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fantasmas o seu percurso musical. 
Já em 2003 começou a ganhar al-

gum espaço nas ruas de Luanda em 
batalhas líricas com outros mcs com 
as suas performances momentâneas 
(Freestyle). Mesmo focado na mú-
sica, nunca descuidou os estudos e 
conciliava as suas actividades com 
o curso de Química Industrial que 
fazia no Makarenko.

O programa “Big Show Cidade” 
veio dar-lhe maior visibilidade, já 
que nesse ano foi finalista do mês 
em todas as edições em que parti-
cipou. Até hoje é considerado um 
dos melhores MCS que passou pelo 
programa.

Pouco tempo depois, ainda em 
2003, começou a fazer parte de um 
grupo chamado “Ministério Ha-
margo” ao lado dos músicos Inkizi-
dor, BMX e Sanguinário com quem 
entrou em estúdio para gravar o 
seu primeiro projecto musical. In-
felizmente, por motivos alheios 
à sua vontade, o disco não saiu a 
público. Mais tarde, abandona o 
primeiro grupo e junta-se a ou-
tro chamado “Movimento Nuclear 
Apocalipse (MNA)” formado pelos 
artistas Manda JC, Filantrópico Mc, 
Xpiraculo, VerboBucks, Hinamoto, 

Ready Neutro, Sanguinário, Profe-
ta, Inkizidor,BMX e Mosquito com 
quem, em 2004,  lança um Ep in-
titulado “Prefácio”. Este tinha um 
estilo de rap mais alternativo e foi 
comercializado no Elinga Teatro. 
Ainda assim, este não era o grupo 
onde iria permanecer, só encon-
trando o ideal que defende até 
hoje, um ano depois. “Mad Niggaz” 
é o grupo ao qual pertence junta-
mente com Xpiraculo, Andronico, 
Gri Mafia, B2M, KD e Verbo Bucks.

 Depois de alguma ausência das 
lides musicais, retornou novamen-
te e agora, com um amigo chama-
do Mr. Célio, formou a produtora 
“Só Business Man”. Ao lado de 
Mallarhya, Filemon Jr, CP, Dário 
Auto-estrada, Leal e Ananias lan-
çou finalmente no mercado o álbum 
intitulado “Fora do Limite” vendido 
em 2007. Segundo o artista, esta foi 
a data mais marcante da sua carrei-
ra, pois, depois de muitas peripécias 
e contratempos, tinha prometido a 
si próprio que se não conseguisse 
lançar até ao fim daquele ano, iria 
“pendurar o microfone”.

 Ao terminar 2009 optou por se-
guir carreira a solo e em 2011 lança 
uma Mix tape somente para inter-

Encyclopédia Negra é o nome 
artístico de Agnelo Vakale Aly, um 
jovem rapper, nascido a 13 de Fe-
vereiro 1986 em Luanda, no muni-
cípio das Ingombotas. 

Começou a sua carreira musical 
no fim de 1999 quando passou a 
participar em rodas de freestyle or-
ganizadas nas ruas na companhia 
de alguns amigos.

Por ser apreciador nato de lei-
tura e na época em que era ainda 
estudante na escola “Juventude 
em Luta” levava sempre consigo 
uma enciclopédia na mochila que 
aproveitava para ler nos momentos 
das borlas. Foi aí que o seu colega 
Quintino começou a chamá-lo de 
Enciclopédia. O “Negra” veio por 
acréscimo, por ser defensor e se-
guidor dos ideias africanistas. 

 Teve como influências musicais os 
grupos SSP, Black Company,Gabriel 
o Pensador, Krs One, Common Sen-
se e Mos Def. Ainda em 1999 era um 
dos muitos meninos que fazia play-
back das músicas dos SSP em espec-
táculos organizados no bairro da 
Coreia onde vivia. O seu maior moti-
vador para seguir em frente foi pre-
cisamente um dos seus ídolos com 
quem tinha o prazer de conviver: o 
membro dos Ssp, Jeff Brown. Este, 
ao contrário dos outros, acreditou 
no seu potencial enquanto era ain-
da uma criança a viver das fantasias 
do seu intelecto.

Agnelo lembra que a maior di-
ficuldade que enfrentou, quando 
começou foi precisamente a falta de 
apoio dos que lhe eram mais próxi-
mos. O apoio do lado familiar nunca 
chegou, e a sua mãe sempre que o 
visse com um caderno e uma lapi-
seira não acreditava que estivesse a 
estudar, mas sim que se tratava de 
alguma letra nova, dizendo cons-
tantemente que o filho iria repro-
var. Contudo, isso nunca aconteceu. 
Hoje é a família que o ajuda a ter 
força a para trilhar sem medo nem 

02   1 Novembro 2013  

Figura da semana

“o meu maior sonho 
é poder incentivar
as pessoas”

o programa “Big 
Show cidade” veio 
dar-lhe maior 
visibilidade, já 
que nesse ano foi 
finalista do mês em 
todas as edições em 
que participou.

ENcyclopédia

Negra

net a que deu o título “O Lendário 
das Ruas volume 1 “

 Em 2012 voltou para o estúdio e 
começou a gravar a primeira obra 
discográfica de originais a solo, 
desta vez um EP que neste mo-
mento se encontra pronto para ser 
lançado para o mercado nacional 
com data prevista para dia 22 de 
Dezembro do corrente ano. A obra 
conta com as participações de peso 
como Anselmo Ralph, Selda, Kid 
Mc, Bruno M, Ananias, Jay Wime, 
Mad Niggaz,Danger K, Fill Jr e mui-
tos outros e tem a produção de Le-
vel Kronico, Mallarhya e Dansonn. 

 Encyclopédia Negra promete 
também trazer boa música para 
o próximo ano porque tem já em 
agenda também o EP do Grupo a 
que pertence (Mad Niggaz), a ser 
lançado em 2014 e ainda um mix 
tape em colaboração com Danger K.

Momentaneamente encontra-se 
somente focado no EP que será ven-
dido na praça da independência e 
que tem como título “Olhando para 
atrás” onde o artista retrata a sua 

vivência como músico de rap duran-
te estes 13 anos de carreira musical. 
Conta também algumas histórias de 
amor e músicas de incentivo para os 
jovens.  Como artista, Encyclopédia 
não deixa de dar a sua opinião so-
bre o estado da música angolana na 
actualidade salientando que ape-
sar de se estar a notar um grande 
crescimento neste área pensa que 
muitos músicos ainda têm de se 
preocupar mais pelas composições 
e expressão musical, deixando fluir 
de forma desinibida os sentimen-
tos até porque “música é a expres-
são de sentimentos”. Apela ainda 
para que haja mais união e respeito 
entre os colegas de profissão.

 Quanto a sonhos, o artista revela-
-se bastante altruísta ao revelar a sua 
preocupação pelos outros em primei-
ro lugar: “ Eu luto todos os dias para 
as minhas rimas iluminarem um ir-
mão e escrevo para obter um sorriso 
de quem chora  porque o meu maior 
sonho é poder mudar e incentivar 
pessoas com aquilo que escrevo.  “       

                     MariaNa rodrigues
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Actualidade
“Se Deus existisse, só haveria para ele 
um único meio de servir à liberdade 
humana: seria o de cessar de existir”
Bakunine

Besafoto 2013

As crianças no “click”  de Selma Fernandes

numa altura em que se fala da 
preocupação de Estado relativa à 
necessidade de serem potenciadas 
as empresas nacionais na imple-
mentação de práticas que incen-
tivem os empreendedores, as pro-
dutoras independentes, após ser 
anunciado em concurso público, 
não são tidas nem achadas na rea-
lização do Variante, concurso de 
música popular angolana. 

Por portas e travessas, fala-se 
do anúncio do evento, sem que 
um documento oficial tenha che-
gado à nossa redacção, ao mesmo 
tempo que não são conhecidos os 
concorrentes das dezoito provín-
cias, ao contrário das edições an-
teriores em que, atempadamente 
são apresentados ao público, pe-
los meios usuais. 

O Ministério da Cultura assume as 
rédeas da produção e realização do 
referido evento, sendo este um ges-
to que contraria o que está estipu-
lado na lei, após ter sido anunciado 
um concurso público para o efeito, 
onde várias empresas, produtoras 
de eventos, apresentaram as suas 
propostas que não chegaram a se-
rem observadas, para desagrado 
dos seus responsáveis, uma vez que 
foi feito algum investimento para 
que as propostas tivessem alguma 
sustentação. 

