Clube de 
Moçambique. 

Congrassando todas as boas vontades da gente de Moçambique, em 1949 foi iniciada a 
construção do Palácio da Rádio, que viria a ser o fu turo edifício do Rádio Clube de Moçam
bique, inaugurado em 1951. 

O Rádio Clube de Moçambique também mantém intercâmbio de Programas com vários 
países: «A Voz da Amér ica», «A Voz da Alemanha», «A Voz da Holanda», «A Voz do 
Brasil», «A Voz da França», «A Voz da Bélgica», «A Voz da Inglaterra», além dos Progra
mas vindos da Emissora Nacional de Lisboa. 

Esta é, em síntese um pouco da sua história, através de todos estes anos da sua labo
riosa existência. 

Houve dif iculdades tremendas, que foram vencidas, houve algumas crises graves, que foram 
transpostas; houve momentos de alegria, que serviram para i luminar o fu turo. Mas sempre a 
dedicação, a força de vontade, a inteligência e o sentido das realidades dos Dirigentes do R.C.M. 
souberam encaminhá-lo no tr i lho da vitór ia — pois vi tór ia se pode considerar a posição que a 
estação laurentina ocupa entre as suas congéneres de todo o Mundo! 

O t r iunfo do Rádio Clube de Moçambique — justo é que se diga — pertence também, em 
parte, a toda a Província, que sempre o acarinhou e nele conf iou, considerando-o, orgulhosa
mente, uma das realidades mais signif icativas de quanto podem e sabem fazer os moçambicanos! 

Desde 6 de Abr i l de 1958, que o Rádio Clube criou um programa nativo. «A VOZ DE 
MOÇAMBIQUE», como hoje se in t i tu la toda a programação em línguas nativas — que pre
sentemente emite em 1 1 dialectos — além de programas musicais, mantém variadas rubricas de 
carácter educativo e cul tural . A média semanal actual de horas de emissão é de 158. 

O ú l t imo Presidente do R.C.M. foi o Capitão Antón io dos Santos Figueiredo, que presidiu 
aos seus destinos de 1941 a 1965, pouco antes do seu falecimento, do qual foi um grande e 
devotado obreiro. O mesmo poderemos dizer, do Presidente actual , — que se seguiu ao Capi
tão Figueiredo — Augusto das Neves Gonçalves, que é um dos pioneiros da radiodifusão em 
Moçambique, pois se encontra ligado ao R.C.M. desde o seu início, tendo sido um dos que tomou 
a iniciat iva de erguer tão meritória obra. 
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A ASSOCIAÇÃO DOS VELHOS COLONOS 

Este livro f icaria incompleto se nele não se incluísse a biografia desta prestimosa colecti
vidade, que tantos benefícios tem espalhado, mui to principalmente àqueles que para Moçambi
que vieram quando jovens e que com o seu esforço ajudaram a desbravar e a civil izar a terra 
moçambicana. 

Edifício da Mansão dos Velhos Colonos 

A Associação dos Velhos Colonos pode dizer-se que nasceu em 28 de Junho de 1919, 
com a primeira reunião que um grupo de velhos colonos efectuou no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, na qual f icou expresso os f ins a que se destinava a mesma, assim designados: 

a) — Protecção e auxíl io, material e moral , aos sócios e seus fi lhos. 

b) — Construção de um Mausoléu ou Ossário no novo Cemitério. 

c) — Criação de uma Caixa Económica. 

d) — Fundação de um jornal. 

A Associação foi formada por colonos com mais de 25 anos de residência na Província, 
considerados fundadores; por colonos que tivessem completado 21 anos de residência na Pro
víncia, como sócios ordinários, e incluindo os fi lhos de colonos sócios, residentes na Província; 
os naturais de Moçambique de cor, considerados civilizados de maior idade. 
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O Governador-Geral, que era nessa época o Doutor Manuel Moreira da Fonseca, deu à 
jovem Assciação todo o seu apoio e carinho. Como reconhecimento, a Associação fê-lo Sócio 
Honorário desde o início. 

