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Prefácio

Foi com redobrado prazer e honra que acolhi o privilégio de ter
sido convidado pelo meu amigo Carlos Fortunato para prefaciar o seu
livro “Lendas e contos da Guiné-Bissau”, de resto, um livro em que se
entrecruzam dois campos de pesquisa, em cujas intercessões tornase possível divisar a constatação de que, infelizmente, persiste ainda
um enorme muro de desconhecimento e de incompreensão que adejam África e, mais especificamente, sobre os guineenses e a Guiné-Bissau, donde a razão de ser do livro que agora o Fortunato dá à estampa, com o claro fim de reduzir os fossos de incompreensão existentes.
Com efeito, apesar de a longevidade deste período temporal ser relativamente longa, por nele perpassar o colonialismo e o pós-colonialismo,
antecedidos ambos por um outro longo período de presença litorânea e
comercial dos europeus em África, iniciada ainda no século XV, apesar
disso tudo, como dizíamos, ainda não se proporcionaram, mesmo nos
dias de hoje, formas mais clarividentes e mais racionais (entenda-se inteligíveis, eficientes e mesmo eficazes,) de propiciar um mais vasto interconhecimento sobre os guineenses e a Guiné-Bissau, os quais curiosamente
personificam, pelo menos na obra em questão, a África. E a esta opção
do autor, convém que se diga, não é alheia nem a sua vivência na Guiné e nem a sua ligação profunda com os guineenses e a Guiné-Bissau
(dir-se-ia, a sua África), concorrendo tudo neste seu livro, para alicerçar uma visão de compreensão e entendimento do “outro” civilizacional.
Aliás, neste livro, para além de ser patente e inequívoca a simbolização
de África pela via da personificação da Guiné-Bissau e dos guineenses,
torna-se também curioso a aferição da forma como o autor, deliberadamente, procede a transposição biunívoca entre um mundo da realidade
vivida e experimentada (assaz estudada e, por isso, imensamente publicitada), e, essoutra, menos conhecida, mas nem por isso menos importante, mas prenhe de lendas e mitos nos quais também se entrecruzam uma
postulação teórica e empírica estribada na efabulação e na qual pontuam
– numa harmoniosa triangulação explicativa – os ensinamentos que dão
corpo a profunda sabedoria popular, em suma, uma espécie inteligibilidade ética e racional negligenciadas e mesmo desprezadas, mas igualmente cosmológicas e mesmo ontológicas na interpretação do autor.
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PREFÁCIO

E é justamente sobre essa abissal dimensão do desconhecimento, que
o autor nos propõe combinações curiosas de inteligibilidade alternativas, sumamente criativas como antídotos subsidiários em prol de uma
compreensão mais simples e, porventura, mais solidária, discorrendo
sintomaticamente os esteios temáticos, curiosamente, por narrativas e
modalidades literárias que, longe de pretenderem subestimar a cientificidade das abordagens comuns sobre África, também privilegiam histórias
transmitidas pelos griots (uma espécie de embaixadores andarilhos da
cultura), para além do fabulário, dos mitos, dos mitos fundadores, das
lendas, dos enigmas e outras formas de expressão cultural igualmente
genuínas e que podíamos, legítima e cumulativamente, apelidar de “estruturas mentais”, parafraseando o Philippe Ariès, estudioso francês que,
à semelhança de Michel Foucault, seu compatriota, logrou colocar em
relevo a importância do estudo das mentalidades.
Esta é, a nosso ver, a escolha essencial que o autor privilegiou nesta
linda obra em que, na verdade, a interpretação do real e/ou a sua representação (verdade ou crença) é frequentemente feita a partir dos sentidos
e do conhecimento adquirido, numa roda vida de indagação incessante
sobre o que é real, de facto, pois que na aceção do autor, na medida em
que as nossas explicações, estribadas ou não na cientificidade das coisas
ou na sabedoria popular, afiguram-se mais como um conjunto de normas
do que evidências, na justa medida em que um facto ou um ato é-nos
sempre apresentado – tal como uma certa cosmovisão africana – através
de um campo enorme de intrincados contextos, passíveis sempre estes de
suscitar inúmeras escolhas interpretativas, a partir de interface cultural
que jaz entre a aprendizagem e o desejo de melhor conhecer e de melhor
explicar as coisas, os fenómenos e a própria cultura.
Nesta despretensiosa obra do Fortunato, sobressai, com efeito, uma
narrativa em que, por via de regra, a verdade ampara toda uma narrativa
próxima da realidade, a partir de um inextricável e enorme manto de
esplendor cultural e de grandeza histórica.
Leopoldo Amado
Dir. Geral do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
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Prólogo

Conheci a Guiné-Bissau em 1969, quando ali prestei serviço militar, e
uma parte de mim lá ficou, obrigando-me a lá voltar, e ligando-me a ela
para sempre, como uma segunda pátria.
A Guiné-Bissau é um país cativante, pois o guineense faz de cada visitante um amigo, recebendo como mais ninguém o faz.
A Guiné-Bissau é o ponto de encontro de muitas culturas, e isso dá-lhe
uma enorme riqueza humana e cultural. As lendas e os contos são uma
pequena parte dessa riqueza.
A razão de ser do presente livro é, preservar o passado e promover a
compreensão intercultural, mostrando alguns momentos de grandeza da
história da Guiné-Bissau, alguns dos nomes que a marcaram e um pouco
da sua cultura.
As lendas e contos apresentados neste livro, são histórias que continuam
a ser contadas à volta da fogueira ou cantadas pelos artistas, povoando o
imaginário de quem as ouve. As recolhas das lendas e dos contos foram
feitas ao longo dos anos, em contactos que tive na Guiné-Bissau, e em Portugal junto dos imigrantes guineenses.
Este livro foi escrito a pensar nos jovens, e tem por isso uma escrita simples e muitas imagens. O estudo do período histórico onde se desenrolam
as lendas, permitiu acrescentar informação adicional, complementando e
enquadrando um pouco as mesmas.
Cabe-me por fim agradecer aos que empenhada e entusiasticamente
colaboraram desinteressadamente na construção desta obra. Sem eles, ela
não teria sido possível.
A todos, o meu muito obrigado.
O autor
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Lendas balantas
Segundo uma lenda balanta, durante a criação do Mundo, Deus colocou os primeiros balantas junto ao rio Mansoa, na tabanca (aldeia) de
Mancalã, perto da cidade de Mansoa. Os balantas eram ali felizes e prosperavam - arroz, milho, feijão, óleo de palma, mangas, cajus, limões, nada
faltava aos balantas.
Com as suas enormes pás os balantas lavraram as bolanhas1, construíram diques e ouriques, e o verde encheu os seus arrozais.
Os espíritos malignos espreitavam, e viam com inveja a felicidade dos
balantas, pois Deus ao criar o Mundo colocou na terra espíritos bons e
espíritos maus, afastando-se e deixando os homens à sua sorte.
Junto ao rio Mansoa, vivia um espírito maligno, o qual com inveja da
felicidade dos balantas fez um dia transbordar a água do rio, o que destruiu as suas casas e inundou com água salgada as suas plantações.
Foram assim os balantas obrigados a abandonar as suas terras, e a espalharem-se pelo mundo.
Esta é a lenda, que explica a razão de os balantas se terem separado,
dando origem a vários subgrupos.
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A dispersão dos balantas por diversas regiões, segundo o historiador Carlos Lopes2, ocorreu a partir da região do Óio, na qual Mansoa se
inclui, existindo assim uma certa convergência com o que é referido na
lenda.
Os balantas teriam partido do Óio, à procura de outros terrenos adaptados ao seu tipo de rizicultura, acabando por se instalar num território
mais vasto, que vai desde Casamansa até ao rio Corubal.
O nome da tabanca de origem dos primeiros balantas varia consoante,
a pessoa que conta a lenda.

*

*

*

A organização tradicional da sociedade balanta, sempre foi pouco hierarquizada, dado não aceitarem a existência de reis ou outras figuras semelhantes. A única figura tradicional que representa o poder é o chefe da
tabanca, o qual ouve o conselho dos homens grandes.
A organização dos balantas e a sua força, derivam dos seus sentimentos de igualdade, solidariedade e unidade. Não existem classes ou castas,
nunca tiveram escravos ou servos e não aceitam que um membro seja
evidenciado ou destacado.
O subgrupo dos balantas-mané foge à regra do que foi dito anteriormente, pois durante um breve período de tempo possuíram reis, mas a
tirania e crueldade do último rei levou-os a regressarem à organização
tradicional, convictos que uma só pessoa nunca deveria ter tal poder.
Os balantas-mané também chamados de balantas-beja3, são balantas
com ligações à etnia mandinga, e a sua cultura mostra essa ligação.
Os balantas-mané estão concentrados no sul do Senegal e na zona de
fronteira da Guiné-Bissau.
Grandes trabalhadores, os balantas destacam-se também pelo seu espírito guerreiro. A palavra “balanta”, é uma palavra de origem mandinga,
que significa “aquele que resiste”, foram assim designados face à sua resistência ao domínio mandinga.

*
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Na cultura balanta o valor individual é minimizado, por isso não destacam os seus heróis ou grandes líderes, pois todos os membros da sociedade são importantes.
Apesar do que foi dito anteriormente, apresenta-se a seguir uma breve
história, de um nome que se destacou.
Na tabanca balanta de Kone, perto de Bula nasceu um menino muito
franzino, mas que, apesar do seu pouco peso e tamanho, era resistente.
Um dia, sem ninguém perceber porquê, um porco agarrou-o pela roupa com os dentes e largou a fugir para o mato com o menino.
As mulheres apontavam para o porco e gritavam:
- Kumba Yalá, kumba Yalá - em balanta, o porco é chamado de kumba,
e Yalá era o dono do porco.
Veio gente acudir aos gritos de kumba Yalá. Todos corriam atrás do
porco do Yalá, mas este continuou a correr sem ninguém o conseguir
fazer parar, e acabou por desaparecer no mato, deixando para trás os seus
perseguidores.
A sua mãe N´Tutituti já desesperada pensava o pior, mas, depois de
muito procurar o menino foi encontrado ileso, assim como o kumba do
Yalá, que estava perto dele, e que afinal só o tinha querido levar a “passear”.
A partir desse dia, as pessoas que passavam pela tabanca perguntavam
pelo menino do kumba Yalá.
E assim, seguindo a boa tradição balanta, em que são os acontecimentos que devem dar o nome às pessoas, ficou o menino com o nome de
Kumba Yalá4.
O menino cresceu, jogou futebol no Louletano, licenciou-se em filosofia, tornou-se um poliglota, um político, e no ano 2000 tornou-se no
8º Chefe de Estado da Guiné-Bissau. O nome de Kumba Yalá sempre o
acompanhou, mesmo quando se converteu ao islamismo e mudou de
nome.
Figura polémica e marcante da política guineense, Kumba Yalá, era
também conhecido como o homem do barrete vermelho, do qual nunca
se separava.
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Lendas bijagós
Segundo uma das mais populares lendas bijagós, Deus ao criar o Mundo
criou primeiro a ilha de Orango, e depois colocou ali uma mulher Acapacama e o seu marido.
Eles tiveram quatro filhas. A primeira foi Orácuma, a seguir nasceu
Ominca, e depois Ogubané e Orága.
Cada uma delas teve vários filhos, dando origem a quatro grandes famílias, às quais foram transmitidos os privilégios da avó.
Orácuma recebeu a terra e a religião. Foi ela quem fabricou o primeiro
Irã, e permitiu que as suas irmãs o reproduzissem.
Ominca recebeu o mar e a sua família dedicou-se à pesca. Contudo os
hipopótamos eram muito ferozes, pelo que tiveram que fazer várias cerimónias, para conseguirem ir para o mar.
Ogubané recebeu o poder de controlar o vento e a chuva, o que lhe permitiu gerar boas colheitas.
Orága recebeu as plantas, as árvores e os animais, o que lhe trouxe muita
riqueza.
Cada família passou a viver à sua maneira.
Esta é a lenda5 das gerações, e à semelhança de outras, explica a origens
das quatro famílias a que pertencem todos os bijagós, mas mostra também
o importante papel que a mulher desempenha no mundo bijagó.
As origens dos bijagós não são claras e existem muitas versões. Algumas
são fantasiosas e sensacionalistas, chegando a colocá-los como tendo origem na Atlântida6, mas provavelmente estes seriam escravos de beafadas
que para ali fugiram7.
O navegador, André Alvares d´Almeida, foi o primeiro a dar uma descrição das Ilhas Bijagós em 1594, e com base nos relatos dos seus habitantes, refere que antigamente não eram ilhas, pois faziam parte do continente,
“parece que antigamente eram terra firme”8, escreve Alvares d´Almeida, o
que foi depois confirmada por investigações científicas9.

