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«Rimando Músicas e Paz e
Ouvindo o Eco da Voz di Paz do Artista»

No longo percurso que a Guiné-Bissau teve na senda da guerra, a música rimou com a 
paz. 

Feridos nas suas almas sensíveis, os artistas guineenses cantaram a paz durante a 
guerra e o cansaço em tempos de mortandade. Uma das emblemáticas canções desta 
postura foi o lendário “Ke ki mininu na tchora?” de José Carlos Schwarz. O artista, 
debruçado sobre a mais frágil das vítimas, interroga-se sobre a crueldade gratuita da 
guerra, manifestando repúdio pelo “sangui ki kansa odja”. Ele não enaltece uma guerra 
justa de libertação em confronto com uma guerra injusta de dominação. Ele  denuncia 
simplesmente os horrores da guerra que faz vítimas inocentes e magoa até a lagoas de 
lágrimas.

Este repúdio da guerra voltou com o clamor de 
um imenso pranto no coro das lamentações le-
vantadas pela guerra fratricida de 7 de Junho. O 
caminho que vai desta data fatídica de 1998 até 
ao presente momento, está pavimentado de can-
ções de paz que ilustram o profundo amor dos 
artistas pela paz. 

Uma rápida revista dos repertórios mostra que 
quase todos os músicos guineenses cantaram a 
paz na última década. Cada um à sua maneira, 
com a sua sensibilidade, fez ouvir sonoridades da 
paz tão almejada para a pátria amada, carente 
de quietude.

Há, portanto, um consenso das filhas e filhos da Guiné em torno da paz como bem 
comum. Desta constatação nasceu a ideia de promover acções conjuntas dos artistas 
a favor da paz. Que melhor acção comum do que organizar um coro de artistas pela 
paz? Um coro em que cada um possa cantar a sua partição livremente, afirmando a sua 
personalidade, enaltecendo as suas aspirações, comunicando as suas vibrações ínti-
mas, desvendando a sua maneira única de pensar, sentir, amar o seu país e dizendo por 
palavras genuinamente próprias a beleza que encerra a paz e só se vê com o coração. 

Para fazer esta colectânea do sentir da paz, a Voz di Paz, sem exclusiva, mas também 
sem pretensão de exaustividade, interrogou muitos artistas. Os que aceitaram partil-
har connosco o seu sentir da paz fazem aqui ouvir o Eco da sua Voz di Paz. 

FAFALI KOUDAWO
Director da “Voz di Paz”

EDITORIAL

PAZ É CULTURA!
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No quadrimestre que vai de Ja-
neiro a Abril, a  Voz di Paz esteve 
empenhada em apresentar ao pú-
blico os resultados da escuta da 
população realizada desde 2008 
para identificar as causas de confli-
tos na Guiné-Bissau, e lançar uma 
segunda fase de escuta consagrada 
ao estudo das raízes profundas das 
causas identificadas na primeira 
fase, realizando acções concretas 
de desenvolvimento da cultura de 
paz através dos Espaços Regionais 
de Diálogo.

A 16 de Fevereiro de 2011, a Voz di 
Paz procedeu em Bissau, ao lança-
mento da obra intitulada “Guiné-
Bissau – As causas profundas de 
conflitos: a voz do povo”, um título 
que se justifica pelo facto de este 
levantamento inédito no país apre-
sentar fielmente, com as própri-
as palavras do povo, 17 grandes 
temáticas de conflitos  apontadas 
e hierarquizadas nas escutas como 
as mais recorrentes e influentes. 

A cerimónia de apresentação ao 
público contou com a participação 
de todas as franjas da sociedade, 
membros do governo, ex-dirigen-

tes, Procurador-geral da República, 
deputados, corpos diplomáticos, 
reconhecidas individualidades, 
media, associações juvenis, ONG e 
a sociedade civil, etc.

Na ocasião, o  Bispo de Bissau Dom 
José Camnaté Na Bessing enquanto 
presidente do Conselho da Admin-
istração da Voz di Paz, fez uma 
alocução na qual enalteceu a quali-
dade do diagnóstico feito e exortou 
para uma reflexão séria na procura 
de soluções para os repetidos con-
flitos na país, pois não há nenhuma 
maldição que vote a Guiné-Bissau 
aos eternos tormentos da guerra.  

Seguindo uma breve apresentação 
da metodologia e conteúdo da obra 
pelo Director da Voz di Paz, Dou-
tor Fafali Koudawo, veio a exibição 
do filme “Voz do Povo” que sinteti-
za em 55 minutos as opiniões do 
Guineenses. Todos os convidados 
foram brindados com exemplares 
do relatório e do boletim informa-
tivo Eco da Voz di Paz, número 4-6, 
dedicado à Reforma das Forças de 
Defesa e Segurança, como parte da 
contribuição da Voz di Paz nesta 
matéria.

Em Março de 2011, A Voz di Paz 
assinou com a Comissão orga-
nizadora do Carnaval do Sector 
Autónomo de Bissau um acordo de 
parceria. Esta iniciativa deveu-se à 
importância desta festa popular no 
imaginário guineense. 

A Voz di Paz considera que fazer 
passar uma mensagem de paz num 
contexto que faz vibrar a alma do 
povo permite atingir um grau ele-
vado de adesão. À sombra desta 
parceria, a Comissão do Carna-
val do Sector Autónomo de Bissau 
beneficiou de apoio em material, 
em difusão de mensagem de sen-
sibilização e de visibilidade, nome-
adamente camisolas, dísticos com 
dizeres apelativos à paz e spots 
publicitários.

No dia 11 de Janeiro de 2011, a 
convite da Diocese de Bissau, a 
Voz di Paz efectuou na Cúria Dio-
cesana um exercício de procura de 
raízes profundas de conflitos e de 
soluções possíveis. Neste exercício 
inaugural da 2ª fase de auscultação 
sobre as temáticas de conflitos, o 
sector pastoral de Biombo reflectiu 
sobre a insegurança das pessoas e 
dos bens; o sector pastoral Cacheu 
trabalhou sobre o Acesso à justiça; 
o sector pastoral de Bissau de-
bruçou-se sobre a Pobreza e o sec-
tor pastoral de Oio cogitou sobre 
a instrumentalização das etnias na 
política. 

Bissorã,  Abril - Reflectindo com a 
população sobre as soluções dos con-
flitos.

ACTIVIDADES
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

Parceria internacional
A Voz di Paz teve um encontro a 18 
de Abril de 2011 com uma impor-
tante delegação  de B4 (Before), 
ONG suíça que intervém para a 
consolidação da paz na sub-região. 
O encontro permitiu informar de-
talhadamente a B4 sobre a me-
todologia e caminhada da Voz di 
Paz. Os resultados desta caminha-
da foram ilustrados pela projecção 
de um filme que deixou a delega-
ção muito satisfeita com a partilha 
de informação. 

Emissões radiofónicas tratadas ao 
longo dos meses em referência 
A Voz di Paz, no quadro da sua 
parceria com a Rádio Sol Mansi, a 
emissora com a maior cobertura 
geográfica no país, produz há três 
anos emissões difundidas por 24 
rádios comunitárias. 
Iniciou-se uma nova série sobre as 
grandes figuras de paz no mundo. 
As emissões dos últimos meses 
foram dedicadas ao conhecimento 
de personalidades como: Alfred 
Bernhard Nobel, Nelson Rolihlahla 
Mandela, Martin Luther King, Jean 
Henri Dunant, Siddharta Goutama 
(Buddha), Madre Teresa de Cal-
cutá, Albert Schweitzer, Raoul 
Follereau, Dom Hélder Câmara, 
John Lennon, Albert John Luthuli e 
Papa João Paulo II.

Actividades dos Espaços Region-
ais de Diálogo 
O Espaço Regional de Diálogo 
de Bafatá realizou no dia 29 de 
Janeiro uma corrida de estafe-
tas que congregou militares, 
polícias, estudantes de todos os 
níveis e a sociedade em geral.

O encontro correu num festivo 
clima de procura da paz, cul-
minando com a entrega de uma 
bandeira branca aos vencedores 
como promotores da paz.
 
O Espaço Regional de Diálogo de 
Cacheu em São-Domingos, real-
izou um torneio de futebol inclu-
indo três tabancas (Ara-me, Elia 
e Djobel) desavindas há décadas. 

O evento é o início de aproxi-
mação dos jovens destas aldeias 
com vista a um futuro diálogo 
que se espera frutífero;

Ao longo dos últimos meses os 
membros dos Espaços Regionais 
de Diálogo compilaram as ocor-
rências dos conflitos a seguir 
apresentados na tabela.

ACTIVIDADES

Bula, Março - Reflectindo com a população sobre as soluções à insegurança 
das pessoas e bens.

Canchungo, Abril - Reflectindo com a população sobre as soluções dos conflitos.



Página   6    Boletim InformativoECO da Voz di Paz

ACTIVIDADES
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

LANÇAMENTO DA 
ObRA DA VOz DI PAz:

  

16 de Fevereiro de 2011 | 18h 
Centro Cultural Franco-Guineense 

________________ 
 

PARA ADQUIRIR UM  
EXEMPLAR, CONTACTE A VOz DI PAz!

Entre 2007-2009, a Voz di Paz 
convidou os Guineenses, de todas as 
regiões, a um exercício inédito para a 
identificação dos grandes desafios à 
paz no país. 

Mais de 3000 pessoas, nomeada-
mente representantes locais da socie-
dade civil, do Estado, de instituições 
privadas, tradicionais e religiosas, dos 
medias, particularmente das rádios 
comunitárias, assim como membros 
dos Espaços Regionais de Diálogo, 
participaram em auscultações públicas 
em que a palavra foi totalmente livre. 

Nas forças de defesa e segurança mais 
de 1000 pessoas tiveram a oportuni-
dade de se exprimir em painéis, quer 
mistos quer específicos, sobre os 
obstáculos à paz. Na diáspora 
guineense, em Portugal, cerca de 200 
participantes foram associados ao 
processo de escuta.

Após um longo processo de aus-
cultação pública que decorreu nos 
38 sectores administrativos e todas 
as regiões do país, os resultados da 
recolha sobre as causas de conflitos 
foram resumidos em 17 temáticas 
agregadas em quatro grandes 
problemáticas: as nacionais, as 
regionais, as transversais e as emer-
gentes.

O relatório sobre as causas de confli-
tos, o primeiro do género na história 
da Guiné-Bissau, reflecte ideias, 
opiniões e perspectivas exprimidas 
por milhares de participantes que 
tomaram parte nas sessões de aus-
cultação sobre os obstáculos à paz na 
Guiné-Bissau. Esta obra dá um largo 
espaço a testemunhos e declarações 
dos participantes como ilustração das 
preocupações levantadas. Faz ouvir a 
Voz do Povo.
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Elementos da equipa da Voz di Paz, 
recebendo os convidados.

LANÇAMENTO 
DA ObRA DA 
VOz DI PAz

O director da Voz di Paz Doutor Fafali Koudawo, enquanto chegava o 
público.
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

Recebendo os 
convidados

Chegada do Procurador -geral da República, Amine Michel Saad.

Elementos da 
equipa da Voz di 
Paz, recebendo 

Dina Adão

LANÇAMENTO 
DA ObRA DA 
VOz DI PAz
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LANÇAMENTO DA 
ObRA DA VOz DI PAz:

O lançamento contou com a presença da 
escritora Odete Semedo.

 Carlos Domingos Gomes (Cadogo), Figura eminente 
e pai do actual Primeiro ministro. Mãe e filho, leitores do Relatório e do ECO.

Membro do Espaço Regional de Diálogo de Gabú 
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

PAz É CULTURA!

A música nasce da procura 
de felicidade pelo ser humano. 
De perpetuar conhecimentos e 
experiências, de enaltecer e 
de louvar, de ensinar e de 
transmitir.

Com a música tanto rimos 
como choramos. Tanto canta-
mos, como dançamos, como 
pensamos e reflectimos.

- Que poderosa pode ser a 
música nas nossas vidas!

Para mim, que sou também 
da área de História, a música 
tem o papel da memória. Das 
estórias contadas e dos senti-
mentos de uma época. 

Através da música de um 
povo, nós podemos conhecer 
parte desse povo...digo até, 
grande parte.
Podemos descobrir aquilo por 
que passaram, os sentimen-
tos que são valorizados, as 
escolhas que são aplaudidas 
e sobretudo, o que faz sor-
rir aquele povo. Assim como 
também, o que o entristece.

Com o fado português, con-
hecemos a essência histórica 
da «alma portuguesa», marca-
da pela nostalgia sofrida, mas 

também o fervihar dos bairros 
lisboetas, cheios de cor e de 
vida, regadas por um bom 
vinho e acompanhadas por 
um cozinho ou por sardinhas 
assadas.

O samba brasileiro conta-
nos a história de povos que 
vieram de longe e se en-
contraram com os locais, e 
mostra-nos a magia do en-
contro...que é vida. O samba 
é diversidade, som e calor, 
assim como o povo brasileiro 
se nos apresenta.

A morna «di nos tera» Cabo 
Verde, canta as partidas e 
os (des)encontros da vida, de 
um povo que sempre partiu, 
povo migrante. Canta tam-
bém o amor e a saudade de 
quem fica, tristeza de quem 
sofre, mas muito melhor... o 
lamento de quem vive e quer 
viver. Cabo Verde aparece-
nos suave mas profundo, sem 
guerras...só sodadi!

Na Guiné conseguimos distin-
guir historicamente as músi-
cas, as escritas antes do país 
conquistar a independência em 
1973, as escritas logo depois 
desse período e as músicas 
de hoje em dia.

Ao contrário das antecessoras, 
as músicas guineenses da 
actualidade, estão longe do 
passado histórico, mas inci-
dem fortemente sobre a vida 
quotidiana, a esperança e a 
desilusão fundidas, sobre os 
dias que vivemos. 

Depois há música de festa, 
de prazer e de conversa, com 
letras de fraco conteúdo, mas 
de fortes e alegres sonori-
dades, que fazem esquecer 
os maus momentos por ins-
tantes e unem o povo em 
festa.

Os músicos e as músicas 
funcionam assim, também 
como marcadores históricos, 
delineadores de certos perío-
dos e acontecimentos que 
contam a história do povo e 
da terra.

A Paz é por isso, um tema 
comum a todos os povos 
que viveram a experiência da 
guerra e dos conflitos. E o 
seu cantar e o seu analtecer 
é o motivo por excelência 
desta publicação.

E focando a Guiné-Bissau 
(e  inevitavelmente a África 
ocidental), escolho o Korá, o 
meu instrumento favorito, como 
símbolo da beleza e do poder 
pacifista da música. Para mim, 
Korá é paz. Korá é cultura e 
cultura é paz.

A Guiné tem a particulari-
dade de ter um povo que 
conseguiu ser especialista em 
muitos intrumentos musicais, 
que têm a sua marca, a sua 
vivência...
Temos o Korá, temos o 
Balafon, temos a Flauta Fula, 
temos a Tina, o Tambor que 
fazem parte da nossa tradição 
musical e nos identificam.

Mas a estes juntam-se as 
guitarras, os baixos, as bate-
rias, entre outros instrumentos, 
que mais não fazem do que 
condimentar as nossas vivên-
cias e expectativas em forma 
de sons.

A área da música tem sido 
imparável, e cada dia adi-
cionamos mais artistas ao 
rico espólio musical nacional. 
Na página 13 o leitor pode 
ver os principais músicos 
guineenses. Optámos por listá-
los porque não nos seria pos-
sível incluí-los a todos nesta 
edição. 

Joacine katar Moreira
Editora do “ECO da Voz di Paz”

(Doutoranda em Estudos 
Africanos)
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«Djumbai di Djidius. 
Obra do artista guineense Maio Coopé

Mesmo assim, muitos artistas 
foram contactados por nós, 
através dos meios de comuni-
cação disponíveis, e as entre-
vistas publicadas foram as 
entrevistas por nós recebidas. 

Esta publicação conta com 
alguns nomes da música 
guineense, uns que vivem na 
Guiné e ali regam todos os 
dias a nossa senda cultural, 
e outros que se empenham 
internacionalmente, levando os 
nossos ritmos a locais longín-
quos ditados pela migração.

Apesar da grande diversidade 
presente, ressalta à vista 
porém, o desequilíbrio em 
termos de Género, sendo que 
os djidius continuam a ser es-
sencialmente homens.

Quero por isso homenagear e 
destacar as mulheres cantoras 

e bailarinas da Guiné-Bissau, 
porque sem elas, o nosso 
plantão musical seria bem 
menor.

A feminização da música é 
precisa, mas sabemos que as 
mulheres artistas são verdadei-
ras batalhadoras, pois as exi-
gências em termos sociais e 
familiares redobram-se quando 
comparadas com os homens. 
E assim como nas outras es-
feras, os rendimentos tendem 
a ser desiguais.

Mas pela paz na Guiné-Bissau 
estamos aqui para um verda-
deiro «DJUMBAI DI DJIDIUS», 
como figura o título da ima-
gem acima, gentilmente 
cedida pelo seu autor, 
o artista Maio Coopé.

