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EDITORIAL
Beira assinala um ano depois do Idai e ainda aguarda
as acções do Gabinete de Reconstrução criado pelo
auxílio para a sua recuperação síveis
Governo Central e baseado justamente na cidade da Beira.
Beira (O Autarca) – A cidade da Beira assinala
dentro de dias um ano após ser fustigada pelo ciclone tropical Idai, que deixou marcas de destruição sem paralelismo.
Os desafios ainda são enormes para a sua recuperação. A
edilidade ainda aguarda auxílio para implementer o plano
de recuperação da urbe, que inclui a restauração do parque
habitacional e de negócios particulares, consideradas as
principais áreas de impacto social atingidas pelo Idai. Volvidos 12 meses após a passagem do Idai, ainda não são vi-

Frase:

A maioria dos beirenses não conhecem sequer onde funciona o referido gabinete. Há, no entanto, a enaltecer a heroicidade dos beirenses. Quando todo mundo pensou que fosse
o fim da Beira, logo na manhã seguinte após o Idai os beirenses arregaçaram as mangas e começaram a reerguer a vida urbana, muito antes da chegada de qualquer apoio à cidade. Estão de parabéns o Município, os beirenses e as suas
instituições pela prontidão demonstrados nas operações de
salvamento da Beira. Pela sua importância, a recuperação

Preservar a natureza não é mais uma opção; é a
única alternativa para o futuro do planeta.

da Beira precisa continuar no centro da
atenção da agenda nacional e global.■
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Município necessita 20 camiões especializados para
recolha de lixo
Beira (O Autarca) – Um dos
desafios criados ao Município da Beira
pelo Idai prende-se com a componente
gestão de resíduos sólidos. O Idai deixou a Beira praticamente inundada de
lixo, implicando uma grande pressão
às operações de limpenza da autarquia.
Mas, mais do que isso, o seu efeito resultou grandes prejuízos à frota de recolha de lixo no Município. E, neste
momento, segundo o Edíl Daviz Simango, a autarquia necessita de pelo
menos 20 camiões especializados para
a recolha de lixo, 10 porta-contentores
e igual número de compactas para repor a capacidade institucional.
Na recente comunicação à imprensa a propósito de um ano pós-Idai,
Daviz Simango sublinhou que a contribuição social para a recolha de lixo
ainda é extremamente baixa na autar-

quia. Contudo, referiu que a edilidade
continua considerando bastante prioritária essa área, principalmente para o
bem da saúde dos munícipes, razão pe-

