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De há mui to a ellta -parte vem a Casa dos Estuda.n 
tes do Império supnrtando, Rem se saber bem porquê, mas~ 
culando-se embora, os duro s ref'le:x:os de uma injusta situª 
ção --situação determinada pela não concessão dos subsí-
dios inseridos nos orçaU'entn s das Províncias Ultra[1arinaa. 

Que se saiba, nunca esteve em causa a legitimi-
dade C.easa concessã·1 --rue o intereese público envolvido 
nas fin2.lidades do Organisno por demais a justific-am e a-
té mesr.o a obrigam . . . Tão pouco têm as autoridades compe-
tentes .::'.presentado raz;;es C'Ue c olham ouanto à justiça da 
&uspensão dos referidos subsÍdios. Pois, desse facto, é 
certamente sintoma clarn o diálogo oue nos é re<.:usado, O!SU 
grado os reiterad0s pedidos rue a esse mesmo respetto se 
têm fo1·mulado. 

Uma coisa urge, no entanto, reafirmar: é neces-
sessário (!Ue se não cnnfunda um espírit'> de organização e 
de trabalho, de construçãrl e de acção, um espírit"O autên-
ticamente jovem que se sabe dar e exigir-se --que esse é, 
insofismàveJ.mente, aquele ~ue se porfia nesta Casa. 

Demais disso, tudo se pode dizer para iludir a 
e ssência dos problemas, tudo s e pode arquitecta r para a:@,_ 
tigar e distorcer --mas c onhecendo nós desl!de já a efic_:!, 
ência des"tru·i;iva doa demag~gicos e aparatosos slogans com 
e1ue nos têm distinguido, à falta de argumentos mais capa-
zes. 

Porém, uma coisa é certa: a verdade dos factos-
-eSS'--fl'esmo --mais tarde ou mais cedo, sempre acaba por 
conhecer a luz do rjia. 

):as terá sido já dee-ta vez? Vejamos. 
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EDITORIAL 

Do comuni c:".~. do conjunt o d.:.s Comissões d e P.J.ssJ. -
gens (.. Féri . .~. s --entid.:...des l i v r e mente c on stituídas pe los 
Estudc.ntes Ultr~::.mD. rinos - -extructnmos os s eguinte s pr.s -
aos: 

'~Imp ort -... por  isso, busct:.ndo du neg.tivu minis t eri<::.l, 
.. n ... lis  .r  o circuns t ~. ncic.lismo em que se promulgou .· 
promul g~ç:o do decr e t o c dentro du. melhor técnic .... ID 
t erpre t;..;. tivd , procur .. r integr::r a. ... ti tu d e d.!s .... u t o-
ridudea no c ontexto d.;.s sut:.s orient'-içÕes gerl.i.i s . 

Import .... re tom~· r .... d irm ... ç:Xo de que :. promul g-~çüo do 
decr e t o-lei 45.653,  diplom_.. regnl.ldor d:! orgJ.niz<l.Çfu 
d .s p .... ss .... gens de féri-a dos estud-ntes ult r ... m. r i nre, 
rev e l ou  preci p i tc.çf.o e profundo desconheciment o pr.Q 
cess ... ndo-se ::. mJ.rgem de um:;. m tnimt~ment e exigível ··.!! 
d i .ç:o dos seus des tin-t~rios, quer em .. uscult..1.ç:o 9;!. 
rect ... , quer em :1tenç:o qu:-.lificu.d"l. ..:.tendendo-se :-.os 
méritos d<... experiênci2. e c-:p:J.c i d..:..de d .... s cooissões de 
estudc.ntes de p.J.ss.-gens de féri'J.S. 

Impor t .... ind .. g-...:.r dos termos e  do  tom do ~ rt iculado 00 
decreto 45.653 e debruç .r .:! • .ltenç:o sobre ...:. gr~vid~ 
d.e d .. o disposições dos .rtigos 18 e 6. 

E desse modo, é preciso qu:';! desde j..: cl:;;.r ... mente se 
f ique S"-'-bendo que ~ concaas5o d e p.J.ssugens de f éri'lS 
.. 1os estudJntes ultrnm:.1.rinos ser.:: t!em cudJ. p .... sso co11 
dicion ... du 1. conduta mor."l c social irrepreneíve111 e 
que 11u Procur-...doria. doa Estud.:.ntea Ul t r .... m_rinos or-
g ... nizar..í pu r ... cada. um doo estudantes benef'ici dos , 
um processo individua.!, dostinr:.do ~o regist o d;J. sua 
biogrufin u-cadémica. e condute. mor-.:.1,, o qual ser á mu11 
tido em d i a mediante informc.çõea prestc... dt~.s pelos i!! 
teressc.dos ou por 1Entidc.des Oficiais11

• 

Fico.-se assi m a. s<..ber quG, ~- lum do decret o , nã o PQ 
derüo goz .... r do seu inu.lien .. ~ve l direi to de pa.es.1r as 
féria s  n-su;J. terro, e junto d.J. sua fumílin --de que 
necess2.riamente estõo ~f' .. '.stJ.dos --os estud:mtes ul 
tr.J.m<...rinos que aegut1do informrtcê:o de Entid,.des Ofi: 
c i cia nE:'o possua m condute, mor.:-1 e soci.'ll irrepreen-
s ível. 

Ficc..m t ambém conhece(iores os estude.ntes Ul trc.mari.l-
nos que ...; utilizoçi:o d .a dotJ.ções inscrit<..s nos or-
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~Jg~)lt.9s u ltramarinos será feita dentro de um cri t~ 
rio discriminador-arbri trário, de alcance tão la to e 
tão 1Jerigoso como os termos moral e social sugerem, 
mas ficam ainda, ignorantes de,  - -preferindo não i 
maginar Ç • • )- ~· quais as entidades oficiais a que se 
refere o .t.rtg 62 e cuja inforil'ação pautará o status 
pessoal de cada estudante ultramarino até ao ponto d3 
o e.tingir com uma 11.capitis deninuti'111 que restrinja 
pare. além das c;ualificações objectivas as potencia-
lidades Jurídicas do mesn:o estudante. 

I!: preciso que se saiba que aos processos de organi-
zz.ção estudantil, através das suas comissões experj,_ 
entes, eficientes e capazes e principalmente elei -
tas se substitui uma derivação de expediente, atra-
vés de uma Procuradoria doFJ Estudantes Ultramarinos, 
organização delegada e or·:il.entada póla HP. c sob cmi-
trole dum 1bomi tÉ!' ·diJ:.i'gido po....ll C".anies:irio Aàj. d::. MP p/ c tnt. 

l\'"Co é necessário debruçar-se sobre 08 termos do es-
tranho u:.a'~"da to em q_ue a deeignaçb:o "Procuradoria" i,n 
veste esta instituição --estranho porque derivado 
do mandatário -e·•não do mandante; basta cotejé.-la eo 
sue carente legitimidade representativa com as Co -
missões de Passagens de Férias eleitas em pública , 
e:~pressa e livre reunião. 

~ p:reciso ainda estar em guarda contra as invocadas 
necessidades de interesse nacional com que se usa t. 
cobertc-.r a limitação da auto-gestão estudantil  e ~ml; 
do que isso, se procure. trancar um qualquer diálogQ. 
pois~ como já o dissecas nem se poderá em matéria de 
diversificaç.ão das entidades organizadoras de pass§ 
gene de ferias, invocar quaisquer razões na defesa 
de interesses que não os legítimos interesses elos~ 
tudo.ntes ul tramerinos. r~ nem parece que caiba pois, 
num domínio que não envolve mais que capacidade téQ 
nica) representatividade e legitimidade genér.icas , 
invocar-se razões de perte de conteúdo incerto,. nem 
especule.r-se melfundadnmente com um qualquer intel'§ 
se mcis geral . 

Importa. pois, defensores da razão e conscientes os 
estudantes ultramarinos da evidência da boa fé sem 
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mácula que oriento)! as suas diligências, i ntegrer a 
recente atitude mihfSteí-ie.i em-um·processo-aeltbe-
rado de afastamen~o dos estudantes dos seus probl~ 
mas, através de uma sistemá-fica a t itude traduz:idl an 
negàções de autonomia, alienação e adormecimento da 
personalidade do estudant e ultramarino, em tentati 
va de minimização da sue consciência· desperta. 

Vemos e gora, a lará' e inequivocamente, que do mesmo 
processo é certal"'erite outro articulado o que teca a 
Casa dos Estudantes do Império, Única Associo.ção <E 
Estudantes Ul trauarlnos que se tem guiado pelos pr:ID 
c ípios de auto-gestão de qúe a vontade dos seus~ 
broa faz informar a sua orientação. 

Torna -se clara,para quem nffo dissipara já, em es -
c la.recida visão, o fumo dcs razões oficialmente in 
vocadas, a inserção das tentativas de asf).xia eco: 
n6mica da CEI em uma atitude de evidente contradi-
ção para qualquer manifestação. de aUtonomia geren-
te e deliberativa em or~.nizações estudantis. 

:!!: o mesmo o manto das realidades que nos cobre ne.& 
ta negativa ministerial, são os mesmos os pressu -
postos de que ela arranca, são as mesmas as conse-
quências para os estudantes ultramarinos. 

l!o.s estes não estão na disposição para, através do 
aparente 11resignar11 que parecP ter sido a atitude 
perante o que de injust o lhes am sendo feito, ac.ê: 
ts.r sem afirmar o desejo de porfiar a defesa dos 
seus direitos e até que as atitudes tenham por ti]! 
bre a mais elementar justiça. 

E desé e modo aqui estão pela via que ainda lhes xw 
ta para informar e do mesmo passo para multiplicar 
os seus justos e legítimos prôteatos, na . ..;ucert.eza 
que 11in fine11 a força da razão se sobreporá à ra2ã:> 
da forçà.11 

g a força das afirmações que vimos de transcr,g 
ve1• e  o demonstrado paralelismo de processos que nos as-
siste na certeza de que já não são somente os ultramari-
nos desta Casa aqueles que, porque empenhados numn t a r e -

( continua  na pág 2.7 ) 
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_aJ.fredo margarida 

dn o senlicto 
Keita Fodeba, num estudo de 
dicado à dança do seu conti 
nente, e mais particularmen 
t e do seu pa:í.s, procurou d_g 
finir o que haveria de antj 
tético entre a dança euro -
peia e  a africana. Assim se 
exprimeó 11Se a dança., na Bu-

