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Introdução  
 

 

Apresentação e justificação do tema 
 

 

A publicação da revista Ponto & Vírgula nos anos oitenta, por iniciativa de um 

grupo de intelectuais mindelenses, representou um dos fenómenos mais relevantes no 

contexto histórico-literário e cultural cabo-verdiano do momento não obstante a curta 

longevidade da sua existência. Daí se reconhecer e valorizar o impacto que teve no 

cenário literário cabo-verdiano, no momento histórico em que se deu à estampa, e 

pretender-se tomar essa publicação como objecto de estudo e de pesquisa. 

 

Acredita-se que a sua recepção tenha sido grande, em todo o território nacional, 

tendo sido objecto de leitura por um número considerável de leitores se bem que com 

diferentes perfis, intuitos e interesses. A justificar esta percepção surge, sem que nada o 

previsse, a Edição Fac-similada da Revista, no ano de 2006, integrando o conjunto dos 

dezassete números bimestrais editados. A nossa indagação sobre essa reedição 

conduziu-nos a este estudo com o intuito de tentar perceber as razões que levaram a 

Editora e os Autores a desejar e a concretizar esse desiderato na presente conjuntura, 

quando já parecia ultrapassada a vontade da realização de um tal projecto. 

 

Na verdade, sabe-se que o impacto da revista Ponto & Vírgula extravasou as 

fronteiras nacionais. Disso nos dá conta alguns textos de carácter elogioso, 

encomiástico, insertos nas páginas desta publicação e que merecem certamente uma 

atenção ao longo deste trabalho.  

 

Enquanto Revista, de carácter multifacetado, abrangendo um grande número de 

textos de variados domínios do conhecimento – da Literatura, à Linguística, ao Folclore, 

à História, à Cultura, Geografia, à Saúde, à Música, entre outros – necessário se torna, 

para quem almeja desenvolver um estudo tendo-a como objecto de abordagem, 

delimitar os campos de incidência com o intuito de compreender o papel que 

representou e a importância que teve no campo cultural. É assim que esta pesquisa tem 

como pretensão primeira estudar a emergência da revista Ponto & Vírgula, os 
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propósitos, objectivos e aspirações inerentes a este projecto, sua recepção pelos leitores 

e medir a sua actualidade, hoje, bem como a procura que continua a ter pelos estudiosos 

e intelectuais da nossa praça. 

 

 

Objectivos da pesquisa 

 

 

Objectivo geral 

 

De um ponto de vista global, de acordo com o que atrás ficou dito, esta pesquisa tem 

como objectivo geral:  

 

Compreender a emergência da revista Ponto & Vírgula no espaço cultural cabo-

verdiano. 

 

 

Objectivos específicos 

 

Esta pesquisa desenvolve-se na linha dos objectivos operacionais traçados:  

 

 caracterizar o contexto do surgimento da revista; 

 delimitar os propósitos e as aspirações inerentes ao projecto da revista; 

 delimitar os campos do conhecimento mais relevantes em que a revista Ponto & 

Vírgula incidiu; 

 traçar o perfil ou perfis dos leitores da revista; 

 avaliar a importância da revista para o público-leitor. 

 

Pergunta de partida 

 

 

Porque surgiu a revista Ponto & Vírgula e quem a leu? 

 

 

Aspectos metodológicos 

 

 
A postura metodológica que orienta o desenvolvimento desta pesquisa decorre 

sobretudo da análise de dados, recolhidos através da aplicação de um inquérito a uma população 

constituída por amostragem, que se considere tenha integrado o público-leitor da revista e que, 

em termos de hipótese de trabalho, se configure como potenciais leitores da revista. A confirmar 

esta hipótese, pretende-se junto deste público avaliar o impacto da revista, no quadro da 

recepção de um órgão aberto a publicação variada, para se aduzir da sua importância cultural.  
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Seguindo esta orientação pretende-se levar a efeito uma abordagem geral da 

recepção deste importante órgão no espaço cultural cabo-verdiano ao tentar caracterizar, 

pela definição de amostragem, os potenciais leitores da revista, o interesse que neles 

despertou, o uso que dela fizeram ou continuam a fazer e a avaliação da sua actualidade. 

A análise dos dados recolhidos conduzem certamente a conclusões que confirmem ou 

infirmem as hipóteses construídas na parte introdutória desta pesquisa.  

 

Um outro importante instrumento de recolha de informações utilizado nesta 

pesquisa foi a extensa entrevista colectiva concedida pelos três mentores da revista a 

Michel Laban
1
 em 1985, publicada posteriormente, em 1992, no volume II do livro 

intitulado Cabo Verde. Encontro com Escritores. Este documento foi de importância 

capital para o desenvolvimento desta pesquisa ao permitir escutar, quase que de viva-

voz, por vezes assumindo posições dissonantes, os próprios mentores-fundadores da 

revista falar, na primeira pessoa, sobre o projecto Ponto & Vírgula – do contexto 

histórico e cultural em que surgiu, das colaborações recebidas, das influências estéticas 

e ideológicas recebidas, da orientação política, das dificuldades da gestão conjunta da 

revista, da ausência de recursos e estímulos institucionais, dos estímulos e louvores e, 

certamente, das críticas.  

 

A base teórica que constitui a espinha dorsal desta abordagem assenta na discussão de 

alguns conceitos importantes como revista, recepção e leitor, a partir da leitura da bibliografia 

consagrada sobre estes aspectos, fazendo da pesquisa bibliográfica um outro importante 

instrumento de recolha de informação, sobretudo teórica de sustentação e contextualização do 

tema proposto. 

 

 

Estrutura do trabalho 
 
 

O trabalho encontra-se estruturado em diferentes capítulos como abaixo se 

apresentam:  

 

 

Introdução – esta parte introdutória cumpre os seus objectivos ao apresentar o 

tema desta pesquisa, sob o título “A emergência da revista Ponto & e Vírgula no 

campo cultural cabo-verdiano”, justificando as razões desta opção para se 

                                                
1Professor universitário de nacionalidade francesa, estudioso das Literaturas Africanas de Língua 

Portuguesa, sobretudo da Literatura Cabo-verdiana, e da Língua Portuguesa, recentemente falecido em 

França. 
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iniciar na pesquisa científica. Descreve e enumera os objectivos que se definiram 

bem como a formulação da pergunta de partida e os caminhos metodológicos 

trilhados. 

 

Capítulo I - intitulado “Do surgimento da revista Ponto & e Vírgula”, este 

capítulo procura compreender o espírito e toda a filosofia que esteve na origem 

deste projecto, quem foram os seus mentores-fundadores e colaboradores, as 

razões do embarque nesta aventura, ao mesmo tempo que enquadra esta 

publicação no contexto histórico e cultural em que fez a sua aparição, marcado 

pela ausência de qualquer órgão de divulgação da produção de escritores e 

intelectuais, e recupera as suas áreas de incidência.  

 

Capítulo II - sob o título “ Da recepção da revista Ponto & e Vírgula no campo 

cultural cabo-verdiano”, procede a uma abordagem geral da recepção deste 

importante órgão no espaço cultural cabo-verdiano ao tentar caracterizar, pela 

definição de amostragem, os potenciais leitores da revista, o interesse que neles 

despertou, o uso que dela fizeram ou continuam a fazer e a avaliação da sua 

actualidade. A análise dos dados recolhidos conduzem certamente a conclusões 

que confirmem ou infirmem as hipóteses construídas na parte introdutória desta 

pesquisa. 

 

Capítulo III - apresentam-se as Considerações finais decorrentes da pesquisa 

efectuada, da discussão travada, bem assim algumas dúvidas e interrogações 

encontradas cujas respostas não puderam ser respondidas de imediato e de forma 

cabal.  

 

Capítulo IV – reúne toda a Bibliografia que serviu de suporte bibliográfico ao 

trabalho. 
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1.1. O surgimento da revista Ponto & Vírgula  

 

 

 

Na entrevista concedida a Michel Laban em Setembro de 1985, dois anos após o 

surgimento da revista Ponto & Vírgula, em 1983, os seus mentores-fundadores, 

Germano Almeida, Leão Lopes e Rui Figueiredo, numa conversa descontraída e cordial, 

explicam que a ideia de fundar e publicar uma revista nasceu num encontro cúmplice 

entre eles, num certo dia em que, reunidos no Espaço Alternativa
2
 em Mindelo, 

tomavam um chá e conversavam sobre diferentes questões relacionadas com a vida 

social e cultural mindelense.  

 

Do mesmo modo, no primeiro número da revista, os fundadores explicam,
3
 

como nasceu a  Revista: “ As voltas que a gente deu para achar uma maneira de contar 

como nasceu o P&V1 Foi de facto, trabalho de muitas horas e muita discussão, porque 

diziaum: vamos escrever um editorial e nele falaremos do P&V, das suas dificuldades, 

dfos seus princípios e objectivos, e aproveitamos para pespegar tudo que dele interessa 

saber a nível de motivação, perspectivação e o resto. Mas não! – dizia outro – Editorial 

é chato, é muito clássico, dá muito nas vistas, nós precisamos de uma coisas mais 

simples… - Uma carta! – dizia o terceiro. Uma carta é que seria uma coisa óptima! 

