‘A Confissão da Leoa’ é o título da obra de Mia Couto, que ontem foi apresentado na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva,
em Braga.
O livro retrata uma experiência real vivida pelo autor na aldeia de Kulumani, no Norte de Moçambique.
“Eu estava a dormir na aldeia, e os leões atacaram a aldeia. Estavam a cerca de 300 metros do local onde eu estava.
Nos quatro ou cinco meses seguintes houve uma série de ataques brutais, e as vítimas eram quase sempre mulheres”,
afirmou o autor.
A partir daí, o autor apercebeu-se de uma outra realidade, também retratada no livro.
“Percebi que havia diferentes tipos de medo e uma condição desumana da mulher. A desumanização da mulher não é
só coisa de África, é uma coisa do mundo. Por outro lado, percebi que em determinadas sociedades o homem tem
receio de ser devorado por uma mulher que tenha poder, e o medo torna-os inseguros e violentos”, disse Mia Couto.
O alerta para esse tipo de violência é precisamente um dos objectivos do romance, em que a figura do leão significa os
medos e a personagem principal, Mariamar, representa a mulher que luta contra esses medos.
“As estatísticas do mundo moderno revelam que uma em cada três mulheres é violentada ou agredida” e, nesse
sentido, referiu o escritor, “este livro é uma mensagem actual para todo o mundo, essencialmente para o dito mundo
civilizado.”
A cerimónia de apresentação do livro contou com a participação de quatro crianças do Agrupamento de Escolas André
Soares que leram excertos de obras como ‘O Beijo da Palavrinha’ e ‘Histórias Abensonhadas’.
Marcaram, também, presença, a vereadora do pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Braga, Ilda Carneiro, e
Manuel Pinto, em representação da Universidade do Minho

http://www.correiodominho.com/noticias.php?id=61216

PRIMEIRA PERGUNTA (1.5 valores):
Intitule o texto e elabore uma síntese do mesmo.
SEGUNDA PERGUNTA (1.5 valores):
Explique o sentido no texto das seguintes expressões ou palavras:
“essencialmente”, “marcaram”, “vereadora”
TERCEIRA PERGUNTA (2 valores):
Qual a sua opinião sobre as relações entre homens e mulheres tal e como aponta Mia COuto neste
texto?
QUARTA PERGUNTA (2 valores):
Escolha as formas verbais precisas segundo o modelo indicado
(ter) que vir ao passeio! Vais adorar!
Terás que vir ao passeio! Não se concebe sem ti!

Amanhã nós (trazer) os brinquedos prometidos, garanto!

Eu (querer) bolos de arroz e leite creme para a sobremesa
(fazer)-se o que tu digas, calma!
O que souberem eu (averiguar )-o amanhã

QUINTA PERGUNTA (2 valores):
Aspectos do mundo cultural africano de língua portuguesa
SEXTA PERGUNTA (1 valor):
Depois de ouvir o texto responda as questões que se indicam
Audição 1
http://www.rtp.pt/multimediahtml/audio/1-minuto-pela-terra/2012-05-09/112729
Qual é o ditado citado?
Escreva três das verduras que foram plantadas no telhado da Câmara
Qual é a opção tradicional?
Quem agradece?

