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C 
á se encontra uma 

espécie que se diz 

inteligente, uma espé-

cie que se diz a maior de todas, 

pensa, sente, move-se, cria, repro-

duz-se e produz. Essa espécie tem 

poder sobre todas as coisas, rara 

como se diz essa espécie se quer 

podemos imaginar que se chama: 

Homem.  

S 
e for para embarcar na 

máxima de George 

Shaw, nenhum inte-

grante dessa espécie encarava-se a 

si mesmo quando o sol invadir-se. 

É como se o escuro ocultasse toda 

essa raça de vergonha e brutalida-

de. Diz a ciência que o Homem é o 

único animal racional que se tem 

no planeta terra. Mas muitas vezes 

esse inquilino da terra se parece 

superior que o próprio chão que o 

acolhe e que o recolhe. Parece que 

a capacidade de raciocinar desses 

seres só o tornam escravo de si pró-

prio. Por isso divide-se entre a face 

e a nuca. Uns conseguem encarar-

se, outros não, porém há quem tem 

perfil para olhar aos outros e como 

uma lupa, identificar todos os 

males. 

S 
ão várias as coisas que 

se encontram no espe-

lho a nossa frente. Mas 

mais ainda está tudo diante de uma 

obra de arte. As artes gritam, 

falam, mexem-se, alimentam, 

matam, dão vida, em fim, a mobili-

dade desse enigma é indescritível. 

Aí vale-nos muito a alma humana 

que escondemos nos corpos que 

amanhecem no quotidiano apres-

sado.  

A 
inda na semana pas-

sada, discutíamos no 

salão nobre da Asso-

ciação dos Escritores Moçambica-

nos e alguém dizia que a arte não é 

para todos. O etnomusicólogo Car-

los Almeida de São Tomé e Príncipe 

disse, sobre a mesma questão, que é 

relativo. Pode ser que a arte não 

seja de acesso para todos sob ponto 

de vista comercial, mas em termos 

de prática e compreensão é para 

todos, porque todos somos uma 

obra de arte. A arte é como esse ar 

em movimento, o vento. A cidade 

de Maputo é esse ar em movimento, 

tanto quanto acreditamos que 

outras cidades de Moçambique e do 

mundo tem a mesma ventania. E 

nesses ares, sobrevoam boas e más 

notícias: 

A 
 boa notícia é que 

foram identificados 

os lugares sagrados 

de Maputo. A maioria desses luga-

res situados na zona baixa da cida-

de, uma mistura de nobreza com o 

total abandono. Um dos edifícios 

proclamados patrimónios está mes-

mo lá onde só a noite consegue dar 

brilho quando a saia curta reina. O 

anúncio do Ministério da Cultura 

vem como um passo importante 

para a preservação desse legado, 

porém, os desafios se acrescem 

para a preservação e divulgação. 

Vejamos o que as entidades compe-

tentes nos reservam. 

A 
 má notícia e que 

constituiu a escolha 

da frase indelével de 

George: a sinfonia da alma liberta. 

A tela que abre o número dois de 

Nós é mas do que a voz de uma 

alma sensível ao martírio que as 

outras espécies do planeta terra 

sofrem. Lizette Chirrime (L27) é, 

definitivamente, uma artista que 

sabe combinar a voz e a cor em uma 

tela. Os seus quadros reservam-nos 
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a surpresa sobre nós mesmos. O 

problema dos espelhos, caro leitor, 

é que sabem dizer-nos como esta-

mos e nunca o que somos. Para 

sabermos o que somos é preciso 

algo que saiba olhar-nos por den-

tro. E ninguém mais tem essa capa-

cidade que a arte. Olham-se as 

telas, vê-se mais do que a mensa-

gem que o autor pretende transmi-

tir. Vê-se a nossa própria mensa-

gem, aquilo que a nossa alma diz. E 

basta olharmos à nossa volta para 

notarmos que há muito que não vai 

bem, para começar, a falta de 

remorsos que temos pelo que faze-

mos com a natureza, pelo menos é 

o que sugere-nos L27. 

T 
ambém em literatura 

a alma se expressa. 

Prova disso é o último 

livro do escritor moçambicano 

Aurélio Furdela intitulado ―As Hie-

nas Também Sorriem‖. Nós fomos 

entrevistar o autor dessa obra que 

já é assunto de conversa pelo corre-

dor dos leitores mais atentos e bus-

ca a atenção dos leitores distantes. 

A crítica também já reage. Mas ele 

próprio, Furdela, é mais provoca-

dor no discurso directo. Agora, a 

primeira parte e, depois, virá a 

segunda e a última. Em duas edi-

ções vamos conhecer um contador 

de histórias já com raízes assentes 

na literatura moçambicana. 

B 
om, num número, 

como numa única 

obra de arte, é possí-

vel encontrar várias interpretações 

e caminhos o importante é mesmo 

ler, ler para além das palavras… 
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O Teatro José de Alencar é um 

teatro brasileiro, localizado na cidade de 

Fortaleza, no Ceará. Foi inaugurado ofi-

cialmente em 17 de Junho de 1910 e 

apresenta arquitetura eclética, sala de 

espectáculo em estilo art nouveau, audi-

tório de 120 lugares, foyer, espaço cénico 

a céu aberto e o prédio anexo, com dois 

mil metros quadrados, que sedia o Cen-

tro de Artes Cénicas (CENA); o Teatro 

Morro do Ouro, com capacidade para 90 

pessoas; a praça Mestre Pedro Boca 

Rica, com palco ao ar livre e capacidade 

para 600 pessoas; a Biblioteca Carlos 

Câmara; a Galeria Ramos Cotôco; quatro 

salas de estudos e ensaios; oficinas de 

cenotécnica, de figurino e de iluminação; 

o Colégio de Dança do Ceará e o Colégio 

de Direcção Teatral, do Instituto Dragão 

do Mar; a Orquestra de Câmara Eleazar 

de Carvalho; e o Curso Princípios Bási-

cos de Teatro. 

A pedra fundamental do teatro foi 

lançada em 1896, no centro da praça 

Marquês do Herval, hoje Praça José de 

Alencar (Fortaleza), mas o projecto ori-

ginal não foi concretizado. Em 1904 é 

que foi oficialmente autorizada a cons-

trução do Teatro José de Alencar, atra-

vés da lei 768, de 20 de Agosto. Em 6 de 

Junho de 1908 as obras oficialmente 

tiveram início, e as peças de ferro fundi-

do que compõem a estrutura do teatro 

foram importadas de Glasgow, na Escó-

cia. 

No início do século, ao fazer o pro-

jecto arquitectónico do Teatro José de 

Alencar, o capitão Bernardo José de Mel-

lo imaginou um teatro-jardim. Mas, o 

jardim mesmo, só foi construído anos 

depois da festa de inauguração, na refor-

ma que durou de 1974 a Abril de 1975. O 

103 ANOS DE 
VIDA CULTURAL 

Teatro José de Alencar  

É 
 um verdadeiro monstro-sagrado. O teatro José de Alencar vai se afirmando três anos depois de ter passa-

do um século da sua existência. Um lugar nobre das artes e cultura para eternizar uma figura multifaceta-

da como José de Alencar aquele que contou-nos sobre Iracema, curiosamente, personagem que a cidade de 

Fortaleza ergueu uma estátua em sua homenagem. Na cerimónia realizada no dia 17 de Junho e presencia-

da pelo secretário da cultura do Estado de Ceará, Francisco Pinheiro, o conhecido fotógrafo Rogério  

Rodrigues faz-nos esta correspondência, rimando a história escrita à imagem. 

Fotos: Rogério Rodrigues 
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jardim ocupa todo o espaço 

vizinho ao teatro, pelo lado 

leste. 

O novo prédio, conhecido 

como anexo, foi incorporado 

ao Teatro José de Alencar na 

reforma realizada de 1989 a 

1990. 

Nascido no dia 1 de Maio de 

1829 em Messejana, na épo-

ca um município vizinho a 

Fortaleza, Brasil, José Marti-

niano de Alencar foi um jor-

nalista, político, advogado, 

orador, crítico, cronista, 

polemista, romancista e dra-

maturgo brasileiro.  

Formou-se em Direito, ini-

ciando-se na actividade lite-

rária no Correio Mercantil e 

Diário do Rio de Janeiro. 

Foi casado com Ana Cochra-

ne. Era filho do senador José 

Martiniano Pereira de Alen-

car, irmão do diplomata Leo-

nel Martiniano de Alencar, 

barão de Alencar, e pai de 

Augusto Cochrane de Alen-

car. José de Alencar faleceu 

no Rio de Janeiro, a 12 de 

Dezembro de 1877. 

Em 1856 publica o pri-

meiro romance, Cinco Minu-

tos, seguido de A Viuvinha 

em 1857. Mas é com O Gua-

rani em (1857) que alcançará 

notoriedade. Estes romances 

foram publicados todos em 

jornais e só depois em livros. 

José de Alencar foi 

mais longe nos romances que 

completam a trilogia indige-

nista: Iracema (1865) e Ubi-

rajara (1874). O primeiro, 

epopeia sobre a origem do 

Ceará, tem como personagem 

principal a índia Iracema, a 

"virgem dos lábios de mel" e 

"cabelos tão escuros como a 

asa da graúna". O segundo 

tem por personagem Ubiraja-

ra, valente guerreiro indígena 

que durante a história cresce 

em direcção à maturidade. 
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Fotos: Bantus Imagem 

Aurélio Furdela,  
contista e dramaturgo 

O ESCRITOR E O LIVRO  
SÃO EDIFÍCIOS QUE  

DEVEM SER  
CONSTRUÍDOS 

“ 



Reparo à sua volta noto que 

depois da sua formação técnico-

profissional não se preocupou em ir 

mais a frente. No entanto agora decidiu 

ingressar para a universidade. Por que 

retornou à formação depois de longa 

paragem? 

- Foi uma questão de aposta. 

Muito cedo consegui aperceber-me de 

que a literatura precisava de muito tem-

po de aprendizagem. Assumir que a lite-

ratura é algo que cai do céu é uma estu-

pidez, não existe nenhuma inspiração 

que supere o trabalho. A literatura é um 

exercício de aprendizagem contínuo, 

mas há uma fase muito fértil para 

aprender. Para mim ela aconteceu a par-

tir dos 17 e os 18 anos de idade, quando 

assumi a carreira de escritor como algo 

que ia seguir. Isso ocorreu, enquanto 

andava na Escola Industrial, de forma 

embrionária, depois continuou quando 

passei para o instituto industrial, com 

maior ímpeto. Por essa altura, surgiu a 

oportunidade de prestar colaboração, 

semi-profissional, na Rádio Moçambi-

que, para a qual fui escrevendo peças 

com alguma regularidade, pagavam-me 

um cachet que eu precisava para pagar a 

minha escola. É nesta fase em que aguça, 

realmente, a minha formação como 

escritor. Quando falo de formação como 

escritor, não me refiro ao simples acto 

de ler e escrever como qualquer inician-

te. Falo do exercício de ao ler, procurar-

se entranhar o corpo do livro, buscar-se 

a mecânica de escrita do seu escritor, ler 

o livro numa perspectiva de encontrar a 

resposta para a pergunta: como é que os 

outros contam a história? Porque para 

mim, o que me preocupa na literatura, 

ou na escrita, não é uma história bonita. 

É como uma história, aparentemente 

banal até, pode ser contada e dar em um 

grande livro. Lês os contos de Amadou 

Koumbá, são estórias simples. Birago Diop 

pega numa hiena, num coelho e vai fazen-

do fábulas extremamente interessantes. 

Por exemplo, olhemos para o texto ―O 

Osso‖, é simples em termos de assunto, de 

um sovina, mas a forma como é que ela é 

contada acaba por faze-la mais interessan-

te. Então, é isso que procurei descobrir e 

assumi que devia parar de ir a escola, para 

me aparelhar com técnicas de escrita. Não 

aconselharia isso a ninguém, é arriscado. 

Nessa altura passei muito mal por causa 

desta decisão. Há pessoas que não enten-

deram, porque elas vivem pensando que a 

vida é apenas aquilo que eles têm como 

opção de vida, a opção de outros para eles 

não conta. Alguns vomitavam-me, clara-

mente, que Furdela não estudou, apenas 

fez o nível médio. Portanto, ouvi muitas 

falácias, mas eu sabia o que estava, real-

mente, a fazer: a aprender a escrever. Che-

gou o momento, e é claro que durante 

esse tempo não fiquei parado, assumi a 

escrita e depois houve um momento de 

inércia, de ressaca que atrasou o meu 

regresso a escola, pois há muito que já 

tinha encontrado meu caminho, não aca-

bado, porém encontrado. Depois, quando 

eu já escrevia o meu texto, com o meu 

próprio estilo, que era minimamente con-

sumido pelo público leitor, comecei a 

equacionar a probabilidade de voltar à 

escola. Desde sempre eu sabia que devia 

fazer um curso superior, não precisava 

que alguns, que a sua formação superior, 

apenas serve para saber apontar quem 

não foi a universidade, me buzinassem 

pelos cantos. Era uma questão de destino 

traçado por mim, o importante era saber 

quando é que isso ia acontecer. Depois, 

não posso deixar de lado a questão da 

boémia com amigos e colegas escritores, 

mas sabia que tinha que voltar a escola. 

Letras         Julho de 2013     Literatura 07 

A 
urélio Furdela é uma herança reconhecida do que ainda há na qualidade do conto moçambicano. 

Com a estreia marcante nos contos do livro “De Medo Morreu o Susto” (AEMO, 2003), Furdela teve, 

essencialmente, seu percurso como dramaturgo marcado na Rádio Moçambique para depois publi-

car “Gatsi Lucere” (AMOLP, 2005) com o qual entra na lista da pouca produção teatral moçambica-

na disponível em livro. Um escritor multidisciplinar, desportista assumido, tendo concretizado a sua 

influência pelo desporto com o livro “O Golo que Meteu o Árbitro) (AEMO, 2006), textos que são resultado da sua 

coluna no jornal desportivo “Desafio”.Volvidos mais de dez anos de uma intensa aplicação ao ofício da escrita, 

decide alternar o contexto das suas histórias. Ao lançar “As Hienas Também Sorriem” recentemente, atesta-se 

contra o tempo e as concepções sociais onde segundo Furdela, o escritor seria cobarde ao continuar a abordar 

assuntos alheios ao actual estágio do país. Sendo assim, tal como as outras gerações, Aurélio Furdela, serve-se 

dos males do seu tempo, para formular o seu discurso literário caracterizado pelo sarcasmo e ironia, ante o desti-

no sofrido dos seus personagens. 

Eduardo Quive 

eduardoquive@gmail.com 



Felizmente, levei uma boa porrada, com 

uns quatro cobardes, que me embosca-

ram no meio da noite de copos. Quase 

morri, tive um traumatismo craniano, 

perdi a fala e a capacidade de escrever. 

Felizmente, a medicina funciona, quan-

do os médicos não estão em greve. Parei 

de beber e aí interroguei-me: por que 

não voltar a escola agora? Um dia des-

ses, na companhia de Sangare Okapi e 

Lucílio Manjate, tentei inscrever-me nas 

aulas de preparação para exames de 

admissão, feitas ali na Faculdade de 

Medicina. Fui junto com eles e descobri 

que o dinheiro que tinha preparado para 

a inscrição era inferior ao que se cobra-

va. Lembro-me do Sangare a dizer-me 

«estes gajos estão a cobrar muito 

dinheiro, mas você pode bater os exa-

mes sem preparação deles». Isso resul-

tou em levarmos o dinheiro que trazia 

para os copos, fomos tomar, enquanto 

os dois me encorajavam, dizendo que eu 

precisava apenas de disciplina. Os dois 

garantiam-me que eu tinha capacidade 

de entrar na faculdade sem passar por 

aquela preparação. Claro que sei que 

nessa crença, havia também o desejo de 

tomar cerveja com o dinheiro que eu 

tinha preparado para a inscrição, vonta-

de também minha, é claro. Nesse mes-

mo período, comecei a fazer consultas, 

fui lendo coisas que achava que podia 

precisar na sala de exame de admissão. 

Efectivamente, fui fazer o exame e na 

primeira tentativa consegui. Repare 

que, o exame de língua portuguesa, fiz 

embriagado, Saí do casamento do Fili-

mone Mabjaia, quase directo para a sala 

do exame de português, tirei 17 valores. 

Entrei na Faculdade, para fazer o curso de 

história. Definitivamente as pessoas 

devem perceber, as vezes, que cada um 

toma a sua opção de vida. Eu, primeiro 

tomei a opção de aprender a escrever, o 

ensino superior podia vir depois, porque 

nessa fase, se deixasse de o fazer, não 

poderia ter a mesma motivação, ficando 

assim como alguns que publicam livros 

que ninguém os lê, porque não são os 

diplomas que fazem a literatura.  