A Associação dos Velhos Colonos foi fundada por 70 colonos portugueses e estrangeiros, 
cujos nomes vamos transcrever, e bem assim a primeira A C T A : 

A C T A N . ° I 

Aos 28 dias do mês de Junho de mil novecentos e dezanove nesta cidade de Lourenço 
Marques e no Sala das Sessões da Câmara Munic ipal nos Paços do Concelho, reuniram-se os 
velhos colonos: Sebastião Alves, Francisco l.da Cunha, António de Abreu, Harry Wi lson, 
José Augusto de Aguiar , Andrews Roberts, Rufino de Oliveira, António do Nascimento, Firmo 
dos Santos, Antón io Silva, Francisco de Oliveira, Luciano Inácio Félix, Manuel Correia, Isidro 
Lopes, Luís W i l y , Á Ivaro T. da Câmara, A l f redo A. Bastos, Antón io Furtado, Francisco M. 
Correia de Brito, Antón io C. dos Santos, João P. do Tanque, John Mihaleto, José Ribeiro, 
Joaquim M. Gouveia, Francisco Xavier da Silva, Fernando Melo Alves, José C. Lopes, João 
P. Abrantes, M. Araújo Gomes, Filomeno Pereira, Pedro F. Pereira, António José, José C. de 
Sequeira, Caetano Dias, A. J. Rodrigues de Moura, António G. da Costa Lima, Carlos Galino, 
Albano Mendonça, Manuel J. Guilherme, C. J. Gonzaga Gomes, J. J. Nunes de Sousa, A. Libâ-
nio dos Santos, J. G. dei Val le y Monto jo , Pierre Loze, Pe. J. Vicente do Sacramento, J. J. 
A lb ino de Sousa, John E. Roberts, Manuel de Paiva, Miguel M. V iana, Manuel Baião, J. C. 
Dias, Al f redo F. Cernadas, Adr iano I. Mesqui ta, António de Andrade, E. G. Dascalakis, A. Mar
tins Pina, Madaíl dos Santos, J. Miguéns Jorge, J. Paula Reis, J. R. Peixoto, J. T. dos Santos 
Júnior, Manuel L. Alpalhão, Antón io da Silva Marques, Bernardo C. da Piedade Miranda, 
Manuel Pedro, Augusto César Ferreira, A. Nunes dos Santos, Nicolau F. Dias, C. F. de Maio, 
e Napoleão L. F. Leão, para o f im do convite de 29 de Maio do corrente ano, e, sendo quinze 
horas e um quarto, pelo velho colono Albano de Mendonça foi l ido o seguinte: 

«Senhores: Vou dar por f inda a minha missão de organizador desta reunião em que fui 
auxi l iado nos trabalhos de expediente pelo velho colono Senhor Al f redo A. Bastos a quem 
aqui deixo o meu agradecimento; cumpre-me também agradecer aos velhos colonos a sua pre
sença a quem vou dar-lhe conhecimento do que f iz desde o seu início. Os meus primeiros passos 
foram dados em procurar os colonos que assinaram o primeiro convite, a que expus individual
mente a minha ideia, com a qual concordaram, como se prova pelas suas assinaturas no convite 
original que vou ler e foi o primeiro acto público relativo a esta reunião: 

«Convite — Os colonos portugueses ou estrangeiros que tenham completado vinte e cinco 
anos de residência na Província de Moçambique se achem em Lourenço Marques, são convi
dados pelo abaixo assinado, os seus nomes e moradas até ao dia 15 do próximo mês de Junho, 
a f im de se promover uma reunião em que se há-de resolver a maneira de se comemorar 
aquele facto. 

A correspondência deve ser dir igida para os Correios desta cidade, caixa postal n.° 364, 
com a indicação «VELHOS COLONOS». 

Lourenço Marques, 29 de Maio de 1919. (ass) Augusto Cardoso, Rufino dos Santos Ol i 
veira, Ângelo Ferreira, Al f redo Bastos, Roque de Aguiar , Melo Alves, H. Beltrão e Albano 
Mendonça. 

A este convite responderam setenta e tantos colonos mandando cartas ou bilhetes com 
os seus nomes. Entre estas cartas f igura uma do Exmo. Senhor Rv. Paul Bathoud, em que diz 
não poder comparecer a esta reunião em vir tude do seu estado de saúde o não permit i r , termi 
nando por fazer votos por que alguma coisa de út i l aqui se resolva e outra do colono Eduardo 
Franco Mar t ins que passo a ler: 
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Exmo. Senhor — Satisfazendo ao convite para a reunião dos velhos colonos, associo-me 
moral e espir i tualmente à reunião projectada para comemorar a residência dos que têm lutado 
nesta terra há mais de vinte e cinco anos. Desembarquei em Lourenço Marques em Maio de 
1891, vindo pelo vapor «Luanda» da M. R. Portuguesa e julgo-me também velhote. Fui em 
Maio do ano passado a Lisboa, onde estive apenas cinco meses. O resto da minha vida tem 
sido aqui , onde tenho passado o melhor de vinte e oito anos. Seria ao Governo, a quem devia 
competir, estabelecer um prémio de colonização como incentivo à estabilidade dos portugueses, 
muitos dos quais têm lutado contra as maiores indiferenças dos governos, havendo mesmo 
alguns que têm passado miséria. 

