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Samuel Semedo

EDITORIAL

Macau
@lamnphotography

"Esta peça de arte faz parte da 'Art Macau', que está
localizada no MGM COTAI, com o nome 'Collected
Letters', em uma instalação de porcelana."

FOTO DA CAPA:

E-feito Coliteral tem a proposta de ser uma revista [por ser uma
publicação de charme visual para além do preto no branco]
literária [sim, mas lateralmente abraçada a outras artes] digital
[por ser pensada para ser lida em dispositivos eletrônicos] mensal
[um pequeno suspiro de literatura para quem não está com 
o hábito de leitura em dia].

Pretende ser um projeto pequeno: num primeiro momento,
terá mais ou menos sete páginas, sempre haverá um tema
em comum entre os textos da mesma edição e sempre
haverá um ou dois convidados, que nos presentearão
com seus talentos.

Pode vir a ser o início de uma tradição. Pelo segundo
ano seguido, fazemos uma homenagem à língua
portuguesa, contando, para isso, com representantes
dos territórios que estão unidos por esta língua.

Nesta edição, apresentamos textos e imagens oriundos
de todos os espaços que têm a língua portuguesa
como língua oficial: Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

A qualidade literária e estética mostra a poten-
cialidade da língua que mais cresce no mundo.
E a força dela está justamente em sua
pluralidade. Por isso, os textos aqui apresentados
mostram um pouco do charme deste elo que
nos faz irmãos.
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CABO VERDE

Sou de Cabo Verde. Cresci a falar crioulo com os colegas e português
com os professores; crioulo com a minha mãe, português com o meu
pai. A minha mãe tinha o hábito de ler antes de dormir e era a coisa
que mais me fascinava. Um dia perguntei-lhe:

- Como é possível ler?

Depois de eu ter ganho três prémios literários e uma menção
honrosa em dois concursos, a minha mãe disse-me:

- Eileen, parece que os teus contos prestam. Escolhe uns quantos
e vamos publicar um livro!

Eu estava na Irlanda na altura, a trabalhar. Escolhi o que achei
que seriam os melhores textos. Ela ficou de encontrar uma gráfica
para a publicação e fazer a revisão do livro. Quando me
enviou os textos revistos, vi que tinha alterado algumas palavras,
sublinhado outras, entre as quais solando, comentando:
“A palavra não existe.” Eu sabia que não existia, pelo menos
nos dicionários da altura. Solando significa fazer um solo
num instrumento musical. Pois a minha mãe não entendeu
que eu, aos 25 anos, tivesse a autoridade para inventar 
uma palavra e declarou:

- Ou tiras a palavra ou lavo as mãos da publicação!

Fiquei lá na ponta do teclado, o desespero a beirar-me.
Como é que publico o livro à distância? Naquela época,
escrevia no meu blog todos os dias úteis e fui lá desabafar:

Matar o português
            “Às vezes há que matar o Português. Para escreveres tal como
            ouves. Tal como te dita o Grilo falante, tens que matar o Português,
          dar-lhe com um pau na cabeça.

          Mata-o, afoga-o. Escreve o que queres, como queres.”

         À minha mãe, o que lhe disse foi:

        - O livro é meu, as palavras ficam como eu quiser e eu assumo
       as consequências.

       Vai ela pelas minhas costas e onde havia solando, ela meteu
      um par de aspas.

      Espero que haja cada vez menos aspas na nossa língua. Durante
     muitos anos, pelo menos por cá, fomos puristas, veneramos a
    forma, por isso torcendo o nariz ao novo acordo ortográfico, 
   a qualquer coisa que fosse contra o que nos ensinaram as nossas
  queridas professoras da primária. Mas o português, ou matamo-lo
 nós, que somos de casa, ou é o mundo que o engole.

Eileen
Barbosa

Tony Kaya Barbosa

Título: "Morna-Mar" acrílico sobre tela/ 90 x 70 cm/
Estilo surrealista. A obra fala do descortinar, poeticamente,

o mundo onírico da Morna e da saudade."

@tonykayabgmail.co/

@eileen.barbosa/
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MACAU
@lamnphotography
"O nome do restaurante é 'VIDA', oferecendo diferentes
comidas japonesas como sushi, robatayaki, donburi."

Falo em português errado

                 Falo em português errado e falho muito ao conjugar o conjuntivo,
                porque acredito demasiado.
  