FR ( CAMA
~~~"/, ~;:~.n:c:•~=.~tsp:i 

A ticipar numa es~ética tan~o 
como na expressao de uma 1 -
deia 1 nas nossas tranquilas 
aldeias de A:frica, aprende-
-se ainda a cantar e  a dan-

Çil.r do mesmo modo que se aprende a falar. i'linguém ali 
de.nç_a l)ara o visinho, mas na realidade para exprimir o 
que ~en·te, o que o ritmo e os movimentos do corpo trady 
zem· riumf!-linguagem que, mau grado ser diferente da àB. P! 
lavra, nem por isso é menos intelig:Í.vel. 11 

Não julgal'los completamente explicitado o pos-
sível c1esfasamento existente entre os dois tipos de da!! 
çe. até porque, ao defini-los assim, parece Keita Fodeba 
esvaaie.r a dança africana de graça e de beleza, além de 
lhe recusar  o escopo final de uma estética. "' evidente 
q_ue não é esse o seu intuito , pois pretende ele afirmar 
que enquanto a dança europeia é, sobretudo, um espectá-
culo~ sendo portanto uma maneira quase literária de af'g 
w..er, já no caso da dança africana essa parte de espeot~ 
culo es ~á negada pela própria. substância da dança., que é 
afi.rülê.Ção pessoal, para depois se transformar em afirm§ 
ção colectiva. 

Porque 1caoo é bém sabido, a. dança é indissociável 
da tJ.Úeica, e estes dois elementos culturais são a expre§ 
são su9erior dos moviCJ.entos orgânicos das sociedades . 
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Não poO.emos, neste breve apontamento, estabelece:q sequer, 
um resumido quadro dos problemas ebo?dados por este ele-
mento co;nplementar música-dançe.1 r-as podemos adiantar <Jl8 
nele e:.1contramoa sintetizados os movimentos maia impor -
tantes das sociedades africanas que, na "festa" , tradu -
zem um p onto final de processos evolutivos lentos, refleQ 
tindo a total movimentação das sociedades. 

Nas Kei ta Fodeba indica um caminho possível p'ª 
ra esj.;abelecer a razão das distinções existentes entre as 
danças europeias {e, portanto, de e.lgumas danças orien -
tais, c1 . .?.do que a dança europeia se situa numa confluênc:ia 
de ri·Cmos vindos do oriente por vár: .. as vias, l1editerrâ -
neo, Urais, etc.), e as danças africanas. Para o fazer 't:ê 
mos de tomar as danças como uma rcs1.ü tante d e um condic!Q 
nalis'lo sacio-religioso, dado que ç.pa.r e cem como a resul-
te final de uo processo que conduz e. homenagem dos espí-
ritos superiores, que dominam sobre todas as coisas, e S.Q 
bre os homens mais do que tudo. 

Uui tos estudiosos da dança têm ficado perple -
xos com  o facto de a dança africane assentar, sobretudo, 
num ri·C!i10 poderosamente marcados pelos pés, em contraste 
flagrante com as danças europeias que procuram lançar-se 
para o céu, entrar em contacto com e. atmosfera, jogando, 
p orte.n·i;o, também com os braços. Não falta quem, por isso, 
tenha proposto classificações especiais para estas dife-
rente::; naneiras de dançar, sem que, contudo, se tenha a -
tentado no significado mais fundo destas atitudes tão fg: 
malmente opostas. E, todavia, se quisermos encarar a mú-
sica CO;J:~O uma resultante dos movimentos mais íntimos das 
sociedades, JB('ece-me ue podemos indicar uma resposta. 

Com efeito, enquanto na :!:-uropa os deuses se zw 
nem num Olimpo celestial, realizando o seu poder numa a_i 
mosfe:,·e luminosa, quente, os det'_ses africanos têm o seu 
trono no fundo da terra. Ou seja, enquanto na bacia do MJ; 
diterrâaeo, onde se fundem e sincretizam religiões de vi 
rias origens, se cria uma dicotomia que opõe céu e terra, 
o preto e  o branco 1 considerando o céu branco e  o infer-
no escuro (ou preto), no Continente Africano a cor bran-
ca n2o existe como fundamento religioso (isto de um modo 
geral, .pois existem particularismos de utilização religi 
asa Cl.n cor branca que não importa considerar aqui) 1 e os 
espíri·tos reunec-se exactamente debaixo da terra. 
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No caso angolano podemos encontrar algumas ~ 
vas desta afirmação no ensaio de Óscar Ribas, 11Ilundo11 • 
Assim, e. pág. 47, diz-nos ele ••é que nos matos ou cam -
pos, a o nde vai em busca de plantas medicinais, entes da 
colheit:a, oferenda à região e ao solo --Kuteleka xi ni 
mavu ··-ou uma moeda, ou vinho, ou quitoto e maluvo, d.i 
zendo: "a:ri:epassados, tribute i -voa, vim desvendar remé-
dios'; (er.J. nota diz Óscar Ribas que "região e solo estão 
tomados no sentido das divindades que cohabitam: região 
em vez de qt.ü tu tas e quiandas;  e solo, em vez de calun-
dus, e.lme.a e miondonas)11

• 

í~uero notar, embora mui to de passagem, que no 
Arquipn.:.go de s. Tomé e Príncipe, que alguns autores 
consideram inteiramente divorciado da sua raiz africana, 
encontramos um vestígio dessa participação, pois que o 
ritual á observado nos momentos e actos mais insignifi-
cantes . O homem que entra numa taberna e pede uma bebi-
da, não se esquece de lançar ao solo a parte que cabe 
aos espíritos, aos antepassados (o que, de resto, se li-
ga a out:;.·e.s sobrevivências mágico-religiosas, que Alda 
do Espí:ci to Santo estuda com a competência que temos de 
lhe reconhecer} • 

Continuemos, porém, a registar mais alguma9 :[! 
form.:-ções acerca do mundo dos espíritos africanos, sub-
terrâneo por excelência. A págs. 73/74, diz ainda Oscar 
Ribas: "Para se atrair a cólera de r•uene-Congo, contra 
outrém ou mestlo contra s i pr6prio, o que depende da ra-
zão, basta um resmnngaUJo,,to constante, uma praga, um jg 
ramento de renú :~ c.::ia. E para maio= Cíicácea do ;rotesto, 
l"o"' .~.- io <..:.:'liç E:..:~t c.penas se batem a s mãos nO chão, como 
invocações a ~Juene-Congo . Note-se , coao, neste caso, se 
opõem os gestos do oficiante branco e os do negro; en -
quanto ~ç.uele levanta os braços para o ar, para deseie.r 
o sinal da cruz (0u outro), o oficiante africano diriru!_ 
-se ao seu deus batendo com as mãos no chão . 

B a pág. 79, referindo uma das i nvocações do 
Ilundo, regista 6scar Ribas1 "VÓs, calundue que esta:iad,g 
baixo deste chão o" 

~ este primeiro encontro com o tema n.ão me po-
derei ~l2.rgar muito mais, r.~aa creio ter já esboçado os 
'J l :!.cerceo principais da minha teor~.a. O Olimpo eJ-op<)U 

'f'f'lll\C··se numa atmosfera. etérea, onde o. transparência a-



11

DANC.~ AFRICAI1A 

zulínea da bacia do Mediterrâneo define uma zona de fel i 
cidade, que os cromos religiosos transformaram em paracijg 
ma. Qualquer de nóa; pode ver rum estabelecimento de arti-
gos religiosos as cabeças louras; de olhos azuis (mito.! 
riano ;Jor excelência), assentes num fundO: età-e&nente azuL 
Os es:o:Cri tos africanos reunem-se numa zorla completamente 
oposta, descem para o fundo da terra, de !onde conduzem e 
dominam a vida aos homens, aas plantas, aPs animais. 

Quero, porém, dizer ainda que e~ta tese não P.Q 
derá ser interpre~ada como um reforço da ~i visão operada 
por Jen Pa~l 1-SS:r'tZ.e, que ahama engenh-eiro~ aos brancos , 
reservando p~ra da negros o títt!l!o de, camPoneses. Não S-ª. 
bemos, de momento, qual a origem destas atitudes religi.Q 
aas, quais as razões que fizeram com qUe, ~ para forças do 
mesmo teor, se criassem moradas tão diver.as, mas não d,.ê. 
ve existir no caso nerilum mistério, ljlas antes a pressão de 
forças culturais bem precisas. 1inda nos nossos tempcs m, 
demos assistir à criação de 11Um deus avião", numa região 
distan·~ e da Oceania e conhecemos a razão lógica, t!later:ial, 
que lhe deu origem. Por consequência, antes de conhecer-
mos as razões sócio-económicas que determinaram o fenóm&. 
no, não nos será possível arriscar hipóteses, sem corre.r 
mos o risco de cair em pleno doLtÍnio é'a metafísica. 

Assim enquanto a dança europeia s e lança para 
o ar, procura a comunhão com os astros, buscando mtegrar-
-se  n o azul (e se esta tendência começara já nas danças 
populares veio a sublimar-se na dança clássica, onde os 
pés a·tingem o seu maior virtuosismo nas "pontas", isto é. 
quando reduzem a comunhão com o  solo ao mínimo possível), 
já ~ dança africana procura comunicar com CB ~íritm . por 
meio de um batimento contínuo dos p és,eé a partir desta 
base que se definem os movimentos seguintes do corpo. Ou 
seja, aquilo que nas tradições europeias é uma @xcepção, 
aparece como regra nas sociedades africanas , por via de 
uma concepção religiosa diverse . • 

Será, portanto, a partir das diferentes conce,p: 
ções do mundo dos espíritos e dos deuses, que devemos IJ!:.9. 
curar i nvesti88-r a razãó das diferenças profundas que se 
regis·;,;am entre dois continentes, pois de outro modo arii§ 
camo .. noe a cair em simplificações grosseiras  e atribili§. 
rias. O facto de a investigação sociolÓgica (com as suas 
várias implicações), até hoje, ter sido quase sempre fej. 

(CONCLUI NA PÁG. 1} ) 
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p e _ d l' o c p r  s i n o a  z  e  v  e d o 

Sol de .!gosto. 
Raios c. yrumo. 
Nem &~ gosto 
Viver. 

Li tor<!.l .:.rdente. 
Mo•1tes nua. 
PÓ vermelho, 

branco 

na valsa doida do vento leste. 

Heio dia. 
H em pinga de água .•. 
O céu plasmando infernos, 
A agonia 
Da gente pobre 
--Pobre de tudo --, 
O olhar mudo 
Que. aufoca gritos 
Que não partem. 
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GALIHl!A BRANCA 

Has: 

No i te de luar, 
Vento amainado. 
Depois da ceia, 
Brincam crianças 
Ao cento da varanda: 

Somos todos, todos 
Catz.nCl.o 
Grão 
De milho 
Em anos de crise, 
E n,aia ••• 

--N.S:oL., 

Galinha 
:Branca 
Que anda 
Por casa 
De gente 
Catando 
Grão 
De milho. 
E mais; 
E mim 
E bô 
::E Carlos 
E Valéria 
!: Fêdo. 

Canivetinho 
Canivetão 
Vá 
Té 
França. 

11 
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Galinha branca 
O es::?ectro da  morte 
A sorte 
De todos. 

Olha p 'ra mi m I 
.!ssim: 

França. lendária , 
Terra longíqua 
De onde os meninos 
Costumam vir em cestas 
E para onde 
Em anos de crise 
Num ces·i;o de pau 
(Hacabra nau J) 

Cai tadinhos 
Vão L •• 

Canivet inho 
Canivetão 
Vá 
Té 
França. 

MENSAGEl! 

--A única esperança •• , 

Canivetinho 
Canivetão 

Anterior a Terra Longe, o mais divulgado dos 
poemas de?. Corsino, galinha Branca foi escrito, muito 
provCvelmente, nos priCJ.eiros anos de 30· C i ta do aciden-
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talmente em trabalhos sobre a poesia de Cabo Verde, nun-
ca, contudo, o vimos impresso. i•Tão vem na ~~quer 
na série inicial, de três números, quer nos que depois , 
de anos a anos, Baltasar Lopes tem vindo a publicar. Po-
de, todavia, ter saído em algum' jornal de Cabo Verde, ou 
porventura, no já longínquo número do suplement o literá-
rio do Diário de Lisboa dedicado à literatura crioula par 
iniciativa de Augusto Casimiro, ao tempo deportado na I -
lhe. do Fogo. 

Em sumaa não cremos que se trate de um inédito; 
porém, de tão pouco conhecido, é um poema que importa r e 
por na circulação (1). 1 

' -

Em .G.!!l_inha Branca, Pedro Corsino tenta um novo· 
caminho para a sua poesia 1 caminho de que Terra Longe é 
já expressão bem conseguida ·--e que só a morte o impe -
diu de firmar. Vai ao folclore cabo-verdeano e dele apr.Q 
voit:::. elementos que são, postos no poema, um novo apren-
der da realidade humana, tal como ela pode ser decantada 
numa. sensibilidade de poeta das i lhas de Cabo Verde para 
quem o ser de Cabo Verde se não reduz a cantar a visão -
-sinal-de-mundo-ao-longe dos navios q\"c passam. 

Nestes dois simples poemas Pedro Corsino foi , 
pode e deve dizer-se, muito mais c&boverdiar,o do que to-
dos os seus contemporâneos da _C.l.a.rj.dade. Ele e na gera -
çãd seguinte António Nunes é que realmente abrem caminho 
para um novo realismo em poesia verdadeiramente cabo-ve.r 
diana . lfaie, muito mais que Jorge Barbosa e Oswaldo Al -
cân·~e ra. O caminho que conduzirá à poesia que tem o 
seu melhor representante em Onéeimo da Silveira. 

p , ]1. s. 

(!)Servimo-nos de uma cópia manuscrita que pertencwa An 
tónio Nunes . 

.Q.Qn..c.~u_são d  a  n ç a  a f r i c  a  n  a 
ta por observadores de formação cat6lica, desconhecedo -
res das linhas em que assentam as religiões africanas, 1Bn 
conduzido a equívocos que levarão, decerto, mui to tempJ a 
varrer. No campo da dança tamb~m eles surgiram. 
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jamea musa sadika 

d ocumento 
O abaixo assinado JAl·1ES MUSA 
SADIKA declarou o que se se-
gue sob juramento: 
1. Sou um adulto de raça ne-
gra, residi!ldO no número 45 
da 9G Avenida, em .Uexan-
dra (Joanesburgo), 

2. Nasci no distrito de Jllan 
tyre (lHassalândia) há ce:f 
c a de 45 anos. 

3. Vim para Joancsburso que.,n 
do era mui to novo, e aqui 
habitei com os l!i.eus pais 
e os meus e. vós, na 311 Ave 
nida, em Alexandra. -

~-· eu avô era ervanário, e ainda muito novo decidi que 
o se:;:ia também. Fiz o meu aprendizado com o meu avô 
e s mpre ganhei a vida cocw ervanário. 

5. 1.ntes de 1952, e efectivamente depois de aqui ter ~ 
gado 1 considerava Alexandra como a minha residê:1cia 
.?er •anente. Perdi todos os contactos com o lugar on-
de nasci. Hão tenho família na Niassalâ 1dia e não te 
nho O"aio nenhum lar além daquele que fundei oom ~mi 
nhe. familia em Alexandra. Vivi nesta cidade durante 
os Ú:' "';imos 30 ou 35 anos, e não conheço outro lar. 'IR 
dos os meus parentas e amigos aqui vivem também. 

6. minha profissão de ervanário permitiu-me viver em 
relativa abastança com minha mulher e os meus doia-!:'!: 
lhos. As relações entre minha mJ.lher a eu l'oram sem-
pre felizes e nunca vivemos longe um do outro duran-
uis de duas ou três semanas q,uando eu era obrigado, 
de vez em quando, a viajar para atender ao meu negó-
cio. 

7 • .__.empre que tinha de deixar t1inha mulher durante al -
gum tempo, participava-lhe sempre a minha intenção e 
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eh ~a-me um ·pequeno embrulho com as roupas que 
llD fmiam nec3ssá:;.•ias para a viagem; eu fazia também um 
BI:lmL.~ de ervas, que levava comigo. 

8. Durante toda a minha vida, antes de me encontrar na 
fazenda do demandado, nunca fiz qualquer trabalho ml! 
nual, e nunca vivi ou tr.:.balhei numa fazenda exeptu_ê; 
do o período que passei na fazenda do demandado. 

9. t:ão existia, ec Outubro de 1958, nenhuma circunstân-
cia especial que tivesse podido levar-me a mudar vo-
luntàriamente o modo de existência e cu i to certamen-
te não tinha o menor desejo de trabalhar numa fazen-
cl.a. 

lO.~m Outubro de 1958 minhe. m~üher e os meus filhos fo-
ram para Evaton onde iriam pe.ssar algum tempo em ca-
sa do tio de minha mulher. 

ll.Durante a ausência de mirJ1 .Julher perdi o livrP.te ~ 
identidade, que estaYo. perfeitamente em crdem e con-
tinha a indicação de cu ser ·'quotid.Hlnd';: devido a es-
te facto, eu não precisa v&. de estar inseri to num pa-
trão e podia trabalho.r por minha conta. Dc.;_ .. oia de ter 
apresentado um pedido de segunda via e pago 10 Sli..'tbgs, 
recebi um documento e disseram-me ~ue voltas a e quin-
~e dias depois. 

12.Um pouco mais tarde regressei l repartição dos salv.Q 
condutos onde me infonn.?..rao. que o custo de uma licen 
ça era de 5 shillinga. Nunca até então tinha pago 5 
shillinga por isso e disse-o ao funcionário. Dei to-
davia os 5 ehillinga, mas disseram-me que era muito 
·~arde para os entregar e que ia ser enviado a Nigel 
)ara trabalhar numa fazenda durante seis meses. Pro-
testei e informei o funcionário que não tinha nada 
que ir para uma fazenda pois que trabalhavu. por mirle 
conta, e apresentei o meu cartão de membro da asso -
ciação dos ervanários. O fu:1cionário respondeu-me que 
o documento que eu tinha apresentado não lhe intere§. 
sava nada e que eu era obrigado a ir trabalhar :pama 
fazenda. Fui então preso na. sexta-feira e fiquei n-'1 
prisão até terça-feira da semana seguinte. Voltei a 
protestar. Disseram-me que, visto eu estar e.traeab ro 
pagamento dos direitos, me iu.m castigar mandando- me 
trabalhar para uma fazenda. 

13. 1a terça-feira seguinte ao dia da minha prisão fui~ 
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w.do :rma Nigel com mais o i to homens num furgão, vigia-
do por três policias. Entre esses oito homens ha:v:ia. um 
chamado John, que depois morreu. 

14.Na repartição de trabalho agrícola de Nigel, o fun~ 
né.rio disse-nos que tínhamos de esperar que os faze.n 
deiros pedissem mão de obra. Voltei a protestar e d~ 
alarei ao funcionário que nunca tinha feito trabalho 
fl.gricola e que era um trabalhador independent~ O fun 
oionário esbofeteou-me. Declarou-me que eu não tinha 
ne.de. a dizer e que iria trabalhar para a fazenda fo§ 

se como fosse. 
15.M?.is tarde, no mesmo dia, chegou um homem. Soube que 
era o filho do demandado, e  o funcionário responsável 
disse-nos que era o homem que nos i a empregar. 

16.J,evaram quatro de nós para um gabinet e  e ordenaram -
-nos que puséssemos a impressão do polegar num docu-
mento, o que fizemos. Como eu estava preso há vários 
dia.s, como me tinham esbofeteado, e como me tinham re 
petido que não tinha nada que dizer e como pensei cp8 
tile seria mais fácil evadir-me da fazenda do que da~ 
la onde me guardavam, pus o polegar no papel que me 
puseram diante. O funcinário disse-nos que íamos trª-
balhar na fazenda durante seis meses e que nos iriam 
dar três libras esterlinas por mês. 11'ambém nos prev_ê. 
niram que, dado que as nossas impressões figuravam 
num papel, seria muito fácil voltar a encontrar-nos 
no caso de um de nós se evadir, e que se nos evadís-
semos seríamos apanhados e castigados. 

17. !?.ndaram-nos então subir aos quatro, bem como a doia 
antros negros, para a parte de trás do camião. Soub.ê. 
mos mais tarde que estes dois negros eram contra-me.§. 
tre~· empregados pelo demandado; estavam também sent-ª: 
dos à rectaguarda armados com cacetes e evidentemen-
te encarregad,,s de nos guardar. 

18. Chegámos à fazenda do demandado por volta das 15-.30 h.Q 
ras e recebemos imediatamente ordem para ir trabalhar 
nos campos• Da parte da tarde, o jovem contra-mestre 
chamado Phillipe, a quem chamam também Julaka, bateg 
-ll!.G na cabeça com uma moca. A cicatriz da pancadaain 
da se pode ver na minha cabeça. Depois de me ter ba-
tido, Phillipe exigiu-me dinheiro. ·• inha comigo 2 1! 
bras, 12 shilling!l e  6 pence que lhe dei. Uais adie..n 
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tê, n:::am n::sna tarde,  o jovem contra -mestre Abram bateu 
-!00 qur-tro v e ze s em diferentes partes do corpo e obrigojÃ 
-ma <!:lr-lhe os sapatos, o rel6gi o  e as c a lças. Dei-Jru:s. 
Rr..:::i q..c e s t e s rapazes eram capazes de me matar se não 
!"~;, Equil o que queriam. Os rapazes bateram tnnbém ncs 
nrC:ce raJO.lt incluindo J"ohn, e tanb&m lhes tiraro.m o que 
t:•Gz.i~:n r::< eil.es. 

19.Ao pôr do sol, terminámos o nosso tr2.balho "03 camnos 
e regressámos à prisão na qual dormíamos e comíamcS. 

20.Antes de nos darc:n de comer e de nos fecharem po.ra PI:§ 
sar a no i te, deixaram-nos beber água que se e,,contra-
va num velho barril de 6leo ao lado da prisão. 

:::'l.Dfn··mfamos numa ~equena prisão que só tinha uma abertg 
ra par.:1. o exterior-1 ere. uma perta fel ta. com barras de 
ferro e que se fechava da parte de fora. O lugar est.ª-
va muito sujo e infestado de parasitas. Quanto a la -
trinas, só dispúnhemos de duas grandes latas no inte-
rior da prisão. Hão tír.hamos espaço suficiente p..tra 
nos mexermos e  a roupa de cama eram sacos imundos e co 
bertores em farrapos. A maior parte dos trabalhadoreS 
dormia em cima do cimento; se bem q1.1e houvesse algu -
mas camas. Fechavam-nos todas as noites desde o pôr do 
sol até à alvorada durante a semana e, no fim da sema 
na, de sábado à noite at6 segunda-feira de manhã. -

22.Depois de me terem tirado as minhas roupas, deram-me 
um saco com buracos para a cabeça e para os braços e 
outros sacos à guisa de cobertores. 

23 .Para comer só tínhamos paJ?aa e café três vezes por dia. 
e, ao domingo, davam-nos um pedaço de carne ao almoço. 

24.Durante o tempo que trabalhei na fazenda, desde a mi-
nha chegada até ao dia em que fui conduzido ao tribu-
nal, todos nós fomos brutalizados diàriamerte, mesmo 
ao domingo.Não serei capaz de dar agora pormenores a 
respeito do que se passou tal ou tal dia em parti cu -
lar, pois as brutalidades foram muito numerosas, e el! 
tive seis meses na fazenda. Os vigilantes de que me 
lembro o nome são Jaluka, Steven, 'l'umela, Abram e Mb,g 
ti. Entre esses guardas, Jaluka e Abram são os que me 
bateram maio vezes, e que igualmente bateram mais ve-
zes nos outros trabalhadores. Quando os trabalhadores 
desmaiavam em consequência das palmadas, Jaluka urin_! 
va-lhEe na boca para os reanimar. Fez isto num grande 
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!'b:ro à:x:; que tinham desmaiado. Algumas vezes Potgieter 
q:'9l:~..;:a <!3 carro nos campos. Gritava então "vamos J va-
m:eJ11 enq.'.:lllto t oca va  a buzina, e então os guardas es -
pancavam os traba lhadores com cacetadas para os obr,i 
gar a trabalhar mais depressa. Era assi m que se com-
portavam na presença de Potgieter. 

25.Lembro-me que Josiah lfoko, George Dube, Robert Ngu~ 
Juliu: Muda, Aron Chuma, Enoch Sibandi e Edward Sham 
l>rarira estavam na fazenda Potgieter comigo e foram~ 
pancadas como os outros trabalhadores. Digo que não 
houve um único trabalhador da fazende que não tives-
se sido espancado durante o tempo que passou na fa -
zenda. Nenhum dos trabalhadores escapou À.s pan_J.a.as. 

26. Lembro-me que um sábE'.do me mandaram com os outros P-ª. 
ra um lugar onde John, um de n6a, estava eatendidn • 
ilê:o sei o que tinha acontecido a John mas, segundo o 
que se dizia, compreendi que estava morto. Todos dei 
xf.mos o trabalho cedo nesse dia. Eu estava c ~.:.~ ~.te 

:por deixar o trabalho cedo e poder descansar um pou-
co. E .. tava mui to 0anc:~.do para dar be:m atenção ao que 
se passava. Os outro!J falaram-me do enterro de John, 
m.:.a eu não fui. Datia:::t-me mais do ç_ue aos outros pcg 
que trabalhava l~nt ame ntc e porque estava ll.Luito Uo:.n 
te para trabalhar depressa. Os contra-meatres bati.e . .m 
-u1e nos pés e eu não podia ·~ rabalhar muito depressa. 
~abia que não podia fugir da fazend.a. Dizia com~ c,1.e 
nã:o volta ria a ver minha mulher nem os meus filhos. 

27 .J,embro-ne que um dia, muito recentementa, alguém me 
foi ver e me disse que levava um recado de minha nu-
lher. i·fas antes ele ou poder com0çar a falar e obter 
E".lguns pormenores acerca do objecto da sua Yiai t::., o 
filho de Potgieter interrompeu-nos, pôs o vi3i tante 
ne. rua e deu-me ordem para regressar ao trabalho. De 
:pois deu-me um fato macaco para usar por cima das rqa 
pas interiores; ainUa o tinha quando me levaram para 
o tribunal; levava essas roupas interio.rcs sob o meu 
fato macaco quando fui posto em liberdade. 

2B.Ua. quarta-feira, 29 de Abril de 1959, um dos guardas 
foi-me chamar muito oedo, e mnis tcrde acompanhei-o, 
assim como os Potgieter, de carro até Heidelberg. Di._!! 
seram-me que ia ao tribunal, e que se fizesse alguma 
queixa me matariam. Depois de ter ficedo em H<:.ibl.bcrg 
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: alg.m tempo, fui levado a uma repartição em Pretór ia, on 
cE fui i'lt errogado por um  h omem qu 0 não conhecia . 

29.Nease mesmo dia fui conduzido  a um prédio de Pr etórisi 
disseram-me que era o Tribunal. Fui gucrdado por um 
dos guardas que me tinhe acompanhado dc:Jde a fazenda. 
Vi minha mulh er nesse edifício, mas não me deixaram fà 
lar com  e la. ?:inha mulher tentou  v á rias vezes falar 00 
mi go , mas proibiram-me que lhe dirigisse a ;alavra e 
f iquei guardado pelo gu.:..rda. Estava  a terrado com a i-
deia d o '1.ue me i a  a contecer, sobretudo quando voltas-
se par a  a fazenda. NBo ecreditava que pudes.Je e·.-itur 
voltar para lá. Estava conve:::1cido do contrário e nun-
ca imaginei que me dessem liberdade para me ir embora.. 

30.Nesae dia tinham-me dado algum café de manhã muit o c_g 
do , sem mr.i s ne->l1um alimeuto. Tinha o corpo cobert o de 
feridas e estava devoraCo por in3ectos. Quando fui R.!J: 
torizado a falar com minha lllUlher, recordei-me dos a-
visos que r.1e tinha;;, sido feitos, e sabia que quando 
regressasse havia de ser espancado se me queixasse. E_~ 
tava mui to espantado .... are falar com minha r ·lher e pª 
rn me queixar junto dela ou fosse rl.e quem fosse. Lem-
bro-me que minha mulher me falou doe meus filhoee :~ q.1e 
eu chorava. Nti:o ccmprec~ldi o que me acon"&ecia, e !!!ais 
terde fui levado para uma. sala juntamente com minm lli1! 
lher, que tentou maü um.e. vez falar-mu e persuJ.dir-me 
Que devia dizer ao trib-..·.na.l tudo o que me tinha e con-
tecido na fazenda. Respondi··lhe que tinha medo. Nos -
trei-lhe a cabeça, dizendo-lhe que me haviam de espa_q 
car. Eu estava a chorar e sertia-me mui to doente. lli-
nha mulher continuava a faler comigo, e lembro-me que 
ela me pediu que tivesse -Confiança nela e nos seus ag 
vogados. Disse-lhe então que gostaria que c.J seus ad-
vogados interviessem po:.: mim. 

3LFui então conduzido pe:..~ante o tribunal, o juiz pôs-me 
em liberdade e saí do tribunal com minha mulher. 

32.Nessa no i te, minha mulher e aqueles que me repreacn -
tam aconselharam-me a que me deixasse examinar por um 
médico e ácei te i. Também aceite i que me fotografassem. 
Nessa noite lavei-me completamente, pela primeira vez 
depois de ter sido preso; deram-me roupas e levaram -
-me para minha casa em -...lexandra. 

35.Fui tratado numa clínica. o:n Alexandra, e peço ao Tri-
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bunal que queira a.~torizar-me a apresentar mais al -
gune de;>oimentos dos médicos acerca do resultado do 
exame médico e do tratamento. Peço ig1.4al.Jtcnte autori-
zação para apresentar ao Tribunal alg:.mas fotografi-
as que me foram feitas quando seí da audiência e de-
pois de ter sido examinado pelo médico. 

34.Declaro que trabalhei na fazenda contra minha vonta-
de, q._e ali fiqt.tei sob ameaça e que_ estávamos gu1.::-d!!: 
dos à vista. Estava muito estropiado para fugir, oe-
não tê-lo-ia feito. Acrescento que se oa outrof: tra-
b.?.lhedores pudensem seriamente SC!'Edi"tar e ser COO -
vencidos que 0:3 deixariam decidir livremente da :-;t:.a 
sorte, deixariam imeUiatamente a fazenda Pc~&i~t t.> ro e 
nunca mais ltl vol taria.m. Todavia, a maior parte dos 
trabalhadores reagiria como eu: se lhes dissessf'!fll rp.re 
se podiam ir embora, não acreditariam, e não confia-
ria m se lhes pedissem para contc.r o que lhes tinha !:!: 
contecido na fazenda. Precisei de tempo para ::crc!!i-
tar que não era verdadeiramente obrigado a regressar 
à fa~ ... nda da. primeira vez que me trouxeram ao tribu-
nal, mas estou convencido de que nenhum homem de bom 
senso ficaria nessa fazenda livremente e voluntària-
mente. 

Declaraçãt) feita s ob juramento e assinado em 
Joanesburgo em 6 de J>1aio de 1959, tendo o depoente rec..Q 
;J.hecido que tomara conhecimento da presente decle:m-;ão e 
l h e  o.ompreendia o conteudo· 

(assinado) REUBEN PER 
Funcionário ministerial habi-
litado a receber as deposições 
sob juramento, Procurador, 
Tranavaal. 

O presente depoimento, a s sim como o juramentQ 
foram por mim interpretados ao autor do dej)oimento na 
língua zulu que ele compreende e conhece. 
jpe.ra o juramento/ (assinado) UICHAEL H.AKGOTA 

/ pe r a o ~epo~mento/ (assinado) VIVI.\3 NYOKA 