Segundo as produtoras que se 
candidataram a produzir aquele 
evento, a ideia geral que fica entre 
elas é que, tendo sido anunciado o 
concurso público ainda em 2012, a 
verdade é que para além de terem 
apresentado, nesse ano, as suas 
propostas bem fundamentadas com 
trabalhos de prospecção nos locais 
do evento, foi anulado o concurso 
também em 2012, sem uma expli-
cação plausível e convincente sobre 
esta decisão. 

Deste modo, o Ministério da Cul-
tura assume a realização do evento, 
contrariando o que está estipulado 
por lei, uma vez, que, inclusivamen-
te, fora anunciada a abertura das 
propostas, avaliações feitas dentro 
do que estava estabelecido. Os parti-
cipantes ao concurso público fizeram 
questão de cumprir com rigor todas 
as exigências do concurso, con-
frontando-se posteriormente com o 
adiamento do referido evento.

O cenário de 2013 acaba por ser 

uma cópia do que se viveu no ano 
anterior, quando foi igualmente 
anunciado o concurso público e, 
em tempo útil, as produtoras apre-
sentaram as suas propostas, com 
base em pesquisas feitas na cidade 
onde vai acontecer o evento, Sauri-
mo. Dado certo é que, a poucos dias 
da realização do evento não foram 
abertas as propostas, nem dada 
uma explicação sobre o caso. Numa 
altura em que se apela ao mais alto 
nível a potencializar as empresas 
nacionais, algumas vozes entendem 
que o ministério parece andar numa 
velocidade contrária, dando a im-
pressão de que privam os pequenos 
produtores de exercerem sua activi-
dade e parceria mesmo quando reú-
nem todos os requisitos. 

O evento será realizado na cidade 
de Saurimo, Lunda-Sul, no próximo 
dia 3 mas até aqui os concorrentes 
não são dados a conhecer ao público 
que ao longo desses anos vem acom-
panhando este evento que já pas-
sou por outras províncias, entre as 
quais, Malange, Benguela e Huíla. 
Tendo contado com a participação 
de consagrados artistas nacionais 
e internacionais como Bonga, Sam 
Mangwana, Monique Seká, Ricardo 
Lemvo, Mito Gaspar, África Negra, 
Justino Delgado   e outros.

erNesto gouVeia 

o “ roSto” daS criançaS a eleva-
rem cada vez mais o lado festivo da 
vida, apesar dos problemas que as 
rodeiam é motivo mais que suficien-
te para Selma Fernandes registar 
imagens que contam histórias do in-
terior do país carregados de elemen-
tos onde quem visualiza encontra 
sempre algo novo. 

A imagem vencedora, dentre mui-
tas outras que foram registadas pela 
fotógrafa, demonstra, graficamente, 
a força da imagem, mesmo sem iden-
tificar os rostos das crianças, e trans-
porta-nos para a alegria do momento, 
fazendo lembrar grandes exemplos 
de clássicos da fotografia”assim justi-
ficou a organização do evento a pre-
miação desta imagem.

Waldney Oliveira, um dos premia-
dos de edição 2010 e 2011, reconhe-
ce o talento que a jovem artista tem, 
notabilizado pela característica de 
dar um cunho artístico à imagem, 
ainda que ela seja dramática. A ocul-
tação do rosto das crianças passa a 
ser, acrescenta o profissional, uma 

outro detalhe não menos simportan-
te, fazendo com que Selma explore 
outras nuances da imagem que re-
gista, contando nela várias histórias.

“Um prémio bementregue”, é des-
ta forma que Carlos Aguiar avalia a 
atitude do júri 
em relação à 
escolha de Sel-
ma Fernandes. 
A qualidade e 
a distinção ar-
tística das suas 
fotos, segundo 
o fotógrafo, sen-
do reconhecidos 
pelo concurso, 
compensam o 
esforço e a de-
dicação que tem 
chamado a aten-
ção dos profis-
sionais da imagem. 

Adalberto Gourgel e Geovany 
Cunha ocuparam os lugares seguin-
tes em que foram atribuídos750 mil 
kwanzas,  500 mil kwanzas e 250 

mil kwanzas do primeiro ao terceiro 
classificado, para além de terem re-
cebido equipamento fotográfico.

Das dez menções honrosas, des-
tacam-se Márcio Mendonça, distin-
guido em três outras ocasiões na 

mesmacatego-
ria, onde figu-
ram ainda  Félix 
da Mata, João-
Monteiro, Euni-
ceMenezes, Ce-
saltinaAntónio, 
JoãoMonteiro e 
Geovany Cunha.

178 candida-
dos, converti-
dos em pouco 
mais de 1500 
fotografias esti-
veram na mesa 
de avaliações do 

júri que constituído este ano por 
Marizilda Crupe, Andrei Polikanov, 
Edson Chagas e Walter Fernandes.

Maarten Koets, director da maior 
e mais prestigiada organização 

internacional de fotografia e foto-
-reportagem dissertou sobre o que 
a fotografia pode trazer à mente das 
pessoas e a influência que cria nelas. 

Assim foi com a “situação dos al-
binos emÁfrica”, que conquistou o 
segundo lugar.  A imagem denuncia 
um estigma social e transmite uma 
mensagem de esperança e de co-
-habitação com estes homens que 
carecem da nossa atenção. 

Já os meninos que brincam às lu-
tas foi o registo de Geovany Cunha. 
De acordo com o júri “realça que 
ela ultrapassa a imagem comum de 
crianças africanas, com brilhantes 
olhos negros e aparência frágil, pois 
tem beleza, poesia, transmite a ale-
gria da infância, emoções realçadas 
pela qualidade técnica e pela sua 
equilibrada composição.

O BESAfoto, que é uma das maio-
res referências da promoção da fo-
tografia no continente africano, 
dirigida a fotógrafos profissionais, 
amadores e novos talentos da foto-
grafia com nacionalidade angolana, 

incluindo toda a diáspora de Ango-
la, espalhada pelo mundo, tem como 
objectivo promover e desenvolver a 
cultura de Angola e os artistas na-
cionais.

Ao fim de seis edições, já parti-
ciparam mais de 908 candidatos, 
que submeteram a apreciação 7 
064 obras. A cada ano, o concurso 
BESAfoto regista um aumento cres-
cente da qualidade dos trabalhos 
apresentados, que são já um reflexo 
do desenvolvimento da expressão 
artística dos participantes e da afir-
mação da fotografia, enquanto arte, 
em Angola.

Segundo a organização, o balanço 
é extremamente positivo, pelo im-
pacto que esta iniciativa está a ter. 
Para o banco, esta é mais uma forma 
de estimular a expressão artística e 
contribuir para o reconhecimento 
dos fotógrafos angolanos que, atra-
vés das suas imagens, captam a es-
sência e o espírito da cultura de um 
país”.

erNesto gouVeia 

Variante reflecte irregularidades 
dado certo é que, 
a poucos dias 
da realização do 
evento, não foram 
abertas as propostas 
nem dada uma 
explicação sobre o 
caso



04   1 Novembro 2013  

Prémios

Uma vez mais o objectivo de homena-
gear e incentivar o génio criador e inventi-
vo dos angolanos foi realizado. O já conhe-
cido Prémio Nacional de Cultura e Artes, 
conheceu na quarta-feira, 24, os seus ven-
cedores.

Na classe de literatura foi vencedor o es-
critor Manuel Pedro Pacavira. No domínio 
da Investigação em Ciências Sociais e Hu-
manas, Aurora Ferreira. No que diz respei-
to às Artes Plásticas, a sorte coube a José 
Mununga do Kwando Kubango. No Teatro, 
foi declarado vencedor o grupo Oasis de 
Luanda. Para a categoria de Música, o júri 
escolheu Justino Andanga do Huambo. Na 
Dança, o professor Domingos Nguizani foi 
o escolhido. Finalmente, na disciplina de 
Cinema,  o prémio coube ao realizador Raul 
Correia Mendes.

