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que naquele contexto era válido citá-lo. Vai tirando notas e 
olhando para os dois livros de apoio abertos e trazidos por 
J. Craveirinha - de E. Said e de A. Marwick.  

 

O orador seguinte foi o mesmo João Craveirinha 
com o único livro seu presente na mostra da CPLP intitula-
do 'E a Pessoa de Fernando Ignorou África?' - estudo para 
teatro. Informa que todos os seus quatro livros estão esgo-
tados desde 2005. Como introdução aborda sobre o papel 
do autor e do artista e sua posição ideológica na sociedade. 
Cita o pintor Francis Bacon que dizia não se preocupar com 
a mensagem mas sim em criar, fazer surgir uma obra de valor. 

 

 
Aconteceu na tenda da CPLP: Dia de Moçambique 

na Feira do Livro de Lisboa, 29 Junho 2013, Quarta-feira. 
Parque Eduardo VII. São cerca das 17:40, sentados numa 
mesa – três autores: Filimone Meigos, João Craveirinha e 
José Pinto de Sá. Na agenda, uma apresentação de livros e 
debate público literário. Primeira ronda do fim de tarde na 
ensolarada lisboeta. 

TINGANA 
 (UMA VERGONHA)  

O autor Eduardo White, presente. Notório de ime-
diato um certo desassossego.  

Mais tarde confirma-se: a presença de João Cravei-
rinha incomoda a Eduardo White e a Filimone Meigos que 
cochichavam meia-volta entre si fora do recinto, com olha-
res furtivos sobre o visado.  

O dia tinha estado abafado com algum vento. 

Será que a irritação possa ter sido agravada pela 
“Água de Lisboa” ingerida em excesso, num dia de calor? 

Anteriormente, todos viram Eduardo White negar-
se a apertar a mão a João Craveirinha. Quiçá questiúnculas 
antigas por resolver. Supomos.  

Todavia, pairava uma calma aparente. F. Meigos a-
presentou o seu livro citando Tomás de Aquino, entre ou-
tros. Referiu-se ao ‘engagement’ do escritor. A seu lado, J. 
Craveirinha irónico comenta: - “engajado com gajos ou 
com gajas?” (Risos da assistência). JC Alude também ao 
facto do citado Tomás de Aquino ter-se referido à mulher 
(gender) como personificação do diabo. Titubeando F. 
Meigos  diz  que  não  gostava de S. Tomás de Aquino, mas  

 

J. Craveirinha cita ainda Edward Said sobre o dis-
tanciamento que um autor, o intelectual, devia ter em rela-
ção a qualquer poder político ou financeiro. Uma indepen-
dência lúcida distanciada para melhor análise por cima de 
qualquer ortodoxia de um partido evitando ser manipulado. 
No entanto, isso não era óbice de tomada de posição indivi-
dual.  

Foi o estopim. Para espanto geral, João Craveirinha 
(JC) é de pronto contestado com agressividade assertiva 
por Filimone Meigos (FM) que gesticula com as duas mãos 
apontando a face de JC. Gesto interpretado como falta de 
respeito para com o colega da mesa. O visado JC, com al-
guma contenção tenta argumentar intelectualmente. FM em 

voz bem alta e audível, até fora do recinto, reforça a sua a-
nimosidade dizendo que “até o Eduardo White estava farto 
das opiniões parvas de JC.” Levanta-se e sai da sala osten-
sivamente juntando-se a Eduardo White fora da tenda da 
CPLP. Regressa à mesa com mais agressividade verbal. JC 
ao querer dizer algo sobre a AEMO (Associação de Escri-
tores de Moçambique) é interrompido intempestivamente 
por FM com a proibição: «você aqui não fala da AEMO!!». 
FM repete o nome do E. White como ‘atestado da parvoíce’ 
de JC. Em defesa da sua dignidade, JC agastado abandona 
a mesa dizendo: «estou pouco me lixando pro E. White». O 
público estupefacto pelos sucessos descambados numa me-
sa sem moderador |a. 
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resolvidos no tempo. Por outro lado, já afastado do recinto 
da CPLP ouvimos JC comentar com mais calma: «parece 
que os autores moçambicanos de lá, se julgam com mais le-
gitimidade do que os de cá, considerados de fora. Discrimi-
nação que tentam perpétuar. Foi melhor assim. Posições 
definidas e cinismos desfeitos» (…) «Por outro lado» ar-
remata João Craveirinha pedindo desculpas pelo acontecido 
a alguns que assistiram a este triste espectáculo: «Neste 
Porto de Abrigo que é Portugal e outro no Brasil, Trago 
Sempre Comigo a Minha Moçambicanidade. Nenhuma 
Linha Correcta Imposta a Porrete ou a Xambôco Mental, a 
Poderá Tirar, Nem Torturando».  