E porque encontramos nos ar-
tistas guineenses uma tendên-

cia multifacetada das artes e 
ofícios, pois muitos têm traba-
lhos fora da área da música, 
e procuram conciliar os seus 
vários talentos na sua vida 
quotidiana, importa não es-
quecer que viver de música 
e pela música é um destino 
por vezes ingrato e de difícil 
suporte.

Os artistas precisam assim de 
apoio e investimento, quer da 
parte dos governantes, como 
da nossa parte, através da 
compra e valorização do seu 
trabalho, quando este nos 
agrada.

Investir na cultura é investir 
no futuro.

Paz é CULTURA... por uma 
CULTURA DE PAZ na Guiné-
Bissau.
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ARTISTAS:
Abubacar Djamanca 
Admir Lopes “Mimito” (Tabanka Djaz) 
Aguinaldo de Pina 
Aliu Bari 
Américo Gomes 
Aminata Indjai 
Anastácio de Djens 
Anjo Tó (Rapper) 
Antão Martins 
Atanásio Hatchuén 
Azy Monteiro 
Ba Mantorras 
Baba Kanuté 
Bidinte 
Binhan (Orquestra Super Mama 
Djombo) 
Braima Galissa 
Buka Pussick 
Caba Mané 
Cacaio 
Carlos Castro Fernandes
Carlos Có 
Carlos Delgado 
Chachá di Charmi 
Dembó Djassi 
Djiby Djibson 
Djipson “Estevão”
Djon Mota 
Doka 
Domingos Mustasse 
Dulce Neves 
Edú Bolama 
El N’Pans (Rapper) 
Elisa (Rapper) 
Eneida Marta 
Ernesto Dabó
Estevão Soares (ex-N’Kassa Cobra) 
Fatú Kanuté 
Fernando Carvalho 
Fernando Fafé 
François 
Freedecks 
Gentil Policardo Cabral de Almada 
Guto Pires 
Herculano Soares (ex-N’Kassa Cobra) 
Herman Décio dos Santos “MC DEDDY” 
(Rapper, Brasil) 
Ichi 
Iragrete Tavares 
Iva 
Jánio Barbosa (Tabanka Djaz) 
Janota 
João Rodolfo 
João Mota (Guitarrista) 
Juvenal Cabral (Tabanka Djaz) 
Juvêncio Bampoky 
Justino Delgado “Jujú”
Kabaró 
Kalifa 
Karim Kasiel 
Karina Gomes 
Kid Charles 

Klim Mota 
Lajosa “Freeman” 
Lem Abinande Landim Ferreira 
Maio Kopé 
Malam Bá Cissé 
Manecas Costa 
Mário Babrem 
Marios J (Rapper) 
Marshall Tchequi 
Mc Cadio (filho de Carlitos Yofa) 
Micas Cabral (Tabanka Djaz) 
Miguelinho “Simba”
Mike St. (Rapper) 
Mino Nogueira 
Nené Tuty 
Nifeco 
Nino Galissa 
Nito Costa 
Odácio Silá 
Osvaldo Nelson 
Patche di Rima 
Patcheco de Gumbé 
Patche Melo 
Pótche Pey 
Ramiro Naka 
Rei David 
Reis 
Remna Schwartz (Cantor e filho do 
falecido José Carlos Schwartz ) 
Ricardo Pellegrin El Kady (Cantor, Au-
tor e Compositor) 
Roger Moreira 
Rui Sangará 
Ryhmman 
Saad Júnior 
Sadjá Konté 
Sambala Canuté 
Satuzinhos Gibels 
Seco Camará 
Shorty-Clay (Rapper) 
Sidónio Pais 
Silvestre Gomes 
Sílvia 
Simão Félix 
Simon Dauphin 
SM2 “Sidico Mané – Fuló”
Tepy 
Tchando 
Tino Trimó 
Tó Pimbas 
Tony Reis 
Yama Mané 
Yano Saluky 
Vaduka Pussick 
Valdir 
Victor Pereira
Vladmir Cabral 
Zé Manel 
Zeca Lokassa 
Zeras Bunca Sanhá 
Zézinho Cabana 
Zito “Príncipe do Mundo”

AGRUPAMENTOS MUSICAIS & OUTROS:
Ballet Internacional da Guiné-Bissau 
Bambaram 
Batchass Ko (França) 
Djumbai Djazz 
Fidalgos (Grupo Teatral) 
Furkuntunda 
Gumbé Stars System (França) 
Herderus di Gumbé 
Iva & Ichi 
Netos de N’Gumbé
N’Kassa Kobra (BABA, PWKW, DJON 
MOTA, DJILIS, TADEU, BADJUNKO, 
DANIEL, TONY REIS [vocal] e MARIO 
MASSE da Martinica [keybords e 
flauta])
Nova Estrela
Super Mama Djombo (Adriano Atchu-
chi, Tino Trimó, Seco T. Camará, 
Narciso, Tundu, Sadjo, Nené Mateus, 
Miguelinho, Juca Delgado, Miguel, Rui 
Gonçalves, João Vaz, Armando, Uié) 
Tabanka Djaz (Mikas Cabral, Janio 
Barbosa, Juvenal Cabral, e Admir 
Lopes “Mimito”) 

GRUPOS EXTINTOS: 
Africa Livre 
Cobiana Djaz 
Issabary 
Kapa Negra 
Lacaraes 
Saba Miniamba 
Tchifre Preto 

MÚSICOS & PRODUTORES: 
Adriano Ferreira Atchutchi (Músico e 
Compositor)
Déu Sibana Lowa (Percussionista) 
Djanuno Dabó (Músico, Produtor/Multi 
Instrumentalista) 
Eliseu (Produtor) 
Fernando “PITCHETCHI” (Solo)
Ildo Correia (Ritmo)
Ivam Barbosa (Pianista e Produtor) 
Joanito Sá (Guitarrista) 
Juca Delgado (Músico, Compositor & 
Produtor) 
Lala (Baixista) 
Norton Baptista Sá (Produtor) 
Pucurucho “PWKW” (Baixista)
Sanhá (Baixo)
Toni Bat (Baterista) 
Tony Dudu (Guitarrista)
Tony Téc (Teclados)
Toyzinho Delgado (Guitarrista & Com-
positor)
Úmaro Kan Djaló (Ritmo)
Waldir Delgado (Baixista)
Gogui Embaló (Baixista)

in  http://artistasgumbe.blogspot.com/

MÚSICA: LISTA DE ARTISTAS GUINEENSES 
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MANECAS COSTA
«Para a paz e organização dos povos na Guiné é um investimen-
to imediato, em grande escala na educação. Atingir o segundo 
objectivo do Milénio 2015 “Alcançar o ensino primário univer-
sal” será um grande passo, o início de uma grande conquista. È 
importante também dar oportunidades aos jovens, ás pessoas 
anónimas com qualificações, aos projectos que visam o melho-
ramento da imagem do nosso país. Na geralidade, poder usar o 
que eu amo como um meio para a paz, contribuir em boas cau-
sas, ajudando  fundações ou hospitais, à quais me for possível, 
fazendo parte de várias iniciativas de carácter social. Sempre 
foi o meu objectivo, a paz deve ser não de um, nem de dois, mas 

de todos. »
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

VdP:Quais são os seus projectos 
pessoais e para a Guiné-Bissau?
Os meus projectos pessoais sem-
pre terão projectos para a Gui-
né. O meu mais ambicioso é pôr 
a Guiné no mais alto nível do 
ranking, pelo menos na área que 
domino. Gostava de ajudar numa 
expansão do lado bom da Guiné-
Bissau, demonstrar isso seria um 
prazer! O crioulo da Guiné-Bissau 
está a ser muito apreciado em 
todo o norte da Espanha graças 
ao karaoke que traz uma músi-
ca do meu último projecto “Aló 
Irmão” (Esta noite”) que sim-
boliza a grande vitória do povo 
guineense em geral. Farei sem-
pre o necessário para poder levar 
nomes conceituados da música 
internacional para o meu país, 
duma forma a darmos também a 
conhecer um bocado  daquilo que 
somos aos outros países, um povo 
humilde mas rico em cultura.

Fale-nos de si, da sua relação 
com a música e do que represen-
ta na sua vida.
A música nasceu comigo, sinto-a 
em todo o meu ser e desde muito 

cedo que ela se evidenciou em 
mim. O meu primeiro trabalho 
musical foi aos meus 9 anos de 
idade, quando encontrei uma 
guitarra. Tive um grande apoio 
dos meus pais, a quem agradeço 
por tudo, por sempre apoiarem-
me nas minhas escolhas. Eu e  o 
meu irmão mais velho, Nelson 
Costa, fundamos o grupo África 
Livre que acabou por ser o grupo 
Revelação nos anos 78, e apre-
ndemos muito com isso por ser-
mos na altura muito jovens, foi 
uma óptima experiência, onde 
ganhei grandes amigos. Posso 
dizer que tenho uma boa car-
reira, com a qual me contento 
e espero sempre poder fazer 
novas experiências e agradar os 
meus fãs. Uma das coisas que 
mais me marcou foi no início da 
minha carreira quando tocava 
guitarra em cima de um “caixote 
de madeira” para que pudesse 
equilibrar-me, sendo uma espé-
cie dum “mini-palco”. Também 
o convite do grande musico Zé 
Manel Fortes para fazer parte do 
primeiro disco dum artista indi-
vidual da Guiné-Bissau, quando 

tinha apenas 14 anos. Acabei por 
entrar na história da música da 
Guiné-Bissau por ser o primeiro 
músico a tocar numa gravação 
mais de 2 instrumentos. Aos 19 
anos fui nomeado Embaixador da 
Boa-Vontade da Unicef da Guiné-
Bissau, talvez um dos momentos 
mais emocionantes da minha car-
reira. Penso que os discos “Fundo 
di Matu” e “Paraíso di Gumbé” 
foram os ‘trampolins’ da minha 
carreira internacional, abriram-
me portas em todo o mundo e a 
música da Guiné-Bissau situou-se 
nas prateleiras da World Music.
Estive no top da Songlines entre 
vários músicos a nível nacional 
e internacional, como o melhor 
álbum de 2003. Entre as várias 
capas de revistas, valorizo imen-
so a “Frots” no ano 2004 por ser 
algo histórico, gravar um albúm 
na Guiné-Bissau e valorizar os 
músicos guineenses  que partici-
param também no mesmo. Uma 
das coisas que me deixou feliz foi 
quando um grupo de amigos criou 
o Clube de amigos Manecas Costa 
“Neky”, recentemente na Guiné-
Bissau. 

MANECAS COSTA

Manecas Costa
 e família

«Uma das coisas que 
mais me marcou foi no 

início da minha carreira, 
quando tocava guitarra 

em cima de um
 “caixote de madeira” 

para que pudesse 
equilibrar-me, sendo 

uma espécie dum 
“mini-palco”»
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Que causas defende com o seu 
talento artístico?
A mensagem  que tento passar a 
todos os meus ouvintes e apre-
ciadores é uma imparcialidade 
e variedade, a musicalidade , a 
“minha verdade” na música já 
que é algo que faço por gosto 
desde que me lembro do que sou 
eu,  a interculturalidade e uma 
grande paixão, por serem mui-
tos anos a longo prazo de amor 
pela música, pelos palcos e por 
todos os que me são um centro 
de inspiração à mesma. Amo a 
música, é a minha vida!

Como pensa servir melhor a cau-
sa da Paz na Guiné-Bissau ?
Penso que o melhor utensílio 
para a paz e organização dos po-
vos na Guiné é um investimento 
imediato, em grande escala na 
educação. Atingir o segundo ob-
jectivo do Milénio 2015 “Alcan-
çar o ensino primário universal” 
será um grande passo, o inicio de 
uma grande conquista. È impor-
tante também dar oportunidades 
aos jovens, ás pessoas anónimas 
com qualificações, aos projectos 
que visam o melhoramento da 
imagem do nosso país. Na gerali-

dade, poder usar o que eu amo 
como um meio para a paz, con-
tribuir em boas causas, ajudando  
fundações ou hospitais, à quais 
me for possível, fazendo parte 
de várias iniciativas de carácter 
social. Sempre foi o meu objec-
tivo, a paz deve ser não de um, 
nem de dois, mas de todos. 

MANECAS COSTA

Uxia, Manecas Costa, Chico César, 
Filipa Pais e a falecida Astra Haris na 
Galiza, Espanha

Manecas Costa e Luís Represas  no CCB, 
em Lisboa

Carla, Vânia, Tony, Dona, Kabum, Manecas Costa, Marcelo Costa e Gogui Embaló

«Paz ten ku ten 
na Kabeça di Homis,
na Korson di Homis só 
na bu tchon Guiné-Bissau hééé, 
Fidju di Guiné Foronta!»
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

KIMI DIAbATÉ
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Vdp: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
Eu nasci numa família de Griots e 
desde os 3 anos de idade aprendi 
a tocar balafon e desde então  a 
música é a minha substância, a 
minha sobrevivência e a minha 
mensagem. Através da música 
sonoriso o meu olhar pessoal so-
bre as realidades, quer Africanas 
quer das experiências que tenho 
vivido mundo fora.  

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
O  meu trabalho baseia-se prin-
cipalmente numa sensibilização 
para diversas causas sociais e são 
elas o respeito entre os povos, a 
necessidade de educação para o 
povo Africano e  a melhoria da 
condição da mulher em Africa.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da paz na Guiné-Bissau ?
Como mensageiro exprimo 
através da minha música uma 
consciência de paz entre o meu

povo. Este é o meu contributo 
artístico para a paz na Guiné Bis-
sau.  
Noutras situações e sempre que 
dou entrevistas nos meios de co-
municação social faço referência 
a esta necessidade no meu país 
e participo como cidadão activo, 
na defesa desta causa – esta en-
trevista à Voz di Paz é disso ex-
emplo.

Quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Votos para que se ultrapassem 
os problemas internos sustenta-
dos pela crise política e que a 
Guiné-Bissau atinja uma maior 
estabilidade económica e so-
cial, factores que naturalmente 
contribuirão para a melhoria das 
condições de vida das popula-
ções, do sistema de saúde e de 
sistema de emprego, tornando 
e dando/criando  oportunidades 
para uma população mais ac-
tiva, empreendedora e com uma 
maior voz.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
A nível de projectos pessoais, 
pretendo que a minha música se 
faça ouvir mais nos vários palcos 
internacionais e no meu país. 
Quanto maior for a minha pro-
jecção e sucesso como artista 
Guineeense, maior será o meu 
contributo para o meu próprio 
país e mais facilmente poderei  
ajudar o meu povo a ter uma ou-
tra visão sobre a vida, partilhan-
do com eles as minhas experiên-
cias mundo fora . 

Pretendo  também desenvolver 
uma série de projectos no meu 
país assim que chegar o  momento 
certo e de acordo com a evolução 
da minha carreira. É muito im-
portante sair para conseguir ou-
tras oportunidades mas também 
é importante voltar para parti-
lhar o conhecimento adquirido. 
É esta troca de experiências que 
fomenta a evolução de qualquer 
povo. 

KIMI DIAbATÉ

«O  meu trabalho baseia-se 
principalmente numa 

sensibilização para diversas 
causas sociais e são elas o 

respeito entre os povos, a 
necessidade de educação 

para o povo Africano e  a 
melhoria da condição da 

mulher em África.»
Fotografias de Rita Carmo
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

bALAFON

O balafon é um  instrumento sagrado, (equiparado a um grande xilofone ocidental) originário do 
Oeste africano, que toca músicas melódicas e geralmente tem entre 16 e 27 teclas.  
O termo Balafon vem da língua Bambara: “Balan” refere-se ao instrumento e “fô”, significa “to-
car”. Um mestre de balafon é chamado “Balafola”.

As cabaças, de tamanhos graduados, afinadas de acordo com cada tecla, possuem pequenos furos, 
onde são estendidas teias obtidas do casulo que protege os ovos de um tipo de aranha, produzindo 
uma ressonância rara. O slats são geralmente feitos de uma madeira de lei, e são cuidadosamente 
secadas sobre um fogo de baixa intensidade para atingir a sua profunda ressonância. 

A afinação é relacionada à língua que é peculiar a cada grupo étnico ou às escalas de suas can-
ções. Muitos tipos variantes podem ser encontrados dentro de cada grupo étnico.

Antes que um balafon possa ser retirado de seu local sagrado, um sacrifício ritual precisa ser 
feito; isto pode consistir em derramar cerveja de painço ou sacrificar uma galinha sobre o fetiche. 
Este sacrifício é um meio de obter permissão dos espíritos para usar o balafon e “dar-lhe voz”. 
Igualmente, quando um novo balafon é feito, um sacrifício ritual é também realizado na ocasião. 
O fetiche é consultado, para saber o tipo e quantidade dos sacrifícios requeridos.

O Balafon é utilizado em várias cerimónias rituais que incluem celebrações, como nos casamen-
tos, cerimónias de circuncisão, o final da colheita, etc. e também em funerais e cerimónias para 
propiciar a lavoura, etc.
 