               Acredito que o céu continua azul embora está nublado.
              Acredito que o horizonte nos rodeia o corpo embora é invisível.
             Acredito que o mar não tem culpa embora traz o naufrágio.
            Acredito que o esquecimento é um espinho embora é esquecido.
           Acredito que num verso cabe o mundo embora o mundo é imenso.
          Acredito que um leão é mais humano do que um tirano embora este é humano.
         Acredito que Cristo anda pelo nosso caminho embora continua crucificado.
        Acredito que o amor é uma palavra plural embora é singular.
       Acredito que todas as rosas são uma única rosa embora em ti há um rosal.
      Acredito que o abismo faz parte do céu embora é na terra.
     Acredito que a língua é maior do que a pátria embora só domino três mil palavras.
    Acredito que o coronavírus é o nosso rei recém-coroado embora nos julgamos o rei
   de todas as coisas.
  Acredito que o futuro é uma madrugada embora o Rei Sebastião não volta numa
 madrugada.

Falo em português errado porque acredito demasiado.

Yao Feng
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             Eu não gosto de ir à padaria. Primeiro, porque a minha mãe acha 
            que essa tarefa é das mulheres. Feliz ou infelizmente, aqui é assim, é 
            mais das mães a responsabilidade do pendor machista emanado 
           em nós, seus filhos (sobre isso, a mãe do “Sétimo Juramento” pode 
           vir em minha defesa). Segundo, como diz o meu pai, um rapaz da 
          minha idade só pode ir a uma padaria sob o mais íntimo pretexto 
          de procurar o grande amor da sua vida. 
 

         Não sei se o meu pai tem razão. Mas, isto, mesmo a sete palmos de 
        terra, vos posso garantir: ontem, quando fui à padaria, eu realmente 
       ia à procura do pão, e nisso, se por acaso houvesse alguma possi-
      bilidade de eu encontrar, numa padaria, alguém que fizesse o meu 
     coração bater como um tambor numa noite dessa dança tradicio-
    nal daqui do sul de Moçambique, o “Xigubo”, com certeza seria
   uma bicha. B. I. C. H. A.
 

   Como eu já previa, a bicha era enorme. Dava para vê-la a milhas 
  de alcançá-la, de lá da minha rua, há dois quarteiros da padaria. 
  Dava para ver tudo, absolutamente tudo — suas curvas, suas contra-
  curvas, seu rebolado, seu gingado. Dava igualmente para imaginar 
 o trabalho que me esperava para domá-la, para colocá-la nos    
 carris, nos meus carris. Teria de me apartar de alguns afazeres e, 
ainda assim, disso que não vos vislumbre dúvida alguma, tudo 
culminar em nada. 

MOÇAMBIQUE
A Bicha

Ouri Pota
Celso

Celestino
Cossa

               Atravessei a rua. Duvido que uma lesma faria o trajecto que me
             coube, sem que, ainda nos primeiros passos, partisse desta para 
             melhor. Já do outro lado, ocorreu-me o que sempre se apossa da 
            minha mente quando o meu destino é a padaria: é impossível não
           receber reclamações de motoristas, que quase provocam acidentes, 
          quando atravessamos as ruas do meu bairro pensando naquela bicha. 
 

         A meio a buzinas, insultos e algo mais, recordei-me da minha mãe. 
         Ela disse-me que eu não devia demorar, que o pequeno-almoço já 
        devia estar pronto, sob pena de o meu pai se atrasar na busca pelo 
       pão sobre a nossa mesa. Assim o disse, e não há nisto dúvida algu-
      ma, porque ela, digo, a minha mãe, não faz a mínima ideia de quem  
      seja a bicha. Nunca a viu. Nem chega perto de imaginá-la. 
 

      Olhei para o grande amor da minha vida. Suas curvas. Suas contra-
     curvas. Seu rebolado. Seu gingado. Repentinamente, salpicos de suor
     infestaram a minha testa. Tirei um lenço de um dos bolsos das minhas 
    calças. O lenço ensopou-se, de uma passada só. Voltei a olhar para 
   aquela que faz o meu coração bater como um tambor numa noite de
  “Xigubo”, antes de perguntar quem era a última pessoa naquela bicha
  enorme e um brasileiro recém-chegado no nosso bairro me ter respondido: 

— És tu, querido. É só dizer o lugar e a hora.