A cada vencedor foram entregues três 
milhões e meio de kwanzas, depois de um 
incentivo por parte da Ministra da Cultura,  
Rosa Cruz e Silva. 

“Queremos aumentar as actividades 
artísticas em todo o país com a constru-
ção de infra-estruturas para continuar a 
apoiar as artes e corresponder os anseios 

daqueles que pretendem atingir a exce-
lência nas suas obras”, realçou.

A atribuição do Prémio Nacional de 
Cultura e Artes ao escritor incidiu sobre o 
conjunto da sua obra, na qual se destaca o 
romance histórico “Nzinga Mbandi”. “Pe-
rante esta publicação, deve-se conceder ao 
autor o mérito de ter instaurado entre nós 
a narrativa ficcional histórica, baseada na 
historicidade do nosso passado- realçou o 
corpo de jurados.

Na disciplina de Investigação em Ciên-
cias Humanas e Sociais, o júri atribuiu o 
prémio à investigadora Aurora da Fonse-
ca Ferreira pela sua obra “A Kisama em 
Angola do século XVI ao início do século 
XX- Autonomia, ocupação e resistência”, 
tendo em atenção o interesse deste tra-
balho para o estudo da História de An-
gola, em particular do processo de colo-
nização e da resistência que enfrentou, 
imposta pelas comunidades locais.

Nas Artes Plástica o júri atribuiu o pré-
mio ao escultor José Mununga, pela preser-
vação e elevado valor artístico do conjunto 
da sua obra, desenvolvida ao longo de 37 
anos de carreira, dando um forte contri-

buto ao desenvolvimento 
das artes em Angola.

O grupo Oásis da Base 
Aérea número 1 venceu na 
categoria de Teatro, por man-
ter com solidez um percurso de 
24 anos, que começou a ser tra-
çado em 1989 com as peças “A 
morte do velho Kipakasa”, des-
taque no Prémio Provincial de 
Teatro, e em 1985, “Bié, o drama 
de Muyala”, que lhe dá novamente 
o Prémio Provincial e “Michornas de 
Chongoli”,. Foram ainda premiados, em 
Cinema e Audiovisuais, o realizador Raúl 
Correia Mendes, o cantor Justino Han-
danga (música) e o coreógrafo Domingos 
Nguizani (dança) pelo conjun-
to das suas obras que têm 
contribuído para o 
desenvolvimento 
das artes an-
golanas. 

Vencedores
já conhecidos 

Prémio NacioNal de cultura e artes

anunciado Grande
 Prémio sonangol 
de Literatura

a sociedade Nacional de Com-
bustíveis (Sonangol) anunciou on-
tem, em cerimónia conjunta com a 
União dos Escritores Angolanos, a 
realização de mais um Grande Pré-
mio de Literatura, mais uma vez 
aberto a todos os países africanos de 
língua oficial portuguesa. 

Recordamos que o último vence-
dor do prémio foi João Lopes Filho, 
conhecido investigador e historia-
dor cabo-verdiano. Com a obra inti-
tulada “Percursos & Destinos”, con-
correu com o pseudónimo Osagyeto 
Moisés. 

A escolha foi votada por unanimi-

dade, sublinhou na altura, Corsino 
Fortes, presidente do júri formado 
por Cornélio Caley, em representa-
ção da Sonangol, António Fernan-
des da Costa (Ministério da Cultura), 
Manuel Muanza (UEA), Frederico 
dos Anjos (São Tomé e Principe), 
Francisco Conduto de Pina (Guiné-
-Bissau), e Carlos Paradora (Moçam-
bique).

No momento da atribuição dop 
prémio e de acordo com o presidente 
do júri, o colectivo de jurados atri-
buiu o prémio pela audácia, porme-
nor descritivo e qualidade formal 
com que se retratou o percurso da 

insularidade, processos sociais, cul-
turais de um determinado momento 
histórico da vida do povo cabo-ver-
diano. Apresentaram-se a concurso 
51 obras, de escritores de todos os 
países africanos de língua oficial 
portuguesa. 

Estiveram presentes ao acto, o 
Secretário-Geral da associação an-
golana de escritores, Carmo Neto, 
membros da direcção da Sonangol 
e público interessando no concurso. 

O regulamento desta edição do 
Grande Prémio está à disposição de 
todos os interessados na sede da 
UEA e no site www.sonangol.co.ao .

A energia que move   o talento.

Conheça o regulamento através do site 

Conheça o regulamento através do site www.sonangol.co.ao
www.sonangol.co.ao

ou na União dos Escritores Angolanos – UEA.

ou na União dos Escritores Angolanos – UEA.
Angola • Cabo Verde • Guin

Angola • Cabo Verde • Guiné-Bissau • Moçambique • São Tomé e Príncipe

-Bissau • Moçambique • São Tomé e Príncipe

Mais uma vez, a Sonangol irá proporcionar aos escritores dos Países Africanos de 

Mais uma vez, a Sonangol irá proporcionar aos escritores dos Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa a oportunidade de revelar ao mundo todo o seu talento e 

Língua Oficial Portuguesa a oportunidade de revelar ao mundo todo o seu talento e 

criatividade através do Grande Prémio Sonangol de Literatura. O renomado evento 

criatividade através do Grande Prémio Sonangol de Literatura. O renomado evento 

conta com o apoio da União dos Escritores Angolanos (UEA) e busca reconhecimento 
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e notoriedade no campo literário. Prepare a sua obra e aguarde, pois os melhores 

e notoriedade no campo literário. Prepare a sua obra e aguarde, pois os melhores 

momentos da sua carreira ainda podem estar por vir.

momentos da sua carreira ainda podem estar por vir.



“O Pensamento 
Africano”
no Instituto Camões 
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“Acho muito perigoso um homem
levar-se demasiadamente a sério.” 
Érico Veríssimo

a desiGner portuguesa Maria 
João Bahía inaugura no próximo 
dia 4, no Centro Cultural Português 
a exposição de jóias de criatividade 
e exclusividade denominada “Pen-
samento Africano”.

A mostra comportará cem peças 
de colecção incluindo jóias e peças 
de decoração, e estará patente ao 
próximo dia 18. De acordo com a 

mentora da iniciativa, “Pensamen-
to Africano” é uma analogia sideral 
e com sentido orgânico da terra.

Os colares, brincos, anéis e alfi-
netes combinam metais preciosos 
com madeira, fósseis, pedras bru-
tas e lapidadas. A criação contém 
ainda objectos de decoração como 
vasos, castiçais ou centros de 
mesa, com materiais como prata, 

Exposição
maria João Bahia exPõe chifres de cudos e cristais.

A autora cria as suas peças pen-
sando no potencial cliente que 
busca satisfação e exclusividade. 
As peças, feitas manualmente, su-
peram o valor intrínseco dos ma-
teriais, assumindo-se como verda-
deiras obras de arte.

“Faço jóias de autor, onde a cria-
tividade está associada à exclusi-
vidade. Nunca tive como objectivo 
criar uma estrutura de joalharia 
industrial. A sofisticação e bom 
gosto de mulher angolana são uma 
realidade, por isso, a colecção en-
cantará quem a visitar”, afirma a 
autora.

Depois de já ter feito uma di-
gressão pelo continente europeu, 
a designer já esteve no Brasil e 
apresenta pela primeira vez a sua 
colecção em Angola, no quadro da 
programação do Instituto Camões. 

A artista está instalada em Lisboa, 
onde tem seu atelier e loja, num his-
tórico edifício do século XVIII, na 
Avenida da Liberdade.                      J.F.



Sob o lema “Gente culta é gente 
que lê”, os jovens Avelino Cadete e 
António João encabeçam um pro-
jecto que incentiva o gosto e o há-
bito pela leitura, não apenas com o 
intuito do leitor obter informação, 
mas como uma forma deste retirar 
daí conhecimentos a todos os níveis.

De acordo com os mentores do 
projecto, a ideia nasceu há mais 
de dez anos, mas a implementação 
efectiva, que conduziu à estrutura-
ção física da livraria, aconteceu ape-
nas no início deste ano, tendo em 
conta a falta de apoios que vinham 
e vêm enfrentando, como contam ao 
Mutamba.

A ideia inicial foi criar um espa-
ço que permitisse que os jovens da 
comunidade pudessem ler e con-
sequentemente debater os temas 
da actualidade, do mundo para lá 
das fronteiras angolanas, assim 
como as obras de alguns autores 
que fossem lidas.

