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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE
O  ano de 2016, o segundo ano da nossa existência como instituição de cultura, foi um período de inten-
sa atividade de que nos orgulhámos profundamente. A quantidade e qualidade dos eventos realizados 
é uma prova do nosso crescimento que resulta da mesma entrega e do mesmo compromisso aquando 
da criação da Fundação Fernando Leite Couto (FFLC) em Abril de 2015.
 
Não houve semana que não se realizassem múltiplas atividades cobrindo o amplo leque das áreas 
artística cobertas pelo nosso programa. Um total de 50 eventos realizados exprime bem a dinâmica 
intensa que consolidou o nosso lugar como instituição de referencia cultural na cidade de Maputo e em 
Moçambique.
 
Este dinamismo foi construído em função do nosso lema “fazer com os outros” e, assim, durante o ano 
findo, consolidamos e alargamos a nossa rede de parceiros. Uma grande parte das nossas realizações 
contou com a estreita colaboração de outras associações e organizações.
 
Toda esta vitalidade resulta, sobretudo, do empenho de uma pequena equipe de trabalho. Resulta da 
forma como a Comissão de Honra nos tem encorajado e apoiado. E resulta sobretudo dos cerca de 8000 
visitantes que este ano marcaram a sua presença nos eventos, nas conversas, nas exposições, nos lança-
mentos e nos demais momentos de partilha. Resulta dos apoios que temos recebido de instituições 
diversas.

Queremos que este entusiasmo e este sentimento de dever cumprido nos continue a guiar para mais 
um ano de existência.

Mia Couto
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A FUNDAÇÃO
A Fundação Fernando Leite Couto consolidou-se em 2016 como um espaço de cultura na cidade 
de Maputo. Com a implementação do lema “Fazer Junto com Outros”, por nós adoptado, foi possível 
tornar a Fundação num lugar de convergências entre artistas e apreciadores da literatura e da cultura 
moçambicana e não só.

 programação da undação privilegiou, mais do que apresentações e per ormances art sticas, momentos 
para conversas, em que escritores e artistas das várias modalidades falam das suas terras e debatem 
com o p blico questões correntes do mundo da literatura e das artes em oçambique.

Fernando Leite Couto foi um poeta, jornalista e editor que muito contribuiu para a literatura moçambicana. 
Grande parte da sua vida foi dedicada ao apoio e promoção da jovem literatura moçambicana. Esta sua 
contribuição no campo das letras possibilitou que o sonho de dezenas de autores moçambicanos se 
realizasse e as respectivas obras nascessem, ampliando assim o horizonte dos produtores da literatura. 

Fernando Leite Couto faleceu a 10 de Janeiro de 2013, na cidade de Maputo. A família decidiu criar a 
Fundação Fernando Leite Couto para dar continuidade à sua obra, sobretudo na promoção de novos 
valores literários moçambicanos. A Fundação manterá uma intervenção permanente e abrangente na 
promoção da arte e cultura em geral.
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O Programa Literário procurou consolidar bases 

lançadas em 2015, que colocaram a Fundação 

como um pólo na difusão da literatura a nível 

nacional.  promoção de debates e oficinas 

literárias, com uma média acima de um evento por 

mês, foi o principal foco, fazendo convergir nesta 

casa um público maioritariamente jovem. 

Jovens escritores e aspirantes a esta careira, na 

maioria integrados nos movimentos literários 

que têm vindo a nascer na cidade de Maputo,  

notabilizaram-se pela sua participação activa nos 

debates sobre a literatura moçambicana. Também 

integraram as oficinas, eventos que a undação 

elegeu para apoiar jovens que desejam abraçar 

carreias ou terem na escrita literária um hobby.

A promoção de debates privilegiou a pluralidade 

de oradores, contando-se entre eles escritores 

e outros intervenientes na produção de livros 

nacionais e estrangeiros. É assim que foram 

sujeito de debates na fundação vários escritores 

moçambicanos e os estrangeiros José Eduardo 

Agualusa (Angola), Rui Zink (Portugal) Thomas 

Kesserlink (professor alemão e especialista em 

literaturas em língua portuguesa) ou o ilustrador 

Ângelo Abu, da editora brasileira Companhia as 

etras. s oficinas versaram principalmente sobre 

poesia, género eleito do patrono da Fundação, o 

poeta Fernando Leite Couto, e foram orientada 

pelo escritor e presidente desta casa, Mia Couto. 

