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“Acho que foi cumprido o objectivo, visto que nunca houve um 
evento como este, a data passava em branco. Agora começamos, 
e daqui em diante isso será constante. Portanto, foi uma mais-
valia e estimulamos os nossos poetas e a todos os amantes da 

poesia que aqui estiveram presentes”.

Estas palavras são de Manuel Chimbia, Vereador de Educação e Cul-
tura no Conselho Municipal da Beira (CMB), proferidas em entre-
vista a este órgão, a 21 de Março de 2015, dia em que se realizou o 
primeiro festival de poesia, na cidade da Beira.

Chimbia respondia a uma pergunta feita pelo nosso repórter sobre a 
continuidade do festival que o CMB promoveu para celebrar o dia 
mundial da poesia. 

Não foi preciso esperar muito para que a promessa do Vereador de 
Cultura não passasse disso mesmo. Promessa! Um ano foi o tempo 
suficiente para que as palavras daquele dirigente caíssem em saco roto. 
Para a tristeza dos amantes da poesia!

O dia  21 de  Março de 2016 voltou a passar-se em branco. Tudo  vol-
tou  a  ser como antes, os poetas e/ou declamadores voltaram para a 
“mendicidade”.

Mas por que motivos não houve a 2a edição do Festival de Poesia? 
Fontes próximas ao CMB dizem que tudo se deveu à inexistência de 
fundos. Porém, não se descartam razões de ordem organizacional para 
a realização de um festival memorável. Aliás, sinais de falta de orga-
nização já tinham sido emitidos no ano passado, quando o público 
soube do festival só a sensivelmente 24 horas antes da sua realização.

Ficamos tristes quando se apagam as poucas luzes que despontam 
para iluminar o caminho da literatura. A literatura é tão importante 
quanto os “Shows dos bairros” (estes não falham!), nas quais a dança e 
o canto têm sido as modalidades artísticas dominantes.

Frise-se que a poesia, como assevera Lua de Oliveira, “tem uma im-
portância fundamental para a formação crítico-reflexiva do sujeito-lei-
tor. Ela possibilita ao homem o encontro com a cultura humanística, 
como espaço de revelação e reconhecimento do prazer, da fantasia e 
da realidade circundante ao leitor infantil, além de propiciar-lhe uma 
leitura ampla e crítica dos valores vigentes na sociedade”.

Não houve mais festival de poesia
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Depois de um breve in-
terregno, o escritor 
Adelino Timóteo vol-
ta à carga. Desta feita, 

para lançar dois novos livros lite-
rários, sendo um de poesia e outro 
de prosa. Trata-se, respectivamen-
te, de “corpo de Cleópatra” e “Os 
oito maridos da D. Luísa Michaela 
da Cruz”.
Sob a chancela da Alcance Edi-
tores, “corpo de Cleópatra” pode-
rá sair ainda no primeiro semestre 
deste ano enquanto “Os oito mari-
dos da D. Luísa Michaela da Cruz” 
esperará pelo segundo.
De acordo com o escritor, “corpo 
de Cleópatra” segue a mesma pers-
pectiva de matiz poética inicia-
da em “Viagem à Grécia” (2002) 
e continuada em “Livro Mulher” 
(2013). “É a mesma linha, matiz 
poética, mas que se remova e se re-
cria” – fundamentou.
Em “corpo de Cleópatra”, Adeli-
no resgata esta importante perso-
nagem da mitologia egípcia, tra-
zendo-a, em prosa poética, para a 
nossa literatura, justificando que “a 
Cleópatra não só pertence ao uni-
verso egípcio e europeu, que tem 
feito muita apologia à sua volta, 
mas também a esse lugar austral da 
África”.
Para o escritor, o espaço material 
do verso, pelo menos, na perspec-
tiva clássica, é muito limitado que 
não permite uma abordagem mais 
ampla das inquietações do sujeito 
poético, daí que encontre na pro-
sa poética a forma mais adequada 
para escrever poesia e deitar nela os 
seus mais profundos sentimentos.
“Eu escrevi o primeiro livro de po-
esia “O Segredo da Arte de Amar” 
e observei que o espaço material 
do verso era muito limitado, na 

perspectiva tradicional, não dava 
muita margem de manobra para 
trazer uma abordagem mais incisi-
va e mais ampla daquilo que são as 
minhas inquietações. Uma vez lido 
o Mallarme, o Arthur Rimbaud, o 
Rabindranath Tagore, apercebi-me 
que havia outras perspectivas que 
eu podia abraçar e tornar a escrita 
mais bela e mais incisiva. E, a prosa 
poética tem essa faculdade de mis-
turar a poesia com a prosa” – assim, 
justificou o autor a sua insistência 
na prosa poética que lhe valeu, em 
2011, o Prémio BCI de Literatura, 
com “Dos frutos do amor e desa-
mores até à partida”. 
Já em “Os oito maridos da D. Lu-
ísa Michaela da Cruz”, que é um 
romance histórico, cujo espaço die-
gético é o Vale do Zambeze, Ade-
lino Timóteo procura fazer uma 
viagem ao passado para também 
resgatar uma personagem muito 

Adelino Timóteo publica “corpo de Cleópatra” 
Destaques
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carismática e de uma elevada per-
sonalidade, que foi Luísa Michaela 
da Cruz.
Na entrevista exclusiva cedida à 
“Soletras”, o escritor lamentou que 
essa personalidade tenha ficado no 
esquecimento “devido à nossa fra-
ca percepção e leitura dos aconte-
cimentos”, por isso, decidiu que o 
seu retrato em livro poderá contri-
buir para o entendimento de que 
ela viveu adiantada ao seu tempo.
“Até 1889, ser uma mulher com 
casamentos múltiplos não era 
muito corrente; uma mulher não 
podia ter os maridos que quisesse. 
Percebo que ela estava adiantada 
no tempo. Na altura, não se falava 
do feminismo, mas ela já o vivia, 
era muito independente, liberal” – 
expôs.
Nos últimos nove anos, Adelino 
Timóteo tem se dedicado a fun-
do à escrita, mantendo viva a sua 

paixão bem como o sonho de fazer 
conhecer dentro e fora do país os 
seus trabalhos artísticos, nomea-
damente através da literatura e das 
artes plásticas.
Nascido na cidade da Beira, em 
1970, e formado em Ensino de 
Língua Portuguesa e Direito, Ade-
lino Timóteo exerce actualmente 
as profissões de escritor, jornalista 
e artista plástico. São algumas das 
publicações deste autor: “Os segre-
dos da arte de amar“ (1999), “Via-
gem à Grécia através da Ilha de 
Moçambique“ (2002), “A Frontei-
ra do Sublime” (2006), “Mulungu” 
(2007), “A Virgem da Babilónia” 
(2009), “Nação Pária” (2010), “Dos 
Frutos do Amor e Desamores até 
à Partida” (2011), “Não Chora 
Carmen” (2013), “Livro Mulher” 
(2013), “Nós, os do Macurungo” 
(2013), “Apocalipse dos Predado-
res” (2014).

Texto: Cremildo da Cruz
Foto: Arquivo/Adelino
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Adelino Timóteo

CORPO DE 
CLEÓPATRA

www.alcanceeditores.co.mz

Nasceu a 3 de Fevereiro de 1970, na cidade da Beira. Formado em docência de 
língua portuguesa, não chega a exercer a sua profissão. Licenciado em Direito, é 
actualmente jornalista do "Canal de Moçambique". Em 2004 foi homenageado pelo 
Instituto Superior Politécnico e Universitário (ISPU) e em 2007 pelo Conselho Municipal 
da Beira, no primeiro caso pela sua poesia, no segundo, pelo seu contributo cultural 
para a urbe, como escritor e artista plástico. É cidadão honorário de Quelimane. Em 
1999 venceu o Prémio Anual do SNJ para a melhor Crónica Jornalística. Em 2001 
venceu o Prémio Nacional Revelação de Poesia AEMO. Um excerto dos seus poemas 
traduzidos em Italiano, consta da revista "Dis Uguaglianze". São publicações deste 
autor: “Os segredos da arte de amar“ (1999, AEMO), “Viagem à Grécia através da Ilha 
de Moçambique“ (2002, NDJIRA), “A Fronteira do Sublime” (AEMO), “Mulungu” (2007, 
Texto Editores), "A Virgem da Babilónia" (2009, Texto Editores), "Nação Pária" (2010, 
Alcance Editores) e, em 2011, pela Alcance Editores, "Dos Frutos do Amor e 
Desamores até à Partida" − Prémio BCI/AEMO 2011, “Não Chora Carmen” (2013, 
Alcance Editores), “Livro Mulher”, (2014, Alcance Editores), "Nós, os do Macurungo" 
(2013, Alcance Editores), "Na Aldeia dos Crocodilos" (Fundação Contos para o 
Mundo), "Apocalipse dos Predadores" (Chiado Editora, Lisboa). Está referenciado na 
Antologia da Poesia Moçambicana “Nunca mais é Sábado“ (Dom Quixote, Lisboa), 
"Colectânea Breve da Literatura Moçambicana" (Identidades), "Poesia sempre", 
(2006, Biblioteca Nacional do Brasil) e “Capitalismo um feito Revolução um Direito” 
(Galícia, Espanha). Galardoado "Melhor Escritor de 2015", em Portugal, pelo Círculo 
de Escritores Moçambicanos na Diáspora. 
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Belo livro, onde as fronteiras entre poesia e prosa se rompem, 
formando um texto híbrido, multifacetado, que se abre a um 
constante corpo a corpo com a linguagem, com a poesia, com a 
história, com o amor, com a vida. Cleópatra é o enigma da 
própria criação, enigma das origens, enigma da história. É 
corpo de mulher, corpo da história, corpo  do próprio poema. 
Durante muitos anos, estudamos o Egipto nas escolas, de modo 
fragmentado, dentro da disciplina HISTÓRIA ANTIGA, como 
se não fosse África. Compêndios e professores abordavam o 
Egipto sem o relacionar à História e à Geogra�a da África.  Este 
livro recoloca o Egipto no continente africano. Repensa o lugar 
do Egipto, de Cleópatra, do amor, da vida e da própria poesia.