Justo é salientar o nome de alguns sócios fundadores beneméritos: F. Dicca, Sebastião 
Carvalho, Ismael Costa e Capitão Manuel Simões Vaz. 

A Associação teve uma fase de grande desenvolvimento quando Ismael Costa se tornou 
seu Presidente, podendo af irmar-se que ele foi o obreiro dos alicerces do que é hoje a Associa
ção. A ele se deve a construção dos edifícios da Sede e da Mansão; interessando-se pela 
juventude moçambicana, e por ú l t imo, esboçando um vasto programa de realizações. 

Um aspecío do Parque in fan t i l 

REALIZAÇÕES 

Em 1 de Junho de 1946, foi inaugurada a Mansão dos Velhos Colonos, criada para 
recolher os velhos colonos de ambos os sexos que vivem na indigência e que, pela sua avançada 
idade e longa permanência na Província, estejam fisicamente incapacitados de, pelo trabalho, 
angariarem os meios de subsistência. 

Abr iu as suas portas com 27 recolhidos sendo 13 mulheres e 14 homens, e fornecia 
alimentação a mais 21 comensais externos, necessitados. 
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Ao acto inaugural da Mansão presidiu o então Governador-Geral, General José Tristão 
de Bettencourt. 

Actualmente tem 66 recolhidos, sendo 43mulheres e 23 homens, e fornece alimentação 
diária a 39 comensais externos. 

Na Mansão funciona um Posto Médico, devidamente apetrechado com aparelhagem 
eficiente e tem duas enfermarias para os recolhidos. 

Em Novembro de 1947 foi inaugurado pela sua patrona, a Senhora Dona Mar ia João 
Vieira de Castro Teixeira, o Parque In fant i l . É mui to frequentado pelos filhos dos sócios. 

Em Fevereiro de 1950 foi inaugurada a Piscina, que trouxe muitos benefícios para o 
desenvolvimento da natação em Lourenço Marques. 

A l i têm aprendido a nadar algumas centenas de crianças, fi lhos de sócios, e muitas, 
também, já têm tomado parte em competições da modalidade, representando a Associação. 

Funcionam ainda, na Associação, as seguintes Secções: 

ARTE FOTOGRÁFICA — BILHARES — ESGRIMA — TÉNIS — XADREZ 

OUTROS DEPARTAMENTOS DA ASSOCIAÇÃO 

No campo da cul tura física procura a Associação cumprir o melhor possível a sua missão. 

Tem, também, três campos de ténis e um de voleibol, que serve de rinque de patinagem. 

Pratica-se a esgrima, dir igida por um mestre da especialidade. 

Nos seus salões funciona uma Secção de Xadrez, com bom número de jogadores. 

A Biblioteca, com alguns milhares de livros, é, também, mui to frequentada, além dos 
muitos livros que fornece aos sócios para os lerem em casa. 

Finalmente, uma das obras a que é dispensado um grande carinho, tão grande como o 
dispensado à «MANSÃO», é o PARQUE I N F A N T I L , para onde os sócios mandam os f i lhos, 
que são entregues aos cuidados da Directora, uma senhora especializada. 

O PARQUE, que reúne muitos atractivos para as crianças é dotado de uma piscina, cujas 
águas são purif icadas por maquinismos especiais. 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

Junto da MANSÃO funciona um Posto Médico, para consulta e t ratamento dos inter
nados, sócios e suas famíl ias. 

O médico é assistido por duas enfermeiras. A lém dos Postos de Socorros e Consultas, 
tem sob a sua direcção uma Enfermaria já em actividade e outra que aguarda, apenas, a 
chegada do material requisitado à Metrópole. 



Uma perspectiva da bela piscina 

A MANSÃO é subsidiada pelo Estado — cujo interesse por esta Associação é deveras 
notável —, pela Câmara Munic ipa l , pela Assistência Pública e pela própria Associação. 

No sector da Asistência Social aos Velhos Colonos têm as Direcções dispensado grande 
interesse e carinho, considerando-se modelar a sua inst i tuição a MANSÃO. 

O colono que, f inda uma vida de trabalho por Moçambique, se acolhe à MANSÃO, sabe 
que vai viver na sua CASA, onde a palavra esmola não é conhecida, e só o termo solidariedade 
tem signif icado. 

Portugueses nascidos em Moçambique ou em Portugal cont inental , gregos, franceses, 
italianos, sírios e indianos, todos têm encontrado na «MANSÃO» — q u e consideram o seu ú l t imo 
lar — a paz e sossego merecidos. 

