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lava nas pouquíssimas vezes em que 

abria a boca. 

Pelo que se soube da tradição oral, 

ela casara-se aos dezasseis anos durante 

o reinado do soberano Nguni do Reino 

de Gaza Muzila, foi levada ao lar pelas 

juras de amor eterno proferidas pelo Lo-

bengula, o homem que ela chegara a dar 

tanta importância quanto o oxigénio que 

respirava. A paixão de alimentar inveja 

flamejante fazia-os viver como se fos-

sem os únicos habitantes da terra, tal 
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Lumbatini era uma remota povoação 

habitada por falantes da língua xiChope, 

hoje impossível de localizar no mapa, 

mas sabe-se que está (ou esteve)  encru-

zilhada entre povoações vaTswa da pro-

víncia de Inhambane. Havia sido funda-

da por uma mulher chope de quem se 

conhecia toda a história excepto o seu 

verdadeiro nome e proveniência. Sabia-

se que ela era chope pela língua que fa-
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das concubinas de um importante oficial 

que rolando numa esteira de prazeres 

entre suspiros de volúpia e impingida 

por uma insaciável cupidez facilmente o 

convenceu a intimar o Lobengula àquela 

missão. 

Era ele o mancebo mais fraco dos re-

crutas e cujos rancores populares vatici-

navam-lhe uma morte prematura, contu-

do nos primeiros dias da primeira sema-

na dos duros treinamentos militares, o 

Lobengula tirou a vida do instrutor Gui-

Guió num golpe acidental na primeira 

vez em que manejava uma lança. O Gui-

Guió era extraordinariamente popular e 

um exímio guerreiro Nguni cuja reputa-

da honra havia sido forjada em inúmeras 

batalhas nas quais fez sucumbir temidos 

guerreiros adversários ao fio do seu pu-

nhal e a ponta da sua lança de arremesso. 

O Gui-Guió era um sujeito enorme e ro-

busto como um touro mas tão ágil e mor-

tal como um felino, considerado imortal 

em batalha, sempre trajado a rigor: penas 

de avestruz fixadas num gorro de pele 

macia, chintlontlo; à volta do pescoço 

envergava colares de dissemelhante con-

fecção e de significação mágica ornados 

com crinas, missangas, simples tiras de 

pele e, porque pertencia à aristocracia, 

usava também um colar de ossículos de 

bovino e amuletos; na sua longa cintura 

atava um saiote, mandlovo, feito por um 

conjunto de peles e caudas decorativas 

de pequenos animais; os bíceps e as per-

nas guarneciam-se com feixes de crinas 

brancas obtidas pela dissecação de cau-

das de bovinos; nos músculos dos braços 

e na barriga das pernas atava feixes de 

cauda de toro para absorver a força da-

quele animal; e quando estivesse com-

pletamente armado, e era visto varias 

vezes nessa rigorosa prontidão, no seu 

braço esquerdo portava o seu escudo 

oval, chitlango, de pele de bovino junta-

Adão e Eva, numa altura em que os 

vaChope eram bastante malvistos pelos 

vaNguni, e banhava de frustração o pai 

do Lobengula, um assimilado Nguni 

pouco estimado por outros ngunizados e 

pelos verdadeiros vaNguni, ainda assim 

almejava ao filho uma mulher de estatu-

to social proporcional ou superior, mas 

Lobengula viu o seu coração arrebatado 

pela delicadeza de uma chope órfã que 

vivia do seu árduo trabalho em várias 

casas das redondezas, em breve, a con-

tragosto da comunidade, construiu uma 

palhota que os acolheu. Baptizado de 

Lobengula à nascença com intensões de 

granjear afinidades e demostrar ainda 

mais subserviência aos verdadeiros vaN-

guni por se tratar de nome de uma figura 

importante do reino que, de resto, mais 

tarde viria a desposar uma filha do sobe-

rano do reino. Lobengula, homem cabe-

çudo desprovido de massa muscular, pe-

le e osso, vestido de uma natureza consi-

derada afeminada na época, era bastante 

romântico, atencioso e assaz extroverti-

do, e a despeito dos outros homens do 

reino, dispensou os movimentos migra-

tórios associados às plantações de cana-

de-açúcar do Natal e posteriormente da 

descoberta de diamantes em Kimberley 

para dedicar-se exclusivamente a cuidar 

da sua amada esposa chope. A comuni-

dade, entretanto, fartou-se de vê-los a rir 

o tempo todo, em breve uma inveja e ira 

colectiva inflamada pela felicidade do 

casal soprou sórdidos ventos contra a 

chama daquela inusitada paixão, e rei-

vindicaram uma ocupação masculina 

para ele tal como fortemente se reco-

mendava a todos os varões. Entre a caça, 

pastorícia, policiamento, transporte de 

mensagens, tarefas agrárias mais pesa-

das, mineração, etc., o Lobengula foi 

justamente levado à mais exigente das 

ocupações, o serviço militar. Fora uma 
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lorosa, a felicidade dela fora levada qua-

tro meses depois do primeiro beijo pelo 

ouro do Transval, local para onde o seu 

amado Lobengula se deslocara a fim tra-

balhar nas minas. Desde então ela deci-

dira que o seu nome seria Tinambwan-

gumane, literalmente “quem vai falar?”, 

nome que remetia a uma pessoa solitária, 

sem ninguém para partilhar as alegrias e 

tristezas do seu quotidiano.  