Carmen Lucia Tindó Secco
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Destaques

José Capela, um homem de causas nobres 

O Centro Cultural Português, Pólo da 
Beira (CCP), parou, no passado dia 
09 de Março do ano corrente, para 
render vénias a José Soares Martins 

ou simplesmente José Capela.
Numa cerimónia cujo tema de cartaz era “O 
Homem e a História”, a homenagem ao histo-
riador português foi precedida de uma exposi-
ção de fragmentos de jornais em quadros e de 
livros do historiador que davam cor, luz e brilho 
à ocasião. 
Com pouco mais de uma centena de participan-
tes, a cerimónia abriu com uma mesa-redonda, 
da qual faziam parte Luís Meno (docente na 
UP-Beira), Calane da Silva ( Jornalista e escri-
tor) e Alexandre da Silva, antigo colega de José 
Capela no Diário de Moçambique.
Da mesa redonda, o primeiro a falar foi Luís 
Meno, tendo cingido o seu discurso a uma das 
facetas de Capela, a de historiador. “José Capela 
é uma referência obrigatória no estudo da his-
tória de Moçambique”, avançou.
“A história é a mestra da vida”. Socorrendo-
se desse pensamento do filósofo Marco Cíce-
ro, Meno afirmou que nos textos de Capela se 
pode verificar a dimensão mensageira da histó-
ria. “José Capela não só nos permite voltar ao 
passado e (re)construir a própria história, como 
também nos ensina o lado institucional da mes-
ma” – frisou.
Olhando Capela sob o prisma científico, Luís 
Meno vê nele um historiador que assentava o 
seu ofício nos pilares da objectividade e da in-
vestigação. 
Para além disso, Capela juntou a sua voz con-
tra o tráfico de homens, contra a escravidão e 
a opressão dos moçambicanos, qualidades mais 
do que suficientes, segundo Meno, para confe-
rir-lhe “a cidadania moçambicana”. 

Por seu turno, Calane da Silva, encarregue de 
falar da relação entre José Capela e o jornalismo, 
disse que a história do homenageado era uma 
história entre a imprensa e a língua portuguesa 
em Moçambique. Mais uma vez, a dimensão de 
Capela como homem que se identificava com a 
classe oprimida, veio à tona.
 “Capela era um homem que lutava contra a ex-
ploração do homem, a favor do povo moçam-
bicano”, defendeu Calane, para depois afirmar 
que foi a partir da informação difundida por 
José Capela que surgiu o espírito de rebeldia - 
leia-se revolucionário – na cidade da Beira.
Como que a apelar aos futuros “continuadores” 
dos ideais de Capela, Calane da Silva disse que 
o legado de Capela somos nós (moçambicanos) 
e que da mesma forma que a voz de Capela não 
deu ao seu ouvido surdez perante o grito de 

Texto:Jerónimo Calia

choro dos moçambicanos, os jovens moçambi-
canos deviam, a partir do espelho de escrita que 
Capela deixou ao povo, saber denunciar a ex-
ploração sem ser agressivo para com os outros.
A solenidade do momento e o silêncio coope-
rador do público deram a Calane o ensejo e o 
esplendor de dizer que, com Capela, aprende-
mos que o homem de coragem não é aquele 
que é bravo nem bravio, mas o que é amoroso e 
exemplar.
Se como historiador e jornalista era um ho-
mem de grandes causas, nas suas relações inter-
pessoais no “Diário de Moçambique”, Capela 
mostrou o excelente ser humano que era ao se 
preocupar com as necessidades alheias. Quem o 
diz é Alexandre da Silva, funcionário, já refor-
mado, do “Diário de Moçambique” e terceiro 
palestrante da noite.
O tempo não foi suficiente para arrancar da 
memória de Alexandre da Silva o episódio em 
que, num momento de necessidade, Capela o 
ajudou a resolver assuntos de carácter pessoal. 
A eterna gratidão de Alexandre da Silva resu-
mia o seu testemunho sobre José Capela.
Nascido a 25 de Março de 1932 em Arrifana, 
Vila da Feira, José Martins Soares terminou o 
curso de Teologia no Porto em 1954 e veio para 
Moçambique em 1956. Trabalhou como chefe 
do “Diário de Moçambique” (Beira) e, em 1959, 
foi nomeado director-adjunto do mesmo jor-
nal. Fundou o semanário “Voz Africana” (Beira, 
1962) e a revista “Economia de Moçambique” 
(Lourenço Marques, 1963)
José Capela centrou a sua atenção e pesquisa na 
questão do tráfico de escravos em Moçambique. 
Das suas obras mais emblemáticas destacam-se 
“Moçambique pelo seu Povo”, “A Escravatu-
ra, a Empresa do Saque”, “Donas, Senhores e 
Escravos” e “Tráfico de Escravos nos Portos de 
Moçambique”.

Foto: CCP-Beira

Alexandre da Silva, antigo colega de José Capela Luís Meno e Calane da Silva

Retrato de José Capela
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Entrevista

Escritor Rui Zink, veio a Moçam-
bique para orientar uma oficina 
de edição textual. O que é que o 
motivou a realizar este trabalho?
Eu fui convidado pelo Instituto 
Camões para vir fazer este seminá-
rio sobre a edição de textos. Estou 
muito contente com o grupo [o da 
Beira, o primeiro], mas esperava 
mais editores, sobretudo de revistas 
e de livros, porque aí é que penso 
que a edição tem muito a fazer. É 
preciso publicar livros escritos por 
moçambicanos bem revistos, bem 
trabalhados. Esta era a minha pri-
meira razão.
O grupo da Beira acabou sendo 

mais de jornalistas e virei um pou-
co para aí. 
Em Portugal, o senhor tem tido, 
certamente, acesso a livros de es-
critores moçambicanos. Como os 
avalia, particularmente no aspec-
to de edição?
Os livros que eu leio de autores 
moçambicanos são publicados por 
editores portugueses, portanto 
saem por editoras já profissionais 
há muitos anos. De resto, penso que 
há muita criatividade na literatura 
moçambicana e existem escritores 
muito bons. O problema, muitas 
vezes, é que esta criatividade pode 
ser bem ou mal imitada. E aqui vejo 

um conflito: entre traduzir a orali-
dade das ruas e servir de desculpa 
para uma coisa que pode ter deri-
vado da falta de rigor. 
É importante o escritor moçam-
bicano aprender a trabalhar com o 
editor, que é uma espécie de con-
selheiro do “rei”. É preciso formar 
editores para que saibam fazer per-
guntas certas ao autor do texto, pois 
eles estão para ajudar o autor a me-
lhorar o seu livro. O autor não pode 
ter medo do editor.
Muitas vezes, o autor diz que fiz a 
coisa certa e é assim que eu quero. 
Eu concordo, pois o autor manda. 
Mas, às vezes, o autor é inexperien-

te, ou é príncipe e pensa que já é rei.
No respeitante à temática, como 
vê esses textos?
Há uma forma poética moçam-
bicana de lidar com a realidade, a 
qual tem como expoente Mia Cou-
to. Este escritor criou uma escola, 
marcou um território. Criou uma 
forma poética gentil de trazer a 
realidade para dentro do livro, e 
acho isso bom porque a realidade 
moçambicana é riquíssima. Aliás, o 
escritor, para ter imaginação, deve 
ter os pés presos ao chão. Aqui, 
Moçambique tem muitas temáticas 
que estão na rua, no ar, tais são os 
casos de corrupção, de futuro adia-

“o jovem escritor pensa 
que sai tudo à primeira”

A convite do Instituto Camões, o escritor português Rui Zink esteve em Moçambique, na última quinzena de Feve-
reiro, para orientar duas oficinas de edição textual. E, gentilmente, o escritor – que também é especialista em edição de 
textos – cedeu uma entrevista à “Soletras”, a qual publicamos neste número. 
Na entrevista, Zink fala dos princípios que devem nortear a actividade de um editor. “O editor deve tentar ver o estilo, 
a voz do autor, e o ruído que eventualmente esteja a estragar essa voz”, pois “o editor é representante do autor junto do 
leitor e é advogado deste junto do autor.”
O escritor defende, ainda, que a liberdade literária deve necessariamente ser precedida do pleno domínio das mais 
variadas regras artísticas. “A pessoa que faz versilibrismo, primeiro iniciou a fazer versos com métrica e rima e, depois, 
desaprendeu”. E vai ser a “dor” da “prisão” que vai fazer com que o jovem escritor desfrute da mais pura liberdade, ti-
rando da cabeça a ideia de que “tudo sai à primeira”.  

Texto: Dany Wambire
Foto: Arquivo/Rui Zink
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que vai crescendo, começa a dar 
mais ouvidos às pessoas, no início é 
um bocadinho arrogante e “surdo”.
De forma sintética, quais os prin-
cípios que devem nortear a activi-
dade do editor?
Um editor deve ler como um es-
critor. Ter sempre um quadro para 
integrar o texto que se lê a um dos 
grandes grupos da literatura uni-
versal e ter em conta a existência de 
textos radicalmente diferentes. Um 
editor deve ler o texto procurando 
ver o que ele quer dizer, e abstendo-
se de visão preconcebida do que é 
boa literatura.
O editor deve tentar ver o estilo, a 
voz do autor, e o ruído que eventu-
almente esteja a estragar essa voz. 
O editor é como o maestro, deve 
estar atento a todos os pormenores 
de conteúdo e de forma. O editor 
é representante do autor junto do 
leitor e é advogado deste junto do 
autor. 
A profissão de editor não dá pri-
vilégios. Não há que dizer que 
“eu sou bom editor e estou a dar-
te bons conselhos”. É preciso dar 
mesmo bons conselhos. O editor se 
não sabe pergunta. Se é bom editor 
deve apontar os erros antes de o li-
vro ser publicado.
Mas o editor também é susceptí-
vel de erros…
Sim, o editor deve saber que um dia 
vai cometer um grande erro, a expe-
riência aqui não aperfeiçoa. Lem-
bre-se que um dos grandes editores 
de sempre, da editora Gallimard, 
recusou-se a publicar, porque eram 
maus, os textos de alguém que viria 
a ser um dos maiores escritores do 
século XIX, Marcel Proust. 
Há um segredo para se ser um 
bom escritor?
Há. Escrever todos os dias um pou-
co. Escrever pelo menos duas pági-
nas por dia, durante um mês. 
O senhor é especialista em edição 
textual, mas também é escritor. 
Como consegue conciliar as duas 
personalidades?
Eu aplico as técnicas da edição tex-
tual nos meus próprios textos, bem 
ou mal. Eu sou um razoável auto-e-
ditor. Todo o escritor, quando não 
tem um editor cá fora, acaba traba-
lhando sozinho. Ninguém aplica as 
técnicas teóricas tal e qual. Ao lon-
go destes trinta anos [de carreira] 
tenho aplicado as técnicas do “des-
cansar trabalhando”, do “deixar o 
texto arrefecer para depois voltar a 
pegar nele, a técnica do ler e reler”. 
E aqui devo ressaltar que a diferen-
ça entre o jovem escritor e o mais 
velho é que o jovem escritor pensa 
que sai tudo à primeira.