Fonte: in http://instrumentosmusicais.ning.com/forum/topics/balafons-africanos
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«Tenho a esperança de que um dia serei reconhecida e valorizada aqui na 
Guiné-Bissau enquanto combatente mulher na área da música.  Fui várias vezes 
representar a Guiné-Bissau, levei a bandeira da nação. Sempre que vou as pes-

soas reconhecem o valor da mulher guineense. 
Eu tenho muito respeito pela mulher guineense porque quando se trata da paz e 
reconciliação na Guiné-Bissau, são as primeiras que se colocam ao serviço da 
conquista das mesmas.  Portanto, eu, Dulce, na qualidade de cantora, continua-
rei a lutar pela paz até ver esta terra a brilhar como no tempo das nossas mães.» 
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

DULCE NEVES
VdP: Fale nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
A música para mim é como um 
filho, porque cada um de nós 
tem o que Deus lhe confia como 
missão a cumprir no mundo. Al-
guns fazem economia, outros 
agronomia ou advocacia. No 
nosso caso é a música. Comecei 
a minha carreira de música em 
76. Na altura eu tinha 15 anos de 
idade. Os meus pais sempre me 
diziam que tenho este dom desde 
pequenino. Segundo eles eu reu-
nia as crianças à volta de mim 
tocando ao som de lata, animan-
do-as e cantando. Comecei num 
grupo de teatro que é Afroside. 
Naquela altura como era menor, 
Atchutchi é que era o meu encar-
regado de educação. Para que eu 
pudesse sair para os espectácu-
los, para poder participar nas 
actividades de ensaio, Atchutchi 
ou José Carlos Schwartz, é que 
pediam os meus encarregados a 
permissão. O meu padrasto nun-
ca gostou desta actividade, final-
mente expulsou a minha mãe da 
casa com seis filhos nas mãos sob 
pretexto de que ele não podia 
ter djidiu, bandida na sua casa. 

Sabemos que naquela altura não 
era fácil, uma mulher a cantar na 
sociedade guineense, sabemos 
qual é o papel da mulher, até 
então, na Guiné-Bissau, como 
sempre, elas são marginalizadas. 
Uma mulher a cantar é dada todos 
os nomes nesta sociedade, isto 
acaba por atingir a sua imagem. 
No entanto, consegui ultrapassar 
essas barreiras para chegar onde 

cheguei hoje. Nos anos 70, uma 
mulher para subir no palco, na 
era do partido único, e ter cora-
gem de cantar muitas músicas e 
enfrentar os homens em tudo, é 
como se fosse um combatente. É 
como aquelas mulheres que peg-
aram na arma para combater no 
mato. Recordamos que tínhamos 
muitas mulheres valentes no 
mato, outras que participaram 
através da luta clandestina ao 
lado dos homens. Até hoje temos 
essas mulheres, portanto não só 
no mato mas também até pre-
sentes na vida política. 

No que se refere à área da músi-
ca na Guiné-Bissau, não é fácil 
porque não somos ainda valoriza-
dos. Somos utilizados no tempo 
da campanha eleitoral. Sabem 
que não se pode fazer campanha 
sem música e sem artista. Nós 
servimos-lhes de chamariz (en-
godo), porque quando os homens 
políticos querem realizar seus 
comícios servem-se da música. 
Mesmo que forem contactar as 
pessoas porta a porta, sem músi-
ca estas não comparecem. Mas, 
basta montar um palco, por ex-
emplo, aqui para chamar o povo 
e dizer que tal artista vai cantar, 
o povo se comparece em massa. 
 
Mas nunca vamos desistir, eu, 
em particular, não vou desistir 
porque este é um dom que Deus 
me deu e vou até ao fim. Aquilo 
que Deus marcou no meu destino 
há-de se realizar um dia. Pode 
ser que a minha vez de ser re-
conhecida é que não chegou ai-
nda, mas tenho a esperança de 

que um dia serei reconhecida e 
valorizada aqui na Guiné-Bissau 
enquanto combatente mulher na 
área de música.  Fui várias vezes 
representar a Guiné-Bissau, levei 
a bandeira da nação. Sempre que 
vou as pessoas reconhecem o val-
or da mulher guineense.
Eu tenho muito respeito para a 
mulher guineense porque quando 
se trata da paz e reconciliação 
na Guiné-Bissau, são as primei-
ras que se colocam ao serviço da 
conquista das mesmas. Portanto, 
eu, Dulce, na qualidade de can-
tora, continuarei a lutar pela paz 
até quando ver esta terra a bril-
har como no tempo das nossas 
mães. 

Que causa defende com o seu 
talento artístico?
A primeira coisa que eu defen-
do enquanto mulher artista, é 
a paz. A segunda causa são os 
problemas sociais. Falo enquan-
to mãe. Assistimos hoje em dia 
como a delinquência assola o 
país, dentro disso está a prosti-
tuição infantil na Guiné-Bissau. 
Todos estes fenómenos aumen-
tam cada dia por falta da paz. É 
porque não temos a paz e tran-
quilidade que tais vícios aumen-
tam cada vez mais. Por isso, gos-
taria de lançar um vibrante apelo 
a todas as mães e encarregados 
de educação, de pormos a mão 
na consciência e chamar os nos-
sos maridos enquanto principais 
actores de instabilidade no nosso 
país. Digo isto porque as mul-
heres não fazem parte. 
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Pois a mulher antes de fazer 
alguma coisa, primeiramente, 
pensa logo no seu filho, e em se-
gundo lugar no seu marido. Mas 
o homem não pensa no filho e 
não pensa na mulher. O homem 
pensa só em si e no seu interesse 
pessoal. É mau, esta terra é tão 
pequenina para ter os problemas 
que tem. Por isso, as mulheres 
devem ser louvadas nesta terra. 
A minha prioridade hoje é de lou-
var todas as mulheres deste país 
porque merecem. Vimos durante 
a guerra de 7 de Junho mulheres 
que levavam os seus filhos atados 
nas costas, pegando outros filhos 
nas mãos e colchas transportadas 
na cabeça durante quilómetros e 
quilómetros. Enquanto os homens 
se puseram em fuga soltos...es-
tas colchas que depois serviram 
de cama para os filhos e para os 
próprios maridos. Na altura da 
guerra, no caminho de Jugudul, 
todos os homens fugiram e de-
ixaram as suas mulheres e filhos 
abandonados. Eu me pergun-
to, como é possível, como é 
que se pode fugir e abandonar 
o seu filho e esposa? Por isso, 
eu enquanto mulher e en-
quanto mãe, juntar-me-ei a 
todas as mulheres que lutam 
pela paz e pelo desenvolvim-
ento da Guiné-Bissau.     

Como pensa servir melhor a 
causa da paz na Guiné-Bissau?
A contribuição que eu posso 
dar neste trabalho de paz 
que está em curso na Guiné-
Bissau, na qualidade da mul-
her, mãe e cantora, é unir-me 
a outros músicos para com-

pormos uma música com o tema 
»Paz» que será cantada em todas 
as línguas e passar a mensagem 
de paz às nossas mães, irmãos 
etc., a toda A nação em geral, 
mesmo para aqueles que estão 
nos cantos mais longínquos da 
Guiné. Aliás, os do interior do 
país não têm problemas. O prob-
lema reside sobretudo aqui na ci-
dade, os que se chamam de civi-
lizados, mas são eles que
criam mais problemas e instabi-
lidades no país, são eles que não 
estão interessados na paz. Dizem 
que são brancos civilizados. Os 
civilizados existiam no tempo das 
nossas mães. Se formos ao inte-
rior ver as nossas mães, irmãos 
e irmãs que vivem lá podemos 
constatar que eles não têm nada 
a ver com a instabilidade. Eles 
vivem melhor que nós aqui na 
cidade. A prova é que quando 
estamos em conflito refugiamo-
nos lá. Por isso é que eu acho 
que unir-me-ei aos meus colegas 

artistas e às mulheres que lutam 
por esta causa, trabalhando lado 
ao lado convosco pela edificação 
da paz no país.

Fala-se da paz superficialmente, 
mas no fundo nada de paz te-
mos na Guiné-Bissau. Nós mul-
heres temos que procurar sentar 
com os nossos maridos, com as 
várias autoridades e com os ho-
mens de farda, em frente deles 
tirar os nossos “ conassabas” e 
entregar-lhes, porque ao gerá-
los foi a primeira coisa que tira-
mos, e dizer-lhes que nós é que 
os engendramos mas eles é que 
nos matam também, são eles a 
causa da instabilidade no país. 
Explicar-lhes que estamos cansa-
das e que devem se entender. 
Quando houver um problema de-
vemos nos sentar para dialogar, 
que a arma não resolve problema 
nenhum. Vimos muitos exemplos 
doutros países de África, o sofri-
mento que as mulheres estão a 

enfrentar.  

Construir a paz não é o que 
assistimos algumas pessoas 
fazerem. Para construir a paz 
temos que ir a todos os cantos 
do país. O primeiro lugar a que 
devemos ir é o quartel e os 
ministérios de farda. 
Por conseguinte, estou de 
acordo com o trabalho que 
os senhores da Voz di Paz es-
tão a fazer. Estou disposta a 
dar a minha contribuição, a 
qualquer momento que me 
baterem à porta. E estou às 
ordens porque ontem eram

DULCE NEVES

«A minha prioridade hoje é de louvar 
todas as mulheres deste país porque 
merecem. Vimos durante a guerra de 
7 de Junho mulheres que levavam os 
seus filhos atados nas costas, pegan-
do outros filhos nas mãos e colchas 
transportadas na cabeça durante 
quilómetros e quilómetros. Enquanto 
os homens se puseram em fuga sol-
tos...estas colchas que depois servi-
ram de cama para os filhos e para os 

próprios maridos.»
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outras pessoas, hoje somos nós, 
e amanhã podemos continuar a 
ser, pois estamos ainda longe de 
ter a paz na Guiné-Bissau. 

Quais são os seus votos pessoais 
para a Guiné-Bissau?
Os votos que tenho para todo  o 
povo da Guiné-Bissau, mulheres 
em particular, porque constituí-
mos a maioria, e jovens, é que 
devemos, de mãos dadas, lutar 
pela paz na Guiné-Bissau. Não 
se pode alcançar a paz isolada-
mente, é preciso a participação 
de toda a sociedade sem ex-
clusão. Em que serão convoca-
dos os nossos militares, polícias, 
mulheres, régulos, djambacussis, 
imames para que cada um dê a 
sua contribuição em favor da paz 
e que seja declarado que a partir 
do presente decidimos que a paz 
tem que reinar na Guiné-Bissau. 
No dia em que isto acontecer al-
cançaremos a paz duma vez para 
sempre. 

Quais são os seu projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
O projecto que tenho neste mo-
mento, estou preparando o meu 
novo álbum, estou batendo algu-
mas portas, apesar de não con-
seguir ainda, sabemos quanto é 
difícil a situação da música na 
Guiné-Bissau. Espero conseguir 
lançar este novo disco lá para o 
fim do ano. Este novo trabalho 
trata de problema sociais (prob-
lemas do papel da mulher na so-
ciedade guineense, papel das cri-
anças de rua). Falou-se, ainda, 

da prostituição infantil, porque 
este último está-se aumentando 
cada dia. Porquê? Porque as jo-
vens que recusam os casamentos 
no interior vêm para aqui na ci-
dade e ficam desamparadas, aca-
bando por se entregar à prostitu-
ição infantil. Todavia, as pessoas 
têm medo de falar disso, mas é 
um fenómeno emergente na nos-
sa sociedade que merece aten-
ção e um estudo sério por partes 
das ONG que lutam pelos direitos 
humanos. Eu acho que o casa-
mento tutelado pelos pais tem 
eficácia mas deve merecer outro 
tratamento com o objectivo de 
reduzir este fenómeno. Nós mães 
temos de nos levantar. Isto tudo 
é paz? Estes são outras vertentes 
da ausência da paz.

Outro apelo que tenho é que to-
das as mulheres se unam e vejam 
o que podem fazer com a Dulce, 
porque a Dulce está no mundo da 
música muitos anos desde o 25 
de Abril, quando era menor, até a 
data presente. Uma das mulheres 
combatentes que temos no mun-
do da música, mas nenhuma mul-
her se ofereceu voluntariamente 
para pedir que a Dulce seja ho-
menageada. Quando tenho que 
tirar um disco sempre tenho que 
dar mil vira voltas. Desta vez va-
mos esperar pelos políticos que 
nos utilizam como chamariz nas 
suas campanhas e depois não tra-
balham connosco. 

Por fim, peço a Deus que proteja 
a Voz di Paz! Sabemos que não é 

fácil a vossa tarefa neste país. 
Pois trabalhar pela paz neste país 
implica muita coragem, mas ten-
ho confiança que Deus vos prote-
gerá sempre.

DULCE NEVES

«O projecto que tenho 
neste momento, 

estou preparando o 
meu novo álbum (...) 

Espero conseguir lan-
çar este novo disco lá 
para o fim do ano. Este 
novo trabalho trata de 

problemas sociais»
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zÉ MANEL

«Eu acho que já é 
tempo de criar minis-
térios da cultura com 
o ministro da cultura, 

não pegando a 
cultura como um ob-

jecto que um dia está 
aqui, outro dia está na 

educação. 
Já é o tempo do 

governo da Guiné-Bis-
sau começar a focar 

e ver 
seriamente a cultura 

deste país porque 
mesmo quando há 

problemas vê-se que 
a cultura, a música 

em geral, dá um pas-
so além de todos os 

departamentos aqui. 
A cultura tem avan-
çado muito; deu um 

grande passo em frente. Eu penso que já é o tempo do governo ter um pouco 
de sensibilidade de continuar a obra de Cabral» 

Imagens retiradas do site: http://www.myspace.com/zemanelofficialmyspace/photos
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

zÉ MANEL
Vdp: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
A questão é um pouco difícil para 
mim porque comecei a tocar 
aos sete anos de idade, então, é 
muito difícil diferenciar a minha 
pessoa com a música. Se tivesse 
começado aí a tocar por volta dos 
14 ou 20 anos aí podia distinguir, 
teria esta oportunidade de ver a 
diferença. Mas eu acho que… não 
consigo ver a diferença, sou eu, 
vejo a música como a parte de 
mim mesmo. 

A minha relação com a música …? 
É muito difícil falar duma rela-
ção com a música, parece falar 
duma outra pessoa. Vejo que a 
música é a parte de mim mesmo 
e não há diferença entre o meu 
eu e a música porque está den-
tro de mim mesmo. Falar de duas 
identidades é como falar duma 
outra pessoa, mas, eu acho que 
a música está em mim e sou eu 
a música.

Podemos interpretar a música 
como uma arte; é uma arte. En-
tretanto, eu penso que a música 
representa qualquer coisa que 
não há palavras para explicar; 
deu uma dimensão em mim, a 
música.

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
O povo. Eu canto na voz do povo, 
penso eu. Sempre cantei na voz 
do povo.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da paz na Guiné-Bissau?
Eu comecei a trabalhar pela cau-
sa da paz há muitos anos, não é 
agora. Quando se canta com a 
voz do povo se canta pela paz, 
não é? Penso que a corrupção, 
diversos problemas da sociedade 
tem a ver com a paz e, a paz não 
é só a paz social mas também a 
paz individual. 

Eu penso que se uma pessoa não 
tem a paz para consigo mesmo 
não vai poder partilhar esta paz. 
E muitas vezes o egoísmo, o 
apego ao materialismo de ter só 
para si, penso que tudo isto pode 
dar no que a Guiné está a pas-
sar agora. Eu acho que é impor-
tante ter  primeiro a paz consigo 
e depois a paz com a sociedade. 
Eu acho que comecei realmente 
a fazer solo quando eu estava 
no liceu, por volta dos 20 ou 21 
anos. Sempre cantei problemas 
sociais que têm a ver com a paz. 
Tudo está interligado: a música, 
a política, a sociedade em geral…
numa sociedade em que não há 
paz, não há desenvolvimento. 

Quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Eu não sou político, eu sou músi-
co. Eu sou um artista e não o es-
colhi, foi assim desde idade mais 
tenra. Eu penso que o artista na 
Guiné é tomado duma certa forma 
que não ajuda o país. Penso que 
a arte é uma indústria, a cultura 
é uma indústria e infelizmente 
aqui, nesta terra, se toma a cul-

tura como uma coisa de diverti-
mento. A cultura é realmente o 
alicerce ou a fundação duma so-
ciedade. Pode-se ver por exem-
plo caso concreto do Mali. Mali 
em 2008 o budget da cultura foi 
cem milhões de euros, portanto, 
nós não estamos a falar de cem 
mil escudos mas sim, de cem mil-
hões de euros e eu penso que a 
Guiné também pode porque tem 
a cultura muito rica e diversifica-
da. Eu acho que é só começamos 
a fazer as coisas mais sérias com 
o apoio o governo. Isto não quer 
dizer que o governo não apoia. 
O governo apoia, mas quando eu 
falo do governo estou a falar da 
cultura, do ministério da cultura.

Eu acho que já é tempo de criar 
ministérios da cultura com o min-
istro da cultura, não pegando a 
cultura como um objecto que um 
dia está aqui, outro dia está na 
educação. 

 
«Sempre cantei 

problemas sociais que 
têm a ver com a paz. 

