AUGUSTODtr CONRN)O

Umavoz de semprc
Mas o glorioso mestre PortuguCs
n6o pensou que poderia haver mer
cadorias que n6o podem achar preqo
em alguCm. E esta por ser dum dos
mais pobres que a que €le se refere,
estai condenada'
Augusto conrado

Augusto
de Conrado
em 1938

H6 escritores gue, ndo sei se por graga da
sua humildade ou se pelo imprescindivel correr
dos anos, acabam por morar no sil€ncio de uma
prateleira empoeirada sem ningudm ousar ou
tentar evoc6-los para a posteridade.
O Tempo, esse, apenas vai rebuscando ou,
trazendo aqueles que na verdade o possam dig:
nificar e o representar na 6poca das imensas
gl6rias e heroismos. Assim, os eue tivepam como
dnica a funEdo de nescrevinhar> um/s palavras
de amor ir sua paixdo'perdida, de gritdr por uma
injustiga que lhes gretava a pele e os fazia
abrigar na condiEdo da raea, ficam sujeitos ao
esquecimento at€ um cu,rioso desinformado e
condimentado por todas a5 limitag6es de um
homem 6vido pela aprendizagem ou tentar descobrir de entre os seus deuses e de su?s musas
delicadas e distintas.
Falar, pois, dos hom€n5 & quem o sil€ncio
destes anos todo5 s6 os cobriu de respeito e de
nobreza, deve ser feito com muito cuidado e subtlleza para que, ao faz6-lo, lhe5 caibam tambdm
as gl6riar do hoje, da liberdade e da prosperida-