“Dadas as dificuldades por que 
passámos e por que temos passado 
ainda, com os nossos próprios re-
cursos conseguimos arrendar este 
espaço, aqui no Golfe II, para per-

mitir que os interessados busquem 
e procurem adquirir conhecimentos 
para além daquilo que adquirem na 
academia”, salienta Avelino Cadete, 
director comercial da livraria AFSC.

O jovem empreendedor considera, 
entretanto, que o que conseguiram 
até hoje não satisfaz todos os an-
seios da comunidade, mas que passo 
a passo, e com possíveis apoios, o 
objectivo que se propuseram pode 
ser alcançado.

“A iniciativa é embrionária. Cla-
ro está, e sem medo de errar, seria 
mais fácil e obteríamos mais incen-
tivos se o projecto se direccionasse 
para uma cantina, para um bar ou 
outro tipo de actividade, que não 
o que promove o intercâmbio de 
ideias e a busca de conhecimento”, 
lamenta o jovem. 

Contudo, Avelino Cadete assume 
ter consciência que as portas aber-
tas e por conseguinte o público-
-alvo vão passando a informação 
necessária. “Pelo que temos estado 
a assistir, já um número considera-
do de jovens procura pelos nossos 
serviços e isso é satisfatório para 
nós”, reconhece.

Gente culta 
é gente que lê
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Reportagem

Uma iniciativa nobre e corajosa, de dois jovens do Golfe II, está a 
revolucionar o dia-a-dia dos habitantes do distrito do Kilamba Kiaxi. 
A ideia de que o livro é o principal motor para o desenvolvimento da 
pessoa humana encontra no projecto de Avelino Cadete e António João 
um lugar cativo e privilegiado. 

Texto de Jorge Fernandes

Fotos de  ampe rogério
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“A literatura hoje ainda é cara. Fazemos o esforço aqui de poder 
equilibrar e assim fazer com que as pessoas se aproximem da 
livraria e não se afugentem com os preços”

ObJeCtIvOS 
Para os responsáveis, os objectivos 

do projecto passam primeiramente 
pelo incentivo e pela participação 
dos jovens no processo de leitura. 
“Apesar de ser um negócio, a nossa 
responsabilidade é também social. 
Daí, é nossa satisfação e sentido do 
dever cumprido, quando vemos uma 
cerveja a ser substituída por um li-
vro”, refere. 

O olhar sobre a realidade angola-
na, os principais factos a serem dis-
cutidos com ideias construtivas, sob 
o olhar crítico e do pensamento, são 
alguns dos objectivos que os jovens 
empreendedores da livraria querem 
ver concretizados.

PúblICO-AlvO
Sem apontar uma discriminação 

positiva quanto ao tipo de público 
que procura pelos serviços da li-
vraria AFSC, tendo em conta que há 
uma vasta bibliografia disponível, 
como literatura infantil, livros cien-
tíficos, entre outros, os jovens prefe-
rem não apontar como público-alvo 
somente a classe estudantil, muito 
embora estejam mais voltados para 

os estudantes.
“Nós procuramos trabalhar com 

as escolas, com principal incidência 
para as do ensino primário (da ini-
ciação à 6.ª classe), do 1º ciclo (da 7ª 
à 9ª classe) e as do 2º ciclo (da 10ª à 
13ª) ”, diz.

Interrogado sobre a maneira como 
actuam diante destas instituições 
escolares, os jovens fizeram saber 
que as exposições de livros e pales-
tras têm sido a principal saída.

“Uma das nossas estratégias é 
aproximarmo-nos dos leitores. Não 
só que eles cheguem até nós à procu-
ra de literatura solicitada, mas tam-
bém que nós vamos ao seu encontro 
através das escolas, o que tem sido 
uma mais-valia para ambas as par-
tes”, considera Avelino Cadete.

PReçOS
Quanto aos preços, o responsável 

reconhece que estes continuam a ser 
o resultado da conjuntura do próprio 
país. entre outras razões, ressaltam 
a falta de uma indústria de papel, 
assim como também de gráficas e 
editoras, o que, segundo dizem, tor-
nam os preços dos livros mais caros. 

Na livraria AFSC, de acordo com o 
seu director-geral, António João, os 
preços praticados vão dos 300 aos 
2000 mil kwanzas.

“A literatura hoje é ainda cara. 
Fazemos o esforço aqui de poder 
equilibrar e assim fazer com que as 
pessoas se aproximem da livraria e 
não se afugentem com os preços. 
Claro está, muita coisa não depende 
de nós. Mas devo dizer que com pou-
co pode-se comprar um bom livro”, 
garante o director-geral da livraria.

António João disse que para além 
da livraria, há também os serviços 
complementares de tabacaria e foto-
cópias, que, segundo afirmou, têm 
facilitado muito a vida à livraria.

DIFICUlDADeS e FAltA De APOIOS
A falta de apoios e as dificuldades 

enfrentadas diariamente são inúme-
ras, como revelam ao Mutamba. en-
tre as citadas, destacam-se a aqui-
sição de obras científicas e a falta 
de uma estrutura física com maior 
espaço. “Pensamos que devíamos 
ter um espaço maior, que permitis-
se, não só a venda das obras, mas 
também a promoção de sessões de 

leitura e o debate de ideias, assim 
como um jango onde pudéssemos 
realizar diversas actividades cultu-
rais”, afirma

“Relativamente às obras científi-
cas, ainda encontramos alguma difi-
culdade porque não temos fornece-
dores fixos, uma vez que a procura é 
maior que a oferta. Quanto às literá-
rias temos sempre, porque temos um 
convénio com a União dos escritores 
Angolanos que à consignação vai-
-nos fornecendo”, diz. 

A ideia do espaço maior, de acordo 
com António João, era congregar, 
para além da leitura e internet, re-
citais de poesia, exibição de filmes, 
espectáculos teatrais, espectáculos, 
musicais, entre outros, que resultas-
sem, eventualmente, na descoberta 
de talentos nas diversas áreas artís-
ticas, uma vez que, segundo Antó-
nio João, o distrito do Kilamba Kiaxi 
possui um grande potencial.

O OlhAR DA COMUNIDADe
lúcia Simões é moradora do Golfe 

há mais de dois anos. É estudante e 
frequenta o curso de Relações Inter-
nacionais na Universidade técnica 

de Angola, e considera a iniciativa 
louvável, tendo em conta que é o 
único local na circunscrição que 
presta tal serviço. 

“Nós ficámos felizes quando vi-
mos o letreiro e soubemos que afi-
nal há jovens com ideias. O normal 
é pensarmos em coisas promíscuas, 
principalmente na periferia. Mas 
quando surgem iniciativas destas 
o que se pode fazer é continuar a 
incentivá-los a não desistir”, acon-
selha a estudante.

Por sua vez, a também estudante e 
moradora Mírcia Gomes louvou a ini-
ciativa, lamentando, entretanto, a 
falta de outros atractivos de modo a 
que os moradores deixem de sair da 
zona à procura destes serviços.

“Percebe-se que estão a começar 
e, ao que parece, sozinhos. e pelo 
andar da carruagem sinto que este 
local é provisório. O que espero e al-
mejo é que num futuro muito próxi-
mo possam agregar outros serviços 
para além da leitura e assim massifi-
car outras actividades culturais para 
poderem ajudar a ocupar o tempo 
livre de muitos jovens que até estão 
sem emprego”, apela a jovem.

antónio manuel João, que assume o cargo 
de director-geral da livraria, é formado em 
História pela Faculdade de Ciências da Univer-
sidade Agostinho Neto, e é também professor, 
no município da Barra do Dande, na província 
do Bengo. 
Avelino Francisco Silva Cadete é o principal 
mentor do projecto e a livraria tem a denomi-
nação das iniciais do seu nome. Exerce o cargo 
de director comercial e é gestor de profissão. 
A livraria comporta mais de 1000 obras lite-
rárias e para os próximos tempos projecta-se 
a comercialização de revistas e ainda as pu-
blicações que saem aos finais de semana na 
capital do país. 

 PERFIL



“O que vamos beber?”, a moça per-
guntou. Ela tirara o chapéu e o pu-
sera sobre a mesa. 

