O HOMEM QUE NEGOU ALMOÇAR COM SALAZAR
mais destaques nas páginas seguintes em

'Sol do Rio Tejo' - foto de Silvya Gallanni © 2016
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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 | Mª Fátima Oliveira 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 [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.
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1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 09/02/20, Edição nº 11 – Pág. 5/31

VuJonga textos

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 09/02/20, Edição nº 11 – Pág. 6/31

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 09/02/20, Edição nº 11 – Pág. 7/31

Efeméride | 6 Fevereiro 2003 / 2020

mais que um poeta |
um homem de todas épocas

[João Craveirinha Jr.] Como sobrinho paterno mais velho e biógrafo em
processo, durante décadas e décadas, tive o privilégio de privar com José
Craveirinha nos seus bons e maus momentos familiares, sociais, políticos, não
somente por esse factor incontornável, mas também. E observei muito isolamento
social seu, até de vizinhos, nos momentos de sua prisão política pela PIDE. Na
controversa fuga em 1964 – ida e volta por duas vezes para a Suazilândia, pela
Namaacha, e regresso final em 1965, à colónia de Moçambique, por acordo de
sobrevivência. Seria julgado por tribunal militar.
Com ele aprendi e desaprendi do seu ‘modus pensante’ como líder inato de
muitos associativismos, e formas de assumir e dissimular, esquivar situações,
quando necessário, como um ‘boxêro’ no jogo de fintas de pés e de ombros.
Esse era José Craveirinha – simplesmente ‘Seu’ Zézé para o povo que o adoptou
no bairro mestiço da Mafalala a partir da década de 1940-50, em diante. Pois,
criança ‘mixta’ afro-europeia, nascida no Alto-Mahé em 1922, fora depois criado
com esmero por uma madrasta portuguesa (europeia) abastada, com ama algarvia
e tudo o mais, numa vivenda na zona colonial ‘chic,’ perpendicular à majestosa av.
24 de Julho – o ‘túnel verde’ da cidade colonial de Lourenço Marques.
Contudo, o menino Zézé ou o ‘cascabulho trinta-diabos’ de seu pai, o algarvio
José João, de Aljezur, austero polícia colonial português, teve sempre no seu irmão
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mais velho, meu pai João - sénior (1920-1977), um seu mentor nos estudos de
língua portuguesa, na busca de primeiros empregos, e um protector nas
atribulações até com a PIDE, pela vida fora, à passagem final dos dois irmãos por
este mundo ‘ingrato’ – o João em 1997 e o José em 2003.
Porém, sempre unidos como irmãos gémeos, mesmo dissimulando dos demais.
Ora, dos muitos episódios desconhecidos da maioria, que conhecemos deste
Homem em efeméride, aqui, nestas modestas páginas, existe um episódio também
inédito, revelador da sua grandeza e coragem lúcida, de personalidade forte:
- Na sua primeira viagem a Lisboa, em Abril de 1962, a um convite para
almoçar, enviado pelo todo poderoso Presidente do Conselho do Governo de
Portugal, o Prof. Antº de Oliveira Salazar, o jornalista e dirigente associativista
luso-moçambicano, José Craveirinha, poeta nas horas vagas, simplesmente
respondeu ‘tout court:’ - “Não estou interessado.”
Estupefactos, os presentes, incluindo o oficial da guarda de motocicleta, que
trazia o convite de ‘Sua Excelência’ – sem compreender a desfaçatez deste homem
‘mixto’ que vinha de uma das colónias africanas portuguesas. O oficial regressou
à base em São Bento com o mesmo convite, rejeitado.
[Anos muito mais tarde, disse-lhe: ‘tio Zé devia ter ido. Os ditadores às vezes
respeitam quem cara a cara lhes diga com inteligência, o que vai mal’]
Hoje ficamos por aqui…. ■ João Craveirinha filho© (mais que um sobrinho)
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Notas adicionais: ‘Zézé - iNtsilana’ – era esta a alcunha que lhe era dada
orgulhosamente pela população da Mafalala na década de 1950 em diante.
‘iNtsilana’… quer dizer cavalo-marinho em shiJonga, tipo de chicote de cauda
de hipopótamo, que tem a ver com um episódio de desentendimento entre
Marcelino dos Santos (irmãos) e Zézé. Com um martelo e um cavalo-marinho
foram-lhe pedir satisfações. ‘Seu Zézé’ desarmou-os e recolheu como trofeu esses
instrumentos. Os irmãos Santos, que viviam fora do subúrbio da Mafalala,
esqueceram-se que José Craveirinha, entre outras coisas era treinador autodidacta
de boxe. Além, de ter praticado futebol, atletismo, exímio dançarino, e ser o
‘relâmpago’ em bate-foge, especialista em fugas estratégicas ao atacar rapazes do
dobro do tamanho dele “em defesa da honra.” Brigas muitas vezes surgidas de
jogadas duras de futebol ou rivalidades de assédio a miúdas no famoso dancing
´Comoriano:’ Catedral da Rumba, Samba-canção, Swing, Sapateado (Step), e
maternidade do ritmo e dança da Marrabenta.■ João Craveirinha© (sobrinho)