PROGRAMA LITERÁRIO
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Fundação e muitas outras dos diferentes pontos da cidade de Maputo, que procederam à leitura do livro 

e interagiram com o autor. oi o evento dedicado a crianças mais concorrido do ano nas instalações da 

Fundação.

Os lançamentos de “A Espada e a Azagaia” e “Recados da Alma” foram outros que sobrelotaram o pátio da 

Fundação, o que em parte se explica, no caso do romance de Mia Couto, pelo sucesso e pela curiosidade 

despertada no livro de estreia da trilogia, “Mulheres de Cinza”, editado pela Fundação em 2015. No caso 

do livro de Bento Baloi atraiu gente o facto de se tratar de um jornalista que marcou uma época no 

jornalismo cultural no país nos seus temos de repórter do semanário Domingo. 

mporta re erir que dado o ano ter sido di cil em termos econ mico para o pa s, o plano editorial ficou 

afectado, não tendo sido possível publicar mais obras.

EM NÚMEROS: 
- 7 Debates e conversas com escritores

- 6 Oficinas Literárias

- 8 Livros editados, totalizando 15.500 exemplares

 

Na vertente da prosa foram vários os orientadores, 

desde escritores consagrados a outros mais novos, 

mas de cr ditos firmados , que partilharam o seu 

saber e experiência com futuros autores de obras 

literárias.

 par dos debates e das oficinas, que se destinam 

estimular a apetência pela leitura de textos 

literários e, desta forma, impulsionar uma produção 

literária de qualidade no país, a Fundação começou 

a implementar um plano editorial que prevê lançar 

obras de escritores consagrados e outras dos mais 

novos. Neste sentido, oito livros foram editados 

ao longo de  abrangendo v rias gerações de 

autores. 

 estrat gia de edições contempla o lançamento 

de autores mais novos, alguns deles frutos das 

iniciativas de formação desta casa. Queremos 

aqui destacar dois: Luís Artur, de quem lançámos 

a novela “A Pátria de João Lucas”, e Irondina Joshua, 

que pela mão da Fundação se estreou com o livro 

de poesia “Os Ângulos da Casa”.

Luís Artur chegou a receber ferramentas e 

aconselhamento do patrono Fernando Leite 

Couto, nos tempos em que este dirigia a editora 

Ndjira. Hirondina Joshua, uma revelação na vaga 

de novos autores que vêm despontando no país, 

teve, em alguma etapa da produção do livro, 

acompanhamento de Mia Couto.

 plano de edições de  incluiu ainda os 

lançamentos de Licínio Azevedo (“Coração Forte: 

relatos do povo armado”), Mia Couto (“O Gato e o 

Escuro” e “A Espada e a Azagaia”, segundo volume da 

trilogia “As Areias do Imperador”), Sónia Sultuane 

Roda das ncarnações , ento aloi Recados da 

Alma”) e Jaime Munguambe (“As Idades do Vento”).

Dos lançamentos acontecidos durante o ano 

podemos destacar também o de “O Gato e o 

Escuro”, obra que Mia Couto dedica mais ao 

púbico infanto-juvenil e que conheceu a primeira 

edição em Moçambique. A publicação deste livro 

pela Fundação visou fundamentalmente colocar 

a história de encorajamento que este conta ao 

dispor das crianças e jovens moçambicanos. 