“Está bem quente”, o homem 
disse. 

“Vamos beber cerveja.” 
“Dos cervezas”, o homem disse 

para a cortina. 
“Grandes?”, uma mulher pergun-

tou do vão da porta. 
“Sim. Duas grandes.” 
A mulher trouxe dois copos de 

cerveja e dois apoios de feltro. Pôs 
os apoios de feltro e os 

copos de cerveja sobre a mesa e 
olhou para o homem e a moça. A 
moça olhava para a linha de 

colinas. Eram brancas sob o sol e 
a região era parda e seca. 

“Parecem elefantes brancos”, ela 
disse. 

“Nunca vi um”, o homem bebeu 
sua cerveja. 

“Não, não teria como.” 
“Eu poderia ter visto”, o homem 

disse. “Tu dizeres que eu não teria 

como não prova nada.” 
A moça olhou para a cortina de 

contas. “Pintaram alguma coisa 
em cima”, ela disse. “O que queres 
dizer?” 

“Anís del Toro. É uma bebida.” 
“Podemos provar?” 
“Escute”, o homem chamou pela 

cortina. A mulher veio do bar. 
“Quatro reales.” 
“Queremos Anís del Toro.” 
“Com água?” 
“Queres com água?” 
“Não sei”, a moça disse. “Fica 

bom com água?” 
“Fica, sim.” 
“Vocês querem com água?”, per-

guntou a mulher. 
“Sim, com água.” 
“Tem gosto de alcaçuz”, a moça 

disse e baixou o copo. 
“É sempre assim.” 
“É”, disse a moça. “Tudo tem 

gosto de alcaçuz. Especialmente 
aquelas coisas que tu esperaste por 
muito tempo, que nem absinto.” 

“Ah, pára com isso.” 
“Foste tu que começaste”, a 

moça disse. “Eu estava a adorar. 
Foi um bom momento.” 

“Bem, vamos tentar ter um bom 
momento.” 

“Tudo bem. Eu estava a tentar. 
Disse que as colinas parecem ele-
fantes brancos. Não é 

brilhante?” 
“É brilhante.” 
“Eu queria provar essa bebida 

nova: nós não fazemos outra coisa, 
não é? Olhar para as 

coisas e provar bebidas novas.” 
“Acho que sim.” 
A moça olhou para as colinas do 

outro lado. 
“As colinas são lindas”, ela disse. 

“Na verdade, não parecem elefan-
tes brancos. Quero 

dizer, só a pele vista entre as ár-
vores.” 

“Bebemos mais uma?” 
“Está bem.” 
O vento quente fez a cortina de 

contas roçar a mesa. 
“A cerveja está boa e gelada”, o 

homem disse. 
“Está óptima”, a moça disse. 
“É uma operação muito simples 

mesmo, Jig”, o homem disse. “Nem 
é uma operação de verdade.” 

A moça olhou para o piso em que 
se apoiavam os pés da mesa. 

“Eu sabia que você iria concor-
dar, Jig. Não é nada mesmo. É só 
deixar o ar entrar.” 

A moça não disse nada. 
“Vou junto e vou ficar contigo o 

tempo todo. Eles só deixam o ar en-
trar e então é tudo completamente 
natural.” 

“E o que nós fazemos depois?” 
“Vamos ficar bem depois. Como 

antes.” 
“Como é que tu sabes?” 
“Essa é a única coisa que atrapa-

lha. É a única coisa que nos deixa 
infelizes.’ 

A moça olhou para a cortina de 
contas, estendeu a mão e segurou 

duas fieiras. 
“E achas que depois nós vamos 

ficar bem e vamos ser felizes?” 
“Tenho certeza. Não precisas de 

ter medo. Conheço muita gente 
que já fez.” 

“Eu também”, disse a moça. “E 
depois foram todos muito felizes.” 

“Bem”, disse o homem, “se não 
quiseres, não precisas fazer. Eu não 
te forçaria se não quisesses fazer. 
Mas sei que é muito simples.” 

“E queres mesmo?” 
“Acho que é a melhor coisa a fa-

zer. Mas não quero que faças se não 
quiseres mesmo.” 

“Mas se eu fizer vais ficar feliz 
e as coisas vão ser como eram e tu 
vais-me amar?” 

“Eu amo-te agora mesmo. Tu sa-
bes que eu amo.” 

“Eu sei. Mas se eu fizer vai voltar 
a ser bom quando eu digo que as 
coisas parecem elefantes brancos, 
vais gostar?” 

“Vou adorar. Eu adoro agora 
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Cultura

GRANDES CONTOS

As colinas do outro lado do vale eram longas e brancas. Deste lado, não havia sombra nem árvores e a estação ficava 
entre duas linhas de trilhos sob o sol. Rente ao lado da estação havia a sombra quente da casa e uma cortina, feita de 
fieiras de contas de bambu, pendurada na porta vazada para o bar, a fim de deter as moscas. O americano e a moça com 
ele estavam sentados a uma mesa na sombra, fora da casa. Estava muito quente e o expresso de Barcelona chegaria em 
quarenta minutos. Ele parava neste entroncamento por dois minutos e seguia para Madrid. 

Colinas 
como 

elefantes 
brancos 

“A moça levantou-se 
e andou até ao fim da 
estação. Em frente, 
do outro lado, havia 
campos de trigo e 
árvores ao longo das 
margens do Ebro. 
Ao longe, para lá 
do rio, estavam as 
montanhas”
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mesmo, só não consigo pensar nis-
so. Sabes como eu sou quando fico 
preocupado.” 

“Se eu fizer não vais ficar preo-
cupado?” 

“Não vou ficar preocupado por-
que é tudo muito simples.” 

“Então eu faço. Porque eu não 
me importo comigo.” 

“Como assim?” 
“Eu não me importo comigo.” 
“Bem, eu me importo contigo.” 
“Ah, sei. Mas eu não me importo 

comigo. E vou fazer e tudo vai ficar 
bem.” 

“Não quero que tu faças se é isso 
que tu sentes.” 

A moça levantou-se e andou até 
o fim da estação. Em frente, do 
outro lado, havia campos de trigo 
e árvores ao longo das margens do 
Ebro. Ao longe, para lá do rio, es-
tavam as montanhas. A sombra de 
uma nuvem atravessou o campo de 
trigo e ela viu o rio entre as árvores. 

“E nós poderíamos ter tudo isso”, 
ela disse

. “E nós poderíamos ter tudo e 
todo dia fazer coisas ainda mais 
impossíveis.” 

“O que disseste?” 
“Disse que nós poderíamos ter 

tudo.” 
“Nós podemos ter tudo.” 
“Não, não podemos.” 
“Podemos ter o mundo todo.” 
“Não, não podemos.” 
“Podemos ir para qualquer lu-

gar.” 
“Não, não podemos. Já não é 

nosso.” 
“É nosso.” 
“Não, não é. E depois que tiram, 

nunca mais pegas de volta.” 
“Mas ninguém tirou nada.” 
“Vamos ver.” 
“Volta aqui para a sombra”, ele 

disse. “Não te sintas assim.” 
“Não estou sentindo nada”, a 

moça disse. “É só que eu sei.” 
“Não quero que faças nada que 

não queiras fazer...” 
“Não é que não seja bom para 

mim”, ela disse. “Eu sei. Vamos be-
ber outra cerveja?” 

“Está bem. Mas tens que enten-
der...” 

“Eu entendo”, a moça disse. 
“Será que não podemos parar de 
falar?” 

Sentaram-se à mesa e a moça 
olhou para as colinas do lado seco 
do vale e o homem olhou para ela e 
para a mesa. 

“Tens que entender”, ele disse, 
“que eu não quero que faças se não 
quiseres fazer. Estou perfeitamen-
te disposto a seguir adiante se isso 
te fizer diferença.” 

“Não faz diferença para ti? Podía-
mos seguir adiante.” 

“É claro que faz. Mas eu não que-
ro ninguém além de ti. Não quero 
mais ninguém. E sei que é tudo 
muito simples.” 

“É, você sabe que tudo é muito 
simples.” 