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No documento anterior alude-se à morte de John, 
um dos trabalhadores que chegou à fazenda JUntamente com 
James Musa Sadika. Essa morte é .assim descrita, nUm ou  -
tro depoimento, por um dos companheiros que a ela aasis-
ti:'i'am: 

ll.lfo dia seguinte, sexta-feira, .Abram, Phillipe e Tumêla 
espancaram brutalmente um grande número de trabalhadg_ 
res, entre os quais George Dube1 Samuel e Leonard. E§. 
tas violências pareciam faze~ parte da vida quotidia-
na e delas fui testemunha enquanto durou o r.:eu empre-
go na fazenda. •rodos os trabalhadores trabalhavam sob 
o receio destas brutalicle.dea. Não consigo compreender 
a razão porque tantos actos de violência eram cometi-
dos contra os trabalhadores. Os contra-mestres pare -
ciam encontrar prazer em bater. r:o sábado, fui bruta-
lizado primeiro por Phillipe, depois por Abram que me 
bateu na cabeça com o cebo de uma enxada. Caí no chão, 
cheio de feridas, depoifl de ter apanhado nomeadamente 
urna pancada no nariz, que nunca ma1.s acabava de san -
grar. Estes dois contra-mestres exigiam dinheiro e eu 
respondera-lhes que não J~inha dinheiro para lhes dar. 

l2.l!:stes actos de brutalid .. •.de verificavam-se todos os dias 
da semana e às vezes ao domingo. Uma vez, vi um trab-ª. 
lhador que conhecia pelo nome de Davis tentar evadir-
-se da fazenda. Não fiz n• .da para impedir esta evasão. 
Verificado o que o proprietário da fazenda, o velho 
?otgieter, apareceu e (leu-me ordem para me deitar no 
chão. Pegou num tubo de borracha e deu-me seis panca-
das nas costas, expl ic<!ndo-me que isso me ensinaria a 
deixar os meus camaradas evadir-se. As pancadas ~
garam-me a gritar. Isto pe.ssou-se na presença de um 
certo número de pessoas, enre as quais se encontrava 
Josiah Noko. 

1). "OJ:ão sOmente o velho Potgieter se entregou pessoalmen-
te a semelhantes actos de violência, mas estava pre -
sente quando os contra-m~stres espancavam os trabalh-ª. 
dores. As brutalidades con:etida.s em presença La~ 
ver:i.fics·~am - se a maior parte das vezes quando aparecia 
de carro nos campos, tocando a buzina e gritando aos 
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cartra-mertrea que nos matassem. Tratava-se de uma brin 
ce.deira que, manifestament9t o divertia. Vi várias vg 
zes Abram e Phillipe espancar os trabalhadores, abri 
gá-los a deitar-se no chão, apertando-lhes a gargan-
·ta e obrigando-os a abrir a boca. Uma vez aberta a 'l:!2 
ca à força, enchiam-na de areia e urinavam em segui-
de. na boca e nos ouvidos dos desgraçados. Um dos que 
foram assim tratados fui Enoch. Vi Abram e Phillipe 
tratar assim Enoch. 

14.Pelo fim de !!ovembro, um sábado ao meio dia, estáva-
mos a trabalhar nos campos i eu estava ao lado de GeQr 
ge Dube. Vi Abram bater em John, um trabalhador que 
tinha acabado de chegar à. fazenda. Aplicou-lhe uma 
pancada na parte de trás da cabeça. Insistiu com um 
cabo de enxada. John caiu no chão, enquanto Abram gJj 
tava 11acorda, Jriaasa11, e tentava pô-lo de pé. Logo 
c;_ue ele o soltou, John caiu. Não fez nenhum movimen-
to e não deu nenhum grito. Abram chamou então Phi!J..ipe: 
11vem cá, e anda ver este IHaasa  que não se quer le -
vantarl" Phillipe chegou ao lugar onde John estava e,& 
tendido! dobrou-o pelos joelhas, segurando-lhe o quej, 
:::a. A cabeça de John pendia. Abram chamou então os 
-trabalhadores ao ponto onde .rahn estava estendido, e 
vi que John estava morto. Ajudei então George Dube a 
instalar o corpo num reboque e levámo-lo para casa • 
nesse dia parámos de trabalhar, se bem que fosse ap~ 
n~.s meio dia. O cadáver foi transportado para a sala 
onde se punham os feridos e os mortas. 

15. Essa sala onde deixaram o cadáver durante a no i te fi 
ceva perto daquela onde eu dormia. Não existe porta 
cl.e separação~ há 1li'"R grade de ferro colocada nessa ~ 
trad&. E a Única entrada que dá para este aposento • 
Quem quer que se dirigisse para o aposento onde ti-
nh'\m instalado o cadáver teria de passar por aquele 
onde eu dormia. tetou abeolutamento certo de que ne-
nhum médico e nenhutl policia foram exaoinar o corpo, 
nem durante a no i te nem na manhã do dia seguinte. H o 
dia a seguir Phillipe e George Dube fizeram um cai -
xê:o 1 enquanto Robert, David e maia três trabalhado -
res abriam a cova no cemitério. Um pouco mais tarde, 
enterramos John nessa cova. 
(r.'' FRIOUE_D" SUD E'J: LA PRI!'AU1'E DU DROIT -Rela tório 
da COlfFSI.O IN1'EP.NACIONAL DE JURIStAS Genebra 1961.) 
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Vou construir uma casa 
sem tádio. 
Os caminhos do tédio e  do ódio 
levam aos pensamentos sem nexo 
e as palavras não vale  a pena amB-las 
e mui to menos evocar a requintada acide:z 
do ácume da sua maturidade. 

Vou co·.1struir uma casa 
sem 6C.io 
e s~o Hidio no peso das pestanas longas. 
As Janelas serão de vidraça verde 
voltadee para a  manhã nascente 
e as !)Ortas de madeira brunida como um seixo 
estarão sempre na permanente insolência 
tranquilamente abertas de par em par. 

Uma casa minha 
construída sem o sabor acre da p6lvora nos lábios gret a -

/dos 
não é uma casa oas o mundo realizado 
da minha mulher e dos meus filhos 
dos meus pais que morrer-am 
da mulher imaginada que sempre-eu amei 
e da ve:..·dadeira pátria que sempre tive. 

E a certeza de um tect o 
construído sem o silêncio dos dentes rangidos 
e sem o peso do tédio na curva das pestanas longas 
ser!Í o homem que partiu sem um adeus no caia 
e regressa na manhã dos gritos das crianças 
a cantar áfricas 
sonhadas ao longo da minha rua. 

JOSE CRAVEIRINHA 
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ibn yuesuf 

c o ll r o 
o rol muc h o pE 

N6tuJ.e .. 
O co;~·~o oral seguinte, foi por nós escutado originalme.n 
te c um velho homem pertencente ao gTupo dialectal tíu -
cho)e (ramificação bantú) estabelecido em Moçambique. Do 
que ides lar, só a forma é nossa;no entanto, a preocupa -
ção 'rincipal do nosso trabalho foi a de .iJ;:..a_duzir as P.!! 
1~.vras utilizadas pela 11fonte'~ não pretendemos criar pa-
le.vre.s novas mas sim traduzir o at!lbiente na totalidade 
vel~bal que nos foi dada, 

Karingana wa karingana ..• 
• . • ·Xis ~ia ef'l certa povoa -
çi:o, l~m caçador que tinha !!!i, 
do Z<lEmde.do cumprir a missão 
de fornecer a carne que o RQ 
vo necessitasE~e. Kan1lyate,g 
re o nona do caçador. 

Uw C.ie.. como tantos outros , 
ele ;;artiu para o ma to, mn-
niC.o do seu kutchopa1 com 
fim c1.e levar a cabo sua mie 
aro . .Ap6s, deambular imens~ 
sem c:u~ tenha abatido peça.re 
caça alguma, chegou a UCB @ 
reir"~, ··lara ele desconheci-
da, e, onde se encontrava t.m 
ce>.dável' estendido entre o~ 
pim. 

'd~i:i.~ato, e surpreendido p:>r 
tt-1 fs.cto, colocou os joe -
lhos em terra, próximo do 
morto* e monologava consigo 

próprio: 

·-Porque estarás tu aqui? .... . 
Ponj,ue terim morrido, aqui, 
ro meio do mato, e não fos-
te ecpul tado? 

E depois de repetir !!lu i tas 
vezes estas e outras parem 
tas ouviu, estupefacto, 
cadáver falar~ 

-Eu morri pela língua J 

Ainda mais admirado, toman 
do seu ku 1tchopa, retirou: 
-se apressado e medroso· 

Chegado à aldeia, imediat§: 
mente relatou à mulher o q.Ie 
lhe tinha a c 'ntecido ra cl!!: 
reira. 

E a mulher quando foi bus-
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c ar água ao rio, contou  a ou 
tras mulheres •.• e essas m;;: 
lheres ·contaram aos outro; 
homens ••• · até que o chefe da 
aldeie., o régulo, também te 
ve COilhecimento do sucedid~ 
e mandou chamar o caça der J.B1 
lyate, e Han 1lyate foi à PQ 
senç<.. do régulo que o inte1: 
rogou; 

-Cl,ue vist e  ou  ouvist e no mª 
to? 

E  o caçador lhe rel a tau o <JE 
viu e ouviu •.. 11-0uvi um ca-
dáver a falar 111 

Indignado o -~égulo ameaçou-
-o de morte e 1Q.ue ele nota§. 
se bem se tinha a certeza re 
ter ouvido um cadáver a fa-
lar11. 

-Tenho a certeza 1 

-Ql.'.e iaorras se mentes, pois 
não cuero mentirosos na po-
voação l 

E" o régulo ordenou, que seis 
home11S armados seguissem o 
caçt.dor até ao local onde se 
enco;.--::~rava o cadáver e, se o 
cadáver não falasse, ali mes 
mo fosse morto o caçador MM1 
lya·i;e. 

Lá seauiram para o local. O 
caçe.clor, com o  temor da mar 
te, ele próprio já não acr:g 
di t ... va que o cadáver falas-

se. C dia terminava em bre-
ve, pois as sombras da noi-
te já se anunciavam. Um ven 
"to leve sacudia os ramos ~ 
á:Lvores, e dava frescura • . . 
mas, o caçador transpirava. 

Chegados à clareira, Man'ly ª 
te indagou com veemência 
tremor: 

__ )arque vieste aqui morrer? 
Porque morreste tu? 
E o  cadáver não ouviu .•• e  o 
cadáver não respondeu... e 
as árvores, e  os pás saras , 
as n 1hocas e  o vento t!lmbém 
não respondert.:n. 

'!'remendo, medroao, o caça -
dor repet1.u a pergunta uma, 
due.s, tr~s vezes •.. mui tas. 
• . mui tas vezes. 

:J o cadáver não ouviu ... rão 
res::_londeu. 

Porque a noite se avizinha-
va, e impacientes pelo fra-
casso das repetidas pergun-
·i;c.s do caçador, os seis ho-
mens ergueram as azagains e 
cravaram no corpo de Han'lyf! 
te o caçador ... e quando já 
exalava o último sina.l de vi 
da, •··an1lyate, o caçador, o"i! 
viU o cadáver falar: 

Eu disse-te que morri pela 
língua e também morreste par-
causa dela I 
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. • . e os seis homens, e as á r 
vares, o vento, e as pedra; 
e os pé asaras e as n 1hocas 
ouviram o cadáver falar. 

-:E s 1 rn~.dje.na também ouviu? 

• o o'.l.".' _.;.ringana. 

MEIISAGE!l 

J!.Qlli 
Karingana wa ka~rJnagan a 

o mesmo que 11er a uma vez 11 

Kut 'chapa --arco  e fleàas 

~·· - cobra 

s 'madjana --eu 

-Repórter JOTA-

C!LJGOU A HORA DA CONFRATERNIZAÇÃO 

12 de Fevereiro de 1964 ~ No i t e grande. 
Senhores' orgulbol:l!OS das suas qualidaC'.es artísticas 

de cujo. consciência estão tomados e mais ainda PO-ª. 
auidos do alto dom em dedicar o preito de moços a quem 
efectivamente o merece, foi num assomo de jovialidade Ul 
t:....z.::1z.rina, sempre F legre e comunicante, que os desta C-ª 
sa se dirigiram à Rua da Beneficência e eí deliciaram as 
coJ.c.:;:s da R.E. U. com uma suculenta serenata -que sem-
;rc ·i;i·;emos por princ::lpi~ o da simpatia pela simpatia. 

O que foi, o que atingiu como manifestação artíst.!_ 
ca a ocorrência, não nos cabe -por modéstia, certamen-
teJ -aq_ui referir nota e juízo. 

-~'~ cresce no e ntanto dizer que após a demonstração 
cJ.E'.ra e insofismável das nossas potencialidades serena-
teir~.s (permita-se-nos o neoloe;ismo) será: sacrilégio , 
mLs J.-odos aqueles que nos ouviram, em nós terão de acr~ 
c:ti·\.;f'.r, como acreditaram outrora no élan artístico dum 
i··.,.:~ King Cole, dum Louis Armstrong e de tantos outrce q~ 
ji!l"!.dos. 

1 a s se ocorrer, esse aspecto merecer reservas por 
pe.:;:·te Cl.os ma:is exigentes ouvidos, estoutro - o do signj. 
ficc.do da manifestação-ficará bem vincado oomo gesto 
fr.?.nco de simpatia, de camaradagem, de autên'tl.CI:l juventg 
de -çue nós os da CEI, sempre fizemos propósito firme 
ec ser assim l 

Volvidos uns dias, vimos coroada a nossa atitude~ 
J.E'. C.el'erent e carta aberta que essas mesmas colegas nos 

Í)OliTINUA liA PAG. 97) 
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t-descompromotd.da, sempre lesarão passivarr:nte ,quenquer 
que a tente comprometer ou C.ela se preten:.a servir como 
instrumento ou m&ni.("estação de propaganda ~olí.tica . 

A juventude é ume causa livre. R<:cusará semp~ e 
como ta], engajamentos ou quaisquer putros .ontractos que 
lhe cerceando o campo de acção ou dele lhe ieterminando ~ 
rectrizes anq'filqsant~s ,, ,ne.turalment,e, lhe asfixiam os al 
tos ideais a qu"é 'aspiralil . . ; · 

AÍ estão nessas pe.lcvras do comt:.J.icado cria tal i 
zadas queixas em tom ,mais ,do que justo, mé.goado. Por elas 
mesmas se vê que se encarreg.:.ram as circur.stâncias de sin 
dic ... r a opinião mais beneralizada dos estl.:dan:tes ul trama-
rinos - - e em matéria de ges·~[o estudanti:.- - · agota numa 
c.l tura em que se afirrrava ser a CEI ape:ms pura manifestg 
çffo de grupo ou expressão dum 11parti pr:'..s 11• 

Torna-se necessário, assim, qut:.11do a sitv,ação 
Oc.:is se aclara e melhor se define, que quem de direi to tQ 
me consciência do facto como realidade que menos impor t a 
engcnar ou quiçá esquecer, na certeza também de que n d iar 
de modo algum é resolver. 

Estão duas partes compromet:ir:as num difererrlo de 
princípios . Assim sendo, logo se vê que iiodiál go g.ue, em 
:llril.eira atitude, importa toumr, aten{lo-n.os ainda as raz.Q. 
6:veis condições a que tal diélogo deve subordinar-se parl::l 
que seja autêntico, eficaz e positivo. 

Como legíti~ra mande.térie. da massa dos estudant:s 
ul tramarinQs está a Direcçf::o da CEI --como repetidas ve-
zes o tem demonstrado --interessada nesse diálogo. 

Espera sOmente que as entidades constituidas l!le 
<:br.::.m as portas o.os seus direitos e se determinem ouvir oo 
estudantes ultram ... rinos pel2.s sus.s vozes mE:.is autorizadas 

e representativas. 
Assim impere o bom senso, para aseim mesmo se an 

tecipar a verdade do diálogo que se irá · seguir• 
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~ ITl f ÔHrHJ ([] 
-conto poeT1co 

Naç_uele :-empo 
:oepois de vir do truoeque Caya te 
Da case de minha ~!ãe 

··~u ficava só 
N,e port a da minha casa nova 
-·· A casa de meu Pai 
.. li, nêl. cidade Alta 
Rt~.?. da ]:•isericórdia 

N~ç_uele tempo 
F2.quelas tardes 
Eu s6, ')rocurando amigos 
Na ··) ort~- da minha casa 
-inda era um estranho 

li e minha rua nova. 

N<-~.que las tardes 
Q u:>.ndo o homem da Câmara 
~·.raz ia a escada 
"' acendia o candeeiro de petróleo 
(lue ficava mesmo ao meio do meu portão 

~ Eu permanecia mui to triste 
O soJ. fugia-me dos olhos. 

J:;i então, acompanhava o homem da Câmara 
A ver ~ cender os outros candeeiros da rua. 

Gostava daquele homem t--mples 
r.,ue vinha sempre com a sua escada 
'"iutar C.e luz bruxuliante a minha rua. 

Naquel e tempo 
Co::eoei a ir à Escola 
]l!o.::J nor eu não sentir gosto em nada 
Dc."nito ta.lve::: da vida de casa , 
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A Escola também não tinha gosto nenhum 

Q.uando voltava para casa 
O meu criado João 
Era ele que soletrava 
O ABC do meu primeiro livro. 

As vezes fazia fuga. 
Ia, então, com os outros à vadiagem. 
Nunce. perguntei a vida deles. 

Passávamos pela Praça 
Comprávamos maboques 
Bata ta doce assada 
Ginguba torrada 
Doces e quitaba. 
A praça ficava perto do cais 
Nas 1'?ortas do Nar11 

Junto da promiscuidade dos fardos de sisaL 

Naquele tempo 
Chamado tempo de antigamente 
Na :?raça só havia negras gordas 
Todas de panos 
Gingando com goGto 
Com as suas filhas negras ou J!ulataa, 
Vendendo, vendendo ••• 

Que.ndo não ficávamos no cais, 
Na confusão de ver puxar e puxar a rede dos pescadores, 
N6a todos alugávamos canoa. 
Cada um dava dez tostões. 
Era o bastante para uma manhã de canoa 
Na baía grande 'e mui to azul. 

Por eu ser pequeno 
A bafe era muito, muito maior. 

Ao mar e ao sol da baía Grande 
As merendas desapareciam 
Nas bocas pequenas. 
Ficava para mais tarde 
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.A ginguba nas algibeiras garotas. 

Sobre o mar, a baloiçar 
A olhar e  a compreender 
Senti pouco a pouco 
Todo o mar e sol, 
'.!.'ode. a poesia deste mar e deste sol 
;:,: daqueles morros vermelhos 
Çl_ue ficam no Horizonte de quem chega ao porto 
De quem vem para ficar 

Comec ei  a sentir todo este mar, 
· ... :odos estes morros feios e berrantes 
E todo o sol na minha pele bronzeada, 
0,ue ficava de rubro tijolo 
Como o barro moreno daqueles morros vermelhos, feios e 

/berrantes 

~:a s eu era ingénuo e simples 
Como e.quele homem 
C,ue vinha todas as tardes acender 
.. ~ a pequenas estrelas de petróleo. 
Punha estrelas de petróleo na rua 
:C nêo sabia escrever. 

X'aquele tempo 
'.t1udo q,ue era de pensar, pensava. 
:_lor isso gostava de matemática; 
O reato não era nada comigo. 

Quiseram-me pôr no Seminário 
lias padre é que eu não podia dar. 
Ameaçaram-me colocar como capataz numa roça. 
Haquele tempo eu era pequeno, 
Jmbora pequeno já tinha o meu destino. 

ifaquele tempo Luanda tinha mui tos doceiros 
Vendendo bolos e rebuçados de cem reia. 
Eu conheci um mulato: 
Se!.a com um pequeno tabuleiro 
Com doces feitos pela sua mãe. 
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;:ase mulato dizem que hoje 
Está acabar o curso de doutor 
Lá nas terras de Coimbra. 

O :pai tomou juizo ao morrer 
Deixou testamento e fortuna 
i mãe fez uma casa 
E ele embarcou para voltar doutor. 

86 hoje compreendo melhor 
Essa vida de bibe e garridices. 

Naquele tempo Luanda era Luanda d 'lfrica 
'.!:inha mui tas qui tandeiras 
Cantarolando canções ardentes 
Com quindas cheias de fruta 
Requebrando, provocando, 
Dando-se na venda de toda a fruta. 

Não sei porquê 
Havia mais amizade 
At6 o carnaval era maia bonito 
Toda a gente se misturava. 

rão sei porquê 
Q.ueria voltar a ver 
Luanda daquele tempo 
Com os seus carros de bois 1 
Os aguadeiroa na baixa, 
~- B cacimbas da Maianga 
"' tudo o mais 
Com aquela atmosfera de poesia rural. 

Luanda doe cajueiros 
Vida simples e boa 
Carnaval de toda a. gente 
Húsica da Cidrália 
Rompendo livremente 
Pelas ruas da Baixa 
Den\!nciando o roubo do ba oe.lhau na Alfândega. 

113ant a Maria nos acompanha11 
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"Santa 1Iaria nos acompanha 11 

"Cidrália tem romance de vida triste" 

Passava também a banda do Samba 
Toda a gente acompanhava o Sambo 
Sambo músico e curandeiro milagroso. 

Luanda daquele t empo 
Das rebi ·lias, das Casas Grandes, 
Das festas pomposas da Ilha do Cabo, 

MENSAGEM 

Dos governadores dançando nos bailes das Ingombotas. 
Podia ser-se pobre como aquele homem 
t>1as a felicidade era uma moeda mais espalhada 

Ele, ac-uele homem 
De carãpinha de algodão 
E que não sabia escrever 
Jé. deve ter morrido 
Deve ter morrido naturalmente. 

Naquele tempo 
Ele co~1tava-me histórias da sua mocidade 
Da viai·~a do Príncipe n. Filipe de Portugal. •• 
O movimento citadino nos dias de ug. Vapor11 

E o .~tras histórias remotas dos embarcados para o Brasil 

Naqt:ele tempo 
Qu.:>.ndo chegava um barco 
Tod.e a gente ae preparava 
Atá e. :L)ona Rosa 
Lavadeira de mui tas roupas 
Negra popular e mui to gorda 
Ia também na sua. banga de sandálias de verniz 
E com  o seu gro3so cordão de ouro 
Luzindo no seu busto 
Vestido de garridos panos do Congo. 

Ele. ·~inha uns olhos mui to grandes. 
Cer·i:aa mulatas iam com os seus pais 
Vestidas como rainhas. 
Eram as filhas dos colonos ricos 
Os donos da terra. 
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As negras d.!!vam ordens em casa 
Eram as senhoras de antigamente 
Na pequena sociedade de então\ 
Naquele tempo de Luanda d  'África. 

Aquele homem certamente já morreu. 
ilorreu com toda  a sua poesia vi:;..~gem 

E as suas histórias vividas. 
Hor:;:oeu talvez f eliz, agarrado a.o seu cachimbo. 

lfunc e largava o cachimbo. 
Morreu com Luanda daquele tempo, 
Naquele tempo de "S. Vapor" 
E de :;:-uas de asfalto •.. 

Qua.nt'..o ne quero lembrar 
Fecho o:: olhos: 
Eu me vejo a correr todo descalço e de bibe 
Com o meu arco ou o meu pião 
Na !'.:'.lm::~. da minha mão pequena) 
A correr naqu e 1 e teU!:? O 
Jogando o berlinde 
Des~,reccupado n~.s r•'as C.e burgau 
ctuc virP..ra~ Aven:!dan e Avenidas. 
Vejo 2c.quele homc:..:. de c"belo.: brancos 
i'!l~l".:.mbando cos~C";::?.U.arr.ente 

E E>.q-.J.c!.a:"' est.relaa ne pc ~r<'íleo 

~ue eu podia toc~ -las 
Subi:J.do a escada dC.!:lUPlc teu~o dos t'ajueiros 
L de cigarras slnfonizar.lo as se~ "!:Iras dos caminhe-
-·-r :-.uanda da minh'l infância' 

A vida. era "mais boa" 
Ume. outra alegria ·espf'ntânea 
Corria. por toda a cidade e mut'e<;;_ues 
O c<:::naval mais e:~press~vo 

Oe rebuçados de águ.a ee coco 
CusJ~ava.m só CF"!I:l roia 1 
"Jna IolÊ!O chui" de rebt:çadn:; 
··a uns fort·• :a. p.:!.ra roj.m 
~" cnorrv· t>..ler.Z.1.J. r.çuca '"'J.da. 
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Não sei bem porquê 
Tenho saudades daquele homem 
Que deea"Oareceu com Luanda antiga 
Do. minha-primeira infância 
Infância daquele tempo 
Chamado de antigamente • 

:roi a pensar no que sei daouele tempo 
_: no homem da escada e dos candeeiros 
Que eu escrevi esta história 
Que.se da maneira simples e tão boa 
Como ele falava e me contava 
f.s suas memórias alegres e tristes 
!·íem6ries de um passado 
Desta terra que pouca gente sabe. 

:Ioje 
cidade está cheia de .forasteiros 

:Uo desconhecidos por todas as esquinas 
,. e a ti tedes vincadamente aburguesadas 

fi minh?. vivência, a minha experiência interior 
oldaram-se no todo da minha vida aqui. 
. ninha infância, toda ela 
r'oi t.So a legre e poética como triste. 

IIoje 
'\. cidade está cheia de palácios 
De novos ricos, de meninos de bem 

MENSAGEM 

Passando vertiginosamente nos seus carros estupendos 
Denunciane? luxo 

l·o areal a pobreza mais se multi plica 
~ nm lamento surdo e calado, quase bÍblico. 

1:odas as cidades que crescem desumanizam-se. 

Basta. 
1 :oje não quero mais ter saudades de nada. 
J:nfância é ainda esta minha vida de menino grande 
Procurando cigarras na floração das acácias 
Que restam nos caoinhos de ontem. 
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Era uma vez um cabrito relanjino, tocava viola, 
vivia sem destino .•• 

O cabrito malanjino, nome dele era SobraL O SQ 
bras, ~or alcunha e mangonha. So ... rando o café, dizia. ne§. 
sa manhã de cacimba feio: 

--Cabrito, sim senhorl  Com muita honrai E de-
pois? em nada 1 

Bebia devagar, os ol:!os SUJOS por cima da bor-
da c";.a caneca, pousados nas caras gozonas, à es-pera. Con-
tinu.:we, dizendol 

--Has arreganho um cabrito retrógradol 
SÓ adiantava explicar mais 1\epois, com pausa , 

valo:.~i : .... ndo o sotaque: 
, --Explico 1 Rê-tró-gra-do 1 rq',ue é ao contrário, 
as .:.veasas, no verso e inverso, vice-versa •.• 

lias caras banzadas de todos, os sorrisos mo r. -
rem:. me.J., parece é o vento frio que os encolhe. Uas a voz 
dele, ·)ele de ngoma aquecida no café, bate as letras, nais 
clara, lin:pando o fumo do cig&rro; 

--11inha mãe, ngueti ta t ~.-eu pai é que era o ~ 
-santoJ Não aceitam? Agora não aceitaml? De Malanji, pr.Q 
Prialilente não; filho do Sobral, Antunes Sobral, iá Kam-
bu, •• 

Sete pancadas no ferro e já o encarregado vem, 
oom p;;.sso dele camauindo, para dispersar o grupo ainda ras 
conversas. SÓ qui:' o cabrito não autoriza, trava-lhe logg_ 
~ logo: 

--Mui tos bons dias, senhor sô Santinhos! Como 
vai c saude, tudioso l á em case".? 

Chegou com cara. de ma~:. , da arrecadação, mas tQ 
das as vozes bisnm o cumprimen·i;o, sô Santos não aguentai 

--Bem obrigado, rapazes, bem obrigadot 1Ias já 
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são • . . 
Acabar .não pode. O sorriso de Sobras continua 

a m.uximar; 
--Senhora dona Bárbara? Bem, como Deus quP.r?J 

j~ · o cc:saula, a escola? ••. 
Sem esperer mais resposta, põe uma palmada nas 

costas do ajudant e dele, Pirulito, e, com as partes do 
chef e , comanda: 

--Vc.mos, mal ta I A sirene já ae.pupou as sete .•. 
O trabalho é o pão do trabalhador ••. 

Vai na frente, encarregado sô Santos só coçaa 
cabeça, não podia 1:1.ais passar a repreensão, o a."'"resanho 
de desconto, e  a voz rouca do cabrito ainda lhe ataca , 
do e.ndaime• · 

--Cá vamos, cant ando e rindo •.• Ouvi que só 
tl.ie.la quem calacála .•. 

--?1ula to sem pai I, .• xinga sô Santo e, 
E, para desforrar, vai atacar oe amnssndorcs. 
Cada qual com os eeuz ajudantes, Sobral e Ur:J 

ra.:nl.z 1verdiano, o Zé-Josefa, assor.tnJJ. as telhas m.J.l'R~
lhas. Nesf:a manhã, lá c!e cina do telhado, t\'<!C';~ c~ L'U:J-

!:lcques à volta aparecem esconiidos no meio C."'. pcoir.:. <:'_1 
lhada do cacir·bo. Sol r..:-:o tir!~a ainda, as pou~afl <'h"l'"i." 
~ovas, aqui e ·""-li, não 't-rilhe:: c ::;Ó mesmo ~o r ... 1oha'1 "~ 
deooures das folhagen!:l do:: ç~·.s mc:ctrutl o quo 5 quili;;aJ~ 

~·a ·teia dt: arai.h:'l de rt·.e.s, becos e caminhos, veitl c C. o 
sangue sujo dr1:~.ixo dP. p'31 e cinzenta d.o d:i.a, a.~ pessoe.o 
parecem são bara. ta o c>r.colhidas c molh'ldas, seguindo en-
cos·te.dfl.o ntts· 1lftredes. À to·_.., po!' todo3 oa Jad(ls, reben-
tam as casas no·:as e c.l tas, furúnculo a r.. ')ele VC't'"~0) h r• 
~E'. torre 

Sobral está distraído mira os mussequ.e3 de 
todos os lr.jcJ c pensa esse:J di~a na cadeia, dias t~.nti

gos, chupando a liamba, tono o doce cheiro a <...br.'l\::l:O-
··lhe, parecia eraumu amante quente, rele:nbrrndo o Bair-
ro ··:l'.ndu, seu. mundo. Hns nessa hora de ~go,..'\ 1 tudo vir_q 
va c1:i.ferer.te: as casas nfio tinham mais a cor, o l1--:ilho 
çye l~~D pensava, por to.:!o:-os lados as paredes rc:Ídas 
moa·~revem a ba.rrig:l do barro, mui tas vezes na~ OrJ de r"'.'.! 
·· -:.,.,iqt~e, os c::miço::.. E trepava, em cit·.s. elo tudo, , gar-
rtudo ·~od •. :'11 eo3c cheiro, feio e o-..1re, que ~.{ tir.t,_a ~1 
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quecido. Era diferente, mais de verdade, visto assim de 
cima do telhado, mas não tinha e. bclf!za que punha na imagi 
nação, o "honi to que lhe chamava pc_rç, voltar de-pressa no S:J!1 
du Lesa, o bonito que lhe obrit,-e.va cangonhar, nesses di-
as emtigos •.• E doía. 

Nesse interim, chegou  o mestre. 
As horas tinham passado, o sol subiu e Sobral s5 

deu ceata com os risos envergonhados e malandros de Rita, 
a trepar no ar para morder no coração dele, pôr ciúmes. 

--Elá, Sobras J? Olha s6 maudié ..• 
Era Zé-Josefa a berrar, do poleiro dele e pa-

ra irritar, chegava. Mas pior, os rodeios para cambular, 
do mestre à volt a da pequena. 

--Eh sô mestre/ Larg1 o osso'.. .. 
Saíu sem força o gozo. Ç~ueria entrar também no 

rit1:1o da. brincadeira de sô Gil, mas os sorrisos de Riia.~ 
ram jindungo no peito dele. 

--Olhe lá, sô Sobral, não se meta na minha vi 
da particular J 1 tá a ouvir? J 

Sorte. t!uadié tinha-lhe dado essa confiança, -ª 
judava. Ia-lhe pôr uma boa, ensinar o ~ralho para não mu-
ximer aquela que ele queria embora para ele. 

--1'1estre-de-obras, sô Gil A.;.'vnsoJ Aiué, mes -
tre, dobras J 

Fez a pausa, a elisão, gozava a virilidade ve-
lha do outro e cresceram muitos risos a acompanhar. Com 
seu J?O.o."tuguês assotacado, metendo até o quimbundo, o me§_ 
tre viro::.va parecia era gato, à volta da operária. 

--Elá, muadié 1 Proibido no decreto, o quimbu.n 
do não é oficial ••. llgueta kazuelê 1mbundu, sukuaJ ••• 

Já vinha a descer, na zuna, para atacar o ad -
vereério no terreno dele mesmo. S6 que o azar nasce com 
a pessoa e Sobral deu encontro já com o patrão1 desconfi§. 
do sobre a lata escondida no canto onde Pirulito esta-
va preparando o café para todos lá em cima, no telhado. O 
vento frio do mar mordia, comia~lhes o calor, precisav~ 

Sambando, Sobral arrancou para muadié Gil· Era 
Preciso atacar logo-logo, curtir-lhe a vasa, talvez esc!! 
passe. 

Savá, mestre l 

Sou um prolixo, falo línguas, muadié ••. Is-
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to e.qni é frenxe 1 
- -Pró lixo, pró lixo é que te mando outra vez. 

Isto aqui - -pergunto eu? - - a cozer em benho-maria, o 
que 6, sô Sobral? E este tipo não é o vosso ajudante, lli 
em cime? Que é que estás a fazer cá em baixo? O Santos I 