Uma carta leve como a revista pretende ser…” (p.1) 

 

“ Nós decidimos fundar a revista, não pedimos qualquer tipo de autorização… e 

lançamos o primeiro número” afirma Germano Almeida. A ideia partilhada pelos três 

de lançar uma revista nasceu da evidência de que, desde 1975, não se publicava no país 

nenhum órgão do género muito embora se acreditasse que os “ intelectuais cabo-

verdianos” continuassem a produzir e a engavetar as suas produções devido à ausência 

de um espaço de divulgação à dificuldade que na altura se encontrava para fundar uma 

revista. Diz-nos Germano Almeida, sugerindo a existência de uma censura velada, 

imposta pelas circunstâncias político-partidárias, que “ havia como uma espécie de 

                                                
2 Alternativa é um espaço cultural que comercializa sobretudo peças de artesanato produzidas pelo 
Atelier-Mar. 
3 “ Da aventura Poética do P&V ou de como o P&V nasceu sozinho” in Revista Ponto & Vírgula, nº 1, 

p.1. 
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proibição – não digo uma proibição expressa do Governo, mas como que uma 

proibição subentendida, tácita, no sentido de que não podia haver publicações que não 

fossem estatais.” (p.615) Contudo, mais à frente acrescenta: “ (…) quando nós 

pensamos em fundar a revista … todo mundo dizia: «- Não é possível ter uma revista 

em Cabo Verde. – Há imensas dificuldades em contornar as disposições 

governamentais. Vamos provar que não há proibição governamental, e se a houver, 

será após a publicação do primeiro número.» Efectivamente, não houve; pelo 

contrário, não digo que houve grandes incentivos, mas, digamos, como que tacitamente 

nos têm de certo modo incentivado. O que importa talvez dizer é que, ao nível do 

Governo, não havia nada que, claramente, proibisse o Ponto & Vírgula”. (p. 620) 

 

Rui Figueiredo avançou que “ A revista surge … para mostrar que é possível 

haver uma revista em Cabo Verde…”   

 

Para ultrapassar este pretenso obstáculo e avançar com o seu projecto de fundar 

uma revista, no qual ninguém acreditava
4
, embora sem dispor de meios e recursos 

financeiros, os três amigos lançaram um convite à população de São Vicente solicitando 

a sua adesão e participação no lançamento da revista. Foram feitas cartas-circulares 

endereçadas a determinadas entidades as quais designaram de “assinantes-fundadores” 

em vez de “sócios-fundadores”. Cada “assinante-fundador” era agraciado com um 

cartãozito e beneficiava dum desconto na compra de peças de artesanato expostas na 

Alternativa.
5
 

 

 

1.1.1. O Projecto da revista Ponto & Vírgula 

 

 

Para os mentores e fundadores da revista, o Ponto & Vírgula foi um projecto que 

nasceu espontaneamente, “com uma certa liberdade criativa e sem aquele tipo de 

preocupações que norteiam, normalmente, projectos desse tipo” embora houvesse já, de 

forma inconsciente entre eles um certo “espírito Ponto & Vírgula”, uma consciência 

                                                
4 “ (…) quando nós falámos que íamos fundar uma revista, ninguém acreditou, porque já se tinha falado 

muitas vezes em que se ia fundar revistas, mas nunca chegavam a aparecer… Nesse ponto, aqui, nós 

cumprimos e as pessoas começaram também a acreditar, embora nos tivessem dito que uma revista só 

«aparece», só se afirma ao terceiro número… Quando apareceu o primeiro número, enfim foi bom, foi 

interessante, mas as pessoas não acreditavam muito. Apareceu o segundo… - Está melhor! … Quando 
surgiu o terceiro, disseram: «Bom, agora, de facto vale a pena colaborar com a revista, porque uma 

revista, chegando ao terceiro número, já se afirmou, já está em condições de continuar.” (p.616) 
5 A revista tornou-se posteriormente propriedade da Alternativa. 
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mais ou menos clara do espírito norteador da revista acompanhada de alguma 

dificuldade em se caracterizar. Na opinião de Germano Almeida, o espírito do Ponto & 

Vírgula apareceu por acaso, não teve uma responsabilidade decisiva nesse aspecto. 

Segundo ele, foi feito um editorial em que se juntaram todas as posições dos diferentes 

membros do grupo. Foi isso que marcou um certo espírito Ponto & Vírgula. Não foi 

uma coisa propositada, surgiu por mero acidente.  

 

Mas já para Rui Figueiredo, foi a “ diversidade de pontos de vista e uma certa 

convivência dessa diversidade – maneiras diferentes de encarar o que é uma revista, 

qual é a actuação de um revista neste espaço cabo-verdiano” que constituem a riqueza 

e a particularidade desta publicação. Posição diferente teve Leão Lopes que não partilha 

da ideia de Germano Almeida quanto à ideia de que o Ponto & Vírgula tenha surgido 

por mero acidente. Na sua opinião, o que os ligou à volta do Ponto & Vírgula teria sido 

um determinado espírito que já existia de uma forma não trabalhada, não consciente. 

 

Explicam como surgiu a ideia de atribuir à revista a designação de Ponto & 

Vírgula. Guiados pela Gramática de Tomás de Barros, que assinalava que ponto e 

vírgula é um sinal que marca uma pausa maior que a vírgula e implica uma paragem, 

que tanto pode servir para aclarear as ideias, podendo ser mesmo utilizado para 

pensar, contam os entrevistados, optaram por nomear a revista de «Ponto & Vírgula» 

porque publicar uma revista implica parar e (re)pensar a cultura, a vivência, a identidade 

cabo-verdiana e a sua maneira de estar no mundo.  

 

Sobre o ponto de vista estético e ideológico, os três intelectuais são unânimes em 

reconhecer que receberam influências embora não fosse uma questão pensada nem 

equacionada aprioristicamente. Assumem que são normais as influências estéticas e 

ideológicas no mundo da produção literária mas não assumem que Ponto & Vírgula seja 

a continuação da Claridade e da Certeza.  

  

Quanto à influência estética, Rui Figueiredo acrescenta que, em certa medida, 

mas não explicitamente, adoptaram uma posição a nível estético, a nível de 

apresentação, a nível de leveza da revista Ponto & Vírgula que contrariasse o ponto de 

vista estético e visual instituído até à data. E Leão Lopes acrescenta que, ainda sobre o 

ponto de vista estético-visual e literário, há uma certa distância entre eles e os 

movimentos cabo-verdianos anteriores. Para ele, Ponto & Vírgula tem outros valores 
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estéticos, embora não sinta que estivessem distanciados dos outros em termos de 

preocupações ideológicas e quanto às raízes que os identificam.  

 

Germano Almeida defende que, como projecto, o Ponto & Vírgula não se 

assumiu como um projecto político o que, na sua opinião, foi uma grande falha, 

explicando que projecto político não significa projecto partidário. Se se tivesse 

assumido como projecto político, teria tido eventualmente muito mais maleabilidade e 

teria adoptado necessariamente um programa. Desta posição discorda Leão Lopes para 

quem a própria forma que o Ponto & Vírgula adoptou, e que desenvolveu durante anos, 

tinha-lhes parecido a forma ideal de intervenção. É sua convicção de que, dessa forma, 

as suas intervenções e iniciativas tiveram muito mais possibilidades de realizar um 

trabalho político. Com uma outra perspectiva, Rui Figueiredo declara que Ponto & 

Vírgula é um projecto político em si e como projecto político tem um significado 

político pela maneira como existe, pela liberdade que impõe, pelo intercâmbio e pelo 

seu espírito arejado. E acrescenta: “Parece-me que o Ponto & Vírgula, embora não 

tenha tomado uma posição política explícita, ficou conotado por muita gente como uma 

revista subversiva … Em certa medida, pelo menos subverteu a ordem: mostrou que era 

possível fazer uma revista quando muita gente dizia que era impossível.” (p.626) 

 

Como quer que seja, avança Germano Almeida que “ O certo é que foi uma 

iniciativa que, durante um certo tempo, granjeou muita estima do público e tivemos 

ajudas, de certo modo, não digo suficientes, mas animadoras, que possibilitaram fundar 

a revista.” (p. 615) 

 

 

1.1.2. Os mentores-fundadores e colaboradores da Revista  

 

 

Os três intelectuais que idealizaram e concretizaram o projecto Ponto & Vírgula 

se apresentaram como os mentores-fundadores da revista, distinguindo-se 

inequivocamente dos assinantes-fundadores e explicando a inexistência de sócios-

fundadores, como acontece com outros órgãos, e do espírito empresarial da iniciativa.  

 

Definem-se como inexperientes e com nenhuma vocação no ramo não obstante a 

ousadia: “ Nenhum de nós, em princípio, está vocacionado para dirigir uma revista: eu 

por minha profissão, o Leão pela sua, o Rui pela sua, temos ocupações perfeitamente 
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diversas. E, digamos, em princípio a reunião dos três, na direcção de uma revista podia 

não ser uma coisa que facilitasse o trabalho.” 

 

Os perfis dos fundadores da Revista encerram traços bem distintos em função 

dos percursos académicos, das experiências profissionais e dos diferentes modos de 

encarar a vida. Assim:  

         O mais entusiasta, Germano Almeida apresenta-se como um dos nomes de proa da 

moderna literatura cabo-verdiana. Nasceu na ilha da Boavista, Cabo Verde, em 1945, 

licenciou-se em Direito pela Universidade Clássica e vive na ilha de São Vicente, onde 

exerce actualmente a profissão de advogado, tendo já desempenhado funções como 

Procurador da República. 

 

         O gosto pela escrita e pelo jornalismo tem acompanhado desde sempre a sua vida 

profissional. Para além da produção literária, tem sido responsável por projectos tão 

importantes da vida cultural cabo-verdiana como a fundação, com Rui Figueiredo e 

Leão Lopes, da revista Ponto & Virgula, do jornal Aguaviva, de que é co-proprietário e 

director, e da Ilhéu Editora. Colabora ainda habitualmente no diário português Público. 