*

*

*
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Entre as mulheres bijagós que fizeram história, destaca-se a famosa
“Rainha” Oquinca Pampa, ou Oquinca Pampa Kanjimpa (reinou de 19101930). Embora seja referida como Rainha, na verdade não existem rainhas
entre os bijagós, Oquinca Pampa era uma sacerdotisa que ascendeu ao poder.
Oquinca não é um nome, mas uma palavra da língua bijagó, que significa sacerdotisa, é um título, do mesmo modo que Oronhom significa rei,
mas na voz do povo, ela é a “Rainha” Oquinca Pampa.
Oquinca Pampa faz parte da linhagem Orága, e está ligada ao Reino de
Orango.
Segundo os costumes bijagós, apenas os homens podem ser reis, mas
quando morre o rei e enquanto não se realiza a sua sucessão para um homem, o reino pode ter uma mulher no seu lugar como regente, a Oquinca,
sendo aconselhada pelo Conselho dos Grandes10.
Na tradição dos Orága, esta regência pode ser prolongada, e pode ir até
à morte da regente. Foi isto que aconteceu com Oquinca Pampa. Quando o
Rei Issor, que era seu pai faleceu, ela ficou como Regente do Reino.
A regência de Oquinca Pampa destaca-se pela sábia forma como soube
governar, nomeadamente por ter conseguido manter intacto o seu Reino,
por manter a paz, pelo seu espírito humanitário, e por ter conseguido manter a “independência”11.
Num tempo, em que o poder colonial tudo queria submeter ao seu domínio, conseguir negociar uma governação independente desse poder,
apenas contra o pagamento de um imposto, é também um reconhecimento do Governo da Colónia, à inteligente governação que Oquinca Pampa
fazia.
A luta de Oquinca Pampa pela paz não foi fácil. Por um lado tinha a
ameaça do poder colonial e a sua vontade de dominar totalmente o seu
Reino, e por outro lado muitos bijagós queriam revoltar-se, e desencadear
uma guerra, pois não aceitavam pagar impostos.
Uma das situações de maior tensão que Oquinca Pampa enfrentou, foi
quando um grupo (no qual se incluíam membros da sua família) se revoltou, decididos a enfrentar o exército colonial.
Os revoltosos fizeram uma vala de um quilómetro, ao longo da estrada do porto de Orango, para que ali escondidos e protegidos, pudessem
emboscar as forças coloniais, quando estas desembarcassem. Mas Oquinca
Pampa, com a sua influência, conseguiu acabar com a revolta.
A ilha de Canogo encontra-se separada de Orango apenas por um rio, e
16
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quando os seus habitantes decidiram não pagar qualquer imposto, preparando-se para a guerra, Oquinca Pampa interveio mais uma vez, pagando
o imposto de Canogo com o seu gado, evitando assim a guerra.
Interessante e original, foi o sistema de comunicações que Oquinca
Pampa criou para comunicar com os comandantes dos barcos, que chegavam ao porto de Orango para negociar, colocando um homem de cinco
em cinco metros, para através deles falar com o comandante do barco, de
modo a assegurar que tudo decorria sem incidentes.
Ao contrário de seu pai, que era um rei cruel, Oquinca Pampa revelou-se
uma rainha com um elevado espírito humanitário, acabando com práticas
desumanas e com algumas situações de escravatura, que ainda existiam no
seu Reino, restos de um passado em que os prisioneiros de guerra eram
vendidos como escravos.
Oquinca Pampa, apesar de ser de pequena estatura, é considerada a
grande “Rainha”, e é sem dúvida a mais popular, pois a memória da sua
regência contínua viva entre os bijagós, que contam a sua história à volta
da fogueira, e os artesãos bijagós continuam a fazer estátuas suas.
Os restos mortais de Oquinca Pampa estão no mausoléu real em Eticoga, na ilha de Orango, onde repousam outros reis e rainhas. Com ela foi
enterrado o seu valioso tesouro, do qual fazem parte muitas peças em ouro,
e que desde então ali repousam guardados pelos espíritos.
Quem tocar na porta do mausoléu terá que pagar uma vaca, se não o
fizer, os espíritos irão persegui-lo, esteja onde estiver.

*

*

*

Outra “Rainha” famosa é a “Rainha” Juliana Canhabaque, do Reino de
Canhabaque (ilha Roxa), devido à guerra ali havida em 1925.
Canhabaque só pagava impostos quando lhe apetecia e pagava pouco,
e isso levou ao desencadeamento de uma campanha militar pelo exército
colonial.
Após alguns preparativos, a 20 de Abril de 1925 uma força militar desembarcou em Inorei e Bine, para colocar definitivamente a ilha sob o seu
domínio.
Tratava-se de uma força militar numerosa com cinco oficiais, 240 sargentos e polícias nativos, e 1496 auxiliares na sua maioria fulas e mandin18
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gas12, o seu armamento incluía 800 espingardas, três metralhadoras e três
canhões hotchkiss.
Aproveitando a presença de um avião militar, que tinha realizado pela
primeira a viagem aérea Lisboa-Bolama, o governador Velez Caroço pediu
que este bombardeasse os revoltosos.
Foi assim usado pela primeira vez um avião militar na Guiné. Tratou-se
do Breguet XIV A2 do 1º Grupo de Esquadrilhas de Aviação da Republica
(GEAR).
Apesar de o avião estar com problemas mecânicos, durante dois dias,
foi desencadeado um bombardeamento, tendo sido lançadas manualmente
granadas de artilharia, depois de adaptadas para o efeito.
Os guerreiros de Canhabaque ficaram surpreendidos com aquele ataque,
pois nunca tinham visto um avião, nem conheciam o seu poder destruidor,
mas a sua resposta à incursão militar não vacilou, e foi com determinação,
que decidiram continuar a combater o invasor do seu Reino.
A “Rainha” Juliana possuía 2.000 guerreiros, que estavam armados com
arcos, catanas, lanças e algumas espingardas longas. Alguns possuíam uma
longa história de combates, o que fazia deles guerreiros experientes e ferozes.
A ilha de Canhabaque é pequena, tem nove por 15 quilómetros, o que
era uma desvantagem, mas por outro lado tem uma vegetação cerrada e caminhos que apenas os guerreiros de Juliana conheciam bem; alguns eram
caminhos estreitos e difíceis, e pouco adequados ao exército colonial, com
as suas metralhadoras e canhões.
A “Rainha” Juliana organizou a sua defesa, colocando vigias no alto das
árvores, criando zonas de emboscadas, com atiradores com longas nas árvores e construindo covas com tampas cobertas com ervas, para os guerreiros se esconderem e poderem atacar os invasores, quando estes menos
esperassem.
Foi travada uma luta feroz com muitas baixas, nomeadamente da parte
dos guerreiros da “Rainha” Juliana, mas as tabancas dos revoltosos foram
sendo vencidas uma a uma.
A pequena ilha estava isolada nesta luta, não podia contar com reforços
ou reabastecimentos.
A 3 de Maio de 1925, os últimos resistentes concentraram-se em Indema, no centro da ilha, e entre eles está a “Rainha” Juliana. Eram poucos
para fazerem frente aos invasores e também eram poucas as munições que
lhes restavam.
20
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Os guerreiros de Canhabaque defenderam Indema enquanto puderam,
mas acabaram por se render, pois não tinham meios para conseguirem fazer frente, a uma força militar tão poderosa.
Indema foi incendiada, e a “Rainha” Juliana presa e enviada para Bolama13, mas não foi o fim da luta dos bijagós, pois em 1935 haveria uma nova
revolta e seria necessária uma nova incursão militar.
No século XX o poder colonial deixou de ser algo fraco e vago, tornando-se numa força poderosa e determinada que impunha a sua vontade, foi
um novo ciclo que se iniciou.
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Lendas mancanhas

Apesar de correntemente ser utilizada a designação mancanha para
esta etnia, considera-se que o termo adequado é a designação brame.
Crê-se que pertencem ao mesmo ramo étnico o brame, o manjaco e
o papel, face aos seus costumes e características linguísticas14.
Uma das lendas sobre a sua origem, conta que quando os portugueses chegaram aquelas paragens e querendo saber o nome da etnia que
ali vivia, fizeram essa pergunta a um dos habitantes.
- Mancanha - respondeu ele, pensando que lhe estavam a perguntar
o nome.
E foi assim que nasceu a etnia mancanha.
Na verdade, naquela zona existem muitas pessoas com esse nome,
pois é usado quer como nome próprio, quer como apelido.

*

*

*
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Outra lenda conta que, numa das guerras entre os portugueses e os
manjacos, havia um homem de nome “Mancanha” que era amigo dos
portugueses e que estes muito estimavam.
Quando os portugueses chegaram a uma tabanca (aldeia), os habitantes da mesma disseram que eram da família dos “Mancanha”, e por
isso foram muito bem tratados. Ao saberem disto as outras tabancas
passaram todas a dizer o mesmo.

- Eu sou da família mancanha - diziam eles e bastava ouvir-se a palavra mancanha, para logo serem deixados em paz.
Assim começaram a “nascer” tabancas mancanhas, e foi assim que
nasceu a etnia mancanha, segundo esta lenda.

*

*

*

A lenda mais bonita sobre a origem desta etnia, é uma história de
amor.
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Segundo esta lenda, ela teve origem num escravo mandinga de nome
Braima, e numa jovem de nome Bula, a qual era filha de um poderoso
senhor de guerra de etnia fula.
Braima e Bula sabiam que o seu amor era impossível, e por isso fugir
era a única solução, para conseguirem ficar juntos.
Os jovens sabiam que os riscos de uma fuga eram muitos e que na
terra dos seus antepassados, não havia um lugar onde se pudessem esconder, pois o pai de Bula não iria perdoar aquela afronta, e enviaria os
seus guerreiros em sua perseguição.
O Império mandinga de Cabú tinha sido destruído pelos fulas, e o

seu poder chegava quase a todo o lado, mas não chegava às terras dos
manjacos.
Os reinos manjacos eram orgulhosos da sua independência, e não
aceitariam qualquer exigência exterior, além disso estavam longe e fora
do alcance dos reinos fulas. Os manjacos não estavam em guerra nem
com fulas, nem com mandingas, e Braima e Bula esperavam ali serem
bem recebidos.
O caminho de fuga implicava contudo, atravessarem as terras dos
aguerridos balantas, onde corriam o risco de serem mortos, mas eles
sabiam, que isso também iria fazer parar os guerreiros, que o pai de
Bula enviaria na sua perseguição.
Contra tudo e contra todos, Braima e Bula fugiram, sendo imediata25
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mente perseguidos pelos guerreiros do pai de Bula, mas conseguiram
chegar às terras dos balantas, e tal como tinham previsto os perseguidores pararam e abandonaram a perseguição.
Braima e Bula continuaram a sua fuga, abrindo caminho através de
zonas de mato denso, para não serem vistos, e assim depois de muitas
privações, conseguiram finalmente chegar à terra dos manjacos.
O casal iniciou a construção da sua tabanca, em terras abandonadas,
perto ao rio Mansoa, mas que ficavam a pouca distância das terras dos
balantas, o que os obrigou a estarem sempre alerta.
Os filhos que nasceram, e as boas relações com os manjacos, permi-

26

LENDAS MANCANHAS

tiram-lhes fazer crescer a sua povoação, pois a eles se juntaram homens
e mulheres manjacas.
À pequena aldeia, Braima deu o nome de Bula, como demonstração
do grande amor que sentia pela sua mulher, Bula.
A aldeia tornou-se um Reino, e o filho mais velho de Braima fundou
depois a povoação de Có, a qual passa a ser também um Reino, mas
vassalo de Bula.
Bula cresceu imenso, sendo hoje uma localidade importante.
Segundo esta lenda, a designação de brame para esta etnia, tem origem no nome de Braima.
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A lenda de
Sundiata Keita

Estava certo dia o Mansa15(Rei) do Mali, Naré Maghan Kon, também
chamado “leão do Mali”, a descansar na sua tenda, quando dois caçadores, acompanhados de uma jovem corcunda e feia, se aproximaram e
pediram autorização para lhe entregar uma prenda.
- Grande Mansa, vimos de uma terra onde um búfalo terrível devastava tudo. Nós matamo-lo, mas o seu espírito encarnou nesta mulher, que
é feia, mas forte e corajosa, por isso a trouxemos para você casar com ela,
pois o filho que ela lhe der tornará grande o Mali. O nome dela é Sagolom
- disse um dos caçadores.
- O filho de um leão e de um búfalo serão poderosos de verdade - sussurrou o djali bá16(conselheiro) ao Mansa Maghan.
O Mansa casou-se com Sagolom, e no ano seguinte, ela deu à luz um
29