O encarregado chegou nas corridas, o cabrito 
oon·i;inue.va reviengar diante do seu mestre-de-obras, top 
do el e curvando-se para cambular, o meio-sorriso escon-
dido, ladrão da binga~ 

--1!: o gru e, maudié. Então? 
- -Grude no madeiramento, sô Sobral? 
O cheiro bom do café na lata, a ferver, ench:iB 

o cr ali. 
- -r-tadeiremento sem grude, no gu'de I 
Não aceitou, sô GiL Estava ficar zangado me§. 

mo, mas como as falas do Sobral aguentavam, teve de ci! 
cu i ·ter no encarregado; 

--Não sei o que você faz 1 Santos, que não vê 
is·~o I Olhe aquele telhado 1 Uangonha é o que eles querem 
s61 J. or equele andar a que horas acabam? Não diga nada, 
não ve.le a penal Quero o serviço acabado cedo, P.scusam 
de es·i;e.r a afiar o dente .•. o pagamento á no escritório! 

Sobral pediu licença para interromper• 
--Isso mesmo, mestre Gill A gente acaba cedi 

nho, vanos atacar .•. a bandeira, não é, Z~-Josefa? 

O cap 'verde, que tinha descido embora, confi! 
mot:. com a cabeça, sacudindo a quindumba de borboleta, sô 
GiJ. riu, gozando~ 

--Estou a perceber a manobra, ó Sobral! Vens 
de carrinho, meu filho. Avisei-os naquela obra da Samb& 
Era ~ .'ltima vez, não pago mais vinho • • . 

Um coro de protestos rodeou-lhe, que mui too o_!:! 
tros tinham-se chegado e, no meio de risos, sairam até 
vozeEl zc:.ngadas já. nas muadié não aceitou: foi mui to dj 
J.~ei tq. com a pequena barriea-de-dinheiro, só se virou a] 
te a de entrar no velho jip"" e ameaçou; 

--
1rem juizo, meu rapaz J Não te esqueças que 

f1.ü eu (!~.:.e te tirei da cadeia •.. Anhl,.l!! não tenhas ciú~ 
rues da quilumba ••• A rapariga está grávida, com aquelB 
barriga não se pode fazer nada .•. 

Ri ta muxoxou-lhe, de desprezo, e Sobral riu I 
--Hulher não sobra, muadié I Ela no telhado ' 
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.eu no ã.liceroe, não sofre o mo:o.a ••• 
Mas riso dele ficou sozinho. O jipe, a.rrancan 

do, queri a dar berrida na esperança de fea.tejar a ban -
deira 1 que estava morar no coração de todos. 

Tocar viola, quem tocava era o 1verdiano Zé -
-Josefa. Sobral só carregava nas farras e  a fama dividi 
an ameias. Até porque, preguntadc, o cabrito respondia 
que sim, sabia, mas não aceitava naquela hora. 

--Deixem! Com Zé-Josefa no ritimo, não possoJ 
Ninguém que fica, com vergonha, para fazer essa malvadez. 
A viola chora, lamenta, ela s6 gosta os dedos dele ••• 
Sai aquela, mano Zuze?l 11Tt!íté 16, kamba dia mindele11 

••• 

Não falava mentira 1 Sobral. Depois dos dedos 
do amigo, pássaros pousados nos fios das cordas, oomeç!!: 
rem o voo deles, ninguém mais qpe podia que:.r~r derrotá-
-lo. A 9.uindumba de boi'bolnta at~ voava no ritmo, o so,r 
riso branco dele era de menino,monandengue triste, mes-
mo nas qui zombas malucas. 

E a farra terminava já com c..J.a, a viola toca-
da na nuca, o cap1verde sentado no chã> .:1 c}'lorar1 a pe-
dir, no fim: 

- -Irmãos I Não me sofram, não me sofram .•• Po 
nho faca, juro, ponho faca o que me chama mais o nome.:-
Sou José Firmino ••. Firminol 

Sobras recebia a viole, levantava-lhe pelos 
braços, carregava-lhe parecia o mais-velho era o cassu-
la e ele, Sobxal, o pai. 

Q.ue o rapaz sofria era verdade mesmo. Porque 
mui·i:;o queria à fugona, seu beicinho de garopa1 vermelho, 
SB\.'.8 olhos quietos. Josefa, que ele não esqueo1a nunca, 
nome dela junto com sempre-sempre, gozo .de todos a-
migos no princípio 1 respeito de amor assim m:lis depois. 
Então, à toa, um dia, a bronca; no Sandu todos falaram: 

--Ai l Não viram a sonsa só? 1 Um cangundo as-
Sim? Sem vergonha, a cadelal 

E sô Januário, dono de loja e fazenda, de paJi 
scar com a mulata, arreada e  pintada, em domingo, na.Ma;!_ 
Sinal; e arreganhando polícia se esse "miserável carpin 
teiro caboverdiano" passasse 1 s6 que fosse na. frente ca 
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casa ••• 
--• • , nhÔ Zé Firmino I , • , 'I!enho crime de mo .r. 

te nas costas, na terral Ponho faca, quem chama-me mais 
, • , Z~ Firmino I 

Berrava, sobrava essa a coragem del e depois 
de farra, bêbado e amachucado,  s ó com Sobral, seu ami-
go, levando-lhe de volta para a cubata vazia de ela. 

Ou então as pequenas alegrias de trabalho,em 
fim ~-e obra; os esquecimentos de sábado, em fim de ven 
cimento. Como passava nesse dia: 

--Eh nhô 1 Eh, man 1 Sobras J 
E os ra.mos verdes de mulemba e mMldioqueira 

danç~.m e.a folhas xaxualhantea ao aceno alegre do cabri 
to, na outra ponta do telhado. Cinco horas são quase , 
não ·ter.1 sol, só o feio vento frio de cacimba sacode as 
camisas deles ao ritmo da folhagem da bandeira. Cá de 
baixo todos os olhos riem-se à toa tamb~m. 

--0bra 'leia .• -resmunga velho Bastião, gua.1: 
de.. ~E stá rir aa tiafei to? 

-- :C~ maia-velhol Bandeira é festal Muarié 
yai chega r com o ·barril J 

Vaidosos descem, Zé-Josefa,  o cabrito Sobral 
e o a j .. dante Pirulito, mirando, remirando os verdes rf:. 
moa que as mãos puseram com a esperança de mais uma 
festa, na obra sobravam só bi-scates de acabamentos,trª· 
be.lh o  d e jeito, mangonha e sombra. 

Vinha de longe, de dentro doa dias de antim 
mente, e sse costume do ramo verde ou bandeira de cor à 
toa, p ~ra mostrar o fim da obra que os suores de todos 
e os calos das mãos levantavam. Huitas vezes, uma telha 
bem no meio do madeiramento, aezinha e triste, é já 
fim, quaz:io a hora é curta, não dá mais - e  o verde r~ 
mo voa em cima de tudo, o patrão tem de trazer o bar -
ril, beber também ••• 

- -Aiué, nganal DigoJ Na hora de espetar lá os 
capina, a gente fica quenteJ 

- -Sukua.l? Sem beber nem nada, já ficaste as -
sim, Sobras? 

--Os bugues 3e intelig8noia podem beber até 
de cabeça, rapaz • • • 

--E inteligência é quem então? 
--A vergorta agarrou-me ••• macaco não fala de 
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seu rabo .•• 
Pirulito cala a boca, discuti r com seu cef{tre 

pode ·~razer chapada, ainda que, no civi l , rião é n:.ais me,.ê. 
tre e ajudante, só dicanzeiro e vocalista, o melhor é Pf! 
rar: ê prudência ficou velha, ~ mania morreu criança ••• 
Uas Uii12. onça de raiva põe-lhe '..'!.nhas no coração, irrita -
-lhe, ilrovoca saliência, diz; 

- - A gente vai ver quem adianta ganhar t As pa-
lavrre cbm carpinteiro ou  i nteligência de mestre-de-o-
bras. . . · 

- -Cala-b:!a boca, Pirulitol A sua esperteza está 
só nas mãos, pró ri timo.,, No resto, você és um enxó! Já 
ouviram?: inteligência de mestre-de-obras 1 Sukua l Patrão 
r.ão tem fnteligência, tem mando, rapaz I 

- -AceitoJ Has vamos beber é mijol JuroJ VÔ só 
o rebôco do Santos? 

Iam para rir ma11 pararam na carP, do encarre-
gado, a adivinhar o azar. 

Sô Santos tinha saído na hora em que trop:..ram 
para colocar os ramos cortados ali perto, cm qt...lntal de 
amis:o. Refilara que o mestre tinha manla.do para seguirem 
no eséritório receber, o uso do barril já tinha acabado 
nesses tempos, o lucro estava curto, despesas muitas, o-
bras poucas 1 não podia fazer-se a festa ••• 

- -Decoraste no catecismo, ngana SanduJ Vai 1!!! 
bora chamar a inCa o padre I Não me ensina você a missa I 

Passou maca, o Santos queria ir embora no ee -
Cri tório, jurava se não iam subir na carrinha, depois a.r 
ra.n,oa.vem a pé se queriam receber. Sobral aguentou, virou 
C'l.UXimeiro, todos aclamaram: 

--Ai, eô Santos! Veja só o que diz, mestre San 
tinhosl Do lado de muadié, vocemecê? O senhor, noaeo ami 
to, osso e carne, alinha sempre nuns copos, nCo bebe na.!; 
Para Dona Bárbara não lhe cheirar --d€uculpe o atrevi -
l'Dento da menção, sem quebra de Xee:f~ei toJ --e agora quer 
nos deixar assim na na ta sem cão? Não estou-lhe a conil.e-
cer, mestre sô Santos l 

E mui to maia, deste jeito dele, com o apoio de 
t~doa atrás. A vit6ria foi curt~, uns refilarem até que 
r.ao E'.thantava, mas Sobras filosofou, olhando o encarre~ 
do a. afastar' 

- -Halembe-malembe, mal tal ••• Quem tem pressa, 
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parte a perna i perna partida é pedra ••• 
llgora nessa hora e  nessa ca:;:-a de sô Santos, via 

-se aue a vitóri a tinha virado derrota: telefonado, sã 
Gil _~:ronso dera quissende. 

- -Não lhes dizia? Estivemos a perder tempo e 
o mestre chatiou-se c omigo. Para ·carregar os que quise-
rem ir ao escritório para o pagamento ••• 

- -Ninguém vai I Queremos o barril! Acabámos a 
obra, xiça I Não há direi to I 

--Cale-se a boca, Pirulito I Você hoje está B!!: 
l ien-~e . l'liÚdo que pede muito, recebe é merda. Desculpe o 
bU@.l8, apanhou sol na cabeça ••• 

--Não auero saber! Quem vem? 
Sem esperar mais resposta, dentro da carrinha. 

acelerou três vezes, berrou: 
--Toca a subir 1 
As caras paradas, em fila, mostravam a luta que 

passav~. nalguns. Zé Jacinto, um pedreiro, deu um passo 
para trás, coçou a cabeça caribala e, com olhos arrega-
nh:::.dores, =.rrancou para buscar a ferramenta. Xicoxicote, 
amasGe.dor e aleijado, foi também. Yas quando mais, aju.,n 
tando, iem debandar, Pirulito sal tau na frente deles, P-ª: 
recic. era xalado. 

--Não vai ninguém L Ninguém, j uro I r.uto com o 
gajo I Se eu for no hospital, depois vocês vão l 

Correu embora na carrinha, falou para sô San-
toa, e voz era outra, Sobral ia-se meter para evi talf IJ89 
as J.:O.lavres do ajud,ante mostraram que não era mais pre-
ciso. 

--Olha, sô Santos. Uão estou no gozo, juro I se 
focse uma coisa qne não tínhamos direi to, o senhor até 
pode cha!:!e.r a polícia, eu aceito. Agora barril para fe~ 
ta de bandeira, não pode I Obra sem bandeira, bandeira 
sem vinho, nunca se viu nesta nossa terra. Muarié sabe 
betn, ectá-nos chatiar só t A gente espera aqui, o senhor 
volta com ele •.. 

Sem aceitar maia reclamações tirou o pacote àl 
ferramenta de Zé-Jacinto, empurrou o Xicoxicote com ceq§ 
lo, me.ndou· 

- -Vai buscar a ricanza, está lá atrás na 're 
cadação ~ Começamos já a farra ••• Quando maurié vai che: 
gar n:-=o pode estragar a alegria do pov<>J mal ta I 

--Dá o lamiré, Zé-Josefal --alegrou o Sobma 
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-·· ~ai aquela, Có-co.ior1 11l:uk'l iabê ni val o-
lo11 • • -.  - -.., correu para buscar a viola, n o canto dela, E!! 
condid.a desde manhã, já contava. 

--Nada dissoJ Obra nova, farra nova, música é 
novaJ Velho Bastião só com a lata enguiça a nossa trist&. 
za •.• 

Pirulito deu o ritmo, dicanzou e  o guarda se -
guiu qv.izombando atrás dele. Lí Zé-Josefa sorriu o sorri 
so dele, de menino feito pouco à to"a e pediu' 

--Ataca, man 1 Sobras i ~~ue o meu coração vai 
chorar l 

E na hora que a carri.nha arrancava, arranhando 
a primeira, a voz rouca e quase calada de cabrito inven-
tava ~á: 

tinuar. 

Aiué, muadié ngt>.na Gidi, maudié ngana G:id:i. 
Kande.lê ku bana barili. •. 

Com bis nestes dois versos, estudava, para con 

~ ~,. 

Viver sem destino, viviam todos, pessoas de Ilii§ 
seque como eram. lias pior era o Sobral. 

Isso mesmo lhe arreganhava muadié Gil, recebi-
do no meio do rodeio de seu pessoal. 

--Dei-te a carta de trabalho para a condicio-
nal ••. arranquei - t~ da cadeia •.• ~uero fazer de ti um h.Q 
mem, e tu o que é que me pagas? .Já á a segunda vez que te 
livro de cumprires una anitos e  o resultado? Ingratos!!! 
ma cambada ti e ingratos J 

Sobral sorria, meio ã.garrado, ma.G nlo desistia. 
Atá porque toOOs à volta ali, assistiam, ver quem ganhava. 

- -Mas ouve ainda, eô GiJ.J Não são essas as CX!! 
versas .• , 

--Já sei, já sei que não te agrada quando te 
mostro que eras um vádio, um chulo, um tipo sem eira nem 
beira. _!:!.J Se não fosses o filho cl.o Antunes, há muito V>m 

Po que ta tirhl deixado lá a apOdrecer l 
--Ouve ainda, muadiéJ ••• Hoje a conversa é o~ 

tra; Sim senhor ... --roubei, sou ladxão; não trabalho , 
sou vádio. Muadié é bom, dá-me pão, eu como. E depois wr 
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gunto? 
O grupo a;>ertou mais à volta do mestre-de-o  -

bre.s, sentiam as conversas iam ficar quentes. 
--Pergunto aindc.1 neu patrão sô Gil, meu bc~ 

feitor: anos o a:tos nesta cidade, o'bre se:n bandeiro. não 
tem; bandeira sem vinho, nada. E ago:;.~a? O que pnssu a  -
qui? 

--Muito bem, 6obras1 Isso mesmo~Muarié, mon-
tra ainda teu sotaqucJ - -animou o Pirulito. 

--Cala-te a boca, miudol A conversa é de meia 
-velhos. Eu e meu patrão, muadié r,ga.na Gill -

Sorriu o mestre-de-obras, ainda não tinha rce-
do essa conversa assim. Dentro desse sorriso, o c.:.1..,ri..:;o 
continuou~ 

--Um barril para o senhor é nada, s8 Afonso1 
Um barril & mesmo nada na sua 'contabilidade, eu seilPor 
quê então estraza,r a alegria das pessoa.s o senhor faz~ 
mer? As pessoas que vivem com as suas cihdivas de 7Cr:.ci-
m!3nto? 

Um murmúrio no grupo todo, , muadi~ começou a 
ficar st!írio, o cabrito ia-lhe cortar ao vazas, estava à 
viste .• 

- -Pensa ainda nestes teus servos dedicadoc , 
muadi~t Uo de CCLl à tua s:~oude e nos:la alegrial 

--Um de cemJ Um de cem I - -ajudaram todos. 
Mas sô Gil abanou as mãos go1•das de pele fir.a 

e vermelha. 
--Esperem, rapaz e~ J Vocês ouviram o vosso CQ 

lega Sobral J Tenho de reconhecer que é um espertalhão • 
Se eu foose uma menina d') asilo, estav.J. a chorar, ia com 
ele para e cama. Até p:lrece que c .1não sou vosso amigo , 
que não f:.ço tudo o que ~osso ••• 

Vozes de protesto, vozes de riso eacondido:l"q! 
mungos; e sô Santos1atrás do mestre, a manC'l.r cn.lar a bQ 
ca com o dedo. 

--Respondem com sinceridade 1 como homens que 
eu os considero ,mui to embora mui tos não mereça m esse nQ 
mesSou ou nlio sou o Único mestre da cidP.de que pontual-
mente page. logo, não adio os vencimentos? 

--t verdadel 1!l verdade1 --um o8ro, certo. 
-.. Sou ou não sou o Único mestre que não uos 

(c":.:mru:. r:A r..,.65 ) 
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alfredo cargarido 

ALGUNS DOS PROBLEMAS DAS 

ESTRUTURAS SOCIO-CULTURAIS 

de A publicação recente de um ~ 
queno ensaio de Onésimo Sil-
veira, 11Consciencialização m 
literatura. caboverdeana", da 

l J 
possibilidad~ de examinar, em 
bora um pouco à s uperfície 1 
um problema que, infelizmen-
te, os investigadores cabo -
verdianos não tem trata do em 
toda a sua extensão. 
Nem desta vez se pode dizer 

a
" o e r e ~ue se tenha ido tão fundo <;2 

mo se desejava, pois que Oni 
si mo Sil vei~·a reduziu o seu 
estudo  a algumas constatações 

de facto (de reato discutívei s algumas vezes), do mesmo 
passo que enuncia a necessidade de uma mudança radical do 
sentido e do significado da cria.ç~o literária em Cabo -
-Verde. 

Como, porém, esta Últilila e6 pode processar -se 
quando, paralelamente, se registar uma mudança sensível 
nas relações existentes no espe.ço geo-humano, parece di-
fícil conseguir que o caminho dos  claridosos, que não é 
tão platónico e despegado da realidade como Onésimo Sil-
veira pretende, sofra tal brusca mudança. l~ão estamoe a 
considerar aqui, nem seria possível, apenas o papel que 
desempenham as elites no processo cultural, pois sabemos 
que uma parte da massa, ainda que colocada num plano su]. 
-alterno, desempenha sempre um papel dirigente e respon-
sável 

1 
ou seja, determina não apenas o tipo de r ealiza -

Ção literária, mas sobretudo aqueloutro, que temos de C.Q 
locar acima deste, das relações sociais. Sabemos a.i:rüL que 
a filosofia da parte precede sempre a filosofia do todo, 
não s6 como antecipação teórica, mas como poeaibilià:Lde de 
acção. Ou seja, as necessidades sentidas pelas massas são 
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estruturadas  e definidas pelas elites, e os projectos re 
soluçg;:o de tais necessidades descem depois a essas mes-
mas massas. Este sistema de (quase) vasos comunicantes _g 
x:ige, contudo, que as elites sejam a expressão directa 
dos ~·rupos sociais e não apenas uma cúpula artificia l e 
sem significado. ~ dentro des e sentido que se coloca o 
peq_ueno ensaio de Onésimo Silveira. 

Para p'odermos examinar as condições em que a-
pareceu a  Claridade, e logo as bases do seu programa,~ 
mos de considerar com alguma atenção, o clima sócio-ec.Q 
n6mico que o antecede de perto e aauele que lhe é con -
tem,.Jor&ueo. Trata-se, como é bem de ver, de um dado es-
sencial para· podermos considerar o papel que a revista 
Claridade desempenhou não apenas como expressão de uma 
limite.da elite cultural, mas sobretudo para termos pos-
sibilidade de preacutar os laços que prendiam (à super-
fície 011 de forma íntima) esta e li te às massas cabovcr-
dean(.S. O problema sanha ainda maior acuidade quando !'XX> 
de.mos cont a de que este movimento da "Claridade" foi o 
Único que consguiu manter não apenas uma certa homoge -
neidede entre os seus componentes, como ainda soube a-
greGt.r a si muitos dos escritores que foram aparecendo 
posteriormente, transformando assim a revista numa c .. -
:press2:o directa de "alguns" dos problemas do arquipéla-
go. 

O seu colaborador Henrique Teixeira de Sotm~ 
sim define os condicionalismos que essencialmente foram 
o motor do aparecimento da revistaJ 11A irregu]ar.iàlde das 
chuvas e as secas, problema interno, haviam continuado 
e  a magna questão do porto de S. Vicente não se resolv_g 
rê'.1 tl.ando como resultado, como no caso da hadeira, odes 
via d:_ n.l'lvegação para os portos de Las talmas e 'l'eneri: 
fe1 melhor apetrechado e com tarifas aduaneiras mais E;! 
ves, não obstante a magnífica ai~uação geográfica da b.S: 
ía de S . Vicente, que nunca soubemos aproveitar. 

Foi neste ambiente que em 1930 snrgiu uo pu~ 
do de jovens talentosos a fazer ouvir o seu grito de PI!: 
sença no mundo, como artistas e ensaístas, e sobretudo 
col&lo oaboverdeanos que eram até à medula"· 

Q,uero, desde já, destacar a maneira como essa 
.;ere.ção pretendeu fazer incidir a atenção sobre os seus 
problerr:ae peculiares "por via de uma actividade artístj. 
ca e ensaística" que fundsmentalmente radic&.da no hÚmus 
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cabo··n~rdeano, iria possibilitar a. representação e apre-
sentação dos problemas fundamentais do arquipélago. Cen-
sura Onésimo Silveira ao grupo "claridoso11 não ter sabi-
do definir um protesto mais eficiente, na medida em que 
não se empenhou profundamente na solução dos problemas fiiD 
damentais do arquipélago, de resto sempre enunciados com 
uma. clareza que não pode deixar dúvidas quanto ao conhe-
cimento que deles possuiam. 

Mas, e esse será realmente o cerne do probleua, 
quais os meios de luta de que dispunhl:i.m esses escritores 
e artistas? Quais, senão uma séria c. pertinente i .. -':;.,~:-ve"l 
ção por via da obra de arte que, definindo os partícula~-· 
riamos da vida caboverdeana, serviria ,ara apresentar um 
homem peculiar, uma parte ínfima, posslvelmente, do "ho-
mo-sapiens11, mas a Única com que podiam lidar os escrit.Q 
res ce.boverdeanos? Porque, note-se bem, todos os escri t.Q 
res caboverdeanos são regionais, no sentido mais soberbo 
deste termo, pois que em circunstância nenh•ur.a quiseram§; 
fastar-ee de um homem de 11pés fincados na sua terra" (c.Q 
mo bem disse ?"'anuel Lopes), que sabia quais eram os seus 
Problem~s fundamentais. 

Quando nos damos ao cuidado ó.e examiner a evo-
lução de.s literaturas dos países de pe,,eado colo;1ialista, 
constata os a existência de uma p?oduçêo literária e ar-
tística que, exequtada sob os moldes d o país colonial,~ 
conhece os valores mais eepec!ficos do território onde €§ 
sa produção se realiza. Ou seja, a visão do escritor ou 
do arj~ista, está condicionada pelos modelos do seu terri 
tório original e de um lastro cultural que as escolas riiÕ 
fazem oe.is do que reforçar. Desí;e modo tanto a obra lit_g 
rária como a obra artística, evidenciam a persistência de 
modelos do tcn·ri tório colonizador, que procura inj';ctar 
nessa região sujei ta à sua administração, os s~us valo -
res mais característicos. Se qv.iserm.os reparar apenas na 
Pintura dos Estados Unidos da América do Norte, verifica 
mos c;,ue é necessário aguardar e segunda metade do séculÕ 
XX e os pintores da 11action-painting11 para nos encontra.r 
moa perante uma autêntica pintura norte-americana, despe 
jada já das incidências coloniais. -

O mesmo acontece com a. literatura C.:lboverdea.na= 
depois do magistério de um J:~sé Lopes, por exemplo, que 
s?gue de perto a  1 ição das poesias cultas europeins, ve-
l'l.fica.-se, com o aparecimento do primeiro número da "Cl§. 
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ridede11 a introdução de uma maneira nova de considerar 
os problemfl.s cul turaia do arquipélago. Com efeito, esse 
primeiro número mostra na sua primeira página três cri! 
ções do folclore crioulo, que assim ganha foros de aot.! 
vidade socio-cul tural bet:l caracterizada, correspondendo 
aos valores mais íntimos e característicos do homem ca~ 

boverdeano. Procura-se não um elemento de puro cunho e~ 

xótico, ou eté de mera documentação etnográfica, mas an 
tes uma forma peculiar de afirmação, que corresponde a 
uma nove. visão dos problemas culturais. Isto porque, do 
mesmo passo, se transforma o perfil do homem caboverde! 
no. 

Disse-se já que a poesia caboverdeana era u-
ma poeaif'l. salgada, e que isso significava a presença 
const.:!..nte de um mar envolvente que era, do mesmo passo, 
um cs.minho, e.inda que provisório e instável, para a ao# 
lução dos provlemas econÓmicos do arquipélago, A esta rJ2 
serv2.ção acrescentei uma outra em que, reconhecendo em# 
bore. e. justeza parcial, meramente exterior, desta opini 
ão, que eá à poesia caboverdeana um cunho essencialmen# 
te marítimo, punha em destaque um promenor importantís# 
simo• se essa poesia possuia tal carácter, devia-se ele 
a. uma sárie de factores socio-eoonómicos que faziam prE! 
são sobre o caboverdeano1 obrigando-o a abandonar  o ar# 
quipélc.go1 para se fixar, durante períodos mais ou I:!B # 
nos lont:,:os, em territórios onde lhes é mais fácil melh.Q 
rar o J;~edrão de vida, sustentando muitas vezes os pare!! 
tes que ficaram em Cabo Verde, ou o pagamento da educa# 
ção elos filhos numa Universidade portuguesa, 

Veja-se, por exemplo, um romance que Q. Silve:trs 
menospreze, como acontece com 11Chiquinho11

• :ffi um texto 
que fi::a directamente o percurso de um natural de s. Nj 
colau1 filho de homem emigrado nas terras distantes da 
América; camponês emigrado por força daa pressões econ~ 
micas, suscitadas estas pelo condicionalismo das cul tu· 
ras, da falta de chuvas, da seca, com o seu cortejo de 
fome. · ste romance começa pràticamente quando o pai dO 
protagonista se vê forçado a emigrarz (_papai, que não~ 
nha p~nnado em embarcar, decidiu-se) 11quando da seca d& 
novecer.tos e quinze. Os sequeiros não deram nada e no l! 
gadio E:. água quase secou". 

Não nos importa muito saber qual o percurso li1 
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protagonista através da infâncie, se bem que ela abmde em 
observações io.portantes para a definição de um estilo de 
vida, de um padrão de reacções perante as circunstâncias 
que impõem aos homemns soluções de compromisso. Importa-
-nos chegar ao momento em que Chiquinho, vencida a infân 
c ia, se vê obrigado a meditar os problemas do seu mundo, 
de um mundo caboverdeano por excelência. O projecto de \! 
ma revis ·~a {será difícil identificá-la com a "Clar.i.tb.ds11?), 
obriga os jovens intelectuais caboverdeanos, não divor~ 
dos do seu povo, vivendo antes amarguradamente o fracas-
so dos seus projectos juntamente com esse povo de que el~ 
é orie,infrio, enuncia os problem4.s com acuidade: 11Portan 
to en·tenC.o que devemos fixar o noG:so condicionamento ge.Q 
grá1'ico e económico. A província vivendo dos rendimentos 
do Porto Gl'ande. A decadência de S. Vicente. A falta de 
navegaçS'o. Por conseguinte a depressão dos espíritos. O 
trabalh.:.dor não sente disposição para nada quando não vê 
coisa nenhuma para dar aos fi:!.hos. O seu obj~c.tivo imed!!-
to é o milho para a cachupa. Has, :;>or outro lado, focBl" a 
sua alegJ.~ia de viver, as suas festas e o seu bom hUIOOr nl! 
tural ••• lõ 

l'fas, sobre todo este mundo, sobre todas estas l!! 
Piraçõee, ~;,esa de maneira decisiva, t'.ma ameaça constante, 
que é 1!. seca e, logo, a da fome, c;.ue nab últimas páginas 
de Chiq_uinho irrompe, para nos de. r  a imagem trágica do~ 
nino ~ue aparece para vender a últil'i'.a coisa que existe lá 
em casa que ainda pode valer algumt. coisaJ "a caldeira11• 
Note-se que Baltazar Lopes, de modo lapidar, define a ter 
rível _>remência dessa foce1 que obriga uma família a ve!i: 
der -caldeira que lhe serve para cozinhar· os alimentos, 
renunciando assim a um combate que sabe prhviaruente per-
dido, desistindo enfim de uma luta que pelO desinteresse 
da a au·~oridadea 1 está perdido de antemão. E mais, Bal ta-
zar Lopes descreve, coo uma pena impressionista, carreg!! 
da de tre.gédia, a desga.rrr-dora corrente de pessoas, a-
nimais e coisas, fugindo a fome, clooinada já pela fome , 
morrendo a cada passo, em busca de uma salvação que rBo é 
Poasíve~. encontrar; 

11Constantemente passava pela minha porta gente 
que fu~;ia dos povoados Norte-a-Baixo, em direcção à Vila. 
Era u::: cortejo lamentável de homens, mulheres e crianças. 
Os aniL\e.is domésticos faziam tamb~m parte do êxodo para 
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outras regiões mais habitadas. Nelas, ao menos, havia a 
consolação de um olhar de cris,:tão no meio do drama lan-
cinante. Os meninos, com as barrigas inchadas sobre as 
pernas magras. E vinha tudo 1 o pot e de barro, a  cama de 
finc e.- ;? ~ 1 as est ei r as. A vaquinha magra e as cabras de 
pé-de-porta não abandonavam os donos em tal provação. Os 
cachorros de l íngua de fora, farejando restos de osso]!! 
ra enganarem a fome. 11ui tas vezes, os animais miúdos e-
ram tre.nsportados no cairão dos burros ou em balaios, à 
cabeça das mulheres. Homens e bichos não conheciam dis-
t â ncias naqt,_ela irmanação perante o destino comum11• 

Esta necessidade de prescut a r as razões e as 
conseq,uônc ias dos fenómenos está bem patente, de resto, 
na maneira como a 11Claridade11 se coloca perante um con-
dicion~.J.ismo económico e cultural bem definido. f: evi -
dente ~ue 11Chiquinho11 não forma um romance harmon:i.ooo e 
sn-á. d.i:flo:D., até, considerá-lo cano um verdadeiro romartce. Pollemos, 
antes, defi:1i-lo como uma sucessão de 11akteches11 que , 
progredi:1do no espaço e  no tempo, se encarregam de defj, 
nir umé'. a·~m osfera t·Í:pica da formação de um intelec'b.la.l ~ 
queno burguês caboverdeano. Todavia não há dúvida de ~ 
a personro.lidade, a estrutura f ísica, o lugar onde evolui 
a personagem central, reflectem uma visão peculia r do 8! 
quipélago, não já como um lugar exótico, mas sim coDD un 
terri t6rio, dotado de características peculiares. PorquE\ 
ainda que em Chiquinho seja possível dar-nos conta da~ 
ção do l'Ot!e.nce do nordeste brasileiro e do ror;;e.nce not 
te-americano, verificamos que as personagens, as carac-
terís .. dcas geológicas, as estruturas econ6micas, as re-
lações entre os grupos sociais, reflectem um condicion!! 
lismo tlpicamente caboverdeano, assinalando uma indepen 
dêncie. cuJ.tural, que vem confircar aqui a existência não 
de Ulil mero problema de elites, separadas das massas que 
as provocam, mas sim de um movimento contrário: compre~ 
