


Bte mundo éum va1ede.úi~
Nás andamos enganados
Estemundo ruiaenosso;
São dois dias emprestados.

Colibri - Podemos
considerar que o seu
objecto de estudo cen-
traI é o homem nas
suas mars variadas
facetas?

Viegas Guerreiro -
Nasci na freguesia de
Querença do concelho
de Loulé e no sítio do
Barrosal, junto ao
Serro da Corte. Minha
or rge m camponesa
cedo me pôs em con-
tacto com homens de
saber e de talento,
embora iletrados, e foi
um deles o meu tio e
padrinho Francisco
Martins Farias, com
quem muito lidei. No
Liceu de Faro passei à
informação dos livros
e verifiquei que, sendo,
em grande parte ou-
tra, não excedia, em
qualidade, a que eu
trazia dos meus sítios e
que valia a pena reco-
lhê-la e passá-la a es-

crito. Eaí estou eu, aos
quinze anos, a reco-
lher a sabedoria de
meu tio que era um
notável poeta. Foi com
alguma dificuldade
que o fiz, porque a
minha tia Rita achava
que era perder tempo
(ele era analfabeto) a
escrever tolices e
baboseiras (as babo-
se i ra s eram versos
pensadamen te mali-
ciosos, que também os
compunha). Inven-
támos, então, trabalhos
no campo. Íamos à
rama. Um tinteiro e
uma caneta daquelas
de aparo móvel numa
«gorpelha» e lá íamos
para o iarrocal da
Lagoinha. Aí, em cima
de uma pedra, vá de
escrever o que me
ditava, uma imensa
quantidade de versos.
Aprendia a admirar a
ciência e o talento do
homem vulgar, do

homem do povo COI

quem lidava familiar-
mente:

Estemundo é um valede

lá~
J\kjsandama>~
Estemundonãoé~
Sãodois dias emprestada;.

A este profundo sentid
da vida o abomináve
espectáculo da natureza
que o sol alumia pel
poder de Deus. Obje -
tividade, virtude pel
poder da ciência:

Admira-me obrilhante Sol
Que deita tanto arder,
Anda no ar sem cair
Talé opoder do Senhor.

E nem da injustiça
social se alheia, olhos
para ela bem abertos:

A vida do homem pobre
É trabalhar até morrer
Se lhe Deus não dá o céu
Mais valia não nascer.

E cada uma destas
quadras se desenvolve
em quatro décimas
que dão a perfeita
dimensão do poeta e
do cidadão.
E até inventou um sis-
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tema de escri ta, umas
nscas para seu uso.
No tempo das uvas,
dormíamos, às vezes,
ao ar livre, a guardá-
-las. Em vez de dor-
mirmos, falávamos. Eu
perguntava, ele res-
pondia. Ia-me ensi-
nando o nome das
estrelas, das conste-
lações e sua sucessão
no relógio do céu.
Tudo ciência de que
estão alheios os sábios
senhores das urbes.
O Professor Orlando
Ribeiro, que foi meu
colega na Faculdade de
Letras de Lisboa, deu
pelas minhas curiosi-
dades e levou-me a

Admire-me O brilhante Sol .
Que deita tanto arder;
Anda no ar sem cair
Talêopoder doSénlzo1:

casa do Dr. Leite de
VasconceIlos. Iamos lá
uma vez por semana, a
ajudá-lo. Ele nisso
mais adiantado, eu, a
princípio, distribuindo
fichas por caixas alfa-
betadas. Desse con-
vívio nasceu amizade e
o meu definitivo gosto
pela Etnograf'ia, que
Orlando também me-
teu na Geografia.
Rodou o tempo e o
Prof.Jorge Dias fez-me
seu assistente numa

missão de estudo em
Moçambique. Fui,
com a convicção de
me deixarem, só, em
Angola para estudar
os Bochimanes. Em
Moçambique
couberam-me, na
monografia do povo
maconde, sabedoria,
língua, literatura e
jogos. Em Angola,
ocupei -rne de Bochi-
manes, de que me
saru um volumoso
tomo.

HistárissLindas, Lindas

Era uma mulhersemfílhoseque grandedesgraça<essa para o viver
dos povos bantos.Nlaltapeleprocurou um feiticeiro que lhe moldou
uma boneca de barro. Metídanumapanela destasaiu7 'so esõo.de
oito dias, uma hnd« rapEifÍga.Mas cuidado, que se lhe chovesse em
cima, se derreteria. As moçasdesetiavam-n« parir saltar a corda, nos
camil1lJos7e elti [4187semp1'e C§p.reitaiyfo o cé~rJãofosse·chover.
Mastant()se4f1;Clf~U quetll11dilJ a chuva a mgl1tolle 4de~teu.
Ficoullrp111ontede/:Jarro;Pr8gt1~J8V4a.mãe çOJ1tra{1sCàItIJ1al1h~í~.
.rlm4ªc lhe flnhltill11lotaâo k filha..Esfas olhilvain7perplexa~o ...

hlolltedébarro;Amãe chorava convufsivamentcjtnas com o tempo
também a mãe deixou de chorar.