de para o qual, indirecta ou directamente, eles
muito contribuiram.
A esses,que o tempo jamais os esquegae os
faga vir a si com todas as medalhas merecidas
em seus peitos pela ousadia com que cantaram os
hinos b Liberdade.
A esses, jamais o esquecimento lhes cubra
a morada eterna ou os faEa perdido5 num lugar
por justiEa e direito tambdm lhes pertenEa.
que
A esies, o valor intrinseco da sua moEambicanidade, da coragem em cantar a raga e de condenar a escraviddo incompativel h sua condiEdo
de homens.
A esses,tudo e nunca nada.
A Gazeta de Artes e Letras desta semana ir6
dedicar a maior parte das suas p6ginas, a um
poeta mogambicano que por tantas outras raz6es,
e uma delas o esquecimento, ndo teremos, Para
j6, a honra-de fazer merecd-lo de uma nota biogr6fica que testemunhe ?s su&s actividades mais
predilectas. Contudo, ela tentar6 sempre e sempre
tornar os seus espagos dignos de uma legitimidade e de um compromisso inadidvel para com
a sua pena.
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LIBERDADE!
Euleteria gloriosa! Rut'lante esplendor!...
luz intensa qui luz gloriosa da beleza,
de mulher, eternal como a grande Natr'eza!
Oh, clardo imenso! Es eternal como o Amor!...
E,s eterna! como o fulgor das geraq6es
siderais! Es sublime e bela, oh Liberdade!
nobre como dos homens rl? terra a lgualdade!
Por isso ds o terror das Tiranas Nag6es!...
Por isso ds ldtego terror de enfurecidas
gerag6es que em outra era foram parricidas
do m6rtir coragSo da indefesa humanidade!
...Gentes!...De joelhos t<ldos!... Saudemos a
IAurora,
a suletdria que aldm, no cume, acaba agora
de despontar!... Saudemosa Luz da Verdadc!...
Era o canto i Liberdade de Augusto C. Ad6nis B. de Conrado. Era o canto liberto das agrilhetadas vozes do, entdo, preto dos suburbanos
sub(rrbios de Lourengo Marques. Era toda uma
promessa do homem negro se alevantando para
tomar o rumo da casa perdida e da flo,resta
ocupada. Era o canto testemunho de um povo
privado de gozar a imensidSo da sua'vasta nagdo
e construir os alicerce5 fortes para um futuro de
igualdade. Era o canto do poeta legitimo, dos
indigenas rotulados de INCAPAZES. Era o comeEar das ousadias e das reivindicaE6eslegitimas.
Augusto C. Ad6nis B. de Conrado nascia,
provavelmente, a 6 de Junho de 1904 ao Sul de
Mogambique, mais concretamente na provincia
de Inhambane, onde a mocidade o haveria de
envolver D?s brincadeiras pobres dos bairros
pobres e trazer a verdade da sua condiEdo de
homem negro privado de usufruir a NagSoe a nacionalidade que era a de muitos: A Mogambicana.
Em 1929 do dia 24 de Novembro, pelas 17
horas, partia no paquete Quanza, de LourenEo
Marques para Mogambique (Nampula) onde iria
posteriormente ser colocado como funcion6rio da
Empresa Agricola do Monapo, o senhor Augusto
de Conrado atd ai, ainda desconhecido n?5 SU?S
podticas
tentativa
'
Em 1931 publica, atravds da Tip<-rgrafiada
Escola de Artes e Oficios de Mogambique, o seu
primeiro livro uFibras D'Um CoraE6o>onde o
autor o dizia como uma selecgSo de uprosas
simples com pretens6€s? Versos>.
Em 1933 6 preso pon ter escrito o poema
*AFRICA! MINHA MAE QUERIDA> (incluido
anteriormente no seu primeiro livro) que ..fazendo bem aos despostos que te vexam lanqando-te
ignominias/ ... te cravam setas envenenada5no
coraEdo!>.
Por essa altura, um jornal da capital da
col6nia reivindicava laoSdireitos dos naturais>.
Era "O Brado Africano" dirigido e fundado pelo
categorizadojornalista Jos6 Albasini. Gozando de
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liberdade de Imprensa que o governo portuguOs
legara aos orgdo5 de informagao dos col<inias,
surgem os primeiros reivindicadores pela igualdade e pelo respeito ao indigena, exprimindo-se
ou pelos artigos de Josd Cantine, Est6cio Dias,
Josd Roldio ou ainda pelo5 pseudonimos nacionalistas que variavam segundo a5 regi6es.
Estreia-se, ai, o poeta RUI DE NORONHA;
o tdo ia conhecido autor do poema <Surge Et
Ambulao, que ter6 sido o principal incentivador
dos poetas at6 h altura desconhecidos.
Apris uma colaboragio assidua, ora com sonetos ora com artigos, Rui de Noronha ausenta-se
da Capital em 1930 com destino a Mogambique
onde mais tarde se encontra com Augusto Conrado, jii com o seu livro
"Fibras D'Um CoraEdo>
publicado, formulando-lhe um convite para colaborar n6 uBradoo.
A partir de 1936comegam a surgir"as primeiras colaboraE6esde Conrado no jornal da capital.
Publica no n.o 792 o seu primeiro artigo em resposta a um outro antecederrtede Lucie, no qual,
esta, defendia o direito h participagdo das mulheres africanas nas lides liter6ria5 da col6nia. Eis
excertos do referido artigo:
AOS MALDTZENTES DA SECQAO LTTERARTA
FEMININA
Que encontraste entre o Dia e a Noite!
A poesia do sol 6 incomparavelmente Bela!
Incomparavelmente fecunda e sublime!

