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Este artigo é uma homenagem a Dionísio  de Halicarnasso, considerado ofundador da crítica literária. Dionísio nasceu na Ásia Menor, em meadosdo século I a.C. e terá deixado este mundo provavelmente pelo fim do sécu-lo I a.C. ou início do século I.Viveu em Roma desde 29 a. C. onde ensinou gramática e conviveu com escrito-res gregos e latinos. Diz a Wikipédia, que “a sua importância como crítico e estetaé grande, tendo renovado o gosto pelos clássicos gregos e latinos através de umexame severo e sereno das qualidades artísticas dos bons escritores.”Ora, aqui se define a mais importante tarefa do crítico literário, s saber, “o exa-me severo e sereno das qualidades artísticas dos bons escritores”. Realmente, é aessa tarefa que se dedicam os críticos que conhecemos, uns já falecidos, outrosainda a respirar a vitalidade das palavras lidas. Dos outros “escritores” não seocupa a crítica, por não terem oiro a ser depurado no crisol da ensaística, e por-que os pseudo-escritores, pela sua afronta moral contra o Templo da Literatura,demonstram um espírito interesseiro e, como é óbvio, nunca aceitam uma críticanos moldes acima alinhavados: severa e serena.Infelizmente, em 43 anos de independência, a Academia angolana não foi ca-paz de produzir um único crítico profissional, que, com regularidade se pudessededicar à crítica literária, e capaz de “um exame severo e sereno das qualidadesartísticas dos bons escritores”. As análises e apresentações que passam pelospalcos dos lançamentos das obras têm um carácter saturadamente laudatório. Eo único ensaísta cá da terra (porque a ensaística sobre a Literatura Angolanavem-nos sistematizada de Lisboa, Porto, Coimbra, ou Brasil e tem um viés pater-nalista), Luís Kandjimbo, não encontrou o tal suporte académico que falta nopaís dedicar-se completamente à arte de esmiuçar os livros aqui saídos, tendo fi-cado limitado ao horizonte temporal que a vida lhe permitiu abarcar. Análises surgidas em órgãos da imprensa local e produzidas esporadicamen-te por mera carolice não formatam a história da ensaística literária, por falta derigor científico e por misturarem alhos com bugalhos, como é o caso da tentati-va gorada de Norberto Costa considerar Rosária Silva a primeira romancista an-golana, quando a única obra desta autora, Totonya, não entra propriamente naclasse da narrativa literária, por demérito de composição estético formal e de-feitos de linguagem. O caso de Mário Joaquim Aires dos Reis, da Universidade Katyavala Bwila,Benguela, que já publicou neste jornal, é um fenomeno raríssimo de um cultordas Letras que faz crítica com a mesma paixão que Dionísio fez no seu tempo.Restrito a um campo diminuto de autores da nossa Literatura, espera-se de Má-rio Reis se consagre com uma obra monumental como a Formação da LiteraturaAngolana, de Mário António, limitada temporalmente à sua época.Este vácuo crítico profissional e académico na ensaística literária tem preju-dicado o progresso qualitativo da Literatura em Angola. Não são apenas os jo-vens autores que dela necessitam para rever procedimentos, estruturação téc-nica e caminhos a seguir para o constante apuramento literário das suas obras.Alguns “escritores” indevidamente galardoados com prémios de literatura nopaís dela também necessitam para se lhes provar porque é que nunca produzi-ram obra de excelência. Não há (ainda) ensaísta em Angola com coragem para isso. A nossa socie-dade é (ainda) acrítica a todos os níveis e não tem havido espaço, nem quali-dade no Ensino Superior em Angola para produzir e custear este tipo de ta-lento profissional.Dois jovens estão a dar os primeiros passos (com bastante convicção) nestedomínio: Joaquim João Martinho e Hélder Simbad. Deram já provas de inusita-do empenho ao produzir textos ensaísticos aqui publicados. Para dar mais co-ragem aos dois, o Jornal Cultura tem a dizer que o principal requisito paraquem pretende cultivar este domínio é o mesmo dos tempos de Dionísio deHalicarnasso: a leitura crítica das obras que vão saindo no mercado e das queo passado deu à estampa. Trabalho árduo. Mas, sem esse trabalho, não podehaver crítica da Literatura.

José Luís Mendonça

O vácuo da crítica literária em Angola



Odesenvolvimento em qualquerpaís do mundo só é alcançadocom base nos recursos huma-nos. Por esta razão, os governos de todoo mundo estão constantemente preo-cupados com a educação e formaçãodos seus membros.Todo o conjunto de elementos queenvolvem o processo educativo e a for-mação dependem das políticas e doscurrículosdelineados pelo governo,tendo a primazia de determinar os ob-jectivos a serem alcançados do curto,médio e longo prazos em função dasua realidade socio-económica, cultu-ral e tecnológica.No contexto da educação na reali-dade africana, é muito notória a estag-nação, não há progressos significantesnas políticas educativas traçadas pormuitos governos, não progridem parao desenvolvimento, o que retarda emgrande medida a evolução no campoeconómico e social dos países.A estagnação não aponta para afalta de preocupação pelos governosquanto a educação, mas a ausênciade políticas versadas para a educa-ção de qualidade e de aplicação derecursos suficientes para dirimir aexclusão escolar.Construir escolas para todos osmembros da sociedade, tendo osmesmos direitos e colocar os meios eas ferramentas disponíveis na apren-dizagem, de acordo com o modelopretendido (formação geral e técni-co-profissional).Narealidade, podemos afirmar quea maioria dos governos constroem es-colas básicas, médias e universidades,mas, não dispondo de equipamentosadequados para a aprendizagem (bi-bliotecas e laboratórios), resulta queos currículos concebidos possuemmaior pendor teórico, faltando a parteprática e profissional.Não existe verdade sem a prática: aÁfrica, para o seu desenvolvimento,depende de um trabalho profundo dosgovernantes, que devem reconhecer aeducação e a formação do homem co-mo o pilar do processo, vincularemgrande parte dos orçamentos não ape-nas à construção de escolas, mas tam-bém à criação das ferramentas de umaaprendizagem qualitativa.Os factores de conflitos internospor razões políticas e étnicas, bem co-mo a falta de democratização efectivade alguns países, continuam a ser de-terminantes na influência negativa daeducação para todos e de qualidade, aexemplo da República Centro Africa-na, República Democrática do Congo,a Nigéria e o Burundi.Estudos sobre a educação apontamque as crescentes ondas de violência

em África e no mundo em geral são re-sultado de determinadas culturas queevoluíram desde os primórdios atéaos tempos actuais, sem passarem poruma fase de educação sistemática; es-te factor aumenta a onda de descon-fiança quanto ao futuro do continente.Quanto maior o número de membrosda sociedade que crescem fora do sis-tema escolar, maior é o índice de vio-lência  e do atraso no desenvolvimen-to das comunidades.Combater os grupos armados igual-mente com o uso de armas é outro factorde desestabilização dos governos docontinente africano que, por esta forma,não centralizam os recursos na educa-ção, sendo grande parte dos recursosutilizados para combater os rebeldes.Como resultado, a escassez dos re-cursos para a educação, a dispersãodas crianças e dos jovens, a destrui-ção dos bens já existentes, colocandoos governos em situações de perma-nente estagnação para o progresso eo desenvolvimento.Para se alcançar a estabilidade nocontinente e caminhar para o desen-volvimento, os governos devem ul-trapassar todas as barreiras que pro-porcionem a exclusão escolar, isto é,promovendo uma educação para to-dos e de qualidade, aplicando grandeparte dos seus recursos financeirosneste fim.A revisão dos currículos escolares edas políticas educativas com a criaçãode infra-estruturas e o processo deensino com carácter prático e nãoapenas teórico é preponderante parauma formação abrangente em todosos domínios da actividade humana

(Agricultura, Indústria, Tecnologia deInformação, etc.).A educação e a formação de recur-sos humanos deverá ter como finali-dade a criação de condições parauma produção de bens que susten-tam os países evitando assim emgrande parte as importações, neces-sários para a exportação de produtostransformados internamente com ouso de recursos materiais (matéria-prima e indústrias locais).

____________________
Francisco Lopes é Licenciado em Histó-

ria pelo ISCED-Luanda, Mestre  em Gestão
e Administração Escolar pelo ISCE-Odive-
las –Lisboa, Doutorado em Ciências Pe-
dagógicas pelo ICCP- Havana- Cuba.

Professor das cadeiras de História de
Angola, Desenvolvimento Curricular e
Ética e Deontologia Profissional na Área
de Ciências da Educação no Instituto Su-
perior Kangonjo de Angola- Luanda.
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CINCO POEMAS DE EUGÉNIA NETO
Agostinho NetoSabes, meu amor que eu sinto que tu vens em todas as manhãs.Ainda ela é um arco-íris e eis-te vestido de lilás na gama dos azuis O azul era a tua cor predileta! Eramde azul diáfano os véus com que me envolveste quando escreveste na cadeia do Portoa tua poesia lírica para mim e ma ofertaste escondida no invólucro de um maço de cigarros quando eu te fui visitar à cadeia.OPide passeava para cá e para lá.Num ápice de segundo estendeste o braço do outro lado da mesa e puseste-o ao lado do meu cestinho branco que me servia de carteira.O meu coração parou quando cobri o maço com a mão.Recordas-te? Mais tarde já em liberdade quando subíamos os pinhais na Praia das Maçãs como tu sorrias complacente do meu jeito infantil quando bebia a cora luz, o brilho doverde e das margaridas como estrelas.- Eu era o electrão saltitante dos metais que ao tocar a tua mão induzia a correntes de perdão –E o nosso amor maravilhoso era mais puro e luminoso que o fogo de todos os sóis! Como foi tão curtoo tempo para nós.
Lisboa, 21 de Março de 1998

Sempre chega o dia da verdadeQuando a manhã se anuncia lavada de nuvenslímpido o céu - o vento aclareando tudo - é que o dia da verdade chegou.Então tremem os mentirosos os cobardes os criminosos.E a manhã radiosa mais não édo que uma consciência.
Lisboa, 1998

SilêncioQuando os poetas não cantam como o galo o apontar da madrugada é que o povo perdeu os seus bardos.Os arautos lassos imolam-se no silêncio.
Luanda, 29 de Agosto de 1998

DesejoSe os raios vermelhos da aurora contivessem a amizade, a lealdade, a modéstia e a bondade eu pediria ao sol que em par abrisse as suas cores sobre Angola inteira em cada despontar de um novo dia.
Luanda, 29 de Agosto de 1998Em SetembroAh! Agostinho Neto que nos venha um canto que faça irromper todas as fontes e se juntem num só caudal. Que esse canto seja o canto da Terra a circular em todas as raízese a germinar em todas as árvores.Que sejao oxigénio vivificador que alimente a combustão dos nossos corações tão tíbios.