Entrevista
do, do país-promessa, do choque 
entre a cidade moderna e o cam-
po. Particularmente, gosto muito 
da dicotomia entre ingenuidade e 
astúcia, é como se existisse o mo-
çambicano-raposa e o moçambica-
no-presa. 
Nas aulas de edição, o senhor tem 
insistido na concisão. Aconselha 
a escrever-se textos secos. Até que 
ponto isso pode ajudar o leitor?
Ora bem! Eu fico com impressão 
que todo o escritor moçambicano 
é um político em potência. Para 
mim, o político é que fala bem, o 
escritor fala certo ou errado. O es-
critor tenta com palavras suas dizer 
as palavras dos outros. 
Eu acho que em Moçambique, há 
um risco de os escritores ficarem 
fascinados apenas com o falar boni-
to. E se as pessoas lhes perguntarem 
o que estão a dizer, já não o saberão. 
A concisão ajuda o escritor a saber 
o que está a falar. Eu acho que uma 
estória quer contar alguma coisa. A 
pergunta que o escritor deve fazer 
quando vai publicar um livro é ”este 
livro está a dizer o quê?”. Às vezes, 
nós falamos bonito quando não te-
mos nada para dizer, para disfarçar 
o vazio das nossas ideias ou para 
encantar, mas eu acho que o leitor 
ganha ao ler livros de escritores que 
usam a palavra certa para o sítio 
certo. A concisão pode evitar que 
um texto tenha excesso de barroco. 
Eu recomendo sempre o princípio 
da Simplicidade, Economia e Ri-
gor (do acrónimo, SER).
Não serão os leitores os que for-
çam os escritores a produzirem 
livros volumosos?
A escrita é uma forma barata, é 
uma arte que não precisa de sub-
sídio. Basta a caneta e o papel, é a 
mais livre das artes. Para fazer te-
atro e cinema, por exemplo, preci-
sa-se de subsídio. O subsídio para 
o escritor vem depois, viajando, 
vendendo muito, participando em 
festivais, etc.
Portanto, eu não gosto de escrito-
res que são forçados por um leitor, 
porque ser escritor é ser dono da 
sua palavra, dono da sua vontade. 
Se alguém é forçado por um leitor, 
então não é escritor é trapalhão, é 
vigarista.
Se um escritor escreve livro de qui-
nhentas páginas, se a ordem vem de 
dentro, é isso que tem de ser. Se o 
outro escreve um livro de cem ou 
cento e cinquenta páginas, e a or-
dem também vem de dentro, é isso 
que tem de ser. Ora, se a ordem vem 
de fora, essa pessoa não é escritor, é 
um funcionário.
Muitos jovens escritores nascem 
imitando os grandes escritores e, 
por vezes, são tentados a “quei-

mar” etapas.Quer comentar…
Todo o bom escritor tem bons mes-
tres. Alguns escritores têm mestres 
ainda vivos, convivem com eles e os 
ajudam, e outros têm-nos em for-
ma de livros. O escritor é alguém 
que lê muito e ao ler aprende. Imi-
tar é o que todos nós fazemos no 
princípio e, depois, aqueles que têm 
talento e força um dia deixam de 
imitar. Nós temos que nos aproxi-
mar do mestre, comer o mestre e, 
depois, ir embora. Esse movimento 
é fundamental.
Se um professor de liceu, de há cin-
quenta anos, ler um dos primeiros 
textos de Mia Couto, vai dizer “Ai, 
isto está cheio de erros, é português 
errado”. Sim, é português errado, 
porque é o falado no “chapa”. É 
certo que no “chapa” se ouve o por-
tuguês errado, mas também se ouve 
o português mais criativo porque, 
às vezes, há coisas engraçadas que 
as pessoas dizem.
Portanto, há criatividade de quem 
domina a regra e há criatividade 
de quem a ignora Hoje em dia, há 
muito jovem que diz: porque tenho 
eu de pôr vírgula no sítio certo se 
aquele grande escritor não pôs? E 
eu digo-lhe: aquele grande escritor 
aprendeu a regra e, depois, decidiu 
deixar de usá-la. 
Há quem diga que o poeta que 
quiser praticar o versilibrismo, 
deve passar necessariamente pela 
métrica, pelo verso medido. Parti-
lha da mesma opinião?
O versilibrismo é uma coisa mui-
to difícil. Ora vejamos. A criança 
quando ainda não sabe fazer as coi-
sas, precisa de receber ordens: vai lá 
dormir; agora vai ali e senta; ago-
ra vai comer. É preciso dar ordens, 
dar disciplina à criança. O ideal é, 
um dia, a disciplina estar dentro da 
criança, sem precisar que alguém 
dê ordens de fora. 
A profissão de escritor exige muita 
autodisciplina, muito trabalho. Há 
muita gente que não podia ser es-
critora porque não podia ter auto-
disciplina, sem ter alguém a man-
dar. Escrever para mim é liberdade 
e o versilibrismo, o ritmo vindo de 
dentro, é o ideal de toda a poesia, 
mas para ter esse ritmo, é preciso, 
primeiro, ter aprendido alguns rit-
mos. O pintor Picasso no final da 
carreira já não fazia pinturas rea-
listas, mas aos doze anos aprendeu 
muito bem a fazer quadros realistas. 
Porque é que alguns jovens escri-
tores ignoram essas regras?
Acontece que muitos jovens, hoje 
querem começar pelo topo. A pes-
soa que faz versilibrismo, primeiro 
iniciou a fazer versos com métrica e 
rima e, depois, desaprendeu. A pes-
soa que começou logo com o versi-

librismo desaprendeu o quê? Nada.
Nas suas aulas de edição textual, o 
senhor tem ensinado o jogo com 
letras e palavras. Qual é o real al-
cance destas “brincadeiras”?
A escrita é um jogo lúdico-infan-
til. São 26 letras que combinadas 
podemos dizer tudo no mundo. 
Portanto, é um jogo. Por vezes, nós 
nos esquecemos de que o escritor, 
o jornalista e o editor são pessoas 
que devem dominar a língua e não 
o contrário. Se reparar bem, muitas 
vezes, as pessoas não usam palavras 
delas, são sempre dos outros, é uma 
pena porque dominar é melhor do 
que ser dominado. Brincar com lín-
gua é melhor do que estar preso a 
ela. 
A maioria desses jogos dirige-se a 
músculos específicos, tal é o caso do 
cérebro, que precisa de ser treinado 
constantemente. Estes exercícios 
ajudam a compreender a técnica de 
escrita, a melhor pontuação, etc.
Se um livro sair com problemas 
de edição textual e ortografia, será 
por causa da teimosia dos escrito-
res, ou ignorância dos editores? 
Nos trabalhos de oficina de edição 
textual, eu fiz um jogo com o “em-
brulhar” e o “desembrulhar”. Disse 
que o editor ajuda a embrulhar o 
texto produzido pelo escritor para 
que chegue da melhor maneira ao 
leitor. Mas ele antes trata de de-
sembrulhar os textos pouco claros 
produzidos pelo escritor. Para mim, 
num livro, o editor é o conselheiro 
do rei. O rei é o escritor, é ele que 
manda, mas escuta as opiniões dos 
conselheiros. 
Há escritores que para se defende-
rem das “intromissões” do editor 
alegam estar a construir um estilo 
próprio. Como se deve posicionar o 
editor nessas situações?
O autor é que manda, mas se o edi-
tor não autorizar o livro não sai pela 
editora em que este é responsável. 
O editor pode dizer: “Ok, então vai 
publicar o livro noutro lado”. Não 
há uma resposta fácil para isto, mas 
digo que o editor tem que ser um 
grande leitor, uma pessoa com sen-
sibilidade e experiência e que esteja 
do lado do autor. O editor não está 
contra o autor, está a querer ajudá
-lo, é um amigo, porque quer que 
ele brilhe, ganhe muitos prémios e 
mais tarde seja visto como clássico 
da literatura.
O autor tem o direito de ser ca-
prichoso, de se opor à retirada de 
uma vírgula no seu texto, etc., tal-
vez pensando que é um génio. Mas 
a pergunta que não quer calar é: os 
escritores são todos génios? Certa-
mente, não. Mas isso pode passar 
com o tempo. A minha experiência 
diz que o jovem escritor, à medida 
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Homenagem

Sopradora de Letras

Ajude a Soletras a melhorar de qualidade
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Na verdade, conheci José So-
ares Martins (José Capela), 
a quem o tratei sempre por 