ensão, :;?Or parte das elites, dos problemas das massas e 
tentativa de encontrar uma solução que, colocada enbora 
no ter: ena ut6pico da reinvindicação cultural, nec por 
isso deixa de possuir os seus caracteres efectivos. 

Vamos, :Porém, a ver outros problemas atinen .. 
tes à )oaiçG:o dos "claridoeos11 e que se referem à estr.!! 
turação s6cio-económica do arquipélago, sujeito, cano se 
sabe, ~aves crises, provocadas pela falta de chuvas· 
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Destruic1as as plantações, consumidas as parcas reservas, 
o homem encontra -se frente a frente com a fome, sem ne -
nhume possibilidade de lutar, pois os seus instrumen"toe ~ 
oon6micos ·são primários e  o apoio que lhe era fornecido~ 
las autoridades responsáveis, parco. Basta reparar na fr~ 

quêncie. com que se registaram tais fomes e as suas cone~ 
quêncie.s, para nos darmos conta d.a total falta de prote_g_ 
ção de q_ue dispunha o homem caboverdeano quando surgiu !! 
ma dessas secas. 

Para citar apenas asa crises registadas neste s~ 
culo, encontramos entre 1900 e 1946, nada menos do que 6, 
das quais quatro se incluem no ce.:pí·tulo das 'Krandea fo -
mes11

• : .. n~ 1900 registou-se a primeira, que &tingiu todas 
as ilhas durante cerca de três anos i a mortalidade subiu 
a cerce. de 11.000 pessoas e  a pesa.:;.~ das campanhas fei taa 
nos jornais da metrópole e da intervenção da Haçcnaria , 
a natureza e  a importância dos socorros foram pouco im -
portantes; a segunda registou-se em 1920, tendo sido uma 
das "fomea11 mais terríveis, atingindo todas as ilhas, d,!! 
rante doia anos. A mortalidade atingiu o espantoso núme-
ro de 24.000 pessoas, ou seja cerca de i65v da populaçã>!;? 
tal. O auxílio prestado pelo governo central foi impor -
tante( tendo sido aberto um cr~dito de 4.250 ~ontos ( da 
época) a favor da colónia. As ilhas de Santiago e do Fo-
go foram atingidas por uma crise em 193J, que durou um ,g 
no, não se conhecendo a mortalidade que provocou; em l935 
foi novamente atingida a ilha do Fogo, por uma 1'f'ome" que 
durou um ano; em 1940 volta a registar-se outra dessas " 
fomes grandes" , que atingiu as ilhas de s. Nicolau, FogC' 
e San·(;iago, tendo durado três anos.  A mortalidade alcan-
Çou ce: ca de 20.000 pessoas e  a  assistência prestada pa-
rece tel" sido importante, embora se não conheçam os núm~ 
roa ex, ctoe. Seis anos depois, ou seja em 1946, volta a 
dar-se oais uma. das grandes '1fomes11 que 1\lurou dois anos 
que foram dois séculos 11, não se conhecendo a moratlidade, 
que se sabe ter sido mui to grande.  A assistência presta-
da foi -~ambém importante e  o Governo Gentra l concedeu um 
empréstimo de 50.000 contos, subsídio como é Óbvio, incl! 
Paz de solucionar os múl tipld3 problemas provocados nas 4!! 
truturaa sociais e económicas do a.rquip~lago. 

Como se vê, a vida do arquil'H~lago depende de um 
cirouns te.ncialismo climático muii;o preciso , pois que Ge 
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enoOiltra situado numa vasta zona de clima árido e semi-
-árido ~ que a t:cavessa a Africa desde o Atlântico ao mar 
Vermelho, prolongando-se pela a Arábia, Síria e Meaopo-
tâmfu, chegando até aos deseros da zona temperada da Eu-
rlsia c às regiões subdesérticas que são afectadas pe-
los climas monçónicos. 

Por isso o clima do arquipélago oferece algu-
mas afinià.ades com os climas desérticos quentes, deles 
se distinguindo pelas pequenas amplitudes térmicas, pe-
la sue:. humidade e pela periodicidade das chuvas. O oce!!: 
no e os ventos alisados exercem uma acção moderadora na 
tempere.tL~ra . 

Correspondendo a esta zona de clima árido, e.n 
contr.?.c.-se os grandes grupos de solos desérticos, verm_g 
lhos desérticos e cinzentos, despojados de vegetação ou 
ocu:ç~e-.dos por uma flora desértica, de' espécies mui to re§. 
tritas em número e altamente xerof:Íticas. 

:tTa zona de clima semi-árido, encontram-se os 
gre.1des grupos de solos castanhos, pardo e pardo-averm~ 
lhados. i norte da zona de clima árido, são caracterizª 
dos lJela existência de estepes subdesérticas mediterrâ-
nico·· ú_l~ uritânicas, que estabelecem a transição para a Z.Q 
ne. CJediterrânica no norte de África; a sul do deserto do 
Sae.ra, caracterizam-se pela existência de estepes xero-
fí ticE.s com acácias que gradualmente se vão transforman 
do em direcção ao equador, em savanas, em florestas sa-
ve.noides e, m8.is para o sul, em florestas tropicais. 

Procedendo ao resumo desta situação, A. J, Sil 
va Teixeira e L. A. Grandvaux Barbosa (de cuja obra co-
lhetJ.os os elementos para redigir as observações sobre e§. 
ta me.·~éria), dizem: 110 arquipélago de Cabo Verde está 
pois situado, quanto a solos, no domínio dos Pedocais , 
de feiç~o árida e semi-árida, em regra alcalinoo; f3J quan 
to a veéetação, na zona das estepes xerof:Íticas com pa.t 
quee e savanas de espinhosas, marcando transição para o 
deserto. 

Dada a altitude pronunciada de al-gumas ilhas, 
o factor latitude é compensado no sentido de redução da 
aridez, aparecendo então, acima de determinada cota e em 
ds.de s ex)osições, solos algo lavados, tendendo para a!!; 
cidez, com vegetação que se enriquece em espécies, esp_g 
cialmente medi terrânico-macaronésias11• 
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Ora, apesar das poucas possibilidades ofereci-
das por estas terras para uma actividade agrícola rentá-
veL1 ~ verdade é que a maior parte da população activa do 
arqui::_Jélago depende dela. De acordo com a estimativa reª 
lizada em 1958, depara-se-nos uma população assim dividi 
da: asTicul tura 51.466 ( 4 7, 26'1~ do total); indústrias ex -
tractiVBS 229 ( Ú1 22).>}; p€808 1.099 (1, oo%) 1 indÚstriaS 
transformadoras 1.655 (1,52fo); sergiços diversos 54.451 
(50,00';o). 

Qual é, então, a situação da propriedade no a.r 
quipéle.go? Varia um pouco de ilhe. para ilha, pelo que im 
Portará registar as suas linhas gerais. Embora o morgadio 
vinculado a Um determinado número de bens imóveis inalie 
náveie e transmissíveis por sucessão aos primogénitos, ti 
vease sido abolido em Portugal em 1863, a verdade é que 
perduram no arquipélago ainda mui tos dos seus efeitos (no 
que, de resto, não se afasta grandemente do que sucede ro 
terri-tório português, sobretudo no sul do país), na medi 
da em que muitos dos descendentes dos antigos senhcrm CQ1 
tinuam detentores da maioria das terras das ilhas, prin-
cipalmente daquelas que garantem uma cu: tura ma. is fácil e 
rentável, como são naturalmente, as terras de regadio e 
as melhores terras de sequeiro. A maneira con1o se torna 
possível a conservação destas propriedades no seio de um 
reduzido número de famílias baseia-se no casamento dos 
descendentes de grandes proprietários e ainda na absor -
ção da pt;!quena propriedade. Esta absorção encontra-se gll'!! 
demente facilitada pelo aparecimento de épocas de cri-
se muito prolongadas, que não demoram muito em esgotar as 
Parcas reservas de fundos que o uequeno e  o médio proprie 
tário podem fazer. E ainda há qu·e contar com a apropria: 
ção habilidosa de terras, que se processa à sombra de i!: 
regula:cidades ou faltas de registos nas matrizes das re-
partições de finanças. 
. Não pode surpreender por isso que continue a~ 
Xlfice.l'-se o predomínio da grande propriedade, com as CQ:l 
sequ@ncias que inevitàvelmente hão-de decorrer de um tal 
Vicioso processo de exclusão da maioria. E, se acrescen-
tarmos aos prejuízos de ordem humana, aqueles que se 
fazem sentir na conservação e defesa das próprias terras, 
ficaremos com uma imagem mais exacta da situação, p:rl.s qoo 
0 rendeirot que tem de pagar as melhorias que ele prÓprio 
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introduz na propriedade que está a cultivar, dcsinte -
rcase.-se de u:r.a exploração conC'..l~id:l racionalmente, pr.Q 
curando antes extrair da terra o máximo rendimento com 
o  mínimo de trabalho e de melhorias. Basta pensar que o 
rendeiro pode ser obrigado pelo senhorio a pagar  a ren-
da da cesa que ele próprio edifice. na propriedade alu-
güde., pe.ra conatatarmos até qu e ponto pode ir a deauma-
nide.de da exploração do homem pel o homem. 

E se, a este facto, acrescentarmos ainda, que, 
em 1920, o número de proprietários era de 8 .186 nums. p.Q 
pulação total de 159.675 habitantes, encontramos ainda 
outro elemento· que contribui para a disponibilidade psi 
col6gica cem que o caboverdeano enc3n:.o. emigração, acei -
tando-a, pedindo-a, exigindo-a, como Única possibilida-
de de se furtar a um estado de coisas que lhe não permi 
te satisfazer ac:uele oinimo de exigências humanas que 
fuz hoje parte do retrato do homem. 

Deve dizer-se que nas ilhas do Fogo  e da Bra-
vo. a situação não corresponde ao quadro descrito, haveJl 
c1.o anter a registar uma extrema fragmentação da propri.f! 
dade. Assim, no ano de 1950, foram registados na ilha dl 
Fo.:;O 16.968 prédios rústicos, o que dá cerca de 1 por 
hé'.bU:ante. Não podemos dizer que domina a pequena pro-
priedade, mas antes uma forma de micro-propriedade que 
deu lugar ao aparecimento de um estribilho, que assim 
diz: 1·cada coitado, tem o seu bocado11 (22, 9~ dos prédicS 
:.:oegistadospagam menos de 20SOO de rendimento colectável· 
Nn Dravi, e no mesmo ano, havia 28.905 prédios (3,6 por 
he.bitante), 92';~ dos quais com menos de 20~00 de rendit!@l 
to cole ctável. Enquanto na ilha do Fogo se encontram ap2 
nas 4 prédios colectadCB em mais de 10.000$001 na illn de 
Santa Cetarina encontramos o número elevadissioo de 42· 

A exploração destas terras faz-se por dois s:i§. 
temas ; o arrendamento e  a parceria. 

Os arrendamentos baseiar1-se em contratos e em 
escrituras, sendo o pagamento exigido antes de o agri .. 
cuJ.·(;or retirar as colheitas respectivas. !'; evidente que 
est, e4igência obriga o rendeiro, que não dis~õe de re" 
servas para poder pagar a pronto, a vender o produto dS 
e~:ploração agricola a baixo preço, dado que a venda se 
regis ·~a num período em que a oferta supera a procura. E 
como, ;or via de regra, o proprietário é também, o indi" 
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viduo que detEt!l l~~o sua:~ ofios o ci:rc·.:.i 'to comercial da l.Q 
c:.lidade, extrai lucros por dois lados; da terra que en-
tl•egou em arrendamento, e dos produtos que compra a bai-
xo preço , para armazenar e lançar n o  mercado quando a ~ 
cura tive r determinado uma alta razoável das cotações. E§. 
t~ aberto o caminho para a especulação, e  el a é tão pra-
ticada pelos proprietários, como pelos comerciantes, ou 
ainda até por particulares, que dispõem de ref:lervas para 
empatar no negócio. 

Na parceria ou meação, que é o sistema usual na 
cul-tura de sequeiro,  o pro ~rietário .forma uma c':'ciedade 
com o lavrador, dando aquele as terras e este o trabalho. 
Trata-se, como é evidente, de uma associação capital-trª 
balho, em consequência da qual o produto da colheita éª 
vidido a meias. Mas não nos iludamos, pois que tal mea -
çffo não é geralmente cumprida, visto que o proprietári.q §. 
lém da metade que lhe cabe de e.cordo com o contrato est§. 
belecido, exige muitas vezes (:cJara não dizer quase sem -
pre) uma percentagem sobre é. semente c;.ue tem de adiantar 
(e não será intttil tornar a insistir na fragi1 idade eco-
n6w.ica do lavrador, que o entre{i? ine-:-.r.e nas mãos dos e§_ 
peculadores, quer estes sejam comercia!'ltes ou proprietá-
rios) 

1 
percentagem que chege. a. atingir por vezes o juro 

de 5CYt~ pago em natureza, além de muitas outras alcavalasl 
tendentes a reduzir a part e do lavrador ao mínimo possí-
veJ. (e entre essas alcavala,s incluem-se a dízima, a ren-
da da casa, impostos sobre o armentio 1 etc.). 

Não custará nada deduzir que, desta forma, nos 
encontramos em Gabo Verde perante uma caricatura de regi 
me feudal, que, no eotanto, não t'raz grande luzimento à-
queles que dele beneficiam. . c:.patia que caracteriza o~ 
boverdeano pode, em parte muito grande, ser :11stificada 
pela .. dureza do trabalho que é exigido, para alcançar da 
terra um fruto tão parco e que, ainda por cima, lhe é rª= 
Pidamente arrancado das mãos por um regime de proprieda-
de voraz e desumano. 

As culturas principais reduzem-se a um leque 
mui-l;o estreito, que está encarregado de garantir a sub -
siatência do caboverdeanoa associação do milho (milho e 
leguminosas, sendo estas a abóbora, o buliseiro1 o fei-
jão (bonje), a fava, o feij=:o congot o feijão pedra) 1 b!. 
teta doce, purgueirn, mandioce.J cafezeiro, árvores de fry 
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t o (papaeira, bananeira, mangueira, cajueiro, tarnarindQ 
anone., jamboeiro, goiabeira, coqueiro, tamareira, l a -
ranJeira), cana de açúcar (que perdeu i mportância em r,g 
lação ao papel que desempenhou na economia caboverdeane. !! 
té eos fins do século XIX, tendo sucedido o mesmo com o 
tabaco) . 

A dieta ~limentar do cabover(1qano é, por isso 
mesmo, c1everas redUzida. O prato tradicional é a cachu-
pa, feita de milho cotchido, cozida com feijão ou fava 
e al@Um&. gordura, sempre pouca; à cachupa rica junta-se 
car:.1es ge.linha, chouriço. O milho é ainda o produto pJ.i] 
cipal para a confecção de outros pra tos, como o xeré~ o 
rolon~ z. subida, a papa, jagacida, o cuscuz, a batanga, 
o cufongo, a camoça, o milho aliado. 

A cultura e alimentação mostram, de forma bem 
eviden·i;e, a presenç·a do elemento africano. As culturas 
conjugam, no mesmo espaço, um grande número de plantas, 
oponcl.o-se assim a uma racionalização do produto agríco-
la, t.;..J. como se verifica na Europa, e  a ausência de pão 
denuncia a origem americana do complexo do' niilho exis ~ 
ten·~e no arquipélago, ao mesmo tempo que evidencia ums 
influêi.1cie. alimentar africana, transmitida pelos eecra~ 

vos. '.t'r.?.dição essa que, convém acrescentar, é muito su~ 

periorà dos colonos portugueses. 
J,á na habitação vaMos encontrar umli ausência 

de traçc::~ dS.s formas arquitectónicas negras. O elemento 
vegete.l nunca entra na confecção das paredes, ao contr! 
rio do que sucede nas regiÕes africanas do continente ' 
ond e a madeira é sempre o elemento que define a estrut1! 
r a c"'..a construção, embora possa ser posteriormente reco~ 
b'erto com barro. i'as já a cobertura é feita com pall"a 0-1 
com foJ.has rie carrapato, que são mais resistentes às "!Í 
guas 11 e sê o uui to mais durado iras. Todavia as casas doS 
"americanos" do Fogo mostram telhas de madeira e outras 
casas há. que são oiobertas cotO telhas de canudo. 

Tem-se insistido, e temos de reconhecer que 9 
n~aiiUo 'ilveira pÔs aqui o dedo num problema deveras ij!l 
por·~e.nte, na negação sistemática da presença de valores 
africa~1 o s nas raizes estruturais da cultura caboverdea-
na .  C  homem de Cabo Verde afirma-se, em África, de .Jl 
ma raiz diferente dos outros povos. E, num romance re -

(COJITINUA NA HG.69 ) 
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AC'l'IVIDil.DES DAS UNIÕES NACIQ 
NAIS DE ESTUDANTES EM AFRICA 

Eis uma informação de uma d,g e nt legação internacional de es-
tudantes 1 que liá um •a n o e· 
meio visitou vinte países do 
continente africano. A dele-
ga'::E:o, composta dê cinco mem 
broe --um africano, um asiª 
tico, um europe.l, um hispan.Q 
-amt!ricano e um norte-ameri-
cano --conta as impressÕEsJe 
experiências da viag-em num ril 
mero es~ecJ.al, ilustrado, P!:! 

blicado pelo Secretariado Coordenador das Uniões ~~acio -
na is de Estudantes (COSI" C) • 

1\ Redacção 

.Ü.2.li.v.i.d.adea políticao 
Em todos os países que visitámos os estudantes 

Yêm claramente que os problemas sociais e políticos não 
cessan com a independência política. Cs estudantes veri-
ficam que a independência política nomin:ll, não quer di-
zer independência p lana, que a dominação estrangeira po-
de co;1tinuar  e continua sob formas mais subtis e disfar-
Çad.ao e que os problemas inerentes à construção de nações 
for·Cea e eficientes são tão absorventes e imperativos cp 
mos oo yroblemas da independência. As organizações eatu-
dani;is africanas vêm procurando métodos afim de contri~ 
rem l)e.ra a solução destes problemas. 

Mui tos dos problemas que afectam os estudantes 
destas países são de natureza e&aencialmente política, na 
IIIedide. em que, a própria estrutul~a política da nação CC','1u 
trola o seu desenvolvimento. Nenhum deles deixa de ser-ª 
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f e c tado pelas decisões politicas e  pela vida  política àJ 
país . . U~m de qu e os probl e mas que à primeira vista pa-
rcoev- l i mitar-se· a o  campo da educação , por  e xemplo, têm 
fo.t:t>Js ~ implicaç õe s  políticas. 

Para mui tas organizações estudantis africanas 
têm uma i mp ortância vi tal  a  qu estão do tip o de  papel ~ 
deveriam desempenha r na vida política dos seus países • 
Os eatudantes, por  s erem um dos g rupos mais impo r"~;an t es 

e melhor inforoados dentro d e uma sociedade, não podeo 
perr:!anecer ind iferentes à s questões que determinarão  a 
forme de desenvolvimento durante mui tos ou futuros a nos 
o visL:e.rmos os  dirigentes políticos e educativos, orst~ 
u:.nize.ções juvenis c sindicais, e grupos €5tudanti.S) notamos. dois c,_g1 
cai. oo <té.sicoa sobre o ~l . q..1e os estudante:B deveriam desempenh,ir 
nc. vida politica. Ambos prQ.0.ll'8111 que oe estuderrb!e terbam um inte:. 
;.:o~:.- J.og[timo hos assuntes pji.Ític:to:.st .O primei:nO, uen emblrgo, sua~ 
trm.tn.n.o smp]amcnte pelos administradores un i verei tários e por~ 
gu;.1s funcionários governamentais, declara que este int! 
resJe ~.everia ser fundamentalmente académico. Quer di -
zer que .')a estudantes devem ter l iberdade, dentro dos li 
!i:.Í te::: d~. universidade para discutir e especular sobre 
problemas políticos porque dentro em pouco estarão to -
mand o decisões políticas e ocupando cargos políticos iEl 
port~-ntes. Sem dúvida, o conceito peca pela base, na m! 
à.ida em gue as decisões políticas tomadas pelos estuda.!1 
terJ deveriam converter-se em acção política efectiva. A! 
gumente.m que o interesse dos estudantes em política não 
dcve:..·é. extender-se à participação activa das organiza -
ções estudantis na vida política do país. O segundo co!l 
ceitc .;.firma que os estudantes têm a obrigação de dar lj. 
vre curso à s decisões políticas tomadas, e que a suarão 
E.plicaç:o na prática pressupõe uma abdicação da respon-
sabilidade por parte das organizações estudantis. Uma 
vez -~ omaclas as decisões, devem os estudantes empregar 09 
meios ao seu alcance --particularmente as organizações 
eotudP.:1tis --para procurar os dirigentes neoessáriol:l :P! 
r a a. realização destes fins. Deste modo1 as organizaç(e:; 
estude.n·tis convertem-se num elemento importante do ais-
teme e:..:.ecutivo da nação. 

Depois de Jàlarrnos com mui toe dirigentes, con-
siderali'IOS que a distinção entre a especulação polít~ e 
a acção política é arbitrária, e que as organizações e§ 
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tudan"i;is africanas podem ser U!llê'. força construtiva na d~ 

terminação de decisões políticas. Sem dúvida, o estudan-
de deVe ··ber em conta que ao tomar parte activa nos assun 
toe polí tio os, assume as mesmas obrigações e deveres de 
qualquer outro cidadão. que participa na vida política. 

Ainda que aceitando este conceito do necessá -
rio pa::_Jel político dos estudantes, os dirigentes estudan 
dis africanos com ~uem falamos e s·~avam preocupados can v!! 
rios dos problemas que esse mesrc•_o papel levantava. Pri -
meirol notaram a possibilida,de da intervenção efectiva 
dos governos para controlar as actividades políticas das 
organizações estudan t is, mediante o Billprego mais subtil 
de bolsa s e outras medidas financeiras. Também manifesta 
ram o seu interesse em saber até ç._ue ponto deveria ter ~ 
ma nc.tt~ reza partidária a acção ) olí-~ica estudantil. Se 
bem que haja poucos países africanos aos quais se lutem 
las eleições com base na sua filiação nos partidos polí-
ticos i1acionais, em mui tos casos os :Qartidos políticos~ 
cionai a têm feito tentativas par a co.1seguir o apoio dos 
estudantes,· e em alguns casos proct'.I'am mesmo in!'luenciar 
indirectamente as organizações de est:uiantes. A maiorla 
dos d:i.rigentes estudantis conside:-avam que a acção polí-
tica estudantil deveria ser levada a cabo s~;.parada elos 
~s palÍticcs ou de outros ~up::e políticos do pa:ís. Pareceu-nos 
que muitas or~ções estudarrtiia em !frica a:indl rão tirilam decidido 
quais os meios e  a melhor forme de dirigir as suas acti-
Vidades políticas. O processo de definir esta importante 
dimet1são do papel das organizações estudantis, constitui 
um dos factores que definirão o desenvolvimento das orf@ 
nizações estudantis africanas  no futuro. 

~as.õ.e_s_ com o Governo 
O papel que os estudantes d esempenhara.m na lut a 

contra os regimes coloniais em (frica é bem conhecido. E..§. 
te pe.pel foi muito maia directo e importante no sector dl 
Africa de língua francesa. Com t: independência a unanimi 
dade criada pelo colonialismo cede o passo às distintas i 
de ias s obre o desenvolvimento nacional. Neste novo con: 
~e~to , o. organização dos estu~n·i; e s pode ser vista como 
l1sta eo. cooperar na construçao nacional, preservando ao 
mesmo tempo a independência11• De facto , negam-se a fili-
ar num governo ou num pa rtido politico. Esta atitu-
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de não partidária teve como consequência, que em muitos 
casos se t:Lvesae ganho a simpatia das massas para com a 
causa estudantil. Pode conduzir a uma cooperaç&> :fmtÍfem 
ou a um conflito aberto, se alguma união nacional de e_!! 
tude.n<;es considerar que a política do governo não sati§ 
faz as aspirações do povo. Como exemplo de países , onde 
as uniões nacionais de estudantes mantém relações harmo-
niosas e cooperam activamente com os governos, devemos 
ci ·~er <'- Tunísia e  a República A:rabe Unida. No 9enegal , 
l-!arrocos, .:tiópia e Gi'ana, as relações são distantes ou 
antag6nicas. Em alguns países chegou-se mesmo a exercer 
pressões sobre os estudantes, proibindo reuniões e efe.Q 
tuando mo. no bras divisionistas e de infil traçê:o, à parte 
as :prisões e deportações • 

.ºª-. ~s.~r_v_i_çqs __ sociais e  a luta contra o anal_(a.J~.e..i:lf!!!!Q. 

T-ste campo abarca uma série de proJectos para 
a educ.?.ção .e adultos, desenvolvimento comunitário e]!! 
ta con"i;:ra o analfabetismo. As iniciativas neste campo f!1 
men ·-... m e ,1ul tiplicam-se regularmente. Na prática, cada 
uni:.:o n.2.cional está cotrtprometida, pelo menos, num pro -
jecto de .;ssistência social à comunidade. Desde a fJni -
versiC.acle .~ opular de Dakar à escola nc.cturna de f1onró -
via, desde a construção de uma estrada em Sanda (J,eopol 
viL!.e) ··-é ao "Centro de Serviço Socialtt em ·ddis Abeba, 
par2. s6 til.enciohar uns quantos, são todos símbolos dn vj 
talide.de e eficiência dos estudantes neste campo. 

~~· ivemos a impressão de oue as uniõ -.:~a nacionais 
pode:.:-i2·~ m~· ito bem aproveitar os conhecimentos adquiri-
dos eu conferências, assim como a experiência adquirida 
nou·~ rt.s . ..,,_rtes do mundo, para desenvolver programR.s na:J 
sue.s -=-e.:;i:es. C'ue os estuclantes africanos explorem este 
campo de maneira entusiasta é tipioo do seu novo senti-
mento de responsabilidade perante a reconstrução nacio--
nal. 

:!l.Q.~i.Y~.9-~c}.es culturais e desporto 
A cultura merece que se lhe preste uma aten: 

9ão i ncessante e sem dúvidn, deve observar-se que esU 
"subdesenvolvida" e que de certa maneira é um parente }29 
bre. ' , facto, que muitos estudantes estão encontrando .1:! 
ma se :ld~. sa tiafa tória para os seus talentos no campo l.i 
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terá rio.  A existência de grupos ·teatrais é tal vez a ex -
pressão mais palpável do interesse cultural, se bem que, 
em seus programas não encontrar:. lugar os autores africa-
nos; encontra-se Shakespeare e .A.nouilh, mas procurar-se-
- á etl vão Rabenmananjara ou Kou~'s.·Çé . A  literatura e  a a.r 
te efricana têm grandes possibilidades . Os reei tais de 
poesL. negra africana organizados pelos estudantes da U-
niversidade de Lovanium ( Congo-:::.eo) encontram sempre uma 
audiência entusiasta. Devem-se intensificar as medidas a 
favor t'.a reforma universitáric. ·.Podos conhecer:os a  luta 
da -.. 3 (União Nacional dos Est .. de.ntes Sul-Africanos) a 
favor U.a autonomia universitária e da NUUS (União Nacio-
nal dos Estudantes da Nigéria) e da NUGS (União Nacional 
dos ,studantes de Qana contra o q_ue chama "introdução do 
culto da personalidade na universiC.ade". A NUGS protes-
tou c;,uando a Kumasi University foi batiznda "Kwame Nkru-
mab University of Science and '.l:echnology"; a NUNS opôs  -
~ seaqu.ea Universidade da Nigérie. do Norte, onde é pri-
meiro ministro Ahmadu Bello se chame 11Ahmadu Bello Uni -

Itas, o aspecto mais importante da reforma uni-
versit{ria continua sendo a reforLUB d.P.s estruturas univer 
sitfir:i.~e e  a adaptação do pro~r.:-.ma ao ambiente africano:-

Fina lmente, os desportos são cada vez mais po-
pulares, mesmo quando em alguns ce.sos faltam instalaç~ e 
equi:~v.mentos adequados. A manifest~.ção mais impressionan 
te ci o 11Festival das Juventudes Ui1iversitárias11 da nepú-
blica Arabe Unida, ao qual assis·~em uns 5.000 jóvens ca-
da ano. Sem dúvida, cremos que se devem fazer esforços m 
ra o:..'t."E<nizar todas as reuniões desportivas irtcr-nfrica -
nas <:".'.G sejam possíveis. Neste campo, os estudantes te~ 
na e &.. Nigéria estabeleceram uma tradição digna de ser 
segui(.c pelos demais. 

l..mil.r.e.fls.a estudantil , 
A imprensa estudantil desenvolve-se rapidamen-

te, s encontra-se ainda nums. eta;_>a muito primitiva.l!u.!. 
tas uniões nacionais ainda não . .Jossuem jornais próprios. 
~ NU8.'13 {União Nacional dos Estude..J.tes Sul-Africanos) é 
Unica união que tem uma associação nacional de imprensa. 
~ ti?o de publicação mais comum ~ de maior difusão é o 
Jorn.:-.:'. de parede", que se cole. as paredes nos locais 
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oais frequentados pelos estudantes. Os jornais tratam~ 
mas diversos, sendo a política um dos favoritos. Muitas 
dificuldades têm limitado o desenvolvimento de uma i m -
prense. estudantil africana forte. Em vários países, co-
mo Marrocos, Congo. (l,eo) 1 Senegal e Etiópia foram impo'ª 
tas restrições governamentais. Se bem que a censura of.i 
cie.l se não emp:regue com frequência, o emprego de pres-
sões ~ai3 subtis rJediante o controle governamental da 19 
prenSê'.•e d.a distribuição diminuíram a possibilidade de !! 
ma im:_JrB>'l.sa estudantil livre. Eo alguns países --Sene-
gal a Congo (Te o) por exemplo --é necessário fazer-se 
um dep6siJ.;:o bastante elevado antes de se começar qual -
quer publicação; isto faz coro que se torno prkticamente 
impossível às organizações estudantis, com os seus re -
cursos económicos limitados, lançarem-se a um programe. 
de :911blicações. Além disso, a s diferenças de idioma en-
tre or; estudantes e os demais sectores da população, li 
mitam a difusão das publicações estudantis fora da Uni-
versid.:.(le. Por outro lado, a falta de experiência no d! 
senvolv~ . ento de uma imprensa estudantil e as dificuld! 