cultura. Há que se -
rar o que é próprio
que é alheio e ainda
que é universal do q -
é específico. Não s
definir, com alguu
segurança, a nos
iden tidade cultura.
mas o que lhe pos
assegurar é que nã
devemos recear
perda da nossa iden .,
dade neste caminha
para a Europa. Um
cultura não se desca-
racteriza assim, ev -
luciona, toma em par-
te novas formas, ma
mantém sempre su
fisionomia de base, e
sempre ela própria.
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Contos Populares Portugueses (1957); Adivinhas Portuguesas
(1957); Rudimentos de Língua Maconde (1963); Os Macondes de

Moçambique: Sabedoria, Lingua, Literatura eJogos (1966);
Bochimanos de Angola, tese de doutoramento (1968); Carta de Pêro

Vaz de Caminha (estudo, sctualizaçâo do texto e notas) (1974);
Guia dellecolha de Literatura Popular (1976); Para a História da

Literatura Popular Portuguesa (1978); Pitões dasfúnias (monografia
etnográfica) (1981); Temas de antropologia em Oliveira Marfins
(1986); A Carta de Pêro Vaz de Caminha lida por um Etnógrafo
(1992); A Carta de Colombo sobre o Achamento das Antilhas

(1992); Leite de Vasconcellos e a Ciência Etnográfica em Portugal
(1992); Colombo e Portugal (1994).

Foi um viver feliz esse
de África. Que frater-
nal convívio, que
lições de vida me
deram, que maravi-
lhosas histórias lhes
ouvi. Ora oiçam e
resumidamente esta de
Macondes, a História
de Nkatapele.

Erauma mulher sem fi-
lhos e que grande des-
graça essa para o VIver
dos povos bentos. Nka-
tepele procurou um
feiticeiro que lhe mol-
dou uma boneca de
barro. Metida numa
panela desta saiu? ao
cabo de oito dias? uma
linda rapariga. Mas
cuidado? que se lhe
chovesse em cima? se
derreteria. As moças
desafiavam-na para

saltara corda?nos cam-
inhos?e ela lá is, sem-
pre espreitando o céu?
não fosse chover. Mas
tanto se atreveu que um
dia a chuva a molhou e
a derreteu. Ficou um
monte de barro. Pra-
guejava a mãe contra as
companheiras que lhe
tinham matado a filha.
Estas olhavam? per-
plexas?o monte de bar-
ro. A mãe chorava con-
vulsivamentc, mas com
o tempo também a mãe
deixou de chorar.

Colibri - Acha que
poderá definir os
critérios que caracte-
rizam uma cultura?

Viegas Guerreiro -
Bem, é difícil definir o
que é específico numa

Principais publicações:

Colibri - Um dos arti-
gos do seu livro Povo

-,-----+------------------------------------------------------------+
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Homenagem a
Manuel Viegas Guerreiro

~~amrnfl,o da Silva: Sem dúvida nos curvamos perante a maravilha dos
eram e se cumpriram sábios, artistas ou o que chamamos de

p;!rJS:Worres7 como se não pensassem os restantes. Mais alto porém, poria
oria dos que, para além do tszer, são aplenitude da realização

~:m'!IL1.. e aos quais sem o socorro do Iendario, denominaria santos -
'éstia em que vivem, pela coragem de tranquilos afrontarem

ue aparecer como opressor e destruidor do melhor, pela inteira
a.2d'.i~:ã-oao bem dos outros, sem que, no entanto, deixem de trilhar o

ue ti Verdade pode conduzir e são Poetas da Vida além de edi-
b!:S!1jlJrc~ de uma Obra. E é aí que eu colocaria Viegas Guerreiro cuja

mo Homem e Irmão dos Homens brilhará para todos nós
que o seu talento criador; de seu saber de antropólogo 7 de seu
. erstura do Pov07 de seu exemplo de Mestre. Tê-lo conhecido e

-,,",,.~ trcqucnts-Io como Amigo ponho eu como do melhor de minha
Já me fosse dado que pela dele se modelasse a minha: mas já

em poder e saber admirá-la ti sua me considero feliz.

A vida do homem pobre
É trabalhar até morrer
Se lhe Deus não dá o céu
Mais valia não nascer.

fi:J,*~C'S e culturas que
- itula «o papel da.

,r=:..:Toif)()loziasocial na
.•..•..ecacão de progra-

e desenvolvi-
r::::::n;:-o rural» é devido

inência deste
f=;:ril:o no actual con-

uropeu?

chamemo-lo um pou-
co a matéria actual em
grande discussão - a
regionalizaçâo, e aí tem
uma necessária pre-
sença, a antropologia
social em problemas de
desenvolvimento. Não
posso entrar em por-
menores de explicação,
mas puxa-me a língua
a emitir ao de leve o

Guerreiro - O
____ •.•.••_ ••• LV é outro, mas

que penso a respeito
de regiona lizaçâo,
da nossa regionali-
zação.
Acho-a, em princí-
pio, defensável, pa-
rece-me, no entanto,
de difícil execução.
Trabalho moroso,
que requer se bus-
que activa colabo-
ração de geógrafos,
sociólogos, econo-
mistas, políticos. Em
suma, matéria para
muita ponderação,
mas nunca para se
enjeitar.
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