 

Como ensino médio formou-se na 

área técnica de Química, porém, agora 

no curso superior está a fazer História. 

Porquê essa mudança radical? 

- Para falar a verdade sempre tive 

duas paixões, Química e História. Até hoje 

acredito que talvez um dia volte a estudar 

Química, porque é uma ciência que sem-

pre foi uma paixão. Mas, também gostava 

de História, e quando vou para o instituto 

industrial para continuar a fazer Química 

Analítica, depois de admitir ao curso, fui 

apreciar a lista das disciplinas do curso, 

descobri que não tinha a disciplina de his-

tória nem no primeiro, nem segundo, e 

muito menos terceiro ano. Isso deixou-me 

desiludido. Até equacionei a possibilidade 

de mudar o curso e ir fazer outro que 

tivesse História. Também era jovem, tinha 

amigos, colegas e companheiros meus que 

também pesava a opinião deles, assim 

continuei a fazer Química. Mas, repare 

que é nesta altura em que estava a fazer 

Química, que faço, igualmente, pesquisas 

para escrever o livro ―Gatsi Lucere‖. 

Escrevi esse livro antes mesmo de fazer o 

curso de História. Facto curioso é que, já na 

universidade, os meus colegas percebem 

que eu escrevia e mostraram interesse em 

ler os meus textos. No segundo ano entre-

guei o Gatsi Lucere aos colegas para lerem 

e fiquei a espera de crítica de pessoas que 

estudavam História. Apenas disseram ter 

gostado do livro. Daí que quando decidi 

fazer o ensino superior, sabia que só podia 

fazer dois cursos: História ou Antropologia. 

Eu sentia que tecnicamente não estava aca-

bado, mas tinha o arcaboiço e sentia-me a 

vontade para aquilo que queria escrever, 

não para aquilo que os outros pensam que 

devo escrever. Mas a dada fase da minha 

vida comecei a sentir uma lacuna, em ter-

mos de conteúdos. Já não sabia o que fazer, 

depois de montar o esqueleto, como vestir 

de carne esse esqueleto... Então, precisava 

de obter mais conhecimentos. Conhecer 

muito mais o mundo não só de forma vivi-

da, devia conhece-lo de forma lida, mas não 

sem método. Daí que optei pela História. O 

curso de Historia é para mim uma ferra-

menta que tenho que buscar para tornar 

mais robusto o escritor. E, realmente, isso 

não veio por acaso. Olhas para um Ungula-

ni Ba Ka Khosa, por exemplo, o arcaboiço 

dele como professor de História, o Paulo 

Borges Coelho, são escritores que tem outra 

ferramenta que vai contribuindo na missão 

do escritor. Então, estudar História é para 

mim um prolongamento do meu ofício de 

escritor.  

 

Já agora que estava a falar do 

Gatsi Lucere, terá passado pelo teatro do 

palco ou apenas, foi directo ao teatro 

radiofónico e para o escrito em livro? 

- Vou contar como entro para 

autoria do texto dramático. É claro que 

ao longo da vida de leitor, além de que 

tinha já lido peças como ―A farsa de mes-

tre pathelin‖, uma grande sátira que me 

ensinou que a literatura pode ser feita 

caricaturando a sociedade em que vive-

mos, ou a Casa de Bernardina Alba, de 

Lorca e outros clássicos do género e não 

só. A verdade é que quando comecei a 

tentar publicar os meus textos, o que 

veio a acontecer nos jornais como Sava-

na, e muito mais na revista Tempo nessa 

fase, acontecia que tinha um amigo que, 

infelizmente, a Igreja Universal me rou-

bou, o Atanásio, agora é pastor, mas éra-

mos grandes amigos de infância, trocá-

vamos livros, conversas, e IURD entra 

aqui com muita força, consegue conver-

ter o meu amigo. Ele começou a rezar 

nessa igreja. O Atanásio era vizinho de 

Abdil Juma, então um dia lendo um tex-

to meu, levou-o para mostrar ao Abdil 

Juma. Este gostou e pediu-me que trans-

formasse aquele conto em texto dramáti-

co, para concretização em teatro no Pro-

grama ―Cena Aberta‖ da Rádio Moçam-

bique. Foi o que aconteceu, fiz a adapta-

ção do conto para teatro e entreguei-o. O 

Abdil ficou com a peça seis meses sem 

me dizer nada. Eu recordo-me como se 

fosse hoje, um dia desses, saí de casa 

aborrecido com o Abdil e com o mundo, 

para ir buscar o texto porque não estava 

a ser publicado andavam aí seis meses. 

Chego à casa dele, por volta das 20 

Porque os livros 

passaram a ser 

um desencanto, os 

livros já não eram 

um momento de 

distracção, ocu-

pação ou matar o 

tempo vago, os 

livros começaram 

a frustrar-me, 

perguntei-me 

porque é que eu 

não escrevo as 

minhas histórias? 
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horas, bato a porta ele abre, eu todo 

magrinho com cara lixada, zangado, 

mas ele recebe-me com um sorriso 

dizendo «eu sabia que virias à minha 

casa hoje!» Perguntei porquê e ele «não 

sabes porquê? Não ouviste a publicidade 

da sua peça? Vai ser transmitida daqui a 

40 minutos.» Saí da casa do Abdil a cor-

rer e cheguei a casa arfando. Na minha 

casa ninguém me assumia como apren-

diz de escritor, isso era coisa minha que 

ia até de forma contrária àquilo que os 

meus pais queriam que seguisse. Entrei 

no quarto e liguei o rádio. Quando ia 

escutando, notei que a peça estava alta-

mente montada e interpretada pelos 

actores. Foi o maior orgasmo de sempre. 

Chorei sozinho no quarto. No dia 

seguinte, acordei e fui a escola, ao insti-

tuto industrial, e quando entrei no cha-

pa, comentava-se sobre a minha peça. O 

meu colega que vinha comigo, o Cons-

tantino, até que tentou dizer ali que a 

peça era minha, mas logo pedi para que 

calasse e ouvíssemos os comentários. A 

peça «A beira do riacho» abriu os cami-

nhos para a minha carreira. Daí fui con-

tactado para escrever de forma regular 

para a Rádio Moçambique. Comecei a 

aprender o teatro, acabei fazendo dois 

cursos de rádiodrama, aprendi muito 

com indivíduos como Santana Afonso, 

Carlos Silva, que foram parte dos orien-

tadores. Fui cultivando este género até 

que decidi publicar em livro o ―Gatsi 

Lucere‖, por aí além. É assim que entro 

para o teatro. Recordo-me que estive 

ligado a um grupo de teatro de palco no 

instituto industrial chamado Madjaha, 

montávamos algumas peças, uma ou 

duas, eu é que tinha escrito algumas, 

incluindo essa peça que foi para a rádio, 

concretizou-se em palco. Também tive 

algumas actuações em palco, em duas 

ou três peças de educação cívica, com o 

Abdil, Pedrito Sitoi, Sílvia Gomes, onde 

pude concluir que não sirvo para nada 

como actor, limitando-me daí a escrever 

apenas para o teatro. Acontece aí, que 

alguns colegas julgavam, por bem, que 

eu devia escrever apenas o texto dramá-

tico, onde teria mais hipóteses, largando 

o conto, mas eu parava e respondia que 

ninguém conhece as minhas escolhas. 

Eu sempre soube o que queria e segui o 

caminho, sabia que tinha um potencial 

para escrever o conto e fi-lo sempre em 

frente. Agora, publiquei estas ―Hienas‖, 

que se pode pensar que surgiram como 

projecto depois da publicação de ―O 

Golo que Meteu o Árbitro‖, mas não, 

este projecto vem desde o início da 

minha carreira. Eu sempre soube que 

tinha que escrever um livro como este, 

mas devia apreender o ofício de escrita, 

aprender a usar as ferramentas da escri-

ta. Vou confessar-te uma coisa, quando 

me surge um jovem a dizer que quer ser 

escritor, ou que é escritor, é poeta, pro-

sador, paro e me pergunto: esse jovem 

terá a estrutura necessária para fazer o 

sacrifício que se requer para aprender a 

escrever? Eu fiz o sacrifício, fiz um voto 

com a escrita, que poucos fizeram. O 

que me faz perceber que poucas pessoas 

fizeram isso é que, quando conto a minha 

trajectória, muitos pensam que estou a 

ficcionar. Fiquei dez anos, contados desde 

os 17 anos de idade até aos 27, e durante 

este intervalo, não totalizo mais ou menos 

cinco mulheres que tenham ido a cama 

comigo. E para falar a verdade, mesmo 

essas poucas, prostitutas, pois não me 

dava tempo para namorar: tinha a minha 

vida dedicada a duas coisas. Saía de casa 

ia a escola e desta voltava para casa, para 

ler ou escrever. E muitas coisas que escre-

vi na vida, deitei fora. Porque não tinha 

coragem, quer dizer, a minha pior vergo-

nha era as pessoas saberem que escrevia. 

Eu escrevia não para publicar livro, mas 

como uma forma de estar, daí que rasga-

va, queimava depois de concluir o texto. 

Recordo-me que depois de escrever, saía 

para o fundo do quintal, queimava e fica-

va ali até aquilo transformar-se em cin-

zas, aí voltava para meu quarto. Recordo-

me ainda de estar a ler o livro ―Um pas-

seio na noite‖ de Alex La Guma, este livro 

levou-me a tentar escrever uma novela. 

Decalquei-o. Criava a minha própria his-

tória, mas seguindo cada passo que o 

escritor Sul Africano foi tendo para contar 

a sua história, porque me apercebi muito 

cedo que a literatura não é a estória nar-

rada, mas sim o modo como ela é conta-

da, como a palavra é dita e estruturada no 

texto. Sorte minha ainda, é ter lido uma 

frase muito bonita nesta paixão que sem-

pre tive pela História, Napoleão Bonapar-

te que dizia: «A Vitória não é para os mais 

fortes, é para os mais persistentes» e a 

escrita é uma prova de fundo. É por isso 

que nunca me preocupei com mais nada 

para além da escrita, tinha que escrever, 

escrever, e escrever. Eu não seria feliz se 

não estivesse a escrever. 

 

Como é que se forma o escritor? 

Haverá um mecanismo para a formação 

do escritor? 

- Não acredito em fórmulas infalí-

veis, cada indivíduo é uma outra coisa. 

Mas para mim o que fiz é realmente 

aprender dos outros, aquilo que os outros 

escreveram, na me atenho apenas na 

estória que contam, mas sempre pergun-

tando a mim mesmo: como é que esta 

estória foi contada. De princípio, não tive 

a pretensão de ser escritor na minha vida. 

Lia apenas como qualquer leitor, quando 

mais tarde começo a ficar frustrado com 

as estórias que eu lia nos livros, ou com 

desenlaces contrários àquilo que eu acha-

va que devia ser. As vezes o destino de um 

personagem era contrário ao que pensava 

ser justo e um dia acendeu uma lâmpada 

na minha cabeça, uma luz não no sentido 

religioso ou metafísico do termo, mas no 

sentido de uso da razão, pois alguns livros 

que lia  começaram a frustrar-me e per-

guntei-me: por que é que eu não escrevo 

as minhas histórias? Aí comecei a escre-

ver e guardava na gaveta. Daí que não 

estou preocupado com um livro qualquer. 

As pessoas podem falar, mas não me inte-

ressa. A crítica é boa, não há nenhum 

escritor que não quer que se fale do seu 

livro, bem ou mal, mas há muita crítica 

apenas por vontade de abrir a boca, com 

muita preguiça de tentar perceber o que é 

que a pessoa escreveu. As pessoas não 

reflectem tanto como tu reflectiste, como 

autor, antes de escrever o livro, e vão daí 

começar a opinar e, se você for fraco, vai 

deixar a sua linha de escrita, vai tentar 

pular o muro porque ouviu isto por ali. É 

claro que precisamos ouvir os outros, mas 

devemos tirar disso apenas aquilo que 

interessa. É como ler livros, chegou uma 

fase que a partir da qual já não me dava ou 

dou o luxo de ler tudo o que me aparece 

pela frente. Porque sei que tenho um estilo 

de escrita que devo aprimorar, e esse estilo 

de escrita depende daquilo que vou encon-

trando noutros escritores, capazes de con-

tribuir para aquilo que quero ter como 

marca da minha escrita. Então, é claro que 

há autores que vou dispensar, há críticas 

que hei-de ouvir e hão-de sair de outro 

lado, mas há críticas que foram extrema-

mente válidas na minha vida, mesmo para 

falar deste livro. Entreguei o original das 

hienas para ler, a alguns colegas incluindo 

professores de literatura como Aurélio 

Cuna e Lucílio Manjate, e estes apontaram 

algumas fragilidades. Não sou nenhum 

Hercules, mas como tenho ferramentas 

para escrever, superei fragilidades aponta-

das. Quando levei depois o livro para os 

meus leitores cobaias, garantiram-me que 

tinha dado a volta. O escritor e o próprio 

livro são edifícios, construídos com pouca 

ou muita argamassa. 

Tal como outros escritores 

moçambicanos mais adultos, você este-

ve ligado a um «movimento» de jovens 

que fez a revista Oásis. Ganharam tam-

bém o título de uma geração. Fale-me 

do papel da Oásis para a sua edificação 

como escritor. 

- Antes de avançar qualquer coi-

sa, é preciso repor a verdade histórica, 

dizer que a Revista Oásis faz parte de um 

projecto que Suleiman Cassamo, na altu-

ra secretário-geral da AEMO, levou a 

cabo para dar oportunidade ao surgi-

mento de novos escritores, contraria-

mente ao que algumas pessoas que esti-

veram ligadas a revista tentam hoje cha-

 

Me apercebi 

muito cedo que 

na literatura o 

importante não é 

a história é como 

contar a história, 

a estrutura do 

texto. 
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mar a si os loiros. Eu vim para o movi-

mento Oásis, enquanto já tinha algum 

percurso como escritor. Para falar a 

verdade, eu tinha maior publicação do 

que todos os outros. Recordo-me até 

que quando publicamos a revista Oásis, 

Júlio Navarro que era um grande 

homem em termos de crítica, convocou 

todos jovens que tinham textos por 

publicar no projecto da revista, estáva-

mos no salão nobre da AEMO, éramos 

por aí 15 a 16 jovens. Através da ficha 

técnica o Navarro perguntava quem é o 

fulano, sicrano e quando perguntou, 

quem é Aurélio Furdela, apresentei-me 

e o velho disse que podia ir embora, 

pois eu não precisava estar ali, os meus 

problemas eram de pequena monta, 

portanto, podia ser uma questão de 

falta de vírgula ou deslocação da mes-

ma. Eu já não apresentava os proble-

mas de escrita que muitos tinham. Saí 

assim da reunião com o Navarro, que 

acho ter sido um total puxão de ore-

lhas, os restantes ficaram, Sangare 

Okapi, Chagas Levene, entre outros, 

ficaram, segundo ao que soube depois, 

para o Navarro perceber o que queriam 

dizer nesta ou naquela frase. É claro 

que a revista Oásis foi interessante para 

mim porque conheci mais gente que 

escrevia, da minha faixa etária e tam-

bém pude, por via disso, ter uma forma 

de avaliar aquilo que andava a escrever, 

em termos de comparar para auferir o 

nível em que já estava. E na Oásis havia 

alguns escritores como Ruy Ligeiro, 

que de facto encontrei e reconheci 

grande talento. Mas também havia 

muita gente que escrevia, mas não 

tinha alma de escritor. Daí que a revista 

Oásis trouxe um grupo de jovens que 

depois foi uma confusão, melhor dito, 

quase todos queriam ser chefes ali. 

Acabei decidindo partir para uma carrei-

ra a solo, nessa altura o Sangare não me 

percebia. Compreendi que não havia 

pernas para andar, em grupo, até certo 

ponto, como fez a Charrua, e realmente 

parti para uma carreira a solo. Fui escre-

vendo, publicando, fazendo as minhas 

amizades, de tal forma que acabei fican-

do, nalgum momento, próximo da gera-

ção Charrua, mas por uma questão de 

texto. Olhas para mim, concluis que não 

sou um menino bonito, havia na garagi-

nha gente mais bonita que o Furdela. Foi 

pelo texto que me inseri no convívio dos 

escritores da geração Charrua. A partir 

daí começou a relação que vem durando 

com muitos escritores e, honestamente 

falando, aprendi muito com os escritores 

deste convívio. Seria ingratidão da 

minha parte dizer o contrário, a Charrua 

foi uma escola, um grande privilégio ter 

tido a oportunidade de conviver com 

esses escritores por perto. Mesmo nos 

momentos em que eu fraquejava, porque 

a carreira de escritor tem muitos altos e 

baixos, chorei muito na vida porque, de 

repente, surgiam ataques à minha pes-

soa. O Furdela que as pessoas conhecem 

hoje, não foi por mim inventado, as pes-

soas é que forjaram esta minha tenacida-

de, pois roubaram-me a ingenuidade. 