la qual não tem cessado esforços para
garantir a limpeza da cidade. Daviz Simango reiterou que a saúde dos beirenses é a primeira prioridade.■ (R)
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Dia Internacional da Mulher – e é com o pretexto desta efeméride de 8 Março 2020 que lembramos aquelas Mulheres que directa ou indirectamente contribuíram
com a sua inteligência criativa para o enriquecimento destas páginas do VuJonga cadernos literários - made in
CPLP, e afins, ou foram mencionadas de uma forma ou de
outra. Tais são o caso da incansável estudiosa, poetisa e antiga professora Myriam Jubilot d’Carvalho (MJdC*), e a
contista, fotógrafa-amadora e poetisa Silvya Gallanni (haikais), que além de serem nossas co-fundadoras são também
colunas-mestras desta revista digital.
Ainda de agradecer as colaboradoras desta revista,
a psicóloga clínica Fanisse Craveirinha e sua avó, a matriarca Cacilda da Conceição Dias com suas receitas moçambicanas modernas; e ainda a colaboração vinda do México vinda de Mª Auxílio Salado, professora universitária e
tradutora, e antiga guionista de telenovelas, no seu comentário sobre cinema.
De Singapura, cidade-estado na Ásia, temos de
mencionar a UX designer Weiman Kow, que graciosamente nos autorizou a utilizar suas tiras desenhadas, elucidativas da higiene e profilaxia fundamental na prevenção do
Covid-19, variante de um vírus gripal com contornos pandémicos.
Destacamos também a autora portuguesa Manuela
Gonzaga (citada e re-citada numa resenha de um outro colaborador nosso da primeira-hora, e pós-doutorado do Brasil). O mesmo colaborador que nos trouxe a conhecer nas
nossas páginas (ed. 10 de 02/02/2020) um dos grandes vultos femininos académicos do Brasil, Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros, professora universitária aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
“Pesquisadora há 52 anos, é doutora e mestra em
Ciências Sociais na área de Antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com pósdoutoramento também em Antropologia pela Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutorado em
Ciências da Literatura pela UFRJ. Fez os primeiros estudos
em Maceió, até o curso científico. No Rio de Janeiro, em
1968, bacharelou-se e licenciou-se em Ciências Sociais pela UFRJ e, em 1966, em Fisioterapia.” (in VuJonga 10:
A.G., p. 26, 2020)
Temos também a associativista Luzia Moniz, nascida em Angola, radicada em Portugal e inserida numa denominada ‘Diáspora Africana na Europa’ ou como se diz extra-muros-portugueses na Europa – ‘Diáspora Afro-Europeia.’
Luzia Moniz é líder associativista de ‘Promoção
da Mulher’ – foi destaque no mundo da CPLP em 2019, pelo alerta que lançou no parlamento português, contestando
a escolha do nome de um falecido e conhecido poeta luso
para um órgão cultural da Lusofonia-CPLP, devido à sua
postura ideológica de minimizar a tragédia da Escravatura,
pela qual a Europa arrancou brutalmente do continente africano em quase 400 anos seguidos, mais de 12 milhões de
seres humanos.1
E, dessa portentosa África e mal-amado continente,
ainda que centrado no planeta Terra de onde há centenas de
milhar de anos partiram muitas diásporas humanas – Seres
que evoluindo como espécie humana, se diversificaram povoando o planeta – Evocamos a falecida e ímpar activista
política pelo meio-ambiente, a académica do Quénia e
Prémio Nobel 2004 – Wangari Maathai (1940-2011) que
criou o ‘Green Belt Movement’ (Movimento de Cintura
Verde):
«Quer dizer, Wangari Maathai plantou (ou inspirou a plantar) mais de 30.000.000 de árvores, do mesmo
modo que ajudou cerca de 900.000 mulheres a reencontrarem os seus direitos. Para conseguir atingir os seus elevados ideais, a Profª Wangari Maathai teve que ultrapassar inúmeros obstáculos, tanto no campo político, como na sua
vida pessoal. Hoje em dia, o “Movimento de Cintura Verde”, por ela criado, alastrou à África Sub-Saariana e é uma
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Continuado da Pág. 03
realidade.■ Myriam Jubilot d’Carvalho*» (in VuJonga
10/01/20, p. 10)
Neste ‘Março – Mês da Mulher’ em curso, da cidade da Beira de Moçambique, neste número é reproduzida,
da página de um jornal local [O Autarca], o texto onde um
jornalista moçambicano cita a empresária moçambicana
Sónia Saleiro, pelo seu esforço como Mulher, Esposa e
Mãe, além de activista social.
Noutro quadrante geográfico e político, mas europeu como a França, temos a escritora Laura Nsafou, afrofrancesa, com quem partilhámos a mesma sala de apresentação de ‘papers’ na Universidade de Tampere no norte da
Finlândia, aquando da conferência internacional sobre a AfroEuropa, em 2017.
E, noutra região ainda mais longe, neste dia internacional da Mulher, não podiamos deixar de mencionar a
Professora Kassie Freeman, presidente do ‘African Diaspora Consortium,’ que desde 1993 nos tem acompanhado dos
EUA, observando o percurso sócio-cultural e político da situação em Portugal da denominada diáspora africana e seus
afro-descendentes ou ‘tout court’ – comunidade afro-portuguesa (os que possuem nacionalidade lusa).
Porém, sem visibilidade positiva, ainda que ultrapassem à vontade os 20% da população total, índigena, lusitana.
E, no pós- 25 de Abril 1974, somente bem visível
na A.R., na década de 1990, houve um deputado afro-por-

tuguês (já falecido), Fernando Ka, que se evidenciou. Em
2020, esse seu testemunho foi entregue no feminino a Três
Mulheres – senhoras afro-portuguesas com assento parlamentar – as Deputadas – Joacine Katar Moreira. Beatriz
Gomes Dias e Romualda Fernandes. | vide página seguinte
rodapé do centro à direita, respectivamente.
É nesse contexto que hoje, simbolicamente e através destes exemplos que fazem a diferença, que homenageamos todas as mulheres do Planeta em todos os quadrantes de afazeres – desde as MULHERES, aparentemente
simples donas de casa tradicionais que no silêncio do lar
sobrevivem sabe-se lá como, tentando superar as suas dores
e das pressões das dificuldades diárias tornando-se heroínas
anónimas sem o saberem – às estudiosas e interventivas na
sociedade que diariamente têm de contornar preconceitos
em prol de uma melhor sociedade. A Elas, por tentarem reivindicar um espaço digno numa sociedade civil presa a
uma hegemonia tradicional masculina, o nosso louvor e apreço.■ ©Coordenador Mphumo João Craveirinha.
1 Texto que republicamos neste número, cuja reacção proactiva foi motivada pela citação desse vate português, atrás referido, inserida num dos capítulos da obra literária de um autor prolífico do Brasil, além de jurista renomado e de sua ligação à UNESCO. Autor nosso conhecido
pessoal há quase duas décadas: o Professor Doutor José
Paulo Cavalcanti.
| NB: este texto já foi editado no jornal ‘O Autarca’
de 06/01/19, Edição nº 3634. Fez 1 ano.
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VuJonga 15 – cadernos literários | 8 Março 2020

https://rl.art.br/arquivos/6883532.pdf
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