publleado em Llsboa
segundo llvro <<Dlvagag6es>>
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E o simbolo glorioso da ungida verdade Co
Creador! As horas do Dia encaminham os cora.
S6es enferrnos!
A poesia da Noite d uma beleza misteriosa
e variante de melancolia! As horas da Noite sflo
negrfl5 como a d6r. Hora5 .Je gemidos dilacerantes, de reflexOes, de arrancos de cdlera das Almas
iludidas pelos clar6e5 de uma gldria efdmera!
Horas do apagar das paix6es! ftroras do Cescer
fragore5 d'essas Almas elevadas pela mentira de
Amor a mais alta das regi6es formosas da sublimida bs profundeza5 do- realismo.
Horas Ce desfazer de sonhos dourados!
Ndo, africanos. fmpedirmo5 que a nossa pa.
tricia se revele desenvolva a sua altividade, e um
crime, porque com a mulher ao nosso lado agi.
rnos melhor, sob todo o ponto de vista.
Portanto, d absurdo o nosso antagonismo a
mais nobre e patente aspiraqio da mulher afri.
czlna, que i de toCo o mundo.
Disse o gran_depoeta Bulhdo patto, que os
invejosos eram batisado5 a vinagre por serem
hidr6fobos, terem horror b eigua.Mu, sou de crer
que n6o 6 inveja que movem-lhes a isso, queridos
patricios. Isto n6o est:i certo. Encaremo, . sdrio
o papel da mulher na vida interna e externa ja
politica africana, por ser €la urn do5 agentes imprescindivel para a boa marcha da Ciusa e da
Sociedade.
A mim a secgio feminina exulta-me sobremaneira, como exulta a todos que se vangloriam
com a elevagdo moral e intelictual da mulher
africana.
- Minha gentil Lucie: 6 pena ndo poder dizer
mais alguma cousa, porque me fiz um forte comodista! Contuio ndb re deranime. Eu e os outro5 q'apoiamos a secgio feminina representarxos o positivo, e os maldizentes representam o
negativo. De rnaneira que a acgdo de todas as
cousa_s_estei
dependente do positivo e do negativo.
N6o hd progresso sem esta antitese.
Geba, 29 de Dezembro de l93S
Augusto Conrado
Em 7937, o poeta, j6 c_omuma colaboragdo
assidua_pr-rblica tambem n6 nBrado Africano> o
poema Indiferenga.
Tu desconhecesignoras este atrds torque dilacera-me a alma e,

","1f":::
Iescondido
vive, como um segredo sacro no corpoIlento
escrinal de um altar Sagrado e enobreIcido!
fgnoras, sim, a minha d6r, o sofrimento
que me devasta, o am6r que traz, bela,
[ai, rendido
meu coragdo ?os t€us p6s, virgem, sem
48

lalenio
de uma esperanga, sem, sequer, p'ra
lmim perdido,
volver o teu olhar de esmola e com[paixdo!...
Irds assim seguindo o teu caminho em
Iresas...
pisando
a l c a t i f a sdouradas, em seu
lchdo...
'stendidas (Sem
pensar que existe...> e