Então, nesse mundo de escrita as pes-

soas sempre atiram pedras. O Ungulani 

Ba Ka Khosa encontrou-me uma vez 

aborrecido, porque tinha publicado um 

texto no jornal e alguém resolveu inven-

tar uma estória, vomitando que aquele 

texto não havia sido escrito por mim, e 

me fez compreender que isso era natural 

que acontecesse, que havia de passar se 

eu conseguisse impor-me no meio com o 

texto. Há textos que escrevi, e que por 

má-fé, as pessoas negavam-me a autoria, 

atribuindo a Ungulani ou a Mia Couto. 
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Isso soava como um elogio amargo, pois 

assim, sem quererem, comparavam-me a 

estes grandes nomes da nossa literatura. 

Por exemplo, lembro-me de um ex-vizinho 

da Malhangalene, eu já não vivia lá, quando 

a minha primeira peça teatral foi radiodi-

fundida na RM, ouvindo os seus colegas a 

comentarem sobre a peça, e quase todo 

mundo não tinha prestado a atenção para o 

nome do autor, claro que também o nome 

de Aurélio Furdela não dizia nada a nin-

guém nesse tempo, atribuíram a autoria do 

texto a Mia. Mas, o meu ex-vizinho, ouvin-

do-lhes comentar, bateu com o pé no chão 

dizendo que a peça tinha sido escrita por 

um miúdo que seu vizinho, esse miúdo era 

eu. Como eu já não morasse lá, um dia 

encontrei-me com ele e pediu-me para que 

passasse da sua casa no dia seguinte, a hora 

de almoço. Quando lá me fiz presente, os 

senhores que tinham ouvido a peça e acre-

ditavam que fosse outra pessoa fosse o 

autor, olharam para mim desiludidos, notei 

que esperavam ver outra pessoa. Conclui 

que a qualidade da peça superava a pessoa 

que a escreveu. Eles olharam para mim, 

assim, de forma atravessada, quase com 

desdém, sem dizer um simples parabéns. 

Saí dali sem saber se chorava ou me ria. É 

claro que doeu, esperava, pelo menos, que 

me transmitissem a satisfação pela peça, 

porque eles gostaram da peça, mas em vez 

de encorajar-me, foi com uma total frieza. 

Isto porque as pessoas acreditavam que foi 

um grande escritor o autor da peça e não 

podiam assumir, de modo algum, que fosse 

um jovem no início da carreira. Esse foi um 

episódio, depois houve outros, movidos já 

por má-fé. O mais grave é quando alguém 

tenta fazer-te interiorizar que és um nada, 

que tudo o que fazes é um redundante 

nada. O Ungulani diz muito bem que a lite-

ratura é um mundo cão, extremamente sel-

vagem, e só é escritor aquele que consegue 

enfrentar esse mundo. «só é escritor 

aquele que consegue atravessar um rio 

cheio de crocodilos, essas águas em que 

você se meteu tem muitos crocodilos. 

Muitos candidatos a escritor vem a cor-

rer, para atravessar para a outra margem, 

onde existem escritores, mas quando che-

gam, vêem crocodilos a boiar no leito do 

rio. Aí se tem duas possibilidades, ou se 

pára, e jamais se chega a ser escritor ou 

então continua-se destemidamente a 

marcha, atravessando-se o rio pisando-se 

a cabeça de cada crocodilo até que se che-

gue a outra margem. Apoias o pé na cabe-

ça deste crocodilo, e quando este desper-

ta, você já está na cabeça de um outro e 

assim vais indo até a margem, é uma 

espécie de prova de fogo.» Portanto, 

assim é a literatura, um mundo cheio de 

perigos por enfrentar. E essa aproxima-

ção com os escritores me fez perceber 

esse mundo que não é fácil, não é de fácil 

aceitação ao novo. Dificilmente alguns te 

assumirão como escritor. É preciso que o 

individuo se empenhe e se afirme através 

do seu texto. E em todos momentos do 

meu percurso, sempre que atacado, res-

pondia com um conto ou dois no jornal, 

portanto publicava meu texto e mostrava 

que eu só quero escrever e não outra coi-

sa. A literatura não pertence a ninguém, 

ninguém é único na literatura. A literatu-

ra é de quem realmente se dedica e tem 

talento para isso e cada obra pertence 

realmente à esse escritor que a escreveu, 

não é pensar que somos um grupo. Esse 

ofício é difícil e os feitos são individuais. 

Muitas vezes, os escritores que nos ensi-

nam nem estão perto de nós, fisicamente 

estão distantes, mas aprendemos a ter 

contacto com eles através dos livros e 

vamos buscar neles aquilo que nos inte-

ressa, como eles um dia foram buscar 

nalgum sítio. 



Ao David Bamo e ao Sangare Okapi  

 

I 
ncomoda-nos o título do 

quarto livro de Aurélio 

Furdela, como se sabe, 

publicado depois de O 

Golo que Meteu o Árbitro 

(2006), Gatsi Lucere (2005) e De Medo 

Morreu o Susto (2003). O incómodo a 

que nos referimos não deve ser confun-

dido com o vedete¹ convencionado nos 

dicionários de língua portuguesa, no seu 

sentido literal, mas no seu sentido lite-

rário, caso exista algum. Na verdade, o 

que pretendemos nesses dois sinuosos 

períodos é justificar a razão de, entre 

várias obras pertencentes à literatura 

moçambicana, termos escolhido esta, e, 

entre vários títulos que se poderiam for-

jar, termos escolhido aquele, aparente-

mente subjectivo, sobretudo aos que se 

dignam deixar embalar pela letargia – 

passemos então para o próximo pará-

grafo, pois neste parecem esgotadas 

todas as possibilidades de clarificarmos 

as nossas escolhas: da obra e do título 

desta intervenção. 

Tivemos o primeiro contacto com 

esta obra já havia sido lançada há uma 

semana. Nessa altura, uma irritação 

causada pelo nojo e aversão que temos 

das hienas, que num ápice se transfor-

mou em incómodo, envolveu-nos num 

interesse (dez)necessário² de obtermos 

os sentidos subjacentes no título – longo 

como o primeiro e o terceiro livro do 

autor –, na capa do livro e nos enredos 

dos oito (8) contos da obra.  Portanto, 

tivemos de ler o livro às pressas a fim de 

que assim compreendêssemos os deva-

neios da(s) entidade(s) encarregue(s) 

pelo título e pelas histórias da colectâ-

nea. Mesmo assim, a irritação, já trans-

formada em incómodo, 

não se esvaiu antes que 

déssemos um full stop, 

quiçá intermitente, a 

estas linhas que se 

esgotam numa árdua 

tentativa introdutória. 

A Outra Face 

d’As Hienas Também 

Sorriem, de Aurélio 

Furdela, emerge no 

mesmo instante em que 

depois de lido o livro 

brotam alguns raciocí-

nios: não é de hienas 

que se está a falar, as 

hienas não sorriem coi-

síssima nenhuma. Se é 

verdade que não se está 

a falar de hienas e as 

hienas não sorriem, 

resta-nos o advérbio 

―também‖, quer dizer, 

mesmo que as hienas 

sorrissem, não nos 

escapava uma questão 

óbvia: que outro ser 

sorri, para que se legiti-

me o uso do advérbio ―também‖ no títu-

lo da obra? A resposta a esta pergunta é 

escusável, por isso iremos nos centrar 

nos raciocínios – os tais incómodos 

impulsionadores desta reflexão – há 

pouco referidos. 

A hiena [Tiger wolf (Inglês) ou 

Hyène (Francês)] é um mamífero carní-

voro, da família Hyaenidae. Quando 

adulta, uma hiena mede cerca de 1,5m 

de comprimento, 80cm de altura e chega 

a pesar 70kg. Sua pelagem tem cor cas-

tanha escura. Diferente dos outros pre-

dadores, não é um animal tão rápido [a 

sua velocidade não ultrapassa os 60 km/

h]. A hiena é capaz de emitir um grito 

áspero, parecido com uma gargalhada 

[será por isso que Aurélio Furdela 

―assume‖ que As Hienas Também Sor-

riem?], que os antigos acreditavam ser 

de um homem mau, que colocava arma-

dilhas para capturar os viajantes. Seus 

hábitos são nocturnos, embora possa 

desenvolver actividades durante o dia. 

Geralmente ataca em grupo [por não 

possuir uma sagacidade necessária para 

agir individualmente] e é famosa por se 

alimentar dos restos dos animais que os 

outros predadores deixam³. Para além de 

possuir uma boa capacidade de adapta-

ção, quer nas savanas quer nas florestas, 

a hiena, em muitas culturas, é tida como 

um animal que transporta espíritos 

maus. 

Com efeito, em nenhum momento 

deste excerto apropriado de Pacievitch 

(s/d), nos é dito que as hienas sorriem 

ou que também sorriem. Emitem um 

grito – preferimos assumir que se trata 

de um som – parecido a uma gargalha-

da, mas é apenas isso, parecido, garga-

lhada/sorriso são coisas diferentes. Bem 

analisada a lógica natural dos seres 

vivos, o sorriso é exclusivo do Homem. A 

existir um outro ser que sorri, ou 

melhor, que parece sorrir, não se deve 

acreditar que o faça consciente e em 

momentos apropriados, ou não, como o 

homem. Aliás, não é pelo facto de o 

papagaio imitar algumas falas humanas 

que se deve assumir que o papagaio 

(também) fala. Do mesmo jeito, assumir 

que As Hienas Também Sorriem é qual-

quer coisa de inquietante ou, se quiser-

mos, incómoda. 

Melhor dizendo, sendo o sorriso 

um traço tipicamente humano, realmen-

te não é de hienas comuns, as que carac-

terizamos a dois parágrafos, que se está 

a falar, mas sim do Homem, não o 

comum também, e sim aquele que age de 

um certo modo – começamos a revelar o 

que só depois de mergulharmos na obra 

se tornará mais evidente. Logo, recor-

rendo aos processos de transferência de 

significados peculiares à metáfora, Fur-

dela transfere os atributos do Homem 

para as hienas, porém pretendendo o 

contrário. Como diz Mário Benedetti, 

citado por Mbate Pedro, autor do prefá-

cio do livro, ―Há sempre um modo de 

ocultar a porcaria e enterrar a denúncia 

e o denunciante‖. Claro está. Mas ocultar 

porcarias não é intenção do escritor, e ao 

A OUTRA FACE D’ 
AS HIENAS TAMBÉM SORRIEM,  
DE AURÉLIO FURDELA 
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Se cometem um erro grosseiro os que admitem, ou postulam, uma relação de estrita fidelidade especular, de imediata depen-
dência analógica entre o texto literário e um concreto contexto empírico, atribuindo portanto ao discurso literário o funcionamento 
referencial que se verifica noutros tipos de discurso, homólogo erro, embora inverso, praticam os que concebem o texto literário como 
uma entidade puramente automórfica e autotélica, como se a pseudo-referencialidade implicasse necessariamente uma ruptura 
semântica total com o mundo empírico (…).   

 
Vítor Manuel de Aguiar e Silva 

José dos Remédios 

mirettemuzi@gmail.com  
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ocultar alguma coisa pretende salva-

guardar o que Mbate Pedro chama de 

―(…) cómica imagem, a metáfora cruel, 

do mundo amorfo em que vivemos, em 

que, quando a justiça não consegue con-

denar os seus ladrões e corruptos, 

defende-os e eleva-os à categoria de 

Doutores deputados‖ (p. 13).    

Ao se ler a obra, em primeira ins-

tância fica-se com a ideia de que os 

Doutores deputados é que são as hienas. 

Essa impressão até é verosímil, sobretu-

do se se tomar em conta que hiena, (do 

grego hýaina do latim hyaena) para 

além de ser um ―mamífero carnívoro, da 

família dos Hienídeos, feroz e devorador 

de carne putrefacta, que vive na África e 

na Ásia‖, é, no sentido figurado, ―pessoa 

cruel e traiçoeira‖ (Costa e Melo, 1999: 

871). Todavia, há na obra outras entida-

des que sem serem Doutores deputados 

tornam-se hienas pelo facto de possuir 

atitudes a elas semelhantes: desprezí-

veis. É o caso dos políticos, no conscien-

te do narrador autodiegético de ―O 

Homem com 33 Andares na Cabeça‖, 

primeiro conto da colectânea, eviden-

ciada na seguinte passagem: ―Tio João, 

homem de palavra, não igual a salaman-

dra, ou os políticos com duas lín-

guas, cada a falar a sua própria 

coisa sobre o mesmo assunto⁴, nas 

férias de fim-de-ano seguintes, mandou 

uma carta e dinheiro para a minha pas-

sagem de avião (p. 19) ou, em ―O 

Homem Espinha de Peixe‖, ―Devias 

saber, os que nos fazem gritar essas coi-

sas nos comícios [abaixo o obscurantis-

mo!], são os primeiros a sacrificar cabri-

tos nos gabinetes‖ (p. 82).  

Há ali uma intenção de ao se 

desenrolar os eventos diegéticos o nar-

rador aproveitar-se das circunstâncias 

para denunciar um facto que lhe parece 

inquestionável e sem meios-termos: 

inferiorizar as hienas humanas através 

da ridicularização. Tal situação não só 

sucede no primeiro conto, no terceiro, 

―Pescando o Meu Filho‖, num episódio, 

no mínimo prosaico, a voz do narrador 

enuncia: ―A rádio transmitia nesse mes-

mo instante, uma notícia de louvores a 

um grupo de deputados, que apoiavam, 

algures, nos subúrbios da cidade, outras 

vítimas das enxurradas, distribuindo 

pacotes de bolachas e rebuçados às 

crianças‖ (p. 35). 

Havendo enxurradas, oferecer 

bolachas e rebuçados às vítimas parece 

uma troça quando as pessoas (inclusive 

as crianças) precisam de abrigo, assis-

tência médica, produtos alimentares e 

higiénicos indispensáveis ao ser huma-

no.  

Numa outra perspectiva, esses 

políticos/Doutores deputados tornam-

se hienas na medida em que, à seme-

lhança do animal, aproveitam-se até dos 

restos das suas presas. No segundo caso 

os restos são as peles, os ossos, as patas 

ou cabeças de outros animais e no pri-

meiro caso os restos são, por exemplo, 

uma porção de terreno que o deputado 

Costa – personagem de ―As Visitas do 

Barbudo‖ – arranca veemente do seu vizi-

nho por pretender alargar a entrada da 

casa de sua mãe a fim de que o seu Nis-

san Navara 2.5 tivesse acesso ao átrio 

maternal; o salário miserável que um 

patrão não paga ao seu segurança, José, 

restando-lhe ter de roubar uma pele de 

Zebra pendurada algures na sala de visi-

tas do patrão na expectativa de que ao 

deixar de molho durante algum tempo 

permitir-lhe-ia preparar um tocossado 

para a amada grávida; os restos é a honra 

que o secretário do bairro de Phatarata – 

espaço imaginário comum a quase todos 

os contos, quanto a nós inventado para 

que assim se ocultassem os sentidos que 

descortinamos – , outra hiena, retira de 

dona Joana, mãe do Deputado Costa, 

quando lhe obriga a deitar-se consigo ao 

ameaçar fazer os (im)possíveis para 

enviar o marido a Niassa, na então afa-

mada Operação e Produção, caso não 

cedesse às suas pretensões. Esses são os 

restos porque aquelas personagens nada 

têm além do que lhes é arrancado pelos 

políticos/Doutores deputados: as hienas 

da obra. 

Do mesmo jeito que poetas como 

José Craveirinha usaram nos seus poe-

mas (―Lustro‖, por exemplo) o substanti-

vo hiena/quizumba (―Velha quizumba/ 

de olhos raiados de sangue‖⁵ ou ―tem o 

paladar da baba das hienas uivando‖) 

para se referirem a um regime, o colonial 

português, por ser tão nojento, carnívoro, 

covarde e áspero como o animal, ao dar 

tal título a esta sua quarta aparição em 

livro, Furdela também parece pretender 

atingir um regime: o político vigente. 