 

         Usando magistralmente as armas do humor, desde a mais fina ironia até ao 

sarcasmo mais declarado, a obra de Germano Almeida desmascara a hipocrisia reinante 

na vida pública e privada da sociedade cabo-verdiana que, vista através da sua lupa 

satírica, se transforma, no fundo, num paradigma de qualquer sociedade.  

  

Da sua já extensa produção literária, destacam-se as seguintes obras:   

  

o O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo (1989) 

o O Meu Poeta (1990) 

o O Dia das Calças Roladas (1992) 

o A Ilha Fantástica (1994) 

o Os Dois Irmãos (1994) 

o Estórias de Dentro de Casa (1996) 

o A Família Trago (1998) 

o Estórias Contadas 
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Leão Lopes, outro fundador da revista, nasceu em 1954, na ilha de Santo Antão. 

Fez estudos de Engenharia e diplomou-se em Belas-Artes, com especialização 

pedagógica em educação visual. 

 

É artista plástico, ceramista, pesquisador na área de cerâmica. Dinamizador 

cultural e comunitário, fundou a Cooperativa de Artesãos e Centro de formação 

designado de “Atelier-Mar” (ONG). Foi Ministro da Cultura nos primeiros anos da II 

República, editor da revista Ponto & Vírgula, co-fundador da Ilhéu Editora. É também 

cineasta, tendo produzido o filme Ilhéu de Contenda adaptado do romance de Teixeira 

de Sousa com o mesmo nome. Publicou em 1982 a versão adaptada da história popular 

de autoria anónima do Rei Blimundo (conto tradicional cabo-verdiano), Unine em 1997, 

Praia/Mindelo, IC/CCP (Literatura infantil).  

 

Desde o ano de 2006 é Presidente da M-EIA, Mindelo, Escola Internacional de 

Artes, sedeada em Mindelo, uma instituição de ensino superior que forma jovens nos 

diferentes domínios artísticos.  

 

 O terceiro fundador é Rui Figueiredo, menos conhecido no cenário cultural, é 

actualmente deputado da Nação e continua a colaborar com Leão Lopes e Germano 

Almeida, em outros projectos culturais. É psicólogo clínico de formação, tendo feito os 

estudos universitários. Tem colaboração dispersa na imprensa. 

 

 

O Ponto & Vírgula, enquanto espaço de publicação de produção local e 

nacional, contou com um espectro largo de colaboradores que confiaram as suas 

produções a este importante órgão. Assim, dizem os fundadores que a Revista recebeu 

colaboração de escritores novos e velhos, de entre os quais se pode destacar Baltasar 

Lopes, que foi por várias gerações, uma espécie de guia. Contou ainda com a 

colaboração de Manuel Lopes, ainda que de um modo mais ocasional, Félix Monteiro, 

Teixeira de Sousa, João Lopes Filho, entre outros.  

 

Contudo, Germano Almeida afirma que a revista Ponto & Vírgula serviu, de 

certo modo, para desmistificar aquilo que quase toda a gente pensava - que em Cabo 

Verde se produzia e que não havia meios de publicação. “ (…) todo o mundo dizia: «há 

imensos artigos, imensas novelas, imensos contos para ser publicados, mas não há 

aonde.» Aí nós pensamos que o Ponto & Vírgula serviria para canalizar essas tais 

produções que estavam para sair. De facto não foi nada do que nós pensamos 
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conseguir; a colaboração que recebemos não é assim tão abundante que nos permita 

tranquilizarmo-nos relativamente a dois ou três números e dizer: «nós teremos material 

para publicar dois ou três números e dizer que têm material para publicar dois 

números seguidos. O material cai sempre muito sobre a hora. È sempre uma 

preocupação para se cobrir um número, o que é que vai sair, o que é que vai surgir 

para esse número…”
6
 E conclui com uma forte crítica dirigida à comunidade 

intelectual: “Penso que há um mito da intelectualidade cabo-verdiana. As pessoas 

escrevem dois ou três contos, afirmam-se como intelectuais, como escritores.” (p. 621) 

Leão Lopes corrobora esta postura, relativizando-a, ao afirmar: “(…) estou de acordo 

com um certo mito que gira à volta da intelectualidade cabo-verdiana … mas acredito 

que existem potencialidades que não estão suficientemente acordadas para uma 

movimentação maior em termos de participação – uma participação prática na vida 

cultural cabo-verdiana.” Em jeito de desabafo, Leão Lopes remata: “Somos uma 

revista aberta e as colaborações não chegam, não vêm.” 

 

Mas, a verdade é que a Revista Ponto & Vírgula recebeu estímulos por parte dos 

seus colaboradores, que louvaram de diferentes formas a iniciativa, embora não se tenha 

registado estímulos oficiais, não há um ministério que promova prémios para concursos, 

uma direcção de cultura, de uma forma regular. A própria escola falta-lhe vida, as 

chamadas tertúlias antigas, as associações, os grupos, que faziam coisas, que produziam, 

já não é tão normal.  

 

Assumindo uma atitude de auto-avaliação do projecto, os mentores-fundadores revelam 

que a Revista foi acusada “de ser o antro de um grupinho de amigos que querem 

brincar com tudo e com todos … de brincar com a figura de Cristo e com milhões de 

católicos espalhados pelo mundo.” (p.624) 

 

Afora essa acusação, a direcção da revista afirma não ter recebido formalmente 

uma única carta de pessoas a criticar ou a fazer reparos a algum trabalho publicado no 

Ponto & Vírgula. Perante esse facto Germano Almeida chega a duas conclusões: “ (…) 

ou as pessoas efectivamente não estão muito interessadas pelo Ponto & Vírgula, ou 

então o seu sentido crítico está de tal modo desaparecido que podem ler o que está no 

                                                
6 A esse propósito convém realçar que a iniciativa de publicar os textos produzidos por Germano 

Almeida, sob o pseudónimo de Romualdo Cruz, decorreu da necessidade de preencher páginas 

exactamente porque a colaboração era escassa. Diz Germano Almeida: “Se houvesse material disponível 
– outro material -, eu não teria apresentado «Estórias». As «Estórias» são muito vividas, escrevi aquilo 

sem qualquer pretensão literária. E quando, justamente no primeiro número, vimos que o material que 

tínhamos era pouco para encher a revista, então dei as «Estórias».(p.632) 
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Ponto & Vírgula – lêem, mas lêem tão acriticamente que não têm posição sobre a 

revista.” (p.624) 

 

 

 

 

1.2. O contexto literário do surgimento da revista Ponto & Vírgula 

 

 

A Revista Ponto & Vírgula surge nos anos idos de 1983, como já se afirmou 

anteriormente, numa altura em que se iniciava a construção do país. Conta Vera Duarte 

que, por esse período pós-revolução em que os excessos políticos e ideológicos marcam 

ainda fortemente o país, havia uma ideia de corte com o passado. Os jovens 

manifestavam sede de conhecimento e inovação e o Ponto & Vírgula foi um primeiro 

passo porque começou a ser visto por esse prisma inovador. Até ao momento, a única 

Revista que gozara de prestígio no seio da comunidade letrada cabo-verdiana tinha sido 

a Claridade, as outras tentativas de Revista, a Certeza e o Seló, tinham sido 

extremamente precárias. 

 

Se for possível estabelecer um paralelismo entre a Revista Ponto & Vírgula e a 

Claridade há que destacar os seguintes aspectos: 

 

 as duas Revistas foram concebidas em Mindelo (S. Vicente); 

 tanto a Claridade como o Ponto & Vírgula tentaram reconciliar-se com os 

valores da terra;  

 ambas desejavam responder, em épocas em que os regimes vigentes pesavam 

sobre a consciência e tratavam a expressão de uma pluralidade de sensibilidades, 

de ponto de vistas, de aspirações a uma necessidade de expressão que 

pressentiam na população do arquipélago; 

 As duas Revistas passaram por igualmente por diferentes dificuldades; 

 Claridade surgiu quando Cabo Verde era ainda colónia Portuguesa, e no 

momento que era elaborado juridicamente o Estado Novo. 

 O Ponto & Vírgula surgiu no início da construção do país, quando Cabo Verde 

já era uma República. 
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1.3. Objectivos e aspirações da revista Ponto & Vírgula  

 

Desde as primeiras páginas da Revista Ponto & Vírgula que as finalidades e as 

aspirações do P&V são claramente expressas em termos de directrizes e linhas 

Editoriais. Repensar a cultura, a vivência, a identidade cabo-verdiana e a sua maneira de 

estar no mundo era a grande meta da Revista. 

 

O Ponto & Vírgula foi, portanto, um órgão de reflexão, de crítica, um meio de 

intercâmbio aberto à criação e à inovação, sem ter, por isso, querido romper com os 

valores do passado, mas analisando-os à luz do presente. Representa assim um espaço 

onde se podem exprimir aspirações, lamentar falhas, apresentar aspectos culturais da 

ilha de S. Vicente e de Cabo Verde em geral. Apareceu como uma fonte inestimável de 

informações. Nela se expressaram várias opiniões e foram acolhidos novos talentos.  

 

Durante quatro anos, o Ponto & Vírgula dedicou-se à tarefa que se tinha fixado: 

lembrar, revitalizar, construir uma identidade cabo-verdiana, apresentando uma grande 

variedade de assuntos. 