A LENDA DE SUNDIATA KEITA

menino. Todos se alegraram, menos Sassouma Bérété, a primeira esposa
do Mansa.
- Maghan já tem o meu filho como seu herdeiro. Que necessidade tem
ele de outro? Porque foi casar com aquela mulher horrível? Porque o meu
filho não pode ser o Rei? O que vai ser de mim e do meu filho? - comen-
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tava Sassouma, amargamente, pelos corredores do palácio.
Mas o novo príncipe, Sundiata, embora tendo o espírito do búfalo e do
leão, não conseguia andar.
Durante anos Sagolom tentou em vão curar o seu filho com mésinhos17,
mas Sundiata arrastava-se de gatas pelo palácio, ignorado por uns, ridicularizado por outros, deixando a sua mãe desolada e o seu pai desesperado, apenas o djali bá do Mansa lhes dava esperança.
Doente e sentindo que a morte se aproximava, o Mansa Maghan ordenou que Sundiata fosse trazido à sua presença:
- Meu filho já estou velho e os meus dias estão a terminar. Está na altura de tu, como futuro Mansa teres o teu djali bá. Este é Bala Fasséké, o
seu pai foi meu djali bá, e ele será o teu. Ele irá ajudar-te no teu reinado
- disse o Mansa.
Quando o Mansa Maghan morreu, o Conselho dos Homens Grandes
não respeitou a decisão do Mansa de nomear Sundiata como seu sucessor, e nomeou o filho de Sassouma , como novo Mansa.
Cheia de orgulho, a agora poderosa Sassouma insultou a mãe de Sundiata e expulsou-a do palácio, bem como a Sundiata e aos seus irmãos.
Sundiata, vendo a sua mãe em lágrimas, ordenou a Bala que lhe fosse
buscar uma vara de ferro.
Quando Bala voltou, Sundiata, apoiando-se na vara com ambas as
mãos, levantou-se e ficou de pé, sem qualquer apoio, ficando a vara vergada com a força que Sundiata fez.
Uma multidão reuniu-se espantada quando Sundiata deu um passo,
depois outro, e outro, e Bala gritou: “
- Abram caminho! Abram caminho! O leão está a andar!
Aos sete anos, Sundiata começava finalmente a andar, o que encheu de
alegria a sua mãe.
Quando Sassouma ouviu as notícias sobre a caminhada e a força de
Sundiata, ela temeu que ele agora fosse desafiar o seu filho pelo lugar
no trono, e decidiu matá-lo. Depois pensou melhor e decidiu aguardar,
pois Sundiata não tinha quem o apoiasse na conquista do trono, e com o
tempo o seu jovem filho ganharia cada vez mais poder, e seria mais fácil
destruir Sundiata.
Quando Sundiata fez dez anos, Sassouma achou que era a altura de se
vingar de Sundiata e da sua família. Assim enviou primeiro Bala para a
corte do terrível Mansa Sosso, Sumanguru, para Sundiata não ter ajuda
do seu djali bá.
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Sumanguru era um poderoso feiticeiro, conhecido pela sua maldade e
magia, cujo grande exército era muito temido.
Sumanguru ficou impressionado com a inteligência e habilidade do
jovem Bala, e resolveu mantê-lo ao seu serviço para sempre.
Sundiata ficou zangado e triste com o destino do seu amigo e conselheiro, mas seguiu as sábias palavras de sua mãe:
- Meu filho, temos que deixar o Mali. Aqui corremos muito perigo,
porque Sassouma agora é muito poderosa, e vai matar-nos a nós e à nossa
família. Temos que fugir. Um dia voltarás para o lugar que te pertence.
Naquela noite, Sagolom e os seus filhos deixaram tudo, e partiram à
procura de um reino que lhes desse abrigo.
Durante sete anos, a família viajou, indo de reino em reino, a pedir
ajuda.
Alguns dos governantes dos lugares por onde Sundiata passava negavam-lhes abrigo e as portas eram fechadas, pois tinham medo das represálias de Sassouma.
A juventude de Sundiata foi uma permanente viagem, mas isso deulhe muitos conhecimentos e muitos amigos, e com o tempo o seu corpo
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tornou-se também forte, transformando-se num guerreiro poderoso.
Em todos os reinos e caravanas, Sundiata ouvia falar do poder crescente de Sumanguru, da sua crueldade e do povo que vivia infeliz nas terras
sob seu poder.
Por fim, a família de Sundiata encontrou um lugar para ficar, junto ao
rio Níger, na cidade de Mema, e a sua mãe cansada e doente, pôde finalmente descansar.
Sundiata colocou-se ao serviço do Mansa de Mema, distinguindo-se
logo nos combates que este travou contra os inimigos do Reino, o que lhe
granjeou os favores do Mansa.
O Mansa de Mema, observando a coragem e a capacidade de liderança
de Sundiata, foi-lhe dando cargos militares cada vez mais importantes, e
impressionado com a sua capacidade, decidiu fazer dele o seu herdeiro,
dando-lhe a sua filha para casar, e ensinando-lhe a arte da guerra e da
governação.
Um dia, chegou inesperadamente um grupo de homens a Mema, e entre eles vinham os homens grandes do Mali, que antes não tinham querido Sundiata como seu Mansa, e pediram-lhe uma audiência urgente.
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- Filho do leão e do búfalo, volta para a tua terra, a tua gente precisa de
ti - imploraram os homens grandes.
- O que aconteceu? - perguntou Sundiata.
- Sumanguru invadiu o Mali, matou a família real, e continua a matar e
a escravizar muita gente. O povo quer lutar, mas não temos um líder para
nos guiar. Os marabus dizem que só tu podes salvar o Mali - responderam eles.
- Irei partir já! Vamos destruir Sumanguru, e o seu reino de terror! exclamou Sundiata.
Sundiata não perdeu tempo e foi falar com o Mansa de Mema, pedindo-lhe autorização para partir imediatamente. O Mansa de Mema deulhe metade do seu exército, e disse-lhe:
- Vai, o teu Reino está à tua espera, leva metade do meu exército e salva
o teu povo.
- Obrigado. Nunca vou esquecer toda a ajuda que me deu. Eu voltarei
para casar com a sua filha - disse Sundiata agradecido.
Sundiata com a cavalaria formou o seu esquadrão de ferro, e ele próprio
assumiu o seu comando.
A cavalaria de Mema era constituída por cavaleiros com grandes lanças de ferro.
Cavalgando à cabeça desta coluna, Sundiata planeou reunir um poderoso exército, indo a cada reino que o tinha ajudado durante o seu longo
exílio, e aos reinos que combatiam contra Sumanguru.
Quando Sundiata se dirigiu para a cidade de Tabom, para se encontrar com o seu amigo Tabom Uana, o qual era agora Mansa de Tabom,
Sumanguru enviou o seu filho Sosso Bala, que tinha aproximadamente a
idade de Sundiata para lhe barrar o caminho.
Sosso Bala colocou os seus guerreiros no vale, à entrada das montanhas, que davam acesso ao caminho para Tabom.
Sosso Bala estava confiante, pois o seu exército era muito mais numeroso que o pequeno exército sob o comando de Sundiata, e só as setas dos
seus numerosos arqueiros, quando estes as disparassem, tapariam a luz
do sol, e seriam suficientes para destruir Sundiata e o todo o seu exército,
antes de ele chegar perto dos seus guerreiros.
Quando Sundiata chegou ao vale, depois de um longo dia de marcha,
o vale estava negro com a infantaria de Sosso Bala.
Todos os chefes de guerra foram da opinião de que os guerreiros deviam descansar e combater no dia seguinte.
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- Sundiata, deixe os seus homens descansarem, amanhã combateremos.
Sundiata sabia que todos estavam cansados da caminhada, mas acreditou que poderia transformar aquela fraqueza em força, e contra tudo o
que todos pensavam disse:
- Não vamos descansar. Vamos atacar já!
Sundiata colocou-se à frente da sua cavalaria e deu ordem de ataque.
Os espiões Sossos tinham informado Sosso Bala que o exército de Sundiata tinha feito uma longa marcha e que estava demasiado cansado para

combater, pelo que os guerreiros poderiam descansar, pois a batalha só
seria no dia seguinte.
Sosso Bala apesar de saber que Sundiata estava perto, acreditando na
informação dos espiões, não achou necessário colocar o seu exército em
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formação de batalha, e o ataque de Sundiata apanhou todos de surpresa e
lançou a confusão total.
- Alerta, alerta! Ataque de Sundiata! - gritaram as sentinelas, mas já
era tarde, pois a cavalaria de Sundiata, lançada num galope desenfreado,
entrou pelo acampamento de Sosso Bala.
Os arqueiros Sossos nem tiveram tempo de disparar as flechas para
deter a onda atacante, e num instante Sundiata e o seu exército estavam
no meio deles, fazendo um massacre terrível.
Sundiata viu Sosso Bala e avançou para ele, mas um guerreiro Sosso
colocou-se no caminho, e enquanto Sundiata lutava, Sosso Bala aproveitou a oportunidade para fugir, temendo pela sua vida.
Ao verem Sosso Bala fugir, os guerreiros Sossos fugiram também.
Antes do fim do dia, já só havia homens de Sundiata no vale, e os seus
cavaleiros perseguiam e aprisionavam guerreiros Sossos.
Ao entardecer, o Mansa Tabom Uana veio ao encontro do seu amigo
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Sundiata, trazendo mantimentos e mais guerreiros, reforçando assim o
exército de Sundiata.
A notícia da derrota do invencível exército de Sumanguru espalhouse rapidamente, e todos os que tinham sofrido às mãos de Sumanguru,
corriam agora a juntar-se a Sundiata.
Em breve, um numeroso exército se estendia pela planície, e os cascos
dos seus cavalos eram ouvidos a muitos quilómetros de distância. Agora
Sundiata podia passar à ofensiva, e decidiu ir ao encontro de Sumanguru
no vale de Neguéboria, em Boure.
Os dois exércitos encontraram-se no estreito vale de Neguéboria.
Sundiata optou por uma formação em quadrado, com a cavalaria à
frente e os arqueiros na retaguarda.
Sumanguru com o seu capacete com chifres, bem visível no alto de
uma das colinas que dominavam o vale, dava ordens ao seu exército.
Sundiata deu ordem de ataque, soaram tambores e trompetas, e os cas37
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cos dos cavalos da sua cavalaria levantaram uma nuvem de pó vermelho
e ecoaram nas paredes do vale, como um enorme trovão, fazendo tremer
de medo as forças de Sumanguru.
Sundiata comandou a carga de cavalaria, e o seu manto branco esvoaçava no ar como uma bandeira, que os seus homens seguiam.
As forças de Sundiata atacaram o centro do exército de Sumanguru e
logo este começou a ceder.
Sumanguru deu ordem aos guerreiros que tinha escondido para atacarem as forças de Sundiata pelos lados, numa estratégia conhecida como
chifres de búfalo, mas Sundiata já tinha previsto essa manobra e o seu
exército estendeu-se rapidamente por toda a largura do vale, bloqueando
a sua passagem.
Sumanguru tentou conter a queda do centro do seu exército, juntando-se aos seus guerreiros, para lhes dar coragem, mas isso colocou-o ao