“Monsenhor Martins” e com quem 
convivi durante cerca de três anos, 
na empresa companhia Editora de 
Moçambique, que produzia o Diá-
rio de Moçambique, a Economia de 
Moçambique (uma revista mensal), 
voz africana (um semanário) e voz da 
Zambézia (também um semanário).
Quando fui admitido para os qua-
dros da companhia Editora de Mo-
çambique, em 1966, “Monsenhor 
Martins”, dirigia a voz africana e a 
economia de Moçambique. Ele já ti-
nha sido o chefe da redacção do Diá-
rio de Moçambique, de 1956 a 1959, 
e director-adjunto do mesmo jornal, 
de 1959 a Junho de 1962, altura em 
que lançou a voz africana, um no 
antes de fundar a Economia de Mo-
çambique. “Monsenhor Martins” 
dirigiu tanto a Voz Africana como a 
Economia de Moçambique até 1968.
Contudo nas produções da com-
panhia Editora de Moçambique, o 
Diário de Moçambique é o nome 
mais falado e que até hoje é refe-
rência, daí no tema constar este 
nome. De facto, trabalhei junto de 
‟Monsenhor Martins” na compa-
nhia Editora de Moçambique, que 
produzia na Beira, os referidos 
quatro órgãos de informação, en-
tre eles o Diário de Moçambique.
Foi “Monsenhor Martins” que me 

admitiu na companhia Editora de 
Moçambique, em 1966. Lembro-
me que sentei com ele por três 
dias seguidos, a solicitar vaga para 
trabalhar. Senti que “Monsenhor 
Martins” estava a “testar” o meu 
interesse pela vaga que solicita-
va. Depois disso, encaminhou me 
a outro responsável para fazer os 
devidos testes. Trabalhei em tes-
tes durante uma semana e, tendo 
mostrado valor para ser admitido 
definitivamente a empresa man-
dou-me regularizar a minha si-
tuação no sindicato. E como era 
menor de idade, tinha na altura 17 
anos, também tinha de ter a autori-
zação da inspecção para trabalhar.
Todo este processo para regulari-
zar a minha situação sindical exi-
gia, uma quantia em dinheiro, que 
eu não tinha. O valor era qualquer 
coisa como um terço do meu salá-
rio. Foi ao “Monsenhor Martins” 
que apresentei a preocupação e 
ele, lembro-me, tirou do seu bolso 
e emprestou-me o valor. No final 
do mês, quando auferi o meu pri-
meiro salário, quando fui para de-
volver o dinheiro ao “Monsenhor 
Martins”, ele se recusou a receber. 
Disse que me oferecia o valor. Ele 
era um homem de bom coração.
Dois anos depois, em 1968, eu re-
cebi uma proposta de emprego, do 
Notícias da Beira, com melhores 
condições das que eu auferia na 

companhia Editora de Moçam-
bique. Fiquei tentado a trocar de 
emprega e cheguei mesmo a comu-
nicar por escrito sobre isso à com-
panhia Editora de Moçambique. 
Mas foi, de novo, pela intervenção 
do “Monsenhor Martins”, que não 
troquei de emprego. Ele não só fa-
cilitou junto dos meus responsá-
veis directos para que as minhas 
condições melhorassem, como 
mostrou-me que, fora o salário, as 
relações interpessoais na empresa 
era também muito importantes.
Não sei bem como era o “Mon-
senhor Martins” como jorna-
lista. Mas como pessoa, era 
simplesmente excepcional.
Sabia tratar os colegas e subordi-
nados com respeito, tinha o dom 
de saber escutar os outros e, por 
isso resolvia os eventuais dife-
rendos com alguma facilidade.
O simples facto de ele tirar dinhei-
ro do seu bolso para me oferecer, 
para eu poder regularizar a mi-
nha situação sindical, mostra, para 
mim, que ele era uma pessoa de 
princípios. Na empresa, todos gos-
tavam muito dele, talvez por isso 
todos nós lhe chamávamos com 
carinho “Monsenhor Martins”.

Muito obrigado.

Beira, 9 de Março de 2016

“O homem e as relações interpessoais no Diário de Moçambique”*
Por Alexandre da Silva

*Texto apresentado aquando da homenagem de José Capela, no Centro Cultural Português- Pólo da Beira.
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Breves
A maior livraria flutuante expõe livros em Moçambique

O Logos Hope, já há décadas, via-
ja pelas águas do mundo, levando 
a bordo, conhecimento, ajuda, e 
esperança. O navio escalou Mo-
çambique, atracou no Cais de 
Cabotagem, Porto de Maputo, e 
colocou à disposição dos leitores 
da capital moçambicana, cerca de 
5000 títulos. 

A Cidade de Maputo é a única 
paragem a acolher a feira, nesta 
excursão pelo continente africano. 
Poucos mais de 400 voluntários de 
diversas nacionalidades garantiram 
as actividades da feira.

No seu discurso de boas-vidas à 
tripulação do Logos Hope, o Mi-
nistro da Cultura e Turismo, Silva 
Dunduro, apelou ao público a vi-
sitar a feira, ciente da importância 
da leitura na resolução de alguns 
problemas que enfermam o país. 
“Que o conhecimento adquirido 
através da leitura sirva como meio 
para reconciliação, paz, e unidade 
nacional.”

Esta maior livraria flutuante tinha, 
nas suas prateleiras, livros produ-
zidos em diferentes quadrantes do 
mundo, cobrindo diversas áreas 
do conhecimento, designadamen-
te, religião, artes, ciência, desporto, 
passatempos, culinária, linguística. 
Portanto, os visitantes da feira de-
ram uma volta ao mundo do saber, 
a bordo de um navio atracado. 

A feira proporcionou à Sheila Ca-
rolina, estudante de engenharia in-
formática, no ISCTEM, a primeira 
visita ao interior de um navio. “é a 
primeira vez que entro numa em-
barcação.”- Confessou.  

Encontramo-la na prateleira de li-
vros religiosos. “A religião, a palavra 
de Deus, interessam-me, transmi-
tem-me paz de espírito”. Mas não 
levaria para casa apenas livros reli-
giosos. “Levarei também alguns ro-
mances.” Os livros que levava eram 
todos escritos na língua inglesa. 
“Levei os livros em inglês, mais 
pelo desafio. Não sou muito boa na 
língua inglesa”.

Já Hermínio Francisco, estudante 
de línguas, na Universidade Peda-
gógica, levou da feira alguns dicio-
nários e muitas amizades. Não foi 
apenas um espectador, fez parte da 
feira, como voluntário. O estudante 
viu, no voluntariado, a oportunida-
de de prestar sua gratidão aos or-
ganizadores da feira, e de interagir 
com diversas culturas. “A interacção 
com gente de diferentes nações, foi 
o maior ganho, maior do que qual-
quer valor monetário.”  

Numa altura em que a televisão e 
os telemóveis parecem tirar o espa-
ço dos livros,  alguns pais levaram 
seus filhos à feira, querendo incen-
tivá-los a terem gosto pela leitura.

Sandra Fumo, funcionária pública, 

Texto:  Elton Pila
Foto: ambicanos.blogspot.com

Anuncie aqui

levou à feira sua filha - Kélsia de 11 
anos.  As duas estavam na pratelei-
ra dos livros infantis. Sandra ajuda-
va a filha a escolher alguns livros. 
“Ela gosta de muito de assistir os 
contos de fada. Pensei em apresen-
tá-la alguns numa versão escrita.” 
No entanto, Kélsia tratou de escla-
recer suas preferências. “Eu quero 
Rapunzel, e Bela-adormecida.”

Sandra estava impressionada com a 
acessibilidade dos preços dos livros. 
“Os preços estão tão acessíveis que 
teremos a oportunidade de levar 
mais livros para casa.” 

Contudo, a feira não foi por todos 
elogiada. Marta Chaúque, estudan-
te de Jornalismo lamentou o facto 
de haver poucos livros escritos em 
português. “Os livros são na sua 
maioria em inglês. Não encontrei 
nenhum titulo da literatura lusó-
fona. Mas foi um bom lugar para 
passar o dia.”

Mais do que literatura

Não só de livros foi feita à feira. O 
café cultural proporcionou ao pú-
blico algumas apresentações artís-
ticas da tripulação internacional, ao 

sabor da gastronomia do mundo. 
Em outro espaço, foram realizadas 
matinés-dançante. E ainda, con-
versas sobre o propósito da vida. 

A esperança levada pela palavra de 
Deus tem sido um dos maiores mo-
tivadores da tripulação. Segundo os 
voluntários, em um mundo de in-
certezas, a verdadeira esperança só 
é possível através de um relaciona-
mento pessoal com Deus. Em cada 
porto, equipes de voluntários na 
tripulação do navio compartilham 
esta mensagem de esperança com 
aqueles com os quais se encontram.

O Logos Hope proporcionou di-
versão e conhecimento, durante 
as duas dezenas de dias que ficou 
em Maputo. Despediu-se do Cais 
de Cabotagem, deixando parte do 
mundo, e levando parte de Mo-
çambique. Agora, vai atracar nou-
tros portos, levando outros sonhos. 

A embarcação é gerida por uma 
organização internacional, sem fins 
lucrativos, registada na Alemanha. 
Desde 1970, o navio já atracou em 
mais de 159 territórios, recebeu 
mais de 45 milhões de visitantes. 
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Declarado aberto o IX Festival da Cultura

Breves

Foi lançado o IX Festival 
Nacional da Cultura, cuja 
fase final terá lugar nas ci-
dades da Beira e Dondo, 

em Agosto próximo. Desfile com 
banda marcial, desde a Praça da 
Independência Nacional ao Cen-
tro Universitário de Cultura e Ar-
tes (CUCA), acompanhada de de-
zenas de artistas e do público em 
geral, marcou o início da cerimónia 
de lançamento do evento, que teve 
lugar no dia 11 de Março.
Como nas edições anteriores, o fes-
tival conta com três fases compe-
titivas, nomeadamente nos postos 
administrativos, distritos e provín-
cias, e uma final demonstrativa, que 
é a nacional. 
A fase inicial já está em curso ao ní-
vel dos postos administrativos, vi-
sando o apuramento dos seus me-
lhores à segunda fase, nos distritos, 
onde serão apurados os vencedores 
à fase provincial, para depois pode-
rem ser encontrados os represen-
tantes à fase nacional.
Para demonstrarem o que de me-
lhor Moçambique possui em ter-
mos de diversidade cultural, estarão 
presentes na fase final, diversos ar-
tistas, promotores e gestores cultu-
rais oriundos de todas as províncias 
do país.
Segundo apurámos, na fase na-
cional, cada província deverá de-
monstrar a sua identidade cultural 
através de 80 artistas seleccionados 
nas fases competitivas, nas modali-
dades de canto, dança, teatro, gas-
tronomia, entre outras.  
No acto de lançamento do evento, 
o Ministro de Cultura e Turismo, 
Silva Dunduro, deu a conhecer 
que o Festival Nacional de Cultura 
tem como objectivo fundamental o 
desenvolvimento socioeconómico 
sustentável do país, através da afir-
mação da personalidade, da cons-
ciência patriótica, consolidação da 

identidade e unidade nacional.
Mais adiante, Silva Dunduro ex-
plicou que a cultura, nas suas mais 
diversas manifestações, é indisso-
ciável à existência humana e pode 
ser usada como catalisador dos 
grupos étnicos como forma de ga-
rantir a valorização, preservação e 
transmissão das nossas tradições 
culturais que nos distinguem como 
moçambicanos, ultrapassando-se, 
consequentemente, as dificuldades 
que a nossa sociedade actualmente 
enfrenta. 
“É neste objectivo que se institui 
o Festival Nacional da Cultura, 
diversidade cultural e ideológica, 
como excelentes catalisadores para 
a promoção das potencialidades tu-
rísticas e instrumento para a revi-
talização, divulgação e preservação 
das artes e cultura e das tradições 
milenares do povo moçambicano” – 
regozijou o Ministro.
Dunduro foi mais longe ao afirmar 
que desde muito a cultura, na sua 
imensa diversidade, foi um elemen-
to aglutinador dos grupos étnicos 
que corporizam Moçambique, os 
quais se levantaram contra a des-
truição dos seus hábitos e costu-
mes, alcançando-se a independên-
cia do país.
“Hoje, volvidos vários anos, conti-
nuamos convictos de que a cultu-
ra, mais do que nunca, tem o pa-
pel aglutinador das comunidades; é 
claramente essa força motriz para 
a promoção da unidade nacional, 
da moçambicanidade, num mun-
do cada vez mais globalizado; é um 
factor indispensável, da inclusão 
social, e da promoção do espírito 
da paz e estabilidade social, pro-
movendo o diálogo intercultural e 
interétnico” – argumentou. 
Na ocasião, o titular da pasta de 
cultura e turismo em Moçambique 
apelou aos artistas, promotores e 
gestores culturais, a nível nacional, 

para que “façamos do 9º festival da 
cultura um momento de convívio, 
de festa, de troca de experiências, 
de autêntica festa popular mas tam-
bém um momento de exaltação da 
moçambicanidade, solidariedade, 
interajuda, fortalecimento da uni-
dade nacional e da paz, condição 
para o desenvolvimento sustentável 
do país”, numa alusão à situação dos 
concidadãos assolados pelas cheias 
(no centro e norte) e seca (no sul e 
centro) para se revigorar a onda de 
solidariedade de modo a devolver o 
conforto aos afectados.