Assim, se é verdade que a escrita de Auré-

lio Furdela não pauta, volvendo ao excer-

to de Aguiar e Silva, por uma relação de 

estrita fidelidade especular, de imediata 

dependência analógica entre o texto lite-

rário e um concreto contexto empírico, os 

universos instaurados nos seus contos 

através da ficcionalidade muito se rela-

cionam com o mundo empírico a que o 

escritor faz parte como um ser também 

empírico. Por isso nota-se uma crítica 

clara – disfarçada pela ficção – às 

mediocridades quotidianas protagoni-

zadas por individualidades moçambi-

canas de há trinta (30) e da actualida-

de.  

As Hienas Também Sorriem, 

portanto, deixam de ser apenas uma 

obra literária pertencente aos contos 

para passar a ser – numa classificação 

ou tanto ou quanto ondulante dada a 

subversão dos cânones que tipificam 

uma colectânea de contos – uma cria-

ção oscilante entre o conto, a crónica e 

a fábula, pois ao mesmo tempo que 

―Doutor Seringas e a Burra que Sabia‖ 

é sem dúvida alguma um conto com 

características do ―modelo tradicional 

moçambicano‖, o já citado ―As Visitas do 

Barbudo‖ parece oscilar entre o conto e a 

crónica já que ao se narrar a trama reve-

la-se uma tendência de se informar o 

receptor sobre as manhas protagoniza-

das pelos Doutores deputados/políticos/

hienas do seu contexto social. Em tercei-

ro plano, a ideia desta obra tender tam-

bém a fábula ganha relevo quando atra-

vés da personificação as personagens 

antropomórficas, ao nível do raciocínio, 

de ―A Fábula do Búfalo Africano‖ (os 

búfalos, os carrapatos e as aves), portan-

do-se como seres racionais com capaci-

dades astutas e opondo-se às ordens de 

seres hierarquicamente superiores (as 

feras/os carrapatos em relação às aves e 

aos búfalos), não deixam de ser isso 

mesmo: búfalos, carrapatos e aves.  

Teixeira (2013) parece atento ao facto de 

a escrita de Aurélio Furdela ser produto, 

por exemplo, de suas experiências cro-

nistas. Talvez, por isso, o autor assume 

que a já citada obra O Golo que Meteu o 

Árbitro é “(…) constituída por cruza-

mentos de episódios, onde [Furdela] 

transpirava a sua actividade como cro-

nista do mundo do desporto, avisada-

mente tomando este como um palco da 

vida quotidiana, seus desenlaces e des-

mandos‖ (Teixeira, 2013: 6). Pode ser 

esta uma razão válida para que ―As Visi-

tas do Barbudo‖ e mesmo ―A Fábula do 

Búfalo Africano‖ apresentarem o carác-

ter informativo da crónica sem deixarem 

de ser contos. Esta diversidade resultan-

te da complexidade semântica dos enre-

dos cuidadosamente projectados faz com 

que a obra de Furdela atinja o que 

Roberto Pontes, ao tratar do fenómeno 

literário atinente ao circuito afrobrasilu-

so6, do qual na época em que o artigo é 

publicado a escrita de Aurélio Furdela 

ainda não fazia parte, designa esplendor 

poético, por estar (…) a fazer-se numa 

dimensão mais rica, significante e bela, 

do que pode ter sonhado Luiz Vaz de 

Camões‖ (Pontes, 1999: 164).  

 

Nota-se uma 

crítica clara – 

disfarçada pela 

ficção – às medi-

ocridades quo-

tidianas pro-

tagonizadas por 

individualidades 

moçambicanas 

de há trinta (30) 

e da actualidade. 



 

Já identificados alguns tipos de 

hienas na obra, colocamo-nos as seguin-

tes perguntas: do que é que As Hienas 

Também Sorriem? O que Aurélio Furde-

la pretende com este As Hienas Também 

Sorriem (se é que realmente há alguma 

pretensão)? Respondidas estas questões, 

talvez esfume-se o incómodo ocasional-

mente referido. 

Na capa deste quarto livro de 

Furdela, as doze (12) hienas existentes 

rodeiam, como se a caçar ou a vigiar um 

homem que sentado numa cadeira de 

uma praça pública, de um jardim ou algo 

parecido, cose, aparentemente, um dos 

seus sapatos. A imagem em causa, pela 

sua relação, faz-nos citar a seguinte pas-

sagem de O Arquipélago de Sangue⁷: “O 

Homem nasce livre e em toda a parte 

está a ferros.‖. Se nos deixarmos levar 

pela sua indumentária e pelos estereóti-

pos sócias podemos chegar à conclusão 

(talvez errónea) de que se trata ou de 

funcionário público/privado ou de um 

cidadão com um estatuto social conside-

rável. Esta última ideia cai em terra por-

que o facto de estar a coser o sapato, pes-

soalmente, revela que não tem condições 

financeiras para comprar uns tantos 

pares de sapato ou para pagar um sapa-

teiro de modo que o cosa por si. É uma 

imagem curiosa, que nos faz pensar em 

que miséria esse homem, modelo da 

sociedade a que pertence, está mergulha-

do. A imagem representa duas situações: 

miséria e uma espécie de ―prisão domici-

liária‖. As hienas também sorriem disto: 

do facto de o Homem estar a ferros e ser 

incapaz de se desembaraçar da miséria 

que lhe envolve. 

 Em ―As Visitas do Barbudo‖, como 

já dissemos, as hienas sorriem da aflição 

do José ao roubar a pele de zebra para 

preparar um tocossado para a esposa 

grávida e da dona Joana quando o secre-

tário do bairro arranca-lhe a sua honra. 

No conto seguinte, ―Ratos Milionários‖, 

mais uma vez as hienas também sorriem 

da miséria das personagens pelo facto 

delas fazerem de uma caixa vazia de cer-

veja mesa ou cadeira, devido à falta dos 

dois tipos de mobiliários e sorriem ainda 

dos que depois de muitos anos de traba-

lho árduo e expectativas construídas, 

como Guidione, vêem os seus sonhos 

desvanecerem-se num repente horroro-

so.  

No conto ―Doutor Seringa e a 

Burra que Sabia‖ as hienas sorriem da 

―cómica imagem‖ em que o Doutor 

Seringa, aflito em envolver-se sexual-

mente com uma mulher numa região em 

que, por causa da guerra, as mulheres 

ficavam escondidas na outra margem do 

rio, precipitando-se a obedecer um 

raciocínio falsamente lógico, possui a 

burra que os homens usavam para atra-

vessar o rio rumo ao encontro das 

mulheres.  

Em a ―Fábula do Búfalo Africa-

no‖ as hienas sorriem quando os carra-

patos, outras hienas, mas numa escala 

inferior, conseguem calar as aves, seres 

que no conto/fábula representam gente 

lúcida, embora sem a intrepidez necessá-

ria para a preservação da sua emancipa-

ção.  

No conto ―Pescando Meu Filho‖, 

título que pretende inferiorizar Zidrito, o 

filho em causa, por estar mergulhado 

numa calamidade natural, as cheias, e o 

pai, por ser incapaz de zelar pelo bem-

estar do filho como se espera de quem 

ostenta esse substantivo masculino, as 

hienas humanas sorriem do episódio em 

que a mãe de Zidrito vai dormir numa 

linha férrea, pois lá a água da chuva e os 

dejectos a escaparem das latrinas nunca 

atingiam os carris e sorriem ainda da 

passagem em que o pai, usando uma 

rede mosquiteira que se colocada sobre 

cama, pesca o filho depois deste ter sido 

engolido pelas águas da chuva.  

No ―Vagão Fornalha‖ as hienas 

também sorriem do instinto de sobrevi-

vência que leva um pai a traçar um plano 

de maneira que a sua família, no tempo 

da guerra dos 16 anos, pudesse colher 

vantagens dos diferentes lados. Neste 

contexto, um dos filhos do homem 

(João) alinharia para o exército da Freli-

mo, o outro (Acácio) alinharia para o 

exército dos matsangas, o terceiro 

(Jorge) iria se tornar padre no seminário 

e o pai, distribuidor de tarefas, cuidaria 

do gado bovino e enterraria os cadáveres 

da guerra. Além disso, as hienas também 

sorriem de Matate quando se suicida por 

não suportar a ideia de vir a trabalhar 

sob as ordens de um comandante cruel, 

Morteiro, o qual, por teimosia, levara à 

morte 141 rapazes na emboscada 

implantada pelos matsangas numa fer-

rovia.  

Em ―O Homem Espinha de Pei-

xe de Peixe‖ a ―cómica imagem‖ que 

também faz sorrir as hienas torna-se 

mais uma vez evidente: primeiro quando 

não compreendendo como uma espinha 

de peixe se encravara nas costas de Car-

los Samananga, o protagonista da estó-

ria, Bawuti e Marta, Doutores do Hospi-

tal Central, mandam chamar um curan-

deiro para lhes ajudar a resolver o pro-

blema e segundo quando Punhetchev, no 

meio da cavaqueira que tinha com 

Samananga, afirma: ―Vim aqui parar por 

ser acusado de masturba-me a pensar na 

mulher de um grande chefe… (…) Os 

gajos deram-me esse nome durante uma 

reunião no círculo. Apresentaram-me à 

população como um estuprador psicoló-

gico! (p. 84).   

 Estes são apenas alguns exemplos 

flagrantes que fazem com que as hienas 

também sorriem. Com isto, a escrita de 

Aurélio Furdela esmera-se em denunciar 

e criticar a ―passividade animal‖⁸ de 

todos aqueles que ocupando cargos polí-

ticos importantes ao nível de um Gover-

no mostram-se insensíveis aos melodra-

mas sociais. Por isso, a ridicularização 

dos Doutores deputados ou dos políticos 

em geral é um fenómeno permanente em 

(quase) todos os contos, pois eles, os 

políticos, à semelhança das hienas, ope-

ram em grupo por não possuírem a des-

treza e coragem necessárias para indivi-

dualmente arrancarem dos miseráveis o 

que a eles pertence.   

 Ao usar a hiena (no título e nos 

enredos) para substituir os dirigentes 

políticos, Furdela Fá-lo pelo facto de 

ambos os seres, neste contexto, possuí-

rem características comuns: ambos têm 

uma pelagem de cor castanha escura 

(com isto não pretendemos excluir as 

excepções, pois existem hienas, sobretu-

do humanas, com um outro tipo de pela-

gem); ambos têm um grito áspero, no 

caso dos políticos são os discursos irri-

tantes, redundantes, hipócritas, vazios e 

reveladores de pouca criatividade; 

ambos têm hábitos nocturnos, embora 

hajam durante a luz do dia (no caso das 

hienas humanas, tem a ver com as 

acções desenvolvidas nas sombras, as 

quais, algumas/muitas delas, resultam 

em ―segredos de Estado‖); ambas têm a 

capacidade de adaptação, o que, por 

exemplo, faz com que uma hiena conce-

bida para operar como ―servo da Agricul-

tura‖ ―opere sem quaisquer constrangi-

mentos‖ numa ―selva do Interior‖ e 

ambas são hienas vis, não possuem 

remorsos e não se importam com mais 

nada para além de satisfazer as suas 

ambições. 

 Parece-nos ser esta A Outra Face 

d’As Hienas Também Sorriem, de Auré-

lio Furdela.    

 

                                                                                         

NOTAS 

¹É a palavra que serve de entra-

da a um artigo de dicionário (Dubois et 

al, 1973: 610). 

²Entenda-se, dez vezes necessá-

rio.  

³Por Thais Pacievitch, extraído 

de infoesccola. 

⁴Os sublinhados são nossos.  

⁵Versos do poema “Lustro”, de 

José Craveirinha, in Cela 1.  

6Palavra formada por aglutina-

ção. Deriva de África, Brasil e Luso. 

⁷Chomscky, N. e Herman, E. 

(1976: 7). 

⁸Alusão a um dos versos do poe-

ma de José Craveirinha, ―Subida‖, in 

Xigubo (p. 25), no qual o sujeito de 

enunciação manifesta o seu descontenta-

mento pelo facto de as condições sociais 

no que respeita aos produtos de primeira 

necessidade, por exemplo, agravarem-se 

e os membros dessa sociedade [a nossa, 

logo se vê], manterem-se numa 

―passividade animal‖. Tal é a passividade 

das hienas humanas, em Furdela, mas 

também dos que delas são vítimas.  
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A imagem repre-

senta duas situa-

ções: miséria e 

uma espécie de 

“prisão domi-

ciliária”. As hienas 

também sorriem 

disto: do facto de o 

Homem estar a 

ferros e ser inca-

paz de se desem-

baraçar da 

miséria que lhe en-

volve. 
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AS PALAVRAS  
DESLIZAM PARA  
A SOMBRA 
 

 

quem poderá dizer as chuvas que o dia não escreveu 

quando o céu nos falar das palavras? 

as palavras que existem sobre o sul da música. 

 

quem poderá cantar no centro da noite 

 quando junto à chama adormecida crescer 

 o passo lento para o norte da música? 

a música que nos leva como o sol reondo a areia. 

NO ÚTERO DA NOITE 

Rogério Rodrigues 

clicrogerio@gmail.com 

No Útero da Noite é título da obra do poeta angolano João 
Maimona publicada sob a chancela da Editorial Nzila em 
2001. 
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GENEROSIDADE 
 

e folhas adultas fazem campanha 

em torno de uma colecção de epopeias 

vegetais. rústicas descem ladeiras. 

a passos com ímpetos de músicas 

desqualificadas na grandíssima festa 

de monarquia. e nasce vistosa 

temporada acima das plantações. 

um grão espesso: um continente 

que é lugar da carícia. ensebado 

espaço preservando deslumbrante 

perdão de quem por todas as epopeias 

assinou tumultos e magros abismos.  
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RELATÓRIO DE UM SÉCULO  

DE TORTURAS 
 

(…) 

os insectos da terra já não cantam a noite 

o sangue desperta as bocas cálidas da palma da terra 

a noite calca as cristas do dia entre traços ardentes 

e os meus dias estão com o suor do mar da escuridão fértil. 

 

gastaste as velas que gastam a superfície da memória. 

paraste o vento aberto ao peito da multidão estéril. 

regressaste ao silêncio sangrento dos naufrágios. 

e cantaste as cores do céu e o desespero das pontes. 

 

(…) 

MUTAÇÃO 

 

distintas luzes em mutação. 

profundo sopro consagrando 

a justiça da lágrima: 

a terra silvestre olhava 

para as estrelas com harmonia. 

e trocava a sagração de dezembro 

por sombras de janelas agrestes. 

 

(…) 
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IDENTIFICAÇÃO, 

PROTECÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO  

CULTURAL 

Em Moçambique 

Fotos: Eduardo Quive 



O Ministério da Cultura, dentro das suas 

atribuições, realiza o Inventário Nacio-

nal do Património Cultural, com vista à 

sua protecção e conservação.  

 

Pretende-se, nesta fase, identificar, 

sinalizar e proteger o Património Cultu-

ral Imóvel da Zona Protegida da Baixa 

da Cidade de Maputo, através da coloca-

ção de placas, de acordo com a Resolu-

ção Nº. 12/2010 de 27 de Abril do Con-

selho de Ministros, sobre a Política de 

Monumentos. 

 

Este trabalho está sendo conduzido com 

a participação do Município da Cidade 

de Maputo e da Faculdade de Arquitec-

tura e Planeamento Físico da Universi-

dade Eduardo Mondlane, com a asses-

soria do Arquitecto Gianfranco Gandol-

fo, contando com o apoio da Cooperação 

Espanhola. 

 

Com a participação das referidas entida-

des, pretende-se levar adiante um pro-

cesso que crie as condições para uma 

melhor protecção do nosso património 

edificado e permita evitar demolições e 

transformações radicais de imóveis pro-

tegidos pela Lei 10/88 de 22 de Dezem-

bro, sobre Património Cultural, por falta 

de conhecimento dos intervenientes 

acerca do seu valor patrimonial. 

 

Neste contexto e a partir do trabalho 

conjunto realizado pela Direcção Nacio-

nal do Património Cultural, pelo Conse-

lho Municipal e pela Faculdade de 

Arquitectura e Planeamento Físico 

(FAPF), em 2010, esta última publicou o 

Inventário do Património Edificado da 

Cidade de Maputo. 

 

Nesta primeira fase, utilizando o inven-

tário já realizado, serão identificados 

com placas um conjunto de trinta (30) 

edifícios e monumentos de particular 

interesse histórico, ambiental ou arqui-

tectónico, dezoito (18) dos quais cons-

tam dentro do perímetro da Baixa da 

Cidade de Maputo.  

 

Para facilitar a sua divulgação ao públi-

co, serão também colocados no períme-

tro da Baixa quinze (15) painéis conten-

do o mapa da área protegida e a localiza-

ção dos edifícios e monumentos conside-

rados de particular interesse. 