A lém dos internados, a «MANSÃO» senta à sua mesa, também, muitos colonos, que mais 
não pedem que comida e assistência médica. 

Merece, ainda, evidenciar a «MANSÃO», onde vivem os velhos colonos, que se acolhe
ram à sombra da sua prestimosa Associação, ali terminando a ú l t ima etapa da sua existência, 
rodeados de carinho e conforto. 

A visita que fizemos à «MANSÃO» deixou-nos francamente bem impressionados com o 
ambiente acolhedor que al i se respira, do seu conforto, tranqui l idade e carinho, que a todos é 
prodigal izado! 

Assim o deve ter sentido o Senhor Governador-Geral, Dr. Baltazar Rebello de Souza, 
quando al i esteve, no momento em que se comemoravam os cinquenta anos da Associação dos 
Velhos Colonos, que tantos e tão valiosos serviços tem prestado, durante estes largos anos da 
sua existência! 

Tal obra bem merece ser acarinhada e ajudada por todos quantos o possam fazer! 
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GRUPO DESPORTIVO 1.° DE MAIO 

O MAIS ANTIGO DOS CLUBES DESPORTIVOS 

DE LOURENÇO MARQUES 

O Grupo Desportivo 1.° de Maio , fundado a 1 de Maio de 1917, foi o primeiro Clube 
desportivo a existir em Lourenço Marques. 

Este Clube nasceu da tenacidade e boa vontade de alguns adeptos do Desporto, que forma
ram o grupo fundador: ARTUR JOAQUIM M A I A , M A N U E L V ITORINO, JOSÉ R. FERREIRA, 
LUÍS GOMES J A R D I M , ARTUR DA CRUZ e M A N U E L DA SILVA QUITÉRIO, que foi o 1.° 
Presidente da Direcção. 

A MAQUETE DA NOVA SEDE 

Lutando com inúmeras dif iculdades, o Clube foi singrando, mercê do esforço dos seus 
dirigentes e sócios. 

A sua primeira sede era no A l t o Maé, numa casa de um só piso. Como se tornava neces
sário, e quase premente, ter um edifício conveniente, envidaram-se esforços nesse sentido, e 
assim, em 1956, o Clube inicia a construção da nova Sede, em moldes adequados de modo a 
servir ef icientemente os seus desportistas e sócios. Para a realização de tão grande como dispen
diosa aspiração, muitos esforços se despenderam, e algumas boas vontades se conjugaram. Aqui 
salientamos a acção do seu Presidente da Direcção, Tenente Már io de Almeida Machado, a 
quem o Grupo Desportivo 1.° de Maio «é devedor de toda a grat idão e reconhecimento pela 
execução da obra que extraordinariamente valoriza o patr imónio do Grupo e constitui o sím
bolo indestrutível de união de toda a Família a lv i - rubra». 
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Em 1961, segundo estatísticas do seu «Bolet im», o Grupo Desportivo 1.° de Maio t inha 
conquistado 180 Taças, 26 Galhardetes e 9 Salvas de prata, distribuídas pelas várias moda
lidades: Futebol, Ciclismo, Hóquei em Patins, Basquetebol, Voleibol, T i ro aos Pratos, Tiro ao 
Alvo, Ténis de Mesa, Esgrima, Motocicl ismo, Fox-Ball, Andebol de 7, e diversos, 6. 

No Clube, aquando da sua fundação, praticavam-se as seguintes modalidades: Futebol, 
Ciclismo, Basquetebol, Hóquei e Ginástica. Mais tarde, o Clube teve uma secção de Auto 
mobilismo, de que eram praticantes entusiastas, dois sócios-fundadores: Manuel Alves Car-
diga e Bartolomeu Baptista Picolo. 

Na vanguarda das realizações culturais, o Grupo Desportivo 1.° de Maio , criou um Cine-
-Clube, o que revela que a sua Direcção interpreta o Cinema como um valor educativo e como 
Arte. Segundo a opinião de Faria de Almeida, «o Cinema é a arte que mais faci lmente pode 
elevar a cultura de um agregado populacional, por ser também, o meio mais acessível de fazer 
compreender todas as artes, interessando nelas a quem ele assista». 

Para terminar esta biografia fei ta a «traços largos» do Grupo Desportivo 1.° de Maio , 
vamos transcrever algumas palavras que lhe dedicou o jornalista Armando Valério, quando o 
Clube comemorou os seus 44 anos de existência, com as quais julgamos f inal izar da melhor 
forma. 