Tudo está interligado: 
a música, a política, a 
sociedade em geral…

numa sociedade em 
que não há paz, não há 

desenvolvimento. »
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Já é o tempo do governo da 
Guiné-Bissau começar a focar e 
ver seriamente a cultura deste 
país porque mesmo quando há 
problemas vê-se que a cultura, 
a música em geral dá um passo 
além de todos os departamen-
tos aqui. A cultura tem avançado 
muito; deu um grande passo em 
frente. Eu penso que já é o tem-
po do governo ter um pouco de 
sensibilidade de continuar a obra 
de Cabral; 

Cabral sempre utilizou a cultura 
como um motor fundamental na 
luta de libertação. Depois da 
luta, Luís Cabral fez a mesma 
coisa. Ele deu a prioridade à cul-

tura, a cultura estava na frente 
de frente e depois o Luís Cabral 
caiu. Então, hoje não se vê a cul-
tura à frente, vê-se a cultura no 
banco de trás e esse é um erro, 
é um grave erro porque a cultura 
é o promotor do país; é com a 

cultura que se vende a imagem 
do país, não há outro meio para 
vender a imagem do país. A ima-
gem deste país está tão estraga-
da, tão negativo e a única coisa 
que pode virar esta imagem é a 
cultura e, é a melhor coisa que 
temos.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
Tenho o próximo disco que vou 
começar a preparar, o trabalho 
vai começar ali para o mês de 
Setembro. Também tenho o tra-
balho de Mama djombo que vai 
começar este ano, em Setembro 
ou Outubro, e tenho a escola de 
música num terreno em Antula, 

estou embarcado neste festival 
de Bubaque e outros diferen-
tes festivais. Tudo isto é para 
tentar vender a imagem de que 
este país não é negativo, tem 
coisas positivas, tem culturas 
lindas, tem diversidades e que 

o guineense também tem ca-
beça para pensar. Eu penso que 
é só com festivais é que podem-
os vender o melhor que temos 
que é a ilha de Bubaque, que é 
o diamante, então, por isso es-
tamos a desencadear estes festi-
vais nas ilhas de Bubaque. Para 
o próximo ano podemos lá ter o 
Tito Paris outra vez, Salif Queita, 
Akon e outros artistas de grande 
calibre para começar a vender a 
imagem das ilhas, atrair turismo 
e também a Guiné-Bissau vai ser 
conhecida no mundo de festivais 
para mostrar que temos coisas 
lindas, para ver que não é real-
mente como a gente pensa que 
as ilhas de bubaque são centro 
de droga, esta é a minha inten-
ção. Não me dá dinheiro, não 
vai-me fazer rico mas esta é a 
última etapa que eu tenho para 
viver. Apostei para mudar a ima-
gem deste país, eu não vou faz-
er isto sozinho, tem um grupo 
de pessoas patriotas que junta 
comigo.  

«Tudo isto é para ten-
tar vender a imagem 
de que este país não 

é negativo, tem coi-
sas positivas, tem 

culturas lindas, tem 
diversidades e que o 

guineense também 
tem cabeça para pen-
sar. Eu penso que é só 

com festivais é que 
podemos vender o 

melhor que temos»

zÉ MANEL
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

O korá é um intrumento 
de 21 cordas da harpa-
alaúde, amplamente 
utilizado pelos 
povos da África 
Ocidental, 
em que 
onze cordas 
são tocadas 
pela mão eaquer-
da e dez pela direita.

O korá é construído a par-
tir de um corte de cabaça 
grande ao meio e coberta 
com pele de vaca para 
fazer um ressonador, e 
tem uma ponte dentada 
como um alaúde ou 
guitarra.

O músico usa apenas o po-
legar e o dedo indicador 
de ambas as mãos para 
tanger as cordas nos pa-
drões polirrítmico (usan-
do os dedos restantes 
para proteger o aparelho 
segurando a mão de posts 
de cada lado das cordas).

Os tocadores de Korá 
vêm, tradicionalmente, 
de famílias griot das tri-
bos Mandinka, que são os 
historiadores tradicionais

genealogistas e contado-
res de histórias que pas-
sam seus conhecimentos 
aos seus descendentes.

O instrumento é tocado 
na Guiné, Guiné Bissau, 
Mali, Senegal, Burkina 
Faso e Gâmbia. Um toca-
dor tradicional de korá é 
chamado de historiador.

A maioria dos músicos do 
ocidente africano prefe-
rem o termo  “griot”, 
palavra francesa que os 
identifica.

As 
cor-

d a s 
e r a m 

tradicional-
mente feitas 

de tiras finas de 
couro, por exemplo, 

pele de antílope. Agora 
cada vez mais, as cordas 
são feitas de cordas de 
uma harpa ou linha de 
pesca de nylon, às vezes 
entrançados juntos para 
criar cordas mais grossas.

Cada vez mais korás são 
feitos com cabeças de 
guitarra máquina em 
vez de os anéis de couro 
tradicional.A vantagem é 
que eles são muito mais 
fáceis de afinar.

A desvantagem é que li-
mita a afinação do instru-
mento, tendo em conta 
que o comprimento dos 
fios são mais fixos e as 
cordas mais leves.

Aprender a afinar um korá 
é sem dúvida tão difícil 
como aprender a tocá-la 
e muitas pessoas entram 
em transe com o som.

KORÁ
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bRAIMA 
             GALISSÁ

«Tem-se falado bastante na necessidade de paz entre os 
guineenses, penso que agora chegou o momento de começar-
mos a resolver todos os nossos problemas na base de diálo-
go, e de maneira pacífica, como é de facto regra nos nossos 
costumes tradicionais. E espero que ainda durante este ano, 
o país consiga avançar o suficiente, no sentido de criar ca-
pacidades para organização de festivais, onde poderemos 
também receber colegas de outros países, tal como já fomos 
recebidos em vários festivas por esse mundo fora, e assim di-

vulgar as diferentes vertentes da nossa música.» 
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

VdP: Fale-nos de si, da sua relação 
com a música e do que ela repre-
senta na sua vida.
Nasci numa família de músicos na 
cidade de Gabú, que é ao mesmo 
tempo o lugar de nascimento do ag-
ora mundialmente conhecido kôra, 
o meu instrumento de expressão. 
Portanto já com a herança de con-
tinuar na mesma arte, popular en-
tre nós como djidiundadi. Por força 
duma estrutura organizacional anti-
ga na grande parte da minha região, 
a cada grupo familiar era reservada 
uma actividade específica na comu-
nidade; música foi a que calhou aos 
meus antepassados, e assim che-
gou até os dias de hoje, para nos 
delegar a responsabilidade de as-
segurar o futuro dessa importante 
tradição, que para além da música, 
também tem como responsabili-
dade, garantir a preservação do es-
sencial da memória colectiva, para 
as gerações seguintes. Ou seja, so-
mos também responsáveis por uma 
protecção eficaz de toda a nossa 
história, enquanto povo. 

Que causas defende com o seu tal-
ento artístico?
Durante toda a minha educação 
como elemento duma família de 
músicos e guardiões da história oral, 
foram-me incutidos ensinamentos 
da verdade, porque só com a ver-
dade, os homens conseguem evoluir 
no rumo certo. Aprendi a ser um 
mensageiro de paz e amizade, não 
só entre os próprios homens, mas 
também entre os homens e os seus 
meios de sobrevivência. Não con-
heço outra forma de utilizar o meu 
talento artístico, sem ser a de con-
tribuir com a música, para o aper-
feiçoamento espiritual da humani-

dade. Não falei logo no progresso 
material, que me parece ser infe-
lizmente a grande preocupação de 
todos os governos, porque acredito 
que quanto mais é a elevação es-
piritual das sociedades, melhor os 
homens serão capazes de lidar com 
os recursos disponíveis na natureza, 
para a felicidade de todos.

Como pensa servir melhor a causa 
da paz na Guiné-Bissau?
Como é do meu e do vosso conhe-
cimento, o mesmo tipo de música, 
consegue o milagre de agradar dife-
rentes sensibilidades, sejam elas de 
natureza regional, étnica, etária, 
política ou outras mais. Portanto 
como músico de profissão, tenho a 
auto obrigação do rigor e disciplina, 
para atingir melhores qualidades 
nos resultados. Tento aproveitar na 
medida dos possíveis, essa posição 
para servir como de um mediador 
de paz.
Como já disse antes, a minha 
tradição musical tem como o único 
propósito, servir da melhor maneira 
causas pacifistas, mesmo em tem-
pos de guerra. Através de melodias 
sagradas do kôra, os djidius lembra-
vam aos mansas, que eram os prin-
cipais decisores políticos, o quanto 
é bela uma vida de paz entre as co-
munidades. 

Quais são os seus votos para a Gui-
né-Bissau em 2011?
O que mais poderia ser, se não votos 
de paz e amizade, depois de tudo o 
que o país tem passado nos últimos 
anos? Desejo que haja de uma vez 
por todas, um entendimento entre 
os senhores do poder, como pais de 
família que são, para que os nossos 
filhos tenham exemplos a seguir. 

Tem se falado bastante na neces-
sidade de paz entre os guineenses, 
penso que agora chegou o momento 
de começarmos a resolver todos os 
nossos problemas na base de diálo-
go, e de maneira pacífica, como é 
de facto regra nos nossos costumes 
tradicionais. E espero que ainda 
durante este ano, o país consiga 
avançar o suficiente, no sentido de 
criar capacidades para organiza-
ção de festivais, onde poderemos 
também receber colegas de outros 
países, tal como já fomos recebidos 
em vários festivas por esse mundo 
fora, e assim divulgar as diferentes 
vertentes da nossa música.   

Quais são os seus projectos pessoais 
e para a Guiné-Bissau?
Enfrentando as dificuldades ditadas 
pela crise económica, com diversos 
contactos já efectuados e em pon-
deração, estou a tentar encontrar 
uma editora acessível, para comer-
cializar o meu disco.
Para a Guiné-Bissau, tenho uma 
ideia muito grandiosa, que é de 
contribuir para a criação de um 
festival anual de kôra, na sua e 
minha cidade natal Gabú. Por isso 
todos os dias rezo perante Deus, 
para que pelo menos uns instantes 
antes de me chamar para junto de 
Si, alguém com autoridade e com-
petência na matéria, confirme uma 
data para realização anual desse 
merecido festival. Sei que já houve 
um festival de balafon, um outro 
instrumento da nossa tradição mu-
sical, na mesma cidade, portanto 
não será impossível de todo, garan-
tir o sucesso dessa homenagem, ao 
mais nobre instrumento musical, na 
minha opinião.  

bRAIMA GALISSÁ
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JUCA DELGADO
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

Vdp: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
Sou uma pessoa que vive para 
os que me rodeiam. Sou sim-
ples, apaixonado pela música, 
sinto uma realização tão gran-
de quando posso ajudar um 
próximo. Guardo isso da mi-
nha educação e da convivência 
com os meus irmãos. Sou o 
mais novo de seis irmãos. 

A música tem sido a minha 
vida desde muito cedo. Pen-
so na música, no trabalho 
que me dá, todos os dias e 
todas as horas. Ela me man-
tém vivo, porque através da 
música idealizo tanto e ima-
gino tantas formas de fazer 
o meu país avançar. Com a 
música podemos nos tornar 
realmente um dia indepen-
dentes. Podemos trazer a 
nossa história, o nosso orgu-
lho, conhecer quão é gran-
de a nossa presença neste 
mundo. A música pode mudar 
as mentalidades que foram en-
venenadas aos longos dos anos.

Já produzi cantores e grupos de 
várias nacionalidades e em vá-
rios países, mas há um trabalho 
que realmente me faz sentir qua-
se realizado, que foi o concerto 
da Eneida Marta na Aula Magna 
a 10 de Julho de 2010 “História 
da Música Moderna Guineense”. 
Porque ao escrever aquele guião, 
consegui pela primeira vez ter 
toda a Guiné num único traba-
lho. Podemos homenagear as fi-
guras que nos fez nascer para a 
música, e também aqueles que 
caminho ainda hoje connosco. 
Isso foi realmente fabuloso. Não 
tivemos problemas de dizer aos 
nossos colegas que eles são gran-
des. Isso enche-me de satisfação.

Atrás disse quase realizado, sei 
que  nunca me vou sentir total-
mente realizado na vida, pelo me-
nos neste mundo de desigualdades

Que causas defende com 
o seu talento artístico?

Acima de tudo, justiça social. De-
pois vem uma série de outras cau

sas, como o direito a preservação 
cultural de um povo; Igualdade 
entre os homens e mulheres; a va-
lorização das nossas línguas; en-
fim tudo que possa elevar o nosso 
espírito, como homens de bem.

Como pensa servir melhor a 
causa da paz na Guiné-Bissau ?

Pôr no patamar mais alto pos-
sível, a JUSTIÇA. Por isso nas 
minhas composições (ex: Li-
márias) faço questão de falar 
a verdade doa a quem doer.  

Quais os seus votos para 
a Guiné-Bissau em 2011?

Que o poder divino faça com que 
os dirigentes tenham a ambição 

de deixar uma obra, que sirva de 
inspiração aos músicos e aos artis-
tas em geral. Ainda cantamos Ca-
bral, por uma razão: “Obra feita”.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?

Todos os meus projectos passam 
pela Guiné. Um desses sonhos 

é de conseguir 
fazer um levan-
tamento cabal 
da nossa músi-
ca tradicional, 
e disponibiliza-
la aos jovens.

Estou a recolher 
material para 
uma enciclo-
pédia de músi-
ca guineense. 
Estou sempre 
com a Guiné no 
p e n s a m e n t o , 
porque quero 
ser lembrado 
como um gran-
de guineense 

que fez muito pelo país. Essa 
é a minha grande ambição.

JUCA DELGADO

No Brasil com as cantoras Fabiana Cozza (Brasileira) 
e Eneida Marta (Guineense)

«Com a música podemos 
nos tornar realmente 

um dia independentes. 
Podemos trazer a nossa 

história, o nosso orgulho, 
conhecer quão é grande 
a nossa presença neste 

mundo. A música pode 
mudar as mentalidades 

que foram envenenadas 
aos longos dos anos.»
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FILOMENO LOPES

«Pois a primeira tarefa num percurso de paz é conseguir penetrar o cora-
ção e a mente das pessoas, sensibilizá-las ao valor do diálogo, da cultura 
do nosso Djemberém, do entorno do fogo - que tínhamos abandonado 
em prol das armas e do homicídio político - ao valor e da sacralidade da 
vida humana. Mas sobretudo criar instrumentos que através do ritmo da 
música e do audiovisual podem constituir em patamares, instrumentos 
para um debate alargado entre as pessoas mais simples, nas variadas 
facetas da sociedade. Para que assim possam discutir livremente, abrir 
o próprio coração e falar de tudo quanto alberga no profundo da caver-
na dos nossos corações enquanto bissau-guineenses e assim sair da 

cultura do “tudo na bai dirito”, quando nao é essa a realidade.»
 



Página   33    Boletim InformativoECO da Voz di Paz

A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

FILOMENO LOPES
Nasci em Bolor e cresci em Suza-
na e actualmente vivo e trabalho 
em Roma, na Itália.  Sou escritor, 
jornalista da Rádio Vaticano e 
professor de filosofia da comuni-
caçao na Pontifícia Universidade 
Urbaniana de Roma, na Universi-
dade La Sapienza di Roma, e Pro-
fessor de Antropologia cultural, 
social e filosofica do Centro Uni-
tário Missionário da Conferência 
Episcopale Italiana em Verona. 

Quanto à minha relaçao com a 
música, devo dizer que iniciei  
quando estava ainda na Guiné-
Bissau, compondo música litúrgi-
ca, cantada portanto durante as 
celebrações litúrgicas nas igrejas 
católicas da Guiné-Bissau. Foi um 
modesto contributo ao processo 
da inculturaçao da liturgia na 
Guiné-Bissau. Mas a música pas-
sou a representar algo de impor-
tante na minha vida após o con-
flito armado que abalou o nosso 
país em Junho de 1998. 

Quis desde cedo dar o meu con-
tributo à edificação de uma 
cultura de paz e de reconcilia-
ção na Guiné-Bissau, mas com 
uma visão digamos panafricana. 
Iniciei esta sensibilizaçao musi-
cal, logo que voltei da África do 
Sul, onde estive durante algum 
tempo hospedado pela Fundaçao 
Desmond Tuto, estudando tudo 
quanto ocorria do processo de 
Comissão de Verdade e Reconcil-
iação, para depois poder procu-
rar uma forma mais viável de dar 
o meu contrubuto para a mesma 
causa no meu país e noutras par-
tes do continente africano. Ora, 

tendo em conta que um país 
como a Guiné-Bissau onde a cul-
tura do diálogo praticamente era 
inexistente. A partir do momento 
em que se falou na necessidade 
de instituir uma Comissão de Ver-
dade e Reconciliação também na 
Guiné-Bissau, achei oportuno ini-
ciar uma campanha de senbiliza-
ção ao tema em geral da cultura 
e paz e reconciliação, utilizando 
a música e o audivisual como 
instrumentos privilegiados para 
essa tarefa. 

