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última matriarca luso-moçambicana |

Orlando da Costa
NOVAS PÁGINAS | TEATRO; LIVROS; ESOTERIKA.

Teatro: Shakespeare em Swahili | há décadas na África Oriental.
Fanisse Craveirinha: Desafios da Psicoterapia | Psicanálise - Livros.
Adelto Gonçalves: idéias Além-Atlântico | resenha | ‘Nas pegadas do
rei do Cangaço’ de Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros.

Silvya Gallanni: instantâneos | crônica | Violência no Mundo que nos
rodeia | Até Quando?

Mphumo Kraveirinya: Arte ‘rehausser’ | pintura informática.

'Sol do Rio Tejo' - foto de Silvya Gallanni © 2016

mais destaques nas páginas seguintes em
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Ficha técnica |
CULINÁRIA | Dona Cacilda da Conceição Dias:
receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças.
FILOSOFIA | Myriam Jubilot d’Carvalho:
prosa e poesia | crónicas interculturais | ensaio.
REVISÃO | Fátima Domingues:
textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto.
PSICOLOGIA CLÍNICA | Fanisse Craveirinha:
psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana.
HISTÓRIA | Adelto Gonçalves: Brasil – Portugal | resenhas
literárias | Lusofonia.
INSTANTÂNEOS | Silvya Galllanni:
instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica.
ARTE | Mphumo Kraveirinya:
infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte.
COMUNICAÇÃO e CULTURA |
João Craveirinha Jr. [fundador e coordenador]:
comunicação e cultura | resenhas | revisão-geral.
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VuJONGA – significado.
VuJONGA significa ORIENTE, e também por analogia,
povo vaJonga do ‘Sol Nascente’– em língua Jonga.
ORIENTE – ponto cardeal
de uma das quatro direcções principais da rosa-dos-ventos

[Sul – Norte; Ocidente – Oriente]
ShiJonga ou ‘O Jonga’ é um idioma africano que tem a sua origem
milenar no idioma kiKongo, com sede em Bandundu no ‘CongoKinshassa.’ Daí sairiam migrações cíclicas do povo (ba)Kongo, rumo à
África Austral, tomando rumos diferentes a partir do rio Zambeze, a sul
e a norte.
Posteriormente, em fusão genético-cultural, originou outras
variantes idiomáticas, tais como as dos povos Nhandja (Niassa), Guigóne
(Inhambane), Jonga (Móputso), e ainda outras variantes posteriores tais
como ShiSuate (Suazilândia), Zulo (Natal), Shengane (Gaza), ShiTsua
(Inhambane).
A língua Jonga é, pois, um idioma muito antigo da cultura baNto da
capital de Moçambique. Sofreu várias influências linguísticas no decurso
do tempo. Estas são o registo cultural de épocas em que navegadores
europeus e asiáticos circularam pela costa marítima moçambicana, aí
desenvolvendo relações comerciais – mais pacíficas – umas, e outras
mais conflituosas.
Este idioma, shiJonga, encontra-se actualmente em processo de
extinção, devido a imposições ideológicas do poder político
estabelecido desde 1975.■ coordenador JC Jr.
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1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX
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VuJonga textos
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TEATRO | resenha
Shakespeare em Swahili | há décadas na África Oriental.
‘Shakespeare showed no hesitation in borrowing from foreign cultures, and he
based many of his own works on stories derived from the Italians and French as
well as from classical Latin and Greek culture.’ Edward Wilson-Lee (data venia)
Tradução livre: "Shakespeare não hesitou em pedir emprestado a culturas estrangeiras e
baseou muitos de seus próprios trabalhos em histórias derivadas de italianos e franceses, bem
como da cultura clássica latina e grega". Edward Wilson-Lee (data venia).
Retomaremos o tema dos “empréstimos culturais” de Shakespeare, no próximo número.

Imagem: data venia Makerere University |1948.

Dois futuros presidentes da África Oriental, quando estudantes universitários
ainda no período colonial britânico – Milton Obote de Uganda e Julius Nyerere de
Tanzania, debruçaram-se sobre a temática teatral de Shakespeare. Na
representação iconográfica em cima, sentado, Milton Obote no papel de Júlio
César em 1948 na Universidade de Makerere, Kampala, Uganda. Ao centro,
imagem da capa da tradução de Nyerere, em swahili (1969), do ‘Mercador de
Veneza’ de William Shakespeare (1564-1616).
ANEXOS
| https://searchworks.stanford.edu/view/796994
Fonte de 25 Março 2016
Shakespeare goes to East Africa
https://www.cam.ac.uk/research/features/shakespeare-goes-to-east-africa
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gastronomia mestiça luso-moçambicana, e global.

*Dona Cacilda da Conceição
Dias aos 96 anos de idade,
em 25 dezembro 2019 –
Natal na Grande Lisboa.
Fotografia (self) tirada por sua
neta Dra. Fanisse Craveirinha.©

COZINHA MOÇAMBICANA
1ª edição de Agosto 1975
da publicação de culinária
de que a Dona Cacilda foi
coordenadora.