 

Com a mesma finalidade de divulgação e 

didáctica serão, igualmente, produzidos 

folhetos contendo informações essenciais 

sobre o património edificado da Baixa de 

Maputo. 

 

O trabalho de identificação de edifícios e 

monumentos abrangidos e protegidos 

por Lei e sua sinalização continuará não 

só na Baixa, como também noutras áreas 

da cidade de Maputo, em geral.  

 

Este processo será estendido ao patrimó-

nio imóvel nas outras áreas do país. 

 

Edifícios e monumen-

tos de particular inte-

resse na Zona Prote-

gida da Baixa da Cida-

de de Maputo 

 

1 - Mercado Central (1901 – 1903) 

2 - Centro Cultural Franco-Moçambicano 

(1898) - Hotel Clube (1917) 

3 – Estação dos Caminhos de Ferro de 

Moçambique (1908 – 1910)   

4 - Casa dos Azulejos (Anterior a 1879) - 

Sede da Câmara Municipal (1888) 

5 - Museu Nacional da Moeda (Anterior 

a 1866) – Considerado o edifício em 

alvenaria mais antigo de Maputo; Resi-

dência do Governo (1873) 

6 – Fortaleza (1955) Nossa Senhora da 

Conceição - Reconstruída no espaço da 

Velha Fortaleza  

7 - Conselho Municipal (1910 – 1947)   

8 - Monumento à 1ª Guerra Mundial 

(1935)   

9 - Sé Catedral (1936 – 1944)   

10 - Rádio Moçambique (1948) 

11 - Telecomunicações de Moçambique 

(Anos 1940)   

12 - Tribunal Supremo (1890) - Vila Jóia, 

residência de Gerard Pott, Cônsul do 

Transvaal (1890 - 1915); Museu Provin-

cial (1916-1933) 

13 - Imprensa Nacional (1904) - Em 

1932 integrou a Cadeia Civil 

14 - Monumento e estátua de Samora 
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Moisés Machel (1989) 

15 - Prédio Pott (1903 – 1905) 

28 - Biblioteca Nacional (1903 – 1904) - 

Repartição das Obras Públicas e a seguir 

Fazenda (1904 - 1964) 

29 - Correios de Moçambique (1904 – 

1905) 

30 - Casa de Ferro (1892) - Direcção 

Nacional do Património Cultural - Edifí-

cio pré-fabricado importado para servir 

de residência do Governador Geral da 

Colónia 

 

Fora da Zona da Baixa 

 

16 – Centro Cultural do Conselho Muni-

cipal (1939) – Sede do Instituto Negrófi-

lo 

17 – Monumento e Estátua de Eduardo 

Chivambo Mondlane (1989) 

18 – Monumento aos Heróis Moçambi-

canos (1979) 

19 – Prédio residencial Leão que ri – 

(1956) 

20 – Restaurante 1908 (1908) – Ex resi-

dência do Director do Hospital Central   

21 – Casa Velha (1908-1910)   

22 – Igreja da Polana (1962)   

23 – Vila Algarve (1934) – Ex sede da 

Polícia Internacional de Defesa do Esta-

do (PIDE) 

24 – Museu de Geologia (Início Século 

XX) – Museu de Mineralogia ―Freire de 

Andrade‖ (1943)   

25 – Palácio dos Casamentos (Anos 

1950) – Centro Cultural da Comunidade 

Grega   
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26 – Palácio da Ponta Vermelha (1895) - 

Anterior residência do Governador da 

Colónia   

27 – Museu de História Natural (1933) 

Ampliação (1965) – Já Museu Dr. Álvaro 

de Castro.  
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Lizette Chirrime, com dez anos 

nas artes plásticas é uma mulher que 

tem o mundo nas suas costas e na alma. 

O coração de toda a humanidade cabe 

nas suas mãos. Tudo isso tem luz na sua 

criação artística que se pode apreciar na 

galeria do Centro Cultural Franco 

Moçambicano, em Maputo, até o dia 05 

de Agosto. 

A exposição que abriu as portas a 

dois de Julho é a demonstração do dese-

jo da liberdade de uma artista que pinta 

com as corres de angústia. Uma angús-

tia, sem dúvida anoitecida, pois, o preto 

omite toda a claridade possível do ver-

dade da esperança. Parece que os luga-

res verdes, como os jardins, espaços 

onde tinha que se encontrar a paz espiri-

tual e o lazer são agora o refúgio do lixo 

e de toda a podridão humana.  

―Não respeitamos os jardins, lugar 

onde ficamos, tenho visto muito lixo, é 

uma tristeza vivermos assim, porque 

somos moçambicanos e poucos fazemos 

a limpeza da cidade‖ diz L27 interpre-

tando-se a si mesma nessa ―sinfonia da 

alma liberta‖. 

Os traços da Lizette ou L27 são 

incomparáveis na tradição moçambicana 

das artes plástica, prova de que a artista 

não está a procura, mas já achou a sua 

identidade. São dez anos de exercício 

criativo com pincéis, panos e tintas a 

fluir com a intimidade dessa alma femi-

nina que não tem poucas alegrias ―são 

meus gritos, as minhas lágrimas, aquilo 

que sou, a procura da libertação da 

minha alma.‖ 

Na verdade, L27 tem os olhos de 

quem penetra para além da superfície. A 

angústia, os gritos, o medo e o futuro 

incerto, são cenários que podem trazer 

essas telas. O azul, cor do planeta, é 

capaz de cessar sem que os homens 

notem o efeito das suas acções. 

E 
sta mulher carrega o mundo na sua alma e ainda pelas suas mãos assume-o con-

denado à própria acção do homem. É o preto, o azul, o vermelho, o saco e outros 

tecidos, incluindo as roupas usadas que fazem muitas vezes o lixo na cidade que 

essa artista encontra os alicerces da sua imaginação e criação. Chama-se L27, é 

moçambicana radicada na África do Sul a seis anos, desde a sua primeira apari 

        ção individual em 2004. 

L27: SINFONIAS  
DE ANGÚSTIAS 

Eduardo Quive 

eduardoquive@gmail.com 
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E não é a pena a natureza que 

sofre esses efeitos da força que o 

Homem demonstra, mas ele próprio 

pode extinguir-se e toda a vida moral 

estar a saque. ―Estamos a viver a perda 

dos valores, já não valorizamos o res-

peito ao próximo, ao lugar onde vive-

mos, mantermos os lugares limpos, 

cuidar desse espaço‖. 

A exposição ―A sinfonia da alma 

liberta‖ de L27 é uma prova de que a 

artista, a pesar de ter assentado os pés 

na cidade de Cabo, na vizinha África 

do Sul, a alma encontra a tranquilida-

de na terra onde conheceu-se como 

pintora.  

Porque todo o artista ao agarrar 

o seu instrumento artístico, antes do 

olhar social procura conhecer-

se a si mesmo, L27 assim rela-

ciona a sua arte e o que é: ―sou 

uma pessoa sensível, verdadei-

ra, então ando em busca da 

verdade, quando vejo as coisas 

a acontecer como estão me 

entristeço por isso a expressão 

das obras transmite esse senti-

mento. Nós já não nos respeita-

mo-nos, já não somos irmãos, 

somos da velocidade, consu-

mismo, já não confiamos em 

ninguém, não respeitamos os 

mais velhos.‖ 

 

Se não há respeito pela pessoa, e 

pela arte? 

―Não há respeito pela arte, por 

isso que refugiei-me na cidade de 

Cabo, aqui o artista murcha, murchei, 

aqui enquanto não fazer uma exposi-

ção ninguém te dá valor por mais que 

se conheça o teu trabalho as pessoas 

vão te colocando para trás se não tiver 

força de vontade as coisas não andam. 

Só com teu esforço as coisas aconte-

cem.‖ 

L27 angustiada e preocupada, 

ainda confessa a dificuldade que se tem 

de viver de arte, mas se ela ainda está 

viva, conclui ―é possível viver de arte‖. 

 



Alma Desalmada 

e “Sussurros 

Desalmados”… 

R 
uth Boane estreou-se 

como autora na lite-

ratura moçambicana 

com o lançamento do seu primeiro 

livro de poesia intitulado ―Sussurros 

Desalmados‖. Esses dizeres que 

soam a vozes de uma Alma Desal-

mada (pseudónimo da poetisa) são 

meras viagens à morte e ao amor. 

Há uma miscelânea de angústias e 

desejos numa poética que ainda pre-

cisa de identidade.  

Alma Desalmada decidiu 

expressar-se em livro que publicou 

sob a chancela da editora alternati-

va, Livaningo Cartão de Arte num 

acto que teve lugar na galeria do 

Centro Cultural Brasil – Moçambi-

que. Sendo assim, ―Sussurros Desal-

mados‖ já pode ser adquirido e 

lido… 

 

 

Fátima Langa 

conta estórias de 

amigos… 
 

― 
O Coelho e o Rato‖ da 

escritora moçambicana 

Fátima Langa já encontra

-se disponível, depois do lançamento 

efectuado na última semana de 

Junho no Infantário 1º de Maio em 

Maputo. Fátima Langa que já é reco-

nhecida nos meandros literários 

moçambicanos conta nesse livro, a 

história que cuja moral leva-nos a 

nunca trair a confiança de um ami-

go. A cidade de Maputo num tempo 

em que ainda se edificava e a zona 

da Ka Tembe constituem os cenários 

dessa aventura infantil… 

Sociedades de 

autores da CPLP 

debatem protec-

ção dos direitos 

dos artistas em 

Maputo… 
 

R 
epresentantes de enti-

dades de gestão e pro-

tecção direitos auto-

rais de artistas da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) 

estiveram reunidos em Maputo, de 1 

a 3 de Julho corrente, para o primei-

ro Congresso de Protecção dos Direi-

tos dos Artistas. O evento é uma 

organização conjunta do Ministério 

da Cultura de Moçambique e da fun-

dação GDA – Gestão dos Direitos 

dos Artistas teve participantes de 

Moçambique, Portugal, Angola, 

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e 

Brasil, (com a ausência de Guiné-

Bissau e Timor Leste). 

Em Maputo, os peritos das 

organizações de sociedades de auto-

res para além da discussão da pro-

tecção dos direitos dos artistas, ana-

lisaram a possibilidade de elabora-

ção de um quadro legal comum rela-

tivo aos direitos dos artistas, a eco-

nomia criativa e as suas oportunida-

des e o desenvolvimento de socieda-

des de gestão dos direitos do artista 

nos países participantes. 

Moçambique foi representado 

no congresso pela Companhia Nacio-

nal de Canto e Dança, Instituto 

Nacional do Livro e do Disco, Escola 

Nacional de Música, em nome do 

Ministério da Cultura. A pirataria, 

definitivamente, constitui um dos 

principais desafios do sector ao nível 

dos países presentes no encontro e 

sobre essa problemática Paulo San-

tos proferiu uma palestra... 

T 
eve lugar no passado 

mês em Maputo o 

segundo workshop para 

a reflexão sobre o mais popular estilo 

musical de Moçambique, a Marra-

benta. O evento organizado pelo Ins-

tituto de Investigação Sociocultural 

(ARPAC) juntou artistas, musicólo-

gos, bailarinos, jornalistas entre 

outros para a abordagem científica 

sobre a origem e evolução da Marra-

benta. Nesta edição o workshop con-

tou com a colaboração da Escola  

Nacional de Dança que em acção 

coordenada com o ARPAC, fez a 

demonstração coreográfica da Mar-

rabenta como dança. Esse envolvi-

mento tenta chegar com sucesso aos 

objectivos desejados que é da recolha 

de documentos e comprovativos 

necessários para chegar à verdade 

sobre esse ritmo musical em que o 

Governo Moçambicano pretende levá

-lo ao título de Património da Huma-

nidade junto da UNESCO, valor já 

atribuído à timbila. 
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“A Alma dos  

Iluminantes”  

― 
A Alma dos Iluminantes‖ é 

título de uma exposição 

colectiva de pintura, paten-

te na Mediateca do BCI, em Maputo. 

A mostra reúne obras dos artistas 

plásticos Francisco Vilanculos e 

Samuel Djive. 

Nesta exposição de pintura pre-

tende-se construir discursos reflecti-

vos em torno de figuras que impulsio-

naram a produção artística em 

Moçambique. 

As cores extravagantes lumino-

sas das telas, compostas por traços de 

movimentos, abstractos, surrealistas, 

impressionistas e futuristas, em linhas 

e cruzamentos contemporâneos repre-

sentam a continuidade do pensamen-

to artístico iniciado por gerações de 

outrora. 

Em ―A Alma dos Iluminantes‖ 

os artistas plásticos tatuam as imagi-

nações de poetas, escultores, bailari-

nos e músicos moçambicanos. 

II Workshop sobre a origem e  
evolução da Marrabenta... 

Isabel Novella 

lança primeiro  

disco 

A 
 compositora e cantora 

moçambicana Isabel 

Novella acaba de brin-

dar aos seus fãs com o seu primeiro 

disco de originais. 

O disco é um casamento entre 

os sonhos, as batalhas e as vivências 

musicais da artista ―quando crio a 

minha música, minha mente facil-

mente viaja por todos estilos musi-

cais, desde a música de raiz, como os 

típicos ritmos tradicionais africanos, 

aos estilos ocidentais: soul, jazz, 

funk, clássico, world‖. Disse. 

O álbum de Isabel Novella leva 

o celo da Native Rytms Produtions, 

sendo desta forma, a primeira artista 

pan-africana a lançar disco por esta 

editora.  



Magia na  
FESTA DA MÚSICA  
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Moçambique está em 

viabilização. 

Na percussão 

Samito Tembe portou-se 

bem diante de professor 

Neco Novellas e, como 

artista, esteve ao nível 

de tocar ao lado de um 

músico de qualidade rara nos tempos 

actuais da música moçambicana. Se a per-

cussão esteve ao nível do espectáculo, o 

mesmo pode-se dizer do baixista que 

assegurou-se calmo durante toda a festa. 

Thapelo Motsegwe dedilhava o piano que 

sabia responder na combinação dos 

improvisos de Neco, como só ele pode 

fazer ao lado do seu convidado, o saxofo-

nista holandês Steve Kaperman, um 

homem desconhecido pelos moçambica-

nos. Mas se depender da actuação no 

franco, Kaperman pode se considerar o 

saxofonista que toca a sensibilidade dos 

moçambicanos. Com os sopros que dava 

ao instrumento, ficava a ideia de que tira-

M 
úsica e festa. Duas mis-

turas naturais. É tradi-

ção africana a celebra-

ção dos melhores momentos e piores 

através do canto e da dança. A música 

para os moçambicanos, em particular, é 

um contorno natural ao estilo de vida. 

A primeira edição da Festa da 

Música decorreu no Centro Cultural 

Franco Moçambicano e no Jardim Tun-

duro, em Maputo, nos dias 21 e 22 de 

Junho. O evento que teve como figuras 

de cartaz os músicos Neco Novellas e 

Mingas contou ainda com a participação 

da emblemática banda musical Eyuphu-

ro que fechou o primeiro dia da festa. 

A mistura de gerações no mesmo 

palco, em momentos diferentes, deu-se 

com o espectáculo de cerca de 40 minu-

tos do músico Neco Novellas, que dentre 

o famoso tema ―Tchururriba‖ à ―Mariza‖ 

não deixou de apresentar seu mais 

recente repertório do álbum Munthu-

Somebody, cuja disponibilidade em 

Crítica 

Antonio Marcos – Wamangava Ntsantsantsa 

Cesário Matias 

nosmocambique@gmail.com 

O 
 aparecimento/

entrada no merca-

do discográfico 

moçambicano, a 

partir dos anos 

1990, de editoras como Vidisco, Orion, 

J&B Recordings – principalmente esta 

última – veio injectar novo ânimo e 

trouxe novas dinâmicas e oportunidades 

para a velha guarda da Música Moçam-

bicana, que, de alguma forma, encontra-

va-se marginalizada e à beira do esqueci-

mento, no que dizia respeito à edição de 

discos na era do CD. 

 

Antonio Marcos foi um desses 

artistas antigos (re)impulsionados pelas 

novas editoras. E, com este álbum, 

Wamangava Ntsantsantsa, experimen-

tou, provavelmente, o maior sucesso de 

sua carreira. Para além de outras boas 

músicas, o álbum contava na sua lista 

com o massivo hit ―Maengane‖, que cati-

vou tanto aos mais velhos aficionados da 

Música Moçambicana, antiga audiência 

de Marcos, como aos mais novos, ouvin-

tes que já estavam mais virados para a 

audição de música estrangeira. 