Com nada além da roupa do corpo, a 

Tinambwangumane vagou pela mata em 

direcção à morte, sem alimentação nem 

descanso, durante nove meses até que a 

menina que crescia dentro dela decidiu 

nascer, e no céu também surgiu uma es-

trela de brilho ofuscante. Fez o seu parto 

por si própria e ali decidiu fixar-se. Logo 

que ela tapou a cova contendo a sua pla-

centa, o cordão umbilical da filha e o 

sangue da ocasião, ali mesmo germinou 

instantaneamente um cajueiro que have-

ria de se conservar na mesma altura anã 

de um metro e setenta e sete centímetros, 

exactamente com as mesmas folhas, du-

rante oitenta e quatro anos, justamente 

no centésimo aniversário da Ti-

nambwangumane, mas que enfim have-

ria de tornar-se numa árvore sagrada tão 

incrivelmente colossal cuja altura have-

ria de roçar o céu e cuja sombra projec-

tar-se-ia por onze quilómetros às dezas-

sete horas e sete do dia mais longo do 

ano, definindo assim os limites de Lum-

batini. No dia do parto, ela deu à luz não 

só a filha, mas também a ela própria, nu-

ma zona por onde transitavam guerreiros 

e caravanas de longa distância de caça-

dores de elefante, pouquíssimas vezes ao 

ano, mas atraídos pela estrela de brilho 

ofuscante surgida no céu, apareceram em 

breve. Ao vê-la fraca com uma recém-

nascida os guerreiros e os caçadores ten-

taram em vão levá-la a uma povoação 

segura. A Tinambwangumane apenas os 

mente às lanças de arremesso e a lança 

muhlo de cabo curto e lâmina larga e 

comprida reservada para a luta corpo a 

corpo, o seu estilo de combate preferido. 

Nessas ocasiões de prontidão empunha-

va na mão direita uma moca ou uma ma-

chadinha de lâmina triangular, ambas 

serviam simultaneamente como armas de 

esgrima e arremesso e à cinta nunca fal-

tava o seu punhal, chiqua. 

O Gui-Guió era dotado de uma força 

hercúlea que, fazendo a vez da carroça, 

travava um enorme boi no jogo cabo-de-

guerra ou tracção à corda, para o delírio 

da plateia que acorria extasiada para vê-

lo em demostrações públicas. Numa re-

feição comia uma perna traseira inteira 

de vaca e bebia quatro litros de leite, de 

seguida copulava sete vezes, uma com 

cada uma das suas esposas, todos os dias 

de cada ano, excepto na semana dos seus 

dias das respectivas luas, ocasião em que 

eram substituídas por mulheres por elas 

mesmas arranjadas para efeito. 

Apesar daquele acto assaz singular 

que arrancara a vida de um honrado ofi-

cial, tomado por muitos como imortal, 

ter valido louvores populares ao Loben-

gula, o instrutor seguinte correu com ele 

das fileiras por considerá-lo de perfil fí-

sico inadequado para as suas tropas. O 

Lobengula retornou à casa depois de três 

dias de ausência, aprumado com um 

prestígio de julgamento popular que ade-

java com o vento das palavras dos via-

jantes para além das fronteiras do reino, 

prestígio que ele entregava tão-somente 

à sua esposa chope, fazendo também in-

crementar a inveja da comunidade. Com 

feito, um monstruoso sortilégio directa-

mente invocado do núcleo das trevas por 

uma dúzia e meia das mais infames feiti-

ceiras das redondezas fez-se presente na 

vida do casal, de modo que, de forma 

imprevista, incompreensível e assaz do-
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ros retornou com as doze mulheres todas 

já com as núpcias consumadas. Os guer-

reiros intentaram levar dali a Lumbama-

ne de forma coerciva para que servisse 

de vidente das tropas. A Tinambwangu-

mane fitou-os absorta, abstendo-se de 

contestar, como se a Lumbamane não 

significasse nada para ela, mas a peque-

na voltou a pressagiar a sorrir, como ha-

via feito antes, que acaso a levassem da-

quele local todos morreriam de forma 

vergonhosa e jamais seriam lembrados 

porque naquele sítio era suposto que to-

das as mulheres ficassem e todos os ho-

mens partissem. A Lumbamane repetiu 

que aquelas mulheres deviam permane-

cer ali. Não mais querendo arriscar en-

frentar a fúria das deusas africanas, o 

exército tratou-a por divina, construiu 

casas maticadas e cobertas de capim para 

as doze mulheres e deixou-lhes utensí-

lios para as machambas, não por gentile-

za, mas por medo e respeito aos divinos 

presságios da Lumbamane. Tornaram-se 

então estas doze mulheres as discípulas 

da Tinambwangumane e que registaram 

na tradição oral da povoação tudo que se 

sabe a respeito de Lumbatini. Seis das 

doze mulheres geraram descendência. 