«Sou dos que desde há t r in ta anos tem acompanhado a par e passo a activdade desse 
prestigioso clube que é o Grupo Desportivo 1.° de Maio , o mais ant igo dos clubes ecléticos de 
Lourenço Marques, pois completa agora 44 anos de labuta em prol do progresso desportivo da 
capital moçambicana, tem ocupado sempre uma uma posição de relevo, mesmo em épocas di f í 
ceis por que passou, a que sobreviveu mercê da extraordinária dedicação de um grupo de sócios 
para quem o clube era tudo no vida. 

E realmente, só mercê de mui ta carolice, de mui to trabalho e de elevado grau de dedica
ção ao serviço de uma causa, foi possível lograr resistir a mil e uma contrariedades e terminar 
por vencer, de forma verdadeiramente espectacular como é o caso do 1.° de Maio , cuja situação 
é hoje um exemplo para todos os clubes desta cidade!» 
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CLUBE FERROVIÁRIO DE MOÇAMBIQUE 

Como e quais as razões que levaram à fundação do Clube Ferroviário de Moçambique. 

«Junto do Matadouro (velho) havia uma cantina onde se jogava o chinqui lho, e ali se 
reunia, nas horas vagas, o pessoa! de Tracção que cult ivava aquela modalidade de jogo. Perto 
havia o campo de futebol do Sporting Clube de Lourenço Marques («mais tarde campo de 
treinos do 1.° de Maio») onde se disputavam os campeonatos da Associação local.» 

«Um dia do mês de Setembro de 1924, à porta dessa mesma cant ina, abria-se uma 
quota entre indivíduos para a compra de uma bola e respectiva bomba. Neste momento não 
posso deixar de mencionar os nomes desses indivíduos que foram os primeiros a dar o impulso 
para a fundação do Clube Desportivo Ferroviário («como se escrevia então»). São eles: Antó
nio Joaquim Lourenço, António Ferreira Mouco, Carlos Alves Mi l i ta r , Hernâni Lourenço, José 
da Silva Teixeira, Joaquim do Nascimento Galha e Nicolau Dias Cardoso.» 

«Da compra da bola nasceu a ideia de se fundar o Clube . . .» 

Eis o teor da 1 .a A c t a : 

«Aos 13 dias de Outubro de 1924, pelas 20 horas, reuniu-se na casa n.° 13 de Vi la Mousi
nho, um grupo de ferroviários que deliberou fundar em Lourenço Marques uma associação 
desportiva, denominada «Clube Desportivo Ferroviário», destinada a exercer o desporto e bene
f icência; mais deliberou nomear uma comissão composta de sete indivíduos, todos ferroviários 
para elaborar os estatutos e regulamentos pelos quais se deve reger a mesma. 

«A Comissão, segundo a vontade dos indivíduos que reuniram, é composta pelos seguintes 
ferroviários: Jacinto Francisco V i la Maior , Antón io Ferreira Mouco, Armando Francisco Vi la 
Maior , José Mar ia de Freitas Júnior, Nicolau Dias Cardoso, José da Silva Teixeira e Luiz Couto 
do Amaral .» 

Edifício Sede do Clube Ferroviário, em Lourenço Marques 
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«Começou-se a trabalhar e os primeiros êxitos no campo desportivo surgiram com o 
Futebol. Porém, em fins de 1925, por um sucesso anormal que abala profundamente a classe 
ferroviária e se reflecte directamente na vida do Clube, este, desde essa data, até, 1929, só 
existe a bem dizer . . . no nome. Não faz provas nem entra em competições, porque não possui 
nem elementos, nem recursos para isso.» 

«E se não deixa de existir (o Clube de todo, como várias outras colectividades que 
por cá tem havido, deve-se isso unicamente, mui to unicamente, à tenacidade forte desse grupo 
de carolas que nunca perdeu a fé de ver o seu «Ferroviário» chegar a ser ainda alguma coisa 
em Lourenço Marques.» 

E assim, a vontade dos homens de então venceu a dura batalha, como hoje podemos 
verif icar, pelo momento que se vive. 

Passado aquele período, a colectividade entrou na senda do progresso e a sua acção veio 
a ser reconhecida e veio a fazer «interessar a Administração Ferroviária na educação física 
dos seus funcionários, delegando no Clube essa missão». Isto aconteceu no ano de 1931. 

A part ir de então o clube foi «crescendo» para melhor servir o desporto de Moçambique. 

0 PRIMEIRO CAMPO 

A Câmara Munic ipal concedeu o terreno necessário para nele o Clube construir o seu 
campo de jogos que veio a ser i luminado por quotização dos sócios (tal como foi o «Estádio 
Salazar»). 