 

As produções da J&B Recordings, 

com uma postura muito Shangaan Disco 

(Xigumbaza) – provavelmente para 

emprestar algum ritmo às músicas africa-

nas da velha guarda, que sempre foram 

campeãs da falta de ritmo – nunca foram 

favoráveis à dinâmica própria da Música 

Moçambicana, em algumas músicas e 

artistas chegando a matar completamente 

as suas essências, contudo, em Antonio 

Marcos, elas, estranhamente, funcionam. 

E de que maneira! 

 

Wamangava Ntsantsantsa é pro-

vavelmente a obra-prima de Antonio Mar-

cos. Um misto de Marrabenta e Mussakazi 

fantástico. Composições fortes. E, claro, 

António Marcos em forma, com seu canto 

nasalado e delicado. 

 

No álbum, Antonio Marcos, talvez 

inadvertidamente, faz uma brincadeira 

divertida e perversa que aumenta o gosto 

do álbum. Na segunda música, ―Aloku 

Unirandza‖ (―Se Gostas de Mim‖), a 

mulher diz a Antoninho que, se ele gosta 

dela, então, que vá casa-la; e ele respon-

de dizendo para a mulher que não se 

preocupe, que ele irá casa-la. Na música 

a seguir, ―Honitekela Ntombi‖ (―Estás a 

Roubar-me a Rapariga‖) um homem 

queixa-se e lamenta-se do facto de o 

Tony (Antoninho) estar a roubar-lhe a 

mulher. E, logo de seguida, em 

―Maengane‖ (―Enganador/Mentiroso‖), 

a mulher vai aos Transportes Oliveira 

apanhar um autocarro para Maputo, 

atrás do Antoninho Enganador/

Mentiroso, que a tirou da casa dos pais, 

com a promessa de uma vida melhor, 

para, depois, migrar para a cidade capi-

tal, onde foi tocar violas, deixando-a na 

pobreza. 

 

É um álbum terno e divertido. 

Triste, também. No entanto, não tem os 

níveis altamente preocupantes de tris-

teza e depressão da Música Ligeira 

Moçambicana. 

 

Nos últimos anos, a Música 

Ligeira Moçambicana raramente foi tão 

cativante quanto em Wamangava 

Ntsantsantsa. 

va sua própria alma para o público. 

A festa da música, não parou por 

aí, depois de Neco subiu ao palco exter-

no Jazz P & the Next Generation com a 

surpreendente entrada de Dingzway, 

repper do Xitiku Ni Mbaula. A música 

regge foi penetrando no espírito 

―delirante‖ do público que ainda se 

levantou, mesmo quando à mistura do 

Hip Hop. 

A noite ainda era criança quando 

as 22 horas do dia se registavam. Nesse 

momento a banda Eyuphuro foi anun-

ciada. O povo vibrou e entrou para a sala 

grande do Centro Cultural Franco-

Moçambicano. Todos pensavam, ―vamos 

ouvir e ver a Zena Bacar‖. E efectiva-

mente a rainha dos rapazes da banda 

nortenha não se fez de rogada. Entrou e 

fez o exercício que apesar dos anos 

nunca se repete. Zena Bacar não conse-

gue poupar a arte para emocionar os 

que a prestam atenção aos gritos. Can-

ta, dança e reza. A língua é Macua, o 

evento dá-se na terra dos Rongas, mas 

a geografia é incapaz de ultrapassar a 

magia da arte.  E ainda bem que a Festa 

da Música não calculou as línguas para 

expor o melhor da nossa música, por-

que todos cabemos nesse país sem 

fronteiras que se chama CULTURA. 

Niosta Cossa 

nosmocambique@gmail.com 
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— Avô… Eu vou escorregar! — 

gritou a Matilde. 

 — Segura a minha mão! — pediu 

o avô António. 

 Os deditos rosados da menina 

procuraram a mão rugosa do avô, 

como uma flor, aberta em pétalas de 

seda, procura o ramo onde floresceu. 

O avô António, cheio de protec-

ção, envolveu a mão da Matilde na sua. 

Caminhavam, lado a lado, 

sobre o musgo humedecido do carrei-

ro. As pegadas de ambos desenhavam 

um trilho de ternura verde. 

Às vezes, a Matilde parava para 

colher uma ou outra flor, das muitas 

que floresciam ao acaso. 

— Esta é a mais linda! — excla-

mava. 

Compreensivo, o avô António 

ria daquela inocência. 

— Mas tu dizes isso de todas as 

flores que encontramos. 

A menina fingia não o ouvir, 

atenta a uma nova planta ou seduzida 

por algum pássaro em pleno ar. 

— Faz cócegas… — murmurou, 

deslumbrada, quando as asas azuis de 

uma borboleta roçaram, de fugida, a 

sua face — Olha, avô… Parece um 

pedacinho de céu a pousar de flor em 

flor. 

O avô António pensou, comovi-

do, em como a Matilde, ainda sem 

saber ler nem escrever, tinha dentro de 

si tamanha poesia. 

Desciam o caminho para a hor-

ta, com o sol a espreitar por detrás da 

neblina. A própria Matilde parecia um 

raio de sol, de tanta luz que exalava. As 

suas tranças pretas, da cor da terra, 

dançavam a dança das andorinhas na 

primavera. 

Aquele era um lugar muito 

especial, pois, pelas mãos do avô Antó-

nio e da pequena Matilde aí cresciam, 

em harmonia, goivos e alfaces, hortelã 

e malmequeres, couves e violetas, 

manjerona e amores-perfeitos… Havia 

também uma velha magnólia que, 

todos os anos, formava um teto de flo-

res brancas. 

Ao fundo, um pequeno ribeiro 

fugia sem pressa. As rãs coaxavam à 

tona da corrente que banhava os seixos 

e as raízes na margem. 

— Avô, posso regar os moran-

gueiros? — perguntou a Matilde. 

O avô António não teve tempo 

de responder, porque a menina corria 

já para o canteiro dos morangos. 

Um melro fugiu, de repente, 

para uma ramagem próxima. 

— Xôooo! — enxotou a Matilde 

— Vai-te embora, pássaro! 

— Sossega, há morangos que 

cheguem para todos. — disse o avô, 

com um sorriso rasgado, a acentuar-lhe 

as rugas queimadas pelo sol de mais de 

meio século de vida. 

A menina apanhou um moran-

go e estendeu-lho. 

— Toma, avô. 

O avô António agarrou-o cuida-

dosamente com os seus dedos ásperos. 

Sentia que os olhos se lhe enevoavam. 

Parecia ter nas mãos um pequeno cora-

ção a liquefazer-se de doçura. 

Vira a neta, dia após dia, cuidar 

das plantas com devoção. As mãozitas 

dela pareciam acariciar a terra que, 

dócil, se entregava aos seus cuidados. 

Do chão, brotavam flores e frutos reple-

tos de inocência e esperança. 

O avô António sentia um orgu-

lho enorme por ter conseguido ensinar 

a Matilde a amar a terra. 

— Avô, não comes? 

O avô António, ainda com o 

morango seguro entre os dedos, pareceu 

despertar de um sonho. A sua fé no 

mundo e nos homens renascia a cada 

nova gargalhada da Matilde, a cada 

novo olhar, a cada nova carícia das suas 

mãos pequeninas, a cada novo voo dos 

pássaros, a cada novo aguaceiro, a cada 

nova planta a germinar… 

— Avô, anda! Vamos plantar 

girassóis! 

Gritou, subitamente, a Matilde, 

esquecida do regador e da água que cor-

ria, mansa, no ribeiro. 

— Vamos! — concordou o avô. 

A menina saltou de contenta-

mento. A mesma borboleta de asas 

azuis volteou na aragem cheia de sol e 

subiu a pique, sempre sem parar, até se 

diluir no infinito. 

A Matilde acompanhou-a com o 

olhar e disse: 

— Quando crescerem, os nossos 

girassóis também haverão de chegar ao 

céu e depois vão ficar lá no alto a fazer 

companhia ao sol. 

O avô António enlaçou carinho-

samente a neta. 

Ficaram ambos de pés planta-

dos na terra húmida a observar o céu, 

onde, um dia, as pétalas dos girassóis se 

confundiriam com os raios de sol e os 

raios de sol se confundiriam com as 

pétalas dos girassóis. 

Lurdes Breda 

lurdes.breda@gmail.com 

MANHÃS DE ASAS AZUIS 

Foto: Dinis Muacho Lurdes Breda nasceu no concelho 

de Montemor-o-Velho, onde 

reside. Frequenta o curso de 

Línguas e Literaturas Moder-

nas – Variante Estudos Portu-

gueses, da universidade Aber-

ta. Foi premiada em vários cer-

tames literários nacionais e 

internacionais. É autora de tre-

ze obras literárias: ―O misterio-

so falcão de jalne‖, ―Asas de 

vento e sal‖, ―Zuleida, a prince-

sa moura‖, ―A outra face do 

luar‖, ―A Nuvenzinha Cor-de-

Farinha‖, ―O Duende Barnabé e 

as Cores Mágicas‖, ―O Abade 

João‖, ―O Piolho zarolho e o 

Arco-íris da Amizade‖, ―O Alfa-

beto Trapalhão‖, ―Para ti, Pai‖, 

―O Rap do Mar e outros contos 

de rimar‖, ―O Duende Barnabé 

e o Jogo geométrico‖ e ―Para ti, 

Mãe‖ e co-autora de outras sete 

(cinco das quais editadas no 

Brasil): ―Contos com Vinho 

Madeira – Cultura Madeirense 

na Forma Líquida‖, ―Folhas ao 

Vento‖, ―Casa lembrada, Casa 

Perdida‖, ―Rosa dos Ventos‖, 

―Amo de Ti – Cancioneiro 

Infanto-Juvenil para a Língua 

Portuguesa‖, ―Prémio Alquimia 

das Letras‖ e ―Prémio Valdeck 

Almeida de Jesus de Poesia – V 

Edição 2009‖. Com o intuito de 

promover a inclusão das pes-

soas portadoras de deficiência 

na sociedade, participa em pro-

jectos que englobam a literatu-

ra, a música e as artes de palco, 

em parceria com a APPACDM 

– unidade Funcional de Mon-

temor-o-Velho.  É, com fre-

quência, convidada para activi-

dades que visam a promoção 

do livro e da leitura, junto das 

escolas. Colabora em jornais e 

revistas de âmbito regional e 

nacional. 



N 
uma época não 

remota, na 

capital do 

império médio 

[…], o jovem 

escrevedor poliu as lentes de seus 

óculos e pôs-se muito bem sentado 

diante de uma folha branca do enge-

nho de dactilografar. Depois estalou 

os dedos como um saltimbanco que se 

estica, passou a língua sobre os lábios 

e, imprevistamente, milhares de vozes 

começaram a guerrear dentro da sua 

cabeça, vozes de pessoas, crianças, 

mendigos, astronautas, de mulheres 

que catam amêijoas; vozes de ani-

mais, pedras, cactos, de quadros fan-

tasmagóricos suspensos; vozes de 

vida e morte, de anjos e demónios. 

Era sempre assim, a sua cabeça era 

uma incalculável anarquia, cada ser 

murmurava o que lhe dava na cachi-

mónia, vezes tinha que parecia um 

bazar, com aquelas patroas que não 

conseguem amparar a língua, o dedo 

ou os olhos; outras vezes era uma 

assembleia, com coelhos e chicos-

espertos, elefantes dorminhões, rino-

cerontes pançudos e hienas com 

assaltos de risotas; trincheiras, fundo-

do-mar, paragem de transporte públi-

co em hora-de-ponta, espaço, imensi-

dão sideral, aí as vozes planavam em 

silêncio, áfonas, gritavam em escuri-

dão, eram leves, levitam, apócrifas. 

E o jovem escrevedor ficou só, 

com os ouvidos abertos, escutava 

àquela zurrapa, sem identidade, sem 

opinião, as vozes fluíam com mais 

vida do que a sua própria vida, pare-

cia encantamento, ele era tantos, tan-

tos outros dentro de si, não tinha 

rótulo, e pessoa tão calada que era, 

quem o visse certamente não diria 

que ele tinha muito barulho em sua 

cabeça. Suspirou um longo trago, 

pousou os dedos no teclado e escre-

Deus é amor 

Deus é como o amor 

A palavra 

A medida de todas as coisas 

As pessoas pensam e acredi-

tam que Ele existe 

Mas na verdade não existe 

Ele é apenas uma construção 

filosófica 

Para superar as nossas limita-

ções 

(Dizeres do professor Flores) 

 

 

O 
 céu daqui não 

demora a desa-

bar… eu sou 

daqueles que 

dá o que não 

tem: a vida e a morte. A morte e a vida 

são a mesma coisa: tudo é tudo ou 

nada. Sou a morte e a vida num mesmo 

ser. Sempre fui o que quis ser: a vida e 

a morte. E tu? Nada. Tu és um chão. O 

chão que suporta, impotente, uma 

Cidade Subterrânea. – Pensei, enquan-

to o Embraer descolava lentamente. 

Suspenso entre o céu e a terra, adorme-

ci como um antílope num deserto de 

caça! 

 

os meus mistérios. Não esque-

cer a terra mátria 

a minha fúria. Um marido 

traído 

 

Esta cidade é um poço de água 

suja. Enterrada ao longo do tempo. 

Rochas e pedras preciosas banham as 

suas paredes seculares. O brilho de 

uma história longa para contar. O 

sabor de uma erupção vulcânica num 

misto de fogo e cinza. As suas praias 

celestiais. O calor e a frescura a abraçar 

gentes de sorrisos carnavalescos num 

CADERNOS DE HAIDIAN 
 

Pessoas caladas têm muito 
barulho em sua cabeça 
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Pedro Pereira Lopes 

pedrolopes.isri.ap@gmail.com 

sussurrar apressado das bicicletas. O 

rio dos bons sinais gritando de suas 

águas cantadoras. O Índico vestindo-

lhe uma blusa de azul mar. os pescado-

res com as suas redes cheias e as vozes 

famintas. O eterno kalimani. – A misé-

ria da gente daqui! 

Vou titubeando, titubeando 

enquanto o aparelho voa sem parar: 

Não é um povo que se combate. Mas 

sim uma ideologia assassina represen-

tada por uma cambada de gente que 

dia após dia desilude o povo que o 

escolheu e que o sustenta. Uma ideolo-

gia aparentemente humana mas que 

não passa duma pura falsidade. Pen-

sando assim, juro que as minhas ideias 

não serão vistas com bons olhos… vive-

mos num mundo em que, diante duma 

calamidade, cada um luta por si, procu-

rando a sua própria salvação. Ninguém 

se atreve a enfrentar o mal em nome de 

todos. Honestamente, um mínimo de 

esforço colectivo seria a melhor arma 

para nos salvarmos do abismo em que 

nos encontramos. Talvez Deus o diga. 

Talvez melhor não deixar tudo nas 

mãos d‘Ele. Talvez melhor não acredi-

tar n‘Ele. 

Lá vou eu. Com os meus pés de 

férias pisar a areia branca. Em busca de 

quê? Sei que ninguém pode salvar-se 

sozinho. Mas também sei que ninguém 

pode ser livre às custas dos outros! 

Espero que o vento do mar traga salva-

ção a esta cidade subterrânea e empes-

tada. 

- Meu Deus! 

Construir ou destruir Não sei 

dar Conselhos Nem dizer palavras 

bonitas Muito menos escrever versos 

de amor Mas sei alertar aos meus 

compatriotas que limpem a poeira nos 

seus sapatos para que não cometam 

erros políticos devastadores. 

 

*Excerto “A Cidade Sub-

terrânea” (AEMO, 2011) 

23 de Dezembro  
– A Partida* 

Élio Martins Mudender 

nosmocambique@gmail.com 
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veu: ―Os livros…‖! […] Pausa! Outra! 

Outra pausa longa! Silêncio, o mais 

profundo silêncio cantava-lhe em 

silêncio. As vozes, aquelas vozes mal-

ditas, já não conversavam, nem 

sequer uma, e o escrevedor quis olhar 

para a sua cara estúpida, e sentiu um 

baque no estômago, vibrante, uma 

fome de ansiedade… Ah!, agora estava 

só, era só ele, ele só, sozinho e mais 

ninguém, chupou os dentes, parecia 

um rato, apagou as palavras que 

escrevera. ―Hoje estou sem inspira-

ção‖, ouviu alguém assobiar ao seu 

ouvido. ―Não!‖, disse ele, ―… Um copo 

de água já me aviva as ideias.‖ Mas 

não avivou, o escrevedor exasperou-se 

consigo mesmo, nem sequer um hai-

cai, três simples versos de menos de 

vinte sílabas!, que desperdício de cria-

tividade. 