Ah! Agostinho Neto envia ainda para nós a chama ígnea do teu amor por Angola e sustém os que lutam por ela!
Luanda, 2 de Agosto de 1998

Homenagem de SaudadeQue música entoar-te neste diaPai da Pátria que fundasteCertamente já não avé-mariasmas uma música impetuosa prenhe de verdade que penetre os recônditos da consciênciae rasgue os véus da calúnia com que te envolveram!A Nação chorou-te um ano inteiro nesse pranto de GounotEra uma vibração pungenteeram os melhores que te choravamE eu aprendi a chorar cantando como faz o Povo aos seus mortosAgora, e já, o tempo é da verdade e ei-la irrompendo em catadupas.
Lisboa, 23 de Março de 1998(Durante um ano inteiro, entoou-se no Paláciodo Povo ao iniciar o crepúsculo, a Avé Maria de Gounot,cuja músicase espalhava ao redor num choro de saudade)  
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JORGE GUMBEMetamorfose significa mudan-ça, a transformação de umser em outro ou seja de umaforma em outra. Tive desde muito ce-do um grande fascínio pelo texto deKafka (1883 – 1924), a Metamorfose,onde o corpo se torna estranho ao ho-mem que o habita. Desde a minha ex-posição “Mitos e Sonhos” realizado em2005 no Salão Internacional de Expo-sições do Museu Nacional de HistóriaNatural em Luanda, o tema do Embon-deiro abordava a metamorfose: o valorsimbólico da árvore conduzia à fusãodos corpos entre si e dos corpos com oespaço e os objectos. Durante anos omeu objecto de estudo foi o significadosimbólico dos mitos, do imaginário, auma viagem no espaço nos enquadra-mentos utilizados. Trata-se de um diá-logo, que dou continuidade, com o te-ma da metamorfose e da fusão.As Metamorfoses são óptimos tra-tados sobre a condição humana emmeio às relações sociais modernas. Osprincipais temas propostos por Kafkasão a realidade social contemporânea,o capitalismo selvagem, a opressãoburocrática das relações trabalhistas,a vida urbana avassaladora, os confli-tos ideológicos, a fragilidade do ho-mem frente aos problemas quotidia-nos e principalmente a correlação en-tre utilidade e significância nos deter-minismos de valor que foram o pontode partida para a motivação a esta re-cente exposição. O tema é uma proble-mática que me toca enquanto artista.Para mim trata-se de provocar e mos-trar a força poética da metamorfoseque é convocada pelo artista no intui-to de provocar um confronto inéditode seres e formas, portadoras de umabeleza estranhamente nova. Quer di-zer, fazer a realidade mais interessan-te fruindo-lhe o lado mágico, estranhoou irreal. Representar no espaçoaqueles factos que escapam ao estrita-mente racional e se instalam no nossoquotidiano, fazendo natural o que pa-ra outras culturas seria mágico, sobre-natural ou inacreditável. Metamorfoses das formas docu-menta as contínuas transformaçõesda forma ao longo do meu desenvolvi-mento artístico, a partir da fase desen-cadeada pela exposição “Mitos e So-nhos” em 2005, que foi uma espécie demanifesto, tido como um marco emminha trajectória. Fruto de um traba-lho sofrido, metódico, sistematizado eelaborado ao longo de dez anos queantes de sair a público foi reflectido

com base em discussões em Angola eno exterior em vários espaços, parti-cularmente académico. Foi uma ex-periência muito interessante, queme motivou a continuar nesta pers-pectiva. Pois, é necessário que o ar-tista africano como me identifico,assuma as suas responsabilidadesperante o mundo e dar uma outra vi-são do artista contemporâneo e so-bretudo de África. Naquela exposição, assumia, de vez,mudanças significativas – e irreversí-veis – na concepção formal de meustrabalhos. Se antes a minha represen-tação do humano tendia ao tradicio-nal, com contornos mais nítidos, apartir dali, minhas figuras, apesar deainda reconhecíveis, se entrelaçam aelementos da natureza. Vou procurarinspiração à estas memórias da minhainfância, das histórias sobres seresmisteriosos, e nestes últimos anos te-nho pesquisado o significado míticodo embondeiro e da Kyàndà, “géniosda natureza”, a divindade das águas,para as populações da Ilha de Luandae com outras designações no imaginá-rio popular angolano. A árvore embondeiro, é um símbolocultural para muitas populações an-golanas. A sua forma convida-me parao fantástico, a uma viagem no espaço,provoca-me a despoletar uma imagi-nação para além do real que me per-mite criar tempos e temporalidades,recriar mitos que, por vezes, se sobre-põem numa espécie de palimpsestosliterários e pictográficos. Assim, sãoconvocados para o centro desse pro-duto final que é a pintura, elementoscósmicos e mitológicos como o sol, fon-te de energia ígnea; o chão telúrico; aságuas da Kyàndà; e o metafórico ar daimaginação criadora. Opero elementosdeste tema com a consciência de que,por intermédio deles, faço um tipo deresistência capaz de impedir o apaga-mento das marcas identitárias cultu-rais de determinadas comunidades so-cioculturais do meu país, que resisti-ram a assimilação cultural imposta pelocolonialismo e no pós independênciatêm dificuldades em fazer face as cor-rentes modernistas e a globalização.Quero alertar o público para a ur-gência de Angola não deixar de cultivaros seus mitos e sonhos, aspectos im-portantes para a sua existência. Contri-buir para um questionamento da so-ciedade angolana e reflectir no seu pas-sado, no seu património cultural e his-tórico e poder usá-lo para perspectivaro seu enquadramento na sociedademoderna e contemporânea e afirmar-se com uma identidade própria no

mundo cada vez mais glo-balizado. Utilizando a me-táfora, a minha obra, ape-sar de se basear na culturapatrimonial, está contex-tualizada aos problemas dasociedade contemporânea.Existe em Angola um ricopatrimónio cultural, resul-tante da interculturalidadeque hoje se confronta comoutros desafios, nomeada-mente com o da integraçãonum mundo global, deter-minante na construção dasociedade angolana actual ecujos efeitos estão na basede muitos debates não pacíficos.Defino a minha obra como feita porum africano com uma visão aberta aomundo, onde se pode observar umreencontro entre várias culturas, ten-do em conta a minha vivência e expe-riência de vida nos vários continentes,o africano, o europeu e o americano,onde as cores e as formas se entrecru-zam e se transformam em múltiplascombinações. Procuro introduzir no-vos conceitos e um vocabulário na ar-te contemporânea angolana, por ou-tro lado, demarcar as diversas etapasda minha obra pictórica e impressaem um arco temporal e, ao mesmotempo tentar expor quais as motiva-ções, as múltiplas inter-relações como meio externo assim como as reper-cussões, no artista, da passagem docarácter representacional da paisa-gem para a utilização de uma lingua-gem expressionista visando criar umapaisagem interior, expressionista, daalma humana.Uma janela como representação doportal da alma entre exterioridade fí-sica e o mundo interior. Considerotratar-se de um arquétipo junguiano,o de interpenetração entre o mundo

físico, percebido pelos sentidos, e omundo espiritual, o inconsciente, e aconseguinte transposição da noção derealidade do indivíduo para a sua psi-que, uma vez que para Jung e seus dis-cípulos, o artista sempre foi tanto uminstrumento quanto o intérprete doespírito da sua época (Jung, 2005). As minhas, são figuras representa-das pelo embondeiro (mbondo), árvo-re das savanas tropicais, particular-mente em Angola, que está sempre so-frendo ventanias, perturbações e an-gústias pelo avassalador egocentris-mo do homem em ocupar o seu espaçoe ambiente a ponto de se extinguir. Defacto, está sempre presente na minhaobra em forma de poesia visual comoinvocação aos estragos causados pelotransgressor para preservar a culturaangolana em tempos de reviravolta.Surge então nele uma necessidadevisceral do abraço e do calor humano,da dor de pensar no ambiente naturalque ficou destroçada, da saudade in-finda e com ela aparecerem os sereshumanos e peixes interagindo entreeles, sublinhados pela cor intensa epela objectivação de um sentimento,que se resiste a trivialidade. Desta vez,

A METAMORFOSE DAS FORMAS 
“Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, 

encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num insecto monstruoso.”
Franz Kafka (1883 – 1924), in Metamorfose.

Exposição individual de pintura,
patente no Instituto Camões



O que fizeram com a nossa identidade?É com esse questionamento que o artista Angel IHOSVANNYapresenta PAISAGEM QUEIMADA, exposição inaugurada naQuinta-feira, dia 28 de Junho de 2018, na Galeria MOV´ART.Resultado de uma Residência Artística que o artista realizouem Luanda durante 30 dias, as obras resultam da atmosfera deuma Luanda actual, focando-se na história da cidade que tem si-do queimada com a construção de grandes fantasmas que colo-cam o verdadeiro “EU” de Luanda à sua margem. Um desenvolvi-mento precoce e precário que tem queimado os rostos de identi-dade da cidade, onde a beleza natural das paisagens iconográfi-cas tem sido violentada pelo acompanhamento do modernismo.
ANGEL IHOSVANNY BIONascido na província do Moxico em 1975, Ihosvanny é autodi-dacta e Membro dos chamados Movimento dos Nacionalistas(único movimento, não oficial, de artes plásticas em Angola), in-tegra-se na nova geração de artistas angolanos nascidos depoisda independência.O foco do seu trabalho centra-se nas principais questões ligadasao urbanismo, físicas (infra-estruturas, poluição visual e sonora,consumismo) e psicológicas (comunicação, relações interpessoais).Tem mais de uma dúzia de exposições feitas (individuais e co-lectivas), em Angola, Uganda, EUA, Brasil, Espanha, Itália, França ePortugal.Integra várias colecções institucionais e privadas, entre elas:Fundação Sindika Dokolo, Fundação Ellipse ou Fundação PMLJ.

as figuras se auto-erigem em pontosfulcrais das composições ao tempo queremetem tanto aos desafios existen-ciais do artista — a dor da separação oua alegria do reencontro no espaço.A Metamorfose das Formas preten-de mostrar que é crucial estarmos de-vidamente preparados não só para asmudanças em nós mesmos, mas tam-bém para as transformações que ocor-rem nos outros e tudo que isso advém. _________
Notas:
Kafka, Franz. (2009) A Metamorfose.

Editorial Presença. Barcarena, Portugal 
Jung, Carl Gustav (2005) O homem e

seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, (15ª edição).
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colmo, Reino da Suécia (1984), Diplo-
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estrangeiro. Também tem desenvolvido
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Actualmente é Professor e Director
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ADRIANO DE MELOAcidade e a sua evolução foram esempre vão ser preocupaçãodos artistas, pois mostrar àspróximas gerações as mudanças queocorreram numa determinada socie-dade é um legado crucial, para com-preender a forma de pensar de umaépoca. Com este pensamento em focofoi feita a exposição “Ser Cidade”, umarepresentatividade da criação e da suaforma de ver Luanda. Para este trabalho, exposto até opróximo dia 27, na galeria do BancoEconómico, foram convidados os ar-tistas plásticos Cristiano Mangovo,Nelo Teixeira, Ricardo Kapuka e PauloKussy. Cada um com um olhar diferen-te e uma visão própria do que é Luan-da, os criadores mostraram, em dife-rentes tons, o quão importante é darao público uma noção das actuais mu-danças sociais.Sob a curadoria de Sónia Ribeiro, aexposição surge também como um de-safio para os próprios artistas, quetêm de propor reflexões sobre o seuconceito existencial de cidade. Os fo-cos são direccionados para os seus de-safios, contradições e demagogias deuma cidade moderna, que está emconstante mudança. As várias conexões que podem sur-gir entre os indivíduos da zona urbanatambém ganham destaque em muitosdos trabalhos expostos. Cada um dosvisitantes vai poder observar a inte-racção entre estes, assim como os tra-ços que os distinguem e os tornam pe-culiares na evolução do próprio con-ceito de cidade.Com entrada gratuita, a exposiçãopode ser visitada de segunda a sexta,das 12h00 às 19h00, ou sábados das10h00 às 13h00. “Ser Cidade” reúnemais de 28 obras de pintura, desenho,instalação, escultura e videoarte. Oobjectivo é levar o público a questio-nar o que significa a cidade para eles, oque é ou o que a torna tal. Será o mo-dernismo, a estrutura urbana, ou há“algo” mais que a torna uma cidade. Mas o que é SER cidade? Para Cris-tiano Mangovo criar está exposição éfazer um exercício do equilíbrio depoder, assim como das suas contradi-ções, entre uma sociedade que estáem constante mudança e o questio-namento da mesma. “Desenvolvi-mento e evolução não são forçosa-mente sinónimos, mas não se contra-dizem”, justifica.Para Ricardo Kapuka, “Ser Cidade”é a representação das diversas reali-dades da vivência humana e do seu