Toda esta triste e vergonhosa situação entre autores 
moçambicanos teria a ver, apuramos, com a solidariedade 
em 2004 escrita em prosa e poema de João Craveirinha ao 
escritor Ungulani ba ka Khosa devido ao ataque insultuoso 
do escritor Eduardo White num jornal de Moçambique 
(2004) E.W. – DN – nº 285 – 8/12/04.” 
 

 
 

 

No recinto da CPLP na Feira do Livro de Lisboa 
(2013) entra em silêncio o segundo turno de autores de Mo-
çambique colhidos pelo final do bate-boca. No fundo da sa-
la, de pé, e silenciosamente, elementos de uma delegação 
governamental de Moçambique de visita a Portugal. FM 
junta-se com um à vontade ao grupo e meio de costas ofen-
de de novo JC que se retirava calmamente do recinto. Este 
dirige-se a FM afirmando que caira a sua máscara da hipo-
crisia de cordialidade.  

 

Replicando Filimone Meigos intenta ofender com a 
afirmação: «você entregou-se aos colonialistas» (sabe-se lá 
se para agradar aos elementos do governo moçambicano a 
seu lado, talvez). No entanto, esquecendo-se do que escre-
veu seu amigo Eduardo White «As putas não usam a língua 
para bajular, usam-na para sobreviver.» (sic). Grande frase 
de antologia rasca, sem dúvida. Para concluir Filimone 
Meigos, de soslaio diz em tom velado e turvo, para João 
Craveirinha (JC): - «Volta para Moçambique…volta para 
Moçambique…». O aludido JC retorquiu sem se intimidar: 
«pelo menos estive lá (no exílio anti-colonial) para você 
hoje vir a Portugal como escritor, e além do mais você é 
um privilegiado em Maputo».  

 

Infere-se que a triste extrapolação de FM versus JC 
tenha a ver com questões de posicionamentos políticos  não 

Créditos imagens: Fotos CPLP - Feira do Li-
vro, Lisboa, 2013: S. Gallanni. Cesto de caranguejos: 
E. A. Barile, 2010. Xiconhoca: Jorge Rebelo, 1977, 
ex-MINFO | Carlos Worm, ex FIUL | José Freire e E-
lias Analingonda (Milhafre), ex DNPP. 

METÁFORA dos CARANGUEJOS MOÇAMBICANOS 
Conhecem aquela estorinha dos caranguejos moçambicanos? Bem, eu conto: 
 - Um dia na praia da Costa do Sol, em “Móputso,” um pescador apanhava ca-
ranguejos na praia e colocava nos cestos. Dai a pouco os cestos já iam bem che-
ios. Um observador da operação aproxima-se  e pergunta ao pescador:  - "O 
senhor não tem mêdo que os caranguejos fujam do cesto?  
"Este respondeu: - "Não há problema. São caranguejos moçambicanos. Quando 
um quer subir na vida e sair daquela situação de crise, os outros puxam-no para  
 
baixo.»        
?!? 

Mas atenção - esses caranguejos nem sabiam ler nem escrever. Imaginem se soubessem nem que fosse um pouco. 
Seriam o máximo de vaidades e de invejas. Pois quem pouco sabe, julga que sabe tudo! (Adaptado por KM) 
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