des f i:1c.nceiras têm evitado o desenvolvimento p leno do 
potCilciéü das p11blicaçõea estudantis. 

Sem dúvida, a importância de uma imprensa es-
tutl::.ntil efectiva na consolidação das forças de uma Uni 
ão Naoione.l e  na comunicação efectiva com a população~ 
for"'. dE'. universidac'.e tem sido reconhecida por quase to~ 

dao ns or&anizações estudantis. Algumas eapócies de pu-
bli cações estudantis, desde os jornais de parede até ~ 
vei~dAcleiros jornais p ublicados mensalmente ou com maiot 
frequência, exis-tem em mui to~ países. Mui tos dirigentes 
estudantis africanos manifestaram o seu desejo de ape -
lar ... os l~ecurs os da imprensa estudantil de 'outros países 
do mundo , a.fim de desenvolverem uma imprensa estudantil 
den·tro dos seus próprios pa:íses. 

's publicações estudantis africanes acusam~ 
tro debilidades : 

1. Distribuição nacional limitada, bem como 
con·:.inental e internacional, 

2 . Curta vida o os jornais surgem como form~ 
mes dcse·1e.recem ao menor obstáculo; 

-3. T'lutuaçõee na produção e no conteúdo: 
4. Aparição irregular; 
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Uestes aspectos talvez não se distingam das pg_ 
blice.ções estudantis de outras partes do mundo. De qual-
quer naneira há duas causas funda.mentais para estas fa -
lhas; falte de meios económicos e f2.l ta de exper.iâx::ia. té..Q. 
nice. para a publicação de um jornal. Uma vez mais, não PQ 
demos deixar de sublinhar o valor do intercâmbio de co -
nheciDentos com os estudantes qL\e têm mais experiência oo 
jornelismo, ou ·com técnicos so'.Jre assuntos de imprensa. Q 
ma razão adicional para o fracasso das publicações estu-
dan·~ia é o facto de que o jornalis·~a estudantil deve divi 
dir o seu t'empo entre os estudos e  o "hobby". 

* 
ESTRUTURAS DAS UNIÕES NACIONAIS DE ESTUDANTES EM ÁFRICA 

As organizações esti.~dantis de África ainda são 
jovens, surgiram dum contexto histórico ne um contine.n 
te em agi tação.Por consecuinte não é estranho que as ci_r 
cunst.:'::-J.cias particulares de África deixem a sua marca na 
forna de organização das associações dt! estudantes. O am 
biente dinâmico pm que se desenvolvem 1mpede-nos de dar 
a estas estruturas uma forma definida, só nos pE.rmitindo 
a,presentar f:e suas linhas principais. 

A primeira forma de org"S.nização conhecida foi 
um corpo estudantil executivo (l_e uma universidade que r_g 
Presentava os interesses materie.is doa estudantes; em al 
glJ.ns oasosac1uru irclu.ti..varate como porta:...voo dos estudantes à;; 
assuntos políticos: um executivo como este pode ser est~ 
belecido directamente 1!Jr UII!S' assémbld3. geral ou por um con 
selho, que por sua vez, tenha. sido estabel~cido por uma 
asae':!bleia geral. Q_ualquer que seja o sistema de eleição 
o noõ.J.e varia nos diversos ca3oa: Conselho de Estudantes, 
''St~~dent Guild", União de hatudantea, Conselho Represen-
ta·~ivo Estudantil, Associação de :&studantes, etc. 

Uma vez criada, esta união local terá que pas-
sar pelas etapas que a levarão à categoria de organiza -
ção nacional. Primeiramente ~ essencial que se sinta a ne 
cessida.de de uma tal organização. Doie factores princi : 
Pais catalizam o movimento neste sentido: um de natureza 
nacional e outro de natureza internacional. 

A influência internacional faz-se sentir quan-
(CONTIJIUA NA PAG.BO ) 
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josé craveirinha 

Eu sou carvão 1 
3 '!;u errancas-me brutalmente do chão 
e i'a.zes-me tua mina, patrão. 

Eu s ou carvão l 
E t.:. acendes-me, patrão 
:.1ara te servir eternamente como força motriz 
mfi.B eternamente não, patrão. 
Eu sou carvão 
e tenho que arder, sim 
o qceimar tudo com a força da minha combus tão • 
. :t~ sou carvão 
·~ enho (iue arder na exploração 
.J.réler até às cinzas da maldição 
e rder vivo como alcatrão, meu irmão 
e!t:;l! não ser maia a tua mina, patrão. 
Eu a o·• carvão 
Tenho que arder 
ç_ueiir.ar t udo com o fogo da minha combustão. 
Sim.J 
Eu serei o teu carvão, patrão I 
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.Q.o .. ·~·~J.i'l.~ m  e  a t r  e g i 1 
desContos, que não corta meios-dias, ~refiro da: porrada 
nos T4e.f18-onheiros, conversa de homens e com as ma os. 
'  ' --E verdade t :E; verdedel -·· outro c8ro, mai s t!! 

que no só. Pirulito e uns refilões 7 ficaram calados 1 espe-
rando. 

- -Sou ou não sou vosso z..migo? Vocês já esque-
ceram. eu lembro, cambada de ingTatos t i~ os tempos da con 
fusão quem era o mestre que não parou trabalho? 

Huadié l Huadié J 
--~uem vos ia buscar e levar de carrinha?~? 
- -Huadiél huadié I 
--Que um'as noites uesmo, vos guardou no meu 

quin·(;a l --parecia uma sanzalc J - -para estarem sempre a 
hort.s no trabalho? 

--Nuadié t Huadié J 
- -Então e vocês não t êm vergonh~ d e  reclamar 

um b2..:-ril de vinho de uma pessoa ç_ue, se calhar já salvru 
a s  vossas vidas? 

O silêncio parecia era de feitiço. Olhos no 
chão, olhos levantados, sérios, mas boca fechad"l.. E as fQ. 
lh.õ'.s verdes, lá em cima ,  a  baloiçar mf•i s devagar, com os 
res ·~o s do vento da tarde. Has Sobral r.ão aceit a derrota lo 
go- loao. Pirulito ia avançar para falar, via-se nos ol~s 
o r::-. paz ia pôr refilanço, Sobras evi tour 

- -Has s6 mestre, oE1. ainda toda tua gente I As 
noss~.s caras agora tristes, o conjunto já estava formado, 
a ale[\'ria já nos agarrou e tudo is ·~ o vai morre r assim à 
toa? Por causa a meia-dúzia d.z escudos ? 

- - Calma l Calmal Vejo çae não p erceberam! Vocês 
não sabe m qu e  t udo está caro a.gor.::.? s obras cada vez mg 
nos , os lucros reduzidos? Ah 1• Como 6 que vocês podem sa-
ber isso .•• vocês não são patrões, senão •.• I Vejam só 1 

ma'" ~ 1· ia primas, os cambalachos , oontri buições, s alários, 
amor 'cizações, transferênoias , eu sei lál 

Calou-se para apegar  o suor na cara dele, ver-
melha, mesmo que era cacimba e  f rio nessa hora do fim da 
t a rc:e, lamentou z 

--E vocês s6 reclamam,  r eclamam l 
--Isso é verdade, ma urié I A gente não percebe 

eea.::.s palavras, só sabemos é fazer as cas as l 
--Cala-te  a boca, Pirulit o J Conve r s a não ch_g 
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gou na cozinha .•. 
Afastando os outros, olhos nos olhos, Sobral 

viu bem muadié estava ganhar, aquelas pal avras todas e ~ 

les não sabiam, marcavam pontos. Sacou então, do bolso 
da mem6riaJ 

--Pois é, mu'"'.dié 1 Penso o senhor tem razão. 
Ucc ••• 

Fez a pausa, a tomar  o peso dp que lembrava 1 
com medo ainda. 

- -Pala então, Sobras, explica as nossas con-
ve::..·se.s --· disse o guarda Bastião. 

--..• o seu c a p i tal variável não se modifica, 
a concentração, mestre ... Ai l Como é então? A lei... a. 
lei il.a acomulação ••. Pop 1las 1 Esqueci o parreira dos tg 
ques dos bugues I Enfim: a mais-valia aumenta com o bar-
ri). p< ra a mal t a 1 

Os risos comeram as últimas palavras do cabrj 
to, natubavam já, esperando ess e falar à toa ia derro -
tar sô Gil Afonso. Mas ele só fez cara de mau e voz de 
polícia, para dizerJ 

--Sobral, qu 'é isso? Teorias de bolchevique? 
--Xevique uma asna J Aparas de conversa só. 1Jn3 

bn;:.ucs poli tiquelhos lá na cadeia é que zuelavam ••• 
Mas o mestre não se queria convencer e o riso 

morreu, percebiam todos essas falas de Sobral ainda es~ 
tra;;;aram mais. Atacaram em côro, para salvar: 

--Um barril! g,), sô mestre! Um de cemJ Para 
todos, muadié t 

E rodearam-lhe, quase em cima dele, grit?· ·m, 
uns riac, outros pediam de favor, mestre Afonso já cust!; 
va C.izer não. 

--Colma, calma t Uão quero agitação. Vamos ®! 
cutir como homens J 

Um de vocês vem comigo à arrecadação. Conver ... 
st.aos, eL~ explico bem as coisas, vocês hão-de compreen ... 
der q1.1e, nesta situação agora, é até u m favor continuar 
n dar trabalho, não posso com as despesas., . Perceberalll 
ra.-.azes? 

Ficou tudo calado com essa entrada do mestre• 
Pensaval!l mui tas coisas nas cabeças mas não aa:Í.am, cads 
qual guar dava. Diante do mestre, encolhiam. SÔ Sobral 011 
mn ;.1e.aso• 
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--Eu falo os caso com o mestre, rapazes volto 

Mas· nem mais outro deu. Piruli t o, um mais-novo 
desses, saltou na frente, age.r:cou-lhe, falou para todos: 

--Não senhpr, não e.ceitol O barril é para to-
dos, conversa é com todosJ ~ão ~ conversa de particular~ 

--Cala-te a boca I!liÚdo, senão ••• 
Empurrado, Pirulito e.garrou Sobral e com o de-

siquilíbrio rasgou-lhe a camisa, segurando a manga para 
não cair. O Sobras soltou-lhe logo-logo uma chapada e  a 
peleja correu, com todos a fugir em todos os lados, a rir 
e a saltar, os dedos pegados, bassula1 gapse, soco, cab,g 
Çadeo., pelo chão, no meio das la tas vazias, uma confusão 
ni'ngu.ém mais que parecia bem. 

E  a verdade foi s6 W'!a: ninguém ganhou, ninglán 
perC:eu nessa l u ta. Ou melhor: eanharam todos, perdeu IDU,! 
dié. Porque o azar é que resolve os casos q.1e as pessoas 
não podem - -ou assim dizem --e, pondo a luta na cabeça 
dos dois, o azar atirou-lhes ne.s bassulas, contra um bar-
rote de andaime;  o andaime tremeu, tretl"eu e uma lata gl2!); 
de com resto de 11carbonil11 de pintar madeiramen'tos c a i u 
lá elas alturas, mesmo junto do mestre. SÔ Gil Afonso po-
dia ficar branco do perigo m~:s o líquido escuro espalho~ 
-se ·~ado na cara e nos braços e na camisa dele. 

Luta parou logo-logo, parecia era feitiço, com 
as pessoas todas quietas, esperando os insultos. Vavô ~ 
tião, guarda, foi devagar para apanhar a lata e Sobras~ 
ra E~.judar o mestre a limpar. __ ,ntão, vendo a cara dele a-ª. 
sim quase-preta, começaram a querer rir, no principio com 
respeito, depois com vontade. 1~odea.ram sô Gil, esprei tan 
do a cara se não ia ficar zangado. Ficou, mas passou; So-
bral comandou o grupo que rie. soltando a piada: 

--rlestre Gil virou 11atr:fcio com 11carbonil" 1 
E Zé-Josefa., as raízes fundas da tristeza no ÇQ 

raçüo, ainda deu encontro co alegria, para corrigir: 
--Carbonil, nãot Carbogil: creolina e óleo 

que:~mado sóJ 
Riso geral a brilhar no fundo escuro dessa tax 

de que morria, levado para lonE,·e pelo vento frio sopran-
do. E a alegria maluca depois, cuando maudié sô Gil Afon 
so aa.íu, já lavado na arrecadação e falou o que todos v_! 
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--Caramba~ Por ~:r.ais que me esfregue, não sW 
Estava escuro, parecia era mulato, mas mulato 

fuJ.o, quase negro, que o óleo é que era muito, creolina 
pouc.::., no líquido falsificado. E ainda sem calor nenhu!:'i 
o mestre -;;ranspirava, passava a língua nos lábios, lim· 
pe.Ye. o suor. Então a boca dele começou falar estas es · 
tranhas palavras: 

--Q.ue diaboJ _E estranho! Vendo-me a ssim escy 
ro, si:1t o-me quase como vocês, sabem J ••• E apetece-me tD 
co::;w, :;.~apo z es! Apetece-me vinho! Vinhal Não h á dúvida 
que is·~o ~ da raça, da corl Está-me a chegar uma venta· 
d'J c1e beber que não resisto! ..• 

Palmas, assobios, u a tobos, rodearam o me!ltre 
a·~é no jipe. Dicanzando Pirulito, tilint a  a viola Zé-J_g 
seje , Sobras repete a quizomba inventada' 

O jihanji ja sabalu 
jondo-tu-xala ngQ jihenda 
Aiué ..• kandalê ku bana barili. •• 

No meio de todos, escuro como eles, mestre-d! 
-o;,r c.3 sô Gil Afonso sente a vontade de beber agarrar ~ 

··lh e sem perdão. 
--Volto jáJ :C só ir e virJ .L~perem ai. s5 Ss.!l 

to:::, v!. fazendo a chamada para os pagamentos 1 
Palmas de todos responderam-lhe. E , no meio ' 

E. voz rouca do cabrito Sobral: 
--Rei ~~ago J Ouro, incenso e mirra 1 
Outra alcunha nascia com muadié Gi l arrancan· 

do }4.r2.. voltar com o barril de cem. Cassucata,  o jipe~ 
pra vo: ._)Ó em cima do mueseque, largado, na zuna. 

" 
Para não me nascer um rabo, acabou já. 

LUANDINO VIEIJll 
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ruLn.t.i_n_~ e • e  c  a  b  o  v  e  r  d  e 
cente de Manuel Ferreira, 11Hora dd. bai", encontramos 
claramente evidenciado: "S. Toué: era exploração. Lá, ca-
bovel·deano era tratado como gente de Angola ou MoçamPi -
que. lião havia diferença. Sabia bem como aquilo era11• Em 
vez de protestar cçntra as co1dições de tratamento, dá -
-se equi uma grave torsão do pensamento e  o caboverdeano 
aceit~ que as condições de tratamento podem SC'.,.. aceitá -
veis 1 ou até boas-para um serviçal angolano ou par.., um r;ç 
ça~r:bicano, mas são inteiramen·~e inaceitáveis para el~ q..; 
não -~em nenhum ponto de contacto com essa gente de Afri-
ca, 

O ponto cimeir o desta confusã o de valores hum~ 
nos (e ql..!lS.e iria  a o ponto de  chamar manifestnçiiO·• raciJ! 
ta a uma afirmação desta natureza, posta nestes termos e 
cuje. intenção é, tão inequivocamente, a de pretender pôr 
o cabovei'deano nu-na posição r:ocial superior à de outros 
povos africanos), es-~ar.i na pre.Jsa CO!T' que Baltazar Lo -
pes se empenha em rejeitar a hi)6tese da existência de 
Oo!l·i>ributos negrói.des na cultura caboverdeana. Não qo2 C.ê_ 
sa e::i~tência tenha.. ec si mesma, uma Lmportância decisi 
·.ra, mc.s te:m-na já a maneira co:::,:nJ s e recusa a hirótcs~ de:::. 
oa e:;.:istênci a que tem, no entanto, nas ta.bo.ncas do San~ 
go t...n e lemento que 11.lo pcdu ser !'àoilmente esc1.mc tcado. l: 
tê~lo-á ainda ne. ausência do U':lll arte, popular ou não. 

O problema daR artes plásticas no r.::.-1t:._ .. pl:ago 
<!.;em sido váriaG vezes abor-r1-.do, ma-:; não foi rc..solvido p<r 
nenhum dos comentadores. Lonas de mim a pret.:m!lão de o ~ 
aolver, ma3 é evidente que se pode aventar uo:.:. hi)!·;tese 
que investigações post~riores podem confirmE".r ou recus~r. 
Como ~ f)..:.b.id.o e..;, artes africanas são o proG.uto de uoa cq] 
ce:pç.::o das relações que se estabelecc.n entre c homcn e oa 
espí:ritos; o artista, escultor ou pintor, nunca J o ver-
dadeiro autor da obra de arte, mas antes o intermediário 
entl•e a matéria na qual se cOi1Cretiza o eapíri to e esse 
lllesmo espírito. Repare-se, no entanto, que o artista co-
~ece, por experiência pessoal, por tradiçS:o, a consis-
tencia da matéria com que vai trabalhar, assim como a e-
ficácia das ferramentas com que vai actuar çobre essa m!!:_ 
téria.. Mas tal conhecimento age determinado por um ele -
tttento exterior, o e.:JpÍrito, e  a eatética da obra de arte 
negr:!. decorre inteiramente des·ti'..-constatação primeira. 
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Sabemos, ainda, que tanto os missionários como 
os negociantes de escravos, procuraram destruir as reli 
giões tradicionais, que continham em si um germe perni-
cios:l e  cujos efeitos se podiam fazer sentir no ritmo êe 
trabe.lho • .l destruição de obras de arte africana& tran§. 
portadas pelos escravos, fez-se er,· larga escal a , tendo-
-ao agido do mesmo modo em relação àquelas que os arti.§ 
tas nebros iam realizando nos lugares pare. onde eram 
transferidos. Os castigos corporais infligidos a esses 
E>.r·;;tstas, ou aos possuidores da tais obras, reforçaram 
os o')s-ttculos à produção e à posse dos objectos religi_g 
aos, os iínicos que eram criados pelas a rtes tradicionail 
neGTo-.:::.fricanaa. Deste modo a população africana de Ca-
b o Verde, vivendo fiel a postulados religiosos que trog 
xe cousigo do continente, não cria imagens novas que po§. 
sem so~repor- se àcuelas que continuam a viver na sua m,g 
m6ria e na sua tradição e  acaba por perde r  o hábito de 
prod'.lzir formas artísticas, a não ser aquelas que, lig§, 
das a formas utilitárias, possuem apenas um carácter d,g 
cora·;;ivo. Yas a  grande tradição das artes negro-africa-
nas está destruida, tal col'!lo iria s~lo no Brasil. ta v e .r 
d2.de, um inquérito à qualidade e à quantidade de obras 
de arte negro-africanas produzidas pelos artistas afri-
canos, no llrasil, mostra de forma bem evidente qual a 
pressão feita pare. fazer desa•)arecer as representações 
do:::. espíritos t radicionais. Trata-se de medidas que, C.9: 
mo mui te. a outras, procura extirpar do homem negro-afri-
cano as suas ligações com as formas religiosas tradici.Q 
ne.ia que, reforçando a consistência doa grupos nacionms 
porie. em risco a segurança doa eacravocratas e diminui-
ria !.'. rentabilidade da mão-de-obra. 

s formas sincrética s religiosas produzem, aj 
sim1 alguns novos tipos de arte, mas quase só na música 
e na dança. Os negros norte-americanos criam o blue, mas 
os es::íritos tradicionais já dele estão ausentes, suba ~ 

·a·~··.~.c1.oo pela lãi:tum da B:Wl:ia. E o jazz, qtm se h&.re &pois al!' 
ga:r a ·i;odo o mundo, e também na Bíblia que procum os seus t_! 
me.s f',·n.:amznt&i:J, ain&. qu.e a eua.lirha rítmica seja ahs/re n.afti::o 

Consideraria eu, rtanto, que a auaênc ia e 
uma arte autênticamente popular, se deve explicar por~ 
zões cue têm a ver com a origem africana da maioria dS. 
po7ul<ção e, ainda, com a maneira como essa população se 
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enquadra na estrutura social. A criação de ritmos musi -
cais novos, como sucede com a 11iilOrna", viria reforçar o 
}laralelo com os l;staC.os Unidos e  o .rlrasil, e ainda em pg 
te co~r: as Antilhas, dado que os elementos do drama riiu91 
tradicional, despojados da sua função ético-religiosa , 
abandonam as partes que mais evidentemente podem ser i -
dentificadas como fazendo p1. rte desse ritual, para rete-
rem apenas aquelas que o senhor colonial podia compreen-
der como único elemento de prazer. 

Para examinarmos, no pl1.00 da criação literá -
ria, algumas das afirmações car~cteristloas dos homens di 
Claridade, teremos de nos socorrer de a!guns textos ba -
ses. Já. atrás se recorreu ao •:Chiquinho11 de Baltazar Lo-
pes e chega agora o momento de utilizar um poema do mes-
mo :Baltazar Lopes (como é já sabido, o pseudónimo ou he-
ter6nimo? --usado por Baltazar Lopes quando poeta é Os-
valdo Alcântara), publicado no número dois tle Claridade: 
11t:amãi 11• Neste poema Osvaldo n. lc~ntara dirige-se a uma .li 
gura mítica, Uamãi-terra que á , neste caso,  a consubstan 
Ciaç?.o directa e sem mácula da matriz nutritiva e prote.Q 
tora, que não está presente no arquipélago. Isto porque 
o poeta não admite que a Terra , esse mamãi envolvente .e 
cariciosa, possa ser tão descaroável que deixe os seus f1 
lhos abandonados, sujeitos à fome permanente. Por isso , 
quando alguém diz ao poeta que mamãi terra morruu e fui ~ 
PUl tada. numa mortalha de chuva, este recusa-se a acredi -
tar em tão infausto acontecime nto, pois que casa morte , 
a ter-se verificado, iria colocar os filhos da Terra nu-
ma situação insustentável, con denados como ficariam à tg, 
tE.l falta de assistência e  carinho. 

Decerto não conhece a  poesia de Osvaldo Alcân-
tare. uma progressão em linha recta  e isto porque ora é um 
Poeta provocado pelos acontecimentos, pelo 1'fait-clivers1; 
0~a é um poeta que se move através de uma memória liter-ª 
r1a derivada de uma cultura não autênticamente assentem 
l~gar onde o poeta existe e insiste. Tal dualismo, que 
nao ~ invulgar nos intelectuais de cultura europeia rad.i 
C~doa em terras de .(frica, leve - o  a poemas de desistên -
0la, em que nos anuncia que v a i partir para Pasárgada. ou 
a ou ·~ro tipo de poemas que consideram de perto os condi-
Ciot'l..:.lismca à1 estrutura  social elo arquipélago, como sue,!! 
de no poema 11Faminto11 em que não hesita em fazer a sua 
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autocrítica e, do mesmo passo, a crítica do seu grupo gl 
cie.l, de uma pequena-burguesia que, perante os aconteci 
mentes trágicos do arquipélago assume, senão uma a ti tu-
de inteiramente passiva, pelo menos uma outra atitude~ 
conformação que gera e exige ai!Jpotência. P a sim, neose 
p oema~ assistimos a um processo descritivo "Ele (o fa-
minto) chegou à minha porta/ os seus olhos não tinham 
b;rilho,/ bem certo que e les não poderiam mai s colaborar 
na me.rc::..vilha da vida./ As suas mãos já não -~inham aque-
le jeito potente de quem vai criar" , através do qual a 
fiaurc: patética do faminto acaba por impor ao poeta uma 
E'.des.?.o q_ue o  leva a dar-lhe roupa para lhe cobrir o cor-
po e pê.o para rr.s.tar a fome. E inicia-se, perant.:: a ins.\l 
fi ciência deste:J meios de comunhão com o  faminto,  o pr.Q I 
cesso de auto-crítica, decerto dos maia doloroscs çue c.Q 
nhece a pocsj a cE:Lboverdeana, e que, do mesmo passo, re-
flec·~e o beco sem saída em que ficou a geração da Clari 
d2.c.1e. 11F~.i seu irmão, cas tive pejo de lho confessar. J 
.l!t'u. deviJ. ter clamado, para todos ouvirem, que ele era o 
dea·~err, :o,/ e ensinar-lhe o caminho para ele se l:i.ber-
ta.r é'.(!. sua renúncia./ Nada disso./ O que fiz foi sàwen· 
te dar··lhe a moeda das grandes traições. / No meu sangue 
ficou para sempre o  travo dessa culpa. 11 

Diz Onésimo Silveira que não chegcu a rc~li -
ze.r-r;e o ·;épico do programa cl&ridoso, que reposto T(~· 
ca,1temente por Antóni o Aurélio Gonçalves, assim se defi 
ne (e ·veja-se El sua identidade com as palavras de Palt~ 
ze.r Y·o}es); "Hecessid9.Cc de protestar e ds dar o a~o.roe 

perE.n·~e uma crise eco:lé::lica, causada pele estiagem, pc· 
lo .bc.ndono do Porto Urande de S. Vicente, pela sufoca.· 
çe.o .1roveniente da emigração para o. América do Ncrta11 

• 

Os verovJ de Balta2ar Lopes, ao procede:.~.~m à autocr:í.ti· 
c a e.a a·~ i tu de de adenão idealista que era a da sua gcr! 
ção, :mnba em causa. não apenas o sen acto pessoal, mas 
fundamentalmente a atitude que, perante a inelutabilid~ 

de dos movimentos das massas, assumem e.s burguesias belll 
in~teladc..s, que receiam perder a sua comodidade, arras; 
t ... d.:.s pelo turbilhão dos movinentos rovolucioilários tc.!l 
dentes a dar a essas mesmas massas aquele m:Ínir~o de coj 
diçÕe:J que permitem o vere aparecimento da figu:r-a hu1.a.· 
T.é' •• 

Diremos, por isso, como faz Onésimo Silveira• 
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que se trata de uma literatura inautêntica? E evidente 
que nâ:o; Onésirno estabelece uma. certa confusão entre for 
mas literárias, vasadas no modelo da poesia e do romano; 
ou a·';é do ensaio, como formas de literatura política, es 
tas eira encarregadas de veícule.r uma filosofia politica d; 
acção, que é a única que pode servir os autênticos inte-
resses das massas. Veja-se que, como sucede no poema de 
OsvalC.o AlcântaiS, o poeta se conove individualmente pe -
ranre o faminto que lhe bate à. )orta e assume, perante ~ 
quele homem que de tudo carece, u:ula atitude fraterna.t ve.§. 
te-o e mata-lhe a fome. Mas qua':.cl.o se trata de ul trapas-
sar a figura daquele único fami:.i·~o para se encontrar pe-
rante ... massa infinita formadé. ~ _:.1or todos os famintos do 
arquipélago, o poeta hesita, re-~rai-·se. Dai que o seu C<l!J 
Por·~al"'.e;1to de irmão não possa surgir no exterior, e daí 
aincL~ C\Ue aquele apelo que se-.1te necessário, e seria uma 
inevi·~ável convocação para a acçâ:o colectivo:-., única for-
ma de fazer desaparecer os famL1·~os (graças à ocupação da 
terra, ao desaparecimento da pro)riedade privada), seja 
olviclado; o poeta mete-se outr.:. vez na concha e ouve ap~ 
nas o ressoar dos versos. 

A as im a enâgração cabov'3rdeana i'lrost=~eguP como ú 
nice. forma de consegu~r um padrão de viJ.a. mais regular -;-
embo:c:>. à custa da amputação dos laços que prendem o emi-
grado co substracto cultural da sua tflrra natal. Durante 
mui tos anos a emigração do arquipélago procurou o runo da 
América do Uo::-te, onde o trabalho duro, executado tantas 
'Tezo::. em condições deprimentes, (I_ e negro-português, con-
denado a uma marginalidade abaolll.i;a, lhe permite ir amon 
toando os dólares que a famíliE'. recebe, para comprar agQ 
ra ':t:l.:', casa, logo uma pequena Íl'2 cçi.:o de terreno, dólans 
que permitem ainda mandar o filho pa.ra o liceU·; quiçiÍ p~ 
ra i:. niversidade, libertando ·o assim do 11rabo de enxa~' 
~ue (; -~arma de trabalho avil tG.n·i;e e incapaz de dar a um 
ome. ".:'emuneração que se veja. 

Fechada no entanto essa porta de saída, o cabo 
xere.eP.no vê-se obrigado a desoo'!:lrir novas terras para ali 
e Possa ir ganhar a vida que o .lrquipélago lhe negar s..y: 
$em en·~ão a Guin ~, o Senegal, l sobretudo Dakar) 1 Angola 
{ 30bre·~udo Luanda). Trata-se d.e uma emigração particul8If 
~em co ldieionalismos oficiais, se a intervenção do Estª 
0 (çue no caso de um contiger, .e de emigrantes caboverd~ 
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nos destinados à Companhia de Diamantes de Angola, para 
treba.lhar na Lunda, se revela inteiramente inoperante). 
De um modo geral estes cab"Overdeanos emigrantes possuem 
alg,:mas Jiabili tações oficiais e ocupam cargos no funci.Q 
ne.lirimo, n& administração pública. Todavia as grandes .ÇQ 
mea a ccrre·~am consigo a necessidade de descobrir novos 
caminhos para a emigração, e como se torna difícil con-
segui:;.· n::o-de -obra para as roças de S. Tomé e Princtàpe 
em .. i1gole. e Moçambique, não tarda que cheguem ao arqui-
pélE'.go e.s primeiras levas de contratados, de serviçais, 
oriundo::J do arquipélago. 

O homem caboverdeano, mui to menos adaptado ao 
clima e ao ritmo de trabalho, ressente-se do tratemento 
duro que se regista nas roças, da disciplina rígida Que 
ali se constata. Os seus protestos não encontram eco, e 
e!l:. vez de se 1 igarem à massa formada pelos serviçais o· 
rit~ndos de Angola e 11oaçambique1 apelam para a sua cat.§: 
gorie. especial de caboverdeanos, exigindo um tratamento 
preferencial, que apesar de tudo não conseguem. Creio 
que, nes ·~a falha verificada quando se tornava necessário 
passar a uma acção prática , se encontram ac;_ueles mesmos 
gerGlCB C.e idealismo que maculam a actividade dos escri t..Q 
res. Coli! efeito, em vez da reinvindicação colectiva, a 
Únicc. çue ·;em possibilidades de enc'lntrar êxito, prefe· 
re··se e. reinvindica.ção individual, que fracciona as fot 
ças e:~istentes e as deixa, inermes, perante o patronato-

Neste caso a frusta.ção individual há-de pôr-se 
a 1JCZ' C.a frustação colectiva, exactamente na medida em 
que ,  cha ·-e do a uma acção, o caboverdeano h e si ta e deixa 
ce..ir os braços. Em "Chiq_uinho" encontramos bem patente 
essa impossibilidade de acção, tranmutada em r~apeito 

por uu~ :1ropriedade privada que não passa de uma forma 
de au~en·~ar a fome do mai _or número. Diremos que a culpa 
maio:..· de. geração da Claridade foi não ter co~preendidO 

que, ?ara além da obra de arte, se erguriam problemas ti1li 
to mnis importantes, mui to mais fecundos? 

.. \firma Onésimo Silveira que· 'os jovens da no~ 

se. eeração pensam que Cabo Verde é um caso de regiona~ 
mo e.fricano". Ei s qu~ efectivamente, nos encontramos no 
cerne da mudança mais radical do aspecto do problema~ 
de resto, fora já. parcialmente sentido por um Osvaldo A.! 
cân·~e.re. (embora neste tudo acabasse por se diluir num 1!! 
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ao troJ.::icalismo de boa- cepa, que o leva a responder ao s_g 
nhor Gilberto Freyre nos termos em que este gostaria que 
se pt!sesse o problema), mais adiante por um Aguinallo Fo.n 
seca e sempre repelido por mui·~os outros (dos quais o ~ 
peão há-de ser necessàriamente Nuno de Hiranda, com a de 
fese. permanente de uma tese de branqueamento, que tem~ 
tos pontos de contacto com um l?.rianismo nazista, na medi 
da em que o branco de cabelo liso lhe parece o represen: 
tante supremo da raça humana). 