 

Afirmam os fundadores que cada número publicado da Revista teve uma tiragem 

de mil exemplares que se esgotaram rapidamente o que, para o espaço cabo-verdiano, 

constitui um recorde. Ao fim de um ano, e após terem saído seis números, já havia 

trezentos assinantes só na cidade de Mindelo. A partir desse momento, a Revista ganha 

terreno, chega à Praia e ao mundo inteiro. O correio dos leitores
7
 foi bastante 

elucidativo do sucesso obtido, o que testemunha que a revista Ponto & Vírgula estava 

em consonância com as expectativas dos leitores, não obstante as dificuldades de vária 

ordem que teve de enfrentar que se resumem a: 

 

 Dificuldades financeiras; 

 a revista Ponto & Vírgula depara com dificuldades e não tem a adesão de todos, 

nomeadamente da Imprensa oficial. 

                                                
7 Cartas recebidas de todo o arquipélago e também da Suécia, da Itália, da Alemanha, da França dos 

E.U.A., de Portugal atestam o sucesso da publicação da Revista. O Jornal de Letras, editado em Portugal, 
saúda a saída desta Revista, elogiando a qualidade das colaborações e a «desenvoltura da linguagem a 

merecer referência especial». Nos primeiros anos, o entusiasmo foi grande. 
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 a revista Ponto & Vírgula que no início recebia colaboração de jovens autores e 

menos jovens que conservavam nas suas gavetas textos que não sabiam onde 

publicar, encontra-se, ao fim de algum tempo, com falta de textos; 

 Os últimos anos foram os mais difíceis. Se em 1983 foram publicados seis números, 

os anos que se seguiram não foram tão favoráveis, deram-se à estampa 6 números 

em 84, 3 em 85, apenas 1 em 86 e 1 em 87. 

 os caminhos e as ocupações assumidos posteriormente pelos membros-fundadores 

da Revista tiveram repercussões no tempo de dedicação que até então tinham 

consagrado a P&V. Aos poucos, a saída dos números começou a conhecer atrasos e 

a Revista Ponto & Vírgula acaba por interromper a sua publicação. Uma das 

publicações reunirá dois números de uma só vez (nº 10/11)  

 

1.4. Tipologia de textos e áreas do conhecimento 

 

 

A revista Ponto & Vírgula apresentou-se desde a sua fundação como um órgão 

de carácter multifacetado, tendo recebido colaboração diversa e acolhido todos os 

colaboradores que se predispuseram a fazer-se publicar no seu espaço. Esta abertura ao 

público em geral permitiu que um grande número de textos de variados domínios, 

abrangendo quase todos os sectores da cultura – Literatura, Linguística, Folclore, 

História, Cultura, Geografia, Saúde, Música, Desporto, entre outros - fizessem presença 

permanente em todos os números, arriscando a ter rubricas fixas e um sumário que 

pouco ou nada mudava de número para número. Contudo, há que destacar a presença 

mais abundante da produção literária. A literatura esteve presente em todos os números, 

e a revista Ponto & Vírgula abriu as suas páginas a todos os géneros literários: o conto, 

a estória, o romance, a poesia, tendo acolhido todos aqueles que quiseram participar 

deste projecto. 

 

Do levantamento que se fez dos textos publicados pela Revista pode fazer-se a 

seguinte síntese (ver quadros): 

 

 a música, os músicos, os cantores são convidados nas páginas de Ponto & Vírgula;  

 a morna, a coladeira, a alma de Cabo Verde, tem o seu espaço; 

 na literatura como na música, a Revista Ponto & Vírgula é reveladora de talentos.  

 todas as artes se encontram nela representadas: artes gráficas, artes plásticas, 

fotografias, BD. 
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 P & V falará também de arquitectura, património arquitectural e artístico.  

 a Revista Ponto & Vírgula exprime uma de conservar, salvaguardar o que é fruto do 

passado do arquipélago. 

 Ponto & Vírgula dá a conhecer elementos identitários - evoca a contradança, a figa 

o kafuné, o jogo de ouri, o pás, mas também a purgueira, alternativa energética, o 

grogue, a cachaça o milho, a cachupa a desertificação, cultural e hábitos culinários 

pouco adaptados no contexto da seca do arquipélago, as tartarugas que seria 

necessário proteger, em fim tantos temas que fazem parte do quotidiano e marcam a 

identidade de Cabo Verde;  

 Ponto & Vírgula investiga junto dos jovens, junto dos alunos do décimo segundo 

que têm, deste modo, a possibilidade de evocar as suas esperanças mas também as 

suas dificuldades económicas, vontade de dependerem apenas de si próprios, mas 

apego profundo ao seu país; Outro sector abordado é a questão melindrosa do 

crioulo ou a língua cabo-verdiana, para qual é proposta uma grafia; 

 Em 1984, a partir do nº7, o Ponto & Vírgula apresenta uma inovação: um caderno 

destacável: «Viver na terra» páginas para pensar no homem no seu diálogo com o 

meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Revista nº 1 

 

 

 

 

Revista nº 2 

 

 

 

Revista nº 3 
 

 

 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Da aventura poética do P&V ou de 
como o P&V nasceu sozinho 

Editorial “Ponto & 
Vírgula”  

Editorial Cultura 

Lázaro António A. Gonçalves Novela Literatura 
Estórias - I Romualdo Cruz Ficção Lit.Tradicional 

Travadinha o som de Cabo Verde Editorial “Ponto & 
Vírgula” 

Entrevista Música 

Blimundo  Conto Tradicional Lit.Tradicional 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 
CAMPO DE 

CONHECIMENTO 
Da aventura poética do P&V ou de 
como o P&V foi baptizado 

Editorial “Ponto & 
Vírgula”  

Editorial Cultura 

Por uma política cultural João Lopes Filho Ensaio Cultura 
Ilhas de Cabo Verde - Portos de escala 
do Atlântico  

Rendall Leite Ensaio História 

Olaria Cabo-verdiana Leão Lopes Ensaio Cultura 
Estórias II Romualdo Cruz Ficção Literatura 

Regresso ao Lar  
“Recaída” 

António Aurélio Gonçalves Novela Literatura 

A arquitectura como um reflexo da 
sociedade e vice-versa. Seus primórdios.  

Pedro Gregório (Janeiro 
1983) 

Ensaio Literatura 

Em defesa da cachupa ou uma leitura 
“Artesanal” do nosso quotidiano 

Desconhecido  Cultura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Da aventura poética do P& V ou de 
como o P&V está com sarampo  

 Editorial Ponto & 
Vírgula 

Cultura 

Um encontro dentro do tempo e do 
espaço 

Editorial Entrevista Cultura 

Vária Quedam Baltasar Lopes Ensaio Cultura/Literatura 
Nhô Antône Juquim  João Tavares Conto Literatura/Ficção 

Carnaval em S. Nicolau vivido por um 
forasteiro 

João Freire  Cultura 

A marcha para a História da Língua 
Caboverdeana 

Eduardo Cardoso Artigo Linguística 

Conhecer o passado Dinamizar o 
presente 

Editorial P&V Artigo Cultura 

LUÍS RENDALL um veterano da 
nossa música  

F. Tomar  Cultura 
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Revista nº 4 
 

 

 

 

 
Revista nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Da aventura Poética do P&V ou de 
como o P&V vira contador de histórias 

Editorial P&V  
         

Literatura/Cultura 

Presença de Pedro Cardoso Luís Romano Ensaio Literatura 

O tráfico de escravos em Cabo Verde A obra de Bentley Duncan 
na tradução e adaptação de 
Rendall Leite 

Artigo Literatura 

Varia Quaedam Baltasar Lopes Artigo  Sociolinguística 
Estórias III Romualdo Cruz Conto Literatura 
Conversando com TEIXEIRA de 
SOUSA 

João Lopes Filho Entrevista Cultura/Literatura 

Chuva Baltasar Lopes Poema Literatura/Poesia 
Música de Cabo Verde em Portugal (I) João Freire de Oliveira Artigo Música 

CESÁRIA a morna em exílio Leão Lopes Entrevista Literatura 
Exercício poético 4 Vero Duarte Poesia Literatura 
 Luís Martins Carta Literatura 

CURIOSIDADES… a propósito de 
jogo de ouri 

Daniel A. Pereira Artigo Cultura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Da aventura poética do P&V ou de 
como  a poética aventura corre o risco 
de perder a poesia da comunicação 

P&V Artigo Cultura/Literatura 

O tráfico de escravos em Cabo Verde Tradução de Rendall Leite Artigo História 

Conversando com António Carreira João Lopes Filho Entrevista Cultura 

A Sementeira Júlio Correia Conto Literatura 
Minha Avó Chica Nácia Nicolau de Tope 

Vermelho 
Conto Literatura 

Estórias IV Romualdo Cruz Ficção memorialistica Literatura 
REINALDO e as suas cortesãs António Aurélio Gonçalves Novela Literatura 
A uma Júlia qualquer Teobaldo Virgínio  Poema Literatura 

“Dou-te sempre um cigarro” Arménio Vieira Artigo Literatura 
Defesa do Património -Urbanístico 
como base de Desenvolvimento dos 
Pequenos Aglomerados Urbanos 

António Jorge Delgado Ensaio Literatura 

Curiosidades… (2) Kruci – (Crutchi) 
– Kafuné 

Daniel A. Pereira Artigo Cultura 
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Revista nº 6 

 

 

 

 

 

Revista nº7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA TEXTUAL CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Da aventura poética  do P&V ou de 
como o p & v atinge a adolescência 

  Ponto & Vírgula Artigo Cultura/Literatura 

O tráfico de escravo em Cabo Verde Rendall Leite Artigo História 

Varia Quaedam Baltasar Lopes Ensaio Sociolinguística 
Conversando com FÉLIX MOTEIRO João Lopes Filho Entrevista Literatura 
Apontamentos sobre a obra de 
MANUEL LOPES 

Mesquita Lima  Literatura 

Estórias Romualdo Cruz Conto Literatura 
A Derrocada José Vicente Lopes Conto Literatura 

Oralidade e Escrita em “ vinti sintidu 
letradu na krioulu” 

Oswaldo Osório Artigo Linguística 

Biografia do Poeta Silvenius Arménio Vieira Poema Literatura 

Piquenique Literário Desconhecido Artigo Literatura 
Um pouco de história da morna e sua 
evolução. 