@ouri_pota/
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Na calmaria de uma noite bucólica em Tidin-Botir, Laclúbar, a minha mãe, 
o meu pai e o tio Manuel estavam a conversar acerca dos belos tempos
em que tinham vivido nas antigas moradias de Kakolo e Dirik-Hu’an. 
Sentaram-se numa esteira à roda de um candeeiro que se iluminava na
 escuridão daquela noite, pois não havia eletricidade. Este objeto inebriava
os insetos e pequenas borboletas que voavam em volta dele e o vento 
que soprava das brechas apagou subitamente a luz. A sala ficou escura. 
O tio Manuel tirou o isqueiro do seu kohe mama¹ e acendeu de novo o
candeeiro. A noite era muito fria e estavam todos cobertos com uma manta.
Beberam o tua-sabu² e fumaram o tabaco enrolado em folha de milho. 

- Já é meia noite, vou dormir primeiro porque amanhã tenho que ir 
à horta de Sulubibu para colher hortaliças e apanhar batata-doce, 
mandioca e banana. – Disse a minha mãe, Margarida. 

- Vai dormir. O Manuel e eu ainda vamos acabar esta garrafa
de tua-sabu. – Respondeu o meu pai. 

A minha mãe foi, assim, para o quarto e deitou-se. Enquanto estava a
dormir, sonhou que tinha estado à margem de um precípicio, prestes
a cair ao fundo, e precisava do socorro imediato para se salvar do
perigo. Orou pedindo ajuda a Deus e, repentinamente, apareceu
de uma nuvem um pássaro com duas asas brancas voando em
volta dela. Agarrou-a e voltaram para casa seguros.

Já eram cinco horas de manhã e os galos bateram as asas,
cantaram acordando as pessoas. A minha mãe e o meu pai 
acordaram, levantaram-se e rezaram, como sempre, a oração
matinal antes de começar o dia. Logo de seguida, e enquanto
o meu pai, como era costume, enrolava o seu tabaco, a minha
mãe contou o que sonhara. O pai respondeu-lhe: 

- Confie em Deus porque Ele está sempre connosco em todos
os momentos. Apesar de ter sonhado com algo prejudicial
para a nossa vida, não tenha medo e acredite no poder
das nossas orações. 

                       O ponteiro do relógio pendurado na sala de visita apontou para 
                     as 8h e o nascer do sol iluminou calorosamente as montanhas,
                   raiando o caminho das atividades dos meus pais, enquanto
                     agricultores. Era a época em que o milho estava amadurecido nas
                   hortas e se ouvia o melodioso canto das cigarras em cima dos
                  ai-rus³. A Margarida resolveu ir sozinha à horta de Sulubibu, 
                   conforme o que havia sido planeado, enquanto o meu pai, que é
                  catequista, foi tratar alguns assuntos de catequese na Paróquia de 
                 Laclúbar. A mãe saiu de casa com um kohe vazio pendurado nos 
                ombros, com um pano amarrado na cabeça para se proteger do 
                sol e uma catana segura na mão, indo pelo caminho onde as colinas
             eram cobertas dos capins e dos ai-rus. Chegou então à horta,
              deixou o kohe dentro de um casebre coberto pelos capins e bambu,
             começou a colher as hortaliças e a apanhar os vegetais. 
  

             No sopé de uma montanha situada ao fundo da horta, encontrava-se
           uma bananeira amadurecida junto de duas árvores velhas, cujos
           troncos eram altos e robustos. A Margarida aproximou-se delas para
          apanhar os cachos de banana ali pendurados. De repente, junto a
        uma dessas árvores, começou a ter a sensação que alguém a
        chamava. Ouviu então uma voz que dizia: 
 

        – Não se deves estar aí. O que estás a fazer? 

       Ela não respondeu, arrepiando-se, olhou constantemente ao seu redor
       e não havia ninguém a passar por lá para o outro lado da montanha.
      Apanhou então um cacho de banana e, instantes depois, ouviu mais
     uma vez, uma voz a dizer: 

     – Tens de deixar o local imediatamente!

    Ela ficou tão assustada! Julgava que iriam aparecer alguns entes
    maléficos no local para a atacar. Arrepiada, agarrou no cacho da
    banana e fugiu de imediato do local. Saiu esbaforidamente do bosque   
   e quando olhou para trás, viu o tronco de uma das velhas árvores a
   cair sobre o local em que estivera. Foi uma queda brusca e se ali ainda 
  estivesse, seria fatal. Com lágrimas nos olhos ela apercebeu-se então que
 aquelas vozes eram as do  seu Anjo da Guarda que lá estivera
para a salvar.