Tentei então logo com a publi-
cação do primeiro álbum “Cer-
cu Iabri” percorrer algumas ci-
dades (Bissau, Bula, Bafata e 
Cantchungo), em colaboração 
com a diocese de Bissau e mais 
tarde também de Bafatá, iniciar 
essa experiência de auscultação 
do grito da história, que são as 
populações mais desfavorecidas 
e que normalmente nunca são 
interpeladas nos processos sócio-
políticos do país. Assim fiz com o 
segundo album “Child Eyes” e é a 
mesma intenção que motiva a re-
cente publicação do novo álbum 
“Djemberém”.

Portanto a música neste momen-
to para mim e a arte em geral, 
constitui um importante instru-
mento para tentar dar o meu 
modesto contributo na edificação 
da cultura da paz, reconciliaçao 
e reconstrução do nosso país e do 
continente africano em geral. Ao 
mesmo tempo, como escritor, a 
música é ocasião para massificar 
conceitos filosóficos e torná-los 
acessíveis ao grande público.

Por conseguinte, os meus votos 
para a Guiné-Bissau é que cedo a 
paz volte e o país volte a ser um 
lugar humanamente habitável; 
que consigamos sair o mais cedo 
possível da cultura da “Anthro-
pologie de la colère” em que es-
tamos desde há varios anos mer-
gulhados.
Este nao é só um augúrio mas

para mim é também um empen-
ho: continuar a trabalhar em pro-
jectos artísticos e musicais em 
torno do tema da paz, justiça, 
reconciliação e desenvolvimen-
to. De facto, o próximo álbum 
tem como objectivo, reforçar a 
ideia da consciência histórica, 
da purificação da nossa memória 
histórica e também a recupera-
ção da nossa memória histórica 
como condiçao para voltarmos a 
ser um povo, uma nação unida e 
fraterna, que sempre fomos em 
outros tempos e que eu vivi até o 
ano em que saí da Guiné-Bissau, 
em Agosto de 1984.
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«Na área musical gostava que houvesse um 
centro cultural nacional onde todos os artistas, 
tanto os mais velhos como os novos, pudessem 
ir trabalhar, conviver diariamente, com excep-
ção de segunda e terça-feira; um lugar onde se 
pudesse beber algo, ouvir músicas mais recua-
das assim como as recentes porque a cultura é 
o objectivo e fim de vida. Temos também gentes 
que não conhecem o valor da cultura; a cultura 

não é valorizada na Guiné.»
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VdP: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
esta é uma grande oportunidade 
que tenho de falar da minha vida 
como músico. Custa muita gente 
acreditar que eu sou o primeiro 
guineense, na Guiné-Bissau, que 
cantou o crioulo; que cantou 
crioulo na sua essência. Os cabo-
verdianos que cá estavam e que 
moravam em santa luzia, canta-
vam em crioulo mas dentro das 
suas mornas e coladeiras e, em 
termos do português porque no 
período que eu tentava trabalhar 
na música discutia com as pes-
soas que eu gostava de trabalhar 
na música mas que desejava can-
tar o crioulo, e as mais experien-
tes, que tocavam bem as violas 
,me diziam que não, que o crio-
ulo não dá na música.

Se me verem a fazer um outro 
tipo de actividade agora que 
não é a música é por causa  da 
Guiné-Bissau. Eu estou conven-
cido que fiz o suficiente para 
obter o reconhecimento neste 
país. O que fiz é muito impor-
tante; joguei um papel muito im-
portante no desenvolvimento da 
cultura guineense porque mar-
quei um estilo musical, naquela 
altura os senegaleses, gambianos 
e conacri-guineenses tocavam e 
cantavam … mas quando com-
ecei a cantar fiz todo o esforço 
para que a minha música nãos e 
parecesse com a deles. Quando 
já tocava o suficiente, tinha o 
meu repertório, é que conheci o 
Zé Carlos Schwarz, meu colega 
músio. 

Mas antes de conhecer o Zé Car-
los, eu conhecia um outro ar-
tista chamado Agui Fonseca que 
era filho de pais caboverdianos e 
com quem eu podia aperfeiçoar 
a tocar a guitarra. Tinha que 
aproximar-me dele para me en-
sinar notas mas, tocávamos mor-
nas e coladeiras, músicas de Ro-
berto Carlos e quando regressava 
a casa eu sentava-me sozinho 
aproveitando as técnicas adquiri-
das para trabalhar. 

Assim, quando conheci o Zé Car-
los e na nossa primeira conversa 
disse-lhe que eu tocava e canta-
va o crioulo e ele admirou-se e, 
daí fomos logo à Rádio Nacional, 
onde ele ensaiava, e ele tocava 
músicas negro-americana s e 
deu-me viola para tocar. Toquei, 
cantei e gostou, assim foi que a 
minha vida começou como músi-
co. E, depois tudo foi tão rápido, 
conheci o Zé Carlos em 1968,  e 
na altura a minha vida musical 
estava ligada com a política. 

Não foi por causa da música que 
fui buscar o Zé Carlos, eu estava 
como militante de clandestini-
dade; mobilizávamos as pessoas 
e mandámo-las para zona lib-
ertada mas, depois o Amílcar 
Cabral enviou-nos uma carta em 
que pedia que passássemos a 
enviar pessoas com níveis de pelo 
menos 7º ou 5º ano e, na altura 
andávamos o Cupilum todo e não 
encontravamos. As pessoas com 
o 7º ano eram poucas e, com o 
entusiasmo dos primeiros tempos 
enviámos alguns e no entanto, 
entendemos que não íamos con-

seguir se não entrássemos na 
praça. 

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
Sabes que o poema representa a 
forma de pensar de escritor e, eu 
sou um indivíduo sentimental por 
isso, as minhas músicas são senti-
mentais. Eu não sou muito agres-
sivo na minha forma de expres-
sar; lamento situações, gabo, 
mas nunca agrido. 

A música é a minha vida; gosto 
muito dela. O que me afastou um 
pouco da música foi porque sofri 
muito por causa dela mas é natu-
ral, pois quando fazes uma coisa 
de valor acabas por ter muitas 
inimizades mas, eu não a senti 
assim; chegou uma altura em que 
deparei-me com várias situações 
e decidi abandonar a actividade 
musical e para conseguir isso 
tinha que abandonar primeira-
mente o próprio Estado... e fui 
abrir “ponta” – fazenda. Na al-
tura eu era director de artes e 
cenas porque havia o Conselho 
Nacional de Cultura em que Mário 
de Andrade, primeiro presidente 
da MPLA, era o responsável e tra-
balhávamos juntos.

ALIU bARI

«O que fiz é muito 
importante; joguei 

um papel muito im-
portante no desen-

volvimento da cultura 
guineense porque 
marquei um estilo 

musical»
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Se de facto eu não tivesse grandes 
dificuldades na área da música, 
não a abandonaria, mas mesmo 
assim, de vez em quando, crio 
actividades neste domínio. Na 
música a verdade é tudo, é tudo.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da paz na Guiné-Bissau?
Falamos muito de paz na Gui-
né-Bissau mas, somos nós que 
fazemos a violência. A paz se re-
sume só numa palavra: justiça. 
Em todo o sítio em que não        
existe a justiça, não pode existir 
a paz. 

Hoje na Guiné-Bissau as pessoas 
de bem na época colonial são 
eles os mais coitados, se vejamos 
a maioria de pessoas com bens 
actualmente, não digo que são 
corruptas, mas são duvidosas. O 
que mais estraga o país é quando 
vês um indivíduo sem trabalho a 
construir prédios… onde este in-
divíduo sai com dinheiro, ele o 
fabrica, pergunto? Podes ter bil-
hões e bilhões de dinheiro neste 
país, ninguém questiona a sua 
origem. 

Mas quero dizer-vos que a 
primeira coisa na vida de um ser 
humano é a educação primária e 
a segunda coisa é que a pessoa 
deve ter uma religião, seja qual 
for, para ter o medo de Deus pelo 
menos. Hoje é a vida que nos foi 
obrigado a levar porque esta de-
mocracia que se diz democracia, 
democracia… democracia é para 
a Europa, lá o indivíduo pensa, 
tem já a sua formação e tem a 
consciência do que quer mas, nós 

na Guiné não sabemos o que que-
remos. Para resumir digo: paz é 
a justiça; onde existe a justiça 
reina a paz.

Quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Os votos que eu tenho para a 
Guiné-Bissau vão para os nossos 
governantes, refiro-me ao Presi-
dente da República, Primeiro-
ministro e seus ministros e ao 
Presidente da Assembleia Nacio-
nal, para suicidarem do contrato 
ou para esquecerem os seus in-
teresses pessoais e pensarem na 
Guiné. 
Porque se um presidente trabal-
ha e ao mesmo pensa no seu bem 
pessoal é porque não acredita no 
projecto; mas se fores bom pres-
idente, com certeza o dia em 
que deixarás o poder a tua vida 
estará bem porque trabalharás 
para o bem-estar social mas, se 
cada qual aproveita para o seu 
bem pessoal o país não desen-
volve e não haverá a paz.

No período em que fazíamos ai-
nda a clandestinidade, tínhamos 
pessoas nacionalistas de ver-
dade, que não olhavam para seus 
interesses pessoais; prova disto 
foi na luta armada em que as 
pessoas encontravam-se juntas 
debaixo de tiros, alguém morre 
ali mas aquilo não vos impede 
de pegar as armas e continuar 
a luta, isto revela que esta pes-
soa não quer o dinheiro porque 
se queria não ia morrer mas, é 
porque tem amor na sua pátria e 
tinha um objectivo certo que era 
a independência. 

E, agora o nosso objectivo certo 
devia ser o progresso, mas no 
entanto, não temos em quem 
acreditar. Ninguém confia em 
ninguém. Se tens um problema 
agora em quem vais queixar? 
Não sabes se onde queixas a pes-
soa ali é o próprio chefe da tua 
situação. Não podemos dizer que 
somente a população que é cor-
rupta; existem pessoas que fa-
zem manobras aqui que não são 
brincadeiras; até há uns tempos 
atrás se dizia que existem as que 
possuem barcos de pesca, num 
país pobre como a Guiné-Bissau. 

Mas uma coisa é certa, ninguém 
vai ficar rico na Guiné-Bissau se 
o país não for rico em primeiro 
lugar, porque se tens o dinheiro 
aqui os teus pais são pobres. 
Desde que os ministros roubam 
dinheiro, período em que comia 
dinheiro de qualquer maneira, 
quem foi rico? Ninguém.

ALIU bARI

«Falamos muito de 
paz na Guiné-Bissau 
mas, somos nós que 

fazemos a violência. A 
paz se resume só numa 

palavra: justiça. Em 
todo o sítio em que não        

existe a justiça, não 
pode existir a paz. »
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No meio de pobres não se pode 
enriquecer. Então o problema 
que se coloca aqui é para que 
Deus nos ajude e dê-nos o senti-
mento de começarmos a pensar 
na nossa terra; de termos o amor 
na nossa pátria. Se ganhámos a 
independência foi porque acredi-
távamos mas, agora ninguém 
acredita em nada e se não acre-
ditas o teu projecto não avança. 

Em 14 de Novembro de 1980 a 
Guiné-Bissau encontrava-se mais 
desenvolvido do que Cabo-Verde 
mas, se vemos hoje Cabo-Verde 
nos ultrapassou quantas vezes? 
Porque ali existem as leis, a 
justiça e a disciplina. Eu nunca 
acreditei que existisse no mundo 
um país sem prisão; aqui, a única 
coisa que temos de facto é a aju-
da de Deus, pois se não…se Deus 
quiser, um dia este povo vai-se 
desenvolver mas, nós não vamos 
assistir...o que é triste porque 
quando entregas toda a tua vida 
por uma causa e não vês o fruto, 
é triste. 

Eu faço votos que Deus nos 
ajude, rezamos muito… o trab-
alho que estão a desenvolver é 
bom demais…que continuem. Há 
tempos atrás eu tinha cantado 
que nem todo mundo que fala da 
paz é que tem o interesse para 
que haja a paz no mundo; não é 
toda a boca que fala na paz que 
tem o interesse nela. Se calhar 
os que mais falam da paz são os 
próprios que arruínam o país. 

Vejam só, como o mundo depara 
com muitos problemas: tu estás 

no teu país e andas a atacar o 
país de outro que não tem nada 
contigo alegando só que não está 
a governar bem… o mundo não 
está bem, mundo não está bem.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
Na área musical gostava que hou-
vesse um centro cultural nacio-
nal onde todos os artistas, tanto 
os mais velhos como os novos, 
pudessem ir trabalhar, conviver 
diariamente, com excepção de 
segunda e terça-feira; um lugar 
onde se pudesse beber algo, ou-
vir músicas mais recuadas assim 
como as recentes porque a cul-
tura é o objectivo e fim de vida. 
Temos também gentes que não 
conhecem o valor da cultura; a 
cultura não é valorizada na Gui-
né.

Na fase em que estou agora 
quero ver o meu trabalho, ali 
na agricultura, a avançar. Se o 
governo aceitasse dar emprésti-
mos às pessoas, eu arranjaria um 
tractor de lavoura porque tenho 
um campo enorme para cultivar; 
se conseguir cultivar este campo 
fazerei mais de 90 ou 100 tonela-
das de arroz que pelo menos pos-
sa me ajudar e ajudar também o 
meu povo.

Gosto muito da música mas 
recorri à agricultura como alter-
nativa mas, gosto também muito 
de agricultura.

ALIU bARI
zÉ C. SCHWARz
RECORDAR

Reconhecido como 
sendo pioneiro da 

música moderna 
guineense, 

José Carlos Schwarz      
foi poeta, músico e 

compositor.

(1949 - 1977)
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SAMbALA 
  KANUTÉ

«O meu voto é para que os interesses 
nacionais estejam em cima dos inter-
esses individuais de cada Guineense 
(que a G.B seja sete vezes prioridade 

para cada guineense). Acho que é desta 
forma que podemos contribuir para desenvolvimento 

nacional, para um futuro melhor para os nossos filhos, 
netos e bisnetos. Porque queiramos ou não, um dia ser-
emos todos julgados, sendo assim vale a pena ter razão 

do que ser culpado..»
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VdP: Fale-nos de si, da sua relação 
com a música e do que representa na 
sua vida.
Sou Embaixador da música Afro - 
Mandinga, Sambala Kanuté. 
Sou descendente de toda uma gera-
ção de famílias “Djidiu”. O “djidiun-
dade” ganhou força desde a época dos 
imperadores, quando já havia uma 
necessidade de realçar a posição, a 
tradição africana no mundo. Um dos 
principais papéis dos djidius, é contri-
buir para que haja paz. Antigamente 
os djidius ajudavam os reis a melhor 
se organizarem, aconselhando-os a 
não matar os seus irmãos e quando 
havia conflitos difíceis de resolver os 
djidius iam e conseguiam resolvê-los.    
Mas confrontados com os desafios do 
mundo moderno, já estamos a ir para 
além do que faziam os nossos pais: 
utilização de instrumentos modernos, 
dar concertos em outros países, dar 
espectáculos e cobrar os ingressos e 
utilizar meios sofisticados nas grava-
ções. O que é uma contribuição no 
desenvolvimento da nossa área.

Que causas defende com o seu tal-
ento artístico?
Com o meu talento estou a seguir os 
caminhos que os meus pais me mostr-
aram e acho que é a minha sina de 
nascer Djidiu. A prova disso, são as ac-
tividades que voluntariamente desen-
volvo para além de tocar e angariar 
receitas. Actividades essas que con-
sistem em: divertir pessoas, amansar 
os corações dos homens, mostrá-los 
que a briga não faz parte de civismo 
e também mostrar aos homens que só 
a união e amizade nos pode dar fortu-
na. Uma fortuna invisível, mas maior, 
pois nos permitirá garantir melhor fu-
turo aos nossos filhos e netos.     

Como pensa servir melhor a causa da 
paz na Guiné-Bissau?
Para mim servir a causa da paz, é sac-
rificar a sua vida para paz. Isto porque 
estamos num período conturbado 
(quinti) porque houve uma grande 
falha por parte dos nossos “garandis”, 
por parte daqueles conhecedores que 
têm medo de distanciar, porque, na 
Guiné, ninguém sabe onde saiu, onde 
está e nem para onde vai. Aqui as pes-
soas têm medo da verdade. 
Querendo contribuir, neste domínio, é 
bom se consciencializar dos riscos que 
comporta e estar disposto a dar a tua 
vida para o bem dos teus filhos, dos 
teus netos. Entretanto, se compreen-
derem que a tua missão é para o bem 
de todos, vais poder viver tranquilo. 
Mas, infelizmente há os que não vêm 
as coisas deste lado e podem dificul-
tar muito a missão dos que trabalham 
para a paz.  
Como Djidiu, acho que o que me se-
ria de grande utilidade é um centro 
de comunicação com capacidade de 
cobertura nacional, para lutar con-
tra o desassossego, semear a paz nos 
corações dos guineenses, o que só é 
possível, falando com as pessoas to-
dos os dias.  
Na Guiné-Bissau, é a falta de conheci-
mento que torna as pessoas inimigas 
umas das outras. Porque a falta de 
conhecimento faz com que as pessoas 
não conheçam o valor de relaciona-
mento, dum defunto, dum doente no 
hospital ou de uma pessoa na agonia. 
Um homem com conhecimento sobre 
o valor de tudo isso, será um homem 
de paz.

