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' Assoeiagio dos eseritoresl

Literatura
em movirnento de base

A Assosag5o dos Escritores Mogambicanc s
(AEM), integrando o movimento geral que foi o
firndo das comemcraQ6es do 50." aniversdrio do
Presid.enfu Samora Machel, promoveu actos de
dinano,izagio cultural em qlue, como 6 da tradiqfio
do -eio literdrio nacional, a poesia fui rainha.

Na noite do dia 29 de Setembro
teve lugar a riltima destas inicia-
tivas; riltima no tempo pois. pela
sua arrlplitude, terd sido o ponto
mais alto de toda a movimenta4So
lite16ria.

Organizado na sede da AEM
este sarau de poesia f.ez o seu pon'
to de honra na original simplici-
dade que caracterizou a sua pro*
gramagdo. No quintal anexo dque-
Ias ins{.alag6es, cerca de dez meseF
disposta" num semicirculo, uma
iluminagEo difusa que punha no-
vos reflexos na chama de um enc,r

me tronco - a servir ainda de
assento - que aquecia a frnescura
da brisa nocturna.

Eram vinte horas e as conversas.
travadas em voz baixa, prolonga,'
ram-se atd cerca das zero hora.
Na pfesenqa de um.restrito nrime-
ro de poetas, g escritores - entre
os quais Marcelino dos Santos,
Fernando Ganh6o, Lufs Bernardo
Honwana- a informalidade das
declamaq6es ganhava continuidade
natural no h vontade da apresen-
tagds de jovens contistas e poetas
expondo as suas criagoes, num

fundo de cangOes estilizadas -
vozes, viola acfstica e tambc,res -
executado p'ela Brigada Literdria
Jovem.

A apr,esentagSo dos postas n5o
obedecia a nenhum programa prd-
vio s normalmente foram os pr6-
prios autores a introduzirem as
suas obras. Assinadas pelo que de
mais jovem as letras nacionais
possuem. a nivel de Maputo, as
poesias e ensaios de prosa val,eram
sc'bretudo pelas inovag6es na lin'
guagem e estilo, numa iniciativa
eus Marcelino dos Santos, falando
no final, louvou encorajando a sua
continuidade.

LITERATURA DE TECNICOS

..N6s queremos romper cc,m a
ideia d'e gue o t6cnico n5o sabe
f.azer literatura>. dizia a 27 de
Setembro tltimo. o Director do
Instituto Industrial de Maputo, no
decurso de um encontro havido na-
quelg estabelecirnente ds ensino,
entne a AssociagSo dos Escritores
Mogambicancs e os estudantes.

A realizaqSo do encontro cir-
cunscreve'se no quadro d6 traba'
lhs de divulgagSo literdria inicia-
do hri sensivelmente ti6s meses
pela AEM. Nesta perspectiva,
integrada na acgSo,ds divulgaqSo,
a AssociagSo dos Escritores Mo-
gambican6s oficializou a vincula-
96o, como seu membro do nricleo
da literatura do Instituto Indus-
trial de Maputo.

Na mesma ,cerimiinia, al6m de

Reglnaldo Rogdrlo Chelene. reeebendo os
seus prGmlos
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se tgr feito uma retrospectiva so-
b r e o s u r g i m e n t o e d e s e n v o l v i -
mento da l iteratura mogambicana,
distribufram-se pr6mios aos me-
Ihores ciassificados do concurso
de poesia, realizad,c naquele Insti-
tuto.

De acordo com o Dir:ector, o
concurso inseriu-se nas comemo-
rag6es do quinquagesimo aniver-
sdrio do Presidente Samora Machel
e no plans ds act iv idades educat i -
vas em curso naquels estabeleci-
mento de ensino m6dio.

No final do concurso, cinco
poemas foram considerados me-
lhores.  Destes,  apenas os t rds pr i -
meircs c lassi f icados receberam pre-
rnios.  Na al tura,  d isse-se estar
em dil ig6ncias no sentidc de sc
c o n s e g u i r e m  e s t i m u l o q  p a r a  a s
duas ul t imas posiqoes.

O pr imeiro lugar nesta in ic iat i -
va fo i  ocupado pcr Reginaldo Ro-
gir is Ch' : lene, estudante do 1."

€r:. lo dc Quimica-Pedagogica, com
o poema 

"NIeu i rmSo>. Como
pr'- 'miacio, Reginaldo Chelene ob-
tcve uma colecqSo de autores mo-
carnbicancs, dois mi l  met icais em
dinhc i ro  e  uma ca ixa  ds  margar i -

DB, JoEs Mateus Alberto. 1." ano
de ConstruqSo Civil, foi o segundo
classificado, enquanto a terceira
posiqSo cabia a Custddis Simbine.

CRAVEIRINHA GALARDOADO
Autor, de entr.e Inrimerrs outras obras, de

Xarlngana wa Karlngana, Jos6 Cravelrlnha tol
um dos autores recentemente galardoados cottr
o pr6mlo Ilte rfrlo Internaelonal 

"L,6tuso, ern
Taskent, no ,deeorrer da Sdtima Confer€neia de
Escrltores Afro-Aslftleos. Jos6 Cravelrlnha €n-
eontravase naquela confer6ncia Juntamente corr
o Seeretfrio-Geral da AEM, Rut Nogar, cD
representagf,o dos escrltores mogambleanoe.

Entregues durante uma sessfio sotene, os dh-
tlntivos e dlpl,omas do galardio laurearam alndr
outros homens de artes e letras. De entre ertec
destaeam-se Musta Al Fersl. tunlslno e reallzr-
dor de elnema. Ozbeque Azlmov, flcclonlste e
dramafurgo sovl6tlco e o eserltor Indlano Lalfl
Azmi. Foram. na mesma oeasiSo. entregues dls-
iingdes ld€ntlcas respeitantes a autores gatar-
doados em anos anteriores
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