edição d’autora
VuJonga textos
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Coordenador© | escorço biográfico
Dona Cacilda da Conceição Dias - a quem convidámos para colaborar com a
equipa VuJonga - Cadernos Literários, foi figura incontornável das senhoras
mestiças, euro-africanas, no último período colonial português em
Moçambique – 1954-1974.
De Dona Cacilda C. Dias (1923- ), actualmente quase centenária,
propomo-nos publicar as suas receitas culinárias, recolhidas na tradição
mestiça de Moçambique. Ela própria tem-nos transmitido certos detalhes das suas
receitas, que confeccionamos amiúde.
À margem do início da sua colaboração, e à laia de posfácio às suas
'receitas', alinhavamos os dados biográficos que se seguem.
Com suas 'receitas', experienciadas e recriadas ao longo da sua longevidade
de 97 anos, a completar neste ano de 2020, Dona Cacilda Dias inspira-nos também
com a sua memória de antiga líder feminina da Associação Africana de
Moçambique (A.A.M.), na então capital colonial, a cidade de Lourenço Marques.
É, pois, Dona Cacilda Dias, uma autêntica biblioteca viva.
Dona Cacilda e seu marido, o comendador João J. Craveirinha -sénior(1920-1997), funcionário público, oficial da então Fazenda Pública (hoje
Finanças), e
presidente
da
referida
Associação,
dinamizaram
e vivenciaram grandes momentos de vida associativa. Mas assistiram
impotentes ao fim dramático da referida Associação. A sua extinção verificou-

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 02/02/20, Edição nº 10 – Pág. 9/34

-se em 1974, na sequência “revolucionária” do pós-25 de Abril. Jovens estudantes
luso-moçambicanos, idos de Lisboa, onde tinham frequentado a Casa dos
Estudantes do Império - CEI, perpetraram a sua destruição dizendo que:
‘Era preciso estar-se com a linha correcta ideológica, que vinha aí.’
Ironia da História: a maioria debandou posteriormente para Portugal.
Outros, se desiludiram rapidamente. Paradoxalmente, desse grupo, dois
irmãos vieram como bolseiros para uma faculdade de Direito em Portugal, tendo
sido as suas bolsas conseguidas por esforços de João Craveirinha (sénior), que
como anteriormente referimos, era o presidente da mesma Associação Africana
que esses jovens 'revolucionários' ajudaram a destruir.
Na sua longa vida, Dona Cacilda e seu marido conheceram, e conviveram,
com algumas das figuras incontornáveis da História comum de Portugal e de
Moçambique.
É o caso de Eduardo Mondlane. Na década de 1950, Mondlane era visita da
família. Dona Cacilda "amadrinhou" o namoro de Georgete Libombo, sua prima,
com Eduardo Mondlane, na altura académico e diplomata em Lisboa. Opunha-se
ao namoro, no entanto, seu tio Enoque Libombo, o pai de Georgete, deputado
à monopartidária Assembleia da República Portuguesa, em Lisboa, e protegido de
António de Oliveira Salazar. Era também primo do rei Sobhuza II da Suazilândia.
E a propósito de madrinha e padrinho, Dona Cacilda e seu marido, em finais
da década de 1950-60 foram padrinhos de casamento de Joaquim Fidalgo, sobrinho
do casal Chissano, pais de Joaquim Chissano (também futuro presidente), e,
portanto, primo direito deste último.
Além de sua mãe africana ‘baNto,’ Ana Lily Mphumo, descendente da
dinastia dos ancestrais reis Mphumo, Dona Cacilda foi educada com rigor
protocolar por freiras portuguesas da Missão Católica de Santa Ana da Munhuana,
e ainda por sua tia-avó, Albertina da Conceição Watchavana Mphumo, última
princesa muJonga reconhecida como tal, e viúva de um juiz europeu, português.
O abastado empresário, Pedro Dias, pai de Dona Cacilda, era também
europeu e português, natural da região de Abrantes, para onde regressou em
meados da década de 1920. Quis trazer a filha consigo para Abrantes. Mas as avós
africanas esconderam-na com medo que a neta viesse servir de criadita da família
portuguesa do pai.
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Eram ecos que chegavam de Portugal à colónia, sobre o destino das filhas
mestiças euro-africanas trazidas pelos pais no seu regresso à "metrópole". Seriam
sempre “filhas da mãe-preta.” Epítetos derrogatórios, devidos ao secular
preconceito esclavagista-colonial de remeter para uma inferioridade congénita a
parte genética dessa herança afro, desfavorecida pela história pré-colonial até aos
dias de hoje. O pressuposto para esse preconceito era, e assim permanece: o 'alvo'
ou dito ‘branco’ de cor de pele e feições, igualava a pureza divina, superior...
No Liceu Salazar, Dona Cacilda frequentou o Curso Liceal, no regime
nocturno. Aí foi colega de curso do então enfermeiro Samora Machel, futuro
presidente de Moçambique em 1975. Este curso nocturno fora iniciativa da
Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, na antiga Lourenço Marques,
entre eles o advogado Almeida Santos, da oposição ao regime de Lisboa.
Acompanhando seu marido associativista, Dona Cacilda conheceu figuras
públicas e académicas de renome. Entre elas, o sociólogo da alimentação, o
brasileiro Câmara Cascudo, na Sociedade Portuguesa de Estudos de Lourenço
Marques, em inícios da década de 1960. Na década anterior (1950), ela e seu
marido, tinham recebido Gilberto Freyre, outro sociólogo brasileiro.
Já em Lisboa e no Estoril, na década de 1970, Dona Cacilda e seu marido,
João J. Craveirinha, conheceram o Prof. Marcello Caetano numa cerimónia do
‘Elos Clube’ – grupo luso-brasileiro de defesa e divulgação da língua portuguesa,
do qual o marido era membro e por tal agraciado com uma comenda por Marcello
Caetano, chefe do governo português anterior ao 25 de Abril de 1974.
Por outro lado, ‘Buzz’ Edwin E. Aldrin Jr (1930 - ), da expedição espacial
‘Apollo 11’, de 1969, seria o segundo astronauta norte-americano a pisar a Lua.
Aldrin Jr, de visita à capital de Moçambique (1971), Lourenço Marques (LM), foi
também recebido na Associação Africana. Na foto da mesa de honra se encontram
Dona Cacilda e seu marido, João J. Craveirinha (sénior), então presidente da
referida associação cívico-cultural e desportiva (ginástica e luta greco-romana).
Uma amostra emoldurada de pedra lunar foi oferecida à Associação
Africana. Pedra da Lua que da estante da Direcção da referida Associação,
desapareceu ou foi destruída quando no pós-25 de Abril 1974, durante o processo
de transição à independência, a Associação Africana foi pilhada, seu arquivo
destruído, e mais tarde ocupada por ex-guerrilheiros, e por fim “alugada” a um
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grego empresário de clubes nocturnos e transformada em casino. Posteriormente,
foi transformada em clube desportivo militar. (1)
Dona Cacilda é ainda cunhada do falecido e laureado poeta moçambicano
José J. Craveirinha (1922-2003), o primeiro e único autor afro-europeu a receber
o prémio Camões, à data de hoje. Além do prémio Lotus (afro-asiático) e de um
outro prémio internacional italiano e sueco, José J. Craveirinha foi ainda
galardoado com condecorações, entre elas a de um presidente do Brasil de 1985 a
1990, José Sarney (1930 - ), também poeta. O jornalista, desportista, folclorista e
poeta José J. Craveirinha, como sabemos, é considerado o pioneiro em prol de uma
identidade cultural moçambicana intercultural na vanguarda de seu tempo, e
posteriormente. Poeta José J. Craveirinha, de mãe mu-jonga e pai algarvio, subchefe de polícia colonial do bairro do Alto -Mahé, cidade de Lourenço Marques.
Resta acrescentar que Dona Cacilda era amiga do chá-das-cinco de Dona
Maria das Neves, então esposa do governador colonial de Moçambique – Baltazar
Rebello de Souza. Em Moçambique e em Cascais, Dona Cacilda era visita de casa
de Dona Maria das Neves, mãe de Marcello Rebello de Souza, actual Presidente
da República Portuguesa, cargo para que foi eleito, como sabemos, em 2016.■
JC Jr. coordenador© do VuJonga – cadernos literários.