Quais os seus votos para a Guiné-Bis-
sau em 2011?
O meu voto é para que os interesses 

nacionais estejam em cima dos inter-
esses individuais de cada Guineense 
(que a G.B seja sete vezes prioridade 
para cada guineense). Acho que é 
desta forma que podemos contribuir 
para desenvolvimento nacional, para 
um futuro melhor para os nossos fil-
hos, netos e bisnetos. Porque quei-
ramos ou não, um dia seremos todos 
julgados, sendo assim vale a pena ter 
razão do que ser culpado.

Quais são os seus projectos pessoais e 
para a Guiné-Bissau?
Pessoal, gostaria de ter um meio de 
comunicação sofisticado que me per-
mitiria ser ouvido em todos os recan-
tos da Guiné-Bissau, por isso peço 
a quem tiver meios que me ajude a 
realizar este projecto. Para os que 
não sabem, para ter este conheci-
mento que hoje tenho, o meu pai me 
fez passar por muitas azáfamas (la-
voura, apanhar lenhas para cozinha, 
percorria distâncias em sol ardente 
para buscar cola para ele e tocáva-
mos viola até às 3 ou 4 da manhã). 
Para tal, se conseguir meios para pôr 
a funcionar uma escola de música, 
transmitiria os meus conhecimentos a 
nova geração, acasalando o tradicio-
nal com o moderno e contribuir para 
moderar esta onda de imitação dos 
jovens, porque o que temos a dar em 
termos culturais é muito mais rico.
Contudo, o meu projecto maior é a 
Guiné-Bissau. Quero que os quatro pi-
lares que lhe servem de suporte este-
jam mais firmes e que nunca caiam. E 
que um dia haja brilho em toda a Gui-
né-Bissau, porque cá tenho os meus 
filhos, que um dia terão os seus filhos, 
netos e assim de seguida. 

SAMbALA KANUTÉ
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PATCHE DI RIMA

«Defendo uma sociedade pautada com princípios e valores, 
através de uma cidadania activa e eficaz. Abomino a exclusão 

social, o racismo, a injustiça, a violência, e estarei sempre em-
penhado em defender e lutar pelos 

direitos da Mulher e da criança.
Empenho, amor, sinceridade, fé, humildade, dinamismo, 

amabilidade e auto estima são palavras que eu levo muito em 
conta, e só com elas poderei alcançar e concretizar 

os sonhos que imagino e desejo»
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

PATCHE DE RIMA
VdP: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
Bissau foi a terra onde eu des-
pertei para o mundo da música 
nos meados de Abril do ano de 
2000, incentivado pelo Grupo 
cultural juvenil “Vatos Locos” e 
por Cícero Spencer Gomes .

Na minha primeira participação 
em palco, demonstrei os meus 
dotes musicais, obtendo o 2º 
lugar no concurso de música sob 
o  lema «Como salvar a vida das 
mulheres», promovido pelo FNJP 
e pela FNUAP no Instituto Na-
cional de Cinema de Guiné Bis-
sau. Como exemplo da evolução 
artística, na minha participação 
já no 2º  concurso da música sob 
o lema «Mulher e Desenvolvim-
ento», fiquei em   1º lugar.

Ainda no mesmo ano participei 
com duas faixas da minha auto-
ria na compilação “AFRICA MIX”, 
com resultados importantes para 
conquistar o meu espaço como 
novo artista africano.

Em 2001 tornei-me uma celeb-
ridade no meio da sociedade 
guineense, através da minha boa 
música e de bom carácter, em-
penho e dinamismo. No mesmo 
ano fazia parte da banda musical 
Solo Crioulo, mais tarde Mantam-
beza.
Em 2003, não era apenas só um 
músico promissor da Guiné-Bis-
sau, mas também animador de 
campanhas de prevenções de 
doenças contagiosas, animador 
nas campanhas em matéria de  
defesa das mulheres e as crian-

ças. No mesmo conquistei num 
festival de música, de referência 
nacional e o prestígio para apos-
tar com confiança numa careira 
musical.

Em 2004, fui seleccionado 
num total de 43 jovens, para 
representar a Guiné Bissau no 
festival mundial de juventude 
em Barcelona (Espanha).
Em 2005, iniciei o meu 
primeiro projecto artístico 
que culminou com lançamen-
to do álbum «Genial Amor» 
promovido pela editora Son´s 
de África, juntamente com 
produtor musical Tino Mc.
Genial Amor abriu portas, sem 
dúvidas, para uma careira ge-
nial na afirmação para o  mer-
cado internacional.

Em 2006, fui o mentor e o 
produtor executivo da primei-
ra colectânea da música 
moderna Guineense projecto 
“GUINÉ NO CORAÇÃO” e com di-
gressão na Península Ibérica.
Em 2007 regressei ao meu país na-
tal para apresentação do álbum 
genial amor e foi um sucesso. 
Nesse mesmo ano fui nomeado 
pelo Parlamento Nacional Infantil  
do Instituto Nacional de Mulher e 
Criança e a RENAJ - Rede nacio-
nal das associações juvenis como 
Embaixador de Boa Vontade para 
crianças e adolescentes. Ainda 
no mesmo ano fui autor e com-
positor da banda sonora do filme 
«Raid harley Davidson Guiné-Bis-
sau 2007» e compositor oficial do 
hino no torneio da zona 2, Taça 
Amílcar Cabral.
Em 2008, pela primeira vez na 

história da Guiné-Bissau, fui 
mentor e produtor executivo da 
colectânea musical projecto Hor-
izonte.
No ano 2009, fui conhecer mais  
palcos internacionais: PARIS, 

EVREUX, RUEN, BARCELONA, MA-
DRID, BILBAO, ALMERIA, FARO, 
ALBUFEIRA,LISBOA, COIMBRA, 
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, 
FORTALEZA, LUXEMBURGO, CO-
PENHAGA, HAMBURGO, ROTER-
DAM, DAKAR ZIGUINCHOR SAMINI, 
ILHA DE PRAIA,ILHA DE SAL,ILHA 
DE BOAVISTA.

EM 2010, após profunda reflexão, 
fiz uma viagem profunda em prol 
de construção para o progresso 
para o povo, para a paz e para 
o desenvolvimento. Enfim, um 
autêntico hino nacional, e com a 
nova criação do novo estilo mu-
sical «SIKÓ», que é para mim o 
renascimento da nova identidade 
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E a minha relação com a mu-
sica...Sou um mensageiro, que 
faz da música um instrumento 
que divulga a cultura e a paz. A 
minha intenção é de fazer uma 
boa música sempre no sentido 
positivo, como amante da paz.
A música faz parte do meu dia-
a-dia e representa um marco 
histórico na minha vida e sim-
boliza uma vitória para mim.

Que causas defende com o seu 
talento artístico? 
Como artista, luto para que o 
mundo inteiro viva uma cultura 
aberta e participada, preser-
vando os valores tradicionais e 
culturais de cada etnia, sabendo 
sempre quem fomos e quem so-
mos. Acreditar nas nossas ca-
pacidades, fundamentalmente 
acreditar na nossa iniciativa 
artística, desde as mais simples 
às mais importantes, e criação da 
letra da música até à reprodução 
de um álbum. Com o meu papel 
artístico e como pessoa, con-
sidero a carta internacional dos 
Direitos Humanos, o instrumento 
de maior valor para humanidade.

Defendo uma sociedade pautada 
com princípios e valores, através 
de uma cidadania activa e eficaz. 
Abomino a exclusão social, o rac-
ismo, a injustiça, a violência, e 
estarei sempre empenhado em 
defender e lutar pelos direitos da 
Mulher e da criança.
Empenho, amor, sinceridade, fé, 
humildade, dinamismo, amabili-
dade e auto estima são palavras 
que eu levo muito em conta, e só 
com elas poderei alcançar e con-

cretizar os sonhos que imagino e 
desejo.
 
Como pensa servir melhor a cau-
sa da paz na Guiné-Bissau ? 
Através da minha música, porque 
é o instrumento mais eficaz na 
divulgação da cultura da paz. 
Pretendo dar um enorme con-
tributo para o nosso país, que 
é o sonho de qualquer patriota, 
dever de um bom nacionalista 
(fidju di tchom). E, para isso, 
não  podemos vacilar no que diz 
respeito à Guiné-Bissau, melhor  
lutarmos sempre com a nossa   
inofensiva mas poderosa arma 
em busca do sossego e de sabura 
para o nosso povo  martirizado.
 
Quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Faço votos que a Guiné-Bissau 
encontre uma alternativa.
Que haja a verdadeira paz, cida-
nania, justiça, democracia rumo 
ao desenvolvimento, e que os 
governantes tenham sentido do 
Estado para servir o país e para 
estar à altura de responder às  
exigências dos desafios do milé-
nio.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau
Fazer crescer a minha editora 
(Guiguy Records).
Reforçar o panorama musical na-
cional, promover a descoberta e 
valorização dos novos músicos,  
aumentar a competitividade da 
música guineense no mundo fora, 
participar na promoção da uni-
dade nacional e reconciliação em 
prol de desenvolvimento através 

da música, abastecer o mercado 
guineense e internacional com as 
músicas da Guiné Bissau, incenti-
var a produção local e abasteci-
mento do mercado discográfico.

Si  nó pui 1 son no kaba ku konfuzons
Sintidu na kumpu tchon
No ka para matasson
Pabia anós tudu i ermons
Fidjus di  1 djorson
Mon na mon pé na tchon
Nó balura nó tradisson
Nó tem dur dé pubis só
Ku  kansa tchora mortuss  na sukuroo
Ké nha tchóss na fidi bóssss
 
Estim larga arma 
Para kria drama
Solusson ikumpu terra   ref.
No pega kaneta 
No uni tarbadja
No firmanta paz ku djustissa
 
Arma i só tristeza guerra 
I só miseria probreza 
Pa vida i  terna nó pega kaneta
Nó uni nó tarbadja nó firmanata 
Paz   ku justiça
 
 Guiné sta na eminencia
Di tchamadu un stadu falahadu
Pabia bó panha ideal 
Di kabral bo ratidjaló
Palabra di ordem iera
Unidadi luta ku progresso
Aós nósta na retrocesso
Matança vigança injustiça
Odios ku kalunias inventonas
Ku intentonas golpe di sta du ganha 
força
Força di arma ganha fama nó guiné 
bu tem ku tene paz
 
Estim larga arma 
Para kria drama
Solusson ikumpu terra   ref.
No pega kaneta 
No uni tarbadja
No firmanta paz ku djustissa
 
Koitadi kilis ku sta na m´bera
Diritu humano tem ku rispitadu
Djintis tem ku para matadu
Ki ki i di tchon i pa pui sintidu

By. Patche di rima 
Portugal 20.07.2010

PATCHE DE RIMA
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

MIMITO

VdP: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
Chamo-me Ademir Lopes, conhe-
cido por Mimito.
Sou músico, compositor e instru-
mentista; canto, toco piano, sin-
tetizador e guitarra.
Sou produtor e técnico de estú-
dio de áudio.

A minha relação com a música 
define-se em duas palavras: 
paixão e fidelidade.
Quero dizer com isto que a músi-
ca é a minha fonte de inspiração 
na vida, em toda a sua dimensão; 
acompanha-me sempre e é com 
ela que vivo o meu dia-a-dia, de 
forma intensa e apaixonada.

Sendo o sexto filho de uma 
prole de dez, a minha carreira 
começou com uma infância musi-
cal, na qual fui membro de uma 
“banda familiar de garagem”.

Aprendi, ainda na infância, a 
apreciar músicas de vários es-
tilos, como a africana, latino-
americana e brasileira em par-
ticular pois, os meus pais eram 
grandes amantes da música, che-
gando até a importar discos que 
não havia no mercado português. 
A morna de Cabo-Verde e o fado, 
são também dois estilos que fica-
ram vincados na minha memória. 
Fui, desde cedo, influenciado 
pelo irmão César Augusto, então 
vocalista do conhecido conjunto 
musical “Juventude 71”, da Gui-
né-Bissau.

Mais tarde, já na adolescência (a 
partir dos meus 15 anos sensivel-
mente) entrei em contacto com 
a música anglo-americana e o 
reggae. Pela mão da minha irmã 
Adénis, passei a ouvir música 
Rock (Beatles, Pink Floyd, Rolling 
Stones, Barclay James Harvest, 
The Doors, Dire Straits, Sting….), 

música Pop, Disco Sound (Bee 
Gees, Donna Summer, ABBA, Kate 
Bush…), Soul, e na esfera reggae, 
Bob Marley, Peter Tosh e Jimmy 
Cliff.
O Jazz e o Blues aparecem final-
mente no meu horizonte musical 
e tornam-se complementos fun-
damentais na minha caminhada 
e na minha incessante busca de  
aprendizagem e saber.

Não posso deixar de referir o 
músico e cantor Aerton Lopes, 
o mais novo dos meus irmãos, 
como um grande companheiro e 
conselheiro nas minhas andan-
ças, desde a primeira hora.  
Em termos de experiência acom-
panhei, como instrumentista 
vários cantores guineenses, como 
o Manecas Costa, a Eneida Marta, 
o Justino Delgado, o Rui Sangara 
e também de outras naciona-
lidades; actualmente integro a 
banda “Tabanca Djaz”.
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Trabalhei numa grande empresa 
produtora e gravadora de áudio 
e vídeo, a AndinosPro Lda, como 
assistente do grande e conhecido 
engenheiro de som e produtor 
Jorge Cervantes, que dispensa 
apresentações. Faço notar que 
esta empresa produz os trabal-
hos dos mais reconhecidos artis-
tas angolanos e cabo-verdianos. 
Tive também o privilégio de 
conhecer e trabalhar ao lado de 
outros grandes produtores de 
música, de vários estilos, entre 
os quais música africana, portu-
guesa e latina.

Fui o produtor do segundo álbum 
do Lajosa (álbum que não che-
gou a ser editado por motivos 
de saúde do cantor), do disco 
estreia do artista Piko (álbum 
Piko Ka N´Porta), de três temas 
do mais recente álbum do cantor 
Atanásio (Tchuba, Tchon di Pepel 
e Gamá) e co-produtor do último 
álbum da conhecida e talentosa 
cantora Eneida Marta. 

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
As causas que defendo, tanto 
no mundo artístico, como na 
sociedade em geral são: a paz, 
a tolerância e o respeito pelas 
diferenças quer sejam raciais/
tribais, quer sejam culturais ou 
de confissão religiosa.

Como pensa servir melhor a 
causa da paz na Guiné-Bissau? E 
quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Bem sei que para a generalidade 
dos músicos, a principal “arma” 

de combate pela paz e harmonia 
é a música, na medida em que, 
com ela é possível lançar desa-
fios e sensibilizar não só o povo 
mas também a classe política, no 
sentido de alterar a sua mentali-
dade e conduta.

Sabemos que para fazer esse 
povo feliz não é preciso muito... 
Basta que haja paz, um serviço 
de saúde de boa qualidade, efi-
ciente e acessível a todos os 
guineenses, complementado por 
uma rede de saneamento básico 
por todo o país. Para além disso, 
também é necessário desde já, 
a implementação de um ensino 
público de qualidade. 

No meu caso concreto, para 
além disso, vou apelar a todos os 
guineenses, para que tenham e 
demonstrem um amor abnegado 
à pátria; é por demais sabido que 
tudo o que gravita em torno do 
amor é salutar, abençoado, tem 
bases sólidas e dá frutos dura-
douros. Só com esse amor à pá-
tria é possível contribuir para o 
desenvolvimento, prosperidade 
e instauração da paz definitiva 
na Guiné-Bissau.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
Os meus projectos para a Guiné 
passam essencialmente pela área 
da cultura. Isto quer dizer que 
gostaria de, num futuro próxi-
mo, produzir e gravar álbuns de 
diversos artistas guineenses, de 
forma a divulgar a nossa cultura; 
demonstrar ao mundo inteiro que 
temos muita coisa positiva a ofe-

recer, seja em termos de artistas 
da nova geração, seja de valores 
já confirmados no mercado. 

Para concretizar esse desejo, es-
tou na fase final de construção 
de um estúdio de gravação áu-
dio e fundação da minha própria 
produtora de música. Esse es-
túdio tem uma dimensão ra-
zoável, será equipado conveni-
entemente e proporcionará um 
ambiente intimista e agradável a 
todos que aí quiserem trabalhar 
comigo. Tenho a certeza de que 
com a minha experiencia como 
técnico, músico e produtor, esse 
estúdio permitirá realizar e ob-
ter excelentes resultados. Se 
tudo correr conforme o calen-
darizado, entrará em funciona-
mento em finais de Julho.  Fica 
aqui a promessa de comunicar a 
data de abertura do “Kalaboka 
Studio” no meu blog do Face-
book.
Com os melhores cumprimentos 
e votos de muito sucesso.

«vou apelar a todos os 
guineenses, para que ten-

ham e demonstrem um 
amor abnegado à pátria; 
é por demais sabido que 

tudo o que gravita em torno 
do amor é salutar, aben-

çoado, tem bases sólidas 
e dá frutos duradouros. Só 

com esse amor à pátria é 
possível contribuir para 

o desenvolvimento, pros-
peridade e instauração 

da paz definitiva na Guiné-
Bissau.»