Vasco Martins Ensaio Literatura 

PATRIMÓNIO O que é isso? P & V Entrevista Cultura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Da aventura poética do P&V ou de 
como o p & v atinge a adolescência 

  Ponto & Vírgula Editorial Cultura/Literatura 

As ilhas de Cabo Verde nos anos 1720 
quatro anos de viagem do Capitão 
George Roberts 

Arnaldo França Artigo Literatura de 
viagem 

A morte de Nóca Nicolau de Tope 
Vermelho 

Conto Literatura/ficcão 

Brevis indikason pa skrita di 
kauberdianu mais um contributo para a 
escrita do caboverdiano 

T.V. da Silva Ensaio Linguística 

Pescador que sonha e pesca Mário Lúcio Poesia Literatura/Poesia 
Considerações sobre a produção 
alimentar em Cabo Verde. 

D. Bacelar Ensaio  Literatura 

Partida & Regresso Canabrava Poesia Literatura/Poesia 
Curiosidades… 
A Figa 

Daniel A. Pereira Artigo Cultura 
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Revista nº 8 - Homenagem a nhô Djunga 

 

 

 

 

 

Revista nº 9 

 

 
 

 

 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

P & V: Chocado dor  ou chocalhador 
de ideias  

 P&V Artigo Literatura 

Quatro anos de viagem do capitão 
George Roberts 

Desiré Bonnaffoux Artigo Literatura de 
viagem 

NHO DJUNGA uma singela 
homenagem  

P&V Artigo Literatura 

Estórias V Romualdo Cruz Conto Literatura/Poesia 
Poema para um emigrante  Luís Silva Poema Literatura 

HISTÓRIAS RECUPERADAS as 
coisas deste mundo e do outro 

Arménio Vieira  Conto Literatura/Ficção 

Extrato de um discurso do Conde 
Silvenius 

ML Poema Literatura/Poesia 

 Requiem para as emissões do Vídeo - 
Club de S. Vicente 

P&V Entrevista  

De como nascem  as coisas ou um um  
pouco de história das experiências TV-
Vídeo em S.Vicente 

Djibla Artigo  

Auto-Colonialismo  Artigo Literatura 

P& V presente em Bordéus no 
colóquio internacional sobre as 
literaturas africanas de ensino 

P&V Notícia Literatura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

P&V às voltas com a cabeça e com a 
comunicação 

P&V Artigo Cultura/Literatura 

Quatro anos de viagens do capitão 
George Roberts 

Desiré Bonnaffoux Artigo Literatura de 
Viagem 

Varia Quaedam Baltasar Lopes Ensaio Literatura 
Conversando com MANUEL LOPES João Lopes Filho Entrevista Cultura 
Ramedi di Terra J. Saptz Artigo Saúde 

Madrigal em tempo de esperança Armando Lima Poema Literatura 
Môk (Nôs Povo) Luís Romano Conto Literatura 
Uma criança desolada Binga Conto Literatura 

NOTI Jacques Jael Poema Literatura 
Carlos do Carmo: Um abraço ao som 
do fado 

José A. Salvador Artigo Música/Fado 

O Poeta meu Amigo  Filinto Barros Crónica Literatura 
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Revista nº 10 e 11 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

P&V, as modas e os modos P&V Editorial Cultura 
Quatro anos de viagem do Capitão 
George Roberts 

Desiré Bonnaffoux Artigo Literatura de 
Viagem 

Relatório do Estado da ilha de S. 
Thiago de Cabo Verde na crise de 
1864 

 Relatório História 

Conversando com Mesquita Lima João Lopes Filho Entrevista Literatura 

Terra minha, meu Amor B.L Poema Literatura 
Baía das Gatas: um piquenique 
gigantesco 

José A. Salvador e Leão 
Lopes 

Artigo Cultura 

Baltasar Lopes o escritor mais lido 
pelos jovens 

P & V Inquérito Cultura 

Baía das Gatas-Festival de música P&V Entrevista Cultura 

A nossa chuva de menino Leão Lopes Artigo Cultura 
Sugestão de fora. Os amigos da 
natureza e de outras coisas. 

Pires Laranjeira Artigo Literatura 

Energias: reflexões do quotidiano Vera Duarte Artigo  Literatura 

Diz-me de ti Baltasar Lopes  Poesia Literatura 
“ A medicina ou qualquer acção 
médica é sempre um acto cultural” 

P&V Entrevista Cultura 

A certidão de idade Nicolau de Topo 
Vermelho 

Conto Literatura 

Monte Cara Teixeira de Sousa Novela Literatura 

Num Cabo Verde independente: Falar 
português ou (e) crioulo? 

Nuno Teixeira Neves Ensaio Linguística 

 Luiz Silva Carta Literatura 

O povo e algumas das suas crenças em 
Cabo Verde 

Luis Romano Ensaio Literatura 

O Poeta meu amigo Filinto Barros Conto Literatura 
Os sinos dobram em Mindelo J.D Artigo Literatura 

Quando a banda começou a tocar L.L Artigo Artigo 
...para onde o fumo dos meus queima-
perfumes? 

Dina Salústio Poema Literatura 

O enterro de nhâ Candinha Sena A. Aurélio Gonçalves Novela Literatura 
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Revista nº 12 
 

 

 

 

Revista nº 13 

 

 

 

 

 
 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

O regresso de Leão  P&V Artigo Literatura 
Quatro anos de viagem do capitao 
George Roberts 

Desiré  Bonnffoux Artigo Literatura 

Relatorio do Estado da ilha de 
S.Thiago de Cabo Verde na crise de 
1864 

Joaquim Gomes de B. 
Lobo 

Relatório História 

Naufragio ,  Arqueologia, Museus.... Félix Monteiro Ensaio Arqueologia 
Conversando com Baltasar Lopes João Lopes Filho Entrevista Literatura 

Associação de entreajuda para 
construção voluntária de habita-ções. 
Natal para dez associados.   

Leão Lopes Artigo Cultura 

Ramedi di terra - Gas P&V Artigo Saúde 

Aspecto Críticos da Actividade 
legislativa em Cabo Verde 

  Rui Araújo   Artigo 
 

Direito 

Pesca da Baleia e Emigração Luis Gonzaga St. Aubiyn Artigo História 

Estórias XI Romualdo Gruz Conto  Literatura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Tratamento pela risada P &V Artigo Cultura 
Quatro anos de viagem do Capitao 
Jeorge Roberts 

Desire Bonnaffoux Artigo Literatura de 
Viagem 

Varia Quaedam  Baltazar Lopes Ensaio Sociolinguística 
Um excelente retratista Caboverdiano Felix Monteiro Ensaio Literatura/ 

Biografia 
Ilheu de Contenda um romance 
Classico da nova literatura 
Caboverdiana? 

Jean-Michel Massa Romance Literatura 

Algumas achegas para nova poesias 
Afro-Brasileira 

James H. Kennedy Artigo Literatura 

Os benefícios que o vento pode 
prestar 

Armando Xavier da 
Fonseca 

Artigo Engenharia 

A descentralização do poder; Mãe da 
preservação do património (um liceu 
para R. Grande)  

António Jorge Delgado Artigo Arquitectura 

Conversando com Luís Romano João Lopes Filho Entrevista Cultura/Literatura 

Vendo as criticas dos outros Luis Martins Artigo Literatura 
Sonho d’ amor Manduka Didite Poesia Literatura 
Mimela Manduka Didite Poesia Literatura 

Cartinha d’ Holanda Manduka Didite Poesia Literatura 
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Revista nº 14 - Homenagem a António Aurélio Gonçalves 

 

 
Revista nº 15 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Duas cartas de António Aurélio 
Gonçalves 

João Lopes Filho Carta Cultura/Literatura 

E nos humildes mortais... Francisco Fragoso Artigo Literatura 

Passagem extraída de entrevista a 
Manuel Lopes 

Michel Laban Entrevista Literatura 

Era uma figura enigmática João Freire de Oliveira Artigo Literatura/ 
Biografia 

 Ana Paula Fonseca Carta Literatura 
Virgínio eu e que te vou mostrar 
Mindelo 

Teobaldo Virgílio Carta Literatura/ 
Epístola 

“Conflitos”A. A. Gonçalves Leão Lopes Peça de teatro  Teatro 
Por favor não matem as tartarugas  Entrevista Literatura 

Sobre tartarugas  Artigo Literatura 
Tiata, meu amigo  Conto Literatura 
Falando das nossas carências  J. Pires Ferreira Artigo Literatura 

Ramedi de Terra -  Prison di Ventri  Artigo Saúde 
“... porque as vezes a vida e um sonho:”  Artigo Literatura 
Vontade Férrea Deodato Delgado Conto Literatura 