José Craveirinha (1922-2003), o primeiro à direita, e o sobrinho
João Craveirinha (filho do irmão João Craveirinha - sénior (19201997). Foto inédita de 1978 na capital de Moçambique, Maputo.
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NO FACEBOOK DE 5 FEVEREIRO 2020 | texto do sobrinho João Craveirinha (Jr.)
06 Fevereiro 2003: Efeméride do poeta-maior JOSÉ CRAVEIRINHA (1922-2003)... e o
segundo Craveirinha nascido na colónia portuguesa da África Oriental... Moçambique,
Lourenço Marques. Faleceu em Maputo ex-República Popular de Moçambique, num 'país
ainda por acontecer' sonhado por José Craveirinha na década de 1950, com todos os
desequilíbrios entre suas utopias e distopias, a essa distância premonitória.
José Craveirinha | ainda é | um dos maiores autores épicos, em língua portuguesa, de todo o
sempre. Produto humano, genético-cultural, de dois mundos opostos e apostos: - a sociedade
africana, baNto, de Moçambique, reprimida e alienada no corpo e na alma, e a europeia ibérica,
a dominante, de Portugal colonial, ruralizada na mentalidade, oposta a qualquer urbanidade e
abertura a outras culturas africanas.
O pai do poeta-maior, José João Fernandes, maduro polícia luso-algarvio, quarentão, e a mãe
uma menina muJonga, Carlota Mangashane, a entrar na adolescência. São os progenitores do
poeta José Craveirinha (Sontinho), e de seu irmão João (Mapilene), mais velho.
O Poeta JOSÉ, somente tinha o ensino primário português, de 4 anos, concluído.
Porém, graças ao irmão mais velho com mais instrução escolar, JOÃO Craveirinha (19201997), seu mentor de língua portuguesa e protector, o seu irmão José chegou aos patamares
mais altos da cultura em língua portuguesa a nível europeu, americano, asiático e oceânico.
Além de se ter tornado um bom revisor na Imprensa Nacional de Moçambique, e repórter e
depois jornalista.
Antes, foi aprendiz de tipógrafo no jornal 'O Oriente' de um jornalista goês a pedido do irmão
João.
José Craveirinha, o poeta e escritor mais universal que Moçambique já teve do século XX até
hoje, 2020. E, talvez o mais completo em língua portuguesa, e não só na poesia.
Hoje pode-se afirmar, sem exagero, que ele foi o primeiro autor Cêpêelepiliano da História
das literaturas e desportos da Lusofonia e afins. Com todas as qualidades e defeitos, José
Craveirinha, foi um Génio dos tempos modernos do século XX e vindouros.
Nestes tempos de retrocessos cívico-culturais, angustiantes, do século XXI, e das falsas
culturas seguidistas de efeito manada, das novas tecnologias rumo à imbecilidade geral, José
Craveirinha ainda marca a diferença gritante entre Dignidade e fascínio boçal pelo luxo na
miséria, acima de tudo e de todos.
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José Craveirinha, foi o arauto "do país ainda por nascer" muito antes da Conferência de