38

A LENDA DE SUNDIATA KEITA

alcance da lança de Sundiata.
Sundiata não perdeu a oportunidade e atirou a sua lança, a qual atingiu
o peito de Sumanguru, mas fez ricochete. Sundiata não desistiu e com
o seu arco lançou uma flecha contra Sumanguru, mas esta também fez
ricochete no peito de Sumanguru.
- Ninguém me pode matar! - gritou Sumanguru.
- Isso é o que vamos ver - respondeu Sundiata.
Furioso, Sundiata pegou noutra lança e avançou para onde estava Sumanguru, mas quando o procurou novamente, já ele estava no alto da colina. Espantado, Sundiata parou de lutar e ficou a olhar para Sumanguru,
vendo-o desaparecer.
O exército de Sumanguru, ao vê-lo fugir, fugiu também.
Sundiata ficou a pensar como poderia derrotar Sumanguru, se ele tinha uma magia tão poderosa que podia desaparecer e era invulnerável ao
ferro.
Sundiata continuou a sua marcha, desta vez para a Sibi, de onde lhe
chegaram boas notícias, pois o seu amigo e conselheiro Bala tinha conseguido fugir da corte de Sumanguru e vinha ao seu encontro.
O encontro entre Sundiata e Bala foi de grande alegria, e a partir dele
Sundiata ficou a saber que o animal sagrado de Sumanguru era o galo, e
era dele que provinham os seus poderes e feitiços.
Bala tirou do seu saco uma seta, que tinha na ponta um esporão de
galo, e disse:
- Esta seta irá acabar com o poder de Sumanguru, pois este esporão de
galo irá destruir toda a sua magia. Basta feri-lo para ele ser vencido!
- Como poderei feri-lo, se as lanças e as setas fazem ricochete nele? perguntou Sundiata.
- Sumanguru tem um escudo de ferro, escondido debaixo da roupa,
atingi-o onde não tiver roupa.
- Obrigado Bala! Vamos fazer Sumanguru provar o seu próprio feitiço!
Os dois exércitos enfrentaram-se na planície de Kirina. Durante todo
o dia, uma furiosa batalha foi travada entre os dois exércitos, e Sundiata,
montado no seu cavalo, procurou Sumanguru.
No meio da poeira vermelha e da confusão da batalha, Bala descobriu
o feiticeiro e gritou para Sundiata, ao mesmo tempo que apontava:
- Sumanguru está ali!
Sundiata olhou, e viu Sumanguru no alto de um morro perto de si, e,
antes que ele o visse, pegou no seu poderoso arco e puxando a corda ao
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máximo disparou a seta com o feitiço.
A flecha voou como um raio, espetando-se no braço de Sumanguru.
Somanguru ao sentir-se ferido e vendo que a seta tinha o feitiço do
galo, soltou um grito de pânico e fugiu a galope do campo de batalha.
-Ahaaa! Estou perdido! - gritou Sumanguru.
Desorientado com a fuga de Sumanguru, o exército do feiticeiro fugiu
também.
Sumanguru, perseguido por Sundiata, fugiu para a encosta do Monte
Koulikoro e entrou cambaleando numa caverna escura, mas por mais que
o procurassem nunca mais foi visto.
Diz-se que Sumanguru foi transformado na pedra da caverna, pelos
poderes do mal que ele servia.
Sundiata voltou em glória para Mali.
Durante toda a sua viagem, as pessoas corriam aos caminhos e estradas por onde passava, gritando vivas e louvores.
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- Sundiata! Sundiata! Viva Sundiata! - gritavam à sua passagem.
Os Mansas que tinham ajudado Sundiata no exílio e nas suas batalhas, juraram-lhe fidelidade, e o Mansa do Mali, filho do leão e do búfalo,
transformou assim o Reino do Mali num Império, constituído por todos
esses Reinos.
Sundiata foi o primeiro Mansa Bá18(Imperador) do grande Império
do Mali, sendo este o maior Império da África Ocidental.
Esta é uma das muitas versões da lenda de Sundiata.
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A lenda de
Djanqui Uali
O Mansa Djanqui Uali Sané quando chegou o seu tempo de ser Mansa
Bá (Imperador) de Cabú, predisse que o Império de Cabú iria terminar.
- Eu vou ser o último Mansa - disse ele.
Quando a guerra com o Futa Djalon19 começou, Djanqui Uali enviou
ao Futa Djalon uma embaixada, na qual se incluía um representante de
cada um dos 32 Reinos sob o seu domínio, ou com os quais tinha alianças, mas a sua chegada ao Futa Djalon não foi bem aceite, e questionaram
a embaixada:
- Como se atrevem a colocar um pé nas nossas terras, não sendo muçulmanos? Vão morrer por isso!
Perante o massacre dos embaixadores Djanqui Uali compreendeu que
a guerra era inevitável, e reunido com os Mansas dos diversos Reinos em
Cansalá, questionou-os:
- Como vamos responder a terem morto os 32 representantes que enviámos? - mas eles nada responderam, pois nenhum queria avançar para
a guerra.
Segundo os marabus, quem derramasse o primeiro sangue em Cansalá
perderia a guerra. Assim os fulas engendraram um plano, para que o primeiro sangue em Cansalá fosse derramado pelos mandingas.
Os fulas apanharam um macaco de cor avermelhada (orangotango),
o qual deixaram vários dias sem beber, depois deram-lhe água numa tigela, mas a água tinha um mésinho misturado que o transformava num
homem, embora as pessoas apenas vissem um macaco. Assim, após ele
beber a água, bateram-lhe nas costas e disseram-lhe:
- Vai para Cansalá e sobe ao poilão sagrado.
Quando o macaco subiu ao poilão sagrado de Cansalá, causou grande confusão e temor, sendo confundido com um espírito maligno, pois
nunca ninguém tinha visto um macaco daquela cor. Pensaram então que
a sua presença no poilão sagrado, era uma ameaça para os espíritos que
protegiam Cansalá.
As pessoas perguntavam-se:
- O que trouxe este macaco aqui?
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- O que trouxe este macaco ao nosso poilão?
Djanqui Uali disse-lhes:
- Não se preocupem. Este macaco vem do Futa Djalon, é o símbolo da
sua traição, não vamos fazer-lhe mal.
Contrariando a vontade de Djanqui Uali, um tiro foi disparado contra
o macaco, e o seu sangue foi derramado em Cansalá, traçando-se assim o
fim do Império de Cabú.
No Futa Djalon, a água da tigela onde o macaco tinha bebido, tornouse vermelha, e os homens do Futa Djalon souberam que tinha sido derramado sangue em Cansalá.
Após algumas incursões, os fulas do Futa Djalon avançaram para Cansalá, com um poderoso exército de 40.000 homens, enquanto que Djanqui Uali tinha apenas 600 guerreiros.
Djanqui Uali era também um poderoso feiticeiro e as serpentes eram o
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animal da sua magia. Foram elas que o avisaram, que um poderoso exército fula estava a caminho de Cansalá.
Djanqui Uali enviou um dos seus filhos, para saber quais eram as forças do inimigo, para se poder preparar para a batalha, ao mesmo tempo
que enviava pedidos de ajuda aos diversos reinos, dos quais nunca teve
resposta.
O filho de Djanqui Uali cavalgou durante todo o dia, sem nunca conseguir ver o fim das forças inimigas, e quando Djanqui Uali lhe perguntou
qual era o seu número, ele pegou com as duas mãos num monte de areia
e respondeu:
- Os homens do Futa Djalon são tantos quanto os grão de areia deste
monte, se alguém conseguir contá-los saberemos o seu número.
Djanqui Uali ainda enviou o seu sobrinho com a mesma missão, mas a
resposta foi a mesma.
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Face à desproporção de forças em confronto, Djanqui Uali optou por
se defender em Cansalá. Na verdade as incursões anteriores dos fulas
tinham bloqueado o acesso a Cansalá, e além disso, os seus irmãos mandingas, membros do clã Mané com quem estava em conflito, tinham-se
aliado aos fulas.
Djanqui Uali preparou-se para a batalha e para morrer. Assim deu ordens para que pequenos grupos de várias profissões abandonassem Cansalá, pois queria preservar a sua história, o seu saber e a sua cultura.
Djanqui Uali sabia que não conseguiria vencer o exército fula, mas iria
fazer pagar caro a sua derrota. A sua sorte seria também a dos atacantes,
seria a destruição total, o fim da sementeira, o que na língua mandinga se
designa por turubam.
Os fulas cercaram a fortificada povoação de Cansalá e dispararam três
tiros à chegada, e os sitiados responderam ao “cumprimento” com quarenta tiros.
Durante vários dias, os mandingas combateram com bravura e mataram muitos dos atacantes, mas o número destes era demasiado grande
para poder ser contido, e os fulas começaram a transpor as rudimentares
muralhas, construídas de madeira e lama.
Djanqui Uali perante a derrota iminente, chamou os seus filhos, e dis-
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se-lhes:
- Vou mandar abrir os portões, e quando os fulas entrarem todos, incendeiem a pólvora dos paióis.
Os portões foram abertos, e quando os fulas entraram, os paióis explodiram e todos os defensores morreram, mas os 40.000 soldados do
exército fula ficaram reduzidos a 40.
Os 40 elementos do exército fula que sobreviveram, foram perseguidos, e a maior parte mortos em emboscadas durante a sua fuga para leste.
E assim, apenas sete guerreiros fulas conseguiram regressar ao Futa Djalon.
Apesar da derrota, os mandingas referem-se ao turubam Cansalá com
orgulho, dada a valentia dos defensores de Cansalá.
Perto de onde era Cansalá, os portugueses ergueram a cidade de Nova
Lamego, hoje em dia chamada Gabu, sendo a terceira maior cidade da
Guiné-Bissau.
O local onde foi travada a batalha é agora um local sagrado, árido e
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infértil, onde vivem os espíritos.
O Império de Cabú caiu com a invasão fula, mas a sua história e a
sua grandeza não foram esquecidas, e a sua cultura contínua viva e a ser
transmitidas ao mundo, nomeadamente através de uma das suas invenções, o corá20.
Esta é a lenda dos valentes guerreiros mandingas, que morreram em
Cansalá. É uma das muitas lendas existentes, mas é uma versão mandinga
da mesma, e como manda a tradição é cantada ao som do corá.
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Um dia, um pobre mendigo chegou à tabanca21 de Amedalai22, e pretendendo descansar, pediu hospitalidade em várias casas, mas todas elas a recusaram.
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Até que chegou a uma pobre casa, onde uma mulher, apesar de o marido
não estar presente, o recebeu e lhe matou a fome.
Quando o marido, Moló Eigué, chegou, ficou contente pela hospitalidade
dada pela sua mulher, pois fazia gosto e tinha orgulho em receber bem quem o
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visitasse.
Moló Eigué ao conversar com o mendigo, ficou admirado com a sua sabedoria, pois nunca tinha conhecido um mendigo tão sábio. Na verdade, o mendigo era um grande marabu23, de nome Seiku Umarú24, que viajava disfarçado
de mendigo.
Depois de descansar, o mendigo decidiu seguir viagem, e Moló Eigué fez
questão de o acompanhar.
Moló Eigué acompanhou o marabu de Amedalai até Coli25 , e aí chegados,
o marabu despediu-se, dizendo-lhe:
- Todas as terras que comigo percorreste, serão tuas, este será o teu Reino,
pois é essa a vontade de Alá.
Moló Eigué ficou confuso e sem compreender as palavras do marabu.
Como seria possível ele tornar-se Rei, sendo ele apenas um servo26 de um
rico fula, Samba Eigué, de quem já os seus pais também tinham sido servos…
Moló Eigué tinha em sua casa um carneiro do qual gostava muito, pois estava ensinado de tal maneira, que era como uma pessoa. Andava sempre atrás
dele e até quando comia, o carneiro estava ao seu lado.
Um dia, ao voltar da caça, sentou-se à mesa para comer, e o carneiro não
apareceu. Então ele perguntou à mulher:
- Onde está o meu carneiro?
A mulher respondeu-lhe:
- Eu queria que você comesse primeiro, para depois lhe contar. Os guerreiros mandingas vieram e levaram o seu carneiro para Cansalá. O Mansa Djanqui Uali mandou levar o gado de todas as pessoas.
- O quê? - disse Moló Eigué afastando a tigela com a comida.
Sem mais palavras montou no seu cavalo e cavalgou para Cansalá.
Quando chegou à fortificação de Cansalá, Moló Eigué pediu aos guardas
para falar com o Mansa.
- Está louco! Não pode falar com Mansa - disseram os guardas.
- Vocês roubaram o meu carneiro, e eu quero o meu carneiro de volta! –
exclamou Moló Eigué furioso.
- Cuidado, não fales mais assim, senão morres! O carneiro foi o almoço
do Mansa. Vai caçar um porco do mato - responderam os guardas rindo.
- O Mansa vai pagar muito caro este carneiro - disse Moló Eigué e abandonou Cansalá.
Moló Eigué foi de tabanca em tabanca, apelando à revolta:
- Os mandingas estão a abusar, não nos respeitam, não param de aumentar os impostos, roubam as nossas coisas, tratam-nos como escravos,
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temos que nos revoltar.
Alguns responderam:
- Os mandingas são muito poderosos, nós não conseguimos vencê-los.
Moló Eigué a isto respondeu:
- Eu vou lutar! Se não me ajudarem a lutar, terão que fugir, porque quando as balas começarem a voar, então todos terão que fugir.
Muitos homens vieram juntar-se a Moló Eigué, pedindo-lhe para os
guiar na luta contra o domínio mandinga, pois por todo o lado se iniciavam focos de revolta contra os abusos mandingas e era grande a vontade
de substituir os reinos mandingas por reinos fulas. Além disso os fulas do
Reino do Futa Djalon27 tinham desencadeado uma jihad contra os reinos
animistas, e era obrigação de todos os muçulmanos juntarem-se a essa
jihad.
Moló Eigué era um devoto muçulmano, que possuía estudos corânicos, era
respeitado, e era também um famoso caçador, o que fazia dele o homem certo
para os conduzir nessa guerra. Assim ele tornou-se o líder de um grupo de 400
homens, na luta contra os mandingas animistas28 do Império de Cabú.
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As palavras do marabu, começavam agora a fazer sentido para Moló Eigué.
Moló Eigue pagou o seu resgate ao seu senhor, o nobre Samba Eigué, tornando-se um homem livre, e partiu para a guerra. E embora o seu nome fosse
Moló Eigué Baldé, ficou para sempre conhecido como Alfa Môlo
A floresta onde Alfa Môlo e muitos dos seus companheiros costumavam caçar, tornou-se a base para lançar a revolta, contra o Império animista de Cabú.
Após a derrota dos mandingas e a destruição da sua capital, Cansalá, o Reino do Firdu é alargado até Coli, com Alfa Môlo como Rei, tal como o marabu
tinha predito.
O nobre fula Samba Eigué, antigo senhor de Alfa Môlo, não aceitou que este
pudesse ser agora o Rei de Firdu, e furioso pelo poder que este tinha conquistado, gritou:
- Um escravo não vai governar aqui!
Desencadeou-se assim uma guerra entre os fulas, mas Alfa Môlo29, com
a ajuda do seu filho Mussa Môlo e dos seus aliados, venceu os seus inimigos
fulas, e tornou-se senhor incontestado do Reino de Firdu.
O Reino de Firdu tornou-se assim um Reino de fulas-pretos30, um Reino
em que os antigos escravos e servos são agora os novos senhores.
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Esta é a uma das lendas de Alfa Môlo.
Alfa Môlo conseguiu um Reino, mas o seu filho Mussa Môlo teve que continuar a sua luta para manter o Reino do Firdu, pois continuaram a existir lutas
internas entre os fulas.
Mussa Môlo, para assegurar o seu poder e combater os seus inimigos, fez
novas alianças. Uma das mais importantes foi a aliança com os franceses, mas
isso não alterou o fim do Reino do Firdu, pois o fim dos Impérios Africanos
estava próximo, e os novos senhores seriam em breve os países europeus.
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canoa papel