Com uma tiragem recorde de 5.000 exemplares, o 

lançamento de “O Gato e o Escuro” foi um evento 

marcante, envolvendo alunos de duas escolas 

primárias que funcionam nas redondezas da 
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As actividades no quadro do Programa Cultural foram as que mais dinamizaram a vida da Fundação em 
. s saraus e as tert lias, apresentações musicais, teatrais, pro ecção de filmes e v rios outros even-

tos ajudaram a consolidar a conquista em que se tornou a Fundação no contexto dos espaços culturais 
da cidade de Maputo.

oi por via deste programa que a uiu maior n mero de visitantes ao longo do ano, muito graças  diver-
sidade de eventos promovidos quer a n vel de modalidades culturais, quer pelo perfil de p blico a que 
eles estavam destinados. Estabelecemos como meta realizar semanalmente um ou mais eventos cul-
turais de natureza variada, o que foi um factor importante para a aproximação do público à Fundação. 
Foram cerca de 60 os eventos organizados ao longo do ano no quadro do Programa Cultural, com de-
staque para 20 saraus realizados às sextas-feiras na rubrica Anoite’Ser. Foram vários os artistas, entre 
nacionais e estrangeiros e de várias modalidades e tendências, que trouxeram o seu brilho ao nosso 
pátio, numa programação criteriosamente seleccionada em nome da diversidade e da oportunidade que 
a Fundação se esforça em garantir. 

Dos vinte saraus pode-se citar, a título de exemplo, a apresentação do dueto Mukori, com um instrumen-
tista moçambicano e uma cantora e declamadora italiana; a do grupo teatral A Plateia, com uma ence-
nação do luso-brasileiro Thiago Justino (actor em várias telenovelas da Rede Globo), que trouxe a peça 
“Moçambique e os Dilemas de Shakespeare”, os cantores Stewart Sukumah e Neyma, que cantaram para 
crianças no nosso pátio; música e teatro com o contador de estórias e artista colombiano Rafo Dias; ou 
o concerto Marasamba, uma fusão entre a marrabenta e o samba.

s saraus oram e continuam a ser um grande desafio para a undação, pelo que continuarão a exigir 
um esforço de produção cada vez maior dada a demanda quer de artistas, que continuam a submeter 
pedidos de actuação, e do p blico,  identificado com a linha de produção da undação. 

PROGRAMA CULTURAL
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Paralelamente aos saraus Anoite’Ser ao longo da semana vários outros eventos são produzidos no 
âmbito do Programa Cultural. Debates sobre vários temas – culturais e de outras esferas da vida do país 

 tamb m fizeram a agenda da casa. ueremos aqui destacar, no campo cultural, a conversa e recital de 
poesia que juntou o escritor Calane da Silva, o documentalista António Sopa e o jornalista Tomás Vieira 
Mário, que falaram da vida e obra do patrono desta Fundação, Fernando Leite Couto. Os três conviveram 
o falecido poeta e editor em alguns momentos das suas carreiras.

Fora da esfera cultural sublinhamos conversas e debates como “Os Nossos Espaços Urbanos: património 
e futuro”, que juntou os arquitectos Luís Lage e Júlio Carrilho e o embaixador alemão Phillip Schauer, 
autor de um guia turístico-arquitectónico sobre a cidade de Maputo; “Reintegração de Crianças-soldado 
em oçambique , com o psic logo oia raime, ou oder  enção e aldição , com o fil so o su ço 
Thomas Kesselring. 

Oficinas de cria o art stica 
 semelhança do que sucede com as oficinas liter rias no rograma iter rio, em  oram promovidas 

no mbito do rograma ultural oficinas de erramentas t cnicas de v rias reas culturais  do teatro  
música, passando pela ilustração, várias foram os participantes, de diferentes faixas etárias.

As crianças mereceram uma atenção especial da Fundação ao longo do ano, tendo sido levadas acabo 
para elas v rias actividades, com destaque para or shops de arte, apresentações teatrais e musicais. 
ara o e eito trabalh mos com artistas e instituições, como o pintor ive, que orientou uma acção de 

formação na Fundação com crianças da Escola Comunitária Completa da Polana-Caniço B, e o UNICEF, 
com quem coordenámos a realização de um espectáculo musical envolvendo os artistas Stewart e 
Neyma.

EM NÚMEROS

e ates onversas  1
ara s m sica, teatro  0
ventos para crian as  

O tras apresenta es  

EVENTOS FORA 
DA FUNDAÇÃO
A Fundação consolidou-se como ponto de convergência para amantes da literatura e da cultura na 
cidade de aputo. trav s de uma programação vasta, com eventos todas as semanas, v rias gerações 
de escritores e artistas se cruzaram no pátio desta casa cultural com outras tantas, de gente conhecedora 
ou que pretenda conhecer Moçambique através dos seus escritores e artistas das várias modalidades. 