Bandung, dos países não-alinhados na Indonésia, em Abril de 1955. (Texto em construção |
João Craveirinha© - biógrafo, genealogista e sobrinho mais velho do poeta | reservados todos
os direitos de autor e proibida a reprodução e alteração do texto)
ANEXO | Link em espanhol do Vídeo do poeta na América do Sul, Colômbia, em 1997.
[Note-se que no vídeo, o poema lido pelo autor José Craveirinha, é da década de 1950, fase
em que o crítico e académico francês, Claude Coffon (1926-2013), descobriu poemas de José
Craveirinha e traduziu para francês e tornou conhecido internacionalmente. No espaço
português era ignorado.
O poema 'Grito Negro' assim como 'Quero ser Tambor,' muitas vezes são mal contextualizados
por não se ter em conta a época anti-colonial em que foram inspirados e escritos. Vide
comentários.]
in Revista Prometeo | data venia | 18 991 visualizações•22/04/2007 | 3,35 mil subscritores |
«VII Festival de Poesia, realizado em Medellín em Junho de 1997»
«Memoria del Festival Internacional de Poesía de Medellín. En su poema, leído en portugués, con
subtítulos en castellano, el poeta y héroe nacional de Mozambique José Craveirinha, se expresa la
atmósfera de la lucha clasista de los mineros del carbón de su país y el significado del espíritu de
resistencia de los trabajadores contra los patronos, expoliadores.
José Craveirinha nació en Maputo, Mozambique, Africa, en 1922. Se desempeñó como periodista.
Fue uno de los grandes poetas de Africa durante el siglo XX y de la lengua portuguesa. Su obra estuvo
ligada a la defensa de los derechos de los pueblos africanos.
Recibió numerosos premios en diversas países del mundo, entre ellos el Premio Nacional de Poesía
de Italia, el Lotus de escritores Afro-Asiáticos, y el Premio Continental de Poesía en Africa y otros
reconocimientos importantes en Brasil y Portugal.
Fue el primer presidente de la asamblea general de la Asociación de escritores mozambicanos, cargo
en el que permaneció hasta 1987.
Algunos de sus libros, son: Xigubo, Karingana ua Karingana.
Murió hace algunos años y en su sepelio se dispararon en su honor varios cañonazos, pues fue
considerado héroe nacional de su país en la lucha independentista del Frente de Liberación de
Mozambique (Frelimo).
Fonte do vídeo e texto em espanhol: https://www.youtube.com/watch?v=p6Ug9c2riCU
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ANEXO ao poeta José Craveirinha | excertos de imagens de jornal de 1989, sobre Salazar.
Edição de jornal português por
ocasião do centésimo aniversário
natalício de António de Oliveira
Salazar – nasceu a 28 de abril de
1889, e faleceu a 27 de julho de
1970.
Em baixo, p. 33; Salazar e o
clérigo Gonçalves Cerejeira, em
Coimbra.