Sonhar não e proibido Nicolau de Tope 
Vermelho 

Conto Literatura 

Bubu Jocara Conto Literatura 

Ecos de um estudante Djuze Kanporta Conto Literatura 
Algumas achegas para a nova poesia 
Afro-Brasileira 

James H. Kennedy Artigo Literatura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

Acta da reunião da direcção do P&V 
realizada no dia 20/11/85 digo, 17/ 
11/85   

P&V Acta Cultura 

Quatros anos de viagem do capitão 
George Roberts 

Desiré Bonnaffoux Artigo Literatura de 
Viagem 

As certezas da claridade e as influências 
na sombra 

Pires Laranjeira Ensaio Literatura 

Conversando com Nuno de Miranda João Lopes Filho Entrevista Literatura 
Natal na terra longe Luís Silva Poema Literatura 

Terra Longe Djuzé Kamporta Poema Literatura  
Geração 60s Lopes Talaia Poema Literatura 
Pinos quadrados em furos… redondos 
a gestão que não pretendemos 

Florentino G. Cardoso Ensaio Cultura 

Purgueira & Património Leão Lopes Artigo Cultura 
A Semana de Defesa do Património Antonio  Jorge Delgado Artigo Arquitectura 

E necessário preservar o nosso legado 
histórico 

Mario Rito Sousa 
Monteiro/ Carlos Alberto 
Sousa  Monteiro 

Artigo História/ 
Património 

Reflexões sobre as culturas oleaginosas 
energéticas 

G. Martin, A.  Mayeux Ensaio Economia 

Ramedi di terra: Peto Cansado  Artigo Saúde 

Alerta ao Delegado do governo em 
S.Vicente 

Filinto Barros Carta Cultura/Literatura 
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Revista nº 16 

 

 

 

 

 

Revista nº 17 

 

 
 

 

 

 

 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA TEXTUAL CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

 P&V Artigo Cultura 
Perfil de EUGÉNIO TAVARES Luís Romano Artigo Literat./Biografia 

Varia Quaedam Baltasar Lopes   
ILHA DO SAL -Alguns apontamentos 
etnográficos da era escravocrata 

Pedro Vieira Artigo História 

Novas estruturas poéticas e temáticas 
da poesia cabo-verdiana 

José Vicente Lopes Ensaio Literatura 

Conversando com João Rodrigues Joao Lopes Filho Entrevista Literatura 

“Muito do cultural de S. Vicente foi  
assumido por privado” 

P&V Entrevista Cultura 

Uma conversa redonda com alunos 
finalistas do liceu Ludgero Lima 

P& V Entrevista 
 

Literatura 

 P&V Carta Literatura 
 P&V Carta Literatura 

 P&V Carta Literatura 
 J. Pires Ferreira Carta Literatura 

TEXTO/TÍTULO AUTOR GÉNERO/TIPOLOGIA TEXTUAL CAMPO DE 

CONHECIMENTO 

 P&V Artigo Cultura 

Tanha Mulher Do Mar Lopes Talaia Poema Literatura 
Quatro anos de Viagens do Capitão 
George Roberts 

Desiré Bonnafoux Artigo Literatura de 
Viagem 

Ligação Fluente Marcos Carreira Poema Literatura/Poesia 
 Paula Poema Literatura/Poesia 
«Acaso» Alma Dofer Poema Literatura/Poesia 

Santo Antão ilha de Homens e 
mulheres teimosos 

Carlos Barroco Poema Literatura/Poesia 

Estórias Romualdo Cruz Conto Literatura/Ficção 

Morreu António Travadinha L.L Artigo Literatura/ 
Biografia 

Brinquedos Cabo-verdianos Madalena Braz 
Teixeira 

Artigo Cultura 

Ramedi di terra -Maldita P&V Artigo Saúde 
Maria Chaves L.Lopes/ J.M. 

Massa/ F. Massa 
Artigo Cultura 

Recado Maria Leonor Poema Literatura/Poesia 
Última Página P&V Artigo Literatura 
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2. Da recepção da revista Ponto & vírgula no campo cultural cabo-verdiano 

 

 

A abordagem deste aspecto específico sobre a recepção da revista no campo 

cultural cabo-verdiano impõe que se enquadre teoricamente alguns conceitos de entre 

eles revista, recepção e leitor. 

 

Sobre a noção de revista literário-cultural é preciso dizer-se que se trata de uma 

publicação periódica, com periodicidade variável, entre semanal, mensal, bimensal, 

trimestral, anual, ou outra, e que difere dos outros órgãos, como o jornal por exemplo, 

quanto ao formato, à qualidade gráfica e ao conteúdo. Pode considerar-se “um 

testemunho elucidativo de uma época, do pulsar do tecido social, das suas 

contradições, das ambições e limitações que a rodeiam, dos mecenas, da cultura, em 

sentido lato, de uma determinada ordem social”
8
 assumindo como objectivos principais 

a divulgação e a alta especialização, sendo através dela que se faz o intercâmbio 

mundial de novas aquisições obtidas no campo da investigação científica. Para o autor 

citado, trata-se de publicações de grande importância e relevância que se apresentam 

como “complementos indispensáveis para a compreensão de uma época, vectores de 

confrontação entre as mundividências”(p.19)   

 

Neste quadro, importa referir o leitor e o papel determinante que desempenha na 

concretização ou não dos projectos de revistas literário-culturais assim como na sua 

dimensão existencial ao assumirmos que qualquer Revista que seja só existe porque é 

endereçado a um público-alvo que, se crê, abarque os seus leitores, fazendo da leitura 

um acto público.  

 

A categoria de leitor tem tido um papel privilegiado no processo da análise e 

crítica literária. No século XX, surgem as teorias consideradas genericamente, por 

teorias de recepção, ou seja, as teorias cujo principal objecto de interesse é a resposta do 

público às obras literárias, de que destacamos a teoria da estética da recepção alemã, 

                                                
8 Pires, Daniel Dicionário das Revistas Literárias Portuguesas do Século XX, Contexto Editora Lda., 

Lisboa, 1986, p.19 
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que contribuiu sobremaneira para elevar a autoridade do leitor na avaliação estética das 

obras literárias.  

 

Esta teoria da autoria do alemão Hans Robert Jauss tem por pressuposto a tese 

que defende uma crítica centrada no público histórico, ou nos públicos, de uma obra, no 

sentido em que o crítico deve estudar a relação entre a recepção que ela teve no passado 

e a que tem no presente. A sua perspectiva é portanto claramente histórica, já que 

sustenta que “a forma como uma obra literária, no momento histórico da sua 

apresentação, satisfaz, ultrapassa, desilude ou refuta as expectativas do público 

proporciona, obviamente, um critério para a avaliação do seu valor estético.”  

 

Neste sentido, torna-se necessário nesta pesquisa reconstituir o percurso da 

Revista em estudo e averiguar, do ponto de vista dos leitores, a avaliação que dela é 

feita no sentido da satisfação do horizonte de expectativa dos leitores. 

 

 

 

2.1. Caracterização do público-alvo inquirido 

 

 

Tendo em conta a complexidade do objecto estudado, o público-alvo 

seleccionado pressupõe um universo de entidades que tem um certo domínio do tema 

em estudo. Por isso, o foco de pesquisa situa-se no universo de docência. 

 

Foram inquiridos 22 personalidades que se pressupõe terem algum 

conhecimento do objecto estudado. Destes, 10 são do sexo masculino e 22 são do sexo 

feminino. A faixa etária situa-se entre 25 a 54 anos de idade. Trata-se de uma recolha a 

nível nacional, incidindo na Praia e São Vicente, respectivamente, por se tratar de dois 

pólos que configuram edilidades e instituições com condições criadas para formação 

superior. 

 

Na caracterização do público-alvo desta pesquisa é interessante fazer 

inicialmente um pequeno enquadramento em relação às finalidades de recolha de dados. 

O público-alvo situa-se entre personalidades com habilitações literárias que figuram 

desde os que tem o 2º ano do curso complementar (ex 7º ano dos liceus) até os 

habilitados com o grau de doutor. 
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Para que se tenha uma ideia mais concreta das habilitações literárias do público-

alvo inquirido, apresentam-se os seguintes dados: dos 22 inquiridos, 3 são habilitados 

com o 2º ano do curso complementar (ex 7º ano dos liceus ou equivalente ao 12º ano 

actual), correspondendo à 14 %, 8 são licenciados, o que corresponde a 36%, e 11 

inquiridos com o grau de mestre o que corresponde a 50%. 

 

Em relação às ocupações profissionais, sabe-se que a complexidade dos níveis 

em que leccionam está relacionada com o grau académico do público-alvo. Por 

exemplo, uma entidade que tenha somente o 2º ano do curso complementar não tem 

como leccionar no ensino superior. Entretanto, quando se trata de licenciados, mestres e 

doutores, às vezes leccionam no mesmo curso ou nível de ensino.  

 

Para concretizar melhor este aspecto, é importante frisar que 3 dos inquiridos 

leccionam no 1´º ciclo, correspondendo a 13,6%. O mesmo número lecciona no 2º ciclo, 

um total de 6 lecciona no 3º ciclo, correspondendo 27,2% e, por último, encontramos 10 

professores que leccionam no Ensino Superior o que corresponde a 45,4%. 

 

 

2.2. Caracterização do instrumento de recolha de dados 

 

 

A recolha de dados foi feita através de um questionário elaborado para o efeito, 

antecedido de conversas informais com diferentes representantes da classe docente. Este 

instrumento abarca um total de 16 perguntas combinadas, sendo 11 abertas e 5 fechadas. 