Registos iconográficos de arquivo do VuJonga – cadernos literários.
Representação fotográfica de Janeiro de
1970 sentada à direita, Dona Cacilda da
Conceição Dias (1923 - ) esposa do
comendador João J. Craveirinha (19201997) na altura presidente da A.A.M, na
mesa com D. Maria das Neves Duarte
(1920-2003), esposa do Governador
colonial Baltazar Rebello de Souza,
sentada à esquerda e uma assistente
portuguesa (de pé), no Chá das Cinco (de
despedida) no elitista Hotel Polana de
Lourenço Marques | LM.
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Registos iconográficos de arquivo do VuJonga – cadernos literários.
Era comum astronautas dos EUA visitarem Moçambique colonial
SOCIEDADE DE SAFARIS DE MOÇAMBIQUE, S. A. R. L.
Telephones 23686-23152 P. O. Box 216 Telegrams: NYALA

BEIRA

(P.E.A.)

Edwin Eugene Aldrin Jr.
“July 20, 1969, Buzz and
Neil Armstrong made their
historic Apollo 11.”

https://buzzaldrin.com/

“Os astronautas americanos JAMES LOVELL e STUARTE ROOSA (Apolo XIII e Apolo XIV)”
[Anúncio da SOCIEDADE DE SAFARIS DE MOÇAMBIQUE da BEIRA|
in Anuário de Moçambique de 1972/1973]
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Peça teatral de Orlando da Costa, recentemente, em Lisboa.