Naquele dia o escrevedor de 

destinos jurou que não valia o título 

que carregava, e todos aqueles súbdi-

tos e residentes do jardim imperial 

que o consideravam nobre, génio que 

rimava às almas dos fracos, que escar-

necia dos altivos senhores da corte, 

que tinha a paixão na veia em vez de 

sangue. O escrevedor estava determi-

nado, deixaria tudo, o que conquista-

ra até àquele momento, a sua modesta 

multidão de apreciadores, os anos 

perdidos em estudos, mas, de que lhe 

valia aquilo se não tivesse uma musa? 

O jovem escrevedor sorriu, pensou na 

mulher que admirava com cuidado, 

com muito afecto, como pudera 

esquecer… As vozes, ele ouvia-as 

novamente, falavam dentro dele. 

Escolheu uma voz, ouviu-a: ―Somos 

tantos que o meu nome é Legião‖ – 

escreveu. 

(Obs: A epígrafe deste texto é 

da autoria de Ângela Scarlette, com a 

devida vénia.) 

http://http:/www.facebook.com/angela.scarlette
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“Há várias Áfricas… Essa África que eu conheço sobrevive por um espírito de solidariedade, de abertura e de respeito com os outros.” 
 

Mia Couto 
In: Jornal Notícias (24 de Agosto de 2011) apud Site Educarparacrescer.com.br 

É 
 manhã cedinho. Cheira 

terra nua, descarnada 

como o rio dos sonhos em 

busca da sua foz, essa foz 

dos nossos sonhos, todos 

juntos feito dedos duma palma acariciando 

tetas dos montes Alpes. O vento traz a sau-

dade astuta duma serenata entoada pelos 

pássaros madrugadores, qual pio igual ao 

de um xirico? A cacimba descreve mean-

dros em corpos pelados, igual baobá jamais 

se viu deitado nestes grãos de areia de 

Outubro. 

 Um rosto macua espalha seu odor, 

perfeito cálice duma tulipa de verão. Da 

brancura da sua face, completa tela sem 

pincel, soam os cantos dos ritos de inicia-

ção a sobra do embondeiro. Hoje vai haver 

o jogo das escondidas, o azul dos céus de-

nuncia. Correm barrigudos meninos atrás 

dum arco de bicicleta, desenham trilhos de 

felicidade com a ponta dos pés. 

 Os caranguejos espreitam das suas 

grutas, tímidos como donzelas. Os grilos 

ensaiam o seu canto entre as mãos. Sim, vai 

haver roleta a noite inteira, já não dá para 

disfarçar. As mamanas saem em busca de 

água, seus potes crescem nas roscas dos 

seus crespos cabelos alongados por novelos 

trilhados na pressa da noite de núpcias. 

Uma roda se agiganta debaixo da ma-

fureira, mistura-se com alaridos e passos 

desencontrados. A nipha chocalha na ca-

beça dos amantes desta roda de etanol. As 

viúvas fortificam os nós das capulanas para 

não trair a ira dos defuntos.  

 No meu bairro, não temos outra 

maneira de comemorar a dádiva da vida, 

essa graça divina, senão contemplar os be-

los frutos de Deus feito monge defronte a 

cruz ou anjos disputando lugar para tocar a 

harpa celestial. É assim todos os dias. 

Nunca nos cansamos de olhar para as mes-

mas coisas, mudando apenas do prisma 

óptico. Diz a lenda, no dia em que alguém 

se cansa, consigo se cansa a vida toda. Por 

isso não nos cansamos nunca de olhar a 

cada manhã, dia e noite… de olhar para as 

mesmas coisas, mudando segundo o 

período do dia: as vezes mais verdes, ora 

cinzentas, quiçá escuras; mas sempre as 

mesmas coisas, contempladas com o 

mesmo amor. 

 No meu bairro, a felicidade é água da 

nascente, jorra como cachaça do alam-

bique. Por isso ficamos assim, sem pressa 

de fazer nada, senão olhar para isso que 

Deus nos deu: os carros que passam, as 

pessoas que vem e desvem, as coisas que 

acontecem e desacontecem… é sempre as-

sim, a cada momento, nova coisa para ale-

grar-nos a vista. Dizem os mais velhos que 

todos nascemos unidos com as coisas do 

nosso bairro, por isso guardamos uma cica-

triz debaixo da barriga para nos recordar-

mos do chão que pisamos. 

 Essa lenda é mais antiga que o al-

godão branco que o velho ancião traz na 

cabeça, mas continua sempre fresca na 

memória dos residentes do nosso bairro. 

Essa frescura é igual a água de lanho da 

Zambézia, as ondas da praia do Tofo, em 

Inhambane, ao frio picante de Lichinga. 

Mas dá prazer sentir a sua brisa. Sente-se 

com religiosidade, bem igual ao sacratís-

simo rosário. 

 Diz-se que quem assim não sente 

deve ter uma pedra no lugar do coração ou 

um cérebro da cor da noite, escuro como o 

carvão de Moatize. Caso contrário, só pode 

ser maldição do destino. Ou os avós desre-

speitaram as culturas ancestrais, talvez os 

país tenham feito amor com lâmpada 

acesa... qualquer coisa assim, natural não 

pode ser. Aqui o normal é tirar sapatos, 

bater a palma da mão direita na da 

esquerda, dobrar joelhos e uma vénia do 

formato do arco-íris. Coisa diferente, não! 

 Por isso somos abençonhados. As 

nossas mulheres, gordinhas como celeiros 

do tempo da colheita, guardam lindos 

rostos por detrás daqueles lenços das sextas

-feiras; as nossas filhas fazem as comidas 

mais deliciosas de se comer com os dedos, 

em casos de comer a mão, como a tradição 

manda; os nossos filhos nunca nos aban-

donam, vivemos juntos até a velhice. Isso é 

muita sorte, é belo como o rosto de mus-

siro, é fascinante. 

 Vivemos em pequenos cogumelos e 

nascemos os filhos do tamanho das estrelas 

do céu, tamanho em quantidade, porque 

olhamos ao céu em todas as noites de lua 

cheia. Contemplar aquela paz de duas for-

migas perseguindo-se uma a outra na sinfo-

nia da madrugada alegra aos espíritos. Aqui 

não precisamos de deitar farinha branca 

sobre as raízes das acácias rubras porque 

somos irmãos da sorte. Nós e a sorte nas-

cemos da mesma barriga. Por isso somos 

abençonhados, temos a maior descendên-

cia, maior que a os grãos do mar todos jun-

tos. 

 Aqui diz-se que não haverá a 

próxima encarnação porque vivemos todas 

as encarnações juntas, tudo ao mesmo 

tempo. Há espaço e oportunidade para 

tudo. Por isso alguns têm a cara de jacarés, 

ainda que outros tenham seus próprios 

jacarés, outros a cara de elefante, avestruz, 

girafa e ainda outros nem têm rosto, uma 

vez que andam entulhados em fuligens 

diferentes sempre sobre o rosto. É essa di-

versidade que forma harmonia e beleza de 

nós mesmos. Somos felizes assim, assim 

mesmo. 

 Assim acreditamos que essa nossa 

terra é o paraíso que caiu dos céus. No dia 

da queda viram-se duas miniaturas de 

sexos diferentes correndo uma atrás da 

outra, contam os mais velhos. Não es-

peramos outro éden porque já temos o 

nosso e procuramos não exigir muito para 

não ofender os nossos adeuses, porque 

uma ofensa a eles é despedida na hora. 

Quem quer ter filhos da cor da coruja? Ou 

da sapatilha da televisão? 

 Ninguém! Também assim respon-

demos quando perguntaram-nos «quem 

quer que se instale uma indústria de pro-

dução de automóveis neste bairro?», 

numa dessas consultas que têm acontecido 

aqui e acolá movidos por sei lá quais inter-

esses, dissemos «ninguém!». De ind-

ústrias só aceitamos moagens para que as 

nossas esposas descansem de farinhar no 

pilão, isso cria calos que atrapalham na 

hora em que elas procuram a felicidade 

que nós os homens delas guardamos por 

detrás das nossas costas. Por isso aceita-

mos as indústrias moageiras. As outras 

não. Desfigurariam o rosto do nosso 

bairro, toda esta beleza. Primeiro, seriam 

desmatamentos até morrer todo este belo. 

Segundo, seriam filhos de rostos da cir-

cunferência por excesso de mão-de-obra 

estrangeira. Ademais tem essa de produzir 

carros, assim os nossos burros e camelos 

ficam desfuncionados, sem tarefa nem 

emprego, desafectados, sem carinho, só 

com o som e a poeira poluidora dos carros. 

 De carros basta o do sóTavares, o 

branco da moagem, armado em paquera-

dor. Também quem resistiria anos e anos 

de serviço no nosso bairro sem se 

apaixonar pelas nossas filhas? Ele não é 

culpado. Perdoamo-lo. Só não aceitamos 

essa coisa de bater com a mão direita dele 

cheia de pó branco da moagem na bunda 

das nossas mulheres. Não o informamos 

de cara só para não criar confusão e depois 

desarmonizar essa harmonia que se vive 

aqui no bairro. Isso não seria bom, os 

adeuses nos despediriam. Esta seria a 

nossa desgraça, morreríamos de tristeza 

parece a neve das europas. Nasce feliz e 

morre triste, pisada, triturada nas pas-

sadeiras até não ser nada.  

 Essa coisa de não ser nada, estar 

assim como não existir ou desistir, não 

deve ser boa coisa. De imaginar que tudo 

isto que escrevi nesta carta anónima li no 

teu rosto, ó mulher, dá-me frio na barriga. 

Que afectuoso é o teu rosto?  

Mukwarura nasceu no 

Hospital Central de Maputo. 

Estreou-se com o romance 

Nykonkwe – a reforma da 

prostituta (AEMO, 2010). 

Consta das antologias Esta-

mos juntos: 25 anos, 25 con-

tos (Edições Tenacitas, 

2011), Jóia Niassa – Metá-

foras do Ventre (Papiro, 

2008), Esperança e Certeza 

II (AEMO, 2008) e Espe-

rança e Certeza I (AEMO, 

2006). Ganhou um certifica-

do de honra na II Mostra de 

Jovens Criadores da CPLP 

(Luanda, 2011) e o prémio 

FUNDAC (2009), na catego-

ria Rui de Noronha. É 

actualmente Assistente 

Estagiário na Universidade 

Pedagógica. 



Ricardo Bezerra 

ricardobezerra@ricardobezerra.com.br  
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A INTENSIDADE DO “ACASO CAOS”  

N 
ão sou crítico 

literário, pois 

admiro o que 

escreve o 

Escritor 

Hildeberto Barbosa Filho. Porém, ao 

fim da leitura de um livro, quando este 

arrebata as emoções, fazendo com que a 

circulação sanguínea alcance níveis que 

proporcionem a erupção vulcânica, 

materializada no suor que inunda o 

corpo, dando sensação térmica aparente 

de larva que consome tudo por onde 

passa, sinto uma necessidade extrema 

de externar, na escrita, o que senti com 

aquela leitura, eternizando o meu 

pensar. 

Ao ler ―acaso caos‖ de Bruno 

Gaudêncio, poesias, onde prefiro 

extirpar esta conotação de ―jovem 

poeta‖ ou de que ―está maduro no 

exercício poético‖, já que entendo que 

todos que escrevem são poetas, 

independente da idade, porque o sentir 

poético depende do olhar à escrita, do 

gosto por determinada leitura e, 

também, do momento em que o leitor 

está para ler. Augusto dos Anjos ao ter 

sua morte anunciada foi dito que nada 

havia se perdido, enquanto poeta. Quem 

o disse, para não exaltar seu nome, deve 

está revirando a cova! 

A intensidade do ―acaso caos‖ 

começa pela sua inclusão em seis dos 

poemas apresentados, destacando-se o 

que atribui o título do livro, fls. 45, desta 

edição lida, onde a imagem do amor e 

seu conflito são permeados pelo 

relacionamento a dois, usando o autor 

―nós‖. 

Esta reflexão nos conduz ao 

estudo numerológico do seis, onde é 

perceptível no citado poema que o autor 

se identifica muito mais com ―nós‖ do 

que o ―eu‖, colocando a sua preocupação 

com o bem estar das pessoas, 

visivelmente percebido na relação 

exarada pelo autor. 

O ―acaso caos‖ em seis poemas do 

autor condiz com o seu perfil pessoal 

para o numerológico, por ser o número 

indicado aos Mistérios Maiores, do 

amor-sabedoria e da glória. 

Cultura é algo que já não mais se 

questiona neste Campinense arretado! 

Ele vem aprimorando-a a cada dia; até 

mesmo pelo seu caráter, digno de uma 

personalidade humana integrado pelos 

veículos da matéria: físico, vital, 

emocional e mental. Aliado a isto, 

completa-se com o espírito.    

Algumas virtudes do número seis, 

tais como: Sentimentos de Amor, 

Fraternidade, Paz, a Incansável busca de 

Deus, responsabilidade, teimosia, 

disposição, dar e ser conselheiro, ser 

sonhador, magnetismo, atração, 

simpatia, amizade, beleza, pureza, 

sensibilidade, companheirismo, 

compaixão, acolhedor, são visivelmente 

encontradas na leitura de ―acaso caos‖ e, 

até mesmo, no próprio ser Bruno 

Gaudêncio. 

O autor confiou no ―acaso‖ e 

venceu, sendo imprevisível, sem refletir 

pelas conseqüências e que na 

probabilidade lançou o ―caos‖ como 

forma de manejar as palavras e fazer 

com que elas fossem ingeridas pelo leitor 

causando-lhe uma revolução interna, 

reflexiva. 

Bruno Gaudêncio surge como a 

natureza divina de ―caos‖, a primeira 

divindade a surgir no universo, de difícil 

entendimento, quando na verdade esta 

leitura é mudança de idéia. 

O ―Itinerário da desordem 

interna‖ é a própria estrutura da 

divindade. A mais antiga das divindades. 

Pai de Tártaro (abismo), Gaia (Terra) e 

Eros (cupido - o mais belo entre os 

deuses). Significa o vazio original do 

universo. 

O trajeto numerológico e divino 

do autor é um olhar diferente onde o 

poema é vida, vagando no vazio do caos, 

onde a ―Retina‖ demonstra uma 

sensibilidade do poeta e sua pintura 

estética da poesia como a razão de tudo, 

onde tudo pode; até mesmo superar a 

razão. 

O abismo ―bruniano‖, nesta ótica e 

leitura pessoal, compreende uma 

sonoridade neste ―ossos‖ que habita na 

casa eterna como um grande enigma da 

vida. Como tratar o tema? Sutilmente 

Bruno Gaudêncio nos transporta a uma 

nova leitura dos nossos ossos. E esta 

sonoridade tem leitura similar em 

―pequena canção do caos‖, levando à 

Terra um propósito momento de que o 

vazio foi extirpado.  

 

A narrativa mística, divina, 

entendida na leitura ganha corpo em 

―geolírica‖ por entender a divindade 

Terra na sua essência de ―alma‖, possível 

de se livrar do caos humano, através da 

poesia. 

Ler Bruno Gaudêncio e colocar no 

papel a visão numerológica e mística da 

sua poesia, na noite de São João, onde a 

fogueira queima vida outrora, dando 

vazio ao universo, é de se ter ―a urgência 

do vento‖ para que o nevoeiro exalado 

seja substituído pelo sonho do poeta em 

ter seus olhos coloridos por nuvens que 

não brincam de sol. 

 

 

Sutilmente Bruno 

Gaudêncio nos 

transporta a uma 

nova leitura dos 

nossos ossos.  



         Julho de 2013     Poesia 
29 M’saho 

Não consigo respirar. 

Fome de vento em mim vai crescendo como emerge a lua nas terras mais altas. 

Estes machados de fogo que me doem na alma do tempo escancaram o meu ronco diabolizado. 

 

Tenho os pulmões a subirem-me para cima, o ar arrancando-me a fragrância dos  sentidos  sensatos desta febre. 

A narina vai empedrando. O coração bomba o ar em seu lugar, esta demência de órgãos vai-me fazendo viver 

mais do que devia. Sim, mais porque em cada segundo que continuo cá menos estou aqui. 

 

Opiária sou destas mastigadas fomes que rumam a transcendidas  viagens. 

 

E eu não sei se chegam a um destino ou a um vazio. 

Poesia confundida com o erotismo das notas 

Que despem o movimento dos corpos esventrados 

Da própria alma que os esqueceu, 

Jorram suadas notas de sal. 

Em nós, em todo espaço que nos ausenta. 