Mesmo sem nenhum curso apropriado 

para efeito, aos dezassete anos de idade a 

Lumbamane já se tinha tornado numa 

valorizada nyamusoro entre os guerrei-

ros de arco, flecha e lança que caminha-

vam durante semanas ao encontro daque-

la zona longínqua em busca dos seus 

prodígios. Durante as suas estadias, os 

militares enriqueciam a zona de bens 

materiais e de descendência. Pela fama 

da nyamusoro o lugar passou a ser co-

nhecido por Lumbatini, significando a 

terra de Lumbati. 

Os homens nascidos em Lumbatini, 

chegados à virilidade sentiam-se tão in-

comodados em viver naquela terra que 

fustigava com olhar relutante cheio de 

antipatia. Tomaram-na por doida, mas 

porque ali acamparam para o descanso e 

alimentação, desbravaram terra, constru-

íram abrigo, poço, deram-na vestes e 

utensílios para sobrevivência. Ela apenas 

os fitava com olhar desagradecido, não 

pela falta de nobreza do gesto, mas por 

ter sido feito por homens. 

Porque entre os vaChope os filhos 

pertencem ao pai, e à Tinambwanguma-

ne faltava-lhe um para a filha, chamou-a 

de Lumbamane, que significava literal-

mente “pertence a quem?”, mas a cha-

mava pelo diminutivo Lumbati. Durante 

décadas, todos os dias a Tinambwangu-

mane aproximava-se ao cajueiro anão 

germinado do cordão umbilical da Lum-

bamane, da sua própria placenta e regado 

com o sangue do parto, ajoelhada por 

horas implorava em voz alta e com lágri-

mas de sangue nos olhos às deusas afri-

canas para que jamais consentissem na-

quele solo a permanência definitiva de 

pessoas do sexo masculino. 

Aos sete anos de idade, enquanto bus-

cava por frutas silvestres pelo mato, a 

Lumbamane pisou num lugar poluído 

espiritualmente, onde outrora guerreiros 

foram mortos de forma violenta, foi pos-

suída por svikwembu swa matlhari4, e 

dali a um ano e meio, sem que a doença 

do chamamento a tivesse infligido, a pe-

quena fez o seu primeiro presságio. Um 

batalhão de guerreiros que ali havia 

acampado trazia entre os despojos de 

guerra doze donzelas com idades entre 

treze e catorze anos para que servissem 

de concubinas dos oficiais. A Lumbama-

ne os advertiu que acaso continuassem a 

caminhada com as donzelas sofreriam 

baixas de metade das tropas numa terrí-

vel emboscada. Tomaram como brinca-

deira de criança inocente. De facto, qua-

tro dias decorridos, metade dos guerrei-
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povoação, não poderiam atrever-se a 

mergulhar na sombra proporcionada pelo 

irrealisticamente majestoso cajueiro de 

magandzelo, até que eram recebidas por 

um grupo de prestigiadas anciãs que da-

va início ao ritual de purificação na ma-

ta, como de algum ressurecto, começan-

do por tirar-lhes e queimar as roupas do 

corpo e os pertences embebidos de at-

mosfera forasteira. Seguia-se um banho 

num local arranjado para efeito na mata 

da terra de ninguém. Então poderiam 

entrar no perímetro de Lumbatini onde 

era dado início o processo de reintegra-

ção espiritual que tinha a duração de sete 

meses, período em que elas não eram 

inclusas em nenhuma actividade da po-

voação, sendo que deveriam passar as 

manhãs e tardes em reflexão profunda 

junto ao caule do cajueiro sagrado. 

Os homens das outras povoações es-

tavam cientes do mau agoiro que resulta-

va da tentativa de casar-se com as mu-

lheres de Lumbatini e a tentativa de fixar 

residência naquela povoação também os 

tornava malumbi. Por isso, Lumbatini se 

quer tinha povoações vizinhas. Não fazia 

fronteira com nenhuma outra povoação. 

Foi deste modo que naquele tempo Lum-

batini cresceu apenas com mulheres.  

