
Boa tarde! 
 
É um prazer, para mim, participar neste evento que envolve 
o mundo da poesia e estabelece uma das muitas pontes que 
eternizam a poeta Glória de Sant’Anna.  
 
Foi um excelente professor moçambicano de Literatura 
que, em princípios dos anos 70, me levou ao primeiro 
mergulho nas palavras de vários autores com raízes 
africanas.  
E não só! Também à leitura dos escritores que, embora de 
diferente origem, expressavam as dores e as esperanças 
daqueles que justamente aspiravam a ser senhores do seu 
destino. A ele agradeço a visão do mundo e a sensibilidade 
que em mim despertou. 
 
 
Actualmente, urge reler alguns destes poetas.  
É importante recordá-los, manter a mente viva, deixar 
vaguear de novo os olhos pelas palavras daqueles que tanto 
nos impressionaram um dia.  
 

São diferentes hoje os nossos olhares. A distância temporal 
e espacial aumentou enquanto a intensidade do sentir 
naturalmente abrandou, pois somos engolidos pela 
voracidade dos constantes e impressionantes 
acontecimentos recentes. 

  
Vivemos nos anos 70, em pleno, uma época revolucionária.  
Foi privilégio de poucos sentir a emoção de ver um país a 
nascer, de acordo com as inevitabilidades da história e dos 



inerentes processos evolutivos. Compreenderam-se, 
sentiram-se com comoção, embora houvesse a perfeita 
noção de que a vida iria mudar para nós e em nós.  
 
Enquanto não se partia, lia-se tudo o que estava no índex 
dos textos proibidos. Depois do êxodo, também.  
 
Recordo as palavras do poema “Venceremos” onde a morte 
anunciada de cada um é minimizada face ao desígnio maior 
de um Povo que se erguia: 
 
“A última coisa que vi foi nada 
(...) 
Mas a Luta continua pois é independente de um homem 
só.” 
 
Era de Mutimati Barnabé João, um dos autores que lia e 
relia comovida, nos seus poemas de guerrilheiro morto 
naquela guerra inútil. A identidade do autor manteve-se, 
por algum tempo, desconhecida. 
 
Mais tarde soube. Era João Pedro Grabato Dias, isto é, 
António Quadros, um cidadão português nascido em Viseu 
que viveu cerca de 20 anos em Moçambique. Morreu cedo, 
com 60 anos, também retornado, corria o ano de 1994. 
 
António Quadros não foi apenas hábil nas palavras que 
foram cantadas por Zeca Afonso e Amélia Muge mas 
também um artista reconhecido nas artes plásticas. Foi, 
assim, justamente agraciado a título póstumo pelo então 



Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, com a 
Grã Cruz da Ordem do Infante. 
 
As minhas cordas vocais atraiçoaram-me e já não consigo 
dizer um dos seus poemas, enquanto porta-voz das sofridas 
batalhas de tantos guerrilheiros moçambicanos que lutavam 
pelo direito à sua liberdade de ser e de fazer. 
 
Passo, assim, esse prazer a Jorge Viegas que, sei, o dirá de 
forma primorosa. 
 
Antes disso, porém, expresso o meu louvor à grande Glória 
de Sant’Anna, a Gisela Ramos Rosa, que com “O Livro das 
Mãos” conquistou, mais uma vez, meritoriamente este 
prémio, à organização, à família da poeta inspiradora e, por 
fim, mas de modo algum em último lugar, à maravilhosa 
língua portuguesa e a todos os que brilhantemente a sabem 
usar. 
 
  Clara Barendse 
  Válega, 26 de Maio de 2018 
	