Tocam-se... Tocam corpóreas sensações melodramáticas. 

Sem pausas, 

Sem semibreves, 

Apenas música de corpos. 

Escalas abandonadas na razão 

Mais profunda do sentido. 

Poesia em movimento...  

 

O bambolear do peito se confunde com a frieza vagarosa 

Das horas lentas que desafiam o infinito 

Amontoado monotonias ao delírio rouco duma alma febril 

Não sei permanecer nesta odisseia 

Nesta sonata em corpos vazios 

 

O vento intrigado com o sopro indistinto 

Experimenta ruídos insólitos 

Falecem vórtices de esperança  

No oásis da alma perdida 

Que se estatelou na escuridão dolente duma sonata 

Que insiste resgatar da barbaridade 

Da vida declinada 

Os corpos vazios  

Um poema que devora 

Passagens do nada  

Dias acesos em paredes do nada 

Vaidades desnudadas 

Silêncio relutante 

Exala-se o tempo 

Em fios quaiaqueis 

Na memorável existência 

Tudo sobre o amor nos naga 

Resta-nos apenas lunetas, 

Lunetas e ferramentas. 

Asfixia Lírica 

Sonata em corpos vazios 

Deixa-me exprimir tudo à minha maneira 

Não me peças para que melhor me entendas 

Olha-me apenas como sou, valho mais verdadeira 

Não procures em mim o que não entendas, compreendas. 

 

Olha-me levemente e me  verás pura e inteira 

Por mais razões e conclusões que despendas...  

Não sustentas a realidade verdadeira e derradeira 

Dizes-me mentirosa, falsa, espero que defendas. 

 

Que culpa tenho de falsa parecer se não sou, ou 

De saber fingir, mas representar pessimamente? 

Deixa-me navegar neste fingimento sem idade. 

 

Quem finge permanece verdadeiro, verdadeira sou, 

Mas quem representa tem uma procura valente 

E, eternamente encontra novo ser, nova personalidade. 

Deixa-me ser o que eu sou 

No coração-da-cidade soltam-se espaços geográficos, 

Que te decifram em todas formas, 

Vibram áureas sensações antigas, e tudo me sobe… 

Afunda-se o tempo em pesadas linhas poéticas 

Que também te reencontram impávido  

Nas ruas das minhas memórias. 

Cala-se tudo. 

Vertem momentos. 

Só eu e tu deambulando em venenosas viagens.  

Exorcizando o húmus de nossas essências  

Que nunca voltarão a ser o que eram,  

Mas, eu continuo a ser o que era… 

…ė impossível ignorar os atalhos recurvados da única avenida da minha reminiscência! 

Memórias  

Um soneto é como um escorpião 

A primeira quadra é a cabeça, (o majestoso) 

Na segunda quadra temos o coração 

No primeiro terceto o coração ainda é vigoroso 

 

No segundo terceto temos a conclusão 

Que é o veneno mais perigoso 

É a sinopse de toda confusão, 

O desvendar do raciocínio mais luminoso 

 

No escorpião, o ferrão mantém 

Todo o veneno, e no soneto meto 

Toda ideia no fim do último terceto. 

 

O escorpião é como o soneto 

Os dois mostram a fúria que contém 

E provam no fim, indo mais além.  

O escorpião e o soneto 

POESIA INÉDITA 
DE HIRONDINA 
JOSHUA 

Moçambique 



 

 

 

 

Caro poeta, 

 

N 
asce a cidade como outrora. A tipicidade das 

manhãs por estas terras deve ser o retrato real da 

outra face divina. Entretanto, só na vida dos 

pobres assalariados a monotonia impera. Noutros lugares, onde a 

surdez dos homens para com as flores perfumadas da quietude 

virou uma deficiência, se quer pode-se falar dessa paragem. Os 

dias ainda sabem ser criativos e capazes de gerar grandes surpre-

sas para um povo que não anseia mais que a própria barriga. 

Fora isso, a cidade das acácias tem sido mais enlouquecedo-

ra. Neste lugar o tempo come os nossos restos como se os nossos 

mortos se revoltassem. Tudo fruto do eterno desconhecimento. De 

resto isso vem de nós. A incansável procura do melhor leva-nos ao 

pior. Num mundo que se pariu do saudosismo, ressurgiu das 

cavernas um antigo xitukulumukumba.  

As horas. Olhamos para o relógio como se olhássemos para 

a vida. Na verdade, a vida come-se nesses segundos que nos 

tomam toda a liberdade. Toda a existência e o ciclo terreno trans-

formou-se em escassas horas de contentamento fingido. Aí está a 

poesia. No eterno abraço ao tempo como a salvação do caos dos 

nossos dias.  

Aqui a guerra é uma ameaça, qualquer dia, o inverno volta-

rá. Alguns mostram-se preparados para o caos, mas os jovens, 

esses ainda sonham com o sol, nas noites de lua cheia, em fim, o 

cessar da lua minguante é um intento que supera toda a lucidez. A 

instabilidade pior que a da barriga vazia, só mesmo as armas a 

calaram as vozes famintas. 

Apesar de qualquer pesar, não é sobre tudo isso que o solici-

to comunicação. É sempre um gosto inexplicável abraça-lo, caro 

amigo, embora por via desses kilobytes da pobreza hereditária. Ai 

de nós a internet se apagar entre a fúria do mundo que se incen-

deia! É esta a outra versão que a máquina do tempo criou, mesmo 

resolvendo, a controvérsia é incontornável. 

Sei que por vossas terras a convulsão entre os homens chove 

como os raros granizos. Na ausência do tão caro cachimbo, esse da 

paz, qualquer mbangue vale a pena. E porque os homens vão para 

além dessa lucidez espontânea ainda se me cabe indagar sobre um 

provável amanhecer. Como se olharão esses homens, mulheres e 

crianças depois da astúcia dessa embriaguez a que passamos a 

chamar o despertar? Há quem diga que é o prenúncio de uma 

revolução. Mas a maior revolução, meu poeta é da alma, o espírito 

faz toda a diferença.  

O descontentamento que subiu o muro do mundo está sobre 

nós próprios embriagados na atitude revolucionária. Estamos far-

tos de nós mesmos. Em verdade ainda digo, o descontentamento 

subiu o nosso próprio muro e na pior exaustão do desespero, 

espirramos todo o fumo com a nicotina sobre todos os nossos 

sonhos. Tudo se enche no vazio.  

A Índia por exemplo, não tem mais estômago para as águas 

de Deus. Parece que até os lugares mais sagrados sangram. As 

águas transformaram-se em sangue e os peixes em excrementos 

humanos, isso que somos na inércia. De resto são falácias, meu 

grande e velho amigo. A solidão aguça a criação, e somos crianças 

repetidas vezes, como se a infância não envelhecesse. O meu único 

medo, revelo-te, é que se comam pelos envelhecidos de mente, os 

restos de humanidade que ficaram: as crianças. E por fim, até por-

que não me resta mais nada neste enlouquecimento, encerro esta 

missiva tecendo em jeito de adeus as palavras que nunca me saem 

da alma: a saudade é a única amizade do homem. 

Na insistência do mar com a pedra, 

de fluir em sua face tardia, 

tudo é promessa que a hora adia 

e que o tempo inato não quebra. 

 

Tudo é extremamente exato e notório 

nessa intermitência do gesto. 

E meus olhos julgam e já protesto. 

Desprovendo um possível ócio. 

 

A costa se esvai ao chão. 

A noite íngreme desatina? 

Cai a maré junto à escuridão. 

 

E já desponta o dia (na noite ida) 

paira a luz no vão, 

na insistência do sol com a vida. 

Leonardo de Paula Campos 
 

“ALMA DE 
BRINQUEDO” 

A dúvida visitou minha noite 

    e espalhou seus segredos. 

  De súbito, acordei meus olhos, 

      para enxergar os sonhos 

   e despertar as certezas. 

Eduardo Quive 

eduardoquive@gmail.com 

A cada sol é mais notória 

essa quase impressão de que tudo foge. 

Realidades heterogéneas 

e, por demais, longínquas. 

 

Agarramos nossas próprias diferenças. 

 

No liberto céu dos pássaros 

é tão bonito: 

O voo, a vida, a própria liberdade. 

No entreaberto céu dos homens 

é tão pasmo: 

os ruídos, a fumaça, os próprios pássaros. 

 

E eis que quedo ao horizonte 

mas, então, me vejo perdido.  

Só quando a morte chegar 

      ganharei o mundo. 

 

E deste mundo, só abrigaremos uma leve 

lembrança, 

um olhar uniforme 

e uma saudade horizontal, 

     da forma mais inocente 

          por desconhecida que existe. 

 

E já agora, enclausurado no mármore 

esquecido e gelado, na lembrança de que 

nossos corpos são fé e nossa existência ainda 

um precário mistério, convivo a fio com minha 

/própria reticência: 

este dilema sem morada ou descanso. 

Leonardo de Paula Campos é poeta brasileiro de Cataguases, Mi-
nas Gerais. “Alma de Brinquedo” (2010) é seu livro de estreia de 
onde foram extraidos estes poemas. (E-mail: lepcam@gmail.com) 
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C 
hude Mondlane, 

Chico António, 

Edmundo Matsiela-

ne e Nico M'sagarra 

retomaram à parti-

lha de experiências ―bebidas‖ noutros 

cantos do mundo num projecto que já 

criou nome na praça intitulado 

―Trânsito‖. Só que desta vez, ao contrá-

rio da temporada passada em que o 

evento foi no Teatro Avenida, na sexta-

feira, 05 de Julho, os músicos tocaram e 

cantaram no Auditório do Centro Cultu-

ral Franco – Moçambicano em Maputo. 

O saxofonista Zé Maria foi o con-

vidado do primeiro evento desta tempo-

rada de ―Trânsito‖.  

O reencontro entre os integrantes 

do projecto foi um momento de criação 

e recriação de sons num ambiente de 

interactividade com o público, pois com 

o projecto pretende-se, para além de 

entreter, libertar sentimentos e mostrar 

o que cada um colheu nas suas 

―caminhadas‖ musicais pelo mundo… 

 

OS ARTISTAS: 

CHUDE MONDLANE 

Chude Mondlane nasceu em Nova 

Yorque e cresceu na África Oriental, mas 

considera Moçambique como sua 

―casa‖. É uma cantora inovadora e uma 

―poderosa‖ vocalista que desafia 

―padrões‖ e rótulos. Na sua música 

conhece-se o mundo desde a mistura de 

jazz, soul, funk, gospel até ao samba, 

salsa e estilos de música da África Aus-

tral extraídos da makwayela e marra-

benta. Ela é verdadeiramente uma artis-

ta do Afro-Jazz Moçambicano! 

Estudou coreografia, dança 

moderna e voz em Filadélfia, onde se 

tornou solista numa companhia de dan-

ça e mais tarde estudou Ballet Clássico 

em Moscovo. Ganhou prémios em festi-

vais internacionais e trabalhou com 

grandes nomes como: Hugh Masakela, 

Abdulha Ibrahim, Roberta Flack, Mar-

cus Miller, Lenny White, Gito Baloi e o 

grupo a-capela de Gino Sitson ―Vocal 

Deliria‖. Chude está presentemente a 

trabalhar num teatro experimental em 

peças de Jack Water e Produções Allied 

e na cidade de Nova Yorque e ao mesmo 

tempo canta no coro activista Rev. Billy 

e a grupo coral ―Life After Shopping.‖ 

CHICO ANTÓNIO  

Chico António Nasceu em 1958 no 

distrito de Magude província de Maputo 

no sul de Moçambique, ele cresceu no 

internato da missão de S.Jose de Lhan-

guene e quando tinha 9 anos de idade 

torna-se solista de um coro de 50 pes-

soas na igreja ao mesmo tempo que se 

inicia na aprendizagem do trompete e 

solfejo durante 12 anos. 

Entre 1979/1992 ele fez parte de 

grupos que compunham musica com 

base em ritmos tradicionais moçambica-

nos tais como: Grupo Instrumental n°1 

de musica ligeira, RM (grupo da Rádio 

Moçambique) e Orquestra Marrabenta 

Star de Moçambique e faz tournées para

(Inglaterra, Holanda, Itália, França, Por-

tugal, Suécia, Noruega, Dinamarca, Zim-

babwe, Guine Conacry, Cabo-Verde e 

outros...). 

Em 1990 ganha o premio Desco-

bertas da RFI (Rádio França Internacio-

nal) e recebe uma bolsa de estudos para 

estudar técnicas bases de piano, arranjos 

e captação de sons em estúdio. Ele con-

sidera Manu Dibango o mentor que lhe 

aconselhou a concluir seus estudos e a vol-

tar para Moçambique para pesquisar e 

incentivar outros músicos a trabalhar e a 

fazer progredir a musica moçambicana a 

partir dos ritmos tradicionais de Moçambi-

que. 

Desde que gravou o seu primeiro e 

único CD em1991 gracas a RFI e a Maison 

des cultures du Monde Chico tem trabalha-

do em laboratório de experimentos de 

fusão de instrumentos e ritmos tradicio-

nais com instrumentos e ritmos modernos 

incentivando os profissionais e a nova 

geração a trabalhar nessa direcção de for-

ma a encontrar uma maneira de estar e ser 

do músico moçambicano.  

EDMUNDO MATSIELANE 

Edmundo Matsielane nasceu em 

Maputo. A sua carreira musical inicia na 

vizinha Republica da África do Sul integra-

do no extinto grupo de Reggae Black Peo-

ple Choice. De regresso a terra natal, 

Moçambique, em 1994 alinha se ao grupo 

de dança Bonga Mbilo para aprender a 

tocar tambores. Fez teatro em vários gru-

pos e abandona teatro quando ‗e convidado 

a integrar o grupo ASAGA [1994-2000].  

No fim do projecto ASAGA integrou 

o projecto MOZURBE, um grupo com 

instrumentos fabricados na base de objec-

tos reciclados, produzidos pelos elementos 

do grupo. Com MOZURBE faz digressão 

para a Franca e alguns países da África 

Austral.  

Em 2007 deixa Moçambique para 

residir em Berlim, Alemanha onde conti-

nua sua actividade musical e de estilista. 

Na Alemanha deu sua contribuição na per-

cussão no álbum CICONIA CICONIA do gui-

tarrista moçambicano Cremildo de Caifaz. 

NICO M'SAGARRA 

Nico M'Sagarra (percussionista, 

autor, compositor, cantor) nasceu em Pau 

(França) em 1970 e passou uma parte de 

sua infância no Brasil. Ele conserva desta 

época o gosto pelas viagens, pelas línguas 

e um amor total por esse país cuja música 

o toca profundamente. 

Após alguns anos de aprendizado 

no conservatório de Pau, ele se vira para a 

bateria jazz e, a partir da idade de 17 anos, 

trabalha como autodidacta as percussões 

afro-cubanas e brasileiras, cultivando 

assim uma grande polivalência que ele 

põe a serviço da canção. 

A partir de 1993, após uma licencia-

tura de letras e línguas, ele se consagra 

inteiramente à música de palco e estúdio. 

Fundador dos grupos de m.p.b. ZONE 

SUD (em 1994) e de salsa SI SENOR (em 

1996), com os quais gravou vários discos, 

ele acompanha em trio desde 1995 a can-

tora Marilis Orionaa, com quem já gravou 

seis cds e viajou pelos 4 cantos do mundo. 

Ele também tocou e gravou com o poeta e 

músico Olivier Deck e toca regularmente, 

desde 2007, com o grupo franco-

marroquino AFLAK. Também colaborou 

com a banda juvenil do grupo Olodum 

(Brasil), e com o saxofonista da Lituânia 

Vladimir Chekassin e o pianista russo Yuri 

Kustnetsov. Mora em Maputo desde 

Setembro de 2012. 

ZE MARIA  

É uma das referencias do jazz  

moçambicano cjo temas englobam jazz e 

tradicional influenciado pela base de per-

cussão do norte de Moçambique, do qual 

assume que a sua mente musical reside no 

norte. Saxofone, flauta e xigovia, per-

cussão são algumas das áreas de execução 

preferidas pelo músico. Os instrumentos 

tradicionais por si todos são produto da 

sua criatividade [construção]  

TRÂNSITO...  
AGORA NO FRANCO 
MOÇAMBICANO 

O projecto “Trânsito” está de volta. Pela 

segunda vez artistas de renome na música 

voltam a partilhar suas experiências de com-

binações melódicas com o público. O primeiro 

evento teve lugar na sexta-feira, 05 de Julho, 

porém, não no bar Modaskavulo como acon-

teceu nos meses de Fevereiro e Março passa-

dos. Desta vez foi no Centro Cultural Franco - 

Moçambicano… 