Segundo reza a lenda transmitida oralmente pelos papéis, quando os portugueses chegaram à Guiné, os contactos que estabeleceram com os papéis
da ilha de Bissau foram amigáveis e estes até lhes cederam um terreno para
se poderem instalar e negociar.
- Podem ficar com este terreno - disse o Rei Insinhate31.
Nesse terreno está hoje o Forte da Amura, mas naquele tempo era um
antigo curral, o que serviu para os papéis se divertirem, fazendo troça dos
novos moradores.
Com o tempo, o poder dos portugueses foi crescendo, e começaram a
exercer o seu domínio sobre todas as terras circundantes32.
Os papéis ficaram revoltados, porque os estrangeiros diziam que agora era
tudo deles, e decidiram partir para a guerra.
- Os estrangeiros querem roubar o nosso chão, querem cobrar impostos,
temos que os expulsar! - diziam os papéis.
Travaram-se muitas batalhas, mas nelas os papéis perceberam que nunca
conseguiriam vencer pelas armas o inimigo. Então os papéis recorreram aos
espíritos para os expulsarem, e dirigiram-se aos baloberos33 pedindo auxílio.
Os baloberos responderam:
- Podemos lançar uma maldição, que irá lançar a infelicidade nas terras da
Guiné, e os estrangeiros ir-se-ão embora.
Mas acrescentaram:
- Cuidado, porque não haverá mais paz nem prosperidade na Guiné, enquanto os estrangeiros não se forem embora e não for feita uma cerimónia
para acabar com esta maldição. Será tanta a desgraça, que ninguém aqui que55
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rerá viver, mas vocês têm que aguentar o sacrifício, se querem a vossa terra de
volta.
- Nós aguentamos, façam a cerimónia para expulsar os estrangeiros - responderam os papéis.
Foi feita uma canoa em madeira, e os baloberos, reunidos em cerimónia,
invocaram todos os espíritos malignos, fazendo-os entrar na canoa. A seguir
enterraram a mesma.
Na altura a canoa foi enterrada no mato, mas nesse mesmo local foi mais
tarde construído o palácio do Governador, sendo presentemente o palácio
da Presidência da República. O local preciso onde a canoa foi enterrada, foi
mesmo em frente do Palácio, no local onde está o monumento aos heróis.
Depois da cerimónia do enterro da canoa, os baloberos lembraram mais
uma vez:
- Quando os estrangeiros se forem embora, esta canoa tem que ser desenterrada, e feita uma cerimónia para acabar com esta maldição, senão nunca
mais haverá paz e felicidade na Guiné, por isso os pais têm que passar estas
palavras para os seus filhos. Não se podem esquecer de fazer a cerimónia!
Os balobeiros ainda acrescentaram:
- Esta canoa anda debaixo de terra. O poder dos espíritos é muito forte, ele
faz a canoa mover-se debaixo da terra espalhando o mal por todo o lado. Só
nós conseguiremos saber onde ela está.
Quando Portugal reconheceu a independência da Guiné-Bissau, e retirou
as suas tropas, os papéis correram a chamar os baloberos, pois chegara a hora
de desenterrar a canoa, mas os baloberos disseram:
- Os estrangeiros ainda não foram todos embora, o Presidente da GuinéBissau é Luís Cabral, um estrangeiro, um cabo-verdiano.
A 14 de Novembro de 1980, o Presidente Luís Cabral é derrubado por um
golpe de Estado encabeçado, pelo mítico comandante militar do PAIGC, o
papel João Bernardo Vieira, mais conhecido pelo seu nome de guerra Nino
Vieira.
Nino Vieira suspende a Constituição e fica a liderar o país à frente do Conselho Militar da Revolução, com nove membros.
Os papéis rejubilaram, a canoa tinha expulsado os portugueses dandolhes a independência, e agora expulsava os cabo-verdianos; todos os estrangeiros tinham sido afastados, e agora era um papel que detinha o poder.
Tinha chegado a hora de desenterrar a canoa e anular a maldição, e os
papéis correram novamente pedindo a intervenção dos baloberos.
Poucos dias depois os papéis reuniram-se no centro de Bissau, na Praça
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Che Guevara, pois era ali que os baloberos diziam que estava a mítica canoa.
Juntou-se uma multidão à volta da praça, e asfalto, cimento, tudo foi arrancado, sendo aberto um buraco enorme em forma de canoa, mas para desespero dos papéis nenhuma canoa apareceu.
Os papéis, desiludidos com os baloberos, esqueceram a canoa e deixaram
de contar esta história aos seus filhos.
O Presidente Nino Vieira seria assassinado a 2 de Março de 2009.
Perdida e esquecida, será que a canoa papel continua a navegar debaixo do
chão, espalhando a sua maldição?
Esta é lenda da canoa papel.

Bissau – potes dos baloberos na Baloba de Ferro
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Conto - A lebre e o
lobo no tempo da fome

No tempo da fome, a lebre nada tinha para comer, e ela e o seu filho
passavam muita fome. Como não conseguia encontrar nenhuma comida perto de casa, a lebre decidiu partir e ir procurar comida noutros
locais.
- Meu filho, tenho que ir procurar comida longe, mas vou voltar o
mais rápido que puder - disse a lebre ao filho.
A lebre procurou em todo o lado, contudo não encontrou nenhuma
comida, pois era o tempo da fome e em nenhum lado havia comida.
Mas ela descobriu que o lobo34 (hiena) tinha muita comida na casa dele,
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mais do que precisava.
Apesar de saber que o lobo era mau, que nunca dava nada a ninguém,
e até a podia comer, mesmo assim a lebre foi bater à porta do lobo e
pedir-lhe um pouco de comida, para levar para o seu filho.
- Eu só vou dar-te um pouco de comida depois de tu trabalhares, mas
a partir de agora terás que ficar sempre a trabalhar para mim - disse o
lobo.
- Está bem - respondeu a lebre.
- Esta noite, vais ficar toda a noite de guarda à minha casa, para não
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roubarem nada, mas não toques na casa do meu vizinho leão - disse o
lobo.
- Porquê? - perguntou a lebre.
- Porque o leão é invejoso, arrogante e muito bruto - respondeu o
lobo.
Durante a noite, quando todos estavam a dormir, a lebre foi a casa do
leão, roubou-lhe o filho e escondeu-o na casa do lobo.
Quando chegou a manhã, o filho do leão começou a chorar, pois estava cheio de fome.
O lobo, ao ver o filho do leão em casa dele e ainda por cima a chorar,
ficou muito aflito sem saber o que fazer, pois tinha muito medo do leão.
- Como veio o filho do leão aqui parar? O que vou fazer agora? Será
melhor escondê-lo? - dizia o lobo, andando de um lado para o outro,
sem saber o que fazer.
O leão, que falava pouco e não gostava de brincadeiras, ficou furioso
quando ouviu o filho chorar na casa do lobo.
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- Como se atreve o lobo a roubar-me o meu filho? - gritou o leão e
correu para casa do lobo.
O lobo nem teve tempo de dizer nada, pois o leão enfurecido rebentou com a porta e deu-lhe logo uma estalada.
O lobo fugiu, e o leão correu atrás dele, mas o seu filho começou a
chorar e o leão voltou para trás, para junto do filho.
Ao ver o lobo fugir, a lebre deu pulos de contente, porque agora tinha
comida e podia ficar a viver na casa do lobo, pois o lobo nunca voltaria
com medo do leão, e correu a ir buscar o filho.
Como o lobo tinha muita comida, a lebre dividiu-a com os outros
animais que tinham fome.
E foi assim que a lebre se livrou do lobo e conseguiu muita comida.
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Conto - O camaleão
ganha a corrida ao lobo
Um dia o camaleão e o lobo (hiena) conversavam, sobre quem eram os
animais mais rápidos.
- Qual é o animal mais rápido a voar? – perguntou o camaleão.
- Eu sou o mais rápido a voar – respondeu o lobo.
- O quê? Você não sabe voar! – exclamou o camaleão.
- Eu sei voar muito bem – retorquiu o lobo.
- Quem é o mais rápido a nadar? – perguntou o camaleão.
- Eu sou o melhor nadador. Nado mais rápido do que qualquer peixe – respondeu o lobo.
- Como pode dizer isso, se você nem sabe nadar… – disse o camaleão, incrédulo com as respostas do lobo.
- Eu nado muito bem – replicou o lobo com vaidade.
- Quem é o corredor mais rápido de todos os animais? – perguntou o camaleão, já aborrecido com as mentiras do lobo.
- Eu sou o melhor corredor, ninguém corre mais rápido do que eu – respondeu logo o lobo.
Irritado com tanta mentira, vaidade e presunção, o camaleão já não conseguiu ouvir mais o lobo e resolveu dar-lhe uma lição.
- Eu corro melhor que você! – exclamou o camaleão.
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- Você não sabe correr - disse o lobo e começou a rir.
- Ah! Ah! Ah! - ria o lobo apontando para o camaleão.
- Eu corro muito bem. Eu corro melhor que você. Vamos fazer uma corrida
- desafiou o camaleão.
- Você quer fazer uma corrida comigo? – perguntou o lobo admirado.
- Sim! E eu vou vencer essa corrida! Vamos fazer a corrida já! Eu vou darlhe uma lição! – respondeu o camaleão. Meninos batam as palmas para dar a
partida – pediu o camaleão às crianças que estavam a assistir à conversa.
Os meninos bateram as palmas, e o lobo começou a correr veloz, mas o
camaleão segurou-se com força ao rabo do lobo e não o largou.
O lobo correu o mais rápido que conseguiu, até à meta.
Depois de passar a meta, o lobo cansado da corrida foi sentar-se, mas quando ia fazê-lo, ouviu uma voz dizer-lhe:
- Não senta em cima de mim. Vai sentar noutro lado, que eu cheguei primeiro - era o camaleão!
O lobo abriu os olhos de espanto, nem queria acreditar no que estava a ver,
e só dizia:
- Como foi possível o camaleão chegar primeiro? Como foi possível o camaleão chegar primeiro?
E foi assim, que o camaleão ganhou a corrida.
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Conto - O casamento
do lebrão
O Rei leão tinha uma linda filha, que se queria casar, mas não tinha
namorado.
Um dia o lobo (hiena) passou pelo portão do palácio do Rei, e viu a
princesa que estava a apanhar flores e a cantar, e ficou logo apaixonado
por ela.
O lebrão (macho da lebre) também passou por lá e ao ver a princesa
também ficou apaixonado por ela.
- É mesmo com esta princesa que eu me vou casar - pensou alto o
lebrão, quando a viu.
Como o palácio tinha guardas, que não os deixavam entrar, o lobo e o
lebrão passaram a andar à volta do palácio, para ver se conseguiam falar
com a princesa.
Um dia o lobo e o lebrão encontraram-se os dois, junto ao muro do
palácio.
- O que fazes aqui? - perguntou o lebrão.
- Queria ver a princesa, ela é mesmo bonita e tem uma voz tão doce!
- disse o lobo suspirando.
- Eu também a vi no jardim, gostei muito dela, e quero casar com ela
- disse o lebrão.
- Tu também? Quem vai casar com a princesa, sou eu! - exclamou o
lobo.
- Não sei como vamos conseguir falar com ela. Os guardas não deixam passar ninguém… - comentou o lebrão.
A girafa, que estava de sentinela junto ao muro, ouviu a conversa, e
com o seu pescoço comprido espreitou, viu o lobo e o lebrão, e disse:
- O que querem daqui? Vão-se embora.
- Cala-te, garganta comprida - respondeu o lobo.
- Ambos gostamos da princesa e queremos casar com ela - disse o
lebrão.
A girafa foi contar ao Rei, e este mandou chamar o lobo e o lebrão, e
disse:
- A minha filha aceita casar com um de vocês, mas têm que fazer uma
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luta sem armas. Só poderão usar a força do corpo e ela casará com o que
vencer. Ao vencedor, eu darei a minha filha para casar, dois bois e um
lugar no palácio para ele viver. A luta será amanhã às dez horas.
O lobo todo contente disse logo:
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- Hé! Hé! Eu é que vou casar com a princesa, pois sou o mais forte.
No dia seguinte, às sete horas da manhã, o lobo já lá estava com o seu
grupo, à porta do palácio, a tocarem tambor e a dançarem de contentes,
pois tinham a certeza de que o lobo ia ganhar a luta, mas o lebrão era
muito esperto e não desistiu.
- Huuum..., tenho que arranjar uma maneira de vencer o lobo - pensava alto o lebrão.
- Já sei! Vou meter-lhe tanto medo, que ele vai fugir! - disse o lebrão
para o seu grupo.
O lebrão arranjou umas braceletes para os braços e para o corpo,
para parecer mais forte, pôs-se em cima dos ombros do macaco e vestiu
uma camisa comprida, para esconder o macaco, e assim ficou a parecer
um gigante.
O grupo do lobo ouviu tambores e viu poeira ao longe, e um deles
disse:
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- Vem ai o lebrão mais o seu grupo.
O lobo levantou-se, olhou, e viu um grupo de animais que se aproximava, trazendo à sua frente um animal enorme, e disse:
- Não pode ser. O lebrão não é assim tão grande, o lebrão é pequeno.
Vai lá ver quem é.
O amigo do lobo foi ver e voltou a correr gritando:
- É mesmo o lebrão, cresceu muito, agora é um gigante, fujam, fujam.
Cheios de medo, o lobo e o seu grupo, largaram a fugir.
E foi assim que o lebrão conseguiu casar com a princesa e ficar a viver no palácio do Rei.
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Conto - O hipopótamo
dá boleia ao lobo

