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NOTA INTRODUTÓRIA

O conto “A Fabulosa Galinha de Angola”, refere-se a um acontecimento inédito, “ O 

Congresso dos Pássaros de África”, realizado em Benguela, cidade costeira de Angola, 

conhecida pelas suas belas paisagens numa combinação de planaltos, colinas, vales 

e rios, tendo como uma das principais atrações turísticas as suas maravilhosas praias. 

Para anunciar o evento apresento-vos a Lixa, ave criativa, habilidosa, com uma ca-

pacidade inata para o desenho e escrita. Inteligente e de traço firme, com o seu talento 

abraçou a arte, multiplicando letras, construindo frases e contos, desta vez para home-

nagear a terra da sua infância: voou e transformou a cidade no local mais importante 

para discutir problemas relacionados com o ecossistema das aves.

Inicia o voo pela cidade, com uma visita à sua escola primária, recordando os seus 

primeiros colegas e amigos de infância, como as três amiguinhas inseparáveis, “ir-

mãs de raiz” como tão carinhosamente apelidou, cúmplices de tropelias, mas também 

estudiosas, de tal forma companheiras que com uma delas voou até à Europa, onde 

concluiu os seus estudos universitários, e com a outra mantém uma relação de sólida 

amizade, considerada por esta muito especial, como uma relíquia, pois entre outras 

cumplicidades, desde muito cedo se tornaram comadres, pelo batizado de sua “filha-

-boneca” e seu “filho-pato” Pé Leve (trazidos da Alemanha).

Continuando o seu voo, visualiza logo a seguir um edifício de três andares, conside-

rado por muitos um monumento, pois foi o pioneiro na radiodifusão em Angola, o Rádio 

Clube de Benguela, fundado a 18 de Maio de 1939. Cerca de duzentos metros depois, 

surge o majestoso Cinema Monumental, e logo se recorda de tardes de domingo, da 

matinée, de filmes de comédias, de cowboys, do inesquecível «Música no Coração»... 

e tantos outros que até hoje carrega na alma... que saudades! 
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Prossegue o voo e avista outro cartão-postal dos benguelenses, a Igreja de Nossa 

Senhora do Pópulo, possivelmente a primeira construção de pedra e cal erguida após 

a destruição quase total da cidade em 1705. 

Ao longo da sua viagem encanta-se com árvores de copas rubras que ornamentam 

a cidade, outro orgulho que a torna conhecida como a “cidade das acácias rubras”. 

Lembra-se então de brincadeiras da infância, em que são utilizadas as suas flores 

num jogo de “combate” de estames cujo vencedor é quem derruba mais anteras da 

flor do adversário. 

Vislumbra o mar e para aí se dirige, chegando à conhecida Praia Morena, outro 

cartão-postal. Imagina-se deitada na areia, sob pinheiros de copa cheia e com uma 

sombra frondosa, suficientes para a proteger do sol; olha para os baloiços e escorregas 

e para os carrinhos desfilando pelo passeio com os saborosos gelados alpinos, meren-

das e cassatas dos Gelados Caravela. Ainda lá se encontra a Prancha, a cerca de 250 

metros da margem, sítio de mergulhos de adultos e adolescentes que faziam os mais 

novos ansiar pelo momento em que pudessem fazer o mesmo. Avista ao longe aves 

de penugem branca acinzentada, com bicos fortes e compridos, a sobrevoar o mar, as 

gaivotas marítimas.

Após este breve passeio, carregado de emoção, confirma o seu desejo de transformar 

esta cidade maravilhosa num local importante para serem discutidos problemas atuais 

que afetam as aves e o planeta. Dirige-se então para o local escolhido para o evento. 

Após sobrevoar as maravilhosas praias da Caotinha e da Caota, aprecia a paradisía-

ca praia da Baía Azul, orgulho dos benguelenses, e um dos locais icónicos da região. 

Terminada a travessia das suas águas azuis de ondas tranquilas, pousa sobre a areia 

branca que convida ao relaxe e à descontração. Inspirada, contempla a sua grandeza 

e beleza, no contraste do azul do mar, entre morros. Com criatividade e emoção, vai 

coordenando ideias para o importante evento que aí vai acontecer…

Para terminar, sintam-se também convidados para este congresso que nos acres-

centa conhecimento e valores sobre temas atuais, como diversificação, inclusão, amor, 

vulnerabilidade, fidelidade, proteção e preservação das espécies e seu habitat, não 

discriminação, biodiversidade, alterações climáticas, entre outros, apelando ao papel 

dos investigadores, biólogos, ecologistas, e exaltando o importante papel do Homem 

nestes processos.

Engrácia Barber Van-Dúnem

Irmã de raiz

Luanda, 3 de Outubro de 2019
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Acordou de um sonho agitado, sacudiu as penas molhadas, e olhou à sua 
volta. Era o grande sábado anual do Congresso dos Pássaros de África. 
Todos quiseram dar um ar da sua graça e viajaram até Benguela para dis-
cutir os problemas que os afetavam: das aves raras às aves de rapina, as 
que estavam já à beira da extinção e até algumas das que se consideravam 
desaparecidas pelos estudiosos (estas últimas escondiam-se muitas ve-
zes, pois confiavam pouco nos homens e pensavam que se as julgassem 
extintas teriam mais hipótese de sobreviver).

No sonho, a Galinha de Angola tinha visto um novelo emaranhado de cores 
que a fez duvidar do seu discernimento. Viu-se rainha de Angola e pensou 
que apenas duas letras distinguem uma galinha de uma rainha: a trans-
formação estaria, portanto, ao seu alcance. Imaginou-se colorida, com ta-
tuagens de cornucópias, em tons esbatidos, abrindo as asas cobertas de 
penas arroxeadas e azul-rainha, como o Pavão-do-Congo, para saudar uma 
inesgotável audiência; sentiu-se uma imensa capulana, densa como uma 
lona, esvoaçante, uma ave glamorosa e respeitada por toda a África. E pen-
sou que a sua farda preta de pintas brancas não era suficientemente visto-
sa para a empreitada. Queria reinar, para unir as suas irmãs do continente, 
de modo a que todas se sentissem representadas na sua figura. 
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— Mas tu nem voas! — cacarejou-lhe uma companheira. 

— Os homens também não e olha o que fazem connosco. E os peixes-voa-
dores? E os gafanhotos e as libelinhas, acaso estão presentes neste Con-
gresso? Eu voo baixinho, mas voo. Quando quero voar mais alto agarro-me 
às asas do sonho.

A Galinha de Angola era respondona, mas todos reconheciam que era justa 
e persistente e não admitia que ninguém lhe cortasse as penas nem tra-
vasse as suas ideias mais mirabolantes. Algumas amigas mais chegadas 
chamavam-lhe Guiné ou Fraca, sobretudo as suas primas da Bahia, pela 
sua voz um tanto ou quanto titubeante, mas ela enfrentava-as sempre com 
dignidade, lembrando-lhes a sua origem africana e o respeito devido à terra 
dos seus ancestrais. 

Por vezes enervava-se sem motivo, era irascível, mas isso eram coisas da 
sua natureza; como não gostava da solidão, tinha sempre o cuidado de 
rodear-se de colegas, que reconheciam nela uma líder natural: nunca co-
meçava a comer antes de todas terem terminado a refeição, de modo a 
poder vigiar e mantê-las livres de qualquer perigo. Assim foi construindo 
prestígio e granjeando respeito, embora não fosse a mais popular das aves.
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