Em 1944 o campo recebe o nome «Eng.° Freitas e Costa», numa homenagem àquele que 
foi dos mais dedicados dirigentes do Clube Ferroviário, e então já falecido. 

Durante muitos anos as Sedes do Clube foram demasiado modestas, até que, em Dezem
bro de 1944 é inaugurada a sua actual e magníf ica Sede, situada na Avenida da República e 
Luciano Cordeiro. 

DELEGAÇÕES DO CLUBE FERROVIÁRIO 

O Clube tem espalhadas pela Província várias delegações que são um prolongamento 
da sede, consti tuindo, todas elas, elementos válidos no desporto da Província, com acção pre
ponderante na área que servem. 

Pela ordem alfabét ica são as seguintes delegações, num total de 21 : 

BEIRA, CALDAS XAVIER, GÔNDOLA, IAPALA, I N H A M B A N E , JOÃO BELO, LUMBO, 
M A C H I P A N D A , MAGUDE, MALVÉRNIA , M A L E M A , M A N G A , M O A T I Z E , M O A M B A , M U T A -
RARA, NACALA , N A M P U L A , QUELIMANE, TETE, V I L A M A C H A D O e V I L A PINTO 
TEIXEIRA. 

Todas as Delegações possuem instalações próprias, Sede e Parques Desportivos. 

Destacamos: 

As instalações da Beira, que incluem um Pavilhão de Desportos. Em Nampula, o con
junto de instalações, que comporta um Pavilhão de Desportos e uma Piscina. A Delegação de 
Gôndola tem, também, uma Piscina. Pode-se dizer que o maior Parque Desportivo da Provín
cia é o do Clube Ferroviário de Moçambique, em Lourenço Marques. 

ACTIVIDADE DESPORTIVA DO CLUBE 

O Clube mantém em actividade diversas secções com equipas nas diversas provas dos 
calendários of iciais, part ic ipando ainda em outras competições a nível inter-clube ou inter-
-sócios, envolvendo tudo centenas de atletas dos dois sexos. 

São as seguintes as modalidades a que o Clube se dedica: 

ATLETISMO 

Com atletas dos dois sexos e de todas as categorias previstas nos regulamentos. Iniciados, 
juvenis, juniores e seniores. 

BASQUETEBOL 

O mesmo que para o at let ismo e, também, equipas femininas. 
CICLISMO 

Categorias regulamentares. 
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FUTEBOL 

Participação em todas as provas oficiais. 

GINÁSTICA DESPORTIVA 

São mantidas classes de infantis e adultcs, dos dois sexos. 

HÓQUEI EM PATINS 

Actividades em todas as categorias. 

MINI-BASQUETE 

Em funcionamento classes para os dois sexos. 

NATAÇÃO 

É mant ida uma escola de aprendizagem que funciona na piscina do Desportivo. 

A piscina do Ferroviário será a nossa próxima realização. 

TÉNIS DE MESA 

De momento esta actividade está l imi tada aos sócios. 

TIRO 

Por fa l ta de «carreira» a acção l imita-se a participar nas provas que se organizam. 

TÉNIS 

Actividades inter-sócios. 

ACTIVIDADE RECREATIVA E CULTURAL 

Para atender os sectores recreativo e cultural o Clube mantém: 

Uma Biblioteca — Secção de Xadrez — Escola de Ballet — Banda de Música. 

Festas na Sede: de Aniversário, Páscoa, Fim de Ano e outras. 

O Clube tem um passado verdadeiramente bri lhante no teatro Laurentino, e, embora, de 
momento, esta secção esteja inactiva, tal como o orfeão, sessões de cinema e a publicação do 
boletim mensal, são actividades de referir, por ser passageiro e eclipse. 

OS TROFÉUS 

É grande o patr imónio do Clube em troféus, quer no valor material quer na variedade, 
como pode ser observado numa visita à sala dos troféus. São taças, medalhas, medalhões, 
placas, plaquetes, estatuetas, galhardetes, etc. 

CAMPOS DE JOGOS 

Há junto da Sede do Clube, em Lourenço Marques, um conjunto de instalações depor-
tivas, que engloba campos de Futebol, Ténis, Hóquei pat inado e Basquetebol, bem como 
recinto para Feira Popular. 

Na Machava está situado o magnífico «ESTÁDIO S A L A Z A R » — o r g u l h o dos ferroviários 
— que foi solenemente inaugurado em 30 de Junho de 1968, pelo Subsecretário de Estado do 
Fomento Ul t ramar ino, Dr. Rui Patrício, em representação do Chefe do Estado. 

Estiveram presentes, também, muitas altas individualidades dos países vizinhos e repre
sentantes do corpo consular, creditados em Lourenço KAarqu&s. 