Mas repare-se bem1 On~simç Silveira pretende "!§_ 
tabelecer um corte radical com  o processo cultural que gj. 
rectamente o  precede. Ora parece-me q\:.e tal não será po..ê_ 
sivel: o avanço de Onésimo, que será também o da sua ge-
ração, faz-se aproveitando o passo dado em frente pela 
gente da Claridade, recusando-se a aceitar os dois pas -
sos à rectaguarda. Uas, e aí estará a importânCia do mo-
Vimen·;o, não se pode esquecer que não existe c8.racteriza 
Ção ca.boverdeana sem a existência dessa geração. E que 
mesmo um Jorge Barbosa, ao lado doa versos de funcionário 
da fe.zenda desocupado que sobre a pauta dos liVros de r_g 
gisto vai entrevendo mapas de regiões exóticas, ou civi-
lizad.a.mente perfeitas, é capaz de nos ~.~ ersos prosaicos àa 
E.!u_s_.age.J.!h nos Q.escrever uma. ai tuação c&.racteristica de !:! 
ma Cessas ocasiões em q_u e toda a. terra caboverdea.na exi.ê_ 
te esm::.gada pelas suas carências: 11há quanto tempo não ro 
dam/ u.a pedras doe moinhos t/ l:d. c:.uanto tempo não 91!: ouve? 
~ som wonótono e madrugador/ dos pilões cochindo/ .. ./~e 
e desse rui do anunciador/ das refeições do povo?" 

E Hanuel Lopes, cujo caso merece um exa~m à pa_r 
te e c;.ue por isso pouco abordamos aqui (e devo dizer que 
Para mê.is amplos pormenores sob:r;e alguns dos elementos -ª 
Qui abordados, aconselho a leitura de artigos e críticas 
lltinhi".a publicados no 11Boletim de Cabo Verde11

) 1 acompartr_J 
do a  evolução que se vem processando, também, nos pró -
Prios  cuadros da gt':':l.Ç.Õ.o re Clari.d...:...":.e, :9SSSJ. 1.m13. pocci.a marca·-
d!. por tintas românticas , par?. v ersos como este; 11por -
quê t e;.~ra de outros/ e  o rabo da enxada? Porquê chuva e§ 
casa.::/ e  o oceano à volta/ e  os  v entos à sol ta?/ SÓ olhos 
Para. ver/ a nuvem que passa?/ N;:o lhe dais mais nada,/~ 
nho:r;,/ ~ue sol e desgraça.? ••• 11 Decerto se insinua aqui o 
idealismo metafisico-religioso dos três Úl tirr.os versos , 

( CONCLUI liA PAG. 84) 
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No canto da pírula poisada algures em sol i tá-
rio imbondeiro, veio de longe o anúncio das 
próximas águas. E com ela, numa vanguarda de 
zebras aladas, farrapos de nuvens franjadas àl 
escuro vencem distâncias e salpicam o rosto-<il 
terra sedenta. 

Pelo ar perpassa o cheiro antigo da argila m.Q. 
lhada1 com apelos e ecos do passado. A chuva 
cai mansamente tornando garrido o vermelho ~ 
raaiado do areal e sons de marimba evolam-se àB 
chapas onde os pingos tecem novos ritmos ban-
tus. 

As folhas das mulembas e cajueiros de lavadas 
retomam o verde lustroso, e as cubatas1 de a-
restas dissolvidas na poalha lÍCi,.uida, in!3inu-
.s.m acolhimento, num cenário que os olhos mar§: 
jados revêm, prenhes da saudade cristalizada 
nos longos anos de exílio. 

;;; o cântico do Poeta, como o vapor cálido que 
se desprende da terra, levanta-se, cresce e 
ressoa pela amplidão em hossanae à chuva-mãe• 
1'Cai, chuva do ca 'ú na terra seca _Levanta JJ. 
_odor telúrico a serena derr--ª'A~Af!.._ expressão 
fte saciedade 11 

Pelos terreiros do 1:1usseque, meninos famintos 
surgem das sombras e correm, felizes, recebel! 
do na flor da pele a dádiva dos pingos: 111Nvu1Bt 
1nvula ueza kiál ••• 11 

Mas tangidas pela brisa as nuvens galopam e 
deixam um rasto com frémitos de vida1 casinhaS 
de areia, barcos de bordão nas poças de água, 
bichos de veludo como missangas vermelhas em 
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caixas de fósforos, as brincadeiras da criança 
que já fomos e nos impregnam de suaves recordª 
ções. 

Os ferrões, nervosos, saindo dos beirais das~ 
sas antigas, chilre&.ndo e ganhando altura, ri_!! 
cam a negro ideogramas no ééu· azul e as piáp:ias 
razam charcos com libé:inJaa de sed:ls brilhantes. 

O capim velho, dobre. do,. num último alento le -
vanta hastes despidas, enquanto nas manchas n§_ 
gras das queimadas do cacimba despontam reben-
tos e germinam as sementes que vestem as falé-
sias do litoral. 

Coágulos de clorofila .:..(;i tam-se nos ramos oomo 
metamorfoses de mariposa. 

Despertam as acácias 1 florescem ~s trepadeiras, 
doiram os maboques e. o sol, e  a paisagem carre-
ga-se das cores vive.s do ritual maiaka. 

A chuva talhou nos barrancos erodidoa torres e 
agulhas ec simulacros de .:..oimbabwé e a estrada d\ 
Samba, ao longe, é u;: linha de cinza onde o 
mar que a salga fervi! do em labaredas de aan -
gue com prelúdios d~ poente. 

Uma paz com o hálito cl.r terra fermenta em redor 
e embala-nos os eenttdoe. Uma paz ferida por 
três cru:z.es metálicas que passam silvando m E!l 
paço e  o vôo alucinado da pomba branca que mo.r 
1·a no azul. 

Luanda, 63 
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conto popular angolano 

~nrque. ú morcegú 
cúrne de r)[lLte 

Tenho co .• tado mui tas vezes porquê o morcego s6 
adianta comer de no i te. 

O Seithor I1orcego vivia na sanzala dele, não gÇ':l 
tava pagar imposto. 

Era um dia. O Chefe dos Animais chamou os ci -
paios dele, disse: 

--Vão na sanzala do senhor Morcego. Tem de Pi': 
gar im_>osto, ele é animal como os outros tam -
bém. 

Os cipaios foram. Chegaram, disseram~ 

--Senhor i·~orcego, viemos para receber imposto! 

O l~orcego parou de comer a goiaba, respondeu: 

--Ih J Imposto? Vão dizer no vosso chefe não ~ 
go iml)Osto. Vivo na minha terra, não sou aniue.l 
para lhe pagar imposto. Já viram? 1 Um como eu, 
de ase.s e tudo, ando no ar, não piso o caminho 
e ele quer me cobrar imposto? Voltem, não pago. 
Sou pá:aaro l 

O Chefe dos Animais ficou zangado. Pensou, pe_q 
sou. Chamou os cipaios dele, disse: 

--r~evem esta carta no Senhor Chefe doa Pássa-
ros. -·· c escreveu. 

Era ou·~ro dia. O chefe dos Pássaros chamou os 
cipa.ios dele, disse: 

--Vão na sanzala do Senhor Morcego. Tem de Pl! 
gar in-,osto, ele é pássaro. Ele t:J.esmo li que fª 
lou issoJ 

Os oipcios foram. Chegaram, disDeram. 

--Senhor rorcego, viemos para receber impoatoJ 
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O Morcego parou de comer o mamão, respondeu r 

--Ih l Imposto? Vão dizer no vosso chefe não P!!; 
go  imposto. Já viram? l Um como eu, com dentes e 
tudo e ele quer me receber imposto? Já ouvllam de 
pássaro com dentes? Sou animall 

O Chefe dos Pássaros ficou zangado. Pensou, pen 
sou, tam.b~m ele. Chamou os-cipaios dele, disse: 

- -Levem esta carta no Senhor Chefe dos Animais. 
- - e escreveu. 

Era outro dia. Combinaram, pronto: rusga geral. 
Todos os cipaios do Chefe dos Animais e do Che-
fe dos P6.saaros sempre continuam a rusgar as ID-ª. 
tas, todos os d ias. t por isso o  morcego só adi 
acta sair com a noite, para comer. 

Costumo contar mui tas vezes esta  hist6ria. 

Acabou. 

(narrou JJ., !mama, 
recol!leu Luandino) 

S9.n.ç_l.qa~:':.Q c  o  n f r  a t e  r  n i z  a ç ã o 
não tenha sido um "CANTO DOS CISfiS 11• 

Lisboo.\·c:L2 de Fevereiro de 196411 

F, conoluimosr a confraternização a nível da Universi-
dade pode ultrapassar o pl no da simples letra morta e há 
lllesmo o dever, presente em todos n6s, de a arrancar à iner-
te e fria situação de mais um s í mbolo de dicionário. 
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S,Q.nJ;.i.JlU,.E..Cl_ã_q d • d e  e  s t u d a  n t e  s 
do e.s organizações africanas cbsenvolvere.m os seus conta.Q 
tos in·tern.?.cionais e começaram a ter conhecimento das 'Q9 
vas forMS de organização em outros paí ses; a organiza-
ção dos es-tudantes europeus em "Uniões Nacionais" ser -
v i u d~ c::ce!ill)lo às iniciativas realizadas em Africa . 

.i estrutura das organizações africanas varie 
mui ·~ o . ~u alguns casos as definições estabeleêidas para 
a acl.-·isaão no seio da CIE, não são suficientewente flexi 
veis )~~rE'. qu e as possam aceitar. 

Das nossas observações surgem seis estrutu..,....,., 

pri:-.oi,!t'.is: 
r.) Organizações que servem nos seus países pijp 

cipe.J.uento os estudantes nativos do país: conceito nac@ 
nalü:ta , }or exemplo a União Nacional dos l!istudantes da 
Lib éri~ ( .;·:us). 

b ) Organizações que servem todos os que estu-
dam ;.10 :;?~. ! a, sejam eles nativos ou estrangeiros : concei 
to jnter t cxr.ltorial, por exemplo a União Gera l dos Estudan 
tes d.:.. ~ .~. rica Ocidental (UGEAO) em Dakar. 

c)  Organizações que reunem os es t udantes de Ulll 
país e n.1cleos de compatriotas no estrangeir o)}lor exem-
plo :. ,li::'o Geral doo Estudantes Nuçulmanos da Argélia 
( t::G:•:::.rJY e ::. União Gera l dos Estudantes do Congo (UGEC) · 

d) Organizaçã o de estudantes africanos em pa_! 
s es est;;:c.ngeiroa, embora sejam nacionai s , como  por exeJ!! 
plo a "uniâ.o : acional dos Estudantes do Ç_ama.rã_o em Fr~n
ça (Ulf3IC), ou  interterri toriais, como a Federação dce Eg 
t udentes de:. África Negra em França (FEANF). 

e) Um caso especia l da UGEAU, uma organização 
mte:=tm.Titor:lal dos territórios africanos de expr e ssão ~ 
tug('.cse, sem .sede em nenh)lm dess.es terri t órios  e com vá 
ri&e s e cções no estrangeiro. 

f ) Organizações em busca de uma f6rmula, coroo 
a Uni ã o dos Estudantes de l1adagáscar (UGElf). 

Embora não recomendando uma fórmula específi -
ca, ao ·~'O B da opinião que os actuais estatutos da  CI E l'.f. 
ferentes à. participação na conferência e aos eventos r! 
lacionado s com elas deveriam alterar-se para compensar 
a dive::..•sida.de de métodos d e  organização dos estudantes .!! 

frica::1os . 
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futl.e..<;,.Õ_e_s Internacionais 
Embora tenham mui tos problemas nos seus própr,i. 

os países, as organizações estudantis africanas têm mos-
trado sempre interesse em manter relações com os estuda11 
tes ll.e outras partes de África e com o resto do mu':ldo . 
Uma vez que a resolu..ção ~-Q I X CIE nos incumbiu 
de estudar os movimentos de organização estudantil "com 
vis ·~e. a desenvolver a cooperção estudantil internacional 
entre a área interessada e outros pc.íses do mundo", man-
tive.:.tos largas discussões sobro es·i:;e tema com os dirige.!! 
te a d.:ls organizações estudant i s . 

Primeiro assinalamos o desenvolvimento da coo-
peraç5:o entre as vária uniões de estudantes. Existe en -
tre os estudantes o mesmo espirHo pan-africano e as su-
as ~'-spirações que aparecem tão vincadas em outros grupofl) 
um eapiri to que não ignora as tliferenças de língua nem de 
Orieetlt as diferenças causadas por fronteiras nacionais 
arbi·~ràriamente estabelecidas por po tências coloniais, mas 
antes as considera Unicamente como impedimentos temporá-
rios de unidade africana inevitável. Mui tos estudantes 
consideram que os estudantes e ~s organizações estudan -
tia podem desempenhar um papel iuportant e no desenvolvi-
mento do psn-africanismo. 

Também tivemos ocasião de observar iniciativas 
Para uma cooperação mais estreita ao nível sub-continen-
tal. Os esforços entre os estudentes dos três "colégios" 
de .Hrica Oriental (Hakerere College no Uganda, Univers..!. 
ty College no 'J.'anganica e Roya l  College na Quénia) culm.i 
naram com a criação da Confederação dos Estudantes da 1,-
frica Oriental. O facto de que os três colégios se tenham 
Unido na Universidade da A:frica Oriental e de que os es-
tudantes de cada um dos três território a esteja a  e a tu -
dar nos outros, facilita esta cooperação. Do mesmo modo , 
na .!frica Ocidental a fundação dn Confederação dos Estu-
dantes da A:frica Ocidental mostra uma cooperação mais e§_ 

trei ta dentro da região. Por último, a  Confederação dos 
Eatudcntes d Magreb já tem dado provas da sua utilidade 
duran·~e vários anos. 

Verificámos que o interesse na unidade pan-a.flj, 
08.M. não é regional a ponto de excluir a possibilidade w 
0 desejo de ter relações estreitas com grupos estudantis de 
outrP.s partes do mundo. Os estudantes africanos desejam 
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observar todos os tipos de sociedade e todos os métodos 
de desenvolvimento para escolher o que consideram ade -
qu.r.do à situação de lírica. Sobretudo não desejam tomar 
parte em disputas que nada tenham a ver com .lfrica e que 
a6 serve para introduzir de maneira desnecessária ele -
Il!entos divieionistas na cana africana. Em alguns casos 
consideram que as orr;anizações estudantis africanas e cs 
af:;;oioe.nos podem servir de intermedii:rio entre os difc -
ren·~es conceitoJ e tendências à3s cc.7 .. i.:::.ções astudantis. 

Actualmente, os africanos mantém relações com 
uniões nacionais de todas as partes do mundo, :..~clações 

que :oodeTam estabelecer por intermédio das organizações 
eat,'.de.n'cis internaciomüs, das quaio as mA.is :i:u;o .. l.'tan p 

tes são a União Internacional de Estudantes e  a Confe p 
r!3ncis. In-~ernacional de Estudantes (UIE e CIE). 

No que diz ro$pei to às':'. ;.·e! ... : ie:' estudc:1.tiJ 
inte:rn1:-óionais, mtiitas organize.çÕc..J estudantis lame'ltcp 
ve.m <: divisão que exist-o no mundo es+.ndantil en,;: .... ·.:; c.. C.-;_1 
ferêncie. Internacional de Estudarites e  a União Internap 
oione.l .. to Estudantes. Frequentemente expressou-se  a itldl 
de que essas estruturas representavam dois grupos ideop 
16gicos )rincips.is, Oriente e Ocidente, de. política mu!l. 
die.l. A maioria .. deles eutava convr:ncid~ de que oe de"~! 

rie.m tomar medidao para. eliminar as diferenças entre e .. o 
dt-:.e.o estrutl..U"<lG e sueeriram várias maneiras de o fazer• 

Em resumo, a posição internacional dos estu p 
dç.n -~ es .africanos está dominada por quatro princípios; a. 
t.midzcle do movimento estudantil internacional, o neutr~ 
lis l~O "Jositivo, a solidariedade activa na luta l:>áaica. 
con·i;r.:~.- ·~odas as formas de op:1:easão e nenhuma interven p 
ção estra:1geira nos assuntos africanos • 

.D.e .. f_i_c_i_ê,:l:..c.ias básicas 
Os estudantes africanos enfrentam mui tas dif.i 

culdades na intenção de consolidar as suas organizações. 
Vérie .. s itessas dificuldades foram identificadas e discU' 
tic~é."'. B e;. secções anteriores desta informação. Outras d.i 
ficuJ .. d C:es importantes são; 

a) Falta de tradicões administrativas 
Só o trabalho de correspondência é uma taref8 

qu e -J.:::..ra mui tas uniões nacionais é superior às suas fo!.. 
çe.s. Js documentos que deveriam ser classificados enco.!l 
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tram-se dispersos entre os ob,)'ectos pes:::oais dos membros 
do corpo executivo. Muitas uniões nacionais o.inda nã:> e:?: 
quiriram o hábito de dar inforN:.ções. Esta negligêm:B ~ 
minis·i;rativa deve-se à ausência de pelo menos um funcio 
ná:rio permanente ao serviço da união nacional. -

b) Falta de continuidade 
Em mui tos casos a união nacional identifica·-

.. 2c com o Comité Executivo ou inclusivamente ,;\Om urac. TX'S 
soa (o presidente). Quando es·~a pessoa ou este Comi~é-ª 
cabam o mandato, levam consigo a experiência. adqu:ir~1. e 
dei:~a.m atrás de si um vazio. Por conseguinte, O.J rrobl_g 
mas devidcs à falte. à.e 3Yperi€ncia tornam-se mais t;xa -
·.•.;!s ç~vlndo um novo C():;Ji té assume as suas funções. J.i três 
pos~:~ibilide.cles de rc!"le'lie.r este. si·~uaçf~o· i-E:deir (!\:.e os 
funcionários da u:üão n~~ional a_:.'lrosen'tem cem regulari-
dada O.!'S seus mcm':r:•("'s infortlc.çõcs e:::critas das suas ac-
tividades, c.;pccialmen"to..: quando tenhaü rerr~sentado as 
sue.a oraanizações no eot;.:oangeiro) ii-Melhorar a qualidª 
de dos dirigentes estudantis· erganizando 11Seminários de 
Por~a']ão 11 nos quais se posss:trn discutir oe prc'.;lemas e  a 
organ:i.Zação das ussocie,çõee estudant:= . .3 à escala nacio -
naJ. c int.:!rnacional; i i.t-t:etabelecer ut'ovisÕriamente um 
sia·~ema flexível de nomeação pelo-qua 1. em cada eleiçfu ~ 
penas :parte dos membros do Comi'i.:é Executivo seja subst,i 
tuicle, iv-A participação de estudantes do último ano do 
ensino secundário nas diferentes activittades da. uniiil n"'. 
cionz..l tembé:n se pode consider~r como um meio, embora~ 
cund!::-io, de formar futuros dirigen·~es da união. 

!:._tr:,a_n.c.iamento das actividades .. ~-?·. Jlnião nacional 
Não há quase nenhum problemá no mundo estuda.n 

til africano que não tenha o seu aspecto financeiro bá-
Sico. 

!m.o..:~a.s_ dos membros 
Em todas as uniões ne.cionais do mundo, as quQ 

tas dos membros constituem uma fonte de receita muito re 
duzidL>., mas em África muitas uniões de estudantes rece: 
bem cinda mui to menos por interm!Sdio das quotas dos 5e.lS 
tlembros, talvez devido à ineficiªncia da a1ninistração 
Por parte do Comité Executivo ou por negligência ou por 
fal·~a de recursos financeiros por parte dos estudantes. 
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A administração da Universidade recebe a quota que o e.§ 
tudante paga à sua associação, parte da qual entra ra r! 
ceita da união nacional. 'l'al é o metodo introduzido na 
Nigária que será mui to recomendável para as demais u:ü-
Ões ne.c ionais. 

Ql!,t_r:a_s..J_al tas de recursos 
Subsídios ocasionais e outras concessões. A for 

me. mais corrente é o subsídio governamental, embora não 
comum  a todas.  A aaistência internacional (COSEC, UIE, 
wus, uniões nacionais de estudantes) é a  única fonte bj, 
sioa de receita para a maior parte das actividades das 
organizações. 

in "MIRADOR DE LOS ESTUDIAN'i'ES11 
.- Nos. 292 e 293 

p_o,n.c.l.~s.ã.o. e .  d c c a b  o  - v  e  r  d  e 
ma s  procura-se já uma explicação, enunciam- s e coordena-
das de uma terrível crueza. Não se chegou ainda à ori -
ge n dos Ulales que afligem o povo caboverdeano, mas enun 
ci~m· · se problemas, tal como fora já feito em "Chuva Br!l:, 
bi?!' ou em 11ÚS Flagelados do Vento Leste". 

Por isso, a para concluir, direi que  a gera -
ç ã o de OrLéeimo Silveira ~upera os dados e as posições CB 
ge::L·aç:o da Claridade, servindo-se dos elementos que lhe 
e Co fornecidos por essa mesma revista. O que  prova, co-
mo 6 evidente, a robustez do organismo cultural cabo -
verc1.eano, que conse~le superar a crise g-ra ça.s aos meios 
de elaboração. Resta agora aguardarmos o momento em que 
da ideação e da formação, se irá passar à acção. 

ALFREDO MARGARIDO• 
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~.n.-~ óni o acinte 

(/J@'t, . ., 

Vôvô Bart o lomé, ao sol que se coav a de mulembeira 
por s obre a entrada da casa de chapo., 
enlo.nguescido em carcomida cadeira. 
vivia 

- - relembrando- a --
u h i s tória da Teres~. mu l a t a 

Teresa Mula t a ! 

essa mulat a Teresa 
tirada lÚ do sobrado 
por um preto d 'Ambuca 
bem vestido, 

bem falante, 
escrevendo que nem nos livros! 

Teresa Mula tu 
- -:üumbrarnento de muito moço --
pe(5-.C.a por um pobre d 'Ambaca 
fez passar muitas conversas 
andou na boca de donos e donas ••• 

~uê da mulata Teresa? 

A história da Teresa mulata • . ~ 
Hum ••• 
Vôvô Bartolomé enlanguescido em carcomida cadeira adorme·· 

/ceu 
o sol se coando da mulembeire veio b!'incar com as noscas 

/nos lébios re~sequidos que sorriem 

Chiu! Vôvô tá dormindo I 
. • • O moç0 d 'Ambaca sonh::-.ndo ••• 
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As portas c as janelas estão fechades. 
O p.:::.pf. não gosta de dormir com as portas e as janelas ª 
berto.s nê:o sei porquê. Pode-se pensar que é por causa tl..:. 
doença, mas e u acho que ele foi sempre assim. El e agora 
dorme no nosso quarto porque os médicos, quando lhe de-
ram e.lta, recomendaram-lhe que dormisse numa cama dur , 
o qt:.e se improvisou no nosso quarto, já que isso não se 
podia faL3r na cama de casal, no quarto dele. 

O ar está pesado neste quarto, porque além de 
este.:r ·tl.,do fechad., dormem, incluindo-me, cinco pese:;· .'3! 
qui. l1s vezes spmos seis e isso dá-se mais frequenteUle!! 
te, :)arque a cama agora ocupada pel '1 papá é no . .cta::tlmente ------ l ocupada pela Tina e 
J·rvtrento"r.ic de ~= 1~0;!!:' 0 ~~eaa~~= 

:J.-m.dtJ"ff:.ifJ mã no outro quarto. 
e 

.ia..Ge/nl.e/J I O papá ressona. A L.Q 
ti lota e  a Nelita na 

:---:--:---:---::-:---:---~ outra cama ressonam. 
A nem lado, aqui, debaixo do meu braço, o Nandito ress.Q 
na -~an.b~m. Ontel!l, quando fui sorrateiramente abrir a poJ: 
ta, do_)ois de deixar que os outros adormecessem bem, og 
vi ressonar no outro quarto. Não sei se era a mamã ru se 
erv. ~- 'r:ina, devia ter sido a mamã. Sim, acho que foi a 
mau::, embora não tenha a certeza. Será que eu tambá.J r c§. 
son::-.rei quando adormecer? 

O liandi to mudou de posição e disse q_·_l'!.~ quer 
coiac.. Deve estar a sonhar. 

''-lém do quarto em ue estamos e do outro em 

~~:,G e~~;i:õ::~ã~ :a~~o~: l. bernardo ~~=~t!:me=a!: 
la de jantar. Esta Última em as pare e e enegrecidas Pi 
lo fumo, ~'arque dantes a mamã tinha ali o fogão a um CB.:!} 
to. i' ooupada por uma mesa já despolida e sem estilo, r_g 
deadr. )or sete cadeiras, uma de cada esp~cie, um armári:l 
em que alguém escreveu "I:lvi~ 11 , c vários sacos no Cl'.niz>, 
a tréa da porta. Às refeições, cano não cabeli:!OS todos à 
meac.., ... Qj_,;a e  a llelita sentam-se no chão, viradao uma 
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para a outra e encostadas, ume. aos sacos outra ao a.r 
drio. No meio fica o prato de alumínio. Quando faz frio 
sentao.-se sobre uma esteira. Inve.ri~.velmente o prato con 
tém erroz e caril de amendoim. Naturalmente um dia uma&; 
las enjoo·.t, e, virando a cara pegou num lápis e c crave~ 
11
Elvia1: no arFário. Acho que devia ter sido assim porque 
a inscrição está num ponto tal do armário que forçoeame.n 
te foi feita por alguám sentado ao n:lvel do ch.:;-o, 

A sala de vis i tas tetil uma :parede comum com o 
quarto em que estamos e  a outra com o quarto em que está 
a mamã. Além da porta que dá pal'a a val'anda tem out:re qua 
dá pe.l'a um quo.rti to a que chamamos corredor, para onde 
tambéw dão as portas deste quar·i;o, da sala de jantar, do 
que.rto da mamã e da casa de banho. Acho que a mamã tirou 
0 fog;Io da sala de jantar por causa do fumo, embora as P.O: 
redes já estejam todas negTas. '!!B.lvez fosse porque as p§! 
redes do corredor e dos quartos começassem a. encgrAcer 
~ambéü. Agora a mamã cozinha nu::J.a. palhota que se constry 
1~ a u::: canto do quintal. Apesar de se ter mud.:l.do para lá 
ha be:1 pouco tempo 1 a palhota está quase negra; tanto par' 
den ~l'o como por fora. Agora deve ld est.ar a dormir o }fa-
dunani... 1\. palhota não tem nada c. vedar a entrada. O Totó 
deve lá estar a dormil' também. N.Zo o ouçoaladrar. 

Para se passar da sala de jantar para a sala de 
E!atal' tem-se de passar forçoaa~·en·~e pelo corredor. Acho 
que :>or lá passamos sempre que vamos de uma divisão para 
outra. 

Entre a porta que dá pera a casa de banho e  a 
~ue ~.:. para este quarto, encostada à parede do corredor, 
á uma estante com cinco prateleiras todas cheias de li-
lfroa, .''em a cobri-la uma corti11a feita dum pano idêntico 
~o c1.o das cortina-; da sala de vis i tas. As cortil'llS do ~a!: 
t 0 da mamã são do mesmo pano. 56 neste quarto é que as ogr 
T-inas são diferentes. São dum pano grosso e amal'elado. A 
i na diz que o pano é feio, mas quando o papá esteve pr§. 
80 tiX'C'u duas cortinas e com elas foz uma saia que não e 
l'a n.::.da parecida com nenhuma di'.S que tinha visto. Eu a: 
tbo q .c era feia. 
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O Nandi to vol tau a mudar de posição e a falar. 
Parece que está com vontade de ir à casa de banho O co1 
chão faz o barulhJ eo palha a er:;:~a.gar-ce. rroél.oo os r:ol-
obÕCJS das nossas camas são de palha menos o da mamã. E§. 

se 6 de sume•.íma. Foi comprado em segundt:t. mão pelo n:c.:1o 
~üírio, que depois o vendeu ao papá. JS um bom colchão e 
eu gosto de descans'ir nele. Quando estou de férias qu.a-
se que :-caso o dia lá deitado. O papá 3anga-se quando me 
vê lá, e, por isso mesco, tenho o cuidado de evitar que 
lil9 c.panhe. A Tina está o tempo todo à espera de ver ~D.!l 

do é que eu saio para se ir lá deitar também. A mamã ~ 
se uma vez que a preguiça é um defeito feíssimo numa my 
lher, e eu repeti isso mesmo à Lolota quando uma vez a 
vi dei ta da no colchão de sumaúma. 

Além do colchão de sumaúma e da cama que o con 
tém, o quarto da mamã tem um berço em que dormem o Joãg 
~inho e  a Carlinha, uma cómoda, um guarda-fatos, duM~ 
sinhas de cabeceira, uma de cada lado da cama do colchão 
de sunu:.{;na, e uma mala de cânfora sobre e. qual estão v! 
rias ualas de viagem. Sobre as malas de viagem deve es ~ 

tar o monte de roupa que a mamã engomou durante a tarde 
de hoje. Em comparação, o quarto da mamã é melhor do que 
o nosso, que al~m das três camas, de duas mesinhas de~ 

beceira só tem lima mala de cânfora. 

Debe.ixo desta cama está guardado o meu materi 
al de desenho e pintura, contido em dois caixotes de m! 
deira. Há ainda mais três caixotes com livros e revia ~ 
tas. Debaixo da cama em que está o papá há mais caixa ~ 

toe com livros. As revistas estão distribuídas pel.;;J 
que. tro ..... esinhas de cabeceira dos dois quartos. As mais 
c.presentáveis estão na sala de jantar, sobre a mesa do 
oen·~ro, sobre o aparador, sobre a m!Íquina de costura 3 

na mesinha do rádio. Se agora qui~onse ler uma revht:l iJ. 
c1ireitir:.ho à mesa do ccmtro, porque lá é que estão as tt 
.5.fes111 as "Times11 e os 11Cruzciros" rrais recentes. Nos 
outros lugares da sala de vis i tas Latão as revia+,as r.:.t>il 
antigas e as ma. is ordinárias. Na meeG. do centro está ta,!!! 
b'm o :;Reader's11, mas talvez ncf"1 J ~ e tocs.S3:J )Orque .~:'l.t "' 

rece que !lio é grande co:isa. O f''·.:':i: di':'.: Q.L<e é Uüa po~· ~í' 

( COJ TlJI riA PAG. 9':1 
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As circu.\.:~ tâncias deveras particulares cm que 
vem. decorrendo a vida da Case dos Estuds.ntes do Imp{ .rio 
tem-nos obrigado a entrar em contacto com pero~'~nalidades 
de várias e inesperadas orienta,ções. E quando essas ori-
eni;ações são inesperadas, só nos resta dar notícias de -
las 2.os elementos que &stão ligados a esta Casa, para s'ª= 
berem com o que se deve contar na vida portuguesa. 

A Direcção da Casa dos 'i:studantes do Império, no 
âmb:l;l;;o da sua actividade cu! tural, procurou trazer ao con 
vfvio d.:'. sua massa associativa o maior núme1·o de intele.Q 
tuais válidos que vàlidamente pudessem tratar dos probl~ 
mas candentes que nos interessam, já que, como homens tlo 
nosso tempo, no noa.."' tenpo, c;,oc:aJOO tre.tu:-da p:E..y&l dJa houers e dos 
factos, estudand o  e analisando a s circunstâncias que d~ 
terminam e comandao os acontecimentos. 

E  s e nos foi possível conta r com a colaboração 
de houens de cultura como Rogério 2aulo, Augusto Costa 
Dias, Humberto da Fonseca, Alber·l;;o Ferreira e  Tomás Ri -
bas foi com desprazerque constamos que outro intelectu-
al, com o qual muito contava a direcção desta Casa se 
esquivou , mais ou menos hàbilmente, a todos os compram i.§. 
aos. Assinala -se assim o nome d o  urofessor doutor Orlan-
do Ribeiro que, alegando fali;a de-tempo se esquivou a e.§. 
tar presente na nossa Associação, embora no mesmo perío-
do em que não dispunha de tempo para :fàlar na Casa dos E.§. 
tudan-~ es do Império dispusesse de tempo para dirigir um 
~ol6qu io na Associação dos Estudantes do Instituto de C,! 
enciaa Económicas e Financeiras. :Bem sabem os q,ue a Casa 
é e. Casa ••. mas sempre consi deré~;nos o professor doutor O!: 
la.ndo Ribeiro um intelectual consciente das suas respon-