A sua concepção foi feita com o intuito de obter um levantamento tão amplo quanto 

possível do assunto, tendo em consideração alguns critérios básicos:  

 

i) As questões formuladas tiveram em conta o nível de formação dos 

inquiridos;  

ii) Procurou-se colocar questões fechadas, mas solicitando justificações para 

as respostas dadas;  

iii) As questões elaboradas foram claras, simples, não muito extensas, com 

perguntas que requeriam respostas através de breves sinais gráficos; 

iv) O nível de língua foi adaptado ao grau de conhecimento dos inquiridos;  
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Crê-se que os objectivos tenham sido plenamente conseguidos, já que se 

pretendia apurar o conhecimento que esse universo tem do objecto estudado o que será 

demonstrado nos pontos seguintes. 

 

2.3. Procedimentos na aplicação do instrumento 

 

Do mesmo modo foi importante o processo de abordagem aos inquiridos. 

Procedeu-se de duas formas: presencial e a distância. Em termos presencias, no acto da 

entrega dos questionários aos sujeitos de pesquisa, procurou-se conversar com os 

mesmos sobre a finalidade da pesquisa. No processo a distância, o canal utilizado foi a 

internet, com uma nota explicativa inicial. 

 

2.4. Análise de dados 

 

Para o presente trabalho, procedeu-se à recolha de dados através de aplicação de 

um inquérito (anexo 1). O questionário foi aplicado a vinte e dois professores que 

leccionam em diferentes áreas disciplinares e níveis de escolaridade. Destes 10 são do 

sexo masculino e 12 do sexo feminino (quadro 1).  

        

 

Quadro 1: Género dos inquiridos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habilitações literárias 

 

Em relação às habilitações literárias, fazem parte deste grupo, professores 

habilitados com 2º ano do curso complementar, ex 7º ano dos liceus, e com os graus de 

licenciatura e mestrado. (gráfico e quadro 2). 

 

 

 

Masculino Feminino Total 

Frequência      % Frequência      %      % 

10 45.5 12 54.5 100 
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Gráfico 1: Habilitações académicas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2: Habilitações académicas 

 

Habilitações Frequência % 

Habilitados com o 2º CC 3 13,6% 

Habilitados com 

Licenciatura 

8 36,3% 

Habilitados com Mestrado 11 50% 

 

 

 Níveis em que leccionam 

 

Quanto ao nível que leccionam, é importante mencionar que, dos 22 inquiridos, 

14 trabalham no Ensino Secundário, englobando os três ciclos, sendo que 3 leccionam 

no 1º, ciclo, 3 no 2º e 8 no 3º. Os restantes (8) leccionam no Ensino Superior. (gráfico 3) 

 

Gráfico 2: Níveis em que leccionam 
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 Conhecimento da Revista Ponto & Vírgula  

 

 

 

 

 

 

 

Quando questionados sobre um eventual conhecimento da Revista em estudo, 

dos 22 inquiridos, 90,9% respondem que conhecem a revista. Portanto, trata-se de um 

dado importante para a percepção que este grupo tem dos acontecimentos literários. No 

entanto, é significativo realçar que o termo e/ou expressão “conhecer a revista” não 

pressupõe, a priori, o domínio dos conteúdos da revista. 

 

Em relação aos meios disponíveis para o conhecimento da referida revista, os 

inquiridos apontaram como principais os seguintes: pela imprensa escrita (jornal); 

através de um amigo; nas sessões de lançamento; através de outros meios, como por 

exemplo, a internet, as livrarias e outros meios similares. (quadro 4)  

 

 
Quadro 3: Conhecimento da Revista Ponto & Vírgula 

 

Procuramos exemplificar mais claramente estes dados através do gráfico 

seguinte:  

 
Gráfico 3: Conhecimento da Revista Ponto & Vírgula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meios Frequência Percentagem  

Pelo Jornal 5 17,2 % 

Por um amigo 4 13,7% 

Sessão de lançamento 5 17,2% 

Outros (Livraria, 

professor…) 

15 51,7% 

17%

14%

17%

52%

Jornal
Amigo
Lançamento
Outros
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Para melhor analisar e compreender os dados do quadro, é importante mencionar 

a diferença entre o número de inquiridos e a frequência constante do quadro. O número 

de frequência é superior ao número de inquiridos porque cada inquirido pode responder 

que conhece a revista através de um meio, de dois ou de todos os meios. Inclusive, a 

resposta em termos quantitativos dos inquiridos poderia até ser inferior já que 3 destes 

deixaram a pergunta em branco. 

 

 Conhecimento da Edição fac-similada de todos os números publicados 

 

Os sujeitos de pesquisa foram também questionados sobre a Edição fac-similada 

de todos os números publicados da revista. Em relação a esta questão, dos 22 

inquiridos, 40,9%, correspondendo a 9 inquiridos, responderam que conhecem a Edição 

fac-similada ; 45,4%, correspondendo a 10 inquiridos, responderam que não conhecem 

Edição fac-similada de todos os números publicados; apenas 3 dos inquiridos, que 

correspondem a 13,6%, deixaram a questão em branco. 

 

 

Gráfico 4: Conhecimento de Reedição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquisição da Revista Ponto & Vírgula 

 

Em relação à aquisição da revista, as respostas se revelaram incoerentes quando 

cruzadas com as questões sobre o conhecimento que têm da revista, ou seja, apenas 7 

dos inquiridos, o que corresponde a 31,8%, responderam que adquiriram a revista, 

63,6%, correspondendo a 14 inquiridos, responderam que não adquiriram a revista; e 

41%

45%

14% Sim
Não
Nulo
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apenas 1 inquirido deixou a questão em branco o que corresponde em termos 

percentuais a 4,5%. 

 

 
Quadro 4: Aquisição da Revista 

 

 

Condicionantes 

 

Frequência 

 

Percentagem 

Adquiriram a revista 7 31,8% 

Não adquiriram a revista 14 63,6% 

Nulo 1 4,5% 

 

Quando questionados sobre as razões que os levaram à adquirir ou não a revista 

em estudo, os que afirmaram ter adquirido a revista, apresentaram as seguintes razões: 

interesse pelos temas nela tratados; ser um documento de trabalho; constituir uma 

referência para a literatura cabo-verdiana; conter documentos importantíssimos em 

vários âmbitos – históricos, culturais, económicos, literários, … entre muitos outros; 

permitir aprofundar e aperfeiçoar os conhecimentos sobre a literatura cabo-verdiana; por 

razões culturais e académicas; aumentar o acervo bibliográfico. 

 

Os que responderam que não adquiriram, apresentaram as seguintes razões: 

outros interesses e ocupações; estar fora de Cabo Verde; não me recordo; não ter tido 

conhecimento; não se interessar; ter conhecimento através de outras fontes mas não ter 

conseguido adquirir. Particularmente, no tocante a esta segunda razão, é interessante por 

em evidência alguns aspectos com o intuito de melhor compreender as respostas. Por 

exemplo, notam-se algumas respostas um pouco descontextualizadas como é o caso de 

um inquirido afirmar que não adquiriu a revista porque não estava no país. Outro 

aspecto relevante é quando uma personalidade, que se julga estar numa posição 

privilegiada em relação aos aspectos culturais e literários, afirmar que não adquiriu a 

revista porque esta não lhe interessou. 

 

 

 Leitura da Revista Ponto & Vírgula 

 

Se no ponto anterior, afirmamos que houve uma certa discrepância em relação 

aos pontos antecedentes, neste ponto existem aspectos considerados coerentes com as 

respostas anteriores. Por exemplo 72,7%, que corresponde a 16 inquiridos, responderam 
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que leram a revista. Um total de 22,7%, que corresponde a 5 inquiridos, responderam 

que não leram a revista e apenas 4,5%, que corresponde a 1 inquirido, deixou o espaço 

da resposta em branco. 

 
 

Quadro 5: Leitura da Revista 

 

 

 

 Números publicados mais lidos 

 

 

De acordo com os dados dos inquiridos, dos 17 números publicados, os mais 

lidos foram o número 1, com seis frequências, seguido do nº 4, com cinco frequências e 

os números 2, 3, 5, 6, 9 e 10 com quatro frequências cada. Os menos lidos foram os 

números 11, 13, 14, 15, 16 e 17 com duas frequências. No entanto, convém realçar que 

no universo de 22 inquiridos, 14 não leram nenhum número da revista o que 

corresponde a 63,6%. 

 

 Consulta e utilização dos textos publicados 

 

Do universo inquirido, 54,5% afirmam que consultam e utilizam os textos 

publicados; 40,9% responderam negativamente; e 4,5% não responderam. Quando 

questionados sobre as razões que os levaram a consultar e utilizar a Revista em estudo, 

as respostas dadas, em síntese, são estas: para fins profissionais, ou seja, para extrair 

documentos ou testemunhos para as aulas; curiosidade na medida em que contém 

artigos interessantíssimos em termos de forma e substância; aumentar o conhecimento 

em relação aos diversos temas; tratar alguns conteúdos programáticos da disciplina de 

Língua Portuguesa (gramaticais, literários, etc.); actividades lectivas (principalmente 

conteúdos literários do 3º ciclo); serve de base para explicar certos fenómenos literários 

anteriores; prazer de leitura; pesquisa pessoal e científica; curiosidade e distracção; 

aumentar a cultura geral; produção dos trabalhos académicos referentes à literatura 

cabo-verdiana; informação e formação pessoal.   