quotidiano. A exposição, contínua, éuma forma de levantar questões perti-nentes, mas não verdades absolutas,usando os meios visuais e plásticos, nacriação de conteúdos que documen-tam o meio em que o artista se insere.Por sua vez, para Nelo Teixeira,Luanda é, devido ao desenvolvimentoeconómico nas últimas décadas, umacidade que se distingue pelos seusedifícios altos e estruturas modernasa contrastarem muitas vezes com adegradação das restantes infra-estru-turas e com a degradação do meio am-biente. “O lixo visível faz parte do ce-nário e do quotidiano da população.”“Ser Cidade” para Paulo Kussy étambém olhar para as várias transfor-mações estruturais que Luanda so-freu nos últimos anos. Para o artistasão mudanças que trazem o lado cos-mopolita de uma cidade em desenvol-vimento, mas que simultaneamentecriam um afastamento.
OS AUTORESCristiano Mangovo representa umanova geração de artistas socialmentefocados em contribuir para uma Áfri-ca melhor e cada vez mais auto cons-ciente. Inspirado por um país que ain-da está a forjar a sua própria posse eidentidade pós-colonial depois demuitos anos de conflito, o seu trabalhoé cada vez mais inovador para um co-mentário social convincente com for-tes elementos psicanalíticos. Comprometido com as principaisquestões específicas do contexto emque opera, como a protecção ambien-

tal, os direitos da mulher, ou o consu-mismo, os valores humanos, as rela-ções sociais ou o urbanismo, CristianoMangovo tem como base a paisagemurbana e as cenas da vida quotidiana.Como criador Ricardo Kapukaprocura que a mensagem seja directae objectiva, daí o uso do  figurativo.As abstracções no seu trabalho sãomuito subliminares, pois ele dámaior atenção ao desenho. Tecnica-mente falando, tem a pintura e a ilus-tração como base de expressão, utili-zando vários materiais, como teci-dos, colagens, acrílico. O graffite e ouso do stencil são igualmente recor-rentes. O audiovisual também fazparte do seu trabalho.Nelo Teixeira vive no Musseque e éum artista da sua actualidade. Rodea-do de casas fabricadas pela popula-ção, muitas vezes transformando, in-tervindo, adaptando, reinventandoobjectos encontrados n o musseque,encontra ali o seu lar. Mas é na apre-ciação global das suas instalações quese apercebe o paralelismo que estetenta representar. Prédios altos, mo-dernos, com pequenas, ou menos pe-quenas, janelas onde a realidade é vis-ta de cima e em desapego aos outros,por oposição aos musseques, constru-ções alternativas e ilegítimas.As obras de Kussy transportam-nospara espaços arquitectónicos e sur-realistas, nos quais corpos escultóri-cos, estilizados e alongados, surgeminusitadamente numa conquista peloprotagonismo pictórico. Nestes espa-ços, nenhuma acção ocorre de um mo-do normal, previsível. Ora um torcer,

ora um alongamento, uma perfuração,todos os cenários são equacionadosde um modo biomecânico.
A SELECÇÃOEm relação a este trabalho, a cura-dora Sónia Ribeiro elogiou o esforçodos criadores em apresentar pro-postas únicas, capazes de “cativar,impressionar e educar” o público.“O papel do artista não é o de repre-sentação - para isso temos as máquinasfotográficas - mas de propor uma refle-xão, criar diálogos e emoções. A arteem Angola está a viver um dos momen-tos mais fervilhantes de sempre e sãovários os exemplos dos artistas nacio-nais que estão a ser cada vez mais valo-rizados, reconhecidos e premiados in-ternacionalmente”, defende.A selecção dos artistas foi bastantecriteriosa, como conta, e procurou, aci-ma de tudo, reunir criadores com vi-sões diferentes sobre um mesmo pon-to. “Mangovo, por exemplo, acaba deser galardoado com o Grande PrémioENSA Arte, e o Ricardo já ganhou esteprémio em 2016. O Nelo Teixeira expôsna Bienal de Veneza, em 2015, e doisdestes artistas - Cristiano Mangovo eNelo Teixeira - vão estar representadosnuma feira de arte internacional emJoanesburgo, a FNB Joburg Art Fair, queé realizada em Setembro”, concluiuEste trabalho, que trouxe algumasdas mais experientes “vozes” da novavaga de artistas contemporâneos na-cionais, contou com a participação es-pecial da galeria de arte This is Not aWhite Cube Gallery (TINAWC).
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NA VISÃO DOS SEUS CRIADORES



AS RAZÕES DA ESCOLHA DE D. HENRIQUE 
A BISPO DE ÚTICA PELO PAPA LEÃO X, EM 1518Em 1506, o príncipe cristão, D.Afonso I, Mvemba a Nzinga as-cende ao trono e, a pedido do so-berano, missionários e artífices afluí-ram no Reino do Kongo, construindoigrejas, escolas e habitações. Em 1508,seguiram para Lisboa jovens familia-res do monarca, dos quais, D. Manuel(irmão) e D. Henrique (filho), para se-rem educados. Até 1514, contavam-se,no Reino do Kongo, várias escolas pri-márias e um internato para 400 jovens.No entanto, D. Afonso Iqueixava-se,junto de D. Manuel de Portugal, do maucomportamento de alguns missioná-rios . Apesar disso, a crença do rei doKongo manteve-se inabalável. Pionei-ro, na evangelização das populaçõesdo Kongo, D. Afonso I preocupou-semuito do futuro do Reino do Kongo,quanto à continuação da expansão dafé cristã. Os esforços e o anseio do so-berano do Kongo, conjugados com opróprio comportamento (bom cris-tão), serão retribuídos, com a designa-ção do príncipe D. Henrique (que jápreparava para o efeito), para bispo deÚtica, em 1518. Através do tema “As razões da esco-lha de D. Henrique a bispo de Útica, pe-lo Papa Leão X, em 1518”, queremosexplicar os motivos que levaram àeleição de D. Henrique a bispo de Úti-ca. Trata-se da designação, ou seja, aescolha do indivíduo a consagrar co-mo bispo. Desenvolvemos o tema emduas partes: a  primeira parte tem aver com a vida de D. Henrique e a se-gunda parte trata das razões da esco-lha de D. Henrique e o legado apostóli-co do bispo de Útica.

1. A vida de D. HenriqueD. Henrique é filho do NtotilaD.Afonso I, Mvemba a Nzinga. Nasceuem 1494, na região de Nsundi, tendosido baptizado em 1495. Com o objec-tivo de mudar o Kongo para um reinocristão, em 1508, D. Henrique foi en-viado para Lisboa, pelo pai, paraapreender “os mistérios da fé cristã”,as ciências e cultura europeias. NoConvento dos frades Lóios (de SantoEloi), onde permaneceu três anos, D.Henrique fez os estudos para o sacer-dócio. Em Maio de 1518, recebeu doPapa Leão X, a partir de Roma, o títulode bispo de Útica.Tudo preparava-se, diplomatica-mente, a nível dos soberanos de Por-tugal e do Kongo, quando, em 1512, oRei D. Manuel I convidou Afonso I aenviar uma embaixada a Roma, paraprestar obediência ao Papa e subme-ter-se à Cristandade. Afonso I escre-veu ao Papa, a quem apresentou os

seus representantes, ou seja, a embai-xada enviada , dando a esta a instruçãode beijar o pé ao Pontífice, em sinal deobediência, em nome do N’totila. Em1513, a comitiva efectuou a viagempara Roma, onde encontrou o substi-tuto de Júlio II (já morto), o Papa LeãoX. Naquele dia, foi D. Henrique quemleu o discurso de saudação ao Papa,em latim. Segundo o Padre António Brásio,quando D. Manuel I pediu ao Papa deelevar D. Henrique à dignidade episco-pal, o Pontífice ficou embaraçado por-que, para ele, o facto de D. Henriqueter apenas 24 anos de idade (muito jo-vem) constituía um “defeito”, ou seja,não estará ainda suficientemente pre-parado. Na verdade, os cardeais euro-peus foram os principais opositores ànomeação de um negro a  plenitude dosacerdócio, ao episcopado. Contudo,apesar das ditas “dificuldades”, o Papaaceitou o pedido do rei de Portugal, deelevar D. Henrique à dignidade episco-pal, exigindo que fossem dados ao bis-po eleito conselheiros teólogos e ca-nonistas peritos, para o firmarem nadoutrina . Com a bula de dispensa daidade canónica, D. Henrique estavaautorizado a “cantar a missa nova eapto para ir missionar nos vastos rei-nos de seu Pai” . Porquanto, a 22 de Maio do mesmoano, o Pontífice enviou uma corres-pondência (breve de Leão X) ao Bispode Útica, dizendo: “Apesar de D. Henrique ter apenas

24 anos de idade, o Pontífice dispensa-o do aludido defeito para a consagra-ção episcopal, bem como da irregula-ridade de ilegítima filiação, caso preci-sasse de tal graça” .Assim sendo, a3 de Maio de 1518, opríncipe D. Henrique foi promovido aoepiscopado, por bula de Leão X, Vidi-mus quae super Henrici. Sagrado bis-po, foi-lhe concedida a sede honoríficade Útica e auxiliar do Funchal , paraadministrar a Igreja do Congo, conver-tendo-se assim no primeiro bispo ne-gro africano dos tempos modernos.Falando de D. Henrique, a revista depublicação oficial do antigo Museu deAngola, Arquivos de Angola, escreveu:“Foi educado, ordenado sacerdote emais tarde sagrado Bispo em Portu-gal; teve o título de Utica in partibus” .Para o padre Gabriel M. Nunes, em1518, D. Henrique não era ainda sacer-dote, mas sim, foi ordenado entre 1519e 1520, porque Leão X autorizou a orde-nação episcopal, sob condição, “logoque completasse 26 anos, podendo des-de então exercer as funções pontificaisna diocese do Funchal, a que o Kongopertencia” . Quais foram as razões da es-colha de D. Henrique, a bispo?
2. As razões da escolha de D. Hen-

rique e o legado apostólico do bispo
de Útica

2.1. As razões 
da escolha de D. HenriqueA documentação compulsada le-vou-nos a deduzir que a nomeação de

D. Henrique teve como origem uma re-comendação do rei de Portugal, D. Ma-nuel I, ao Papa, avançando os seguin-tes (três) argumentos principais:Para D. Manuel I, a escolha do pri-meiro bispo da região deveria recairsobre um parente da família real “ofacto de ele ser filho do rei do Congo,devendo ser assim o primeiro dos ar-cebispos e bispos que nele houver” . Segundo o padre Gabriel M. Nunes,o soberano gozou da estima e consi-deração dos reis de Portugal, e mere-ceu  chegar a esta honra, porque “Nin-guém no Congo, padre ou leigo, ousouacusá-lo de menosprezar os manda-mentos divinos ou de dar mau exem-plo a pretos ou brancos; e tão prati-cante era que D. Manuel o classificavade bom cristão e como tal o honrava ”.O mesmo padre acrescentou: “tanto se