O lobo (hiena) queria atravessar o rio, mas não podia porque este tinha
muita água. Então foi pedir ajuda ao hipopótamo, para este o levar para o
outro lado do rio.
O hipopótamo não gostava do lobo, porque este era malandro,
e respondeu-lhe:
- Não tenho tempo, tenho que ir comer e depois vou descansar.
O lobo não desistiu, e pedia, pedia, sem parar:
- Tem paciência, ajuda com boleia, tem paciência, ajuda com boleia, tem
paciência, ajuda com boleia, tem paciência… - repetia o lobo sem parar.
O lobo não se calava e a cabeça do hipopótamo já não aguentava mais, e
então disse:
- Está bem, vou levar-te para o outro lado nas minhas costas, mas se me
fizeres mal, vais-te arrepender.
- Obrigado, obrigado - disse logo o lobo, ao mesmo tempo que se ria
baixinho.
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O hipopótamo desconfiou daquele risinho, mas pensou que talvez fosse
porque o lobo estava contente.
E o lobo lá foi às costas do hipopótamo, até ao outro lado do rio.
Quando chegaram à outra margem, o lobo deu uma dentada no hipopótamo, arrancando-lhe um bocado de carne e fugiu rapidamente com
ela na boca.
O hipopótamo ferido, lançou um grito de dor e de raiva:
- Aaarrgh!
O hipopótamo estava furioso, e zangado, mas ferido não podia correr
atrás do lobo.
Algum tempo depois passou por ali uma lebre, que, ao ver o hipopótamo ferido, lhe perguntou o que tinha acontecido.
Ao saber da maldade do lobo, a lebre que também não gostava dele,
disse:
- Esse lobo é mesmo muito mau! Eu vou-te ajudar. Eu vou trazer o lobo
aqui. Fica aí deitado e finge que estás morto. Não te mexas!
A lebre foi para o mato e começou a tocar o bombolom35, chamando
todos os animais.
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Quando estavam todos os animais reunidos a lebre disse:
- Está um hipopótamo morto na margem do rio, vamos comê-lo.
Ao ouvir isto, o lobo disse logo:
- Esse hipopótamo é meu, fui eu que o matei, e eu é que vou comê-lo.
Dito isto, o lobo correu para o local onde estava o hipopótamo, mas,
quando se preparava para o comer, o hipopótamo abriu a sua grande
boca e deu-lhe uma dentada.
E foi assim, que o lobo foi castigado pela sua maldade.
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Conto - O leão e o
javali no tempo da sede

No tempo da sede, os animais tiveram que partir para longe para
procurar água para beber, pois a chuva não vinha, as bolanhas estavam
secas, e pior ainda é que sem chuva, a água do mar tinha continuado a
subir até à nascente dos rios, e toda a água era agora salgada.
O leão e o seu amigo javali partiram juntos, à procura da terra da água
doce, na esperança de encontrarem alguma água boa pelo caminho, pois
a sede era muita e essa terra ficava muito longe.
Depois de vários dias a andar sem encontrarem água, o leão disse para
o seu amigo:
- Não vou aguentar, estou muito cansado e a terra da água doce ainda
fica muito longe.
- Aguenta. Eu vou à frente, pode ser que encontre alguma água - disse
o javali.
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E por sorte o javali encontrou logo uma pequena bolanha, que ainda
tinha um pouco de água.
- Água! Água! - gritou o javali.
O leão reuniu todas as forças e correu para beber a água.
O javali já se preparava para beber a água, quando o leão o empurrou
e disse:
- Eu sou o Rei dos animais, eu é que vou beber primeiro.
- Eu é que cheguei primeiro, eu é que vou beber primeiro - respondeu
o javali, empurrando o leão.
O leão e o javali começaram a lutar. O leão era mais forte, mas não
conseguia vencer o javali, porque estava fraco, e o javali era muito rápido,
mas não tinha força suficiente para vencer o leão.
- Se continuarmos a lutar, vamos morrer os dois. Eu deixo-te beber a
água primeiro, se prometeres só beber metade - disse o javali.
- Tens razão não devemos lutar, desculpa ter-te empurrado, eu quero
que continues a ser meu amigo - respondeu o leão.
Fizeram as pazes. O leão bebeu a água primeiro, depois foi a vez do
javali, e com novas forças continuaram a viagem.
E foi assim, que os dois amigos conseguiram chegar à terra da água
doce.
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Conto - O lobo e a
lebre vão à pesca