Em cima, “Suplemento ao nº 740
de «O Jornal» de 28 de Abril a 4
de Maio de 1989” in ‘Dossier’ pp.
32-41.
À direita ao centro: António de
Oliveira Salazar fazendo a
saudação fascista italiana - e nazi
alemã, no “1º de Maio de 1940.”
(p. 36)
(arquivo de Mphumo Kraveirinya)
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*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.
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Receita da bisa Dona Cacilda…© | década de 1970
INGREDIENTES:
Cortam-se as extremidades do fruto do caju. Tira-se a pele, de preferência com uma faca
inoxidável. A quantidade de açúcar necessária é regulada pelo peso do caju, canela em pau
e um cálice de vinho do Porto.
.

MODO DE PREPARAR:
Logo que o caju esteja cortado e a pele tirada, põe-se num tacho mais o açúcar, canela em
pau, aproveitando-se a outra parte para se espremer, sobre o que está na panela. Deixe-se cozer
sem se deitar a água, e por fim deita-se um cálice de vinho do Porto. De vez em quando,
sacode-se o tacho [com a tampa fechada], para não pegar no fundo; não se mexe com a colher
para não se desfazer.
Não se deixe muito tempo a cozer. Estando no ponto, deixa-se arrefecer e põe-se nas
compoteiras. Também se faz melaço só com o sumo. ■ Cacilda da Conceição Dias C.
(in Revista Moçambique – D.A. nº 8 | ? | Lourenço Marques anterior a 1975)

Referências iconográficas
Embrapa | Multimídia: Banco de Imagens |
https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/2559001/caju-in-natura-e-cortado

MACAUHUB | Moçambique prevê aumento significativo da produção de caju no prazo de cinco anos |
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-caju-no-prazo-de-cinco-anos/

Paladar Estadão | Da pele macia à dura castanha | foto Daniel Teixeira | data venia |
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,da-pele-macia-a-dura-castanha,10000009297
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Myriam Jubilot d’Carvalho© | artigo
No imenso continente africano, são
falados cerca de 2.000 idiomas.
Mas dada a marca deixada pelos
países colonizadores, aos escritores
africanos põe-se a questão:

– Em que língua escrever? –
Para se entender de forma mais profunda as raízes desta problemática, é
preciso remontarmos à “Conferência dos Escritores Africanos de Expressão
Inglesa” realizada em 1962 por iniciativa da Universidade Ugandesa de Makerere.
O seu objectivo era definir, ou pelo menos acordar, em “quais os parâmetros em
que deveria ou poderia assentar uma estética literária africana que, ao mesmo
tempo, estivesse ao serviço da descolonização política e cultural.”
No entanto, a sua questão de base assentava na pergunta: - “Qual a melhor
maneira de escrever em inglês para a imaginação africana.” Só anos mais tarde se
soube que essa conferência ‘sofrera a infiltração dos serviços secretos norteamericanos da CIA.’
Os autores africanos dessa época empenharam-se nas lutas pela
independência dos seus países. Mas às independências, seguiram-se períodos
conturbados, tanto devido a ingerências estrangeiras como a dirigentes nacionais
opressores. E a vanguarda literária marcada pela conferência de Makerere
enfrentaria em poucos anos, repressão, violência e morte; tendo muitos autores
conseguido o exílio.
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Entretanto, na África do Sul já tinham surgido, desde o início do século XX,
escritores africanos nativos que escreviam nas suas línguas nativas. Mas, essa
experiência viu-se ultrapassada pela referida geração de Makerere. E chegamos
aos dias de hoje em que a esmagadora maioria dos autores africanos escreve as
suas obras nos idiomas dos antigos colonialistas.
Por isso, Mukoma wa Ngugi, actual romancista, poeta e ensaísta queniano,
afirma: “Traduzir romances africanos para as línguas africanas é a excepção, e não
a norma.” ■ M.J.©17/08/2019

ANEXOS |
Breve resenha, em inglês, do artigo de Mukoma wa Ngugi de 9 de Abril 2018 |
https://lithub.com/on-the-rise-and-cost-of-the-african-novel-in-english/
Biography of Chinua Achebe |
https://www.biography.com/writer/chinua-achebe
VIA UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS
On the Rise — and Cost — of the African Novel in English
Why Isn't There a Good Igbo Translation of Things Fall Apart?1
By Mukoma Wa Ngugi | April 9, 2018