ERNEST HEMINGWAY

Todo o mundo apontava Aretha 
como a rainha do soul. Antes de 
assinar com a Atlantic, em 1966, ela 
passou seis anos – e nove discos – com 
a Columbia, que inibiu o seu talento 
para o soul e a transformou numa canto-
ra de standards de clubes de jazz. Libertada 
dessas correntes Aretha Franklin viajou para 
o Fame Sutdio, em Muscle Shoals, no Alabama, em 
Fevereiro de 1967. Mas o marido e empresário de 
Aretha, Ted White, teve um desentendimento com 
dos integrantes da banda de apoio, composta só por 
brancos, quando apenas uma canção e meia estava 
gravada. As sessões foram rapidamente transferi-
das para os estúdios da Atlantic em Nova Iorque. 
Aretha, que compôs quatro faixas e acompanhou-se 
ao piano no disco, resistiu à tendência dos artistas 
de blues de só cantarem músicas escritas e arran-
jadas pelos estúdios. O seu jeito de tocar piano foi 
comparado ao de Ray Charles O disco abre com uma 
versão de “Respect” de Otis Redding, subvertida em 
hino feminista. “A Change Is Gonna Me“, um clás-
sico de Sam Cooke sobre a luta pelos direitos civis, 
foi igualmente revista – a briga foi comprada pela 
própria Aretha. “Dr. Feelgood”, mostra uma mulher 
incrivelmente segura, imbuída de uma sexualidade 
raramente ouvida antes numa artista negra. Livre 
das amarras da Columbioa, Aretha logo assumiu a 
realeza do soul, pela sua poderosa expressão de sen-
timentos, . Ninguém ouve este disco extraordinário 
sem se emocionar.
SJac
In “1001 discos para ouvir antes de morrer”
Editor Geral – Robert Romery

HojE Em dIa é muITo fácIl e 
até mesmo cómodo dizer 
que “Um Corpo que Cai” é 
uma obra-prima, O mes-
tre do suspense foi truci-

dado pela crítica e público 
na época de seu lançamen-
to. Muitos acusaram-no de 

ser irresponsável na resolução do 
mistério, além de repararem na fal-
ta de sintonia entre James Stewart – então com 
cinquenta anos – e Kim Novak aos 24 aninhos. 
Hitchcock, que ficou absolutamente insatisfei-
to com a repercussão negativa de seu trabalho, 
culpou Stewart pelo fracasso, pondo fim a uma 
parceria que ficou marcada por títulos como 
“Janela Indiscreta” (1954) e “O Homem Que 
Sabia Demais” (1956). O tempo foi o respon-
sável pela restauração moral da obra, que, de 
tanto passar por novos estudos que resultaram 
em tantas discussões relativas à sua audácia 
em diversas instâncias, tornaram este o maior 
filme de Alfred Hitchcock. Na história, o detec-
tive John Ferguson (James Stewart) teve a sua 
aposentação adiantada após uma perseguição 
que culminou com a morte de um parceiro. John 
sofre de acrofobia (medo excessivo de altura).  
“Um Corpo que Cai” é um dos mais inovadores 
exemplos da audácia de Alfred Hitchcock. No 
ano passado, chegou a virar notícia por ter to-
mado a dianteira na lista de melhores filmes de 
todos os tempos segundo a revista British Film 
Institute, quebrando a hegemonia de “Cidadão 
Kane” (1941), que liderava a lista há mais de 50 
anos.

In “Poses e neuroses”

discos filmes

PANQUÊ
Receitas

Como preparar
TemPere os escalopes com sal e pimenta e as folhas de louro 
partidas. Deixe tomar o gosto por nunca menos que vinte 
minutos. Retire as folhas de louro. Separe seis deles e colo-
que sobre cada um uma fatia de queijo e outra de fiambre. 
Sobreponha os restantes escalopes e prenda as extremida-
des com palitos de madeira. Passe-os em seguida por fari-
nha, pelos ovos batidos, e finalmente pelo 
pão ralado. Frite na manteiga. Retire-os e 
deixe-os escorrer sobre papel absorvente. 
Sirva com folhas de alface e com arroz ou 
algum tipo de massa.

Ingredientes
           Cordon Bleu

Farinha…………………………………………….q.b.
Fiambre…………………………………………….6 fatias
Louro…………………………………………….… Folhas
Manteiga………………………………………….. 115 gr.
Ovos…………………………………………………4
Pão ralado…………………………………………q.b.
Pimenta……………………………………………q.b.
Queijo Emmental……………………………...... 6 fatias
Sal………………………………………………… q.b.
Vitela…………………………………………………. 12 escalopes

Aretha Franklin
I Never Loved A Man The Way I Love You (1967)

Um corpo que cai

Livros

 Todo o meu ser
da auToRa do bEsTsE-
llER internacional 

“Stasiland”, ven-
cedor do Prémio 

Samuel Johnson 
em 2004. “Todo 
o Meu Ser” conta 
uma emocionante e 

poderosa história de amor 
que relata a heroica e trágica 
história da resistência alemã na Segunda 
Guerra Mundial. Vencedor do prestigiado 
Miles Franklin Literary Award. Quanto Hitler 
sobe ao poder em 1933, um grupo de amigos 
extremamente unido passam a ser, de um 
dia para o outro, considerados criminosos. 
Unidos na resistência à loucura e à tirania 
do Nazismo, são obrigados a fugir do país.
Dora, apaixonada e temerária, o seu aman-
te, o grande dramaturgo Ernst Toller, a sua 
prima mais nova, Ruth, e Hans, marido de 
Ruth, refugiam-se em Londres. Aqui correm 
enormes e terríveis riscos para continuar a 
sua actividade em segredo. Mas a Inglater-
ra não é o porto seguro que pensavam ser, 
e um único e arrepiante ato de traição irá 
destroçá-los… A força da escrita de Anna 
Funder é emotiva e imaginativa. Há uma 
profunda verdade em tudo o que tem a dizer 
sobre o amor, a perda e a traição.» The Ti-
mes «Uma leitura ritmada e emocionante… 
Funder transmite na perfeição a privação 
e o perigo da vida dos personagens.»Daily 
Mail «Um romance magnífico que transcen-
de o seu cenário. Este livro é uma maravilha. 
Por favor, leiam-no.» 

“Não, a pintura não é feita para decorar os 
apartamentos. É um instrumento de guerra 
ofensiva e defensiva contra o inimigo”  

Pablo Picasso
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Espaço livre

O cOrpO chegOu, ou dizendo de 
mais direita forma, os dois chega-
ram na morgue agarrando o corpo 
pelas extremidades como quem se 
dissesse da cabeça aos pés, violá-
ceo, indobrável e esticado que nem 
tábua de porta velha.

-Como não pode funerar? tá aí tá 
morto.

-Tou ver mas quem é o nome dele 
todo que se chama?

-Vergílio já repeti de dizer três 
vezes Vergílio.

-Vergílio quê?
-Só lhe conhecemos de Vergílio.
-Documentos do desidentificado 

não tem. Certificado de morto não 
tem.

-Mas taí morto, mais morto que 
vivo.

-Tou ver mas não posso funerar 
um morto Vergílio só. E se não é 
esse o nome certo de nomeação de 
identidade dele?

-Não é como? lhe conheço desde 
os meus vinte anos desvividos com 
o defunto de lado dele na rua.

-Você está dizer que é Vergílio 
está onde escrito?

-Na minha cabeça…
-Não chega. E se eu faço o fune-

ral deste Vergílio e aparece outro 
Vergílio dizer eu não morri sou o 
Vergílio.

-Mas esse Vergílio outro vai estar 
vivo este está morto lhe abana só, 
lhe chama o nome.

-Qual nome? Vergílio? se não é 
nome dele nem que abre os olhos 
para ouvir.

-Lhe bate lhe sente o cheiro não 
é cheiro de defunto morto há mais 
de dois dias?

-Não vou de cheirar nada. Minha 
profissão não é de cheira mortos 
é de lhes funerar o corpo mas com 
identificação para não enterrar 
corpo errado.

-Errado? morto errado ainda 
como é? o morto é esse aí como vai 
enterrar outro errado?

-Me diz só o nome dos pais dele.
-Nem quem sabe? esse morto eu 

já lhe conheci ele era velho de nem 
ter pai nem mãe.

-Tás ver? como posso funerar um 
morto órfão de pai e mãe de família 

toda inteira? Família dele onde que 
está? conheces?