A consolidação da Fundação foi acompanhada pela realização de eventos também fora do seu espaço. 
Fazendo jus ao lema “Fazer Junto com Outros”, esta casa trabalhou em escolas, como a Primária Completa 
da Polana-Caniço, em parceria com o artista Djive, contribuindo para a formação de crianças dos seis 
aos 13 anos em artes visuais. 

Também foram organizados eventos em espaços públicos, o mais emblemático dos quais o Jardim 
Tunduro, onde a Fundação partilhou com visitantes vários títulos que perfazem o acervo da sua biblioteca. 
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A Galeria da Fundação consolidou-se como um espaço de convergência para as artes na cidade de 
Maputo. Mensalmente, uma nova exposição é um novo pretexto para velhos e novos apreciadores de 
arte convergirem tanto em cerimónias de inauguração como em visitas individuais ao longo do período 
em que estas estão patentes. 
Numa média de uma exposição por mês, a Galeria esforçou-se por levar à apreciação do público as mais 
diversas submodalidades das artes pl sticas, tendo se destacado a pintura, com quatro exposições. ouve 
também o esforço de trazer também artistas estrangeiros, o que é positivo por permitir oportunidades 
e trocas de experiência com os fazedores de arte nacionais. 

aralelamente s exposições, os artistas convidados participaram em conversas especialmente 
agendadas de modo a que as suas carreiras e visões sobre a arte ossem partilhadas com outros artistas 
e com o púbico.
Igualmente foram realizados no âmbito das actividades da Galeria alguns workshops, com destaque 
para o orientado pelo pintor Jive a crianças da Escola Comunitária Completa da Polana-Caniço B, que 
culminou com uma exposição de tralhos em que elas interpretaram os seus sonhos. 

ublinhamos tamb m uma oficina de ilustração organizada em parceria com a scola acional de 
Artes Visuais, em que jovens estudantes exploraram o tema terceira dade, culminando com a exposição 
“Rostos da Sabedoria”, no espaço da Biblioteca da Fundação e que foi bastante apreciada.

EM NÚMEROS

- otal de exposi es  1 , entre elas

  de intura
  de scultura
  de er mica
  de otografia
  de acrame
  de esenho incluindo a de crianças da escola da olana aniço e a de estudantes da escola de rtes 

Visuais)
  de omenagem

 - Conversas: 9
 or shops e oficinas  

GALERIA
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Ao longo do ano, a Fundação trabalhou para tornar mais funcional e acessível a sua Biblioteca, com um 

acervo inventariado e catalogado, at  finais de , alimentado por cerca de .  obras para consulta 

no local. 

Estudantes de escolas secundárias próximas foram constituíram a maioria dos visitantes da Biblioteca 

ao longo de 2016. Provenientes do Colégio Kitabo e da Escola Secundária da Polana estes estudantes 

procuravam sobretudo obras literárias de autores moçambicanos. 

Gente de nacionalidade estrangeira em Moçambique para trabalho e turismo também constou da lista 

de visitantes, procurando, muitas vezes, mais informação sobre a vida e obra de Fernando Leite Couto.A 

Biblioteca da Fundação é dos seus espaços mais nobres. Com uma sala ampla e rica iluminação, pro-

porciona um ambiente calmo e ideal para uma leitura presencial e de acesso livre a leitores de toda as 

idades. 

A Biblioteca comporta já mais de cinco mil livros, que advêm em grande parte do espólio do patrono e 

dos filhos, assim como de obras o ertadas por amigos que se rev em no ob ecto e missão da undação. 

O ano de 2015 serviu para iniciar a estruturação da Biblioteca e o registo do seu acervo, estando as 

obras  organizadas por secções principais de iteratura em ngua ortuguesa, iteratura em nguas 

Estrangeiras, e um  a Colecção de Diversos que abarca uma variedade de obras de estudo e ciência de 

informação.