 

Extracto do livro Xindotana 1 

Categoria: Romance 

abandonavam a região em direcção às 

minas na África do Sul. Contudo, a via-

gem demandava por prévio tratamento 

tradicional cuja finalidade visava prote-

gê-los no novo meio e proporcioná-los 

sorte no trabalho, e cuja validade limita-

va-se a uma década, findo tal período na 

diáspora, retornavam à Lumbatini por 

dezoito dias, estadia na qual revitaliza-

vam os seus tratamentos tradicionais, 

lobolavam e engravidam mulheres au-

tóctones, enfim partiam às minas. Dali a 

dez anos retornavam pela segunda vez à 

Lumbatini, quando os filhos contassem 

com nove anos de idade, sedo que o en-

contro seguinte a este, entre pai e filho, 

dava-se na maior parte das vezes nas mi-

nas da África do Sul logo que os filhos 

chegassem à virilidade, pois as deusas 

africanas, em resposta às súplicas da Ti-

nambwangumane, não permitiam em 

Lumbatini a permanência simultânea de 

dois varões viris consanguíneos. Os pou-

quíssimos que permanecessem eram 

considerados resultado de abomináveis 

sortilégios.  

Por imperativa advertência da Ti-

nambwangumane, as mulheres de Lum-

batini deveriam abster-se de sair da po-

voação, a não ser que autorizadas por 

uma prévia consulta ao tihlolo. Os anais 

da tradição oral de Lumbatini registam 

que as pouquíssimas prevaricadoras, que 

atraídas por amor de um forasteiro se 

atreveram a cortar o trilho para fora de 

Lumbatini, tornavam-se malumbi5 tra-

zendo terríveis nzaka em pouquíssimos 

dias aos seus novos meios. Em breve, 

coitadas, eram quase sempre enxovalha-

das publicamente e enxotadas não só pe-

los homens que diziam amá-las, mas por 

toda a comunidade dos mesmos homens, 

e não demoravam sete dias até que retor-

nassem vexadas à Lumbatini. Logo que 

chegavam, aguardavam na entrada da 
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Centenário de José Craveirinha 
Museu Mafalala reabilita e reinaugura Mural dos Poetas  

curando responder as necessidades do 

quotidiano com um urbanismo de proxi-

midade.  

Este projecto contou com a participa-

ção do estúdio de arquitectura HUEIV e 

colaboração de estudantes da Faculdade 

de Arquitectura e Planeamento Físico da 

Universidade Eduardo Mondlane (FAPF

-UEM). 

Importa referir que o mural em causa 

faz parte de um conjunto de intervenções 

em espaço público com a curadoria do 

Museu Mafalala que contempla as se-

guintes obras: 

— Mural Diversidade cultural | Tufo 

da Mafalala, 2016, de Francisco Vilan-

culos; 

— Mural Xipixi xa Ntima, 2019, de 

Marcelino Manhula; 

— Mural  dos Heróis do Desporto, 

2020, de Chaná de Sá. 

No âmbito do Centenário do poeta 

moçambicano José Craveirinha (1922 - 

2022), o Museu Mafalala, em parceria 

com a Associação Cultural Boa Coisa, 

reinaugurou o Mural dos Poetas, no 

Bairro da Mafalala. 

A obra, da autoria do artista moçam-

bicano Bruno João Mateus, tinha sido 

inicialmente produzida no início de 2016 

como resultado de um esforço comunitá-

rio no âmbito da perpetuação de símbo-

los e referências daquele bairro histórico. 

O mural integra-se no programa de 

galeria a céu aberto do Museu Mafalala 

que, para além da estética e do elemento 

pictórico, busca por via da arte manter 

viva a memória deste espaço. Simultane-

amente, testa e implementa de forma 

progressiva práticas para a qualificação 

de áreas urbanas autoproduzidas, através 

da melhoria de espaços colectivos, pro-



Instalou-se a interdição de todos afa-

zeres naquele dia. O régulo proibiu até 

que água fosse cartada dos poços. As 

ruas foram rigorosamente controladas 

para que os súbditos, e a população em 

geral, participasse num julgamento pú-

blico. Era tempo da colheita, tempo de 

muito trabalho nas machambas, mas to-

dos deveriam ater-se àquela exigência. 

De resto, foi uma imposição tomada pelo 

povo como justa, com plausibilidade 

bastante para que assim fosse: O assunto 

era que a Helena estava grávida de qua-

tro meses. O marido, entretanto, encon-

tra-se há mais de três anos a trabalhar 

nas grandes plantações dos boers do 

grande Zimbabwe, cujo dinheiro dali a 

ser amealhado tinha o principal propósi-

to de lobolar a Helena. 