MIMITO
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

VdP: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
Falar de mim… Eu sou Binhan. 
Somente Binhan,  e  mais nada.
Para mim a música é a melhor 
coisa deste mundo e desta vida. 
Quando faço música sinto que 
estou fazendo arte, uma coisa 
que tem vida e que estou num 
trabalho que me dá alegria e 
tudo o que preciso ter. Quando 
estou aborrecido, canto; toco e 
fico mais aliviado, esquecendo 
muitos problemas. Por isso, digo 
que para mim a música é vida.

Que causa defende com o seu 
talento artístico?
Com o meu talento defendo a 
causa nacional. Os meus con-
teúdos musicais baseiam-se na 
paz, um pouco de amor e de 
política… Canto a sociedade em 
geral, a juventude.

Como pensa servir melhor a 
causa da paz na Guiné-Bissau?
Uma das bases para a paz é o 
diálogo e um bom senso para 
com o companheiro. Ajudar 
quem podemos ajudar é con-
struir a paz. Mas, quando fala-

mos da paz em termos gerais, 
parte do princípio da justiça. Se 
não há justiça não pode haver 
o perdão e nem a paz, razão 
pela qual deverá existir uma 
boa justiça para que quando 
uma pessoa errar seja feita uma 
justiça condigna ao ponto de re-
conhecer realmente o seu erro 
pedindo desculpas do fundo do 
coração, e seja perdoada, fa-
zendo assim as pazes. Digo out-
ra vez mais que a paz parte da 
justiça.

Quais os seus votos para a Gui-
né-Bissau em 2011?
Eu penso que a Guiné-Bissau já 
tomou o rumo certo. Vamos em 
frente; o governo tem que tra-
balhar, aliás, como tem estado 
a trabalhar; os Guineenses têm 
que mudar de mentalidade, 
começando a pensar em coisas 
positivas para a Guiné-Bissau. 
Os jovens têm que ter emprego, 
penso que vão ter… Os meus vo-
tos este ano para a Guiné-Bissau 
resumem-se assim: que o país 
vá para frente.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
O meu projecto pessoal é a 
preparação do meu disco que 
já está em curso. Já iniciei as 
gravações, vou fazer uma parte 
aqui, na Guiné-Bissau, e a out-
ra parte, em princípio, em Es-
panha. Este sim é o meu maior 
projecto de momento que tam-
bém é um merecido projecto 
para a Guiné.

bINHAN

«Defendo 
a causa 

nacional.
(...)

Ajudar 
quem 

podemos 
ajudar é 

construir 
a paz»
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VdP: Que causas defende com o 
seu talento artístico?
Como mulher e por causa do tra-
balho que desempenho em prol 
do desenvolvimento - promov-
endo sobretudo os direitos das 
mulheres e crianças - defendo 
as causas dos mais vulneráveis 
e também procuro transmitir - 
através da minha música - alguns 
valores que ao longo dos anos te-
mos perdido; da indentidade, da 
unidade, do amor próprio, da es-
perança, da determinação e cor-
agem para enfrentar e vencer os 
problemas em geral pessoais e do 
país e não só. Defendo as causas 

de um país 
que precisa 
ser reer-
guido pelos 
seus própri-
os ‘filhos’, 
mas que por 
um motivo 
ou outro, 
passaram a 
desacredi-
tar que é 
p o s s í v e l . 
Definitiva-
mente, a 
minha men-

sagem é de esperança.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da paz na Guiné-Bissau ?
Acredito que um dos maiores 
interlocutores da paz sejam os 
artistas, mas também as mul-
heres, companheiras dos homens 
que pegam nas armas e atiram. 
E se começássemos a intervir 
de maneira mais eficiente, im-
pedindo que os nossos maridos 
o façam? Bem, se calhar estou a 
ser polémica. Por enquanto limi-
to-me a responder a pergunta 
afirmando que penso servir a paz 

através da música e da influên-
cia das minhas opiniões, uma vez 
que, a partir de momento em 
que somos artistas, temos adep-
tos, somos ouvidos e podemos 
mudar atitudes através das nos-
sas mensagens. As muheres - as 
que podem mudar lembra? - es-
sas vão ouvir-me de certeza!

Quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Um ano de novas conquistas, um 
ano em que através da cultura 
possamos mudar a imagem do 
país.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
Montar uma escola de artes para 
crianças, continuar o meu trab-
alho de 
o comunicação para o de-
senvolvimento e quem sabe, 
gravar e lançar mundialmente 
o meu tão desejado e tão solic-
itado álbum a solo, para me jun-
tar ao amigos e colegas músicos 
guineenses que ‘ao sol’ têm trab-
alhado para dignificar a nossa na-
ção no mundo, aos quais aprovei-
to para dizer: BRAVO!

KARYNA GOMES
«Com a música podemos nos 

tornar realmente um dia inde-
pendentes. Podemos trazer a 

nossa história, o nosso orgulho, 
conhecer quão é grande a nossa 

presença neste mundo. A música 
pode mudar as mentalidades que 

foram envenenadas aos longos 
dos anos.»
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

GOGUI EMbALÓ

VdP: Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida. 
Chamo-me Fernando Jorge Em-
baló, mas sou conhecido no meio 
artístico e por amigos por Gogui. 
Tenho 39 anos, sou casado, vivo 
actualmente em Portugal ( Lis-
boa). Sou músico, actualmente 
estou a concluir a minha licen-
ciatura em economia no Instituto 
Superior de Economia e Gestão 
(ISEG).
A minha relação com a música 
é indescritivel. Ela é a minha 
essência, o meu suporte em to-
dos os aspectos, enfim,  é uma 
extensão de mim mesmo, como 
se fosse um filho, quando entra 
na tua vida nunca mais sai. Já 
repararam que nao estou a fa-
lar de uma profissão, mas sim de 
uma personalidade algo trans-
cendente. Enfim, é dificil falar 
de uma relaçao contigo mesmo. 

Naturalmente sou músico e vivo 
e respiro a música, a sua beleza 
conforta-me e alimenta-me.
Como músico, tive a sorte de re-
lacionar-me com pessoas mara-
vilhosas de quase todo o mundo: 
guineenses, PALOPs, outras na-
cionalidades, para não estar a 
chamar os nomes, e  isso me en-
riqueceu bastante. Considero-me 
por isso um previlegiado.

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
A música é harmonia, beleza, 
amor, comunicação, tolerância… 
a vida, entao são estas causas 
que eu defendo, e ponho o meu 
talento artístico ao serviço da 
música, pois sei que em cada 
melodia estarei a contribuir para 
um mundo melhor.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da paz na Guiné-Bissau ?

Continuar a fazer a minha músi-
ca, acho que não poderia estar 
melhor posicionado para ajudar 
nesta causa. E como todos os 
guineenses, respeitar as diferen-
ças que nos enriquece, e interi-
orizar completamente a cultura 
de tolerância e diálogo.

Quais os seus votos para a Guiné-
Bissau em 2011?
Paz, estabilidade, e rigor na coi-
sa pública. Ja seria muito posi-
tivo para o país.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissa.
Tenho um projecto de vida com a 
música, e neste momento estou 
a finalizar a minha licenciatura  
em economia. Pretendo regres-
sar ao meu pais dentro de algum 
tempo, oferecendo a minha dis-
ponibilidade para contribuir, aju-
dar a arrumar a casa.

«A musica é 
harmonia, 

beleza, amor, 
comunicação, 
tolerância … a 

vida, entao são 
estas causas 

que eu 
defendo»
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AzY MONTEIRO
VdP: Fale-nos de si e da sua rela-
ção com a música e do que ela 
representa na sua vida. 
Meu nome é Azevedo Moreira Fon-
té, conhecido no mundo da musi-
ca com AZY MONTEIRO. Sou uma 
pessoa portadora de deficiência 
física, facto que me encoraja 
muito e que me torna mais forte 
para ser o homem que sou! Can-
tor com muito orgulho,humilde, 
honesto amigo irmão de todos e 
todas...

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
Primeiro defendo o meu povo, da 
Guiné-Bissau, porque não é res-
peitado pelo poder político e pe-
los militares.Depois defendo os 
mais desfavorecidos, sobretudo 
os portadores de defeciências  
e outras doenças espalhadas no 
mundo, que ainda certas pes-
soas não os sabem respeitar, nem  
lhes sabem dar o devido valor. 
Acho e considero isso complexo e 
pura  e simplesmente ignorância,  
pois todos os seres humanos no 
mundo têm valor e um papel no 
mundo para exercer.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da Paz na Guiné – Bissau? 
Dar conselhos aos homens e mul-
heres Guineenses através das 
minhas músicas, para se unirem 
porque somos filhos da mesma 
mãe que é a GUINÉ-BISSAU. Que 
acabem com ódios, que deixem 
de cinismo e que trabalhem para 
o bem estar da pátria que nos 
viu nascer a todos. É preciso que 
haja entendimento em todos os 

sentidos, sem falsidades, que 
saibam conversar sem ofensas, e 
sem intrigas porque aquele povo 
humilde merece muito respeito.

Quais são os seus votos para a 
Guiné - Bissau em 2011? 
Os meus votos é que desejo uma 
reconciliação verdadeira, respei-
to entre todos os políticos, nada 
de racismo, respeito ao povo que 
votou neles. Que haja uma ver-
dadeira paz e que os próprios 
GUINEENSES saibam resolver os 
seus problemas sem interven-
ção de terceiros, para  que o 
mundo saiba que somos capazes 
e que somos mesmo porque a 
GUINÉ BISSAU  tem vários quad-
ros que não são aproveitados, 
dada à situação politica que vi-
vemos. Imagina uma pessoa com 
a sua formação, regressa à pátria 

para ir servir a nação  e tem de 
militar num partido para poder 
trabalhar ou ter um familiar na 
politica. Isto é completamente 
inadmissível e lamentável. Espe-
ro que mudem a mentalidade e 
que saibam aproveitar qualquer 
quadro desde que essa pessoa 
apresente o Diploma. 

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné – Bissau? 
O meu projecto pessoal é um dia 
voltar à minha pátria, continuar 
a minha carreira e fazer algum 
negócio. E apoiar, claro, todas  
as ONG e ASSOCIAÇÕES, pois só 
assim me sentirei realizado. 
VIVA A GUINÉ-BISSAU!
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

GUTO PIRES

VdP: Fale-nos de si e da sua rela-
ção com a música e do que ela 
representa na sua vida.
A música sempre fez parte da 
minha vida. Desde os anos 70 
participei em diversos projectos, 
entre os quais o grupo Issabary, 
do qual fui co-fundador em 1983.
Posteriormente participei nas Or-
questras Sons da Lusofonia e Sons 
da Fala, junto de músicos de di-
versas origens. Com todos os gru-
pos viajei por vários continentes.
A música é o meu Respirar.
A minha Alma.

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
Defendo todas as causas que 
envolvam a resolução dos prob-
lemas humanos.

Como pensa servir melhor a cau-
sa da Paz na Guiné – Bissau?
Cantando e actuando sempre, 
dentro das minhas possibilidades, 
para honrar mensagens diversas 
de paz e prosperidade para a 
Guiné – Bissau.
Que o Polon sorria sempre.

Quais são os seus votos para a 
Guiné - Bissau em 2011? 
Que o progresso para todos 
avance de mãos dadas com a Paz.
Que a água dos rios e mares corra 
eternamente límpida.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné – Bissau?
Divulgar junto das diversas cama-
das  sociais os meus conhecimen-
tos musicais e humanos, resul-
tantes da experiência adquirida 
ao longo dos anos.
O espírito todo: que uma mão le-
vantada signifique apenas sauda-
ção e esperança. 
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DJIPSON
VdP – Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida. 
Sou cantor, compositor, arran-
jador, músico multi-instrumen-
tista e produtor, nascido na Gui-
né-Bissau na época colonial, nas 
Ilhas dos Bijagós. Vivo em Lisboa 
(Portugal) há 21 anos.

Gravei 6 cd’s de originais com 
vários sucessos internacionais, 
músicas que tiveram sucesso nos 
PALOP, em França, nas Caraíbas, 
em Portugal, entre outros países. 
Países onde já actuei como ca-
beça de cartaz, sempre com 
muito sucesso. Sou músico de 
estúdio,já gravei e participei em 
90% das gravações da música af-
ricana feita em Portugal.  

Que causas defende com o seu 
talento artístico? 
A música é a minha arte de expri-
mir o som e dar emoções fortes 
aos ouvintes. Defendo o amor, 
cantando o romance, a paz e a 
liberdade, com o objectivo de 
transmitir e dar emoções a todos 
e alegrar corações.  Fazendo todo 
o mundo reflectir sobre o amor, 
pois quem nao tem amor nao 
tem nada. Muitos afirmaram que 
reconquistaram grandes amores 
através das minhas canções.Tudo 
na vida deve ser feito com muito 
amor e carinho para que haja paz 
e  pensamento positivo. 
 
Quais são os seus votos para a 
Guiné-Bissau em 2011?
Meu desejo é que sejam construí-
das mais escolas e hospitais. Um 

central eléctrica, boas condições 
para os artistas e os futebolistas, 
mais meios de transporte, mais 
emprego...enfim, a reconstrução 
do país. Temos riquezas que de-
vem ser exploradas, como o tur-
ismo.

Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau?
Pretendo gravar cd´s com par-
ticipação de grandes nomes da 
música da Guiné, de ensinar 
música aos jovens, abrir um mu-
seu casino e uma escola privada 
de música.

“SAKUR-SAKUR”

Sakuram sakuram bim 
sakuram de´II povo sabe 
alegre q 1 dia corda triste 
e´ odja cara estranhos 
medunhos grito pali tur-
menta pa la familia sepa-
rados ndeissan djintis muri 
oh sakur sakur deus si bu 
sta na ceu bim salbano 
bim djudano tempacensa 
III si no djunta mon no 
ntinde kumpanher sabi 
na tem kusas na muda 
amor amor amor sufri 
sufri oh,urdumunho lanta 
e discubri susudade,ne 
sociedade k kada kim ta 
puxa braza pa si mistida iv 
sakur sakur no horisonte no 
ocidente zona sentro,na sul 
sakur  
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

KAbUM

«Um artista não deve defender outras causas, que não sejam 
aquelas para o desenvolvimento da humanidade. 

Por isso, como actor de teatro e humorista, através de repre-
sentações interventivas, procuro partilhar a minha forma sim-

ples de estar perante as duras exigências do quotidiano; pro-
curo sempre transmitir mensagens positivas, ao mesmo tempo 

que vou animando a plateia. E na música faço o mesmo, em-
bora de maneira diferente. Em todas as minhas contribuições 

artísticas, procuro elevar os valores da fé no esforço individual 
e da esperança num mundo cada vez mais interdependente. »
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VdP – Fale-nos de si, da sua rela-
ção com a música e do que rep-
resenta na sua vida.
Em boa parte também cresci 
brincando nas ruas com os cole-
gas, durante as horas livres das 
tarefas próprias da idade. Foi 
numa dessas brincadeiras que 
aos 11 ou 12 anos, comecei a 
participar como percussionista, 
usando latas no lugar dos tam-
bores, para o delírio das meninas 
que adoravam dançar nas noites 
mais favoráveis, ao som dos típi-
cos ritmos da costa ocidental af-
ricana. 

O salto seguinte, foi integrar no 
grupo de teatro Nha Amanha, 
não só como percussionista, mas 
também como actor, no qual 
contribuí para muitos sucessos, 
sobretudo nos concursos do Car-
naval. 

Em benefício dessa notoriedade, 
comecei a ter de facto, caminho 
aberto para o início duma car-
reira enquanto artista profis-
sional, passando cada vez, por 
grupos teatrais mais conhecidos, 
tais como: Netus di Kansala, onde 
para além de artista, desempen-
hei alguns cargos de responsabi-
lidade; Chama da Revolução; até 
chegar ao mais prestigiado de to-
dos os grupos teatrais guineens-
es, o Ballet Nacional Pátria Ama-
da, para viajar meio mundo em 
actuações de sucesso.

Importa neste ponto referir que 
do teatro tradicional guineense, 
assim como quase em toda Áfri-
ca, faz sempre parte a vertente 
dança. Portanto todos os grupos 

contam sempre com uma peque-
na banda de percussionistas.
Com os anos de experiências 
gratificantes, passei a colaborar 
com vários grupos musicais como 
percussionista, com destaque 
para o Super Mama Djombo.

Enquanto actor, tive participa-

ções em programas humorísticos 
de enorme sucesso nas rádios na-
cionais e na televisão, onde tam-
bém fui precursor, como protago-
nista na publicidade para várias 
instituições.

A partida para Cabo Verde em 
1992, serviu para durante mais 
ou menos uma década de estadia 
nas ilhas, colaborar com conheci-
dos nomes da música cabo-verd-

iana, como: Ildo Lobo, Orlando 
Pantera, entre outros.
Através de um concurso público 
para actores, consegui seguir via-
gem para Portugal, onde ainda 
hoje resido e trabalho, para logo 
integrar a companhia Clara An-
dermat, em tournées ainda com 
o último a decorrer, e colaboran-
do com várias outras companhias 
teatrais. 

Como músico, são mesmo incon-
táveis as actuações em Portu-
gal e no estrangeiro, ao lado de 
agrupamentos e nomes, com re-
alce para Manecas Costa e Eneida 
Marta.