If I write in English in a country in which English may still be called a foreign language,
or in any case is spoken only by a minority, what use is my writing?2 – Chinua Achebe
TRADUÇÕES LIVRES |
1

Em ascensão - e custo - do romance africano em inglês Por que não há uma boa tradução
[do idioma] Igbo da novela ‘As Coisas Estão a Desmoronar’? Por Mukoma Wa Ngugi | 9 de
abril de 2018, citando o título de uma obra do escritor nigeriano Chinua Achebe (1930-2013).
Nasceu em Ogidi, Nigéria, e faleceu em Boston, Massachussets, nos Estados Unidos onde foi
Professor universitário. Estudara antes nas Universidades de Ibadan e de Londres.
2

‘Se eu escrevo em inglês em um país no qual o inglês ainda pode ser chamado de idioma
estrangeiro ou, em qualquer caso, é falado apenas por uma minoria, de que serve minha
escrita? ‘– Chinua Achebe.
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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© | memórias
Em 1964, eu tinha 12 anos de idade e assisti ao golpe militar da janela de minha
casa. A morada de meus pais era no Largo Teresa Cristina, 27, defronte para o
prédio do Sindicato dos Operários Portuários de Santos, localizado à Rua General
Câmara, cuja lateral direita dava para a praça. Foi por ali que chegaram os soldados
da Polícia Marítima, do comandante Seco, ostensivamente armados. Da janela, vi
como alguns daqueles homens de uniforme azul com metralhadoras em punho e
longos bastões – que no cais eram mais conhecidos como “pés de mesa” –
escalaram o muro dos fundos do sindicato, assumindo posições estratégicas.
Depois, ouvi o estilhaçar de uma vidraça do edifício do sindicato, talvez
rompida por uma granada de efeito moral ou uma pedra. E, então, percebi algumas
poucas cabeças que se desenhavam nas vidraças: eram os dirigentes do sindicato
acuados, provavelmente à espera de notícias que pudessem vir de Brasília sobre
um eventual esquema de resistência ao golpe.
Mais tarde, ainda da janela, pude perceber uma aglomeração na Rua General
Câmara com o Largo. Então, tomei coragem e desci à rua e vi quando alguns
daqueles homens que estavam acuados na parte de cima do sindicato desceram as
escadarias, sob a mira de metralhadoras, e entraram numa espécie de “corredor
polonês” aos tapas e pescoções em direção a um caminhão coberto. Entre eles,
lembro-me de ter visto Manoel de Almeida, que era o presidente do sindicato, e
Rafael Babunovitch, diretor.
Com outros diretores e alguns associados solidários, seriam conduzidos para o
navio-prisão, que por muitos dias ficaria ancorado em frente ao porto de Santos
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com sua presença ameaçadora, tal como uma forca na praça principal de uma
pequena cidade.
Eu não sabia por que aqueles acontecimentos se davam, mas a minha
solidariedade era para com aqueles que eram agredidos a caminho do caminhão.
Em 1961, eu havia me formado na escola primária do Sindicato dos Operários
Portuários, com 10 anos de idade. Eu ingressara na escola não porque meu pai
trabalhasse na Companhia Docas, mas porque ela ficava perto de casa e um amigo
da família, portuário, havia-se proposto a me apresentar como seu sobrinho. De
modo que houve um arranjo para superar as normas, já que a escola, a princípio,
só poderia ser cursada por filhos de portuários. E o meu pai era dono de um
pequeno armazém de conserto de sacaria de café na Rua Tuiuti, 34, na beira do
cais do Valongo.
Fosse como fosse, saí daquela escola como um de seus melhores alunos. Ao
final de 1961, o então presidente da República, João Goulart (1919-1976), fez uma
visita ao sindicato e, na ocasião, cumprimentou uns três ou quatro daqueles alunos
que haviam recebido medalha de aplicação ou de honra ao mérito. Eu fui um deles.