O festival inaugural , que se revestiu de grandiosidade, teve várias cerimónias, entre 
elas, o descerramento de três placas. A primeira assinalando a inauguração oficial do Estádio 
descerrada pelo Dr. Rui Patrício; a segunda descerrada pelo Presidente da Confederação Bra
sileira de Desportos, Dr. João Havelange, em homenagem do desporto brasileiro; e a terceira, 
colocada à entrada da Tr ibuna de Honra do Estádio, descerrada pelo chefe da embaixada da 
Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Matos Correia, em homenagem ao Ferroviário. 

A bênção do Estádio foi lançada pelo Arcebispo de Lourenço Marques. Do festival fez 
parte um grandioso e colorido desfile, em que tomaram parte fi l iados da Mocidade Portu
guesa, Escuteiros, delegações de todos os Clubes da Província, assim como de algumas agre
miações da Metrópole, e a inda, um interessante grupo de Marjoretes sul-africanas. Houve, 
também, grande largada de pombos e balões. 
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O Director dos Serviços dos Portos, Caminhos de Ferro de Moçambique, Eng.° Fernando 
Seixas, fez um bri lhante discurto no acto inaugural. Coube a honra de hastear a Bandeira 
Nacional, ao Eng.° Pinto Teixeira, ex-Director dos Caminhos de Ferro, f igura de grande prestí
gio em Moçambique. Conduziu o facho com a chama da Pátria — vinda da cidade do Porto, 
berço da nacionalidade, e ali acesa pelo Chefe do Estado em signif icat iva cerimónia — o con
sagrado at leta do Ferroviário, José Magalhães. 

Nas cerimónias da inauguração foi condecorado o Eng.° Albano de Sousa Dias, pelo 
representante do Chefe do Estado. O nome do Eng.° Sousa Dias já havia marcado posição 
de relevo, pois que ao serviço do Estádio desenvolvera grande actividade, dando-lhe o impulso 
decisivo para uma mais breve conclusão, pelo que lhe foi dado o epíteto de «O Homem do 
Estádio», que veio a falecer, repentinamente. 

O festival terminou com um encontro de futebol entre as selecções de Portugal e do 
Brasil, tendo t ido uma assistência «recorde» de 50 mil pessoas! 

O dia 30 de Junho de 1968 constitui um marco a assinalar uma progressiva etapa no 
desporto moçambicano, testemunho de uma valiosa acção desenvolvida pelo Clube Ferroviário, 
que por tal facto, tornou possível tão magníf ico empreendimento! 

Terminamos a biografia com algumas palavras do Presidente Salazar, patrono deste Estádio: 

«Temos de reagir pela verdade da vida que é o trabalho : : : e dar aos portugueses, pela 
disciplina na cultura física, o segredo de fazer duradoura a sua mocidade em benefício de 
Portugal.» 

Vista aérea do «ESTÁDIO SALAZAR» 
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CLUBE NAVAL DE LOURENÇO MARQUES 

O Clube Naval de Lourenço Marques — o antigo Grémio Náut ico — pode dizer-se que 
foi fundado em 1912, por um pequeno grupo de rapazes, sob a direcção entusiasta de José 
Correia Borges, sócio fundador n.° 1 e seu vice-comodoro honorário, embora os seus Estatutos 
só tivesem sido aprovados por Alvará de 25 de de Agosto de 1913. 

As reuniões, nesse tempo, faziam-se nos quartos dos mais entusiastas, tendo sido a 
primeira quota de cinquenta centavos, passando a um escudo quando foram aprovados 
os Estatutos. 

Em Janeiro de 1919 o número de sócios ainda não at ingia uma centena. Isto quer dizer 
que o rendimento das quotas do «GRÉMIO» não chegava a ser de cem escudos mensais! 
Mesmo assim, ainda t inha embarcações e um barracão onde as guardava. 

Em Julho de 1913 o Clube realizou a sua primeira Regata, que se efectuou ao longo 
da Ponte-cais Gorjão, tendo obtido grande êx i to ! 

O relatório da Direcção, apresentado em Assembleia Geral de 14 de Janeiro de 1914, 
diz que o mater ial que o «Grémio Náutico» possuía se resumia a uma canoa, dois «inrrigers» 
e 14 remos. 

NJooLjelee tempos distanfes os monífesfações desportivas começavam a despertar. 