Para mim, talvez com algum ex-
agero, a música representa tudo. 
É como profissional da música 
que ganho os rendimentos, para 
garantir um futuro melhor aos 
meus filhos; e é com a música 
que vou me sentindo realizado 
como homem, dando a minha 
contribuição para o desenvolvi-
mento.        

Que causas defende com o seu 
talento artístico?
Um artista não deve defender 
outras causas, que não sejam 
aquelas para o desenvolvimento 
da humanidade. Por isso, como 
actor de teatro e humorista, 
através de representações in-
terventivas, procuropartilhar a 
minha forma simples de estar pe-
rante as duras exigências do quo-
tidiano; procuro sem pre trans-
mitir mensagens positivas, ao 
mesmo tempo que vou animando 
a plateia.

KAbUM
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

TINA
 E na música faço o mesmo, 
embora de maneira diferente. 
Em todas as minhas contri-
buições artísticas, procuroele-
var os valores da fé no esforço 
individual e da esperança num 
mundo cada vez mais interde-
pendente. 

Como pensa servir melhor a 
causa da paz na Guiné-Bissau?
Começando por ser feliz na 
relação comigo mesmo, nas 
relações no seio da minha famí-
lia, e assim criar um ambiente 
pacífico a minha volta, para 
um relacionamento também 
saudável com os meus colegas 
de profissão. Nunca ambicionar 
coisas que por razões óbvias, 
ainda não fazem parte do meu 
domínio ou do meu alcance. 
Penso que é desta maneira, na 
base dos bons exemplos, que 
poderei aproveitar o interesse 
do público, para melhor passar 
as devidas mensagens de paz.  

Quais são os seus votos para a 
Guiné-Bissau em 2011?
Os meus votos são em primeiro 
lugar, de um ano com menos, e 
se possível sem as tais peque-
nas intrigas políticas, que de-
pois acabam em pequenos 
conflitos armados, mas com 
grandes danos no caminho para 
um futuro de prosperidades na 
nossa sociedade. 

E em segundo lugar, para que 
haja mais e melhores iniciati-
vas culturais, sendo a cultura 
como todos nós sabemos, um 
dos fundamentais factores, 
para o desenvolvimento dos 

povos.

E aqui aproveito também para 
saudar e desejar de forma 
particular, os meus profundos 
votos de sucessos, a todos os 
colegas que trabalham nas de-
ferentes rádios no país, com 
as dificuldades pessoais e ma-
teriais que se conhecem, para 
a divulgação das mensagens de 
paz e de esperança.  

Quais são os seus projectos 
pessoais e para a Guiné-Bissau?
Os já longos anos na diáspora, 
proporcionaram-me e ainda 
bem, a aprendizagem de mui-
tas técnicas com outros percus-
sionistas, de vários cantos do 
mundo, o que também vai-me 
permitindo ajudar na formação 
de outros percussionistas. 

Logo que possível, tenciono re-
gressar a minha terra natal, e 
diligenciar no sentido de puder 
partilhar essa experiência acu-
mulada, ensinando os interes-
sados nesse importante instru-
mento da nossa música e da 
nossa cultura.

Até porque costumo colabo-
rar em diversos projectos com 
pessoas capazes e dispostas a 
apoiarem com alguns meios, se 
um dia decidir avançar com a 
iniciativa. E seria óptimo que 
da parte das autoridades com-
petentes, haja uma inequívoca 
vontade, para começar. Vamos 
ver.   

KAbUM

Como instrumento 
musical, a tina 

consiste num alguidar 
com água, onde se em-

borca um cabaz. Com as 
mãos, assim como se 

toca o tambor, se toca 
também a tina. O som é 

mais suave, 
mais maternal...

Como identidade cul-
tural,  a tina é música 

e dança tradicional,, 
onde os garandis são 

quem faz a festa. 
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DALAU 
UCHA

VdP – Fale-nos de si, da sua 
relação com a música e do 
que representa na sua vida. 
É uma relação de cum-
plicidade longiqua.
Para mim é como uma 
dádiva de Deus, pois
desde mto novo que toco.
A  música represen-
ta um pedaço de mim.
Não ha palavras para des-
crever a sensação positiva 
que banha em mim.
É como um oceano infindavel 
sem turmenta, um ceu azul 
com tantas estrelas cintilantes

Que causas defende com 
o seu talento artístico? 
A causa que defen-
do é a cultura dum povo, 
porque a musica que faço 

representa algo de bom.

Como pensa servir melhor a 
causa da paz na Guiné-Bissau? 
A paz para mim é primor-
dial para a estabilidade da 
nossa terra por isso a mensa-
gem mais directa é através 
da música. Sendo a música a
manifestação cultural, e a forma 
mais sensivel de transmitir a paz.
Amúsica faz esquecer o que
de negativo aconteceu. 
Essa é a tonica.              

Quais são os seus votos para 
a Guiné-Bissau em 2011? 
Faço votos que a Guiné-Bis-
sau ande com os seus pro-
prios pés.. E que haja a paz 
efectiva...é um bem essencial..
É imperativa para a nossa terra.

Oxalá que Deus nos prote-
ja e que este ano cimente 
para sempre a paz que bem 
o P r e c i s a m o s . .
Quais são os seus projectos pes-
soais e para a Guiné-Bissau? 
Tenho vários projectos pes-
soais e também de grupo.
Contamos com o reagrupamento 
do ex grupo África Livre, onde 
sou elemento com Manecas Cos-
ta, Nelson Costa, Justino Del-
gado, Djanuno Dabo,Tony Dudu, 
Antão Martins, entre outros.
Para este ano tenho várias 
produções de eventos, já 
marcados. Também tenho 
várias parcerias empresariais.
Enfim, este ano promete  boa sorte.

«A paz para mim é pri-
mordial para a estabi-
lidade da nossa terra 
por isso a mensagem 

mais directa é através 
da música. »
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

«Posso dizer que a música faz parte da minha vida, pois todas as células 
do meu corpo são musicais. O meu coraçao é musical e o meu cérebro 
também. 
A musica á a minha arma de luta, uma  luta pacífica a favor dos desfa-
vorecidos.

Como todos sabem que a musica ou o talento musical é um bem que 
Deus dá a pouca gente, por isso mesmo este poder precioso deve ser 
bem empregado para o bem do povo. Eu sinto-me bem em fazer música 
para o povo e pela paz!

Gosto de dar o o meu contributo sobretudo na educação infantil, porque 
uma criança bem educada, com uma educação ligada à arte e música 
poderá no futuro ser um homem são e solidário, e educado em matéria 
de política. »

MAIO COOPÉ
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«bADJUNKU KA NA MURI»
1955 -2011
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM
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Para a feitura deste Boletim, 
dedicado à música guineense, 
a Voz di Paz procurou contactar o artista 
guineense Nené Tuty, assim como vários 
colegas seus - que se encontram 
tanto no país como na diáspora - 
para participarem e comporem connosco 
este número do Boletim.

Na altura, já sabíamos do estado de saúde 
do cantor, que se encontrava internado 
num Hospital dos Estados Unidos da América. 
Mas procuramos, sem sucesso umas 
palavras suas, para que pudessemos 
incluí-lo neste número, mas foi-nos 
informado que Nené Tuty estava muito frágil 
na altura para a pressão das entrevistas.

Decidimos entre nós que mesmo não 
podendo participar, iríamos incluí-lo 
e homenageá-lo, como forma de 
dar-lhe ânimo, 
com uma homenagem em vida.

Foi doloroso, para nós e para todos os 
guineenses, a sua perda a 30 de Maio de 2011. 

Lamentavelmente, a nossa homenagem não 
chegou a tempo do cantor poder apreciá-lo 
e por isso, atrasamos a publicação para que 
pudessemos fazê-lo à sua memória.

Que Deus o tenha, 
Que a sua alma descanse em Paz, 
Que a sua obra seja sempre recordada.

BADJUNKO,  ABÓ I DI NÓS!

A DOR DA PARTIDA!

Nao me peçam para descansar
Deixem o meu corpo resistir 
Porque tenho que manda-lo
...O tempo eh curto para as buro-
cracias.
Nao me peçam para dormir
Deixem o sono deambular
Porque tenho que velá-lo
A noite eh longa para ele estar só.
Nao me peçam para nao chorar
Deixem as lágrimas rolar pelo meu 
rosto
Porque tenho que senti-lo
A dor de perder um amigo.
Nao me pecam para nao gritar,
Deixem que a minha voz barafuste
Porque tenho que acorda-lo
A morte nao pode impedir que ele 
me escute.
Nao me pecam para nao sorrir,
Deixem que os meus labios decu-
bram os dentes
Porque tenho que alegra-lo
O meu sorriso lhe brinda inspira-
cao
Nao me pecam para nao viajar
Deixem que suba no aviao
Porque tenho que acompanha-lo
A morada eterna que o espera! 

King Nene Tute - Badjunko di Ferro
Te amamos e jamais Adeus dire-
mos
Cumpriremos o teu desejo e na 
Aleluia escutaremos
“Badjunko Cana Murri!”

CELINA TAVARES SPENCER
(USA)
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Vivíamos na altura no Lar Mascu-
lino, em 1971, donde fugíamos, 
amiúde, quando conseguía-
mos, para ir ao BLOCO CIRCUM-
ESCOLAR ver a Juventude 71. 
Meninos e moços, chegávamos, 
porém, a dançar aí com os mais 
velhos e as mais velhas. Dir-se-
ia que Juventude 71 era o con-
junto da elite estudantil, ape-
sar de nas suas actuações nunca 
faltar pessoas de outras classes 
sociais como, por exemplo, a N’ 
Poptaka ou a Amélia Fora Saia 
que eram, pela excentricidade 
que aplicavam na dança, as 
atracções das noites.

Paralelamente, os N’ KASSA KO-
BRAS eram os senhores do salão 
de festas do Sporting Clube de 
Bissau, onde, invariavelmente, 
abrilhantavam fogosos bailes, 
pois, na época, o salão de fes-
tas da UDIB (União Desportiva 

Internacional de Bissau), assim 
como o da Associação Comercial 
de Bissau (hoje sede do PAIGC) 
eram apenas destinados ao con-
junto Voz de Cabo Verde, que 
abrilhantavam os bailes mais 
chiques dos fins de Ano de Bis-
sau, para além de também acol-
herem festividades oficiosas da 
fina flor colonial de Bissau, en-
quanto em Pilum e arredores, os 
KABOIARA 7 despontavam, sor-
rateiramente, com Gibril Baldé 
na crista da onda.

Assim, se as figuras de proa no 
BLOCO CIRCUM-ESCOLAR eram 
Maney, César Lopes, Marta e 
outras eminências, se na UDIB 
eram o Bana, o Luís Morais, o 
Djosinha, o Chico Serra, o Mor-
gadinho ou o Frank Cavaquinho, 
no Sporting Clube de Bissau, in-
questionavelmente, o Néne Tuty 
(Badjunko Ferro) era o Rei, a par 
de outros como o Ramiro Naka, 
o Pequerrucho, o Zeca Garcia e 
o Bocar.

Os Capas Negras surgiriam não 
sei exactamente quando, mas 
certamente por essa altura, ou 
seja, 1971/2. Assim, lembro-me 
que foi com sofreguidão que as-
sisti, no BLOCO CIRCUM-ESCO-
LAR, a primeira actuação públi-
ca dos CAPAS NEGRAS, numa 
altura em que ainda entravam 
em cena nos intervalos da ac-
tuação da Juventude 71, que os 
apadrinhava, do mesmo modo 
que os TE NAN KOIA, apadrinha-
dos pelos N’ KASSA KOBRAS, pas-
saram a abrilhantar no Sporting 

Clube de Bissau os intervalos da 
actuação dos N’ KASSA KOBRAS.

 O hoje consagrado Sidónio Pais 
– que veio a ser o incontestável 
vocalista dos Capas Negras –, ai-
nda não tinha atingido o estre-
lato de um César Lopes, nem o 
de um Maney e muito menos o 
de um Néne Tuty. Alias, na al-
tura, vocalistas de verdade, 
em geral, para os guineenses, 
eram apenas dois: José Carlos 
Schwarz e Aliu Bari, do COBIANA 
DJAZZ, apesar de ambos esta-
rem já à braços com a PIDE, o 
que paradoxalmente lhes multi-
plicou ainda mais a fama, para 
além da que arrecadaram, em 
boa verdade, mercê do talento 
ímpar que merecidamente os-
tentavam.

Quando, a certa altura, a fama 
dos Capas Negras passou a ri-
valizar com a da JUVENTUDE 71 
ou quando, sensivelmente pela 
mesma altura, a fama dos TE 
NAN KÓIA passou a rivalizar com 
a dos N’ KASSA KOBRAS, sobre-
vieram, para a ribalta, outros 
vocalistas emergentes: Néne 
Tuty e Sidónio Pais. Na verdade, 
a luta pela independência já 
roçava o auge e estas exímias 
vozes passaram a confrontar-
se com a oportunidade de uma 
efervescência de consciências a 
que não podiam furtar-se.

Afirmaram-se, de facto, cada 
um à sua maneira, mas afirma-
ram-se. 
    

Leopoldo Amado
Presidente do Conselho 

Directivo do Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade de Cabo Verde
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A Guiné quer Paz, a solução está em MIM

Enquanto Néne Tuty se revelou 
de um fino talento pessoal na 
arte de renovação do estilo 
popular e urbano, baseado este 
na transposição e na transfigu-
ração para a música moderna 
de ritmos do Gumbé, Sidónio 
Pais, inicialmente hesitante en-
tre uma opção revolucionária 
e épica, resvala, rápida e res-
olutamente, por outros temas, 
outros valores e outros estilos, 
desta feita, mais universalis-
tas e mais universalizantes, 
caldeados, estes últimos, a um 
tempo, com o lúdico, numa 
amálgama temática em que, 
indistintamente, o epigrama 
se entrelaçava com o telúri-
co, com o romântico e com 
outras variáveis rítmicas do 
Gumbé que, cumulativamente, 
acabaram consideravelmente 
por formatar a essência id-
iossincrática da emergente 
música urbana da Guiné-Bis-
sau. 

É pois, neste sentido que 
Sidónio Pais e Tuty foram, de 
uma ou outra forma, voluntaria 
ou involuntariamente, os legí-
timos precursores da modernís-
sima música guineense.
A verdade é que, porém, 
Sidónio não era Tuty e nem 
Tuty era Sidónio, apesar a am-
bos ligar, para o bem e para o 
mal, algumas proezas musicais 
que fizeram época, desde os 
princípios da década de 70. Na 
realidade, desde pelo menos 
1972 que em Bissau se discutia, 
acerrimamente, se o melhor 
era Sidónio ou Tuty. Para uns, 

indiscutivelmente o Sidónio, 
para outros, indiscutivelmente 
o Néne Tuty, porém, patente 
em todos a convicção de que 
um e outro eram, cada um ao 
seu estilo, fenómenos music-
ais emergentes, portanto, su-
jeitos alvos e uma  fulgurante 
aparição no panorama musical 
moderno.

Inclusivamente, no Lar Mas-
culino, nessa altura, o grupo 
de meninos e moços cindiu-se 
em dois: os que eram visita 
assídua do BLOCO CIRCUM-
ESCOLAR, fazendo jus à sua 
preferência pela Juventude 71 
e pelos Capas Negras e ainda 
os que se tornaram, voluntari-
amente, nos déjà vu das noites 
frenéticas do salão do Sporting 
Clube de Bissau, estas, invaria-
velmente, abrilhantadas pelos 
N’ KASSA KOBRAS e pelos N’ TE 
NAM KÓIA, destacando-se aí, 
dentre todos, nitidamente, a 
figura do Néne Tuty que, onde 
quer que cantasse,   invaria-

velmente, arrastava consigo 
o habitual séquito de fãs que 
o bafejavam com um sôfrego 
banho de multidão,   deleit-
ando-se, sobremaneira,  para 
cantar e dançar, com a sua for-
ma única e peculiar de se pôr 
no palco, sempre com as golas 
de camisa ao alto, de resto, a 
indelével imagem de marca de 

BADJUNKO FERRO.

Hoje em dia, porém, que 
Néne Tuty deixou o mundo 
dos viventes (paz à sua 
alma!) – e que, felizmente, 
não mais o interpelará a 
aventura grandiloquente 
dos idos tempos de glória, 
com que o próprio convi-
vera dificilmente, conven-
hamos, é mister que se 
faça jus à singela grandeza 
do Rei, na hora do adeus 
eterno de alguém cujas 
músicas, quer queiramos, 

quer não, mais percorreram o 
mundo, tanto na Guiné-Bissau 
como fora dela, deleitando e  
fazendo dançar, aqui e acolá,  
gerações inteiras,  curiosa e 
paradoxalmente, sem que se 
soubesse, nalguns casos, que  
esses pequenos-grandes mo-
mentos de êxtase, por intensos 
que foram, deveram-se e ainda 
se devem à veia criadora de 
um Joaquim de Carvalho, aliás, 
Néne Tuty, ou, ainda melhor, 
BADJUNKO FERRO.

Aleluia! Badjunko ka na múri!
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