Lembro-me ainda hoje do cumprimento dado pela mão suarenta do presidente.
Naquele ano de 1964, eu cursava o segundo ano ginasial no Colégio Comercial
Coelho Neto e assistira, indiferente, à pregação de uma professora que costumava
angariar adeptos para as manifestações que a União Cívica Feminina organizava
contra o governo Goulart. Até porque não nutria nenhuma simpatia por aquela
gente.
Por acaso, também sem sair de casa, eu conhecera o prefeito de Santos, José
Gomes (1920-1974), que teria o seu mandato cassado depois do golpe: via-o
frequentemente cruzar o Largo Teresa Cristina em direção à Rua General Câmara
a caminho de seu trabalho na Rádio Cacique, onde apresentava um programa.
Certa vez, ele, com seu cabelo ruivo e voz tonitruante, parou à janela do porão de
minha casa encantado com a vitalidade de meu cachorro, o Rick. E me fez algumas
perguntas a respeito do cão.
Anos mais tarde, quando eu tinha 17 ou 18 anos de idade e sentei-me para
escrever num caderno escolar os primeiros apontamentos para o romance Os Viralatas da Madrugada, ainda no porão daquela casa do Largo Teresa Cristina, fui
impulsionado por muitas dessas lembranças. Tanto Almeida como Babunovitch,
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“o homem de bochechas vermelhas” e que “parecia ter uma batata quente na boca
quando falava”, são personagens que aparecem disfarçados, ao lado de tantos
outros, naquele romance que reescrevi, dez anos mais tarde, à época em que era
subeditor de Política na redação do jornal O Estado de S.Paulo.
O romance ganharia em 1980 uma menção honrosa do Prêmio José Lins do
Rego da Livraria José Olympio Editora, do Rio de Janeiro, e seria publicado no
ano seguinte. Tantos anos depois, também seria vítima da ditadura militar.
Lançado na sede da editora no dia 30 de abril de 1981, juntamente com outras
obras premiadas pela comissão julgadora, o livro trazia um prefácio em que o
jornalista Marcos Faerman (1943-1999) dizia que aquele “romance de sons
delicados e histórias tristes” não agradaria “àqueles que venceram em 1964”.
Àquele lançamento coletivo, estiveram presentes os ex-ministros Darci Ribeiro
(1922-1997) e Eduardo Portela, o compositor Tom Jobim (1927-1994), cuja irmã
Helena ganhara o prêmio principal do concurso, e ninguém menos que Luís Carlos
Prestes (1898-1990), o Cavaleiro da Esperança, por sinal, também personagem
ocasional do meu romance.
Como se sabe, naquela noite, houve uma bomba que explodiu no Riocentro
antes da hora e fez gorar uma tragédia que poderia ter provocado muitas vítimas.
Talvez esse episódio tenha levado a editora a pensar duas vezes. Até porque,
em dificuldades financeiras, estava sob intervenção do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Por isso, a edição foi recolhida
à gráfica e o livro distribuído sem o prefácio. Guardo comigo, porém, um exemplar
que traz o texto impresso.■ (Adelto Gonçalves 2014)
Ver: MARCOS FAERMAN, Prefácio para Vira-latas da Madrugada (1981)

«Polícia invade o Sindicato dos Portuários de Santos (SP) em abril de 1964 - Iconographia»
Data vênia: Memorial da Democracia
http://memorialdademocracia.com.br/publico/thumb/6311/740/440
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MARCOSFAERMAN: Prefácio para Vira-latas da Madrugada (1981)*
http://triplov.com/letras/Marcos-Faerman/prefacio-a-vira-lata
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REFERÊNCIAS |
A Teoria dos Cinco Elementos da Natureza – Ayurveda |
https://www.nowmaste.com.br/a-teoria-dos-cinco-elementos-da-natureza-ayurveda/
Prana | https://dicionario.priberam.org/prana
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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
VuJonga 11 – cadernos literários
https://rl.art.br/arquivos/6862114.pdf
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