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A sensibilidade 

e a sensualidade 

feminina em verso

“No Colo da Lua” de Sónia Sultuane

São 43 poemas que se deixam ler de uma assentada. 

Depois reclamam mais outra leitura. Mais pausada. 

Para desfrutar a riqueza do verbo e de cada verso. Para 

viajar ao sabor da sensibilidade e da sensualidade de 

cada poema. Para se deixar embalar “No Colo da Lua”, a 

terceira obra da moçambicana Sónia Sultuane.

Depois de “Sonhos” (2001) e de “Imaginar o Poetizado” 

(2006), “No Colo da Lua”, o terceiro livro de poesia de 

Sónia Sultuane, apesar da contínua marca de uma poesia 

fortemente feminina, sensual e sensível, tem um quê de 

espiritual. Inspirada pela lua – “a lua fascina-me”, diz 

Sónia – a autora como que nos leva, através dos versos, 

ao mágico mundo lunar. Para a poetisa, a lua é um 

aconchego, uma “companheira”, pois diz preferir mais 

a noite ao dia. “À noite tenho muito mais liberdade para 
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Poetiza e artista plástica, Sónia Sultuane nasceu em 

Maputo, em 1971, mas a infância é passada em Nacala, 

Nampula (norte de Moçambique), onde o pai trabalhava 

como funcionário dos caminhos-de-ferro. Diz ter tido 

uma infância bonita. Regressa, no entanto, a Maputo, 

onde vive, na adolescência. Começa a escrever cedo, mas 

escrevia mais para a gaveta. 

Em 2001, incentivado pelo falecido Júlio Navarro, dá-se 

a conhecer, através do livro “Sonhos”, como poetisa. O 

segundo livro só apareceria cinco anos depois. “No Colo 

da Lua”, a sua terceira obra, teve dois anos e meio de 

gestação. Nasceu com cerca de 50 poemas, mas o rigor 

da autora só permitiu que 43 deles vingassem e fossem 

dados ao público para ler.

Sem contrato com nenhuma editora, para ter a liberdade 

de criar ao seu ritmo, Sónia Sultuane optou por uma 

edição de autora. Uma bela edição, diga-se, com um 
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de José Pádua.

Para além de dois lançamentos, em Moçambique, nas 
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também apresentado, em Junho último, em Macau, por 

iniciativa da Associação Moçambicana dos Amigos de 

Macau.
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