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O AUTOR 
 

Tchikakata Balundu nasceu na aldeia de Chilume, Huambo-Angola, em 

1555. Em 1986 publicou o seu primeiro romance Cipembúwa 

distinguido com a menção honrosa no Concurso Sonangol de Literatura, 

de que foi vencedor em 1991, com o romance O Feitiço da Rama de 

Abóbora. 
 

SINOPSE 
 

Eis um romance diferente de quase todos os que lemos até hoje. Uma visão do interior 

de Angola, das suas florestas, savanas e desertos, dos seus rios, das suas aves, feras, 

feitiços e monstros imaginários-reais, escrito por um jovem professor universitário de 

sociologia, que, por experiência própria, conhece tudo aquilo de que aqui fala.Aníbal 

João Ribeiro Simões, que adoptou o pseudónimo literário de Tchikakata Balundu conta-

nos, nesta obra de ficção, a odisseia terrestre de uma criança, depois adolescente, 

depois homem feito, que é repudiado pelos seus por haver recebido o feitiço, muito 

maléfico, da rama de abóbora. Expulso, vagueando pela selva, lutando com águias, 

cobras, ladrões de gado, criaturas fabulosas da noite e do medo, aprendendo a coragem, 

o desejo, a astúcia e o sofrimento, o jovem Cisoka, que, por causa do feitiço, perdeu a 

memória e tenta reconhecer-se, redescobrir as origens, vai amar e casar, ter filhos, 

peregrinar por ciladas e afectos e ler na natureza e nos homens aquilo que nem 

feiticeiros nem curandeiros souberam desvendar-lhe. E que nem ele completamente 

desvendará, por muito que viva, experimente, percorra as terras do mal e do segredo. 
 

Recensão de Urbano Tavares Rodrigues 

Fonte: http://www.leitura.gulbenkian.pt 

EXCERTO 
 

" A minha vida modificou-se radicalmente a partir do dia em que me foi posto o feitiço da 

rama de abóbora. Quando me aproximo das pessoas, elas afastam-se. No mercado, os 

vendedores ambulantes deixam de regatear e, para cúmulo do desespero, escondem os 

seus produtos nos sacos. Os meus amigos das longas noites de chocalho e de tantã, 

olham-me com grande comiseração. Tal acontece apenas com os rapazes, uma vez que 

as raparigas reagem como se estivessem perante uma alma de outro mundo. Ao verem-

me, fogem desordenadamente. 
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