Desde as primeiras semanas de gravi-

dez, por causa dos enjoos e sono exage-

rado da Helena, as fofoqueiras do povoa-

do já se ocupavam, não só passando a 

notícia, e como quem conta um conto 

acrescenta um ponto, cada uma que 

transmitia acrescentava um novo suspei-

to pela pouca vergonha, de modo que 

vários foram os mulherengos atribuídos 

responsabilidade pela gravidez. Por ou-

tro lado, até mesmo os mulherengos se 

surpreenderam com o estado da visada 

devido a sua fidelidade incomum. Todos 

sabiam que a Helena não ligava, nem 

dava oportunidade de conversas de pa-

quera. Até então, ela era motivo de orgu-

lho da sua própria família, dos familiares 

do marido, e também de inveja de várias 

mulheres. Todos queriam ter ou ser uma 

Helena.  

Mas naquele momento, tanto os so-

gros quanto a sua família estavam tão 

envergonhados e admirados que escondi-

am os próprios rostos. Por causa da situ-

ação, Helena estava sujeita a passar por 

um longo vexame, por toda a vida; sujei-

ta a empobrecer os seus pais, porque te-

riam de devolver os cinco bois gordos 

recebidos como primeira prestação do 

lobolo, e ainda pesadas multas pela trai-

ção, num valor a ser estipulado pelo jul-

gado convocado pelo régulo.  

Às oito horas de Sábado, já todos os 

anciãos e adultos estavam reunidos de 

baixo de uma enorme mangueira para o 

sinédrio presidido pelo régulo. A popula-

ção sentava-se em esteiras à volta dos 

decisores. Todos estavam presentes. Ha-

via até cães que acompanhavam seus 

donos, mas que mantinham tanta atenção 

como se soubessem da importância do 

assunto.  

Iniciada a reunião, chegada a vez da 

Helena falar, depois de tanto apedrejada 

com palavras acres, ela levantou-se er-

gueu a cabeça e jurou que a gravidez ti-

nha sido originada pelo próprio marido. 

No início foi respondida com gargalha-

das sardónicas da multidão, mas ela de 

pose de heroína repetia o mesmo: “Sou 

inocente porque esta gravida é do meu 

marido”.  

— Dizes que és inocente, mas a tua 

gravidez te acusa de seres adúltera! — 

Repisou o régulo, numa frase já dita vá-

rias vezes por vários anciãos.  

— Nunca adulterei. Sou inocente. — 

A Helena também repetiu a mesma frase 

que várias vezes já havia dito. 

“Está a fazer-nos perder tempo! Diga

-la quem é o pai da criança. Que não é 

do teu marido nós já sabemos” — Insis-

tia a população em murmúrios não tão 

A gravidez misteriosa 
 Por: Literatura JC 
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baixos, uns até zombando da pobre coi-

tada. 

— Esta gravidez é do meu marido. — 

Insistia a acusada. 

Uns puseram-se em gargalhadas, ou-

tros irritados porque já se passavam lon-

gas horas sem confissão. Então, devido 

ao impasse, o régulo foi obrigado pelos 

presentes a declarar o divórcio com ar-

gumentos acorrentados à infidelidade da 

Helena. Como pena, os pais dela foram 

sentenciados a devolver à família lesada 

o dobro do dote recebido em bois, ou 

seja, a família da noiva deveria devolver 

dez bois. Pela primeira vez na vida, He-

lena viu lágrimas do seu pai, afinal de 

contas ele não tinha condição nem força 

suficiente para pagar os bois.  

A Helena levantou-se, rasgou os mur-

múrios com uma voz poderosa e confi-

ante, mas com muita dor, pois estava 

prestes a divulgar um segredo que o ma-

rido a tinha feito jurar que jamais conta-

ria a ninguém sob risco de pôr a vida de-

le em perigo. 

— Todas as noites meu marido tem 

vindo do grande Zimbabwe para me visi-

tar no quarto.  

As palavras soram vazia para o povo, 

porque a aquela aldeia de Tete localizava

-se a centenas de quilómetros da Rodésia 

do Sul. De facto, seria humanamente im-

possível que o visado se deslocasse dia-

riamente, de um ponto para o outro, e 

vice-versa, atravessando montanhas, rios 

e florestas, e tudo isso durante a Luta 

Armada de Libertação Nacional contra o 

colonialismo português. 

Para provar a sua inocência diante dos 

seus acusadores, Helena solicitou, e foi 

autorizada, a fazer o ritual ensinada pelo 

próprio marido. Mas tinha que ser feito 

ao entardecer. A curiosidade e alguma 

crença prendeu a população até o mo-

mento. Então Helena fez o que sempre 

fazia, o marido veio como de costume, 

desta vez visto por todos. Era tão real 

que não houve dúvidas. Ele falou à po-

pulação reunida que a Helena era ino-

cente, que o filho era realmente dele, e 

disse que por ter sido visto por todos, 

seria a sua última aparição. Disse à Hele-

na que estava orgulhoso dela, que criasse 

com amor o filho, então despediu da po-

pulação dizendo que receberiam a notí-

cia da sua morte no dia seguinte. Entre a 

escuridão das folhas da mangueira as-

cendeu ao céu. 