Uma exposição de oportunidades

Na sua mensagem alusiva ao lança-
mento do festival, os artistas de So-
fala congratularam-se pela oportu-
nidade de organizar esta edição do 
principal evento cultural do país, e 
prometeram tudo fazer para o de-
senvolvimento da cultura, demons-
trando a riqueza das artes.
Um exemplo vivo dessa demons-
tração foi a exposição de artes di-
versas, designadamente livros lite-
rários e de história, discos, pinturas 
e esculturas.
À margem da referida cerimónia, a 
“Soletras” ouviu a reacção de alguns 
expositores. Esses foram peremp-
tórios em afirmar que o Festival de 
Cultura, a decorrer em Sofala, vai 
constituir uma oportunidade ím-
par não só de os artistas poderem 
aprender mais através da troca de 
experiencias com os outros mas 
também de se lançarem no merca-
do. 
Eduardo Elessane é escultor e faz 
o seu trabalho, na cidade da Beira, 
há mais de 15 anos. Para ele, esta é 
uma oportunidade de se lançar no 
mercado artístico e passar os seus 
conhecimentos aos mais novos. 
“A falta de compradores é a nos-

sa grande dificuldade, mas a partir 
desse evento, as pessoas passarão a 
conhecer o nosso trabalho, por isso, 
vamos mostrar à camada jovem a 
arte; este é um ensinamento para o 
futuro. Na fase final estaremos mais 
fortes” – antevê Elessane.

Por sua vez, Rosse, jovem artista 
plástico beirense, referiu que é sa-
lutar participar num festival de cul-
tura, porque se pode “colher muita 
experiência, tendo em conta que 
este é um dos objectivos do evento. 
É uma honra participar num evento 
de dimensão nacional, pois o nível 
de artistas é alto”. Para Rosse, o fes-
tival servirá também para estimular 
a sua inspiração para a pintura.
Já Aduzinda Fortunato, do Institu-
to Nacional de Audiovisual e Cine-
ma, espera com o Festival de Cul-
tura, “mostrar parte da história do 
país, tendo em conta que esses fil-
mes retratam o nosso passado e há 
muitas pessoas que não conhecem 
a história ou, se conhecem, acabam 
se esquecendo dela”. E acrescenta 
“com festival, daremos uma opor-
tunidade de as pessoas reviverem 
o nosso passado e conhecerem um 
pouco da nossa cultura”.

Rosse

Eduardo Elessane Aduzinda Fortunato

Texto:Cremildo da Cruz
Foto: Arquivo
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Opinião 

O que nos dizem os astros?
Carlos dos Santos

ma de interacção que poderia ser 
responsável pela transmissão de 
qualquer suposta influência entre 
a posição de planetas e estrelas no 
céu e a sorte, a saúde ou o dinhei-
ro de qualquer pessoa no momento 
do nascimento – ou em qualquer 
outra altura da sua vida. A título 
de exemplo, veja-se quão irrele-
vantes são para a vida na Terra os 
alinhamentos entre os planetas, tão 
temidos que são pelos fãs da astro-
logia: a massa de todos os planetas, 
normais, gigantes e anões, sólidos 
e gasosos, cometas, asteroides, me-
teoroides e poeira do sistema solar, 
juntos, corresponde apenas a 0,14% 
da massa do Sistema Solar. E se, 
ainda assim, a Terra resiste a mer-
gulhar no Sol, que detém 99,86% 
dessa massa, e está tão perto (a 
uma média de 149,6 milhões de 
km), muito menos será de qualquer 
modo afectada ou influenciada pelo 
alinhamento de 3 ou 4 planetas, que 
somam ainda menos do que 0,14% 
da massa total, e estão muito mais 
distantes (a Terra está a uma média 
de 628,7 milhões de km de Júpiter, 
o maior planeta do nosso siste-
ma, ou seja 4 vezes mais distante).
É toda esta mecânica celeste o ob-
jecto da ciência denominada As-
tronomia, que se impõe estudar 
uma vez que, como se vê, dos céus 
tanto pode vir a vida como a mor-
te – o que constitui razão mais do 
que suficiente para andarmos de 
olhos postos no céu, não vá ele 
cair-nos sobre a cabeça. Além de 
que nele estão guardadas as res-
postas a muitas das nossas pergun-
tas fundamentais: de onde veio o 
Universo? Para onde vai? Porque 
somos? Mas também simplesmen-
te porque as estrelas são belas.
E para podermos ouvir o que elas 
nos dizem: “Agarrem o vosso des-
tino com as vossas próprias mãos. 
Não se abandonem aos ardis com 
que os charlatães procuram ter 
vida fácil à vossa custa. A astro-
logia só é benéfica para os as-
trólogos”. Assim falam os astros.

Um equívoco muito 
comum é aquele que 
muita gente estabele-
ce entre “Astronomia” 

e “Astrologia”. Quase toda a gente 
teve contacto com a Astrologia – 
conhecem o seu signo (signos que, 
entretanto, estavam errados e fo-
ram mudados o ano passado – e, 
assim, andaram todos os crentes 
enganados desde que nasceram até 
ao ano passado, cada um a pensar 
que era outra pessoa) e lêem re-
gularmente o seu horóscopo. Por 
isso, quando ouvem alguém fa-
lar em Astronomia acham que tal 
pessoa esteja a laborar em erro fo-
nético. E a uma questão de astro-
nomia, dão, erroneamente, uma 
resposta de cariz astrológico. Mas, 
parecidas que são as suas grafias, 
estas palavras têm significados… 
astronomicamente distintos. 
 Astrologia, que faz uso de 12 (de-
signadas signos zodiacais) das 88 
constelações em que os humanos 
organizaram o céu para melhor se 
orientarem quando ainda não ha-
via bússolas, mapas, nem GPS, pro-
clama que a posição de alguns dos 
astros que povoam o firmamento 
no momento do nascimento do 
indivíduo determinam as caracte-
rísticas da sua personalidade (as 
Cartas Astrais), bem como aquilo 
que lhe vai acontecer em todas as 
esferas (saúde, amor e dinheiro) 
semana a semana (os conhecidos 
Horóscopos) ao longo da sua vida, 
além do seu próprio destino final. 
E, vai daí, deita-se a adivinhar. 
“Mas funciona mesmo! Comi-
go acertou”. Acertou, pois. Às 
vezes acerta. Como se vê, acerta 
até mesmo quando falha! Acerta 
porque (1) como qualquer outra 
actividade do género divinatório, 
por vezes verificam-se coincidên-
cias estatísticas inevitáveis. Se se 
disser a 1.000.000 de pessoas que 
vão ter um novo emprego, certa-
mente que coincidirá que 10 ou 
100 ou 1000 dessas pessoas obte-
nham de facto um novo emprego 
nesse período (é útil ler, sobre esta 

questão, How to lie with statistics, 
de Darrel Huff (1954). (2) Umas 
porque já andavam à procura dele 
e calha consegui-lo nessa semana, 
outras porque, por medo, ou por fé, 
se vão por à procura dele a partir 
desse momento, levando a que, por 
isso, aquilo que foi profetizado aca-
be por se verificar de facto nalguns 
casos, naquilo que se designa por 
profecia auto-cumprida. (3) Mas a 
linguagem da Astrologia não é se-
quer tão concreta assim. Ela é vaga 
e genérica para permitir que mais 
ou menos qualquer pessoa (que 
acredita naquilo – e isso é funda-
mental), encontre algum aconteci-
mento que se relaciona de alguma 
maneira com as predições: “Preste 
atenção às suas finanças”; “Algo de 
bom vai acontecer-lhe”; “Cuidado 
com a sua saúde”. Ou seja, se me 
acontecer algo – o horóscopo acer-
tou. Se não acontecer, é porque eu 
tive cuidados e, logo, o horóscopo 
também acertou – foi graças ao 
alerta dele que nada me aconteceu; 
é o designado Efeito Forer, ou falácia 
da validação pessoal. (4) E, no fim, 
só aqueles com quem a inevitável 
coincidência estatística ocorreu é 
que saem por aí a propalar aos qua-
tro ventos que a predição se cum-
priu. A larga maioria a quem nada 
aconteceu queda-se calada. E, desse 
modo, por poucos que tenham sido, 
ao serem eles os únicos a falarem, 
as “vítimas” da coincidência criam 
uma aparente regularidade, que na 
verdade não existe. A este propó-
sito, é deveras esclarecedor ler O 
Cérebro de Broca, de Carl Sagan.
É verdade que os astros influen-
ciam, condicionam, mesmo, a 
vida no planeta Terra. Desde a sua 
constituição mineral aquando da 
sua formação, até ao quotidiano 
da vida biológica que nela se de-
senvolveu – assim como o destino 
de ambos, o da Terra e o da vida. 
A inclinação do eixo da Terra, que 
associada à translação da Terra em 
volta do Sol, resultam nas estações 
do ano e na distribuição mais ou 
menos amena das temperaturas 

