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para que não te canses 

 para que despertes 
 para que teus pés nus sejam   
 duas garças desmaiadas 
 
 para que cresças nas margens dos rios 
 para que não sublimes 
 - ao entardecer – 
 como o açúcar sobre a língua 
 
 para que não chovas agora 
 para que sejas azul 
 uma flor  

expansiva 
 
para que surjas como as manhãs 
- como nos frutos o cheiro a terra –  
para que não morras em Dezembro 
para que cresçam dois lírios na tua ternura 
 
(07:00) 
 
Mbate Pedro in Debaixo do Silêncio que Arde (p.25) 
2015 – ÍNDICO EDITORES 
 
 

  



 
 
 
“Debaixo do silêncio que arde” de Mbate Pedro 
 
 
“Estética: O livro tem uma estrutura bem definida com dois conjuntos de poemas homogéneos tematicamente a 

constituir cada uma das partes, o que por si só lhe confere uma inteligibilidade própria. Essa homogeneidade reflecte-se 
igualmente na linguagem depurada que os compõem e no ritmo produzido pelo encadeamento da frase. Esta permanência 
temática e estilística é por isso reveladora de uma maturidade e de um saber fazer poéticos notáveis. 

 
Histórico-literária: O autor faz parte de uma nova geração de poetas moçambicanos (em geral com formação superior 

fora da área das humanidades) que se têm destacado de um conjunto mais vasto de ´´pretendentes a escritores´´ pela 
notável qualidade do que produzem. Cito de memória o caso de Chagas Levene e de Andes Chivande. Penso que o facto de 
terem profissões que lhes dão estabilidade (neste caso trata-se de um médico) contribui para que a actividade poética seja 
tomada com a mesma seriedade de uma profissão e não como tentativa de prestígio social. Parece-me um fenómeno 
interessante do ponto de vista da história literária de Moçambique porque está a possibilitar a emergência de uma nova 
geração que tardava em aparecer e que dá continuidade à consistência de um corpus poético com a qualidade dos poetas da 
geração que os antecede como Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, Armando Artur, Eduardo White ou Nelson Saúte).” 

 
             Fátima Mendonça  



 
                                                                    
                     
 
 
escolhi ser nada  
e nada sou 
abandonadas as palavras, 
nada resta, mas o rasto 
dos sapos, sempre o 
rasto dos sapos e 
a memória dos versos 
e a doença e a vida 
por diante, sempre a vida por diante, 
frágil percurso do cataclismo 
escolher ser nada  
e nada ser: 
a sintaxe claudica no meu corpo 
sofre o tempo nas minhas mãos 
cinza nos olhos, ferro no coração 
 
Mário Herrero Valeiro in Da Vida Conclusa (p.29) 
2014 – O FIGURANTE EDICIÓNS                        
 
 
 
 
 



DA VIDA CONCLUSA, de Mário Herrero Valeiro.  
 
“Por considerar que é um poemário vital no que concorrem vários registros criativos que expõem uma nova ordem tanto na 

forma como na linguajem poética. No qual se ordena todo um processo lírico e, também, num ritmo ascensional onde a palavra, 
muito bem ordenada e equilibrada, vá criando dimensões em que se evidenciam matizes existenciais, assim como elementos 
condutores que nos leva a uma metafísica nada reducionista. Por outro lado, a metáfora utilizada permite esse reencontro com as 
prioridades que atingem ao humano. Também a beleza é outro dos elementos mais contundentes de este livro. 

Que um autor nascido na Galiza, como Mário Herrero Valeiro, que escreve em português, não deixa de ser um ato de 
reconhecimento da língua comum que nos assistiu e assiste a galegos e portugueses historicamente. Este autor vem a reconhecer 
e ampliar o bloco linguístico lusófono que, desde a Galiza, está sendo assumido por diversos escritores galegos. De fato isto é uma 
realidade que não podemos ignorar.” 

Xosé Lois García 
 

"Senti na poesia de Mário Herrero Valeiro a revelação um autor em busca das suas raízes (ou será apenas a nomeação delas?), a 
caminho do fim anunciado que é a morte. Pela condição humana, pelo sofrimento e frustração de uma vida, o autor expõe-se 
desnudado ao chamamento do sangue. E é aí que deposita a insatisfação da sua obra – que é a obra do Homem – incompleta e 
sem sentido: “morrerei/e não legarei nada aos meus filhos/apenas muros e depósitos/e livros que nunca irão ler”. 
A força da poesia de “Da Vida Conclusa” está na arte com que o autor faz a análise (pessimista), no sentido metafórico, do acto de 
viver: “escolhi ser nada/e nada sou/abandonadas as palavras/ nada resta”.  
A efemeridade da vida está patente na revelação de um amor ardido pelo tempo, de que este trecho é testemunho: “inventaste o 
amor/e perdeste o jogo/e fizeste de mim/o triste amante/que agora sou”.                  
Na beleza das palavras se alicerça a força de uma poesia ancorada entre o amor e a morte, mesmo viajando por caminhos de 
exaltação, umas vezes, e de frustração, outras. 
Com palavras tecidas com sentido, revela os passos em volta de uma vida entre o real e o poético.” 

Jacinto Guimarães 