Myriam Jubilot d’Carvalho© | artigo
O Teatro São Luís, em Lisboa, teve em cena uma peça do escritor – poeta,
romancista, dramaturgo – Orlando da Costa (1929-2006).
A peça intitula-se “Sem Flores nem Coroas”.
O seu tema situa-nos nos últimos dias da “presença” portuguesa nos
territórios indianos denominados, durante o “Antigo Regime”, de “Estado da
Índia”.
Antes de continuarmos, e para quem nasceu depois da Revolução de 25 de
Abril de 1974, deixamos a nota de que “Goa, Damão e Diu” constituíam uma
colónia portuguesa situada na Costa do Gujarate, na Índia. Esta colónia foi reintegrada na Índia, na então denominada União Indiana, por Jawaharlal Nehru,
Primeiro-Ministro indiano desde a independência desse país, em 1947, até 1964.
“Sem Flores nem Coroas”
As personagens representam uma família com uma história trágica: o Velho,
a Esposa, a Filha, o Filho adoptivo, a Criadagem, o Coro. Há ainda uma outra
personagem cuja presença domina o enredo, embora na realidade já ausente porque
tinha falecido haveria tão pouco tempo que a família ainda vestia de luto: “a mana
Leopoldina”.
O enredo, em si, embora trágico, não é complicado:
O Velho, o pai, foi dominado pela falecida “mana Leopoldina”, que tendo
tido um filho ilegítimo, e para evitar o escândalo, obrigara o irmão a adoptar a
criança para assim poder conservá-la junto de si e do seu materno amor.
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Esse “filho adoptivo” andara ausente. Mas no “tempo” da “acção” que se
desenrola em cena, esse “filho adoptivo” vai regressar, atravessando as fronteiras
que isolavam os domínios do Velho, e agora – no tempo em que decorre a acção –
cercadas de soldados.
Pressentindo que o seu “mundo” vai mudar, o Velho quer impedir o regresso
desse sobrinho...
Mas o mundo do Velho encontra-se em transe de grandes modificações, às
quais nem o seu desespero poderá opor-se.
Ouve-se, vindo do exterior da casa, o troar dos canhões. Panfletos são
lançados à população, apelando à calma.
O enredo, em si, não é complicado.
A sua complexidade encerra-se, porventura, em todo o simbolismo que nele
poderemos encontrar:
O Velho, o pai, será o Ditador que quer conservar imutável o mundo tal como
ele o concebe.
A falecida “mana Leopoldina” identifica-se com uma condição feminina
conservadora, a velha ordem social prestes a desvanecer-se.
A Esposa simbolizará todo um Presente-em-Mudança e uma recuperação da
dignidade da Mulher. E não só da Mulher, como dos próprios territórios
colonizados. Quando o Velho exclama que vai morrer, ela riposta:
– Então morre! Que eu não vou arder contigo na pira!
Acabava assim, sem pena dos sobreviventes, o velho mundo dominador: esta
Esposa celebra a libertação não só da Mulher, como a da Colónia.
O Filho ilegítimo, legitimado pela adopção, representará os territórios de
Goa, prestes a serem re-integrados no amplo seio da sua realidade e cultura
ancestrais.
No final, o abraço entre a Filha e esse jovem representará o Futuro, a
Esperança numa Índia reconstruída e fraterna.
Há elementos estéticos que nos reportam à “tragédia grega”. Com efeito, se
virmos o tema pela perspectiva do Velho, estaremos perante uma verdadeira
tragédia.
Mas tal como na tragédia grega, onde o Coro anuncia o futuro através de
presságios, os acontecimentos que nesta peça se aproximam, funestos na
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perspectiva do Velho – são simbolizados no “cheiro da pólvora”, que ele
pressente. Além deste pormenor, há ainda o Coro das crianças, pedindo chuva,
sendo que a chuva, segundo crenças populares, é sinónimo de boas colheitas,
portanto, de prosperidade. Aqui, esta noção de “prosperidade” será a mudança do
regime colonial para um regime integrado na Terra-Mãe, a Índia.
A tragédia resume-se no velho conceito de que “é preciso que o mundo velho
acabe, para dar lugar a um mundo novo”.■ MJdC
Esta peça, datada de 1971, foi proibida pela polícia política portuguesa do
Antigo Regime – a PIDE - DGS. É agora levada à cena pela primeira vez.
ANEXOS
Sobre Orlando da Costa (1929-2006), autor indo-português, encontra-se alguma
biografia na Net, da qual transcrevo com a devida vénia:
“Nasceu em Moçambique, filho de Luís Afonso Maria da Costa, goês católico,
descendente directo por varonia de Marada Poi, Brâmane Gaud Saraswat do século XVI, e
descendente por via feminina dos Álvares, de linhagem Brâmane de Primeiro
Goankar brasonada de Margão, que recebia de tributo uma libra de ouro. Filho de Amélia
Maria Fréchaut Fernandes, nascida em Moçambique de mãe Francesa [mauriciana], e irmão
mais novo de João José Fernandes da Costa, casado com Sinnika Jussilainen, Finlandesa, com
uma filha Anna Karina Jussilainen da Costa e um filho Luís Rohin Jussilainen da Costa. Passou
a infância e a juventude em Goa, até se mudar para Lisboa.”
Wikipedia | https://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_da_Costa

[Nessa mesma biografia se informa que Orlando da Costa foi um dos sete escritores
portugueses com mais obras apreendidas pela PIDE.
Era formado em Ciências Histórico-Filosóficas, mas por interdição da mesma polícia,
foi impedido de ingressar na carreira docente, como professor. Daí decorrendo ter-se dedicado
à Publicidade. Orlando da Costa, além de dramaturgo, era também romancista e poeta.
Esta peça esteve em cena até ao dia 19 do passado mês de Janeiro.
Como nota final, na tarde em que assisti à representação, o público pareceu-me
predominantemente, “idoso”. E é pena, pois a peça merece ser vista não só pela interpretação
do momento histórico que ela representa, como pela sugestiva encenação de Fernanda Lapa e
pelo trabalho dos Actores.
O Programa do espectáculo integra o telegrama enviado por Salazar ao General Vassalo
e Silva, último Governador da Índia. Integra, também um poema em língua Konkani e a
respectiva tradução portuguesa. ■ MJdC]
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António José Saraiva e Óscar Lopes, in “História da Literatura Portuguesa”, (Porto
Editora, 16ª Edição, sem data); afirmam ser Orlando da Costa um escritor de “fina
sensibilidade e compreensão humanas, apreende os agudos conflitos de uma aldeia de Goa sob
administração portuguesa”; e consideram que a peça em cena no teatro São Luís, é
complemento do romance “Podem Chamar-me Eurídice” (pág.1137)
Mais informação sobre Orlando da Costa – Artigo da revista Sábado, de 19-02-2016:
https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/20160218-1313-a-vida-incrivel-do-pai-de-antonio-e-ricardocosta-ou-babush-e-babulo