pelo planeta, e produzem as calo-
tas polares de gelo, imprescindí-
veis a essa regulação da tempera-
tura e à emersão dos continentes, 
é atribuída ao choque de um as-
teroide com o planeta, no início 
da formação do sistema solar.
A criação da Lua, segundo diver-
sas teorias, é atribuída à ejecção de 
massa do nosso planeta por conse-
quência da colisão com outro ob-
jecto cósmico (denominado Theia) 
nos primórdios do sistema solar; 
Lua essa sem a qual não haveria 
marés, na ausência das quais pro-
vavelmente não teria sequer surgi-
do a vida biológica na Terra; vida 
essa que precisou da queda de um 
outro asteroide no planeta há 65,5 
milhões de anos, que levou à extin-
ção dos dinossauros e veio pôr fim 
ao período Cretáceo, para libertar 
a oportunidade de se ensaiar, de-
senvolver e firmar em novas espé-
cies – entre elas a espécie humana; 
espécie esta que respira o oxigé-
nio que é hoje produzido massi-
vamente através da fotossíntese, 
processo por via do qual as plan-
tas processam a luz que recebem 
do astro-rei, de que se alimentam. 
Todo o metabolismo da vida dos 
seres humanos (e também dos res-
tantes seres vivos) está, aliás, for-
matado pelo ciclo dia-noite que 
resulta no movimento aparente do 
Sol, em consequência da rotação 
do planeta em torno de si mesmo. 
E a influência dos astros sobre a 
vida na Terra não vem apenas do 
potencial embate com objectos 
mais ou menos maciços e volu-
mosos. Muitas estrelas explodem 
quando chegam ao fim do seu ciclo 
de vida, espalhando pelo espaço 
sideral quantidades literalmente 
astronómicas tanto de elementos 
constituintes da vida, que só nas 
estrelas são criados, como também 
de radiação letal à vida da Terra.
A vida do planeta Terra está, por-
tanto, indissociavelmente ligada 
aos astros. Mas não à maneira as-
trológica. No paradigma da física 
moderna não existe nenhuma for-

O VERBO E A LUZ 
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Poesia

“Para um viajante das almas” 

Herman  Alves

Deita as pedras de ouro
nas goelas capitais

dá-te aos santos do orvalho
a manhã serena

brilha-te à aurora
que nela tudo cabe

à laringe leva o sorriso
que é a linguagem de todos

do ouro, abstenha-te
é um presente das trevas.

Ensaio de tempestade no rio 

Octaviano Joba 

No rio, se a água corre apressada e tonta,
Não sei.
Lenta  
Não sei se corre, se chora, 
Se morre no seu caudal.
Só sei que o silêncio sumiu
E com ele sumiu a paz, a canoa  
Com ele sumiu a esperança em pessoa
Sem ele soou o soco da incerteza 
Sem ele suou a retina na desgraça
E agora, ouço no monólogo da correnteza 
Vozes monótonas e incompreensíveis 
Enquanto homens e mulheres cansados vão 
Cismando, chorando, soluçando, gritando…!
E não são pessoas, não! São outras coisas…!

E vejo ilhas paridas pelos rios de solidão, 
Serpentes insaciáveis coleando,
Que vão fazendo ninhos em todos caminhos 
E os de pés descalços, eternos perdedores, 
Partindo prontamente para o poente.

E as almas infinitamente pequenas
No mar do fingimento cantando vão
O sofrimento que não têm e nunca terão.
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Publicidade

PARA VER O REGULAMENTO CONSULTE: WWW.FESTIVALFIMDOCAMINHO.ORG
ENVIAR ENTRADAS PRA: LITERATURAFIMDOCAMINHO@GMAIL.COM 

O Festival Fim do Caminho é um evento de promoção de cultura, especialmente filmes 
nacionais e internacionais que versam sobre temáticas educativas. Teve o seu início em 2014 
e é realizado no mês de Agosto de cada ano. Para além das projecções de filmes, o festival 
envolve um fórum literário com jovens escritores e estudantes de diversos níveis de ensino e 
uma mesa redonda que discute cinema e literatura.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MOZCINEMA/ WWW.FESTIVALFIMDOCAMINHO.ORG

Festival Fim do Caminho 
lanca concurso literário 
nacional em Moçambique! 
TODOS ESCRITORES PODEM PARTICIPAR! 

PRIMEIRO 
PRÊMIO 

12,000 MTS!

LANCAMENTO: 15 Marco, 2016

ENCERRAMENTO: 15 Maio, 2016

PARTICIPAÇÃO: Qualquer pessoa pode 
participar no concurso

JURI: Os textos serão vistos por uma equipa de 
profissionais moçambicanos ligados a cultura, 
educação, arte e comunicação social.

LINGUA: Português

TEMA: Crime em Mocambique

O tema é uma homenagem ao Henning Mankell, o 
escritor crime sueco que morreu em 2015. Mankell 
viveu em Maputo por muitos anos e foi o diretor do 
Teatro Avenida. Ele é mais conhecido por sua série 
Wallander, embora alguns de seus outros livros 
também foram criados em Moçambique.

O Concurso Literário Fim do Caminho é gentilmente 
patrocinado pela Teran Foundation e pela Miles 
Morland Foundation.

“O Eco das Sombras”
o mais recente romance de Carlos 
dos Santos

Neste romance, Filosofia, Psicolo-
gia, Ecologia, Cosmologia, Física, 
Química, Biologia enredam-se 
num bailado que, com laivos de 
suspense e de humor, conduzem o 
leitor numa viagem sem preceden-
tes para além daquilo que alguma 
vez imaginou, pelo imo do Univer-
so, até onde imperam as sombras. 
Mas as sombras não são mudas. Só 
é preciso saber escutá-las.

Disponível nas livrarias “Conhecimento” e “Luar”. 
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Prosa

Um Roteiro Para o Sonho: Para Uma Cartografia da Noite*

Álvaro Fausto Taruma

só com o sonho viveremos num 
país onde o pão não seja sonho, só 
com o sonho viveremos num país 
onde a polícia sirva para proteger 
não para roubar, só sonhando vive-
remos num país mais digno, mais 
justo, mais igualitário, só sonhan-
do...
Mas atenção: sonhar alude a mu-
danças, a uma caminhada, e a ca-
minhada alude a um mapa, a uma 
cartografia. Somente com esse 
mapa preciso podemos alcançar 
aonde nos levam os nossos passos, 
e esse mapa reside aqui no coração; 
dentro deste livro eu abro o meu 
para que o vistam com os vossos 
olhos, para que sintam o seu pulsar 
e juntos caminhemos a busca do 
bem supremo: o amor. 
Somente com o amor podemos so-
nhar um país de todos, o país que 
somos, o país que temos, o país que 
queremos, um país onde nos re-

Imaginemos um homem, 
sentado e olhando para den-
tro de si, ou melhor, imagi-
nemos uma criança trancada 

num quarto, sozinha, com a escu-
ridão latejando pelas paredes afo-
ra. Imaginemos esses dois seres; 
ao primeiro coloquemos, diante 
de si, a angústia, as mágoas alo-
jadas algures no peito, as agruras 
que se foram tecendo com o tem-
po, a saudade de um instante im-
preciso na memória, o pássaro va-
garoso da nostalgia ou a vontade 
de alcançar o infinito. Ao segundo 
decifremos-lhe o medo, a solidão, 
a insegurança, um choro redese-
nhando as feições do seu rosto, o 
imponderável clamor que o atra-
vessa o espaço vago da garganta 
e desfaz-se nos lábios num grito 
nunca antes sentido. Imaginemos 
um país sem rumo, um país com 
frio e sangue, um país com seca 
e chuva, um país cujos turistas 
passeiam em acampamentos de 
fome. Imaginemos o inimaginável 
e questionemos o inquestionável: 
gente com armas ama ou arma a 
paz? Agora, o que diremos desta 
criança, deste homem, deste país? 
Diremos: todos estão numa en-
cruzilhada e só o sonho os pode 
libertar. Somente o sonho pode 
desapertar o nó no qual se pren-
dem os seus destinos. Somente o 
sonho os fará acreditar na possi-
bilidade dos seus desígnios, afinal 
só sonhando é que nos mantemos 
vivos, já advertira, amiúde, o po-
eta. É por isso que o sonho se faz 
necessário; pois o sonho é a bús-
sola almejada para esta navegação 
rente a noite e seus abismos; só 
assim hastearão a vela pelo mar 
da escuridão que os atravessa. Só 
com o sonho viveremos num país 
sem escoltas para a nossa consci-
ência, só com o sonho viveremos 
num país onde os hospitais sir-
vam para curar e não para matar, 

conheçamos todos como irmãos, 
irmãos na paz duradoura; a paz 
que emana no canto de uma ave, 
a paz que emana na rebentação 
não das minas, não de morteiros e 
“bazukas”, não de “Kalashnikovs” a 
cagarem munições de sangue mas 
da rebentação das ondas, do azul 
do mar. Somente com o amor po-
demos alcançar o mais longínquo 
espaço, a viagem mais funda: den-
tro de nós, pois depois de revisitado 
aqui, esta criança olhará o escuro 
com fortaleza e o homem alumia-
rá o seu interior, porque o sonho 
convoca a coragem, porque o so-
nho convoca a esperança, porque 
um pai que não sonha seus filhos 
não vive, porque um país que não 
sonha seu povo está no mais pro-
fundo sono – e quem diz sono diz 
o mais puro esquecimento, a mais 
desprezível ignorância. 
Minhas senhoras e meus senho-

res, neste momento em que vos 
falo há um poeta emboscado na 
Estrada Nacional número 1, há 
um poeta emboscado em Muxú-
nguè, em Murupula, em Zove... 
há um poeta prestes a morrer; não 
leva outras armas senão simples 
versos, de onde extraio esta pas-
sagem: mandaram-me morrer 
aqui, em defesa do nada, longe 
da minha família porque só eles 
e suas famílias merecem gozar o 
luxo das suas vidas!
Minhas senhoras e meus senho-
res, pergunto-vos: um país assim 
pode sonhar? Um país que mata 
os seus poetas, gente mais humil-
de que existe? Gente sem nada 
senão uma caneta, um tecto qual-
quer onde abrigar a ilusão? Não, 
meus caros, um país destes não 
sonha, a não ser que sonhe apenas 
mais um carro importado, mais 
uma casa de luxo, um ar-condi-
cionado no gabinete para refres-
car a sua preguiça, fora isso o país 
adormece, e um país adormecido 
é um país que não avança.
Meus irmãos, camaradas das lutas 
antigas e das novas, irmãos das 
trincheiras lembradas e das es-
quecidas; sonhemos: Caso contrá-
rio continuaremos sendo aquele 
homem e aquela criança que não 
sabem o que é a esperança, por-
que para eles não passa de uma 
palavra sem sumo. Senhoras e 
senhores: este país precisa de pes-
soas que o sonhem, pessoas que 
o possam ver para além das som-
bras, das guerras, da nudez e da 
fome; pessoas que o possam ver 
para além dos tumultos urbanos, 
da miséria ambulante pelas aveni-
das, dos bandidos armados e dos 
armados em bandidos; pessoas 
que o possam vestir de luz...Com 
amor...Por amor... E no amor... é 
por isso que hoje vos tenho esta 
proposta: PARA UMA CARTO-
GRAFIA DA NOITE. Sonhemos! 