-Família? lhe conheci na rua e 
quem desmora na rua não tem fa-
mília.

-Vocês não tem família? Também 
desmoravam na rua com o desiden-
tificado morto.

-Desmorava com o vivo agora ele 
já não que mora na rua.

-Nem na rua nem em lado outro 
que aqui onde lhe trouxeram se 
chama morgue é lugar de passa-
gem mortícia de morto identifica-
do. Tão de ver aquele ali naquela 

mesa? tem papeletiqueta no pé. Se 
chama com nome todo identificado 
no cartão de cidadão.

-Ainda espera só aí me memori-
zei  de arranjar etiqueta para o Ver-
gílio e lhe escrever Desconhecido.

-Desconhecido? eu vou funerar 
um desconhecido? Desconhecido é 
como nem que existe se não existe 
não lhe se faz enterramento.

-Mas ele está aqui. Olha bem nos 
olhos fechados dele lhe apalpa o 
pulso.

-Não sou doutor não lhe apalpo 
nada mas ainda espera aí: tu és 
desvivente de rua o tal este que 
dizes é Vergílio era desvivente de 
rua no teu mesmo lado de dormir e 
nunca te disse no antes de morrer 
onde morava no de antes da rua? 
nunca falou de onde que se nasceu 
que vida era a dele nos desantece-
dentes de começar a desviver dessa 
vida se onde trabalhou não te falou 
nada ou era transmudo das falas?

-Transmudo nem que nunca foi 
mas nunca não que me contou da 
vida passada e agora é tarde só tem 
de ser funerado. 

-Já te falei não posso funerar 
nem órfão que nunca teve pai nem 
mãe nem desconhecido nem só 
Vergílio sem nome de certidão de 
vivo nem certificado de morto.

-Faço então o quê com ele mor-
to?

-Leva de volta.
-Vou levar de volta para viver 

morto na rua? estou de começar a 
estar desalienado do juízo. O ho-
mem tá morto. Tá aí morto e frio e 
desrespirado nem que se desmovi-
menta se chama Vergílio e desviveu 
sempre na rua…

-Desviveu, tás falar bem demais 
quem desvive não pode morrer e 
não se funera quem pode nem ter 
morrido ainda e certidão de óbito 
está onde? lhe trouxeste?

-Desmorador de rua não tem cer-
tidão de óbito nem de vivente que 
tem quanto mais.

-Taí acabaste de falar nem de vi-
vente…

… e o desvivente voltou para a 
rua. É o que acontece a quem não 
tem nem onde cair morto.

O desvivente
Octaviano Correia

É que as lições da vida têm de ser sempre passadas a limpo, 
só nossa morte é quem pode ficar em rascunho
Luandino Vieira (o LiVro dos GuerriLheiros)

“Transmudo  nem 
que nunca foi mas 
nunca não que 
me contou da vida 
passada e agora 
é tarde só tem de ser 
funerado”

A desnecessidAde de ser arrogante, prepotente, de vender a 
pátria, esta que a tantos é querida e a tantos foi pedido o esfor-
ço máximo para que ela hoje ser livre, digna, nossa. 

Devemos assim todos os que tem o rubro do sangue o luto do 
preto e o amarelo esperança ter por obrigação o fazer melhor, 
mais inclusivo, mais benéfico, mais produtivo. Fazer parte da 
solução e não ao inclinar constante do problema. 

Assim como será possível que os mais simples gestos de cida-
dania não sejam feitos pela maioria dos angolanos - cidadãos, 
Humanos da “Pólis”?

Será que é culpa do governo quando a maioria de nós pri-
vatiza com título de registo de propriedade das ruas? Pondo 
blocos de cimento, cones, caixas de ar-condicionado, entre 
muitos outros objectos? De quem será a culpa? Quando quem 
conduz carros ultrapassa pela direita, faz terceiras e quartas 
filas de trânsito sempre que encontra uma fila de carros, pára 
o carro em cruzamentos, avançando dois metros? Sabendo que 
não irá andar nem mais um metro, mesmo assim, tanta é a in-
veja, prepotência, egoísmo,que avança o carro bloqueando por 
completo a rua que cruza a sua. E mais exemplos há, como pas-
sar os sinais vermelhos, nunca curvarem no sentido correcto 
do trânsito e sempre no sentido contrário… Ao chegarem a um 
cruzamento encostam-se ao lado mais à esquerda, em vez de se 
encostarem ao lado mais à direita.

Será de quem a culpa? Quando letrados doutores instruem seus 
seguranças (guardas) de casa a não deixarem estacionar carros no 
local defronte ao muro das suas casas? E ao estacionarem na rua seus 
carros pouco se preocupam em fazê-lo de forma a que outros tenham 
espaço para poderem  fazer o mesmo. 

É a nossa intrínseca parte do não fazer, empurrar com a culpa para 
alguém distante, quanto mais distante e mais poderoso melhor. 

E neste rio tudo cabe, as margens são de facto distantes e o 
caudal de não-cidadania é enorme. A ele juntam-se os ramos 
da passividade, do deixar andar, como por exemplo ninguém 
processa, protesta, grita, quando é roubado e chamado de par-
vo. Como pequeno exemplo chamo a vossa atenção para um 
fenómeno. A relação do parque de estacionamento do Centro 
comercial Belas Shopping versus motoristas. Alguém de inte-
ligência extrema resolveu acrescentar 15 kwanzas ao preço da 
hora cobrada. Estes mesmos génios, mantêm apenas uma caixa 
aberta nos últimos horários. Assim, durante os horários nor-
mais, as bichas são grandes para que se possa pagar o parque, 
porque como parece evidente para o comum dos mortais, 15 
kwanzas complica o troco e estes normalmente não abundam 
pelas caixas. E durante o último horário a bicha é impossível de 
se aceitar, chega-se a demorar meia hora de pé à espera de ser 
atendido. Ora, por incrível que pareça, ninguém reclama, nin-
guém grita, ninguém se vai embora sem pagar, ninguém pro-
cessa a inteligência da terra dos Guaranis.  Além de roubados 
por terem que pagar o tempo extra, não contrato em parquear, 
tem que suportar o incómodo de ter que em pé ficar porque o 
expatriado “necessário” resolveu “pensar”. 

Devemos de facto repensar a nossa condição na Polis, os de-
veres que daí emergem. Se não fizermos os deveres jamais ire-
mos ter o direito de ir pró recreio brincar. 

MarCus de CastrO e silva

quotidianos
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Variedades “A sabedoria dos velhos é um grande 
engano. Eles não se tornam mais sábios, 
mas sim mais prudentes.”
Ernest Hemingway

Fora de cena

daNÇa iNClusiva
A CDC Angola mereceu em Luanda, a 
honra de abrir o evento alusivo à
Cerimónia de Abertura do 4º Campeona-
to Africano de Basquetebol em Cadeira
 de Rodas. 
Numa notícia intitulada: «Desporto 
adaptado: Dança inclusiva marca
cerimónia de abertura do Afrobasket», a 
ANGOP, agência noticiosa oficial
angolana, considerou: “emocionante a 
coreografia da Companhia de Dança
Contemporânea de Angola, num binó-
mio cultura e desporto, que ficará na 
história do país e do Comité Para-Olím-
pico Angolano, em particular”.
Uma vez mais a CDC Angola assume, com 
orgulho, a mais uma responsabilidade
pioneira na história de Angola e da dan-
ça em Angola.