Tendo iniciado ainda de forma modesta, este espaço registou em 2015 uma média semanal de cer-

ca de cinquenta pessoas, leitores assíduos e visitantes ocasionais. A Biblioteca é um dos importantes 

contributos da Fundação na divulgação de obras literárias e no gosto pelo livro, pela literatura e pelo 

conhecimento.

BIBLIOTECA
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FAZER JUNTOS 
COM OUTROS

 consolidação da undação consubstanciou se tamb m no trabalho con unto com outras instituições, 
o que, por significar uma partilha de sinergias, resultou em parcerias ben ficas tanto para os parceiros 
envolvidos como para os amantes das artes. Estas parcerias contemplaram os diversos programas da 
Fundação.

Dessas parcerias resultou, no Programa Literário, o lançamento dos livros “A Pátria de João Lucas”, 
de Luís Artur; “Os Ângulos da Casa”, Hirondina Joshua;  “Recados da Alma”, Bento Baloi; “A Espada e a 

zagaia , ia outo  dades do ento , aime unguambe  e Roda das ncarnações , nia ultuane. 
s instiruições parceiras neste programa oram a ooperação ustr aca para o esenvolvimento na 

rubrica Novos Autores, contemplando a edição e lançamento das obras de Luís Artur e Hirodina Joshua), 
Millennium Bim (Mia Couto, no quadro da trilogia As Areias do Imperador, de que faz parte “Mulheres de 
Cinza”, Banco de Moçambique (Bento Baloi e Jaime Munguambe) e Ngaya Yetho.

 aleria tamb m desenvolveu parcerias ao abrigo das quais realizou grande parte das exposições que 
promoveu ao longo de 2016. Trata-se do Millennium Bim e do UNICEF, este ajudando no workshop que 
resultou numa exposição de trabalhos com crianças, durante o mês de Junho, dedicado às crianças.
amb m cont mos com o apoio de outras instituições e individualidades para outros programas, como 

o da Biblioteca e a OAF Foundation, do Canadá.
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EXECUÇÃO

DO ORÇAMENTO 

E ACTIVIDADES

1. FLUXO DE CAIXA

Pagamentos custos operacionais
Pagamento impostos
Outros pagamentos

8.434.418
652.262
36.500

1.036.545

-1.036.545

Recebimento de Act 
Financiamento

Fluxo das actividades
operacionais

Pagamento de Act
Operacionais

Pagamentos de despesas financeiras

Outras despesas

Doações

Juros

Outros recebimentos

3.027.546

4.543.382

Actividades de Financeiro

Recebimento de Act Investimento

Pagamento de Act Investimento

0

Fluxo das actividades
 de Investimentos

60.892

60.892

0

3.021.605
5.941

Variação de caixa e 
seus equivalentes

2.966.654

Fluxo de caixa

Fluxo das actividades operacionais

2016

11.736.454Recebimento de Act
Operacionais

Clientes

Outros pagamentos

11.184.487

551.967

Pagamento de Act Operacionais 9.123.180

Fluxo das actividades 
operacionais

2.613.274

Actividades de investimento

Actividades operacionais
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2. DEMONSTRAÇÃO
PROVEITOS