*Discurso proferido aquando do lançamento do seu livro, a 26 de Fevereiro de 2016.
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Opinião

Ouvi dizer de um sábio que 
a melhor forma de prever 
o futuro é criá-lo, e de um 

filósofo, que o fim de toda a vida 
humana é alcançar a felicidade. Po-
rém, não se alcança a felicidade sem 
os meios para tal. O objectivo deste 
artigo é responder a alguns desa-
fios que se contrapõem à felicidade 
humana – a educação. Pesquisas e 
várias fontes, como relatórios das 
Nações Unidas e Organizações da 
Sociedade Civil, mostram haver em 
cada ano maior taxa de ingressos 
nas escolas mas com baixa taxa de 
permanência, evolução dos núme-
ros de alunos nas primeiras classes 
mas reduzido rácio estudante-pro-
fessor, baixa qualidade de ensino a 
começar pelo indicador ‘leitura’, ab-
sentismo dos actores do processo de 
ensino-aprendizagem e formação e 
capacitação deficitária dos profes-
sores. São vários os problemas que 
afectam a educação da pessoa. Nós 
começaremos por observar onde e 
como ocorre o problema e depois 
daremos contribuições para solu-
cioná-lo. 
Para um país com maiores índices 
de pobreza como o nosso, a edu-
cação seria o instrumento neces-
sário para a emancipação. Porém, 
um dos factos curiosos é que os 
problemas mais comuns da edu-
cação afectam mais as pessoas que 
se debatem com muitos bloqueios, 
especialmente, o da pobreza. Por 
um lado, Wyk (2006) aponta a 
questão de orçamentos e consta-
ta que nas escolas com caracterís-
ticas rurais estes muitas vezes são 
demasiados baixos, o que levam à 
oferta limitada de serviços. Por ou-
tro, ele fala da falta de qualificação 
e grande preparação do professor, 
aliados à sua menor experiência 
para lidar com a elevada taxa de 
crescimento populacional. E é ver-
dade que isto afecta a oportunida-
de de aprendizagem dos alunos.
Cruz (1995) olha para a fragilida-
de dos rendimentos, e diz, por um 
lado, que os baixos salários colocam 
os professores numa situação de 
pobreza continuada e exerce pres-
são sobre a sua produtividade. E 
por outro, este autor coloca a ques-
tão da qualidade de vida da maioria 
das populações desfavorecidas que 
se mantém na ignorância generali-
zada. Acrescenta Cruz (1995) que, 
também a presença de um fosso 
enorme entre os modos de vida e 
organização social das pessoas, de 
um lado, formas de vida feudais 
(zonas rurais) e, de outro, o estilo 
das zonas urbanas com a forma de 
organização de uma sociedade in-
dustrial afecta a qualidade da edu-
cação. Por isso, apesar de qualquer 

esforço em abraçar o projecto edu-
cativo, os pobres continuam a en-
frentar sérios bloqueios para conse-
guir uma educação razoável.
 Comecemos por abordar os desa-
fios que se colocam à escola e sala 
de aulas e que influem no decurso 
da educação, com maior incidên-
cia no das pessoas pobres. Entre os 
mais frequentes, estão as ausências 
frequentes tanto de alunos como 
dos professores. A baixa assidui-
dade destes intervenientes parece 
ser o que está arruinar, primeiro, o 
trabalho da educação porque dis-
so é que surgem a distribuição das 
notas sem critérios justos de ava-
liação - atitudes que a maior parte 
de alunos gostam de ver nos seus 
docentes. Por experiência, os alunos 
simpatizam-se mais com os profes-
sores que faltam frequentemente às 
aulas e que quando chega ao fim do 
ano ou semestre, coadjuvam o es-
tudante, atribuindo-lhe uma nota 
ou traficando-lha. Mas será este o 
estilo de educação que o país quer 
para os seus cidadãos? Qualquer 
que seja a resposta a esta questão, 
fica claro, à partida, que se necessita 
de um trabalho profundo no sector 
de educação.
Ademais, vale reconhecer que a 
corrupção na função pública é um 
problema enraizado, causado pelo 
elevado custo de vida, a pressão das 
obrigações familiares e dos gru-
pos de amigos, mas também por 
razões culturais (Moçambique é 
um exemplo que vem a calhar); ou 
ainda, por outros factores aponta-
dos por Wyk (2006), com destaque 
para irrelevância do currículo, fra-
queza do método de ensino devido 
a poucas competências académicas 
ou sociais e a falta de sensibilidade 
e cuidado do pessoal da escola. Não 
restam, por isso, dúvidas que o de-
senvolvimento da educação passa 
também pelo combate à corrupção 
na escola. 
A solução para o problema levan-
tado não é assim linear. Como di-
zia anteriormente, não basta dizer 
que uma vez que o grande mal que 
se impõe na educação em Moçam-
bique é a pobreza então a solução 
seria acabar com a pobreza. É que 
as pessoas nas condições de pobre-
za tornam-se complexas por haver 
uma visão limitada da realidade. 
Quer dizer, o comércio de notas é 
resultado de uma das complexida-
des. 
Um dos caminhos para as soluções 
pode ser, segundo Smith e Martin 
(1997, citados por Wyk, 2006), ob-
servar a partir de programas bem-
sucedidos, os quais identificaram 
e intervieram nos problemas de 
modo antecipado. Quer dizer, é 

O estado da nossa escola e a necessidade de reflexão (1)
Eliseu Njaico

necessário criar um sistema de mo-
nitoria que envolva os visados: aos 
estudantes preste-se atenção indi-
vidualizada, sejam envolvidos de 
forma activa na resolução de pro-
blemas que os afectam; aos profes-
sores treinando-os em competên-
cias pessoais e sociais e em matéria 
que incluam acções sobre auto-es-
tima e por último, aos pais e encar-
regados se assegure a que possam 
aprender formas de vida e hábitos 
que lhes permitam apoiar os filhos. 
Para todos os intervenientes do 
processo, é necessário garantir um 
ambiente de bom relacionamen-
to; prestar atenção à formação em 
competências e fazê-la relevante. 
Em adição, deve-se ligar o aluno 
com o mundo do trabalho para des-
viar a visão centrada em produção 
de nota para a visão de produção de 
conhecimentos, e por fim, respon-
sabilizar todo aquele que agir fora 
das suas obrigações.

Medidas para elevar a procura e 
eficiência formativa na educação
A muitos interessa a qualidade da 
educação. Senge (2001) e Squelsh 
(2006), citam vários factores que 
se atribuem às escolas eficazes, o 
primeiro dos quais, uma forte li-
derança administrativa. Este factor 
é o alicerce da organização porque 
através dele as pessoas (a rique-
za da instituição) dão tudo de si 
– suas energias, talentos, habilida-
des e experiências e se empenham 
e aprofundam de forma coerente a 
visão pessoal com as metas da or-
ganização. Segundo, deve-se criar 
um ambiente conducente à apren-
dizagem. Para Senge (2001), trata-
se de modelos mentais que sendo 
enraizados na pessoa influenciam 
na sua maneira de ver o mundo, de 
ver as pessoas e se relacionar com 
eles e compreender melhor os seus 
pontos de vista. Neste nível, o aluno 
aprende a dialogar e construir seus 
conhecimentos a partir de pontos 
de vista dos outros.
Terceiro, deve haver uma visão par-
tilhada que catalise os esforços e 
aspirações dos estudantes para se 
formar uma imagem comum e ho-
nesta do futuro (Pretorius, 2006). 
Quer dizer, a escola deve fazer a 
pessoa reflectir constantemente 
para torná-la consciente da realida-
de e atitudes que a circunda. Como 
diz Senge (2001), “somos nossos 
próprios modelos mentais” (p. 7), 
portanto, os estudantes devem fa-
zer os passos para a escola apoi-
á-los a submeter aos juízos da sua 
consciência mas para tal requer-se 
um certo ambiente de liberdade na 
escola para os alunos expressarem 
suas visões o que requer dos pro-

fessore maturidade suficiente para 
aceitar opiniões sem considerá-las 
uma ameaça. 
Quarto, é necessário clarificar os 
objectivos da educação, monitorar 
o aproveitamento dos estudantes e 
reforçar a aprendizagem em equi-
pa (Senge, 2001). E a explicação é 
simples: a inteligência do grupo ex-
cede a de um indivíduo por isso que 
se as equipas tiverem ideias, os in-
divíduos também o terão. Segundo 
diz Senge (2001), a aprendizagem 
dos grupos estimula as dos indiví-
duos.