Ouvindo dizer que a lebre tinha um barco para pescar e que pescava
muito peixe, um dia o lobo (hiena) pediu à lebre para ir à pesca com ele.
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A lebre não queria ir com o lobo, pois sabia que ele era mau, mas teve
medo de dizer que não, pois o lobo era até capaz de a comer, e assim disse
que iriam os dois à pesca no dia seguinte.
O lobo e a lebre desceram o rio de canoa e a dada altura a lebre disse ao
lobo:
- Fica a pescar neste lugar, que tem muito peixe, que eu vou pescar
mais à frente.
- Está bem - disse o lobo.
O lobo não pescava nada, mas a lebre não parava de gritar de contente:
- Já apanhei um! Já apanhei dois! Já apanhei três! Quatro! Cinco! - a
lebre não parava de apanhar peixe, e o lobo nada.
O lobo furioso por não apanhar peixe, foi ter com a lebre e gritou-lhe
zangado:
- Enganaste-me! No meu lugar não há peixe, mas eu vou ficar com o
teu peixe e vou vender-te no mercado.
- Tu é que não sabes pescar ou não tens sorte - respondeu a lebre.
O lobo amarrou a lebre, meteu-a dentro da canoa e remou para a outra
margem do rio, onde havia um mercado.
A lebre ficou aflita, mas arranjou logo um plano para enganar o lobo, e
começou cantar.
O patrão está a cantar,
o criado a remar,
que boa viagem vão dar.
O patrão está a cantar,
o criado a remar,
que boa viagem vão dar.
O lobo ao ouvir esta cantiga, disse logo:
- Eu não sou teu criado, eu é que sou o patrão.
- Tu é que estás a remar, eu estou a descansar, se não queres ser o criado, então podemos trocar.
- Está bem - disse o lobo.
A lebre trocou com o lobo, mas amarrou-o bem, e continuou a remar
para ir ao mercado.
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O lobo, satisfeito, foi todo o caminho a cantar:
O patrão está a cantar,
o criado a remar,
que boa viagem vão dar.
O patrão está a cantar,
o criado a remar,
que boa viagem vão dar.
Quando estavam a chegar à margem, o leão, o hipopótamo, a girafa
e todos os outros animais que estavam no mercado vieram ver o que se
passava, e comentaram:
- A lebre traz uma coisa para vender.
O lobo ao ver que estavam a chegar à margem, disse à lebre:
- Desamarra-me! Rápido!
- Eu não te vou desamarrar, eu vou vender-te no mercado - respondeu
a lebre.
- O quê? Eu sou mais forte do que tu! Desamarra-me ou eu mato-te
- disse o lobo ao mesmo tempo que se mexia, tentando libertar-se das
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cordas.
A canoa começou a abanar, devido aos movimentos do lobo para se
libertar, e a lebre disse-lhe:
- Vais virar a canoa, e como estás amarrado vais morrer afogado, e eu
vou nadar para terra, é melhor não te mexeres.
O lobo com medo ficou quieto, e a lebre vendeu-o ao leão.
E foi assim, que a lebre se conseguiu livrar do lobo.
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Conto - O lobo que queria
comer os filhos da lebre
Um dia, o lobo (hiena) foi à casa da lebre para lhe comer os filhos, mas a
lebre conseguiu fugir e foi esconder os filhos ao pé de um poilão36.
O lobo não desistiu e continuou a procurar os filhos da lebre.
Tanto o lobo procurou, que acabou por descobrir o local onde estavam os
filhos da lebre.
A lebre não estava em casa, porque tinha ido ao mercado comprar peixe,
mas os filhos da lebre ao sentirem o lobo perto, fugiram para o alto do poilão.
O lobo pelo cheiro sentia que os filhos da lebre estavam perto, mas não os
conseguia encontrar. Então imitou a voz da lebre a chamar os filhos.
- Meninos, onde estão? - chamava o lobo imitando a lebre.
- Mamã, mamã, estamos aqui em cima! - responderam os filhos da lebre
do alto do poilão, e pensando que era a mãe que tinha chegado, atiraram uma
corda para ela poder subir.
Ao ver a corda, o lobo começou a subir por ela acima para ir comer os
filhos da lebre, mas nesse momento chegou a lebre.
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A lebre nem precisou de corda para subir rapidamente até ao alto do
poilão, e, lá de cima, chamou o lobo:
- Vem, vem para aqui, para junto de mim!
E o lobo assim fez, pois assim comia primeiro a lebre e depois os filhos.
Quando o lobo chegou perto, a lebre indicou-lhe um tronco para ele se
sentar e disse-lhe:
- Senta-te aqui, enquanto eu arranjo este peixe. Depois, já me podes
comer.
Como a lebre não podia fugir, o lobo pensou logo que ia ficar de barriga
cheia, pois ia comer a lebre, os seus filhos e ainda o peixe que ela estava a
arranjar.
A lebre que era muito esperta, tinha escolhido um tronco podre para o
lobo se sentar. Assim, quando ele se sentou, o tronco partiu-se e o lobo caiu
do poilão e ficou no chão sem se mexer.
A lebre, como sabia que o lobo podia estar a fingir de morto, disse para os
filhos:
- Não vamos descer já. Vamos esperar até vermos as moscas poisarem em
cima do lobo.
Quando a lebre e os filhos viram as moscas poisadas em cima do lobo,
ficaram tão contentes que até dançaram. O lobo tinha morrido.
E foi assim, que a lebre conseguiu salvar os seus filhos de serem comidos
pelo lobo.
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Conto - O menino
e o patu-feron
Um dia, uma mulher ao ir buscar lenha ao mato, em vez de carregar
com o seu filho nas costas como era costume, deitou-o no chão, para
poder trabalhar mais rapidamente.
Um patu-feron37 vendo a mulher distraída com o trabalho, roubou-lhe o filho, e levou-o para o seu ninho numa árvore.
A mulher aflita gritou:
- Ajuda, ajuda. Patu-feron levou o menino. Ajuda, ajuda.
Vieram pessoas a correr, que foram logo procurar o menino, nas ár-
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vores onde os patus-feron costumavam fazer os ninhos, mas apesar de
muito procurarem, nada encontraram.
Anos mais tarde, um caçador que andava a caçar naquele local, viu
uma criança em cima de uma árvore.
O caçador tinha visto uma mulher ali perto a cozinhar, e foi falar
com ela.
- Eu vi uma criança em cima de uma árvore, cozinha arroz para dares
à criança, que eu vou buscá-la - disse o caçador.
O caçador, mal chegou ao local, começou a subir a árvore para ir
buscar a criança, mas o patu-feron atacou-o e não o deixou subir. Então
o caçador pegou no machado e começou a cortar a árvore.
Quando o patu-feron, viu o caçador a cortar a árvore, começou a
cantar.
- Ráque, ráque! Ráque, ráque! - fazia o patu-feron e a árvore voltava
a crescer.
Então o caçador pegou no arco e nas flechas para matar o
patu-feron, mas ao ver isto o patu-feron começou a gritar por ajuda, e
começaram a vir muitos patus-feron, que atacaram o caçador.
O valente caçador enfrentou os patus-feron, e com o seu arco disparou
as setas que tinha matando muitos patus-feron, mas as setas acabaramse e eles continuavam a vir. Então o caçador pegou no machado e na
catana e continuou a lutar, até todos os patus-feron estarem mortos.
Finalmente o caçador conseguiu subir à árvore e trazer a criança.
A mulher deu o arroz à criança, mas esta não quis comer, porque só
estava acostumada a comer peixe cru que o patu-feron lhe dava.
O caçador levou-o para sua casa e criou-o como se fosse seu filho,
insistindo, pouco a pouco, para que ele comesse arroz.
E foi assim, que o caçador conseguiu salvar o menino, e acostumá-lo
a comer arroz, ao pequeno-almoço, ao almoço, e ao jantar.
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Breve história
do Império do Mali
A história do Império do Mali começa com a queda do Império do
Gana no Século XI.
O Império do Gana foi um dos mais antigos e poderosos impérios africanos, talvez remonte ao século IV, mas os dados sobre a sua
formação são pouco rigorosos; o seu território ia desde o deserto da
Mauritânia até ao rio Níger no Mali, mas não incluía os territórios
da Republica do Gana, que apesar de ter o mesmo nome não possui
qualquer ligação ao Império do Gana.
O geógrafo Al-Bakri 38 (século XI), de Córdova, escreveu sobre o
Império do Gana e sobre o seu poderio militar, referindo que possuía
um exército de 200 mil homens, dos quais 40 mil eram arqueiros.
Este Império, inicialmente designado de Kumbi pelos seus
habitantes, foi chamado de Gana pelos árabes.
A crença dominante no Império do Gana era a animista, mas o
nascimento do islamismo no século VII, e os seus contactos com ele,
irão provocar no século XI a queda do Império, face ao crescimento
do islamismo no seu território e aos almorávidas.
Os almorávidas eram uma espécie de monges guerreiros, que em
nome do Islão empreenderam no século XI uma “guerra santa”, e nela
acabaram por destruir o Império do Gana, libertando muitos povos
do jugo dos seus senhores. Um deles foi o povo mandinga, originando
o Reino do Mali, o qual viria a assumir um papel dominante na nova
ordem e um outro importante reino que se constituiu, foi o Reino
Sosso.
O Reino Sosso, conduzido por Sumanguru Kanté 39 , dominou inicialmente os Reinos vizinhos, entre eles o Reino do Mali, mas depois
de várias batalhas acabaria por ser totalmente derrotado na batalha de
Kirina por Sundiata, a qual leva à criação do Império Mali.
Os mandingas tornam-se os grandes conquistadores da região, e em
1230 Mari Diata I, também conhecido por Sundiata Keita ou Sundjata
Keita ou simplesmente Sundiata, que reinou de 1230 a 125540, funda o
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poderoso Império Mali, o qual incluía os territórios do Senegal, Gâmbia, Mali e Guiné-Bissau, e partes da Guiné-Conacri 41, Mauritânia e
Níger.
O nome de Sundiata e a história do Império do Mali, são conhecidos pelos povos dos países da África Ocidental, pois a sua história tem
sido transmitida até aos dias de hoje.
Apesar da importância e popularidade da figura de Sundiata como
fundador do Império do Mali, quem o dá a conhecer ao mundo é o
Imperador do Mali, Mansa Bá Mussa, também conhecido apenas por
Mansa Mussa ou por Mansa Kankan Mussa, que reinou de 1312 a
1337, devido à imponente peregrinação que fez a Meca em 1324.
Al-Umari, um viajante árabe que no começo do século XIV visitou
o Império, descreve a sala do seu trono assim:
“(…) O sultão preside no seu palácio numa grande varanda onde
se encontra um enorme trono de ébano feito para uma pessoa alta e
corpulenta; o sultão é ladeado por duas presas de elefante viradas uma
para a outra, e as suas armas todas em ouro, são colocadas ao pé dele:
sabre, lanças, carcás, arco e flechas (…)42”.
A famosa peregrinação levada a cabo por Mansa Mussa, seria composta por uma caravana com 60 mil pessoas, entre elas 12 mil servos,
e 500 escravos cada um transportando ouro, e 80 camelos carregados
com mais de duas toneladas de ouro para serem distribuídas entre os
pobres43.
Apesar de não existir um entendimento consensual entre os
historiadores, sobre os números reais da peregrinação de Mansa Mussa, sejam eles quais forem, a verdade é que os árabes ficaram deslumbrados com o poder e riqueza no Império Mali.
A peregrinação colocou literalmente o Mali nos mapas do mundo
medieval, pois Mansa Mussa surge com uma pepita de ouro na mão,
no mapa do catalão Abraão Cresques, em 1375.
A peregrinação a Meca do Mansa Mussa em 1324, teve também
influência na expansão do islamismo, pois deu mais força à sua fé, e
gerou mais determinação em o difundir.
Outro homem religioso do Mali, que ainda hoje é lembrado pelo
seu fervor religioso, é o Mansa Koy Komboro, que em 1280 impôs o
islamismo como religião oficial no seu reino, Djenne, e construiu a
enorme Mesquita de Djenne, o maior edifício do Mundo construído
com lama. Os habitantes de Djenne ainda hoje lhe chamam “Mesquita
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de Komboro“, e ela continua a causar admiração aos viajantes que por
ali passam.
Em 1545 o Império Songai ocupa Niani a capital do Império do
Mali, ponto fim a um Império em decadência, dividido com lutas internas pela conquista do trono, e minado com revoltas.
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Breve história
do Império de Cabú
A história de Cabú começa quando o grande general Tiramakan
Traore, às ordens do famoso primeiro Imperador do Mali, Sundiata
Keita, cria o Reino de Cabú em 125045, com capital em Cansalá.
O Reino de Cabú começou por ser apenas um Reino vassalo do
grande Império do Mali, mas com a queda deste no século XVI, tornou-se um Império, o qual abrangia vários reinos, que iam desde a
Gambia à Guiné-Bissau, passando pelo Senegal.
A grande migração de fulas para a Guiné nos séculos XVIII e XIX,
trouxe as sementes da nova etnia dominante ao Império de Cabú.
Os fulas vinham do norte de África, eram na sua maioria
pastores, com uma minoria de agricultores. Muitos deles eram devotos
seguidores do islamismo e do modelo de civilização a ele associado.
Constituíam uma sociedade onde existia também uma classe instruída,
e por isso, consideravam que tinham uma cultura superior à dos ignorantes mandingas.
Os mandingas eram principalmente agricultores, mas eram também
guerreiros orgulhosos e valentes, que olhavam com desprezo para os
fulas, pois não passavam de famintos e miseráveis criadores de gado,
vestidos de trapos e farrapos.
A crença dos mandingas era animista, mas eram tolerantes com as
outras crenças, e aceitavam o islamismo, tendo existido reis e imperadores mandingas no antigo Império do Mali, que se converteram ao
islamismo e disseminaram a sua fé.
A chegada dos fulas à Guiné no século XVIII foi pacífica, pois foram
bem recebidos pelos mandingas, que os deixaram utilizar as suas terras,
em troca do pagamento de um tributo46.
Os terrenos cedidos aos fulas pelos mandingas eram chamados pelos
mandingas de fulacundas47, ou seja lugares dos fulas.
O aumento de tributos por parte dos mandingas, levou os fulas a
deslocarem-se para outras zonas mandingas e também para as terras
dos biafadas, escolhendo os locais onde as exigências de tributos eram
menores.
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Nesta altura apareceu um marabu48, Seiku Umarú, que profetizou
que os fulas em breve iriam mudar a sua condição de submissão, passando a ser os novos senhores, o que correspondia às suas aspirações, e
os levou a começarem a pensar numa revolta.
Os mandingas, ao terem conhecimento de tal prenúncio, ficaram
preocupados, além disso a contínua imigração fula fazia aumentar assustadoramente o seu número49, e a continuar assim em breve seriam
mais numerosos do que os mandingas, o que veio a acontecer mais tarde.
Os mandingas decidiram desincentivar a vinda dos fulas, e afastar os
que já estavam nas suas terras. Então fizeram um aumento generalizado
dos tributos, mas a resposta não foi a que esperavam, pois os fulas não
abandonaram as suas terras e revoltaram-se, pedindo ajuda aos fulas do
Reino do Futa Djalon.
A criação do Reino do Futa Djalon, fez mudar as relações dos fulas
com os seus vizinhos, pois a partir dai iniciaram a sua campanha de
levar a luz divina aos pagãos, lançando uma guerra santa contra os seus
vizinhos animistas (a jihad), e a conquista do Império de Cabú estava
entre os seus planos.
O momento era propício para os fulas, pois o Império de Cabú estava
dividido por conflitos internos, e a sua economia estava em decadência.
Os fulas do Futa Djalon, olhavam para esta guerra com agrado, pois
ela dava resposta aos seus anseios de levarem a mensagem divina do
Islão aos reinos animistas e permitia também poderem responder aos
pedidos de ajuda dos seus irmãos fulas do Império de Cabú, além disso esta guerra iria assegurar-lhes escravos para trabalharem nos campos, dar-lhes o acesso aos cereais de que necessitavam, e garantir-lhes
a segurança das suas caravanas, quando estas passassem por aquelas
regiões.
A primeira grande batalha entre fulas e mandingas é denominada
batalha de Berekolong50 (1850-51), e ocorreu em Sancorla.
Os fulas venceram a batalha de Berekolong, e o Reino de Sancorla
passou para o domínio fula, mas o exército fula sofreu grandes perdas,
não tendo força suficiente para continuar a conquista.
As revoltas fulas sucederam-se por todo o lado, os biafadas e os nalus
foram igualmente atacados pelos fulas revoltosos, os quais com a ajuda
dos fulas de Labé e Timbo51 em 1868 tomaram Bolola52 aos biafadas.