aNgOla FOOd & driNk Festival
Começa hoje e vai até ao dia 3 de No-
vembro, o primeiro evento internacio-
nal de gastronomia no país, Angola 
Food e Drink Festival, realizado pela 
Tiketzone em associação com o Tama-
riz. Chegados dos vários continentes, 
fazem do Angola Food e Drink Festival 
uma verdadeira celebração cultural de 
sabores e ritmos do mundo.
Durante quatro dias, numa fusão de sa-
bores, os visitantes poderão degustar 
especialidades de mais de 33 chefes de 
cozinha, especialistas em soushi e mi-
xologistas internacionais e nacionais, 
entre os quais Chakall da Argentina, 
João Carlos Silva de S.Tomé, Carlos Gra-
ça de Moçambique e Rui Sá de Angola.
Entre quinta a domingo, os visitantes 
terão à sua disposição uma gama va-
riada de pratos tradicionais e de fu-
são, demonstrações dos Chefs ou Show 
Cooking, provas de vinhos e whiskeys, 
ao som de música ao vivo e Djs, termi-
nando com uma festa acompanhada de 
um cocktail Mix Party.
Segundo a porta voz Hélia Dias este fes-
tival pretende ser um ‘ponto de encontro’ 
para profissionais do ramo de restaura-
ção e hotelaria, fornecedores e produ-
tores nacionais, distribuidores, chefes 
e consumidores, dando a oportunidade 
de promover diferentes tipos de gastro-
nomia, música e culturas, e ao mesmo 
tempo, permitir que sejam identificadas 
novas oportunidades de negócio.
Momentos musicais farão também par-
te do evento. Músicos como Nanuto, 
Nelo de Carvalho, Jack Nkanga, Aché 
Cuba e Djs como Malvado, Malvado Ju-
nior e Elly. 
O Angola Food & Drink Festival tem 
como patrocinadores oficiais do evento 
as marcas Jonhie Walker e Nederburg, 
contando ainda com os patrocínios 
da Nestlé, Azeite Galo, Badoit, Evian, 
Blue, Moet Chandon, Nutry, Água Pura, 
Atum Bom Petisco, Congolinho, Res-
tautantes Brasa e Kymbu, e com apoio 
institucional da Alliance Française e 
das Embaixadas de Cuba, Estados Uni-
dos da América e Nigéria.

aO aNalisarMOs os caminhos da diplo-
macia cultural, tema aliás pouco experi-
mentado em Angola, no quadro dos as-
suntos elementares atinentes às relações 
internacionais, hoje mais importantes do 
que num passado recente, por razões que 
nos rementem para uma mudança nas rela-
ções entre Estados, impõe-se compreender 
acima de tudo o papel basilar que a Cultura, 
enquanto fenómeno social, continua a jo-
gar no estabelecimento de relações com o 
resto do mundo. Numa altura em que o pa-
radigma parece ter, em definitivo, conheci-
do uma inversão substancial com a mais in-
fluência directa na pirâmide de interesses 
que movem um e outro Estado. 

Possivelmente por razões mais condi-
zentes com uma ideia muito politizada da 
questão – que tem que ver obviamente com 
o país, numa escala de prioridades que é 
estabelecida com base em reflexos muito 
profundos na opção política do ponto de 
vista objectivo, fundamentalmente –, tem-
-se como referências factores que passam 
pela compreensão do que é, por exemplo, 
a extrema-direita ou extrema-esquerda po-
líticas, a direita simplesmente ou mesmo 
a esquerda política, o centro esquerda ou 
então o centro-direita, como critérios pri-
meiros para o estabelecimento de relações 
inter-estaduais, como premissas para que 
tais relações ocorram, antes mesmo das co-
merciais. Embora em Angola não seja ainda 
visível a linha que divide uma e outra opção.

Ignorar que esses factores não sejam 
fundamentais e determinantes e, às vezes, 
com peso de ouro na avaliação das relações 
diplomáticas, aliado aos interesses econó-
micos de cada Estado que hoje orientam 
inclusive as definições políticas que têm 
ocorrido, sejam estas internas ou exter-
nas, significa colocarmo-nos à margem de 
uma fronteira de análise prudente, assim 
como à margem da coerência dos factos e 
principalmente do fundamento teórico-
-científico elementar para compreensão 
das relações entre os Estados. Que romon-
tam aos primeiros vestígios de integração 
entre povos e países, que tem início, de 
maneira mais consubstanciada, com a So-
ciedade das Nações e mais tarde já melhor 
consolidada com as Nações Unidas. 

Posto isso, ocorre-nos agora olhar para 
a pauta diplomática angolana no intuito de 
compreendermos o lugar que a diplomacia 
cultural, apesar de mediaticamente ausen-
te, vai ocupando em contextos outros, em 
que esta é vista como um elemento funda-
mental para a definição da política externa 
dos Estados. Será esta a percepção do Es-

tado angolano? Ocorre-nos dizer que sim, 
como pessoa de bem, obviamente, mas 
até que ponto este sim é representativo 
daquilo que de facto consta dessa diploma-
cia cultural? É outra questão cuja resposta 
pode ser obtida olhando para o portal do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Esta política de diplomacia cultural pas-
sou a ser prática corrente em muitos Esta-
dos, com maior ênfase para os países ibero-
-americanos, que têm desenvolvido, desde 
1991, um longo exercício de diplomacia cul-
tural, voltado para a salvaguarda de prin-
cípios elementares fundamentais. Como, 
por exemplo, o direito à igualdade entre as 
nações, consubstanciado no “respeito ao 
vasto conjunto de nações que compartilham 
raízes e o rico património de uma cultura 
fundada na soma de povos, sangues e credos 
diversos”, como ficou, de resto, plasmado 
na Carta Cultural Ibero-Americana, de Mon-
tevidéu, Uruguai, em 2006.

Neste exercício de diplomacia cultural, 
considerado pelos Estados como parte 
fundamental da política externa de cada 
país, estão salvaguardados os interesses 
recíprocos, assim como reconhecido o va-
lor estratégico que a cultura tem na econo-
mia e a sua contribuição fundamental para 
o desenvolvimento económico e social de 
um país. Como é o caso de Angola, que está 

a emergir para o Mundo. Daí, se calhar, a 
chamada de atenção para esta importante 
componente cultural que poria em evidên-
cia um sem número de valores patrimoniais 
resultantes do génio criativo e inventivo 
dos artistas nacionais, que infelizmente 
não são incorporados na pauta diplomática 
angolana, exactamente por ausência desta 
diplomacia cultural. 

À excepção das distintas Expos que acon-
tecem pelo mundo - onde é visível a parti-
cipação de Angola de forma engajada, de 
tal maneira que hoje existe uma estrutura 
que vela pela participação do país nesse 
tipo de eventos -, desconhece-se a agen-
da do Ministério das Relações Exteriores 
que define a pauta da diplomacia cultural 
e os critérios que a definem, assim como o 
respectivo plano de execução com periodi-
cidade estabelecida, conforme seja plano 
estratégico do país. 

Diante de alguma ausência notória des-
se diploma, torna-se difícil vislumbrar uma 
afirmação exitosa de Angola, do ponto de 
vista cultural, na arena internacional, uma 
vez que o que nos leva hoje a constar das 
estatísticas são ainda os importantes indi-
cadores económicos resultantes da expor-
tação do petróleo, sendo que desalmada-
mente vamos aparecendo aqui e acolá por 
conta de uma esporádica presença de um 
e outro artista, na maior parte das vezes 
cantor/músico e/ou artista plástico, sem 
qualquer desprezo pela música e pelas ar-
tes plásticas. Antes pelo contrário!

Já aqui dissemos que diante de uma certa 
apatia que é muito comum a nível da CPLP 
e dos PALOP - plataformas inter-estaduais 
que poderiam ser aproveitadas por Angola 
para uma projecção do seu património ar-
tístico e cultural -, uma diplomacia cultural 
muito bem definida, com um programa de 
execução que anualmente desse resposta 
à necessidade de nos fazermos presentes 
lá fora, não apenas como actores políticos 
mas, acima de tudo, munidos de um pa-
trimónio que nos é intrínseco por ordem 
natural dos nossos credos, valores e povos, 
seria uma resposta à altura do que hoje se 
define como prioridade nas relações inter-
nacionais. 

Sobretudo se partirmos do ponto de vis-
ta de um dos princípios que ficou plasmado 
na Carta Cultural Ibero-Americana, que 
reza que  “a Diplomacia Cultural articula 
os processos culturais com os processos 
políticos fundamentais, como o projecto de 
país ou o seu modelo de desenvolvimento 
e, por sua vez, está profundamente unida 
com a política exterior dos países”.

A diplomacia cultural na pauta 
diplomática angolana 

“A diplomacia cultural 
articula os processos 
culturais com
os processos políticos 
fundamentais,
como o projecto
de país ou o seu modelo 
de desenvolvimento
e, por sua vez,
está profundamente 
unida com a política 
exterior dos países”

NOk NOgueira

silhuetas dO teMpO
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