Mais alguns dados biográficos sobre Orlando da Costa, num artigo do jornal “Público
de 11 de Janeiro de 2017:
“António Costa visita Goa e homenageia o pai, Orlando da Costa” |
São José Almeida – 11 de Janeiro de 2017 | “O escritor Orlando da Costa nasceu
ocasionalmente em Lourenço Marques, mas foi criado em Goa até ao fim da adolescência,
altura em que veio estudar para a Universidade em Lisboa, onde se formou em HistóricoFilosóficas. Foi em Lisboa que Orlando da Costa viveu à distância a anexação da Índia
portuguesa, quando já era casado com a jornalista Maria Antónia Palla, mãe de António Costa.
Orlando da Costa é filho do goês Luís Rohin Jussilainen da Costa, casado com Amélia
Maria Fréchaut Fernandes, nascida em Moçambique. O pai e o avô paterno de António Costa
pertencem a uma família goesa, brâmane e católica de Margão, território que integrava a Índia
portuguesa. O primeiro-ministro português deverá encontrar-se com descendentes do ramo da
família que permaneceu em Goa.
Foi numa visita que os avós de António Costa fizeram à família de Amélia Maria que
Orlando da Costa nasceu na então capital moçambicana, Lourenço Marques, em 1929.
Contudo, a criança e jovem que viria a ser escritor foi criado na Índia Portuguesa, de onde saiu
jovem para vir estudar em Portugal. Foi já em Portugal que Orlando da Costa, por sua vez,
conheceu e casou com a mãe do actual primeiro-ministro, a jornalista Maria Antónia Palla.”
https://www.publico.pt/2017/01/11/politica/noticia/antonio-costa-visita-goa-e-homenageia-o-paiorlando-da-costa-1757787

Orlando da Costa editado na Índia | São José Almeida, 24 de Dezembro de 2016.
“Assinalando os laços ancestrais indianos de António Costa serão editados na Índia, em
tradução inglesa, dois livros do escritor Orlando da Costa (1929-2006), pai do primeiroministro: O Signo da Ira e Sem Flores nem Coroas. O primeiro é uma peça que se passa na
noite da anexação da Índia portuguesa. O segundo é considerado o principal livro deste escritor
e passa-se em Goa.”
https://www.publico.pt/2016/12/24/politica/noticia/orlando-da-costa-editado-na-india-1755817
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Permito-me uma observação a esta passagem do artigo:
O Signo Da Ira é romance, e Sem Flores nem Coroas é peça de teatro (a peça
recentemente em cena no Teatro São Luís; esta peça, no dizer de António José Saraiva, é
complemento de um outro romance – “Podem Chamar-me Eurídice”).
Chamo ainda a atenção para a Nota do nosso Coordenador, que dá o testemunho de
quem conheceu a ‘cidade colonial de Lourenço Marques e suas idiossincrasias de
estratificação social típicas de um colonialismo, neste caso, o português.’
Nota do coordenador do VuJonga – à margem do texto da autora:
Os goeses de Moçambique colonial, sobretudo, se auto-denominavam de indo-portugueses; os
africanos os chamavam de ‘mucanare’ (de canarim) e eram pejorativamente chamados de ‘canecos
lavados’ pelos portugueses europeus e afins. Havia associações exclusivas que se distinguiam por
castas (herdadas da India) em Lourenço Marques (LM) e na Beira, em Sofala:
1. LM: Instituto Goano | Goan Institute (depois Casa de Goa), ‘descendentes de brâmanes.’ Presidente
Francisco Trindade e vice-presidente Gustavo H. da Costa;
2. LM: Clube Desportivo Indo-Português dos funcionários públicos goeses, sobretudo. Denominação
popular abreviada para o ‘INDO.’ Presidente Dr. Fernando E. do Rosário Vaz e vice-presidente João
Filipe Figueiredo.
3. LM: Associação de Mútuo Auxílio dos Operários Indo-Portugueses, popularmente abreviada para
‘MÚTUOS.’ Presidente Joaquim Plácido Falcão e vice-presidente Francisco Xavier Rodrigues.
4. Pescadores goeses da Catembe ou da Beira – denominados de ‘gentís.’
5. Beira | Sofala: Centro Recreativo Indo-Português – CRIP. Presidente João Tomás Pires e vicepresidente administrativo Agostinho de Bragança e vice-presidente desportivo Alfredo da Cruz
Fernandes.
6. Beira | Sofala: Clube Desportivo dos Operários Goeses: Presidente José Agostinho Fernandes e
vice-presidente Marcelino João Fernandes. [Fonte: Anuário do Estado de Moçambique 51ª Edição
(1972-1973). LM: Editores A.W.Baily & CA., LDA – Orgs. J. A. Carvalho & Ca., Lda. 1803 págs.]
Os mestiços de goeses com africanas normalmente se integravam nas agremiações somente mestiças.
Os mestiços de goeses com europeus, chamados de ‘canecos lavados,’ se diluíam na comunidade
europeia portuguesa de raiz, ‘integrando-se’ mais rapidamente.
Nota Final:
Os Fréchauts de Moçambique são também mestiços de origem mauriciana de avoengas
malaio-africanas femininas e francesas masculinas (hegemónicas), fruto da mestiçagem colonial nas
ilhas Maurícias e Reunião, no período da escravatura do ciclo da cana-de-açúcar importada do
Vietname, então ‘Indochina francesa.’
Algumas famílias mauricianas foram recrutadas para as açucareiras em Moçambique – sul e
centro, devido à sua experiência tradicional, transgeracional, no trabalho das usinas nas ilhas
Maurícias.
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Erich Fromm (1900-1980) | saúde mental | links
Editora: Zahar
Ano: 1971
Estante: Psicologia
Peso: 240g
Idioma: Português BR
https://www.traca.com.br/liv
ro/1060196/
https://www.traca.com.br/liv
ro/958028/crise-psicanalise/