A região conquistada pelos fulas aos biafadas passou a chamar-se
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Forreá, terra da liberdade em língua fula.
As forças militares portuguesas, apesar de não se envolverem nas lutas, apoiaram os revoltosos, dando guarida aos mesmos nas suas fortificações.
O poder no Império de Cabú desde o início do século XIV que era
dividido entre três clãs da nobreza, um Sané e dois Mané53, os quais
consideravam que apenas eles tinham direito ao título de Mansa Bá,
que significa Grande Rei ou Imperador, pois apenas eles possuíam a
linhagem real, pelo que o lugar de Imperador rodava entre eles.
O sistema de rotação do lugar de imperador funcionou bem até à
morte do Mansa Sibo Mané54, da província de Same, pois neste caso os
seus descendentes esconderam a sua morte, e não cederem de imediato
o lugar de Imperador na capital ao seu sucessor por direito de rotação,
Djanqui Uali Sané. Assim, apenas se retiraram de Cansalá um ano depois, gerando um conflito interno entre os clãs Mané e Sané.
O Império de Cabú estava numa situação difícil, com revoltas internas e invasões fulas, era necessário manter a unidade entre os mandingas, mas aconteceu precisamente o contrário. Por outro lado a economia
do Império de Cabú estava em decadência, as caravanas que passavam
por Cabú eram cada vez menos, e o comércio de escravos era reduzido,
na verdade agora existiam novas rotas e outros destinos, devido aos
comerciantes estrangeiros e às rotas comerciais marítimas55.
Os fulas, que tinham vindo progressivamente a conquistar territórios
ao Império de Cabú, aproveitaram as divisões internas dos mandingas
para darem o golpe final, e assim um poderoso exército do Reino do
Futa Djalon56 invadiu Cabú e destruiu Cansalá (1867)57, passando os
fulas a dominar todo o território.
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1 Bolanha - terreno pantanoso.
2 Balantas - pag. 63, Kaabunké - Espaço, território e poder na
Guiné-Bissau, Gâmbia e Casamance pré-coloniais - Carlos Lopes.
3 Reino Balanta - pag. 133 do Texto “Agricultura e Resistência na
História dos Balanta-Bejaa”, de Cornélia Giesing.
No seu estudo sobre a identidade dos balantas-mané Cornélia Giesing
refere o seguinte:
“Os Bejaa tinham instituições monárquicas, cujo centro se localizava
entre a margem sul do rio Cacheu e Armada, em Baiabo (Faja, Jaa)
e, juntamente com Kasa em Casamansa, formavam um Reino que é
associado aos Banhuns e aos Mandingas (Kasangas), cuja capital Birkana, foi destruída por volta de 1830 pelos Bejaa ....”
O historiador Mamadú Mané refere igualmente a luta dos balantas-mané, mas com uma visão diferente:
“Na Média Casamansa, os Balantas conseguiram suplantar em parte os
Mandingas e aí estabeleceram, por volta de 1830, a sua hegemonia sobre
o reino baynunk do Kasa de cuja capital, Birkama, se apoderaram. É o
nascimento do Balantakunda, que não é um Reino, mas uma zona de
ocupação”, pag. 29 do texto “O Kaabu” de Mamadú Mané.
Balantakunda, significa lugar balanta, pois a palavra kunda na língua
mandinga significa lugar.
4 Kumba Yala - história corrente entre os balantas daquela zona, confirmada pelo próprio Kumba Yalá ao autor.
5 Lendas bijagós - pag. 34, Danielle Gallois Duquette, no seu livro
Dynamique de L´art Bidjago, faz uma descrição desta e de outras lendas.
6 Bijagós - pag. 145, “A babel negra”, de Landerset Simões.
7 Bijagós - pag. 15, “Organização Económica e Social dos Bijagós”, de
Augusto J. Santos Lima.
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8 Bijagós - pag. 81, “Tratado Breve dos Rios de Guiné do Cabo-Verde”,
do capitão André Álvares d´Almeida.
9 Bijagós - pag. 14, “Organização Económica e Social dos Bijagós”, de
Augusto J. Santos Lima.
10 Bijagós - pag. 77, “Organização Económica e Social dos Bijagós”,
de Augusto J. Santos Lima.
11 Oquinca Pampa - pag. 186, “História da Guiné II”, de René Pélissier.
12 Juliana - pag. 212, “História da Guiné II”, de René Pélissier.
13 Juliana - pag. 212, “História da Guiné II”, de René Pélissier.
14 Mancanhas - pag. 54 de “A Babel Negra”, refere-se que “... é de
crer que, produtos dum mesmo ramo étnico, tenha surgido o brâme,
o manjaco e o papel.”, na pag. 34 da “História da Guine I”, René Pélissier refere-se que “Quanto aos Manjacos, 71.000 em 1950, levantam
um problema de identificação porque, até aos anos 1910, senão mais
tardiamente ainda, os Portugueses designam na maior parte (os que
vivem no interior das terras, entre o rio Cacheu e o rio Mansoa) pelo
nome de PAPÉIS, reservando o nome MANJACO às zonas costeiras
desta mesma região.”
15 Mansa - designação dada pelos mandingas aos seus reis. Os portugueses chamaram-lhes “Régulos”, que significa pequenos reis.
16 Djali bá - os djali bá já não existem, hoje são apenas artistas tocadores de corá, que contam as histórias ao som da música do corá,
mas os djali bá tiveram no passado um papel importante junto dos
Mansas (Reis), pois além de tocadores de corá eram seus conselheiros;
eram eles que transmitiam oralmente a história e as leis do Reino, e
aconselhavam o Rei nas mais diversas decisões. A palavra bá significa
grande em mandinga, isto significa que não eram um simples artistas
de corá, porque para esses, o termo em mandinga é corá djaló, ou seja
artista do corá ou tocador de corá. Além do termo artista, corá djaló
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e djali bá, são várias as denominações que lhe são atribuídas, desde o
termo judeu em português, djidiu do crioulo, até ao griote do francês.
O termo judeu aparece pela primeira vez no “Tratado Breve dos Rios
da Guiné do Cabo Verde” de 1594, do capitão André Alvares d´Almeida, o qual os descreve no capítulo dedicado ao Reino de Borçalo. O
crioulo adaptou o termo judeu, para jideu ou djideu, hoje em dia pronuncia-se djidiu.
17 Mésinhos - palavra do crioulo que significa medicamento, remédio,
mas também é usada para se referir a coisas com poderes mágicos.
18 Mansa Bá - era o título dado pelos mandingas aos Mansas que
possuíam nos seus domínios poder sobre outros Mansas (Reis), a palavra bá em mandinga significa grande, dai o significado de Grande
Rei ou Imperador, por vezes, por lisonja os súbditos chamavam ao
Rei, de Grande Rei, apesar de não o serem. Também existem referências a Imperadores chamando-lhes apenas de Mansa, o que é usual.
Os portugueses chamavam a todos eles de “Régulos”, o que significa
pequenos reis.
19 Futa Djalon - este reino fula situava-se na Guiné-Conacri (República da Guiné).
20 Corá - é um instrumento musical de cordas parecido com uma
harpa, tem 21 cordas, sendo 11 para a mão esquerda e 10 para a mão
direita. A caixa de ressonância é constituída por uma cabaça, forrada
com couro, e as cordas são de fio de nylon, mas antigamente eram de
feitas de tendões de boi ou de couro de gazela. Embora o número de
cordas seja normalmente de 21, pode variar entre 19 e 24.
21 Tabanca - é a designação usada para aldeia, a qual tem origem no
termo crioulo tabanka.
22 Amedalai - situa-se no Firdu.
23 Marabu - designação dada aos religiosos muçulmanos considerados santos ou sábios, nalguns textos é usado o termo mouro, que tem
o mesmo significado. Os marabus tinham grande influência na socie97
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dade fula e mandinga, eram homens letrados, muitas vezes considerados homens santos. Estes homens entendiam que o seu poder era uma
emanação de Deus graças ao profeta Maomé, e que era sua obrigação
levar a verdade divina aos povos pagãos, que consideram bárbaros e
ignorantes.
24 Seku Umaru – um grande marabu também conhecido pelo nome
El Hadgi Omar
25 Coli - o Rio Coli faz fronteira a leste da Guiné-Bissau com a Guiné
Conacri, perto de Piche.
26 Escravos e servos - era costume fulas e mandingas possuírem escravos e servos, Artur Augusto da Silva, na pag. 29 de “Usos e Costumes Jurídicos dos Mandingas”, faz a diferenciação entre estes estatutos sociais:
“Escravos - constituem esta classe os prisioneiros de guerra, aqueles
que eram comprados e os que se entregavam voluntária ou compulsivamente para pagamento de uma dívida, e ainda os seus filhos.
Servos - que podiam ser da gleba, quando eram dados em recompensa a algum guerreiro juntamente com a terra a que ficavam adstritos
por si e seus filhos, ou servos de ofícios, adquiridos pelos nobres para
trabalharem em qualquer oficio. Além da casta a que pertenciam devido ao ofício exercido, eram servos porque trabalhavam por conta de
outrem e eram sua propriedade.”
27 Futa Djalon - O Reino Futa Djalon ou Futa Jalon, foi fundado em
1725, e estava localizado a sul do Império de Cabú, na Guiné-Conacri
(República da Guiné).
28 Mandingas animistas - são igualmente chamados de soninquês.
29 Alfa Môlo - segundo René Pélissier na “História da Guiné I”, na
pag. 212 refere que foi “Rei do Firdu, tendo rejeitado praticamente a
tutela do Futa-Djalon, Alfa Molo foi, de 1869 até poucos anos antes
da sua morte (1881), um dos coveiros do Gabu e, por todos os meios,
procurou manter a sua independência em relação aos Fulas-Forros.”
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30 Fula-preto - é a designação dada aos fulas com origens noutras
etnias que foram dominadas pelos fulas, e que seguiram o modo de
vida fula, na sua maior parte são oriundos das etnias mandingas e
beafadas, e de casamentos destes com fulas forros, e futa-fulas.
Fulas-forros - é a designação dada aos fulas originários do antigo Forreá. Segundo o livro de José Mendes Moreira “Os fulas do Gabú”, o
nome teria origem no nome dado à terra conquistada aos beafadas,
Forriá, que significa na língua fula “terra da liberdade”.
Futa-fulas - é a designação dada aos fulas originários do Futa Djalon
(reino situado na Guiné-Conacri), normalmente têm as têmporas da
face marcada por uma dupla incisão vertical ( || ).
31 Insinhate - O rei Insinhate deu autorização para construção
de uma fortaleza e vendeu o chão para a sua construção, conforme
documento celebrado a 2 de Janeiro de 1697, do livro “A Guiné do
século XVII ao século XIX”, pag.76.
32 Ocupação da Guiné - Portugal à semelhança das restantes potências europeias, decide impor a sua soberania às suas possessões, pois
sem uma ocupação real corre o risco de perder os seus territórios em
África, é uma intervenção de difícil realização para Portugal face aos
poucos recursos de que dispõe, e que exige alianças locais, capacidade
de comando e muita coragem.
A divisão da África pelas diferentes potências, tem o seu ponto alto na
Conferência de Berlim (1884-1885), e leva a uma maior intervenção
das potências europeias nas suas colónias.
Os papeis nunca aceitarão o domínio estrangeiro, e os seus ataques
serão frequentes, infringindo várias derrotas ao exército colonial.
Apenas com a derrota imposta a 20 de Julho de 1915 por Teixeira Pinto, Portugal consegue o domínio total sobre a ilha de Bissau (História
da Guiné II - René Pélissier, pag. 176).
33 Baloberos - é a designação dada em crioulo aos sacerdotes animistas que realizam cerimónias nos locais sagrados, as balobas. Cada balobero coloca o seu pote com água na baloba, junto ao poilão sagrado,
para receber os poderes do mesmo e a poder usar nas cerimónias que
realiza.
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34 Lobo - palavra com origem no crioulo, é o nome dado à hiena; não
existem lobos na Guiné-Bissau.
35 Bombolom - é um instrumento musical, que é tocado com dois
paus, batendo-se num tronco de árvore ao qual foi retirado o seu interior, ficando com uma abertura em cima, de modo a servir de caixa
de ressonância.
36 Poilão - árvore de grande envergadura, muito vulgar na GuinéBissau.
37 Patu-feron - é a designação dada em crioulo ao pato ferrão
(plectropterus gambensis), o qual é comum na África subsariana. É
a maior ave aquática do continente africano, chegando a pesar sete
quilos e a envergadura das asas ser de dois metros; é uma ave perigosa,
pois usa o esporão que tem na dobra de cada asa (de onde deriva o
nome pato-ferrão) para atacar quando se sente ameaçada.
38 Al-Bakri - pag. 69 da “História da África” de J. D. Fage. Al-Bakri
escreveu o livro “Descrição de África” em 1087, que serve de fonte a
muitas obras literárias.
39 Sumanguru Kanté - este nome é usado na pag. 86, “História da
África” de F. D. Fage, e também em Sundiata – Lion King of Mali
de David Wisniewki, e em Sundiata – Uma Lenda Africana de Will
Eisner, mas esta figura surge também com outros nomes, como por
exemplo na pag, 167 em História da África Negra, de Joseph Ki-Zerbo, o seu nome é Sumaoro Kanté, na pag, 27 de Sundiata – An Epic of
Old Mali, de Djibril Tamsir Niane, o seu nome é Soumaoro Kanté.
40 Sundiata - 1230-1255, pag. 46 “A Descoberta de África”, de Catherine Coquery - Vidrovitch.
41 Guiné-Conacri - oficialmente designa-se República da Guiné, mas
vulgarmente também é chamada de Guiné-Conacri, para se distinguir
da Guiné-Bissau.
42 Mansa Musa - pag. 24 da “A Guiné do século XVII ao século XIX”,
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de Fernando Amaro Monteiro e Teresa Vazquez Rocha.
43 Mansa Musa - pag. 25 da “A Guiné do século XVII ao século XIX”,
de Fernando Amaro Monteiro e Teresa Vazquez Rocha.
44 Tiramakan Traore - o nome também surge nalguns textos com a
designação Tirmakhan Traore, Tiramong Traoré e Tiramaghan Traore.
45 Cabú - pag, 83, “Kaabunké - Espaço, território e poder na GuinéBissau, Gâmbia e Casamance pré-coloniais”, de Carlos Lopes.
46 “Conflitos interétnicos” – Carlos Cardoso.
47 Fulakunda - lugar fula, a palavra kunda na língua mandinga
significa lugar.
48 Seiku Umaru - este marabu também conhecido pelo nome El Hadgi
Omar, é referido em vários textos como espalhando a mensagem, que
no futuro os fulas serão os novos senhores, por exemplo na pag. 78 de
“Fulas do Gabú” de José Mendes Moreira, e na pag. 63 da “Grandeza
Africana” de Manuel Belchior.
49 “Fulas do Gabú” - pag. 79, “Fulas do Gabú” de José Mendes Moreira.
50 Berekolong - em “Resistência Africana ao controlo do território”
Carlos Lopes.
51 Forreá - pag. 160 em “Guiné Portuguesa” – A. Teixeira da Mota.
52 Bolola - pag 147 em “História da Guiné I” - René Pélissier.
53 Kaabunké - pag. 179, Espaço, território e poder na Guiné-Bissau,
Gâmbia e Casamance pré-coloniais - Carlos Lopes.
54 Mansa Sibo - em “Resistência Africana ao controlo do território”
Carlos Lopes refere, “Quando o Mansa Sibo, da província de Sana
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morreu, a rotatividade exigia que o Mansa-Bá seguinte fosse Janké
Wali, da província de Pakana. Mas os descendentes do primeiro fizeram “ouvidos de mercador” e mantiveram o poder por mais um ano.
Este foi o factor que desencadeou um conflito importante entre os
Mané e os Sané de Pakana, numa altura em que as agressões do Futa-Jalo exigiam coesão e não dispersão de forças Kaabunké”.
55 Cabú - em “Resistência Africana ao controlo do território” Carlos
Lopes.
56 Exercito do Futa-Djalon - a sua dimensão é referida na pag. 28
de “Mandingas da Guiné Portuguesa” de António Carreiras, “ Os Fulas-Pretos, animados pelos bons resultados das operações do Futa,
solicitaram novamente o auxílio do Almami de Timbó para tentarem
a batida definitiva dos Soninkés. Reunidos trinta e dois mil homens
de guerra dos quais doze mil cavaleiros, aquele régulo de Timbô fez a
concentração de tropas em Kitchar (imediações de Kadé) …)”.
57 Cansalá - não existe uma data aceite por todos os historiadores
sobre a destruição de Cansalá, eis alguns exemplos, Carlos Lopes na
“Resistência Africana ao controlo do território”, indica a data de 1867,
Mamadu Mané em “O Kaabu”, indica “por volta de 1865”, Carlos Cardoso em “Conflitos interétnico”, indica o ano de 1865, René Pélissier
na “História da Guiné I”, pag. 143, refere que “a grande batalha de
Kansala (Cam-sala) data de 19 de Maio de 1864, dando como referência o historiador António Carreira, Joel Frederico Silveira em “O Império Africano 1825-1890”, na pag. 216 refere a data de 1867.
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