V CENTENÁRIO DA ORDENAÇÃO DE D. HENRIQUE
COMO BISPO DE ÚTICA (3/05/1518 – 3/05/2018)
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interessava por criar um clero nativo,dada a penúria de missionários” . Outra razão evocada, talvez seja amaior e aquela que convenceu o pró-prio Papa é a de que sendo uma eliteda região, a propagação do Catolicis-mo será mais fácil. O padre Gabriel M.Nunes disse-o bem quando escreve oseguinte, falando dos motivos que le-varam o Papa a aceitar a nomeação dopríncipe D. Henrique a bispo de Útica:“na esperança de que esta nomeaçãohá-de ser de grande proveito para apropagação da nossa fé” .Segundo o Major Hélio A. EstevesFelgas, D. Henrique foi nomeado bispoauxiliar do Funchal, pois não era titular.O mesmo acrescentou: “D. Henrique sófoi feito bispo por especial deferência.Não tinha idade para isso nem o bispa-do do Congo estava ainda constituído” .A diplomacia de D: Manuel I de Por-tugal teve uma grande influência naeleição de D. Henrique a bispo de Útica,em 1518. Para aquele monarca, o objec-tivo era a consolidação do Catolicismono Kongo. Todavia como era algo força-do, o novo bispo encontrará muitosobstáculos, para exercer as suas fun-ções, no terreno.  D. Henrique regressouao Kongo, com residência em MbanzaKongo, em 1521, acompanhado de al-guns missionários europeus (quatrocónegos loios, da congregação que seencarregava da sua formação, em Lis-boa, como conselheiros juristas e teólo-gos) e doutros sacerdotes familiares.Em 25 de Abril de 1526, D. Afonso I di-rigiu-se a D. João III, para que conseguis-se de Roma a transformação do Kongonuma diocese, dirigida pelo seu própriofilho. O Papa Paulo III não acedeu aos de-sejos do soberano do Kongo. Em 1532, obispado do Funchal ficou dividido emvárias dioceses, e adquiriu a categoriade arcebispado, do qual dependiam osnovos bispados de Cabo Verde, São To-mé, Goa e Angra. O Kongo passou a de-pender do bispo de São Tomé . Em 25 de Agosto do mesmo ano, nu-ma carta a D. João III, D. Afonso I fala dadoença do Bispo D. Henrique, pedindoque o filho fosse provido bispo do

Kongo, mas por não existir ainda bis-pado no Kongo, este pedido não foi sa-tisfeito, até a morte de D. Henrique. Falando da morte de D. Henrique, opadre Gabriel M. Nunes disse: “… era jáfalecido em fins de 1531, contandoapenas 36 anos de idade…” . Major Hé-lio A. Esteves Felgas escreveu: “[…] D.Henrique faleceu no Congo em 1534” .Por sua vez, Ralph Delgado disse, “Asua morte deu-se entre 1534 e 1535na sua própria pátria, irreconhecívelpelos abusos e pelas contendas, com asua dignidade episcopal e como vigá-rio do bispo do Funchal” . A revista Ar-quivos de Angola escreveu: ”D. Henri-que faleceu em 1538 . Citando o padreAntónio Brásio, Adriano Parreira dis-se: “Faleceu antes de Março de 1539” .A interrogação que podemos nosfazer é: Será que D. Afonso I não in-formou oficialmente o Papa ou o reide Portugal acerca da morte do bispoD. Henrique?
2.2. O legado apostólico 
de D. HenriqueQuanto ao trabalho das suas fun-ções, como bispo, o padre Gabriel M.Nunes escreveu: “Ali exerceu até à mor-te as funções pastorais como vigáriogeral do bispo do Funchal” . O mesmoautor acrescentou: “desconhece-se otrabalho apostólico que D. Henriquedesenvolveu na sua pátria, para a evan-gelização dos pagãos e perseverançados cristãos, com a vida sedentária aque as circunstâncias e os receios dopai o forçavam, para sua segurança. Pa-rece também que não gozou de grandesaúde após o regresso à terra natal, … ” Por sua vez, Ralph Delgado escreveu:“Não se conhece a obra que desenvol-veu a favor da sua causa, […] O pai o nãodeixava sair de S. salvador, para nãoatentarem contra a sua vida. A inferiori-dade da sua raça acarretar-lhe-ia, evi-dentemente, fartos dissabores, por faltade prestígio entre os sacerdotes euro-peus; ao mesmo tempo que os rancoresconcentrados dos conterrâneos aves-sos à catequese o atingiriam desuma-namente, no combate inflamado contra

a tutela espiritual lesiva de liberdadessociais milenárias. […] A sua vida, noCongo, foi sem dúvida, amarga desilu-são, sofrimento […] Foi este o único bis-po negro que houve no Congo.”D. Henrique não chegou a ser bispodo Congo, porque morreu antes de1596, ano em que, pela bula Super spe-cula militantis Ecclesiae, o Papa Cle-mente VIII criou o bispado com o mes-mo nome. (Bula do Papa Leão X, a D.Manuel I de Portugal, acerca da eleiçãoao bispado, de D. Henrique do Kongo -3 de Maio de 1518. MMA, Vol. I, Lisboa,AGU, 1952, p. 416.)
Honoré Mbunga É Historiador, Chefe
de Departamento de Investigação e
Atendimento do Arquivo  Nacional
de Angola
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Inmemorandum da Cesaltina Amor
No 43º aniversário do seu passamento

Nós os vencidos da utopia
que perdemos na luta da esperança
sabemos
o quanto dói a pressão de um punhal nas costas

mas vós, traidores usurpadores não sabeis
o país secreto que dorme no coração dos vossos
concidadãos

muito menos sabeis
que as noites precedem inevitáveis manhãs

vocês não sabem nem sonham
que a nossa utopia semeou noções de justiça e liberdade

e ainda que o tempo haja corrido como um rio
e dure a eternidade que durar

os Kandengues feitos homens da minha pátria
cansados de servidão e atropelos
ressuscitarão as palavras dos verdadeiros poe-
mas 
aqueles que não foram feitos simplesmente para
agradar
mas para serem a exsudação de novos poemas 

olhar-vos-ão olhos nos olhos
desafiarão a vossa força   

arrastarão a vossa soberbapela lama dos caminhos 

Manuel C Amor
(In: IMPUEMAS VERMELHOS, em preparação)

PROÉMIO PARA UM TEMPO VINDOURO
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1- A dolorosa integração 
da  África pós-colonial 
no capitalismo global Apopulação africana cresce 60%no período 1950/70, 73% nosvinte anos que decorrem entre1970 e 1990, duplica nos trinta anosterminados em 2010, estimando-seque em 2050 seja mais de dez vezessuperior à população existente umséculo antes; isto é, cerca de 2500 Mde pessoas. Tudo isso acontece por-que a mortalidade baixou, tal como anatalidade – sobretudo a infantil –apesar das guerras, dos sangrentos eprolongados conflitos em muitos lo-cais do continente, com interven-ções das potências ex-coloniais, dasmultinacionais, do sistema financei-ro através do mecanismo da dívidaou, das claras interferências de ou-tras potências. O crescimento do pe-so da população africana no mundotem-se mostrado constante como seobservou recentemente.Há uma tipificação variada e en-trelaçada quanto às causas nos con-flitos africanos. A África, tal como oMédio Oriente são as regiões commais frequentes e sangrentos confli-tos nos últimos vinte anos. Muitossão (ou foram) resultantes de confli-tos tribais, onde a ideia de estado-nação não existia (essencialmente aSul do Sahel) mas, imposta pelas po-tências coloniais antes de abando-narem o terreno; são mais raros osconflitos directos entre os estados-nação constituídos. Essa relativa estabilidade das fron-teiras herdadas dos tempos coloniaisrevela, precisamente a ausência deuma tradição estatal e daí que fosse,para os africanos, relativamente indi-ferente o traçado das fronteiras, atra-vessadas com toda a naturalidade, co-mo sempre, pelas pessoas.Não houve nem há as guerras que severificaram na Europa, onde os nacio-nalismos se arreigaram no seio da ma-cabra ideia gerada no século XIX deque a cada povo deveria corresponderum estado-nação, todos julgando-secom direitos a territórios do outro la-do de fronteiras, muitas vezes toma-das como provisórias. Após a II Guer-ra, na Europa, as únicas guerras defronteiras observaram-se no âmbitodo desmantelamento da Jugosláviaou, mais recentemente, com a anexa-ção russa da Coimeis e a separação defacto, das regiões orientais da Ucrânia

(Donetsk e Lugansk), no âmbito de en-tidades estatais com fronteiras deconstituição recente. A constituiçãoda União Europeia e do espaço Schen-gen vieram a retirar significado àsfronteiras, não sendo imagináveis no-vas guerras de conquistas territoriais.Em África, a ideia de respeito pelasfronteiras coloniais, por muito aber-rantes que aquelas tivessem sido, foiaceite no cenário da descolonização,com algumas e sangrentas excepções.Por exemplo, a Etiópia e a Eritreia se-pararam-se após anos de guerra; omesmo aconteceu no Sudão onde osul, maioritariamente povoado porpovos nilóticos e não muçulmanos, seseparou do norte, de preponderânciaárabe e islâmica, num processo departilha de jazigos de petróleo aindanão completo e, prolongado no Sudãodo Sul por uma guerra entre as duasprincipais tribos (dinkas e nuer).No processo de colonização, a So-mália foi repartida pela França, pelaGrã-Bretanha e pela Itália e, numa se-gunda fase, as duas últimas parcelasjuntaram-se num só estado, ficando apequena parte gaulesa (o pequeno Dji-bouti, atualmente coalhado de basesmilitares estrangeiras rivais) vindo aaceder mais tarde à independência.Entretanto, a Somália e a Etiópia entra-ram em guerra pelo controlo do Lesteetíope (Ogaden) povoado por pastoressomalis, com a derrota da Somália.Mais tarde a guerra civil somali origi-nou, por um lado, a secessão da partenorte (Somalilândia, a antiga colóniabritânica) face à maior parcela do país,a sul onde continua uma guerra civil. É interessante anotar a sensibilida-de política dos EUA. Em 1993 decidi-ram desembarcar na Somália para im-por a lei e a ordem do Império, peranteas câmaras de televisão; porém a ope-ração acabou mal com corpos de mari-nes mortos arrastados nas ruas deMogadiscio. Depois deste revés, o Pen-tágono, na sua elevada sapiência, em-purrou, para pacificar a Somália… oexército etíope que havia estado emguerra com a Somália poucos anos an-tes, para além de rivalidades antigas.Como as coisas correram mal para osetíopes, os EUA aliciaram os vizinhos asul, os quenianos para pacificar a So-mália; e de onde resultaram, em terri-tório queniano, atentados que o al-Shaabab somali veio a desencadear.Paralelamente, a difusa mas sábia “co-munidade internacional” decidiu ob-viar ao assalto a navios mercantes em

águas somalis, por parte de comuni-dades de pescadores esfomeados ecom as águas contaminadas por dejec-tos hospitalares despejados pelos oci-dentais. Nesse afã, sabe-se que umafragata portuguesa apresou um barcode borracha[1] com meia dúzia de so-malis a bordo e em águas internacio-nais; uma heróica intervenção que de-ve ter dado origem a meia tonelada decondecorações…Também no caso do Sara Ocidental,as fronteiras coloniais não foram res-peitadas. Primeiro, porque Marrocosocupou o território que a Espanhaabandonou à sua sorte; isto é, deu car-ta branca ao senhor do Makhzen, parase apoderar da concessão de direitosde pesca e dos fosfatos, conduzindo àfuga de parte da população para cam-pos de refugiados na Argélia, peranteo desinteresse da “comunidade inter-nacional” e a impotência da ONU.Entre as guerras de independência, háa registar as levadas a cabo no Quénia, naArgélia, na Guiné-Bissau, em Angola,Moçambique, Zimbabwe e Namíbia.A herança das fronteiras coloniaisconsubstanciou-se na invenção de es-

tados-nação, na maior parte dos ca-sos, onde eles nunca tinham existido,como mosaicos de etnias e culturas.Sem a presença unificadora e repres-siva da potência colonial, surgiramconflitos internos de vários tipos, en-tre grupos ou senhores da guerra es-tribados nas suas tribos, ainda quesem objectivos secessionistas masapenas de controlo do aparelho de es-tado. São os casos de Angola, RD doCongo, Costa do Marfim, Libéria, Mo-çambique, República Centro Africana,Ruanda, Serra Leoa, Sudão (Darfur)ou Uganda. Há casos típicos de extractivismo ebanditismo (negócio do marfim) co-mo o do Exército do Senhor, no Ugan-da, com incursões no seu exterior; eos cruéis grupos do leste do Congo,senhores da extracção e exportaçãode diamantes e “terras raras” que ri-valizam com a predação já histórica,praticada pelos senhores de Kinsha-sa, seja Mobutu, seja a família Kabila,herdeiros de um território que as po-tências coloniais, no século XIX en-tregaram a um facínora, o rei dos bel-gas. E não podem ficar esquecidas as
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1950/2050 – O CASO DA ÁFRICA
A África está longe de ter superado as sequelas da colonização e da existência das predadoras  oligarquias nacionais, açuladas
pela cobiça das multinacionais e dos mecanismos geradores de dívida. Num contexto de forte e desigual crescimento demográfi-