TIMOR
LESTE

Uma voz salvadora

Francisco dos
Reis de Araújo

  ¹ Pequeno surrão em tétum.
 ² Aguardente típico timorense.
³ Palavão-preto em tétum.

Nelson Godinho
@nelson.godinho.376
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                  Há muito tempo. Atrás desse tempo. Não se contavam minutos
                 nem horas, dias nem meses, anos nem séculos. Era um tempo
                em que de tempo só se conhecia o momento. Não se sabia 
                ter passado nem futuro havia, o presente bastava, só ouro
               preocupava.

              Uns tantos navegantes e Diogo capitaneando, atracaram na
              foz do Nzady. O capitão ladrou em suspeita de ser já aí o
             destino. Farejou, incessante, por ouro, até descobrir não ser
            a Índia buscada.

            Enquanto se farejava, falava-se e quando se falava se aprendia.
          Enquanto se aprendia, dividia-se e quando se dividia se unia. 
          Os irmãos tornaram-se vizinhos de longe, próximo das fronteiras. 
         O que nem conhecido era passou a irmão de perto do outro
         lado dos mares.

        Diogo morreu, outro veio. E muitos daí foram lá e uns de lá
        vieram daí. Mas todos morreram: os que eram e os que nada 
       foram, livres e escravos, comerciantes e degredados, colono 
      e colonizados, civilizados e indigenato morreram... já ninguém
     flutua sobre os mares, já ninguém navega de todos citados.

ANGOLA
A força da língua: 
uma estória mal-contada

                E nessa estória de mal-contar, só um sobreviveu. Nesse
                 mal-contar de estória só um a todos favoreceu: o Português.
              Só ele soube dar Miguel Torga, só ele gerou Ybinda
            Kayambo. Que dizer de Mia Couto, Drumond de 
            Andrade, Baltasar Lopes...?

            Dizem os guardiões que certas vezes Fernão de Oliveira
          e Camões sussurram aos ventos: “se o xibolete não
          ofendesse os pedantes, o português seria mais do que
         ouro pelo qual diogos morreram sem achar”.

Alfredo
 Calala

@verkron_oficial/
VERKRON

@vinevalacalala/
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                O que são fronteiras senão linhas ou paredes. 

               Num ambiente afável entre a política e o ser social, o qual tem
              mel nos escombros dos ministérios onde as castas lambuzam suas
             barrigas nos ensaios da nossa moeda, diz Wíbia ao Bidam.
             - Ah, que novidade fresca...

           O olhar da elite política governativa tem o seu doce veneno na
          ponta da língua e pensamentos oblíquos. Quintal, na base do 
         cupinzeiro, respondeu Wíbia falando ao Bidinté, “encostado ao 
         sol que estava em pé perto de tudo e todos, podes à vontade
        mesmo, Bá Kékuto.” “Sempre aqui na bancada ou no birô político,
       às vezes, nas encostas da alfândega e Ministério da Pesca, so-
       brecarregado com as asneiras a resolver da profunda pulsão
      política de bairros entre os sabiás e falcões, meninos nem te co-
      nhecem de semblante só pelas costas, camarada marido”, falou Wíbia.

      Numa esquina da taverna à beira do rio, nas redondezas de
     Quinhamel, região de Biombo, em uma tarde de sol ameno,
     o Bá Kékuto contrariou Wíbia e disse: “falta de roupas para
    lavar, passar, cozinhar e dar banho nas criancinhas do bairro”.
   “O quê? Olha respeito, não posso ter a minha fala em dia?
  Essa sua colocação passou-se o tempo, agora estamos no
 centro de tudo, Mulher também está nos gabinetes e altos
 pastas governativas. É isso sim!!!”

 Assim, começou a saga, filosofando na beirada da política politiqueira...

 Seja de sobrenome Cá, Djalo, N’hamado, WikIlin, Ocunhuku, Mendes,
Monteiro ou Mané, nunca fugimos à luta, em prol da boa sombra
que reflete mosaico plural: Os ideais que nortearam o caminho dos
nossos ancestrais, mas que nos faltou a correção dos atos, também 
a determinação para levar a cabo a odisseia dos povos.