Helena foi inocentada, louvada pela 

fidelidade, devolvida à casa dos pais e 

indemnizada pelos sogros numa quantia 

de cinco bois gordos.  

8 “A gravidez misteriosa” Literatura JC  

Mais um Abril enegrecido 
 Por: Francisco Rage 

O sete de Abril é um feriado peculiar 

porque, apesar de ser Dia da Mulher Mo-

çambicana, são os homens que mais se 

estressam. Contudo, para a paz dos ho-

mens, devido a pandemia da COVID-19, 

dois anos fizeram do sete de Abril um 

feriado de festa silenciosa, tal como to-

dos os demais durante esse período, sem 

a habitual correria; sem nenhum homem 

recebendo pauladas; sendo entornado 

com água, óleo quente nas costas ou 

mesmo caril a ferver.  

Perante o cenário de violência femini-

na em nome do sete de Abril, me vem 

uma ideia que não a consigo digerir. Tal-

vez se a natureza e o destino nos trou-

xesse de volta a mamã Josina para nos 

educar sobre quais teriam sido os objec-
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tivos da sua luta. 

Acredito eu que se a mamã Josina 

ainda estivesse entre nós, ou se pudesse 

assistir as acções dos vivos na terra, fica-

ria frustrada, irritada ou mesmo revolta-

da de tanta violência em nome dela. Não 

acredito que a sua luta tenha sido por 

causa de capulanas. 

A COVID pouco a pouco foi dando 

tréguas até que em 2022 as restrições de 

convívio foram descontinuadas, e com 

esta bênção recomeçou o azar de muitos 

homens incluindo o meu amigo Tugwe, 

que se havia instalado em Gondola devi-

do à guerra nas terras de Nhamapaza, e 

na nova zona habitacional casou-se com 

uma nativa. Dias antes do sete de Abril, 

o pedido de capulanas para a festa femi-

nina caiu nos ouvidos de Tugwe. Para 

sua infelicidade não tinha nem esera ga-

nhar quantia suficiente para satisfazer a 

esposa, mas temeroso de informar a sua 

real situação, foi adiando a conversa com 

a esposa. 

Alguns dias passaram. O sete já se 

avizinhava. As conversas e o vaivém fe-

minino ganhavam destaque pelas terras 

de Gondola e Chimoio, onde filas e aglo-

merados em lojas de capulanas conhecia 

desordens sem distanciamento e com 

direito a dispensa de máscaras. 

Até o próprio dia sete de Abril, Tu-

gwe não conseguiu dinheiro para compra 

da capulana. Enquanto isso, as outras 

mulheres cruzavam caminhos nas com-

pras, portando bebidas de várias marcas, 

além das suas capulanas. Animais foram 

sacrificados em nome da festa e muita 

mentira foi montada entre chamadas te-

lefónicas, mensagens nas redes sociais 

tais como: 

“Mor, manda dois mil, setecentos são 

para capulana e o resto para festa”. 

Outras eram mais agressivas:  

“Ainda não mandaste dinheiro de ca-

pulana que te pedi. Manda agora se não 

queres ter azar”. 

Até a hora em que o sol já apontava a 

cabeça, as mulheres já começavam a vi-

brar, os sons de música moçambicana.            

Cada mulher portava duas capulanas. 

Uma para enrolar e tapar as nádegas e 

outra para embrulhar a cabeça, e daquele 

modo a vila estava colorida. Havia a sen-

sação de que poucas mulheres não tive-

ram esse privilégio, sendo uma delas a 

esposa de Tugwe.    

Naquele dia, Tugwe e a esposa esta-

vam em casa. Ela fritando peixe com 

cerca de meio litro de óleo. Uma quanti-

dade que visava outro propósito. Em mo-

mento de distração de Tugwe, ela derra-

mou-lhe óleo quente sobre as costas. 

Confesso que não comprei capulana 

para minha dama. Talvez naquele dia 

escapei porque estava de serviço, mas 

para o ano farei questão de preparar cedo 

a capulana para que não seja mais um a 

passar um episódio parecido, pois o sen-

tido de “a luta continua” pelas alturas do 

sete de Abril ganhou um novo inimigo 

um novo inimigo chamado marido/

namorado/amante. 