co permitimo-nos dizer “A África continuará mal”, adaptando uma frase de René Dumont
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práticas genocidas levadas à práticano Ruanda, onde só uma demente ha-bilidade local – fomentada pelo colo-nizador belga - conseguiu distinguirtutsis de hutus ou vice versa; sabendo-se ainda que essa distinção tem maisum carácter sociológico do que étnico-cultural, a mesma foi utilizada parauma redistribuição de terras onde adensidade populacional é grande.Com conteúdos secessionistas re-cordámos acima os que tiveram suces-so mas havendo alguns que não o têmconseguido como o Biafra que, acari-nhado pelo regime fascista português,pela França e empresas petrolíferas,tentou a independência face à Nigéria,com um lastro de fome que ficou céle-bre. O Catanga, nos anos 60 foi objectode um projecto secessionista em tornode Tchombé, marionete das empresasmineiras que actuavam na região ecom grandes amigos no governo fas-cista português. Cabinda é outro casoque se arrasta há décadas, sem resul-tados favoráveis aos secessionistas. Eo projecto de unificação pós-colonialentre a Guiné-bissau e Cabo Verde foiefémero, com a separação realizadade modo pacífico. Actualmente, no Mali, há um confli-to ancorado num ramo da al-Qaeda (oAQMI) que desenvolve um projecto deseparação da população tuaregue, di-vidida entre vários estados-naçãoquando nunca, na História tinham so-frido limitações de circulação no de-serto, nas comunicações entre o Sahele o Mediterrâneo. Refira-se ainda a Lí-bia, onde a intervenção ocidental paraa partilha das riquezas energéticas dopaís conduziu ao reavivar das diferen-ças e dos conflitos entre a Cirenaica, aTripolitânia e as tribos do sul, estas,com afinidades ancestrais com o mun-do tuaregue.A guerra civil na Argélia, nos anos90 é um caso típico de luta social epolítica, onde as clivagens étnicas eculturais não tiveram um papel de-terminante. De um lado, estava o po-der da FLN, que continua no poderapós a guerra da independência con-tra os franceses; e do outro, um gru-po integrista islâmico – a FIS – queentrou na luta armada depois de blo-queada uma clarificação eleitoral.Nesse contexto, a barbárie e os as-sassínios atingiram, como é habitual,a população em geral.Entretanto, na África do Sul o regi-me racista, de apartheid, foi abolido,sob a égide da sábia figura de Mandela.Porém, a burguesia negra, assumindoo poder político, guindou-se tambémao mundo dos negócios, em paralelocom a burguesia branca obrigada aaceitar a partilha, sem o estúpido re-curso à separação de “raças” – “the bu-siness must go on”. Os bantustões de-sapareceram mas, para a esmagadoramaioria da população de origem afri-cana, acelerou-se a integração nasgrandes periferias urbanas, onde o ca-samento entre a pobreza e a violênciase desenvolve, caracterizando osenormes bairros de lata; com os pré-dios elegantes habitados pela minoria

branca e os privilegiados negros, aliperto, á vista. Na antiga Rodésia, poroutro lado, o poder da minoria de ori-gem europeia foi substituído igual-mente por uma burguesia negra, cujomaior expoente está em Mugabe, sórecentemente apeado, deixando atrásde si a pobreza e o registo da maior in-flação que a História regista.Para além destes dois últimos casosque sobreviveram à já tardia expulsãodos portugueses das suas velhas coló-nias, a situação geral do poder emÁfrica é a de pequenas oligarquias degente muito rica; e, como é sabido pordetrás de uma grande riqueza há sem-pre um grande roubo, em qualquer la-titude.  De origem civil ou com fardamilitar - no corpo ou no armário - es-ses oligarcas governam, na menos mádas hipóteses, como cópia fiel das oli-garquias europeias. As estruturaseconómicas não são comparáveis emtermos de diversificação e são muitocentradas na exploração de culturasagrícolas com procura global ou noextractivismo mineiro onde as multi-nacionais de várias origens, domi-nam. Embora, mesmo numa escalaglobal, já existam milionários africa-nos, mormente nigerianos, apresen-tando a conhecida Isabel dos Santos,uma posição no top ten que, não sabe-mos se se irá manter com a mudançade poder em Angola, nada favorável àtradicional famiglia Santos.As sequelas deste modelo de desen-volvimento, patrocinado pelas insti-tuições globais – Banco Mundial, OMCe FMI - geram uma interacção entreprojectos ambientalmente desastro-sos, de monoculturas de plantação,com o abandono das comunidades ru-rais para refúgio nas cidades ou naemigração. Os Estados, dominadospelas oligarquias predadoras, entremedidas para atrair o investimentoestrangeiro, a par da ausência de in-fra-estruturas elementares e da evi-denciação de deficits públicos, esti-mulam a intervenção do FMI, (emregra, aceite) com vista a uma ilusó-ria contracção de dívida, mesmo de-

pois de concretizados planos deprivatizações e perdas de qualidadede vida para a população; um meca-nismo de aplicação geral que nadatem de inovador, nem tem África co-mo único destino.Esse desmoronar das comunidadestradicionais origina o abandono dasterras, a deslocação para as cidadesque não têm condições para recebertais afluxos de gente, abandonada pe-los chamados poderes públicos. Nes-sas cidades amontoam-se milhões depobres em bairros e periferias, semcondições de salubridade, palco deviolência mas, onde fervilha uma di-versificada economia informal. EmÁfrica, as megalópoles crescem acele-radamente, sendo notáveis os casosde Lagos que terá uns 13 milhões dehabitantes, do Cairo, Kinshasa ou Nai-robi, onde se situa o maior bairro dalata do mundo (Kibera) que se estimater 2.5 milhões de pessoas.A emigração, sobretudo para a Eu-ropa, procede-se de formas engenho-sas e/ou perigosas de atravessamentodo Mediterrâneo, onde são comuns astempestades e o encontro com políciasmarítimas ou agentes do Frontex; es-tes últimos que rivalizam na forma denada resolverem de fundo, cingindo-seao confinamento e à detenção paraposterior repatriamento. É sabidoque a utilização das polícias para aresolução de problemas sociais sópode ter resultados circunstanciais,jamais estruturais e, menos ainda,ter efeitos nos desequilíbrios geopo-líticos. Por seu turno, a NATO, com aoperação Active Endeavour até 2016e, depois dessa data, com a operaçãoSea Guardian não resolveu coisa al-guma; nem sequer a acção de gangsde passadores que exercem todos ostipos de violência sobre os candida-tos à entrada na Europa.A vigilância no Mediterrâneo serve,sobretudo, para que os europeusadormeçam no regaço das suas vir-tuosas classes políticas; mesmo queos resultados apenas evidenciem assuas incapacidades. 

As dificuldades dessa travessia e asituação de “ilegal” ou “sem papéis”são elementos mistos de valorização ede submissão por quem as ultrapassa.De valorização, porque os imigrantesprocuram uma vida menos miserávele perigosa da vivida nos seus países deorigem; por outro lado, muitos terãode se submeter aos estratos mais des-qualificados do empresariado euro-peu que sabem ter nos imigrantesuma massa de gente que se pode pres-sionar, roubar, sequestrar e pagar mi-seravelmente, servindo-se da sua des-graça, dos poucos direitos que lhes sãoreconhecidos, para aumentar os seuslucros e pressionar para baixo os pre-ços vigentes no “mercado de trabalho”europeu global. Esse modelo ferozmente concor-rencial, afecta grande parte das socie-dades europeias e promove o desem-prego estrutural, a atomização do de-sempenho laboral, a generalizada pre-carização na vida, instila um ambientede medo, de estúpida canalização dodescontentamento e do medo para arepulsa do Outro (o imigrante africa-no e/ou islâmico) e nele se encastra oracismo e a xenofobia institucionali-zados em partidos fascizantes (Le Pen,AfD, Fidesz, Lega Nord…). Estes, apro-veitam-se da deriva para um neo-libe-ralismo assanhado por parte dos par-tidos inscritos nos gangs PPE e S&D,que dominam a maioria das classespolíticas nacionais, no seio da UE. Nes-sa deriva reaccionária participam ospartidos de “esquerda” que procurammais ganhar votos aproximando-sedas posições do centro, para acede-rem ao pote, do que contribuir parauma alternativa ao sistema políticooligárquico e ao modelo capitalista.
2 – O perfil demográfico 
das áreas geopolíticas africanasComo procedemos para a Europa,dividimos a África em três conjuntos deterritórios[2]. Um deles é a África doNorte que bordeja a margem sul do Me-diterrâneo, muçulmana, árabe e berbe-re, no seu essencial e que confrontacom a Europa na margem norte, tendoGibraltar e Espanha a uns parcos trezequilómetros mas também, bem pertode Malta e da Sicília. Um segundo con-junto de países, que designámos porÁfrica – Âncoras, foi escolhido por ra-zões do seu potencial económico oudemográfico ou dada a sua importân-cia nas zonas onde se encontram eque, por isso, se mostram como as ân-coras que marcam a marcha do conti-nente; mesmo que sem contiguidadesentre si. E, finalmente, os restantespaíses, uns maiores que outros, emregra pobres, pouco articulados inter-namente ou sem uma população par-ticularmente grande.Como se observa no gráfico há umaevolução regular e sem recuos, sendosensível a diferença de ritmo entre aÁfrica do Norte e os restantes conjun-tos; o que se acentua nas previsões pa-ra 2050. O crescimento previsívelmais forte regista-se no conjunto 43
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países aqui incluídos em África-Ou-tros, cuja população será multiplicadapor oito relativamente a 1970.
2.1 - África do NorteEnquadram-se aqui cinco países decivilização muito antiga e de relaçãoestreita com a Europa e o MédioOriente. No primeiro caso, com a ins-talação de gregos, macedónios, roma-nos e, fugazmente dos bizantinos; e,muito mais tarde com a colonizaçãofrancesa, italiana (Líbia) e inglesa(Egipto). No segundo caso, com a che-gada dos fenícios, fundadores de Car-tago, com a primeira vaga da expan-são muçulmana, no século VII, cujacultura se tornou dominante em todoo Norte de África, desde então, mes-mo quando se verificou a inclusão dacosta sul do Mediterrâneo na esferaotomana de influência. Inversamente,a presença de norte-africanos na Eu-ropa apenas se verificou no segui-mento da destruição do estado visigó-tico, na Península Ibérica, em 711 edurante mais de sete séculos, bem co-mo na Sicília, Malta ou Chipre, de mo-do muito menos duradouro.•    A Líbia apresenta até 1990 asmaiores taxas de crescimento demo-gráfico anual na região (3.8 a 5.1%) sen-do ultrapassado pelo Egipto desde en-tão mas, mantendo taxas pouco supe-riores a 2% e incluindo no capítulo dasprevisões para 2050 (1.8%, por ano);•      A Líbia, que na década termina-da em 2010 apresentou um ritmo decrescimento populacional médio de1.5%, apenas apresenta uma taxa de0.3% no hexénio 2000/2016. As cau-sas são bem conhecidas e prendem-secom a guerra que as potências da NA-TO fizeram à Líbia – um perigoso paíscom apenas 6.1 M de habitantes – parase apossarem das suas riquezas ener-géticas, que vieram a ser repartidasem função dos bombardeamentos efe-tuados e que constituíram uma bofe-tada aos outorgantes do Nobel da Paza Barak Obama, em 2009;•      Cabe a Marrocos o mais baixo rit-mo de crescimento demográfico na re-gião, para o período 1970/2000 (2.7%),substituído pela Tunísia na primeira dé-cada deste século e pela Líbia no hexé-nio seguinte, como se disse atrás;•      Neste século, depois de uma ge-ral quebra no ritmo de crescimentopopulacional, assiste-se nos seis anosterminados em 2016 a um aumentodas taxas, em todos os países, exceptoa Líbia como já se explicou;•      Quanto às previsões para 2050,contemplam uma quebra generaliza-da dos aumentos populacionais que secifram entre 1.8% para o Egipto e0.6% para a Tunísia. A única excepçãocabe à Líbia, devido à excepcionalida-de dos últimos anos e que poderá nãose concretizar, tendo em conta, o con-flito interno que se desenvolve nopaís, entre as várias tribos, mormenteda Cirenaica e da Tripolitânia, desde aintervenção da NATO. 
2.2 - África - ÂncorasNeste conjunto considerámos seis

países. A Nigéria é o país mais populo-so de África e campo aberto ao extrac-tivismo petrolífero das multinacio-nais que semeia um desastre ambien-tal descomunal nas imediações dodelta do Níger. A Nigéria enquadrauma manta diversificada de etnias,línguas e credos, sendo dominante oislamismo; e tem na sua história re-cente um passado com várias organi-zações estatais, mormente os califa-dos de Sokoto e de Bornu, entre ou-tros, combatidos e submetidos pelacolonização francesa e inglesa, nos sé-culos XIX e XX. A Nigéria tem interna-mente o problema do Boko Haram,grupo fanático ligado ao ISIS/Daesh eque se caracteriza por raptos e massa-cres; um problema que se adiciona aoavanço da seca que empurra popula-ção do norte para sul, provocandoreacções aumentadas pelas diferen-ças étnico-religiosas.