sa-bilidades docentes e do lui!;ar que lhe cabe no mundo da 
Ctlli;u:;,;a portuguesa. Não nos é e:.gradável, por isso mesmo, 
d.i.::.•igir esta censura pública, mas r.iio pcxlendo escon~aooaoa 
Per!)lexidade não negamos a s·. E:.:oia . esse gesto de justi 
Ça do mesmo modo que não somos ingratos para quem merece 
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efectiva~ent e o nosso preito. 

Cabe-nos agora dar uma notícia triste não ap_g 
nas pare' a Casa dos Estudantes do Império, mas também I:@. 
re. os angolanos: morreu J.".ACHADO SALDANHA. l'ias na medida 
em q·,~e a morte possa significar olvido e esquecimento 
não é certo que tal tenha acontecido --que a gravura e 
acti-vidade legadas pela sua personalidade hão-de ficar, 
cer·~a.m.ente, para sempre retidas na memória dos vindou -
roa coi!lo exemplo a prosseguir, como campanha a continu-
ar. 

Homem de trabalho, um autCntico self-made man. 
puoera ç_s colunas do seu jornal,  o ABC, intciro.mente à 
dis)OGi0ê:O desta Casa e  do s seus B.S:10Ciados' tendo r"'r 
mais. Cl.e uma ve"5 defendido os nossos pontos de vista, qtZ 
con~idere.va os mais 11roficnos e digaos de consideraç.ão. 

:r:! uma gran·•g perUa para todos nós, :pois CJ.ue 
não só deixámos de contar com o amigo sem desfalecimen-
t;oc, COiiW aindL Angola r3rde uma das s•1ae vozet esclar.?. 
ciclê'.~ c:.ue pro,..u:.·ou i~., ,.; 'il' ae:-1pr'.'l .:.o seu Jo;rn'l.l umJ. 1.!. 
nhe C.e dignidade que nê:o pudesse ser mticulada pela <let:1l!: 
gogio. tê:o evidente er.~ te.ntas e tantas publicaçé:ies, t.•mas 
an-~igê'.s outras rec--ntes, criadas para aproveitar r>. ond.::>. 
e-;cura do L!Otner.to em que vivemos. A isenção de lio.cha.do 
Se.llia.nhe. foi ma-;.a de uma vez post a à prova, e mostrou E. 
le. a sue. capacidad~ vital, evidenciou o. sua alta· quali-
dt~c.,.e r.Joral. 

erder um amigo é, para a Casa dos Estudantes 
do I. .. 1ário, um acontecil':lento sempre infauSto, e mais ain 
de (l..:anto essa perda se verifica nas circunstâncias pr~ 
sentes e se trata de uma amizade comprovada co~o a de 11ª 
chcd.o iê.ldanha.. ·D~q_ui lhe lançamos sobre o  túmulo as ~ 
m~.s Ç.~·e ele esperava veT ainda mais alto alevantadas ao 
soJ de u,a futuro que ve ao nosso alcance • 

. c.o.n~c],;l;l.§!Q i m ó v  e i s  e j a  c  e  n t e  s 
ria. Dém, mas para ele tcbdas as revistas que a mamã costuma 
pôr na sala de vis i tas são uma porcaria. ~ por isso que 
nf.o ·Cenho assi m tanta' vontade de sair da cama embora rilo 
te·.'lhél. sono nenhum. 
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·'o poeto. angolano Mário An-
tón i~ foi :1tribuido o pré -
1nio 11Ccidente11 que faz par-
ta do. gama de honras hubi tu 
... !mente concedidas pelo sul. 

tia s~quência d~sse distinção pareceu-nos oportll_ 
'lO ho:ner.ngl.ar também o poeta t2:o :t•ecentementé calardoado, 
por ser colaboradcr antigo dest:. Casa dos Estudante:J do Im 
pério, tc.ndo .Jido editado nc. HColecçõo Autores UJ trnmari-
nos'·. E, para o fuzermos, escoJ.hooos Ul]'t poema representa-
tivo ••• mas tendo de confesse.r que o.pen'ls tivemos por crMi. 
tério de selecção e eleição o vu.lor eAtreme e cul turo.l de§. 
Ide poema e nfio o prisma est=-ei·~o e restrito dos :;·.ralare3 .Q 
cide,1tais" ... 

"Iíensagem11 honra-se, deste. forma., com mais uma 
colnboraçiio de alta qualidade poética, afirmo.ndo a. presen 
ça de Angola. no âmbito do nosso boletim. 
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LUANDA 53 

Os que puseram pés na terra 
se espantaram; ,-. 
A..:, terra 8!~ tios brancos 
nap de ne~ros , 

Viram casas trep~fuio nas encostas' 
deslizar as longas fitas de alcatrão 
e nos seus olhos um clarão passou 
de orgulho e ambição. 

Zé ferreiro trabalhava de chofer 
Manuel f!stava montando uma quitanda 
(Enxada é para negro; 
'.Prabalho é para negro;) 

e  o que veio da gleba empobrec:!..da. 
cuspiu o seu desdéM na nova terra• 
Terra de negro, negro que trabalhe; 

II 

Barcos foram vindo ao teu porto, 
barcos com todas a s bandeiras desfraldadas. 
E seus porões va:a'ios se atulharam 
da velha pedra negra sobre o cais 
dos sacos do café e do sizal. 
Teus filhos se vergaram na descarga 
Teus filhos se esmagaram no porão 
E teu ara o ouro que a traía 
os novos embor "las aos teus portos . 

III 

Começaram calculando o teu f uturo 
Era necessário manter a nova ordem: 
No cais vergado ao peso da desca rga 
Na tanga a tua mão debulhadora. 
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IV 

Foi então que espertera.m o teu sossego 
e  o céu estremeceu. 

v 
1, 

Nós ficaremos olhando essa baía 
Peecar:i!!.3 da nossa meninice. 
Igrejinha da Ilha, bem pequena 
As grandes bebedeiras de novembro. 

Não há porões vorazes a perturbar o teu sono, 
Assim nós te sentimos nossa, só: 
O cais deserto e  o illar. 

"é, ç:om e.feitu, pela voz dos seus poetas e ':os 
seus artistas que um povo, antes mesmc.. de ter levado a 
bom termo o seu desenvolvimento económ::.:::o --como é o 
caso de tantos paises novos que na::;cem em nossos diac 
para a vida internacional - -que um povo, diz! amos nóst 
pode revelar o encanto e  o mistério, da sua fecundida-· 
de interior. 

Esta voz do poeta e do a~tista instrui, educa,co!! 
sola: é a fonte da alegria mais pura e mais alta.A me n 
sagem de que ela é portadora passa por cima das barre] 
r as art i.ficiais que separam os homens uns dos outros. 
8m horas ele L•isteza e de humilhação, no mais ace5o 
das lutas fratricidas, tem acontecido que a voz do poe 
ta e as harmonias musicais do artista fizeram Chegar 
os homens à reflexão e lhes sugeriram. desfgnios mais 
pacificas''. 

JOÃO XXIII 
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Uma das principais funções da CEI é o desen -
volvi:1ento da fraternidade. Nós, estudantes, precisamos 
de não tentar esconder a própria realidade,' Temos o de-
ver de encará-la de frente, de olharmos bem para ela , 
sur.)reender-lhe os defeitos e lançarmo-no~ com vontade 
no ·~ra'balho são de a corrigirmos. r: para nós, ultramari 
no o, oriundos duma sociedade onde se chocam grupos hum!;_ 
nos e sociais diversos, é um facto, é a nossa realidade, 
a eJ:istência de preconceitos de raça e de classe que a-
tiram hor.tens contra homens e os iopedem de trilhar o C,! 
1!1in'.1o do Bem e da Verdade. A Casa não pode nem deve ma.n 
ter··se impassível. Há que eliminar esse erro. São os n@ 
aos Este. tu tos e é a noção de Justiça que do Ultramar 
trou::emos e aqui aperfeiçoamos que tanto no-lo exige. 

Será bom, por razões de clareza, distinguir -
mos e.cui cinco pontos: 

1. Fraternidade entre os estudantes ul tramará 
nos das di versas raças. 

2. Fraternidade entre o estudante ultramarino 
e  o ultramarino não estudante na cetrópole. 

), rraternidade entre o estudante ultramarino 
da metrópole e  o do ultramar. 

4. Fraternidade entre o estudante ultramarino 
e as populações do ultramar. 

5. Fraternidade entre o estudante ultramarino 
e  o estudante metropolitano. 

FR:CCIRO POtiTO 
Cl<.ro que seria forte tolice o pensar-se .em resol -
ver problema tão complexo recorrendo à doutrina m,Q. 
r. 1 ou brandindo as regras jurídicas que no Estat!l: 
o impõem a Fraternidade. Isso seria descabido. Di! 
ria lilesmo o aspecto de "aula de moral11

, e pouco ou 
nenhum efeito produziria sobre a massa. associativa• 
~ e.olução, a nosso ver, está em provocar o contac-
·i;o c".irecto e íntimo entre grupos que 11de facto11 si" 
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afastam. Promovam-se bailes, promovam-se excursões, 
~)removam- se festivais despor-tivos, promovam-se col..Q 
ouios sobre o ultramar, definam-se os interesses c o 
tàuns do estudante ultramarino, procure-se a inter : 
venção de todos os sócios na elaboração dos progra-
c.as de actividade sa.cial que, com todas essas reali 
zações, em que intervirão todos, ao cabo de muito 
·~rabalho ao fim de muito sr.crifício, tere:-os a Fra-
ternidade desejada. Só un insensato poderá duviim' dl 
eficiência deste processo. 

SEG"OJ.:.OO POiiTO 
"'" mais do que se disse e~ relação ao primeiro, o que 
Hmutatis mutandis" vale o mesmo para aqui, há acre.§. 
cantar que nós, os estudantes, não devemos nem mais 
um dia, viver separados deq,ueles que nunca estuda -
raro ou já deixaram de es·~uQ.ar. Os primeiros devem 
~er trazidos aqui para c;_ue connosco aprendam aquilo 
que nós já aprendemos. Os segundos também aqui dev~ 
rão estar pois é com a s:~a presença, com o seu exe.m 
plo, que o jovem estudante se forma e a C;...Sil se el~ 
va. g escolher caminho errado não -centar coisa algy_ 
n:a para nos libertaroos d~.çuilo que é defeituoso noo 
costumes e nas concepções oetropolitanas. Só o que 
6 útil para nós e para o desenvolvimento total das 
populações que deixámos no Ultramar deve ser por nóo 
.:.prendido e transportado para lá. O Ultramar é ter-
ra nova que bem eacua.a de passar pelas etapas de S..Q 
frimento por que passou c. velha Europa. 
Sobre o processo de elimL1ar o erro, vale em absol.J! 
;o o que ficou dito no pon·~o acima. Só acrescentar~ 

r.10s que, dada a existênci.: de associações de ul tra-
w.arinos não estudantes, Casa de t1oçambiquo, Centro re 
ctividades Económicas 0.e .ngola, Club I1aritimo Afti 
cano, etc., toda a nossa actividade social ,:eve ser 
ordenada de modo a estrei·~ar vada vez mais os laços 
que naturalmente existem entre a CEI e essas agr~ 
ções. 

TERCEIRO PONTO 
O estudante ultramarino que vem para a metr6pole pi"W 
seguir os seus estudos con-dnua ainda por algum tem 
,o 1 igado por laços de a;::1iz, de e can:aradagem aos 
['eus colegas de anos inf::riores que, quer no liceu, 
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quer noutros cursos de e ns íno médio ficaram na s sy 
e.s terras. t<fas passadas a s  primeiras impreaa·ões, CJi 
ade.s outras relações no novo meio, o estudante u l -
tramarino esquece os seus colegas do liceu.  Isto ~ 
tá errado porque a Universidade não é uma "torre de 
~tarfim " mas antes um centro de i rradiação de conh~ 

cioentoa. E o estudante do liceu neceasit9. ·do auxí 
lia doa mais adiantados, ' necessita da sua colabor~ 
ção na resolução de muito s dos seu s problemas, ne-
cessita do c ontacto da Universidade. E quando esse 
contacto é impedido por uma barreira geográfica de 
mt'.itos milhares de quilómetros, como ~ o nosso ca-
so, mais premente se torna fomentar uma aproxima -
ção, um intercâmbio, de modo a permitir que se a -
:_1e:'"'tem cada vez mais os laços de fraternidade que 
nos uniam. 

QUJ .. m.~o Pmao 
:videntemente que o estudante ultramarino deve man 
·~er··se em contacto com as suas p'lpulações, das Guais 
es : . .;: separado durante alguns anos por .for;a das ~ 
cu.1atânciaa, para não correr o risco de, ao voltar 
z, sua terra, se sentir como um estranho e co;::o tal 
se comportar, não contril)uindo, não se cntrege.ndo 
de alma e cor&ção à.s tarefas que lhe cabem. Ao ec-
tudante ul tramatino cs+.á reservt:!.do o princip·ll p:l-
·?el no desenvolvimento desse continente de que é~ 
lho, levan~o-o a acPrta:r o po.s..,o com os países 
m"~ia pro~ressivos do mundo. Será através de.:; asso-
cições reeionais ul tram'lrinas qoe a CEI deve eat~ 
·tar esseo laçoo; Associação Ue Nattn·ais, Socicda -
(e a culturais, etc. '.:.'a:1bém cut".prc r ';o esf.!.UCCt:!r &s 
rcc~pções festi va!J c. os repreoentantes do Ultramar 
c:ue de vez em voz, e hoje is::w á frequen·dssimo, vân 
u. Portugal. I~to deve ser feito em relação a todo 
o ul·tramarino ilustre, quer seja homem de letras OJ 
.:.r·~e, quer seja homem de deoporto. 

QUTITTO PONTO 
Wio 6 raro ouvir-se dizer que a CEI provoca um en-
quistamento pernicioso do estudante ul tramarin~ ~ 
o afc.sta do seu coleg3. metropolitano, com manife:i::!> 
prejuÍzo da Universidade e do espírito de !'':"atern.i 
dade qt1e liga ou deve ligar os estudantes das "Sete 
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pe.rÚdas do mundo11 
• • • Alguns há que chegam mesmo a 

servir-se disso para concluirem na necessidade de~ 
""inção da Casa dos Estudantes do Impériol 
Claro que a solução não está certa. Ela resulta do 
espírito de comodidade com que as pessoas vêem sem-
pre os problemas alhÊdoa . • • 1~ Casa existe porque só 
ela pode prosseguir, na me ~r6pole, os Fins muito l,g 
g:(timos que estão definidos no seu Estatuto. ~ uma 
associação que tem na base uma mentalidade específi 
ca - - a mentalidade dos seus associados. rrrabalhar 
por a dissolver é violentar uma personalidade, des-
truir uma maneira de ser e não há razão alguma, nem 
pS.blica nem privada, que isso justifique. O que de-
vemos é estreitar o amplex o entre o estudante ultrª 
marina (considerado sempre como parte integrante de 
um todo vivo e or~nizado - -a C.E.I.) e  o seu cal.§: 
ga metro poli ta no t também considerado c .:nu o entidade m 
te grada num grupo). Ainda c. qui se revela desejável o 
processo indicado no prin,eiro ponto. Basta que se~ 
de o que deve ser mudado. 

cnntiuuacfo c  o  n f r a t e  r  n i z  a ç ã  o 
reme~" eram - o que aliás mui to nos veio desvanecer - e Q)Je 
pasae.rJ.os a transcrever 11in toto1=1 

11 os 17 queridos da serena ta, com especial refe -
rência ao vocalista~ 

;\ R.E.U. agradece comovidÍssima à embaixada da 
CEI  a gentileza da serenata. 
11Summer time11 foi o auge da dita, e só não bate-
l os palma a para não escandalizar a vizinhança. Fb:i 
pena que o guarda da obra não possuisse a sensi-
bilidade artística necessária para compreender a 
solenidade do momento. Por ele, as nossas descu! 
pae. 
A apoteose final, em merenge.da, dançada entusià§ 
ticamente por todos, foi 2. chave de ouro da vos-
sa brilhante actuação. Reconhecidas, esperamos qJa 

(CONCLUI NA PÁG• 79) 
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No sítio que acaba o arco-íris 

Vai t er um lugar, mano, 

Aí todos :podem cantar todas as cantigas 

E nós vamos cantar juntos, mano, 

Tu e eu, tu branco e eu não. 

Vai ser uma cantiga triste, mano, 

Ainda não sabemos a afinação 

F afinação custa aprender 

Mas tu e eu 1 mano, podemos aprender. 

Afinação negra não tem. 

Afinação bTanca não tem. 

Só tem música, mano, 

E a música vamos cantar 

No sítio que acaba o arco-Íris . 

RICHARD R IVE 
( ~fri c a do Sul) 

Tre.d . de L. Vieira 
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.k-..~J;ãq .lo~ 
Palavras do Presidente da Di-
recção da CEI -· ALBERTO RUI 
PEREIRll -na Sessão Solene de 
Abertura da Semana de Recep -
ção e.oa Novos Estudantes Ul -
tramarinos. 

Assinala-se hoje mais uma Semana de Recepçãoacs 
Novos Estudantes Ultramarinos, sobre a s páginas da exis-
têncie. da CEI. 

Aproveit ando a solenidade do momento, dirigimos em pri -
meiro lugar os nossos rasgados agradecimentos  a todas as 
Entidades Oficiais e particul.::.l·es que hajam contribUJÔ:>@. 
ra a sobrevivência da nossa Casa. Mais lhes realçamos a 
ajuda. que têm proporcionado aos estudantes ultramarinos , 
com a certeza que os valores doados em prol da juventude 
não sg:o maiEl do que aqueloutros que, uma vez empreendi -
dos, nos dão desde logo a garantia dos :[.lrovei tos a.· C.Q. 
lher·. Também a juventude pelo seu sentido de E>.prf'C:iasf:,) 
e de justiça - -do nesmo modo que não tolera a injustiça 
--neo esquece todos aqueles que lhe hajr..m dado o seu 
contributo desinteressado. 

A Imprensa, Rádio e Televisão, de quem temos recebido geg 
tos de solicitude, igualmente os nossos. agradecimentos • 
As Associações de Estudantes das diversas Escolas do Pa-
ís, com as quais temos vivido id~ntiaa. aspiração e ne 
mesma comunhão reivindicativa dos problemas escolares e 
ç:ircum-esõOlares, em noriie de milhares de estudantes ul -
trfl.m~tl'inos, lhe enviamos do fundo do coração as nossa=J ~ 
dações Académicas, renovando-lhes sentiment,os de camara-
dagem e lembrando-lhes a crença fi.rme no triunfo do ver-
dadeiro sentido de justiça que exigimos e ao qual sabe -
Inos dar-nos· 

Aos mencionados,  e aos que porventura tenhamos esquecido, 
aí lhes fica por gesto franco o nosso sincero reconheci-
mento. 
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Hoje, engalanada a CEI e programada toda uma série cEreª' 
lizações, estamos em festa, não Só para estreitar cama-
rade.gens e exteriorizar alegrias, mas essencialmente p~ 
ra receber aqueles que vindos das distantes terras afri 
cane.a aqui chegaram em busca, primà.riamente, da sua for. 
maçê:o profissional. Ao partir, contudo, trazem cons:ie=> a 
responsabilidade exigida pela:s gentes das suas terras  , 
de a  p a r da obtenção de um curso a necessidade ineludi-
vel duma estruturação conscienciosa e humana apta a b-
correr acertadamente às solicitações - -de crítica e par. 
ticipação  - -que o interesse pÚblico naturalmente pÕe• 
E isto, presentemente, sob os condicionalismos gravo -
aos dum mundo e duma vida em constante efervescência 
transformação. 

lixistindo para a primeira das obrigações as Escolas Un! 
vei'si tárias, foi para cabal preenchimento do segundo a§. 
pecto --o humanístico --que à consciência do estudan-
te se impôs sob os moldes que adiante se focarão a na::e_ê 
si dada de uma Casa dos Estudantes do Império, nascida eu 
tão à luz dum entendimento colectivo, livre e indepen -
dente. E é assim que hoje estão concerteza os menos jo-
vens ~ apontar aos mais jovens recém-chegados, o cami -
nho a percorrer, as necessidades a satisfazer, as obri-
gações a cumprir, o ideal a defender --afinal o ideal 
de uma jornada a que cada geração se propõe e que não 
ad.l:!:li te traições. 

t e.qui que irão os mais novos sentir., com o carinho dos 
mnie velhos, um prolongamento dos aspectos positivos das 
sue.s torras, desenvolver o espírito gregário e colecti-
vo, ao mesmo tempo que se formarão --com a fibra~ quelll 
contribui para mudar o seu próprio futuro --na mais e-
levada e na mais ampla liberdade de pensamento criaàr e 
na mais desenvolvida educação integral da pers'Onalida .. 
de humana --para tal, em regime de autonomia e de auto-

-gestão. 

Para estes fins a Casa dos Estudantes que vimos conatr.Y 
indo e defendendo, pelo qual lutamos, animados do espí-
rito renovador de quen pretende e procura fazer melhor• 
Dic;e.-se que nem sempre sem grandes sacrifÍcios, mas ou-
trossim sem queixumes nem desfalecimentos e parecendo .. 
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-nos até .que , dadas a s  nossas possibilidades e aquilo que 
justamente nos é requerido, não sabemos se nos devamos 
sentir satisfeitos pel o que já fizemos, se envergonhados 
por nf:o mais haver realizado. De qualquer maneira, foi .2. 
lhamlo c om admiração a herança recebida, mas de modo in-
conformist a , que nos sentimos na obrigação de também nós 
a lgo fazermo s  em prol do seu belo historial, ao mesmo tem 
po que com Uma pontinha de orgulho procuramos não nos ~ 
tir diminuídos na comparação geral com os que em tempos 
tão acertadamente integraram a nossa Associação. Assim, 
es tamos certos, o pensarão igu.;-.lmente aqueles que nos Sd 
cederem. 

E bem, porque afinal só na vida jovem e cheia de potenciª-
lidades d os que agora chegam e que1 embora oriundos cE r~ 
giões ditas sub-desenvolvidas, aqui vêm manifestar toda 
uma gama de atributos e peculiaridades, poderemos encon-
trar e. possibilidade de continuid.:.de da nossa obra e, 
maia do que isso,  a possibilidade de realização duma ta-
refa --difícil e eriçada de resyonsab:l J idades ··-q_ual s.ê_ 
ja a ele transpôr esta Associação do set·. significado m Illt! 
sado pc.ra a sua projecção no futuro .. 

A CEI tem na origem a necessidade de defesa dos legíti -
mos c indisC'utiveis interesses dos Estudantes Ultramari-
nos. Assume-se, no entanto, co11 uma significação mais 
transcendente e valorada na medida em que é integrada ror 
jove:1a desenraizados e afastados das suas terras de ori-
gem, le.nçados numa sociedade a cujai génese est3o alheios 
e da çual não participaram 1 daí arrancando por isso a 
oon:;<.::·_ônd.n da necessidade de constituição dum pequerorun 
do _.., que asaim surge coco fruto duw ensaísmo Aociollei-
co concreto - -nos moldes por si considerados 1.deais e , 
vamos lá 1 também subordinados à sua maneira rr.ui to parti-
cular de viver. Condições que, evidentemente, só uma li-
vre criação permite proitigalizar. 

Ora, esses moldes de consti tuiç:o vão abeberar suas jus-
tificações a razões muito dist .. 'ntes, e chegam até nóscan 
todo o estudante ultrarr.arino. Q.uase sempre, ele é um jo-
vem vindo do Ultramar e que a! viveu uma fase da vida em 
que se estruturam os grandes fundamentos e os caboucos Cl! 
Piritu.aia da personalidade human;-. No dia a. dia dessa e-
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xistência foi-se carregando das vivências do verdadeiro 
Hoceiil da sua terra, umas vezes parcialmente comungadas 1 
outra vezes apenas comprovadas, embora com certo espí-
rito cr:ltico --vivências essas oompor·~ando problemas à:! 
ezistência material, das relações em sociedade 1 duma é-
tica e duma vida cultural e espiritual. Sentidas ou de-
le.s tomada consciência, reconhecendo que a experiência 
ne maior parte das vezes é negativa ou negativante, nu-
ma ·~entativa de quem pretende justificar-se perante si 
e perante os homens aos quais o prendem liâmes sentimen 
tais e mor a i s , ei-lo então a amoldar-se na antítese con 
tr:hia 1 na afirmação e C:esefa de princípios divex·sos, ª 
queles que ele precisamente considera como oo mâ.is jus-
tos e humanc.s. Sobre essa base se edifica pois a CELD'I!p;' 
ce.nc:o .. lhe o regime de liberdade e independência e fei -
çê:o que lhe conhecemos: verdadeira fraternidade nas re-
lações entre ultramarinos de todas as regiões, de todas 
e.a crenças religiosas, de todas as fés pol:lticas,codl bf!! 
Ele no respeito mútuo, na compreensão dos interesse:'! de 
c ... él..a u.m; na subordinação ao ideal comum; realização ca-
bel de. oissão do estudante ultramarino na :t-Ietrópole pe-
le propaganda efectiva das Províncias Ultramar i nas que, 
a um tempo, lhe permitem substituir a imagem rudimentar 
do homem da sua te1·ra e, a outro, que se tornem conheci 
das es nossas realidades vivas e os nossos valorea como 
in-::roduçãc. para uma mais justa e honesta compreensão d>S 
coisc'S africanas; efectivação duna educação, ou melhor, 
do desenvolvimento do aspecto político do saber, 11uma. 
vez que nos parece descabido falar-se em educação do 9§. 
tuda.nte universitário --homem adulto não temperado pe-
la experiência, mas portador já duma personalidade que 
s6 a eh. cabe modelar, pela integração das correntes no 
pensamento e nas formas de actuação a que adira através 
.de consciente escolha1

~ 

Tnl formação,  a permiti r lançar homens completos na 
vida, e6 se opera em regime de autonomia e auto-gestão, 
melhor dizendo, em clima de acção responsável. E uma j]: 
ventude que assiste como que atónita e angustiada ao dl.2 
que entre o mundo que nasce e  o mundo que morre, penas! 
riamente no futuro --que além de tudo sabe ser o refl! 
xo do o::~sclarecimento e formação integral da mocidade --
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en·~:i.~ando decididament e nessa cruzada do porvir e come -
çando por defender a  verdadeira escola de preparação P-ª. 
ra E'. vida. Está, então, na luta. pelo direi to de associa -
Ç~o - -pelo direi to à livre e inde·~endente associação. 

:1!1 nessa base que a temos no conflito com as Entidades @? 
ver;1amentais consti tu idas, nv..m diferendo do qual possui 
é. penas e só a razão. A esse rea:?ei to escutemos, no en -
tanto, a palavra elucidativa dum ilustre e destacadoJli!!. 
fessorr 11A juventude de todo o mtindo de hoje, e, ao que 
pode saber-se de ambos os lados do conflito~ vive num 
desencadeamento que aflige os gTaves estadistas que pr~ 
aiél.iram, possivelmente sem responsabilidade1 quem sa"be 
se impotentes, à formação de. ca6tica conjuntura que ha-
VGLlos de sofrer. O protesto é 2. atitude mais geral des-
sa juventude, que parece apro:dm~r-se da consciênciacl-ª 
re:. do que repudia, o primeiro passo indispensável para 
a definição posterior do que a(topta. Comp1·a~nde-se que 
isto amargure os príncipes c.~ue c;overnam o mundo ,mas foi 
sem:}re assim no começo de todos os mundos novos 11 ~ 

NV.:o nos parece que no capítulo da pale.·tra alguma coisa 
me.is se possa acrescentar ao que vimos de trans-::rever , 
j{. c ue no que toca a sinceridade, necessidade há em o-
por-lhe a nossa dúvida --dúvida que não afasta indign!': 
ção --porquanto, para perplexidade de todos nós, ta.l in 
d.ividualidade esteve outrora n~ situação do segundo el_g 
mente do binário do diferendo --e na posse de todas as 
posaibilidades da sua resolução --diferendo esse que 
presentemente nos fustiga coe a rigidez e injustiça da 
sur. insolubilidade. Mas adii'.nte ••• senhores, mas adian-
te que a juventude na sua ingenuidade e indcpcl:d.ê:~.cia 

n":o compreende tais contradições. 

E cé estamos hoje, como est.:o.remos sempre enquanto o prQ 
blema se não resolver, desta feita para mais uma vez a-
cuser um processo rude e inJusto, pois nem ao menos nos 
á concedido o elementar direito de sermos ouvidos. Já 
lá vão meses c meses --difíceis é certo --e parece a 
todo o momento esperar-se o eclipse final desta Assoei!!_ 
ção. A adversidade, contudo, tem em nós instilado o de-
sejo firme de prosseguir, a vontade férrea em triunfar, 
o ardor na defesa dum ideal que não pode sossobrar --a 
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ponto de ainda possuirmos a olímpica serenidade pira a 
todos os despeitados lhes respondermos pela conhecida 
f re.se de Galileu, em toda a sua ampla significação: 11 e 
contudo ela move-se ..• nE, quanto a nós, só se moverá por 
sobre trilhos de princípiÕs cristalizados e univer-
salmente aceites de autonomia e auto-gestão --que a<!! 
se di•rei to não permitiremos qualquer cerceamento .I$ que 
as -.)osições de principio, se  se consideram justas, são 
inee;ociáveis mesmo até com as situações de bem estar 
financeiro. 

Uheaados ao fim, mantemo-nos eobora na mesma atitude can 
que nos iniciamos: só nesse clima, naquele que se res-
:pira na nossa Associação, poderemos preparar-nos para 
ocorrer ao interesse. público representado pelas gentes 
d.e.s nossas terras que penosamente, mas através de ges-
tos duma energia que o sol doa trópicos em ai acende e 
a ·i;erra negra generosamente alimenta, se c;.ueda na exp~ 
c·~e.tive. primária mas legítima, de ver o sangue jovem e 
r'. :a comprometido que em nós corre trasfegar-se nas vei-
as dt• 9UB e nossa sociedade em reformas vitaJ.izador~ 

de mentalidade e esperança • 

..:: sendo assim, porque não quero retardar-vos o rrr"'"T 
d2.s p..;lavras do ilustre conferencista, vou terminar ~or. 
mul.J.ndo de mãos erguidas à :!.uz límpida, o desejo dac..::n 
ti!luid.ade deste obra que a. juventude ultramrina. defEn-
derá, estou certo, com a tlesma pujsnçn. com que se ren.Q 
va .;. t:.nhara das cinzas fertilizantes deixadas pela q.ei 
1i1B.da· 

.~final , como quando iniciamos qualquer realiz~ção ou 
qué>.lq·•.e~ actividade sob o tecto desta Casa, do . ~:.asno 
modo, certamente, aqui estamos nós para aasir..alar fes-
tiv:-~.Jente o princ.::pio desta Semana de Recepção aos No-
vos :studantes Ul traoarinos, de coração aberto e espí-
rito franqueado à afirmação que temos por lerna.1 

A CEI NÃO MORRER!. 
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