9 “Mais um Abril enegrecido” Francisco Rage 1 de Setembro de 2022 
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Ao por do sol nasce em mim a terra sonâmbula 

Que baila o nikechte da liberdade dispersa de paz 

Onde disparo em mil e um corações 

Em corações do EU Moçambique, 

Na tradução de chuvas, quero oh minha pátria ama-

da 

No batucar do xigubo 

Sentir a tua pura marrabenta 

E dela banhar a eterna liberdade 

 

Quero viajar com o tempo, 

Com o tempo que cantiga o muthini, o xingobela e 

o xitchuketa a moda xissassenta 

Fruto do imbondeiro, tu és liberdade 

Fruto do coração que bati no despir no índico  

Em madrugadas caídas de cacimba  

Como a xicandarinha em volta da lenha 

Que desfila sementes de paz… 

Poesia de combate 
 Por: Lí rico poe tico   
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Escrever anima, mas dói 

Não escrevo o que me estima 

Antes o que me corroí 

Às vezes nem quero rimar 

Mas as rimas fazem animar 

 

Não há como haver um sentimento 

Sem viver um momento 

Vivem momentos únicos 

Com uma conta gorda no Banco Único 

Espantam tristeza 

Se esquecem da pobreza 

Melhor eu parar por aqui 

Senão, não saio mais daqui 

 

Sou um ser pensante que não sabe o que sente 

Por isso, às vezes falo o que ofende 

É mais forte do que eu 

Às vezes penso que sou um ateu 

O mendigo poeta  
 Por: Acrí cio Jaze  
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A voz do Silêncio  
Por: Dachyba 

Nem sei o que é isso 

Acho que o conhecimento se perdeu 

Já nem sei de mais nada 

Pois nem tudo que vai ao mar nada 

 

Na rua onde moro não passam muitos professores 

Todos os dias tenho que me esconder dos opresso-

res 

Acho que havia dito que já vou 

Mas alguma coisa me travou 

 

Desculpa se não rimar dessa vez 

É que já me roubaram a sensatez 

Não me pergunte se estou apaixonado 

Muitos dizem que sou desalmado 

Não sei o quanto estudaram sobre mim 

Eles passam muito tempo no jardim 

 

Depois não me chamam de ignorante  

Pois, na minha vida, tem um Deus vigorante 

Será que um dia o menino de rua será valorizado? 

Ou por toda vida serei desprezado? 

Não sou culpado de ser um pobre mendigo 

Só quero que um dia a minha vida tenha sentido 

12 “O mendigo poeta”  Acrício Jaze  

Oh Mulher!  
Por: Zulela preto de Alma   

Mulher vivente encanto cultura 

Do sol a machangana, marronga,  

Guitonga, 

Da marrabenta ao xingombela encanta no mexer da 

cintura,  

Correndo planícies férteis ao centro do plantio,  

De joelhos na reza olhar e vela,  

Faz provar no bailar com postura, 

 

Ao galope faz sua beleza no rosto tatuado,  

Sentada a dança do planalto  

No tufo encanto voz no mussiro deixando vento a 

soares suaves, 

 

Terra colhe suas lágrimas e esperava palmas 

De mão cativante em rosto que faz em estante 

Nasce criar fiel, criança futuro e calor 
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O coração pulsa nas rajadas de uma AK47 

Determinação vive no olhar de uma criança faminta  

 

Chuva localiza-se nas lágrimas do povo  

Fome encontra-se na pátria amada 

Comida está nos aposentos de quem vendeu a pá-

tria  

 

Amizade verdadeira mora na arma que o soldado 

Carrega dia e noite passe sol passa chuva 

 

Esperança mora no olhar do adeus de uma mãe 

Vitória mora na determinação do povo 

 

Calma é a marcha dos soldados  

Paz é o ar de pólvora 

Sossego é a morte  

Assassinato da minha pátria 
Dachyba  

13 “Assassinato da minha pátria” Dachyba 

Na luta dos elefantes 

Sofre o capim  

 Desistir é a saída dos fracos 

 

Bravo é o guerrilheiro  

Lutar é única opção 

Vencer é uma necessidade  

 

Ser duro é uma escolha 

 Ser forte é uma dádiva  

 

Fugir é uma sabedoria  

Cobardia é não saber  

Que a sua fuga não  

É uma escolha sabia.  

 

Sangue corre nas mãos 

Chuva é esperança  

Calor é força  

Passe sol, passe chuva nos, vencemos.  

Memórias de um combatente 
Dachyba  

1 de Setembro de 2022 
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14 Divulgação e Eventos 

Rarefaz tristeza 

Planta certeza,  

 

Oh! Mulher,  

Mãe-filha princesa,  

Aurora das surdinas cordões,  

Estrela dos dias clareantes,  

Palavras não cabem a descrição  

Elogio e encanto. 

1 de Setembro de 2022 

A Comissão Organizadora do I SI-

LAS torna pública a abertura de inscri-

ções para selecção de títulos para Lan-

çamento de Livros durante o I Seminá-

rio Internacional de Literaturas Afri-

canas de Língua Portuguesa, que será 

realizado virtualmente com sede na Pon-

tifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (PUC Minas), no período de 19 a 

21 de Outubro de 2022.  