O Egipto, também considerado atrásna área geopolítica da África do Norte,é o mais populoso país de língua árabe,com uma pequena minoria de popula-ção copta e cuja história remonta a vá-rios milhares de anos anteriores à eracomum; é um das três mais antigasunidades estatais, sendo a China e oIrão as outras duas. Recentementehouve um presidente eleito – Morsi –afecto à Irmandade Muçulmana mas,não sendo aceite pelos militares nempelos EUA, o Egipto voltou a um regi-me militar ditatorial, como aliás lhetem sido habitual. Tem no Sinai a regu-lar actuação do ISIS/Daesh e uma vizi-nhança incómoda constituída por Is-rael e Arábia Saudita. A sua relevânciaestratégica deriva do controlo dessavia jugular de navegação que é o canaldo Suez.A África do Sul, outro denso retalhode línguas e etnias, tem a particulari-dade de incluir uma numerosa mino-ria de descendentes de europeus e ou-tra, menor, de asiáticos, entre os quaisesteve, há uns cem anos, Gandhi. É opaís com maior riqueza global em Áfri-ca, com distribuição muito desigual,

elevado grau de pobreza e corrupção,apesar da extinção do apartheid. Angola tem vivido da sua riquezaem petróleo e diamantes, cujos bene-fícios têm sido apropriados por umaoligarquia de cleptocratas, com liga-ções muito próximas com a classe po-lítica portuguesa; e onde trabalhammuitos milhares de portugueses. Emcontrapartida, é um país desestrutu-rado, com enorme pobreza e imensascarências infra-estruturais.A Costa do Marfim foi governadadurante trinta anos por um oligarcamegalómano – Houphouet-Boigny,um exemplo de “negro com máscarabranca” como diria Fanon; e que cons-truiu uma enorme e sumptuária basí-lica na sua terra natal, no interior dopaís. A sua sucessão originou conflitossangrentos que obrigaram à interven-ção militar da ONU. Tem relevânciaglobal em vários produtos agrícolas

de importância mundial, como o ca-cau, o algodão e o óleo de palma. Finalmente, o Quénia destaca-se co-mo o principal pólo de ligação ao exte-rior na costa oriental do continente eMombaça foi o porto escolhido pela Chi-na para constituir o seu principal entre-posto no Índico ocidental, no âmbito darede comercial que está em curso.Como se observou, escolheram-secomo âncoras países cuja dimensãoeconómica, demográfica ou posiçãogeográfica são geradores de atracçãonas suas respectivas áreas circundan-tes, para além do que já se referiuquanto à África do Norte.•      Os mais elevados ritmos de cres-cimento demográfico anual situam-sena Costa do Marfim até 2000, sendo oindicador para a década de 1970/80(5.8%), o mais elevado entre todos ospaíses deste grupo, em todo o lapso detempo considerado. Porém, regista-senos períodos que definem o século ac-tual um marcado decrescimento da di-nâmica populacional no país, resul-tante dos dois períodos de guerra civil- 2002/07 e 2010/11 - que se verifica-ram no país;

•      Ainda no período de tempo con-tido neste século, os maiores ritmosde crescimento populacional entre osseis países evidenciam-se em Angola(4.2% e 3.9% em 2000/10 e 2010/16)e, as razões terão, certamente, ligaçãocom o fim da guerra civil em 2002;uma inversão face ao acima descritorelativamente à Costa do Marfim, cujoperíodo de turbulência se situou naprimeira década do século. Em Ango-la, o comparativamente baixo aumen-to populacional registado nas décadasterminadas em 1970 e 1980, (2,4% e3,2%, respectivamente) tem corres-pondência com o período final da lutapela independência e, posteriormen-te, com a guerra civil. As guerras quese arrastaram durante 27 anos provo-caram a morte de … 500000 pessoas; •      A queda das taxas de crescimentopopulacional é praticamente constante nolongo período considerado, nos casos doQuénia, do Egipto e, sobretudo da África doSul que, aliás apresenta as mais reduzidas,entre os países âncora, desde o período1980/90, ainda no tempo do apartheid;•      A Nigéria, que apresenta, com An-gola as mais baixas taxas de crescimen-to populacional no período 1950/70regista, a partir daí, um valor constan-te, em torno de 3% anuais;•      Quanto às previsões para 2050, omaior dinamismo demográfico cabe aAngola (4.8% por ano) e o mais baixona África do Sul (0.9%) onde, aliás,através do tempo, se tem assistido auma lenta mas regular saída de popu-lação de origem europeia. Nigéria eCosta do Marfim são também paísesonde se prevê um aumento do ritmodo crescimento populacional até 2050(3.6% e 3.4%, respectivamente). Fi-nalmente, prevê-se também uma que-bra no dinamismo demográfico noEgipto (1.8%) e uma continuidade noQuénia relativamente ao hexénio ter-minado em 2016.
2.3 – África – países restantes (43)Até 1990 há um equilíbrio na pro-porção entre a soma da populaçãoconjunta da África do Norte e dos paí-ses Âncora face aos Outros países afri-canos – na ordem dos 110 pessoasnestes últimos por cada 100 habitan-tes nos primeiros. Essa proporçãopassou a alterar-se, paulatinamente,para cerca de 116 em 2000, 125 em2010, 130 em 2016, calculando-se queem 2050 essa relação seja de 156. Essatendência, a concretizar-se, revelaráuma alteração significativa na distri-buição pelo território, da populaçãoafricana e que poderá resultar da me-nor atracção dos países Âncora para acaptação de população nas regiões vi-zinhas, agudizando-se a situação so-cial nestas últimas. Por outro lado, aEuropa, a manter os baixos níveis decrescimento económico, em paralelocom o aumento da animosidade e a xe-nofobia face a emigrantes e refugia-dos, poderá não constituir uma opor-tunidade de vida para muitos africa-nos, mormente dos oriundos de paísesonde a pressão demográfica coincidircom estagnação económica; ou, onde
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os conflitos armados se desenrolem,com os seus cortejos de violência sobreas populações, deslocações massivas,haveres pilhados ou destruídos, cam-pos de refugiados ou alargamento daextensão dos bairros de lata.De modo mais optimista, pode ad-mitir-se que aquela tendência de ní-veis de aumento da população pode-rá ser acompanhada por maior capa-cidade nesses 43 restantes países pa-ra enquadrar os seus próprios natu-rais, numa lógica pouco aderente àrealidade do “crescimento sustenta-do”, em regra, bastante desigual; ouainda, do surgimento entre estes últi-mos de novas âncoras, susceptíveisde criar novos fluxos de deslocaçãointerna, em África, com a criação denovas centralidades. Tendo em consideração, as crispa-ções geopolíticas que se vão consoli-dando, mormente entre EUA e Rús-sia/China; a continuidade ou aprofun-damento das desigualdades entre ospaíses; a própria desestruturação den-tro de muitos desses estados-nação,com o aumento de conflitos sociaistransformados em étnicos e religiosos,no caso de África; tendo ainda em con-sideração as suas desarticulações, tudonos recorda o aviso de René Dumont,em 1962, no seu livro “A África ComeçaMal” que hoje poderia ser reescritocom um novo título, “A África ContinuaMal”, tendo como eventual edição se-guinte um “A África Vai Para Pior”.Não sendo conveniente, por fastidio-so, proceder a uma descrição da situa-ção em cada um dos 43 países africanosaqui agrupados, restringimo-nos aosmaiores, do ponto de vista demográfico.•      A Etiópia é, em 2016 o único des-tes países com mais de 100 M de habi-tantes, mesmo que se tenha separadoda Eritreia em 1993. A Eritreia, com 3.4M de habitantes em 2000 havia sido in-corporada – como se fosse uma pro-priedade fundiária - na Etiópia do im-perador Hailé Selassié, em 1951, pelaGrã-Bretanha, sem ter em conta as dife-renças culturais, religiosas e linguísti-cas; desse acto surgiu uma guerra de 31

anos que só terminou em 1991. Assim,do ponto de vista demográfico, se a se-paração da Eritreia não teve relevânciana Etiópia, já o mesmo não se pode di-zer quanto ao facto da última ter deixa-do de ter acesso directo ao litoral;•   A República Democrática do Con-go (RDC) é o segundo país mais popu-loso deste conjunto com 79 M de habi-tantes em 2016. Riquíssimo em recur-sos naturais, não deixa de ser um dospaíses mais pobres do mundo, reve-lando o domínio da cleptocracia tradi-cional no poder (Mobutu durante 32anos e a família Kabila até hoje); e ain-da, a desarticulação do país em re-giões dominadas por poderes oligár-quicos e milícias mafiosas, em articu-lação com os interesses do capital in-ternacional, mais recentemente cen-trado nas cobiçadas “terras raras”; •      Nos lugares seguintes quanto aovolume da população em 2016, se-guem-se, a Tanzânia (56 M), o Uganda(41 M) e o Sudão (40 M), recordando-se,neste último caso que o Sudão do Sul (12M) se separou em 2011, após um longoperíodo de guerra com o Sudão (norte);

e que continua em estado de guerra, in-ternamente, desde então, para além deum contencioso com o Sudão sobre apartilha de recursos petrolíferos;•      Os mais pequenos países de Áfri-ca são as Seycheles e S. Tomé e Prínci-pe, respectivamente com 200 mil e 94mil habitantes em 2016. As ilhas Sey-chelles constituem, no caso das movi-mentações de capitais que têm Portu-gal como parte, um offshore de segun-da linha; e, S. Tomé e Príncipe, só em2016 surge nesse “mercado” como sepoderá observar aqui;•      Para o período 1970/2016, asmais elevadas taxas anuais médias decrescimento populacional (não há ne-nhum caso de redução como observá-mos na Europa) registam-se no SaraOcidental (13.1%), ocupado por Mar-rocos; no Djibuti (10.7%) onde se ob-serva um verdadeiro engarrafamentode bases militares estrangeiras; e ain-da o Níger (7.8%), a Gâmbia (7.7%) e oUganda (7.4%), entre os quais somen-te o Uganda (41 M) e o Níger (21 M)têm uma população numerosa em2016. Inversamente, o crescimentomais baixo observa-se nas Seychelles(1.7%) e Cabo Verde (2.2%) que, comose sabe são arquipélagos, no segundocaso com uma tradicional e forte emi-gração; o Lesoto (2.5%) que é uma mo-narquia encravada na África do Sul; aRepública Centro-Africana (3.3%) on-de lavra uma guerra pelo domínio deminas de ouro; e a Guiné-Bissau (3.4%)onde confluem os dejectos contamina-dos provenientes de países avançadose as movimentações de drogas comdestino à Europa;•      No capítulo das previsões para2050 todas as taxas de crescimentodemográfico se mostram inferiores àscorrespondentes registadas no perío-do 1970/2016; no entanto, há situa-ções em que as diferenças são míni-mas – Mali e Burundi;•      O maior crescimento populacio-nal até 2050 é apontado para um paísdo Sahel, o Níger (6.8%), um indicadorligeiramente abaixo do observado em1970/2016 e muito acima dos indica-dores mais elevados seguintes, previs-