GUINÉ-BISSAUCaetano Imbó
@caetanoimbo/

Nas fronteiras da Língua Portuguesa

             Levarmos em conta a necessária construção dos pilares que
            sustentam a língua portuguesa, nosso Djambadon, Kussundé,
           as artes que podem ser perpetuadas pela revolucionária
          maneira dos povos se organizarem, que até agora incan-
         savelmente mantém suas raízes. 

         Aqui de fora, comenta o Dugal tudo que foi dito, acompanhado
        de Semba, Kuduro, o Fado, Maracatu, Xaxado, Brocxa, Kunderé
        fortemente compenetrado no som do Mbila ou Timbila, Batuque,
        Morna, Ússua, Socopé, servido de Catchupa e caldo de amendoim.

      Wíbia chegou da feira e disse ao marido, “ainda há tempo
     de vocês olharem para trás e remontar a história perdida
     enquanto o sangue está quente. Remexer as folhas a fim de
    encontrar o trilho perdido em relação às questões principais
   que envolvem nossos povos nas suas vertentes singulares e 
   dinâmicas das culturas entrelaçadas pela língua portuguesa.”

  “Você sempre a filosofar”, disse Braima, o marido.
 

  “Claro, alguém tem que falar para elucidar a cabeça da
 próxima geração que está a nascer.” Completou Wíbia sorrindo.

Caetano
Imbó

https://www.instagram.com/caetanoimbo/


MOÇAMBIQUE
De longe partiste

para terras longínquas 
trafegando por inóspitos mares  

outrora desconhecidos   
e navegando por oceanos   

Atlânticos e tenebrosos    
às vezes por Pacíficos    

reinventando-te e redefinindo-te     
tornando-te conhecida      

de gentes desconhecidas.      
 

Pátria de Pessoa       
hoje de milhões de pessoas       

em todos os continentes        
és eterna gestante de novos falares:        

o que antes não se conseguia         
agora se ‘desconsegue'         

o triste diz-se ‘sentimental’         
o ‘rei do chão’          

é o piso que precede o primeiro andar           
‘amanhecer’ fez-se sinónimo de pernoitar.          

Línguas Portuguesas

Walter Zand Título: Pote, Técnica: Mista sobre papel.
Tamanho: 25/32 cm. Colecção privada, 2019"

Entre tropeços e acertos
não te deixamos de falar 

de ‘lusofonar’  
não és menos por já não seres como instam   

as gramáticas em te mostrar.   
 

E por seres assim    
múltipla     

pluricêntrica     
e universal      

pecamos se te chamarmos uma       
pois és muitas:       

‘Línguas Portuguesas.’      

Valério
Maúnde

@valeriomaunde/
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GUINÉ EQUATORIAL

O ritual do bötói é uma festa que se celebra
todos os anos, em que o povo Bubi vai ao mar

para obter água. É o pedido dos presentes às
 energias para a fertilidade das mulheres e a colheita
da terra como o alimento do povo. Para os Bubi, à

deusa Bisila convergem todas as energias do mar e
da terra, por isso homenageá-la todos os anos, no dia

20 de maio de cada ano, é uma forma de agradecer por
tudo o que é oferecido.

Bötói 

Aquiles
Mensa
@aquilesmensasite/

Aquiles
Mensa
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              O grande enigma da literatura 
             reside no valor
            que o futuro concederá 
           ao presente que hoje esboçamos.
 
           Num areal sereno,
          grão a grão se harmonizam as palavras
         ora breves para que não sejam levadas ao sabor do vento
         ora lentas na calmaria de quem organiza 
        as embarcações com que se fita o tempo,
       no oceano que o luar ilumina
      em cada viagem que a literatura abrevia.
 
      Sou sua mera refém.
     Dela vejo as cores da vida, 
    o brilho da palavra com que desperto,
   a harmonia do azul com que escrevo,
   nos traços que o voo marca,
  em que a literatura nos faz
 edificar belas aventuras.

PORTUGAL

          Se amanhã nada houver,
         inventarei outra idolatria
        que me permitirá sonhar
       para que prossiga a criar.

       Porque em mim
      habitam as palavras e visões
     dos poetas,
    a plenitude e o vazio,
    todas as faces do desejo,
   o corpo e a alma,
  sem os quais não sei ver 
 o tempo sem o fi(n)tar.