O «Grupo Náut ico», em 1917, devido aos esforços incansáveis de José Correia Borges, 
vice-comodoro, e do Eng.° J. Vaz Monte i ro, Presidente da Direcção, conseguem que o Con
selho de Turismo lhe construa o edifício para a sua Sede. E assim, na noite de 2 de Outubro 
de 1918 realiza-se um memorável Sarau no TEATRO VARIETÁ, com o f im de angariar f un 
dos para mobilar o edifício, que lhe t inha sido entregue. A festa redundou em verdadeiro 
sucesso, o que mostrava que o «Grémio» sabia cumprir a sua missão. 

Desta forma, foi possível à Direcção conseguir com que o Governador-Geral de então, 
Dr. Moreira da Fonseca, se interessasse pelo «Grémio» e lhe concedesse o subsídio de 1200 
libras para mobilar o seu edifício. A inauguração da nova sede fez-se com grande pompa, 
em 27 de Dezembro de 1919. 

Fachada principal do edifício do Clube Naval 
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Em 1920 o número de sócios passou para 528, pasando a quota para 10 escudos, e 
mais tarde, para 50$00. 

Depois, a cidade foi evoluindo. Nasceram outros Clubes, o desporto toma o seu lugar e 
o «Grémio Náutico» passa a denominar-se «Clube Naval», passando a l imi tar a sua acção às 
actividades para que fora cr iado: Remo e Vela. 

O Clube Naval , através da sua longa existência, nem sempre fo i , naturalmente, o que 
é, devido pr incipalmente, às boas vontades e mui to trabalho, logrou alcançar a posição de 
relevo que hoje ocupa em Moçambique. 

Para isso mui to tem contribuído o auxíl io e simpatia que lhe têm dispensado os Governa-
dores-Gerais da Província, a Câmara Munic ipa l , entidades oficiais e particulares, os seus sócios, 
sem os quais não lhe seria possível vir a cumprir a missão para que fora criado o Clube. 

Em Julho de 1969, o Clube Naval de Lourenço Marques apresentou um vasto Programa 
de comemorações do seu 56.° aniversário, que fez deslocar à capital da Província numerosos 
estrangeiros que vieram acompanhados de suas famíl ias, part icipar nas várias Regatas, a t in 
gindo cerca de um milhar de visitantes. 

O Clube promoveu campeonatos de: SNIPES; Clases de «Spearhead», «505»/ «0» e «FD», 
além de promover um Concurso Internacional de Pesca, na Inhaca. Também se vem efec
tuando desde 1968, a Regata Oceânica «Vasco da Gama», Lourenço Marques-Durban, 
a que concorrem iates de Cruzeiro, tendo sido ganha por um sul-africano. O Clube Naval tam
bém promoveu uma competição de Motonáut ica, que teve bastantes concorrentes nacionais e 
estrangeiros, proporcionando um interessante espectáculo, que a população da cidade pode 
apreciar gratu i tamente, obtendo grande êxito. 

Na mensagem que dir ig iu ao Clube Naval , o actual Presidente da Câmara Munic ipal de 
Lourenço Marques, Eng.° Emílio Mertens, a f i rmou: 

Aspecto geral do Clube 

«Lourenço Marques deve todo o prestígio e atracção de que desfruta à sua situação 
perante o mar e o Clube Naval sempre prestou, através dos tempos, uma destacada contr i 
buição para a sua valorização turíst ica, o que, se representa motivo de orgulho para os seus 
sócios, garante uma extremosa simpatia extensiva a todos os habitantes desta nossa terra. 
Com os votos de pleno êxito para as suas organizações, endereço a todos os velejadores e cor
pos directivos as minhas calorosas saudações.» 

Também o Dr. Noronha Feio, Presidente do Conselho Provincial de Educação Física e 
Desportos, referindo-se ao Clube Naval , diz no sua mensagem: 
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«O Clube Naval de Lourenço Marques comemora o 56.° aniversário da sua fundação com 
uma série bri lhantíssima de realizações de nível nacional e internacional, raras vezes igualada 
no espaço português e em tudo dignas das tradições do Clube. 

O Desporto e o Turismo da Província de Moçambique estão mais uma vez de parabéns 
e, de modo mui to especial, a cidade de Lourenço Marques que na maravilhosa quadra de Julho 
encontra nos festejos do Naval uma expressão em tudo digna da sua beleza, paz e juventude. 

Não contestemos nem uma vez tamanha lição de generosidade e de vida plenamente 
realizada nestes encontros da juventude com o sol e o mar! 

Dias de mui to trabalho e de preocupações sem conta, dias felizes de missão cumprida — 
há jovens e velas na Baía do Espírito Santo.» 

Com as elogiosas referências de duas ilustres entidades oficiais, terminamos a história 
deste simpático Clube lourenço-marquino. 

Entrega de prémios aos vencedores das Regatas Internacionais, em 1969 
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