tos para o Uganda (4.6%) e RepúblicaDemocrática do Congo e Tanzânia(4.4%), três dos quatro países maispopulosos entre os 43 países incluí-dos nos Outros;•      Ainda no que se refere a previ-sões para 2050, os menores dinamis-mos demográficos anuais recaem empaíses como Seychelles (0.1%), Djibu-ti, Cabo Verde (1.1%), Lesoto (1.3%),Botswana (1.5%), Suazilândia (1.6%),Namíbia e Serra Leoa (2.2%). Nos ca-sos das Seychelles e de Cabo Verde su-blinha-se a continuidade do baixocrescimento populacional atrás regis-tado para o período 1970/2016. Entreos restantes que destacámos é eviden-te a forte presença de países que ro-deiam a África do Sul que apenas cres-cerá do ponto de vista populacional0.9 % por ano até 2050.O mapa que se segue espelha a evo-lução demográfica dos países africa-nos expectável para 2050 (em % decrescimento anual).Observa-se, muito claramente, queos mais baixos ritmos de crescimentodemográfico se concentram exclusiva-mente a Norte e a Sul do continente(vermelho e laranja);Por seu turno, os maiores ritmos decrescimento concentram-se grossomodo entre o Sahel e o Índico (azul everde), surgindo dispersas as áreascom valores intermédios para o cres-cimento populacional (amarelo).
Evolução da população africana

em 2050 face a 2016_______________________________________
[1]  http://www.tvi24.iol.pt/socieda-

de/fragata/somalia-navio-portugues-
captura-piratas
https://www.youtube.com/watch?v=cOi3J
beyeZw
https://www.youtube.com/watch?v=yNP
NWMilKSs

[2] África do Norte – Argélia, Egipto, Lí-
bia, Marrocos e Tunísia

África - Âncoras – África do Sul, Angola,
Costa do Marfim, Egipto, Nigéria e Quénia
África – Outros – Todos os restantes 43 paí-
ses    (a consideração do Egipto na África do
Norte e como Âncora é intencional)
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CARLOS DOS SANTOS–Lulu.–Mamã?–Dá um salto ao galinheiro, se fazeso favor, e traz-me quatro ovos, quequero fazer um bolo.–Está bem, mamã. Vou já. – E a Luluabalou a saltitar ao pé-coxinho até aobarracão lá ao fundo do quintal, ondemoravam as galinhas.Havia montes de galinhas a piscarpor ali, escoltadas por um galo enor-me, preto e vermelho. Algumas delasarrastavam atrás de si pequenas nu-vens de pintos que bebiam sequiososos ensinamentos das suas mães, sem-pre a esgaravatarem aqui e ali, e a cha-marem-nos para debicarem este eaquele insecto, esta e aquela baga.Entreabriu o pesado portão, fazen-do com que a luz do exterior se derra-masse para dentro do amplo barracãopela pequena fresta, e mergulhou napenumbra. Lá dentro reinava o maisprofundo silêncio. As galinhas poedei-ras encontravam-se no fundo do bar-racão, acomodadas sobre fardos depalha. Quando ela entrou puseram-setodas a olhar para ela com ar belicoso:lá vinha a pilha-ovos!Perscrutou o local à procura de ovosespalhados pelo chão, como sempreacontecia. E aquela vez não foi excep-ção. Agachou-se e começou a apanharos ovos para um cesto de palha. Foiquando ouviu uma voz mesclada comum cacarejo:–Olá. Podemos falar?No meio de todaaquelaquietude,aquela voz inesperada e estranha fezcom que ela apanhasse um valentesusto. Sentiu um arrepio pela espinhaacima e os pelos do seu corpo franzi-no a eriçarem-se todos. O assombrofoi tal que até deixou cair os dois ovosque tinha na mão naquele momento,que só não se partiram por o chão serde areia e estar todo ele coberto porrestos de palha. Olhou à sua volta,mas não viu ninguém. Só galinhas emais galinhas.–Quem está aí? – Mas apenas o ecoda sua própria voz lhe respondeu, peloque ela insistiu: –Não estou a acharpiada nenhuma à brincadeira. É bomque apareças, senão fecho-te aquidentro quando eu sair. – Mas voltouapenas a ouvir-se a si mesma.Apesar do desconforto que sentia, de-cidiu ignorar o acontecimento, atribuin-do-o à sua imaginação fértil, e dispôs-sea levar a encomenda à mãe sem mais de-longas. Recuperou os ovos caídos, colo-cou-os no cesto e encaminhou-se para oportão. Foi, então, que voltou a ouvir amesma voz cacarejante:–Olá. Falas comigo?Estancou e virou-se repentinamen-

te, a ver se apanhava o engraçadinho.Mas, mais uma vez, só viu galinhas.Grandes, pequenas, pretas, brancas,cinzentas, alaranjadas, castanhas, sa-rapintadas, mas apenas galinhas.Se da primeira vez tinha ficado apensar que tinha sido uma ilusão, umpensamento sonoro, agora não tinhaa mínima dúvida de que ouvira mes-mo uma voz. Decidiu, por isso, quenão abandonaria o local sem sanaraquele mistério. Aproximou-se deum fardo de palha mesmo no enfia-mento do único raio de luz que seatrevera a penetrar naquelacalmaria e sentou-se sobreele. À espera.Já a mãe da Lulu, en-tretanto, fartou-se detanto esperar pelosovos e acabou mes-mo por ficar preo-cupada com oque é quepodia teracon-teci-do àfilha,para se estarassim a de-morar. Podiater escorre-gado e bati-do com acabeçanalgumacoisa. Ou,quem sabe,podia ter sido atacada por algum bi-cho, uma aranha, uma cobra, enfim,qualquer coisa peçonhenta. Acabou,assim, por largar os seus afazeres e iraté ao celeiro procurá-la.Aproximou-se apressadamente doportão entreaberto e sentiu-se aliviadaquando ouviu vozes a confabularemtranquilamente lá dentro. Afinal, a Luludeve ter encontrado alguma amiga eem vez de lhe levar os ovos deixou-se fi-car na folia. O que a irritou deveras. En-tão, assoberbada de trabalho como seencontrava, estava ela à espera dosovos e a miúda deixara-se ficar para alina brincadeira. Ainda assim, antes deentrar logo em reprimendas, preferiuespreitar para ver quem era o interlo-cutor da garota. Até porque a outra vozera uma voz grossa, masculina. Esqua-drinhou as sombras, e quando viuquem era, sentiu uma violenta tonturae perdeu os sentidos.Lá dentro, a Lulu estava na maisamena cavaqueira com… uma galinha!Que lhe dizia nesse preciso momento:¬¬¬–Então, os seres como tu desig-nam-se pessoas?–Exactamente. –E os seres como eu, como é que sãodesignados?–Galinhas, ora! Vocês são galinhas.Só não entendo essa de tu falares.

Nunca tinha visto uma galinha a falar!E olha que eu já lido com galinhasháum bom tempo.–As galinhas não falam? Afinal jádesenvolveram a percepção telepáti-ca? São seres bem evoluídos!–Percepção tele o quê?! De que éque tu estás para aí a falar? Tu não sófalas, como, ainda por cima, dizes coi-sas esquisitas.–Então, todos os animais se co-municam, certo?! Isso distingue-osdas pedras ou dos vegetais. E se asgalinhas o fazem sem falarem, co-mo tu fazes, então é porque o fazemtelepaticamente. –Tu és mesmo muito estranha,mesmo, pergunto-me de onde é quetu terás saído!–Dali – e a galinha, com um ar dis-traído, apontou uma asa para cima, nadirecção do telhado. A Lulu olhou paralá mas só viu mesmo o tecto. Entretan-to, a galinha continuou:–E, o que é isso que tu tens aí nessecesto?–Como, o que é isto? São ovos, quevocês põem.–Ovos! Para que é que servem osovos? E porque é que os estás a levarcontigo? O que é que vais fazer com osovos? Falas com eles?–Olha lá, sua galinha doida, tu nãosabes para que é que servem os ovos?!Estás a gozar comigo, não é? Ou então,deves ter escorregado do poleiro, ba-teste com a cabeça num ovo e perdestea memória. Entrementes, toda aquela movi-mentação anormal por aquelas ban-das acabara por atrair a atenção doautoritário galo que resolveu ir es-preitar no barracão para ver em que éque paravam as modas. Mal entrou,deu de bico com aquela franga nova,toda rechonchuda! E decidiu que nãoera tarde nem era cedo, tinha que lheapor já a sua marca, antes que algumfranganito atrevido ousasse fazê-lo.Por isso dirigiu-se, cheio de empáfia,para a galinha, que olhava para elecom curiosidade, a ver se percebia oque é que ele lhe queira. O galo deu três voltas à galinha, a

arrastar a asa no chão, e a seguir ati-rou-se de rompante para cima dela,tendo caído desamparado no chão emvirtude de a galinha, ao ver-se assimacossada, ter abalado dali a fugir. Maso galo, experiente que era, estava habi-tuado às reacções das frangas novatase restabeleceu-se sem demora, saindodisparado a correr atrás dela, esvoa-çando agora, correndo depois, subin-do este monte de feno, passando porbaixo daquele carrinho de mão. Tantoburburinho perturbou as outras gali-náceas em postura, que desataram to-das a cacarejar ao mesmo tempo, emmanifestação de protesto contra aque-la agressão perpetrada contra a paz noseu ambiente laboral.Todo aquele tumulto acabou portransbordar do espaço fresco e som-brio do barracão e foi percutir-se nasorelhas do Leão, o cão de guarda lá decasa, que acompanhara a Lulu até alie se deitara, exausto, à sombra deuma árvore próxima, quando ela pe-netrou no edifício. Levantou-se, es-preguiçou-se, sacudiu a poeira, deuduas ou três farejadelas no ar e, aco-metido da maior urgência, sem se-quer se aperceber do corpo desmaia-do da mãe da Lulu, acorreu ao local, aver se os seus préstimos eram de al-gum modo necessários, esperando,no mais fundo do seu apuradíssimoinstinto canino, que não.Mal entrou no recinto, no meio detodo aquele alvoroço deu com osolhos numa galinha esbaforida, acorrer e a esvoaçar, o que despoletounele o há muito entorpecido impulsode caçador e, por consequência, lan-çou-se imediatamente em persegui-ção do galináceo fugitivo. Com maissucesso que o galo.Pôs-lhe uma pata em cima, o quepôs termo àquela correria desenfrea-da e no exacto momento em que asfauces do cão se iam fechar de formafatal à volta do pescoço da galinha, e jánão havia salvação à vista, a galinhadeu um salto inesperado. Ouviu-se oestampido de uma pequena explosãoe, em pleno ar, onde estava a galinha,apareceu uma cadela!