 

Conhecimento da Revista Percentagem Frequência 

Leram a Revista 72,7 16 

Não leram a revista 22,7 5 

Nulo 1 1 
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 Áreas de conhecimento 

 

Para as áreas de conhecimento, os inquiridos consideram que a Revista é mais 

importante para a Literatura, seguida de História e Antropologia, depois a Cidadania, 

Linguística e Folclore. Para estes, a revista Ponto & Vírgula tem menos importância 

para Geografia e Desporto, ou seja, os temas nela tratados não põem em evidência as 

duas últimas áreas acima referidas. (gráfico 6). 

  

Gráfico 5: Áreas de conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Percepção da Revista Ponto & Vírgula no cenário literário cabo-verdiano 

 

o Construção da cabo-verdianidade  

 

No cenário literário cabo-verdiano, segundo 81,8% dos inquiridos, a Revista 

Ponto & Vírgula contribui para a construção da cabo-verdianidade; 

 

o Interesse no contexto cultural cabo-verdiano  

 

Para responder se a revista teve ou não interesse no contexto cultural cabo-

verdiano, 4,5% concordam, 13,6% não concordam nem discordam e 72,7% 

discordam. Em relação à pergunta se a revista provocou ruptura relativamente à 
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Revista Claridade, dos inquiridos, 22,7% concordam, a mesma percentagem não 

concorda nem discorda e 45,4% discordam. E, 68,1% dos inquiridos concordam que 

a Revista tratou de forma significativa a literatura cabo-verdiana, 13,6% não 

concordam nem discordam e apenas 9,0% discordam. É de salientar que dos 22 

inquiridos, 2 deixaram em branco esta questão. 

  

o Interesse dos temas para a população e para os intelectuais  

 

Em relação a este item, 50% são da opinião que os temas publicados na 

Revista foram de interesse geral da população; 40,9% não concordam nem 

discordam; em contrapartida, 50% discordam que os temas fossem do interesse 

exclusivo dos intelectuais. Isto mostra que há uma certa coerência nas respostas dos 

inquiridos porque 31,8% não concordam nem discordam e apenas 9% concordam. 

Isso significa que no universo de 22 inquiridos, apenas dois concordam que a revista 

é de interesse exclusivo dos intelectuais. 

 

o Continuidade da Revista Ponto & Vírgula 

 

Para 81,8% dos sujeitos inquiridos, faz sentido a continuação da publicação 

da Revista e os restantes abstiveram-se, não se registando resposta negativa. 

 

 

o Análise de conteúdo aproveitando as categorias enunciadas 

 

Para os inquiridos, faz sentido a continuação da publicação da Revista porque: i) 

permite o debate de ideias; ii) traz aspectos essenciais da cultura cabo-verdiana; iii) 

contribui para a formação do homem cabo-verdiano; contribui para a formação e 

informação de opinião pública; iv) permite conhecer as opiniões de ilustres escritores e 

temas cabo-verdianos; v) contribui para a unidade nacional; incentiva a escrita; vi) dá 

oportunidade a outros escritores e poetas; vii) dá continuidade a literatura cabo-

verdiana; viii) a sociedade cabo-verdiana necessita de mais órgãos de informação e 

divulgação de ideias; xix) deixa muita falta em relação aos assuntos que vinham sendo 

tratados, sobretudo do ponto de vista socioeducativo, cultural e literário; x) desenvolve 

o espírito de cidadania; xi) permite a continuação do seu papel de agente divulgador dos 

valores e ideário da cabo-verdianidade; xii) será sempre mais um elemento e um 
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contributo para a literatura cabo-verdiana e uma mais-valia para os leitores e a própria 

cultura ficcionais;   

 

 

 

2.5.  Principais resultados do estudo 

 
 

 

Da leitura não exaustiva dos dados recolhidos através da aplicação dos 

instrumentos de pesquisa foi possível reter alguns resultados que passamos a enumerar: 

 

o Em relação à primeira questão colocada, é importante salientar que 90,9% dos 

inquiridos afirmam ter tido conhecimento da revista. Ainda é importante referir 

que 81,8% dos sujeitos inquiridos defendem a continuação da publicação da 

revista, justificando a continuidade com fundamentos convincentes. 

 

o Constata-se que no seio dos inquiridos, 72,7% se consideram leitores da revista. 

Não é também menos importante frisar que, do total dos inquiridos, 72,7% 

discordam da afirmação de que a revista não teve interesse no contexto literário 

cabo-verdiano. Também nesse contexto, 68,1% dos sujeitos da pesquisa são de 

opinião de que a revista tratou de forma significativa a literatura cabo-

verdiana. Por último, é importante registar que 54,5% afirmam que consultam e 

utilizam os textos da revista para diferentes fins.  

 

o Como abordamos na parte inicial deste ponto, se levarmos em conta o grau 

académico e cultural do público-alvo inquirido, fica-nos difícil entender a 

relação de distanciamento das entidades que têm a literatura, directa ou 

indirectamente, como parte da sua formação, da sua cultura geral e necessidades 

profissionais, relativamente à Revista Ponto & Vírgula; 

 

o Especificamente, a primeira questão negativa que se regista nos dados dos 

inquiridos é que 14 dos 22 inquiridos não adquiriram a Revista, contrastando 

com apenas 7 que responderam que adquiriram a revista. Mais preocupante 

ainda é que as justificações apresentadas para a não aquisição deixa muito a 

desejar. Por exemplo, só para melhor ilustrar a nossa posição perante este 
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cenário, uma entidade com uma posição relevante no mundo da literatura 

justifica que não adquiriu a revista “porque não me interessa”. 

 

o Também não é menos importante que 45,4%, correspondendo a 10 dos 

inquiridos, afirmam que não conhecem a Edição fac-similada de todos os 

números publicados da revista.  

 

Conclui-se, assim, que apesar de ser uma revista importante para a literatura 

cabo-verdiana, há ainda um défice enorme de leitura mesmo em relação às 

personalidades consideradas intelectuais. Por isso, no ponto seguinte pode ser oportuno 

apresentar algumas considerações julgadas essenciais para um melhor conhecimento 

desta importante revista literária.  
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3. Considerações finais 

 

Sabe-se, hoje, que a Revista Ponto & Virgula foi publicada, nos anos oitenta, por 

iniciativa de um grupo de intelectuais mindelenses. Este período literário representa um 

dos fenómenos mais relevantes no contexto histórico-literário e cultural cabo-verdiano, 

não obstante a sua curta longevidade. Daí ser altamente reconhecido e valorizado pelo 

impacto que teve no cenário literário cabo-verdiano no momento histórico em que se 

deu à sua estampa. Por isso, pretender-se tomar essa publicação como objecto de estudo 

e de pesquisa. 

 

A realização deste estudo sobre o surgimento da Revista Ponto & Vírgula no 

cenário literário cultural cabo-verdiano obrigou a que se recorresse em primeira mão ao 

enquadramento desta revista no contexto histórico-cultural em que surgiu e cresceu, 

marcado por alguma letargia do ponto de vista de publicações e eventos culturais 

importantes. Do mesmo modo, foi preciso entender as motivações bem como os ideais 

que estiveram na base do seu surgimento e que levou a que os fundadores - mentores da 

Revista se aventurassem na concretização de um projecto de tamanha envergadura. 

 

Impôs-se também o manuseamento de todos os números publicados da Revista, 

editados desde 2006 numa Edição fac-similada, com vista à leitura exaustiva de toda a 

produção distribuída por várias áreas do saber, da Literatura, à Linguística, ao Folclore, 

à História, à Cultura, Geografia, à Saúde, à Música, entre outros. Tarefa complexa e 

demorada uma vez que a leitura dos textos implicou, por um lado, o levantamento 

temático da produção bem como de todos os autores e colaboradores desta publicação e, 

por outro, a construção de sínteses e resumos dos números com vista a melhor conhecer 

toda a filosofia que orientou a publicação da revista bem como os conteúdos abordados.  

 

O processo da criação da revista foi uma iniciativa louvável dos fundadores, não 

somente pela coragem que tiveram em promover esse momento literário como também 

pelo impulso, entusiasmo, dedicação e força de vontade que conduziram à produção dos 

dezassete números editados, um valioso contributo para a cultura e a literatura cabo-

verdianas. 
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Partiu-se do principio de que a sua recepção tivesse sido ampla, em todo o 

território nacional, e objecto de leitura por um número considerável de leitores se bem 

que de diferentes perfis e com intuitos e interesses distintos. As conclusões do estudo 

dizem-nos que esta adesão não teve a dimensão almejada, embora se considere ter sido 

importante para a literatura cabo-verdiana. Crê-se que as dificuldades na divulgação e 

circulação da imprensa periódica por todo o território constituíram factores que 

inviabilizaram o acesso e conhecimento da Revista por um público mais vasto.  

 

Seguindo as conclusões do estudo, constata-se que, o público em geral, 

excluindo aqueles que efectivamente foram os leitores da Revista, não se interessa ainda 

por fenómenos literários e culturais em função da pouca disponibilidade que 

demonstram e da relevância directa desses fenómenos para a sua ocupação e 

crescimento profissional.  

 

Assim, conclui-se que a Revista despertou o interesse sobretudo daqueles que de 

uma forma ou de outra se encontram ligados ao ensino, ao estudo da cultura e da 

literatura cabo-verdianas, não obstante a abertura deste importante órgão a todas os 

ramos do saber. Para os interessados, as razões são claras, o uso que dela fizeram ou que 

continuam a fazer depende sempre das exigências e necessidades inerentes às ocupações 

profissionais. 
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