Fita ao tempo

Helena
Freixo

Pedro
Gante
@p.gante_photography/

https://www.instagram.com/p.gante_photography/


BRASILNasci e moro em Belém desde sempre. A cidade fica no extremo norte
do Brasil, Estado do Pará, região chamada Amazônia. Muitos passaram
por aqui antes do português Pedro Teixeira fundar a cidade há mais
de 400 anos. Havia grandes nações indígenas, sobretudo na Ilha
do Marajó, a maior, fluvial, do mundo, que foram dizimadas por
franceses, espanhóis, portugueses e outros. Fomos o Vice Reino do
Grão Pará, com a fronteira chegando ao Ceará. O domínio português
durou grande tempo, com demora em aderir à Independência em
1822, que se deu apenas em 15 de agosto do ano seguinte. Os índios
nunca se renderam. Foi muito difícil torna-los escravos. Houve revoltas,
como a Cabanagem. única no país, onde o povo tomou o poder em
1835. Tome-se como povo índios e caboclos, já com a miscigenação.
A Amazônia detém o maior território brasileiro. O Pará é o segundo
Estado em tamanho, perdendo para o Amazonas que, contudo, tem
menor densidade demográfica. O Pará é rico. Muito rico. Terras
para plantar, criar gado, rios que propiciaram a construção de
hidrelétricas que levam energia para todo o país. Tem minerais
importantíssimos como ouro, prata, cobre, nióbio, aço, metais
estratégicos, hoje sob o domínio de grandes companhias que
retiram tudo o que podem e deixam migalhas para os paraenses.
Há também garimpos ilegais vicejando e poluindo os rios.

Belém é a maior cidade. Em sua área metropolitana já chega
a 2 milhões de habitantes. Há muitos contrastes entre riqueza 
e pobreza. Muitos vieram atrás de riquezas e, não encontrando,
acabaram nos arredores, em comunidades paupérrimas.
Belém é uma selva de concreto fincada na maior floresta
tropical do mundo. Seu primeiro bairro, com o maior casario
português fora de Portugal, chama-se Cidade Velha.

Belém é diferente. Somos insulares. Por muito tempo, à Belém
chegava-se de navio. Hoje, de carro e avião a jato.
Para visitar São Luiz, no Maranhão, jato ou estrada.
Para Manaus, no Amazonas, jato ou barco. Isso nos fez

           diferentes. No auge da riqueza da borracha extraída dos
            seringais, havia 45 consulados na cidade, para terem idéia do
           comércio. Companhias de ópera e balé vinham direto de Paris
            e Londres se apresentar no Teatro da Paz, réplica menor do Scala,
          de Milão. Nossos artistas sofreram todas as influências. Mas havia
         gente do sul que vinha se apresentar aqui. Nossas artes, todas,
         têm uma característica própria, de quem tem que se inventar,
        à falta de vizinhança mais próxima. Nossa música, além do
        carimbó, tem muito do som do Caribe, que chega aos rádios
        facilmente. Nossa Literatura dividiu-se entre o folclore, os mistérios
       e encantarias, e a perplexidade entre a floresta e o concreto
      que se encaram. Nossos pintores e fotógrafos correm mundo 
      usando nossas cores para impressionar.

     Sou um escritor paraense. Escrevo para diversos gêneros como
     teatro, poesia, crônicas e romances, os últimos, lançados nacional
    e internacionalmente. Escrevo sobre Belém. Amazônia. Uso termos
    locais como “abicorar”, que significa, esconder-se para ficar
   observando. São termos da Língua Nheengatu, ramo do Tupi
   Guarani, herança dos índios. Mas usamos “tu”, como tratamento,
  ao contrário do sul que usa “você”. Herança portuguesa.
  O Brasil é muito grande e nem com a internet e outros meios de
 comunicação, as distâncias ficaram menores. Somente alguns
 artistas conseguiram furar a “bolha” em que vivem cidades
como Rio de Janeiro e São Paulo. O país não sabe o que
está perdendo.

O Brasil não sabe o que está perdendo

Edyr
 Augusto

@rodrigof.neri/
Rodrigo Neri

@edyraugusto/

https://www.instagram.com/rodrigof.neri/
https://www.instagram.com/edyraugusto/


Eusebio Nsue
Nsue Asue
@nsuensue_/
Dança Tradicional Ivanga, que pertence à etnia Ndowe,
uma das 7 etnias da Guiné Equatorial. Os Ndowes são
naturais do Litoral da parte continental do país e nas
ilhas de Corisco e as Ilhas Elobeis.
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