O ILUSIONISTA



O galo, entretanto, desagradadocom aquela interferência nos seus as-suntos de índole doméstica, desataraà bicada ao cão, tendo tido o cuidadode o fazer na perna que estava maisdistante da boca dele.Aquela inesperada transmutaçãoteve um efeito de choque em ambosos perseguidores da galinha, osquais, perante tão inusitado aconte-cimento, um a latir e o outro a caca-rejar, se escapuliram do barracão atoda a brida, juntos como se fossemamigos de antigamente. Ofegante, a cadela recém-aparecidaencaminhou-se para junto da Lulu esentou-se em frente a ela, que excla-mou, atónita:–Uáu, como é que tu fizeste isso? Ésuma galinha mágica? Serás tu a famo-sa galinha dos ovos de ouro de que te-nho ouvido falar?–Primeiro explica-me, por favor,quais eram as intenções que moviamaquele galo descarado?–Tu não sabes o que é que o galo que-ria?! Lá de onde tu vens não há galos?Vocês devem estar muito avançados.Entretanto, refeito do susto queapanhara, o cão recompusera-se já efunga aqui, cheira ali, sentiu o chama-mento do cheiro irresistível a cadelaque emanava de dentro do barracão, epor isso, com as devidas cautelas, vol-tou a introduzir-se no recinto fresco echeio de sombra. Lá estava ela, o peloluzidio, a cauda felpuda a dar a dar.Ora, um cão é um cão e uma galinha éum bicho. E, por isso, sem mais demo-ras atirou-se desembestado à fêmea,tentando cobri-la. A cadela, aperce-bendo-se da investida, levantou-se derepente, deu um salto, ganiu e desatoua fugir, às voltas pelo barracão, subin-

do e descendo dos fardos de feno e debidons e caixas que por ali havia arma-zenados, perseguida de perto peloLeão, o que provocou uma tal algazar-ra que agitou as galináceas em postu-ra, as quais, assustadas, largaram osninhos e fugiram todas lá para fora, acacarejarem ruidosamente.A mãe da Lulu, que entretanto recu-perara os sentidos, ao ouvir aquelealarido todo tomou por certo que a fi-lha se encontrava a correr algum peri-go, pelo que pegou numa forquilhaque estava encostada à parede e en-trou no armazém disposta a salvar afilha por todos os meios e contra to-dos os riscos.Surpreendidocom aquela en-trada assiminopinada damãe da Lu-lu, naquelapose ofen-siva, o Leão,que lhe co-nhecia bem opeso das palmasdas mãos, meteu acauda entre aspernas emergulhounuma som-bra, que atraves-sou a rastejar atése escapulir dolocal pelo por-tão agora es-cancarado. Já acadela, ao ver areacção do Leão,também se intimidou e, por isso, lan-çou-se para o colo da Lulu em busca deprotecção.

A mãe da Lulu tomou aquele saltocomo o ataque feroz de um cão selva-gem sobre a sua filha e atirou-se a elede forquilha em punho com a mani-festa intenção de lhe desferir umapancada letal.Porém, para espanto das duas,mãe e filha, no exacto instante emque o instrumento da agressão iaembater na cabeça da fera, esta des-fez-se no ar com um pequeno estré-pito e no lugar dela apareceu um serhumano, que agarrou com mão firmea forquilha, impedindo-a de se ir des-fechar sobre a Lulu que, com o emba-lo que a pancada levava, era quem ialevar com o instrumento contunden-te na cabeça, com consequências ma-nifestamente nefastas! E a mãe da Lulu perdeu os sentidospela segunda vez no mesmo dia. A Lu-lu, preocupada, precipitou-se para atorneira, lá fora, de onde voltou comum balde de água, que respigou sobreo rosto da mãe, até a despertar. Esta,mal abriu os olhos, viu um homem bo-nito, extremamente belo e viril mes-mo, que nunca antes vira na vida, aolado da filha. Levantou-se a custo, estonteada,sem saber se era por causa da quedaou da beleza que irradiava de tão es-belto personagem. Mas não teve se-quer tempo para o apreciar, pois per-cebeu que ele se dirigia a ela com umar completamente libidinoso. Era ma-nifesta no olhar dele a intenção de seatirar a ela e a agarrar. Por isso, aindameio a cambalear largou a fugir, noque foi perseguida de perto pelo indi-víduo, cortejo ao qual se juntou o Leão,com a língua a arrastar pelo chão.Apercebendo-se de que a mãe esta-va em perigo, a Lulu não hesitou. Pe-

gou na forquilha, correu no encalço deambos e quando o invasor lhe pas-sou à frente, espetou-lhe sem hesita-ções o instrumento nas costas, nopreciso momento em que a mãe,exausta, tropeçava em si mesma e seprecipitava no chão.Foi com incontido espanto que am-bas viram o homem esfumar-se no arcom um estalido e no lugar dele surgirum pássaro vermelho, que deixou cairuma gota de luz da mesma cor. Logo aseguir, com um estoiro seco, o pássarotransmutou-se num traço luz que seelevou no ar e partiu disparado em di-recção ao céu, como um raio.Só então a Lulu percebeu que aque-la galinha esquisita que encontrara noceleiro, afinal, era um visitante vindodas estrelas. Daí o seu desconheci-mento sobre coisas tão triviais da vidana Terra, bem como as suas habilida-des de transmutação!É por isso que, até hoje, a Lulu se di-rige todas as noites para as cercaniasdo celeiro, onde se deita, ao relento,com a cabeça assente sobre a barrigado Leão, que a escolta sempre, deolhar fixo no céu, a ver os raios de luzque cruzam o firmamento. Ela sabeagora que aqueles riscos, afinal, são oamigo alienígena que anda pela abó-bada celeste à procura da casa dela,para se reencontrarem, e deseja an-siosamente que ele consiga descobrirnovamente o caminho até ali. Ela sabe,porém, que deve ser difícil, porque,afinal, a Terra é muito grande e estásempre a andar às voltas e a mexer-se.Mas ela decidiu que enquanto vir queele continua a procurá-la o há-de irsempre esperar.
22.12.2016

MU NGONGO MU TWALAIMungongomutwalamwalamundumbaadilaMaudidilu ma nzalamazalesamalambamasungaNdumba ala hanjinimwenyuakwambukaanangaNimakumosununemukubingilayosoyajimbidila! IIMungongomumumwalamuisunjiijimbidisaOndondoyamwenyu, omwenyuiyiikwambukaMukitanganakyoso, mukutubangesakubambukaKwenekwakalajindungejinajilayamukutudidisa! IIIMungongomumumutwalasayium ndumbaasululaO dizwidyadyaswinamukukalamukwambelaimaImayakidiniyamakutumukididikyenekimoxiMukondaandalakumonakilunjikyakulungulaKibangekimahaamudyataakwenualodikola! IVMungongomutwalamwalamuhanjiasumbwidiAsumbwidiyamwenyuwangeneakalamukunwaOmenyamenyamamakalamukulayesaatukianwaOkubwimakwakitembukyololenganiwoma, kidi! VMungongomumumutwalamwalamuumbangalaWandumbadyaatuasumbulamwenyuwangeneMutuutukumukaamwambatakyasekwijiyakwebiTwanaku bata twadila, twasota, twalembwakumusangelaOmutuwenyowatunduku bata walembwakuvutuka!

NO MUNDO EM QUE VIVEMOS(I) No mundo em que vivemos há muitos que cho-ram/Prantos de fome que fazem com que a desgraça in-che e puxe/Muitos ainda com vida desfalecida e que vi-vem/Com as mãos esticadas pedindo tudo o que se achaperdido!(II) Neste mundo há espíritos que fazem com que se per-ca/A noção da vida, desta vida que desfalece/A todo o ins-tante fazendo com que nos desviemos/Para onde existamhabilidades que vivem para nos fazer chorar!(III) Neste mundo em que estamos há muitos que liber-tam/O vigor da sua voz para estarem a dizer coisas/Coisasverdadeiras e mentirosas no mesmo lugar/Por quereremver a sua ideia vencer!/Não importando que estejam a pisarquem grita! (IV) No mundo em que vivemos ainda há usurpadores/Usur-padores da vida alheia que permanecem bebendo/Essa águaque fica a dar vida às pessoas que não absorvem/O respiro dovento que foge por medo é vero!(V) No mundo em que nos encontramos permanece acrueldade/De muita gente que usurpa a vida alheia/Quemse assusta por sentir-se levado sem saber para onde/Ascrianças em casa choram, procuram sem conseguir encon-trar/Quem saiu de casa e não conseguiu voltar!  

KUFIKISA KWA MAHAMBA MA KAKALUNGA
ENSAIOS POÉTICOS DE KAKALUNGA

MÁRIO PEREIRA
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MISS ANGOLA 2018
PADRÃO DE BELEZA IMPOSTO
I - “TENHO VERGONHA”Ontem, assisti à parteinicial do “Miss Ango-la”. Agastado e enver-gonhado, desisti de assistir àtransmissão televisiva. Ao veras jovens mulheres desfilaremcom aquelas grandes quanti-dades de cabelo postiço, fiqueienvergonhado, enquanto afri-cano. Vi mulheres de cabeloscompridos, ocultado o seu ca-belo natural. Eu sou crítico des-se tipo de pensamento e de ati-tude. Inclusive, critico as pes-soas próximas.Que pena! As mulheresafricanas têm característi-cas peculiares. Uma delas es-tá relacionada com o cabelo(textura e comprimento).Precisamos de meditar so-bre isso. Precisamos de acabar com esses com-plexos carregados de estupidez.Por causa do cabelo postiço e do desleixo paracom o cabelo natural, muitas mulheres africanas,particularmente, angolanas já não têm cabelo nosextremos da área com cobertura capilar, sobretudona parte frontal. Muitas vezes, mesmo querendoesconder o cabelo natural maltratado, teimosa-mente ele fica à mostra, o que dá uma imagem de-sagradável. Que mulheres desleixadas! Para se evi-tar que essas e situações similares ocorram, peçoàs mães e educadoras africanas que não coloquemcabelos postiços na cabeça das crianças. Eduquem-nas a fazerem tranças e a tratarem bem do cabelo.É triste ouvir uma mulher dizer: “Preciso de di-nheiro para comprar cabelo. Não posso ir à festacom este cabelo”. 
II - SEMPRE HOUVE
MULHERES AFRICANAS LINDASDurante a minha infanto-adolescência, de umamaneira geral, as pessoas do género feminino não

usavam cabelos postiços. Contudo, sempre houvecrianças, adolescentes e mulheres lindas. Semprehouve mulheres com penteados lindos e atraentes.Nos séculos passados, havia mulheres africa-nas lindas. Elas não usavam cabelos postiços, no-meadamente “passagem”. Espero que as escolas dos países africanos, particu-larmente as escolas de Angola proíbam o uso de cabe-lo postiço nas escolas, máxime, no ensino de base.Oxalá os Estados Africanos agravem considera-velmente o imposto sobre os cabelos postiço. 
III - PADRÃO DE BELEZA IMPOSTO Os outros continentes, paulatinamente, foramimpondo padrões de beleza do género feminino,especialmente, relacionados com os cabelos,criando a ideia de que as mulheres são mais lin-das, quando usam cabelos longos (não importa sesão naturais ou postiços). Por outro lado, factorescomerciais estão na base da criação de indústriasde produção de cabelos (naturais, tratados e arti-ficiais). Criou-se uma máquina comercial, com

grande marketing direccionada aos países africa-nos. E as mulheres negras americanas influencia-ram as mulheres africanas, com destaque para ascantoras e actrizes.Actualmente, os países africanos importam daAmérica, Ásia e Europa enormes quantidades decabelo, o que é inaceitável. Que vergonha! Quegastos desnecessários!Dirijo-me à mulheres africanas, dizendo-lhes:Mulheres africanas, não queiram ser como as mu-lheres dos continentes mencionados, pois os ho-mens americanos, asiáticos e europeus gostammais das mulheres africanas com as suas caracte-rísticas naturais, nomeadamente, cabelo original.Não é necessário gastar dinheiro para a aplicaçãode cabelo postiço. Que cada mulher cuide do seucabelo natural! Usemos os nossos cabelos originais. Usemos osnossos nomes africanos! Valorizemos a nossa cul-tura! Um povo, um grupo populacional, grande oupequeno, sem cultura não tem identidade.
Com raiva e vergonha

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
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