d'este
amor.Talvezdiga
"j?rtffiX1H3

endeixas:- .euem serd -"rt*XtH:
"
adora?n
[o doido
, E o principiar de um novo tempo para Conrado que, ndo obstante a maneira ,ricomo
vivia e encontrar-se praticamente sem qualquei
contacto com pessoas com quem ele fosie capaz
de desenvolvera sua ubagagem>intelectrrul,triJo
faz por se cultrvar.
Em 1938 surge-lhe a primeira oportunidade
de ver publicado o seu original uDivagag6es,,em
Iivro. O convite para a impressdo, Ehlgara-lhe
atravds de um a_migo, po_r parte da hiprensa
Lucas & C.o em Lisboa.^E, predmbulo da obra,
um encontro.descrito pelo autor com o poeta
Rui de Noronha:
Encontrei-me casualmente com o senhor Rul
de -Noronha, o poe-ta insigne que rnuita gente
conhece.Numa rapidfssi-u
que tivemos,
rapidissima porque foi no "oruersa
vagio do5 caminhos
de Ferro e_quando embarquei ele estava quasi no
tdrminus da sua viagem, falou-me sobre i minha
colaboragdo- n_ojoryil (nesta altura o poeta, con.
forme os dados de pesquisa !6 neo' mantinha
quase nenhuma colaboragho), ao que eu, sem lhe
car qualquer opinido sobie i minha colaboragflo,
Ihe repliquei, apressadamente:
Era is-so justamente que eu lhe queria
perguntar a si, a razdo porque n6o nos diva o
prazer de admir&rrnos-a_lua-colaboraq6o podtica
nos Jornais em que colabora.
Oh, eu nf,o posso. Aqui entibia.se a vont_ade;e al6m disso nio tenho com quem por meio
de uma conversagio, despertar id6iis. O imbiente
d c-arregado e aborreciCo. Enquanto estiver aqui
nada posso produzir... Isto n6o dei vontade de
nada.
p-oe-taque
toda a gente que !6
_Dizia-me isto o -belos
-sonetos,
conhece pelos s€us
ufri"r
trans.
pelos jornais da Capital do ldrpdrio, que
::19:.
Jusrrrlca uma consagragio.
Se o poeta consagraCo se queixa assim e
apresenta os motlvos de tddio do pensamento,
vivendo ele hd um ano na capit"l i"- q""tq""i
Prov_incia ou Distrito, rlos p""i o inie."'o, o.ra"
n6o hri descanso do corpd, ie nao pode meditar
€ se vive com os ratos etc. gm uma palhota Ces.
ventilada e desconfortrivel!'
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pcis su elc irocte dar a dimensao exacta da ousadia de Auirusto cle Conrado.
ALEGRTA! (ri
. Ir4lirha cloce alegria que me refulgiste
tlut.for& n'esta fonte de dor e amargura
lrojc s.ilcada! Onde e que estds? p'ra
fonde fugiste,
dr:i::irndr:-mesozinho n'esta desventura?
Ilm r'5.o procuro-te a te chamo... Nio
Iexisteg
.ja cn: rrrirn... Tua luz cedeu a dor escura
cluc cr;facela-me
e mata... onde est6s?Te
Ievadiste
ch s;ol,luz fr-rgidia,oh radiosa formusura!
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. L'!lts, para cinde, oh aurdola divinal;
saudosa?
P'r'a c;rrcleftr*iste, oh minha fulgrante
Iestrela,
cli:i:<i'.nrio-lrie
cm desamparo ergastr6lea
Icela
C'cste Erebc, 0 meu corag6o, onde a
Iimpiedosa
desguli.:ac cir'carcerou,e onde com secura
.,'ir-a o inrpio {rarrasco arrast6-lo h se[pultura?...
{rf

t

lvro <Flbns D'Um Coragio> o prlmelro do p<leta
e publlcado em Mogambique

(Fre Cirei eu que nunca des que sei ler, tive
: outo ambiente que n6o fdsse este que transbor
- : da 6e pegonha dos nervos, onde vivo como uma
"''-aR*sneta agrilhetada pelo5 decretos Ca negra fa"
talide&! E onde a paisagem 6 turva?
.

Sc o senhor Rui de Noronha, poeta consagrado, n6o pode produzir porque o ambiente s6
. senb€ pera apoplexia do animo e .Je intiligGncia,
.,. qut M
eu que vivo em muitas peores circunstirncias que ele?
(extractos)
TerA sido este o preAmbulo de um livro ediI
ii' 1*" ein fisboa ou tere sido, em Lisboa, a denrinr.
. cia de uma situagdo miserdvel a que os colonizados estavam sujeitos?
Esta pergunta podense-| fazer naturalmente.
Porque, como pode o leitor reparar, era incon' cebfvel, na altura, e
ent6o por meios ptblicos
;i', com d um livro de poemas, dizerse o que o
,f.. pct*'; disse. Falar em tons altos das condig6es
';'.
prec*fias a que um mogambicano na sua pr6pria
' terra e$ava sujeito.
Entretanto meditemos no poema <Alegria>,
TEUrc -18111||,4.