ERICH FROMM | A Crise da Psicanálise | 1971
“Nesta obra clássica, o autor, psicanalista de renome, avalia a tensão persistente entre a
religião tradicional e a filosofia subjacente à psicanálise, que muitos consideram ter por único
objetivo a satisfação dos desejos materiais e instintivos da nossa existência. Segundo Fromm,
a psicanálise não é inimiga nem aliada da religião, é antes uma ciência cujo objeto é a realidade
que se encontra para além dos ensinamentos teológicos, bem como a realização dos valores
humanos sobre os quais se alicerçam todas as grandes doutrinas religiosas.”
https://www.estantevirtual.com.br/livros/erich-fromm/a-crise-da-psicanalise/3243044847

Erich Fromm online ist die Website zu Erich Fromm und zum Erich Fromm Institut
Tübingen (EFIT). Außerdem bietet Erich Fromm online Zugang zum Erich Fromm
Dokumentationszentrum und zur Website der Internationalen Erich-FrommGesellschaft. | https://fromm-online.org/
Copyright | General Instruction
https://fromm-online.org/en/urheberrechtsfragen/

International Psychanalytic University Berlin | Germany
https://www.ipu-berlin.de/
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Adelto Gonçalves© | resenha
I
Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros (1941) é hoje, com certeza, a
pesquisadora que mais conhece a história do Nordeste, em razão de seus estudos
sobre catolicismo popular, com trabalhos sobre o padre Cícero Romão Batista
(1844-1934), Antônio Conselheiro (1830-1897) e a Guerra dos Canudos (18961897), entre outros ensaios sobre questões da globalização e do pensamento social
brasileiro. Mas o mais importante de seus trabalhos, sem dúvida, é este: A
Derradeira Gesta: Lampião e os Nazarenos Guerreando no Sertão (Rio de Janeiro,
Editora Mauad X, 2018), resultado de mais de 40 anos de pesquisa e análise teórica
sobre a violência social no Nordeste, sua tese de doutoramento defendida em 1997
e publicada em 2000, com segunda edição em 2007, que agora alcança uma terceira
edição revista e aumentada.
Ao desenvolver esta pesquisa, Luitgarde, nascida em Santana de Ipanema,
no sertão de Alagoas, além da própria história familiar, percorreu os sertões e
capitais de sete Estados nordestinos – Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe – para ouvir remanescentes e
descendentes daqueles que protagonizaram esta saga sertaneja dos anos 20 e 30 do
século passado, ou seja, o violento confronto entre os Ferreiras (Lampião e
familiares) e os Nazarenos, gente da então vila de Nazaré, município de Floresta,
em Pernambuco.
Os nazarenos eram membros de uma comunidade de homens desarmados, na
maioria agricultores, que tiveram de deixar de lado o pacifismo para virar
guerreiros, tornando-se os maiores perseguidores dos cangaceiros, o bando armado
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de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião (1898-1938), que passou para a
História como o rei do cangaço. Na defesa de Nazaré, ameaçada de destruição
pelos cangaceiros, morreriam 16 nazarenos. Atacados pelo bando de Lampião, os
nazarenos, como diz a autora, transformaram a sobrevivência de um vilarejo, “bem
como a preservação de suas famílias e de seu modo de vida, numa questão de
honra”, enfrentando os cangaceiros, às vezes ao lado dos volantes, grupos de
voluntários civis geralmente comandados por um policial de carreira, às vezes
contando apenas com as próprias forças.

II
Ao contrário de historiadores mais antigos e cantadores da literatura de
cordel, os cordelistas, que glamourizaram a saga de Lampião, morto numa
emboscada em Angicos, no dia 27 de julho de 1938, transformando-o num “herói
do sertão na luta contra a injustiça”, Luitgarde, com sua vasta experiência de
antropóloga, soube dar uma visão mais cética e realista de uma guerra sertaneja
que nada teve de reformista, expondo a ligação do cangaceiro-chefe não só com a
polícia, por meio de um esquema que lhe permitia receber armas e munições, como
com grandes fazendeiros que tinham interesse em manter uma estrutura feudal e
patrimonialista que vinha dos séculos XVII e XVIII e que persiste até hoje, em que
algumas poucas famílias assumem o Estado como extensão de suas próprias casas,
tal como define o sociólogo alemão Max Weber (1864-1920). Ao mesmo tempo,
explica como esse estado de coisas é até hoje responsável pelo deslocamento de
populações nordestinas para o Sudeste e Sul, fugindo da miséria e em busca de
oportunidades de ascensão social.
Ou como diz a própria autora: “Nas grotas ensanguentadas das caatingas, a
covardia de poderosos impunes plantou a semente da violência mascarada,
modernizada, sem honra e sem coragem, fazendo nascer, em oposição ao
estardalhaço aterrorizante do cangaço, o mais desumano, subterrâneo e
desestruturador sistema de crimes empresariados no silêncio dos conchavos
políticos e econômicos – o mundo pistoleiro”.
Na introdução que escreveu para esta terceira edição, a pesquisadora lembra
que “a singularidade de Lampião foi seu envolvimento num processo de
degradação do campo legal, ao se associar a juízes, comandantes de volantes, fuzis,
punhais, governador, enfim a membros corruptos das camadas mais ricas do
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Nordeste, frequentando mansões de industriais e grandes, proprietários,
alardeando, entre “os pequenos”, seu cargo de governador do Sertão”.
É de se ressaltar que na frase acima os “fuzis” caracterizam a violência legal
utilizada pelo Estado no controle da população, enquanto os “punhais”
representam a arma mais ao alcance das baixas camadas sociais do mundo rural.
Segundo a professora, diferentemente de outros bandoleiros que agiam sob o
comando dos patrões para praticar a rapinagem em vilas e pequenas comunidades,
ou à margem de conluios protetores, Lampião viveu vinte e dois anos assombrando
o sertão e enriquecendo ainda mais os muito ricos e poderosos.
Para a autora, os cangaceiros não estavam preocupados com a “situação de
miséria das massas”, mas com uma forma de, individualmente, poderem ter acesso
aos bens de que dispunham os ricos. “Daí a indiferença com que dilapidavam as
economias dos sertanejos, agudizando a situação de miséria das populações mais
pobres”, acrescenta.