Conclusão
Para terminar este debate, verifi-
ca-se que de várias formas, tanto 
no debate como nas fontes consul-
tadas insiste-se na necessidade de 
se fazer uma análise aprofundada 
da realidade aqui tratada. Uma vez 
sendo evidente que existem pro-
vas constatadas tanto pelas fontes 
como pelas experiências, deve-se 
admitir que é imperioso eliminar 
sistemas de ensino que não te-
nham uma visão audaciosa de que 
a educação contemporânea neces-
sita. Em lugar dos modelos peda-
gógicos tradicionais, que ensinam 
as pessoas de fazer leituras lineares 
de problemas centrados na superfi-
cialidade, Senge (2001) sugere uma 
nova era na qual se desenvolve uma 
visão sistémica porque só assim se 
pode enfrentar de modo proveitoso 
as rápidas, profundas e complexas 
mudanças do mundo. E quanto à 
liderança, o professor deve usar o 
seu poder para despertar no aluno 
a autoridade que tem em tornar-se 
autor do seu próprio desenvolvi-
mento, daí a necessidade da práti-
ca permanente do discernimento 
como atitude que vai delineando 
o tipo de mudanças e metas pre-
tendidas e construir uma escola e 
sociedade ardorosa, paciente mas 
determinada e perseverante.
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Outras margens

Crónicas de Bruna Liro

Na imensidão escura que paira acima de nossas cabeças, 
um satélite luminoso aparece para nos saudar diariamen-
te. Brilhando como se tivesse luz própria, a querida lua 
olha os actos da humanidade através do firmamento, rege 
a força e direcção das marés todos os dias com imensa 
maestria, além de pintar o céu para casais apaixonados ou 
apreciadores da arte naturalista. Mesmo nos momentos 
mais apagados, ela encontra-se no céu formando um sor-
riso lindo que pode ser visto em certos períodos do ano, 
mostrando a todos que um astro não-luminoso também 
sabe ser feliz.

ram muay

para Marcos Antonio Santos e Higor Santos

tem tigre
tem saudação
tem poesia
e cotovelada
tem borboleta 
e abelha
tem naja
tem joelhada

tem dança
que corta 
que nem faca
tem dança
que é violenta
que nem luta 
de quem é livre

um direto
um cruzado
e termina
com chute 
circular
na coxa
da violência
do cotidiano
do tédio
do rebanho

-In: “tempo espaço re tratos” (Editora Patuá, 2014)

Ricardo Escudeiro

Espaço reservado à literatura lusófona
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Outras margens

A Vila estava ali – foi-se desen-
volvendo ao longo do tempo, 

uma casa hoje, outra ano que vem, 
pastos com vacas, carreiros para 
carroças, morros com velhos bra-
bos, a pedreira do seu Thomé, de 
onde se tiraram os paralelepípedos 
para a Rua XV, menino brincando 
com caminhões de madeira, a casa 
de comércio, sonhos e energias que 
circulavam, sílfides e outras crian-
ças que nasciam... A Vila crescia, 
se esparramava, mandava energias 
para o entorno, trocava as carroças 
por automóveis antigos, trocava 
velhos acordeons por músicas de 
Roberto Carlos, a descendência 
do homem da pedreira crescia e se 
multiplicava como em alguns epi-
sódios bíblicos, na casa de comér-
cio se tomava Laranjinha com pão 
e linguiça nas tardes de preguiça, 
quando meninas douradas ajuda-
vam a arrumar as prateleiras...
A partir de certo momento, estran-
geira que era, vi-me tão envolvida 
com a Vila como se tivesse sido 
presa lá por cadeados de tão resis-
tente aço que nunca mais se abri-
ram. Disse: era estrangeira, nunca 
poderia fazer parte da Vila. Então 
havia que estar lá do jeito que dava: 
no silêncio das noites, parada, si-
lenciosa, nos aceiros que ligavam 
as roças simples aos jardins que 
tinham as mais magníficas flores, 
tentando aspirar, na aragem, al-
guma molécula de perfume que 
as flores espalhavam sem saber, ou 
simplesmente sentindo o vibrar da 
Vila, quieta, imóvel dentro da ve-
lha carruagem puxada à lua, sen-
tindo a intensidade daquele lugar 
que tanto podia, que tudo podia na 
minha emoção, sentindo o vibrar 
das energias da Vila, energias que 
pulsavam na mesma velocidade 
do meu coração que amava àquela 

Vila porque lá era o lugar sagrado 
onde, na caverna sagrada, sílfides 
de luz existiam e davam sentido ao 
fato de eu existir.
Também havia outro jeito de estar 
lá, e era quando dormia e saía va-
gando dentro dos sonhos. Os so-
nhos eram mais complexos – na 
verdade, eram atrozes, porque neles 
a minha nacionalidade estrangeira 
não importava, e eu andava pela 
Vila toda procurando, procuran-
do, porque houvera alguém dentro 
do meu sono que dissera que o te-
souro maior estava lá e eu poderia 
achá-lo. Noites terríveis eram aque-
las, tantas vezes repetidas – afundei 
os caminhos da Vila com meus pés 

descalços de sonâmbula, e de todas 
elas despertei em profundo pranto, 
por causa da realidade da ausência 
– a Vila continuava sendo um mis-
tério e um escrínio pejado de coisas 
maravilhosas, e nada daquilo esta-
va ao meu alcance.
Penso, agora, como pude suportar 
a alegria do outro dia, tão imensa 
e maravilhosa era! Até agora custo 
a entender que aquilo aconteceu 
mesmo! De repente, eu estava na 
Vila, no Templo da Vila, lugar sa-
grado, impunemente sentada ali ao 
lado de uma das sílfides, e havia um 
halo dourado contornando tudo e 
ninguém parecia se importar com 
a minha condição de estrangeira 

nem que estivesse sendo recebida 
por um daqueles seres mágicos que 
exalavam aromas, como as flores. 
Mantive-me atenta ao que dizia o 
sacerdote, mas dentro de mim era 
tão imensa e intensa a alegria que, 
repito, não sei como podia supor-
tar! Aquele era um templo de mi-
lagres e a magia andava solta, em 
girândolas coloridas por todos os 
lados – eu havia chegado à Vila! 
Dentre outras coisas, a água que se 
bebia lá era translúcida e brilhante, 
capaz de matar todas as sedes!
Nossa, que caminhada longa que 
fora, e talvez nunca mais tenha 
outra oportunidade como aquela! 
Mas como valeu a pena!

Na Vila
 Urda Alice Klueger
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Poesia

Uma noite de tão sonhar

Era noite quando escutava
O silêncio que a vida acostumava
Escutar o som das máquinas
Construtoras da vida terrena

Era ainda noite que a saudade
De ti tomava conta de mim
Perdia a contagem de quando vinhas
Estar aqui perto de mim

Nenhuma noite faz-te de um realizado
Pois o balanço do dia faz-se à noite
Toda a noite é de tão sonhar!

Mas será que a noite é bem assim?
faz-te de um perdido num vago
Mundo de tão sonhar só?

Sobrevivente Filho da Velhice

     Plágio Narcísico A...

Lourenço Paulo

Não sei o que canto ou digo
Heliodoro
vinco este sobranceiro pé
à mediania que nos atola
e arrasta
Marginais
condenados
exultamos na dor a Thandi
do nosso agravo
E aí vai um condimentado
hospício de arrumados silên-
cios
Neruda
   Chiveve
Lorca
    Rossio
e para além o Chiado dos nos-
sos Mia
  Camões e a tua monumental
  prescrição
Não somos Heliodoro wa ka 
Baptista
a mera existência dos actos 
únicos
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Opinião

Qual é a última obra moçambicana que leu?
Ualalapi, de Ungulani Ba Ka Khosa.

O que o motivou a ler a obra?
O que me fez ler a obra foi o facto de ser da autoria de um 
escritor moçambicano e um dos “clássicos” da literatura mo-
çambicana.

O que mais lhe interessou durante a leitura da mesma?
Tem passagens com símbolos que me interessaram muito. 
Por exemplo, quando Munua, filho do rei Ngungunhane, 
rompeu com a tradição dos Ngunis ao ter comido peixe e 
bebido vinho com portugueses no navio em que se encontra-
vam, e ter vomitado tudo, depois de ter sonhado com o pai.

Que lições tirou da obra?
Com a leitura aprendi que nunca nos devemos manter “fora” 
da nossa cultura e tradição e nem trocar o que nós somos por 
aquilo que os outros são. Só assim é que podemos manter o 
valor da cultura, para que não se perca.

Aconselharia a leitura da obra? Porquê?
Aconselharia, principalmente a camada juvenil que lesse esta 
obra pois traz algumas marcas que nos identificam como 
moçambicanos.

Página do leitor

XINGONDO

E eu a pensar que já tinha lido tudo quanto há de bom, 
na literatura moçambicana…
DANIEL DA COSTA é de Tete e vai celebrar, em 

Outubro, as Bodas de Prata desta Vida patriótica dedicada 
ao jornalismo, ao ensino secundário, à diplomacia e ao fa-
moso programa radiofónico O Sentido das Palavras.
Xingondo significa, originalmente, valente, guerreiro, ho-
mem de armas. Mas, desde que os meridionais deram em 
arremessá-lo aos setentrionais, o termo degenerou, pejorou-
se, e passou a significar zaragateiro, rude, boçal, selvagem. 
Mas agora já só não é xingondo quem «falar a língua in-
glesa, professar a religião do dólar e navegar infinitamente 
pelos territórios da internet».
São 24 crónicas, que saíam num semanário, entre 1999 e 
2002, e foram editadas em 2003. Velhas? Garanto-te que 
são de uma vigorosa actualidade. Muitas? Mesmo que leias 
uma por dia, até em Fevereiro te sobrarão dias. São só 82 
páginas. Tão saborosas, que te saberão a muito menos. Lê-
se com crescente sabor e apetite. E podes lê-las, em dias 
intervalados, sem perderes o fio à meada. Escritas num por-
tuguês de três estalos, cheio de vida e vivacidade. Simples-
mente fantástico, na ironia fina e contundente. Casos casei-
ros muito interessantes e divertidos. Tudo contado no estilo 
característico da boa crónica. Aqui, a diferença entre conto 
e crónica não se pode pôr na densidade literária. 
Daniel escreve com imensa graça e beleza. Excelente crítica 
sócio – política, cujo peso nem se sente, dada a graça, com 
que se faz. Quem ler este livro vai ver a vida pelo lado me-
lhor. A não perder: CARTA PARA MEUS FILHOS e A 
LETRA DO HINO. 
Aqui vão algumas frases giras, só para abrir-te o apetite: 
O futuro não é só amanhã.  
O diálogo voltou a ficar entalado no silêncio. 
Ao mínimo sinal de prosperidade, você candidata-se à condição 
de defunto (a inveja moçambicana!) 
Levantou-se sem me dirigir uma única sílaba. 
Somente pôde deixar para trás o rasto de um cheiro roubado às 
coisas antigas, o perfume da solidão.
Uma bolada em volume rente ao silêncio. 
Uma descarga cacofónica de preces. 
Provar um bom naco de sacanice mundana. 
A Pátria mata. Mata depois sopra.                        
A sua competência tinha a alma do vinho. Melhorava com a 
idade. 

Pe. Manuel Ferreira

Um livro por mês

À conversa com 

Carmélio Massingue