Mogambique, Junho Je 1933
(f ) Froema escrito pelo poeta aquando
ci-r sua prisdo em Moqambique - Namptri.r * vindrl mais tarde a ser inserido
r r o l i v r o < T D I V A G A Q O E S ) )p u b l i c a d o e m
Iltrrtu gal ,

Em lq3q cessavapor um ano a voz branda
do pocta ilo ((O Brac{o Africano>. Estava saciada
a seciedr: cscl'cvcr para os jornais como ele pr6prio <-rilizri;r,&4as pol'que a poesia ainda se sobrepunha r tiicLoo mais, porque ela e s6 ela era
o olha,r'vi:i ri;lcli:iro i maravilha das coisas, Atrgusto C. Acioni, B. de Conrado quebrava em l94l
a decisfrrltonradzi.,publicando um artigo que se
opunha a partilher.de Africa pela Europa e enunciando eni gritos altos o poema ,,Horao.
Ilxtretria dttas hora. tem o ser no dia,
Iv{d r.rma e outra bela, Flor de um bom
ljardim.
Esta o perfume agrada e d6-nos alegria
E i meu amor a hora em que olhas Para
Imim.
Agora r:sta minha hora r6sea me enebria,
l.Ia esplendorosa luz que vem do teu
Ifulgor,
Do teu formoso olhar que tanto "me exItasia
No masnetismo bom do teu sorriso de
Iamor.
rtg

Celeste hn que muito amar me faz a
lvida,
Faz-me esquecer a dor e ver-me um moImento
Numa hora de alegria, numa hora conlcedida
De ser alheio i dor e todo o sofrimento.
Bem sei que h6-de pagd-la, e cilra, amarIgura,
Se a saudade mungir vier meu corag6o,
Quando das duas horas essa impia e
[dura,
Deus meu, desesperar esta louca pli*ao.
Faze, deidade, a graga de evitar-me a dor,
Ainda a de supor que eu perca o teu
Isorriso.
Faze desta hora ideal um sonho engaInador,
Mas n6o me deites fora esse paraiso ...
Os anos passaram e com elgs, tambdm, a
,decisdo de urn homem a quem _aseitruturas coloniais negavam toda e qualquer credibilidade
podtica. Como poderia ser ,possivel um <aut6ctone>, apenas movido por umas escassas habilitag6es, ousar elevar a sua voz de entre tantos
outros literato5 portugueses? Como poderia ser
possivel, este descendente do povo a quem as
m6quinas ocupadoras enganavam e roubavam h6
tanto5 anos, ousar usufruir de um titulo honorifico de DOUTOR? E, afinal, o que eles n6o sabiam, era que nada vem do nada e aqueles a
quem se subjugava e -se sujeitava ao peso aterrador da escraviddo, ia haviam irrompido das
suas pr6prias limitaE6es e criado os s€us mitos
e deuses pessoais. Esta d a l6gica da transformag5o. Esta 6 a verdade 6nica das evolug6es. Nio
bastava, nunca, impingir os costumes e os h6bitos para serem caladas todas as vozes. As mesmas vozes guerreiras dos sdculos passados eu€,
com 6dio e ,raiva, investiam contra a5 bombardas das gal6s e os canhangulos de p6lvora. Vozes, sempre vozes cofllo estas que o tempo ousou
esquecer e que os homens as haverdo, um dia,
de as lembrar.
Hoje, ningudm sabe do .paradeiro do poeta,
n6o obstante as informagOes que por af pululam
declarando, ora que o poeta ainda se encontra
vivo, ora ser j6 morto e estar enterrado em parte
incerta de Inhambane, cira, finalmente, estar enterrado em Portugal. Em qual acreditar? Ndo se
sabe! Mas, o poeta, d nosso e est6 aqui para toda
a gente o conhecer!
EDUARDO WHITE
(Extractos do orlglnal tnddito)
OBS. Os meus agradeeimentos ao s€.
nhor Ant6nio Sopa e a todos os trabalha.
dores do Arquivo Hist6rico de Mogambique que, muito gentilmente, me t6m
vindo a apoiar nos trabalhos de pesquisa.
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