III
O que também surpreende neste surpreendente ensaio é o número de pessoas
entrevistadas pela autora que confirmam a promiscuidade que havia entre ricos
proprietários de terras e governantes e seus auxiliares diretos com o grupo de
Lampião. Por isso mesmo, esses auxiliares dos donos do poder recebiam o nome
popular de coiteiros, que, nas palavras de Raimundo Ferreira de Carvalho, irmão
de Eronildes Ferreira de Carvalho (1895-1969), médico-cirurgião que foi
presidente do Estado de Sergipe de 1935 a 1937 e interventor de 1937 a 1941,
“eram aqueles que davam guarida, que davam agasalho, que não diziam para onde
(os cangaceiros) partiram, onde (Lampião) chegou, onde está e assim por diante”.
À guisa de explicação, acrescente-se aqui que foi só a partir de 1947 que a
denominação de presidente de Estado passou a ser a de governador de Estado.
É de se destacar que Raimundo, que foi secretário particular do presidente
do Estado durante seis anos e meio, garantiu ainda na entrevista que seu pai, que
“chegou a possuir umas quarenta fazendas” em Sergipe, “comandava na época o
coronelato do sertão e todo mundo (o) respeitava com muito rigor (risos)”.
Segundo ele, à época do mandato de seu irmão, nunca o governo federal pediu
qualquer ação contra os cangaceiros, o que só se teria dado ao tempo do general
Augusto Maynard (1886-1957), que foi presidente do Estado de 1930 a 1935 e de
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1942 a 1945. Em contrapartida, houve também integrantes da classe dominante de
outros Estados nordestinos, que se distinguiram como inimigos de Lampião, como
João Suassuna (1886-1930), presidente da Paraíba de 1924 a 1928.
Por fim, não há como deixar de registrar que as pesquisas da professora
Luitgarde comprovam também que o governo federal, ao tempo do presidente
Arthur Bernardes (1875-1955), lançou o grupo de Lampião contra a Coluna
Prestes, comandada pelo militar Luiz Carlos Prestes (1898-1990), participante do
movimento tenentista de 1922 e que seria secretário-geral do Partido Comunista
Brasileiro de 1943 a 1980.

IV
Por aqui já se vê que Luitgarde conseguiu fazer uma radiografia do esquema
de poder que funcionou (e, de certo modo, funciona) no Brasil desde os tempos
coloniais, obviamente com as adaptações necessárias para manter os privilégios
das classes dominantes. Depois de demonstrar o fracasso do Exército no combate
aos cangaceiros na caatinga, a antropóloga mostra como a segurança da população
do sertão nunca constituiu prioridade dos governos locais. E revela como, a partir
de 1930, as forças privadas dos senhores do sertão, que não só fustigaram os
cangaceiros como a Coluna Prestes, são substituídas pelas forças estaduais, dentro
de uma nova ordem travestida de modernização, de fortalecimento do Estado em
substituição ao poder privado.
Para a autora, na verdade, esse foi o início do mascaramento da privatização
do Estado. Em outras palavras: “(…) um novo grupo assumia a direção do Estado
com um discurso modernizador, falando em nome dele e da cidadania,
universalizando como públicos os interesses de um setor da população, a burguesia
agrária do Sudeste, que iria diversificar seus investimentos na industrialização e
no capital financeiro”.
De fato, como observa a autora, era a mesma burguesia que patrocinara o
estado de sítio de Epitácio Pessoa (1865-1942), presidente do Brasil de 1919 a
1922, e Arthur Bernardes, presidente do Brasil de 1922 a 1926, e a “ditadura
policial” de Washington Luís (1869-1957), presidente do Brasil de 1926 a 1930.
“Mudavam apenas os indivíduos. Mas nem todos. Getúlio Vargas (1882-1954),
por exemplo, fora autoridade nos governos de Epitácio Pessoa e Washington
Luís.” ■ A.G.
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V
Luitgarde Oliveira Cavalcanti
Barros é professora 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 pós-doutoramento
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.
É autora também de Pelos
Sertões do Nordeste (Eduneal, 2015),
Nelson Werneck Sodré, um Perfil
Intelectual (Edufal, 2011), Arthur
Ramos e as Dinâmicas do seu Tempo
(Edufal, 2005), Octávio Brandão:
Centenário de um Militante na
Memória do Rio de Janeiro (UERJ,
1996) e A Terra da Mãe de Deus –
um estudo do movimento religioso
de Juazeiro do Norte (Francisco
Alves, 1988). ■ A.G.

Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros.
Foto: Nireu Cavalcanti
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Silvya Gallanni© | crônica
Desde os tempos mais remotos que o ‘homem’ gera violência. Está no seu
DNA. No entanto, hoje, a coisa continua exacerbada. Pois, a crescente onda de
maus tratos, agressões, palavras pensadas e impensadas, tem vindo à tona de
maneira tão extrema que o tema merece debate urgente.
Começando pela violência verbal muitas vezes exagerada por qualquer
motivo. Qual o sentido de magoar as pessoas tão pejorativamente? Será que não
dá para pensar, refletir um pouco, antes de abrir a boca? É complicado digerir a
violência verbal, pois muitas vezes ‘dói’ mais do que talvez uma dor física, leve.
Qual é o motivo de tanta violência no nosso mundo atual? Refletindo nesse
sentido, percebemos que tal tendência tem vindo a aumentar depois de certos
dirigentes políticos terem tomado o poder neste mundo do século XXI.
Muitas vezes, o incentivo à violência tem partido de quem deveria propor a
palavra sensata, o sentimento de justiça, a união, para juntos encontrarem uma
solução que seja razoável para muitos problemas. A crescente onda de sentimentos
opostos à paz tem crescido numa espiral assustadora.
Basta ver a violência a que as mulheres são expostas e as crianças também.
Quantas mortes mais serão precisas acontecer para se perceber que a violência só
gera violência?
Há ainda as guerras no Médio-Oriente que poderiam ser evitadas. Mas não,
a indústria do armamento e do petróleo versus ganância, falam mais alto.
Tragicamente, é preciso vender, é preciso matar, é preciso ver as pessoas sofrerem
para serem notícias nos jornais e na televisão.
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Todavia, o que se vende são as notícias ruins. As coisas boas ficam em
segundo plano, ou nem isso. O importante é faturar espaços televisivos e
manchetes.
Infelizmente, o que se vê no mundo de hoje são guerras que influenciam as
sociedades, através dos noticiários dentro dos lares familiares, nas escolas, nas
ruas, nos relacionamentos.
Quando será a vez da Paz? Será que a justiça continua cega? Quando é que o
Ser Humano acordará para o verdadeiro sentido da palavra REFLEXÃO?!■
*Silvya Gallanni. 06/11/2019.

*A cronista Silvya Gallanni com o Curso médio de Comércio é
uma paulista – jauense de experiência profissional, de décadas,
na área de promoção de marketing alimentar. Foi também
secretária administrativa hospitalar. Pesquisadora inata aborda
temas atualizados, de interesse geral, direcionados para o leitor
brasileiro, português e moçambicano, em particular. Escreve
poesia, e contos infantis. É fotógrafa amadora. ■
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∞ 2.2.2020 | + 1 de hoje.
Hoje é quase dia de Capicua |
Porque Domingo corresponderá ao nº1. E, ‘segunda’ (dia-de-feira), amanhã,
corresponde ao nº 2. Pois, se hoje fosse segunda-feira estaria completa a Capicua:
2020.2.2. | 2, em vez de 1 de domingo. Hoje o resultado nem dá em ‘pizza.’ É zero.
Por outro lado, o sentido esotérico (percepção mais interior de nosso íntimo),
na leitura simbólica, poderá nos remeter à reflexão sobre a necessidade de um
equilíbrio pessoal, entre a ambição de obtenção de bem-material, e o espírito de
solidariedade, caso se obtenha riqueza a nível do plano físico. Em aritmética,
fazendo os ‘noves-fora’ da soma de 2+2+2+2+1, obtemos 9, por sua vez igual a
Zero, a Nada. Ora se 2x4 = 8, simboliza o dinheiro, o nº 9 simboliza o ‘Nada’…
ou o silêncio inteligente do ermitão, na sua solidão de reflexão sobre o sentido da
vida. [Na simbologia ‘mui’ antiga o nº 8 representava na vertical, a ‘fita de médius’ ∞ do infinito.
Símbolo financeiro exotérico (exterior) da riqueza material – do dinheiro, do poder da economia.
Seria como que um ‘duplo útero cósmico’ esotérico (interior), que geraria a vida dos mundos algures
da nebulosa do infinito. Deviam saber disso, os primeiros banqueiros italianos do tempo dos Sforza,
do século XIV-XVI, do chamado Renascimento. Só que se esqueceram que todo o Poder excessivo
corrompe, e tarde ou cedo provoca a queda vertiginosa dos perpetradores. Isto, é dos abusadores. É a
lei física do eterno retorno de causa e efeito, acção versus reacção.] ■ JC© - coordenador.

Anexos |
Capicua | números de leitura igual de frente para trás.
Palíndromo | frases de leitura igual de frente para trás.
Anacíclico | versos de leitura igual de frente para trás.
Priberam: Capicua | https://dicionario.priberam.org/capicua
FLIP: Conferir em ’Dúvida Linguística’ /| Etimologia e Definição in Cláudia Pinto, 04/09/2008
https://www.flip.pt/Duvidas-Linguisticas/Duvida-Linguistica/DID/1149
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Brasil: Links do VuJonga – cadernos literários... 2019 /2020.
VuJonga 1– cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847218.pdf
VuJonga 2 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847228.pdf
VuJonga 3 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847230.pdf
VuJonga 4 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847233.pdf
VuJonga 5 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847238.pdf
VuJonga 6 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847853.pdf
VuJonga 7 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847855.pdf
VuJonga 8 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6847856.pdf
VuJonga 9 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6851143.pdf
VuJonga 10 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6856528.pdf
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