Demostração de resultados 2016 2015

Vendas de bens e de serviços

Variação da produção e de trabalhos em curso

Investimentos realizados pela prórpia empresa

Custo dos inventários vendidos ou consumidos

Custos com o pessoal

Fornecedimentos e serviços de terceiros

Amortizações

Provisões

Ajustamentos de inventários

Imparidade de contas a receber

Imparidade dos activos tangíveis e intagíveis

Outros ganhos operacionais

11.984.166,53

0,00

0,00

-691.415,41

-3.014.329,24

-5.933.554,22

-117.418,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1.406.140,31

7.127.744,05

0,00

0,00

-392.998,04

-1.256.866,17

-7.128,000,19

-110.329,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001.406.140,31

Rendimentos financeiros

Gastos financeiros

Ganhos/ perdas imputados de associadas

512.325,28

-118.553,75

0,00

548.721,87

-83.994,74

0,00

Resultados antes de impostos 2.597.119,75 110.447,51

Vendas

Restauração
Obras de Arte
Livros

Rendimentos e ganhos financeiros

Acumulado 2016

Mercadorias

1.348.273,57
2.491.683,00

  2.712.788,40

6.552.774,97

Prestação de serviços

Eventos/concertos

5.192.921,56

283.500,00

283.500,00

Rendimentos suplementares

Patrocíonios

Deditos Energia/ Luz

4.944.301,76

248.619,80

5.940,97

Juros depósitos bancários

Outros juros

Outros rendimentos e ganhos financeiros

Diferenças de câmbios favoráveis 

Diferenças de arredondamento

3.482,76

2.458,21

501.967,18

4.417,13

506.384,31

Total Venda     12.406.491,81
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VENDAS DE MERCADORIAS

Restauração

Obras de arte

Livros

20.58%

38.03%

41.40%

VENDAS MERCADORIAS 2016

Vendas de mercadorias

1348.273,57

2.491.683,00

2.712.788,40

6.552.744,97

Restauração

Obras de arte

Livros

Total

Acumulado
2016

Vendas de mercadorias 1.348.273,57

0,00

1.348.273,57

100%

Proveito

Custo de vendas

Margem Buta - valor

Margem Buta-%

2.491.683,00

1.756.479,60

735.203,40

30%

Proveito

Custo de vendas

Margem Buta - valor

Margem Buta-%

2016Margem Bruta - Restauração

2016Margem Bruta - Obras de arte

2.712.788,40

691.415,41

2.021.372,99

75%

Proveito

Custo de vendas

Margem Buta - valor

Margem Buta-%

2016Margem Bruta - Obras Literárias
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CUSTOS OPERACIONAIS

Vendas Acumulado 2016

Gastos com o pessoal

Subcontratos

Fornecimento e serviços

Amortizações do período

Os gastos e perdas operações

3.014.329,24

1.756.479,60

4.177.074,62

24.101,03

927.387,56

Total de custos 
Operacionais

9.899.372,05

42%

9%

0%

18%

31%

Custos operacionais 2016

Outros

Subcontratos

Gastos com o pessoal

Fornecimento e serviçosGastos e perdas operacionais

Activos 2016 2015

Activos não correntes

32- Activos tangíveis

34- Activo tangíveis de investimento

34- Activos intangíveis

Activos correntes

22- Inventários

27- Activos biológico

41- Clientes

45- Outros activos financeiros

45- Outros activos correntes

11/12 Caixa e bancos

4.149.809,70

232.340,37

8.859,10

2 673 727, 26

0,00

799.680,00

0,00

36.500,34

3.039.955,03

2.491,00

0,00

26.572,00

525.560,66

0,00

303.902,00

0,00

41.033,68

2.505.523,14

Total dos activos 10.940,872,705 .689,204,69

Capital próprio e passivos

Capital próprio

51- Capital social

56- Reservas

59- Resultados transitados

88- Resultado líquido do período

900.000,00

0,00

6.743.114,82

2.597.119,75

900.000,00

0,00

4.202.039,47

110.447,51

Total do capital próprio 10.240.234,575 .212.486,98

3. BALANÇO
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Activos 2016 2015

Activos não correntes

32- Activos tangíveis

34- Activo tangíveis de investimento

34- Activos intangíveis

Activos correntes

22- Inventários

27- Activos biológico

41- Clientes

45- Outros activos financeiros

45- Outros activos correntes

11/12 Caixa e bancos

4.149.809,70

232.340,37

8.859,10

2 673 727, 26

0,00

799.680,00

0,00

36.500,34

3.039.955,03

2.491,00

0,00

26.572,00

525.560,66

0,00

303.902,00

0,00

41.033,68

2.505.523,14

Total dos activos 10.940,872,705 .689,204,69

Capital próprio e passivos

Capital próprio

51- Capital social

56- Reservas

59- Resultados transitados

88- Resultado líquido do período
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0,00

6.743.114,82

2.597.119,75

900.000,00

0,00

4.202.039,47

110.447,51

Total do capital próprio 10.240.234,575 .212.486,98
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FUNDAÇÃO FERNANDO LEIITE COUTO
AV. KIM IL SUNG 961 - MAPUTO 
    

geral c.org.mz
c.org.mz
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