A selecção dos títulos será organizada 

pela Comissão Organizadora do Evento, 

nas condições e de acordo com os crité-

rios estabelecidos nesta Chamada, como 

As meninas de Maio, 

As meninas da Beira, 

As meninas da Samora, 

As meninas que se moveram, 

As meninas que se formaram, 

As meninas que sofreram, 

As meninas que venceram, 

As meninas que se apoiaram, 

E de sonhos esculpiram o Índico  

AS MENINAS DE MAIO 
Járcia Muando 

DIVULGAÇÃO E EVENTOS 

Crises, nós, fronteiras  
Evento online – 19 a 21/10/22  

CHAMADA PARA LANÇAMENTO DE LIVROS  
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• A selecção dará prioridade ao inedi-

tismo da obra, à importância da produ-

ção para a temática e à intenção em con-

templar um número diversificado tanto 

de obras científicas quanto de géneros da 

literatura.  

 

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS  

• O Lançamento de Livros é uma mo-

dalidade voluntária, ficando sob respon-

sabilidade da/o proponente todos os cus-

tos referentes a sua participação no even-

to;  

• O ato de inscrição implica o reco-

nhecimento e concordância, por parte 

dos proponentes, de todas as condições 

estipuladas na presente Chamada;  

• Os proponentes seleccionados, com 

o ato da inscrição, deixam manifesto seu 

pleno conhecimento do Programa do I 

SILAS e confirmam o desejo de partici-

par do mesmo, na modalidade Lança-

mento de Livros, em data já estabelecida 

pela Comissão Organizadora, no dia 19 

de Outubro de 2022, às 18h30, em Plata-

forma Virtual;  

• As/os proponentes seleccionados 

autorizam a Organização do I SILAS a 

divulgar áudios, imagens, vídeos, fotos 

na mídia, bem como nos materiais de 

propaganda a serem produzidos (folders, 

cartazes, folhetos etc.) para fins de pro-

moção do evento;  

• O ato de inscrição importa na decla-

ração tácita do/a autor/a ou organização 

de que conhece os termos desta Chama-

da e com eles está de pleno acordo, sub-

metendo-se ao resultado da avaliação da 

Comissão Organizadora;  

• O resultado final será divulgado no 

dia 30 de Setembro de 2022, no site da I 

SILAS: www.silasminas.com.br  

 

Comissão Organizadora do I SILAS  

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022  

consta a seguir:  

 

I. DO OBJETO DA SELEÇÃO  

• Constitui objecto desta Chamada o 

lançamento de até 15 (quinze) títulos.  

• Serão avaliadas propostas que deba-

tam e/ou apresentem relação directa com 

Eixos Temáticos do I SILAS, conforme 

consta no site www.silasminas.com.br   

 

II. DO PÚBLICO-ALVO  

• Poderão ser inscritas, para concorrer 

à selecção, obras inéditas, literárias ou 

científicas, que ainda não tiveram reedi-

ção e foram publicadas nos últimos 3 

(três) anos.  

 

III. DAS INSCRIÇÕES E APRE-

SENTAÇÃO DOS TÍTULOS  

As inscrições ficarão abertas até o dia 

20 de Setembro, às 23h59, no site do 

evento: www.silasminas.com.br/

inscricoes 

  

Para avaliação dos títulos, deverá ser 

submetido, no ato da inscrição, via for-

mulário on-line:  

• A capa, a contracapa e a ficha cata-

lográfica da obra em formato pdf;  

• Um Pitch de até 3 (três) minutos de 

duração contendo a apresentação da 

obra.  

 

Não serão aceitas inscrições feitas em 

desacordo com as orientações postas 

nesta Chamada.  

A selecção dos títulos obedecerá aos 

seguintes critérios:  

• Concorrerão à selecção obras cientí-

ficas e de diversos géneros da literatura, 

individual ou colectiva;  

• Propostas que debatam e/ou apre-

sentem relação directa com Eixos Temá-

ticos do I SILAS, conforme consta no 

site www.silasminas.com.br  
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Desta vez o Sarau Cultural Eu Sou do 

Guetto viaja até o bairro de Marracuene.  

Embarque connosco no dia 03 de Se-

tembro às 15h nesta aventura de arte, 

cultura, poesia, música e muitas desco-

bertas que existem no nosso Guetto. 

Entradas gratuitas. 

Localização: Marracuene, Bairro 29 

de Setembro, paragem Riopel na rua da 

antena. 



facebook.com/BradoLiterario 
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facebook.com/BradoLiterario
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Chamanculo é Vida convida a todos 

cineastas, realizadores, produtores de 

filmes para a submissão de trabalhos 

produzidos de forma independente para a 

sua mostra nas sessões de cinema nos 

bairros do projecto KuxakaGuetto. 

KuxakaGuetto é um programa que 

tem por objectivo educar, sensibilizar e 

influenciar positivamente a comunidade 

através de conteúdos audiovisuais. 

 

Submeta o seu filme através do link:  

https://bit.ly/3KfFYxl  

Prazo: 10 de Setembro. 
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