“…o poeta moçambicano que se quer
na legítima cidadania das emoções…”
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Ficha técnica neste número |

CULINÁRIA | Dona Cacilda da Conceição Dias: Moçambique |
receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças.
FILOSOFIA | Myriam Jubilot d’Carvalho: Península Ibérica |
[pseudónimo de Mª de Fátima Oliveira Domingues]
prosa e poesia | crónicas interculturais | ensaio.
REVISÃO | Mª de Fátima Oliveira Domingues: Portugal |
textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto.
PSICOLOGIA CLÍNICA | Fanisse Craveirinha: Europa |
psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana.
HISTÓRIA | Adelto Gonçalves: Brasil – Portugal |
resenhas literárias | Lusofonia.
INSTANTÂNEOS | Silvya Galllanni: Portugal – Brasil |
instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica.
ARTE | Mphumo Kraveirinya: ‘Anima Mundi’ |
infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte | esoterika.
COMUNICAÇÃO e CULTURA | João Craveirinha: CPLP |
[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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Sebastião Alba | O Ritmo do Presságio |
“Chamo-me
DINIS
ALBANO
CARNEIRO
GONÇALVES, nasci em Braga, a 11 de Março de 1940.
Cheguei a Moçambique há 30 anos.
Alba era uma canção provençal. Culminava com a
despedida dos dois amantes, ao amanhecer. Um dos
primeiros poemas que escrevi tinha o título "Eu, a
canção".
Escrevo com terrível dificuldade: rescrevo, colo,
interpolo, publico um poema como quem o espelha,
Armo a oficina em qualquer parte, sem tabuleta que o
indique. Ninguém sabe, mas ali sua-se.”
In ‘O Ritmo do Presságio,’ 1981, contra-capa.
[NB: Sebastião Alba terá chegado a Moçambique em
1949/50, com 09/10 anos de idade]
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POSFÁCIO | José Craveirinha | texto de 1973.
Os termos em que as palavras se compõem, decompõem e recompõem para se
definirem como Poesia, ainda bem que nem sempre obedecem às mesmas
solicitações, aos mesmos anseios, aos mesmos conceitos - e porque não? - aos
mesmos ideários. Mas trata-se sempre de um problema de estruturas: as
da linguagem decantada.
Daí, precisamente, ser a poesia de Sebastião Alba uma arte na própria arte.
Nesta arte tão susceptível de variadas interpretações: uma arte especulativa e de
que Sebastião Alba abusa no bom sentido de nos coagir a gostar dela, especulando
com a nossa faminta disponibilidade em nos re-humanizarmos através da fruição
de uma beleza tanto mais aliciante quanto mais ambígua na «virgindade civil» dos
seus legítimos materiais: as palavras.
E tanto mais poesia quanto mais ela –ambiciosamente – integra valores antigos,
revalorizando-os com novas noções e anexações da comunidade das imagens; da
grande comunidade das imagens destribalizadas.
É o caso deste livro de poemas de Sebastião Alba. Livro em que toda a exegese
deles – os poemas – não será mais do que restringir-lhe a poesia se tentarmos situála nos calabouços dos clássicos lugares-comuns de como a poesia é; como a poesia
deve ou deveria ser, ou como a poesia não é. Porque o sentido (válido) de uma
obra poética há-de analisar-se pelo seu intrínseco lastro lírico. E o seu Conteúdo
compromete-se com a viva circunstancialidade que caracteriza e define o Poeta, a
obra e o seu tempo. Que se identifica na atmosfera psicológica e telúrica; «que ao
ódio respondeu/ com o ardor legítimo do cântico/ e um afinco a razões / só
insubmissas,»; diz-nos Sebastião Alba.
Poeta de um género que para muitos não estará indigenamente identificado,
Sebastião Alba é, contudo, o poeta moçambicano que se quer na legítima cidadania
das emoções «sentidas» no plasma da sua «gramática» perfeitamente
nacionalizada pela vivência; pela liberdade libertada em Poesia. Um Sebastião
Alba que na sua genuinidade de expressão em português chama às coisas pelos
seus nomes, conferindo-lhes sempre o peso de alguma coisa.
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E dessa coisificação é que os verdadeiros poetas fazem o seu labor. Mas um
labor estético, o que exclui o virtuosismo intelectualista, o snob artesanato de
estante. E então nos ocorre que Sebastião Alba é um belíssimo poeta, um poeta
maiúsculo. Ler-lhe os poemas é efectivar um ansioso redescobrimento da nossa
própria sensibilidade. Uma sensibilidade redespertada pelo habilíssimo alerta dos
seus silogismos ( «um laivo incendiando as espirais do rasto»); as suas coacções
solidárias («fragmentados dos gestos e dos modos/ que ousámos ter quando
tivemos roupas») ou com as alegrias pungentes «Conto as anedotas que oiço/
noutras reuniões,/ aos meus amigos de subúrbio, / os menos designados. E nenhum
ri,») em que o poeta nos desarruma o vetusto mobiliário do nosso rés-do-chão
mental e nos propõe que o remobilemos consoante o nosso lugar e os nossos
haveres e sem os receios inculcados desde a infância. Uma infância mentida;
mistificada.
Sebastião Alba faz as palavras não terem outra pátria que não seja o país sem
fronteiras do poema. Poesia no jogo de metáteses, o poeta Sebastião Alba assume
com ela uma leveza, uma depuração, um linearismo de sintaxe que é a contensão
do ritmo em que a sua poesia não exorbita de um estilo sóbrio mas simultaneamente é um luxo natural «nessa disjunção o istmo da poesia») como certas pedras
preciosas, certas plumagens de aves, certas escamas de peixes, certas pétalas de
flores, certos poentes e certas alvoradas.
Estamos plenamente com Sebastião Alba quando renega a unidade isolada, mas
exige para o homem que sonha «os espaços aéreos de países castos». Exige, mas
consciente de que no Universo humano das realidades acontecem as «Palavras de
ponta e mola/ que anavalham (…) /, a reflectir o âmago / das sombras».
Em Sebastião Alba reencontramos um lirismo nuclear, uma pureza, uma
sublimação dos vocábulos desarmados dos seus conteúdos pejorativos, dos seus
convencionais fetiches burgueses quando nos assevera que «fornicamos /
para que alguém nos renda». Neste « fornicamos», Sebastião Alba restitui ao
vernáculo a inocência obrigatória e desmistificada no verso e destrói o tabu da
obscenidade porque a palavra necessária nunca é obscena. As palavras gratuitas,
essas sim. Como os actos.
Ou então, e outra vez, quando Sebastião Alba nos diz que «o sexo a expende»,
o poeta não apela ao sentido eventualmente concupiscente da frase mas a um
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implícito universo dinâmico, criador; reprodutivo. Assim como Sebastião Alba
não está indiferente ao espectro da guerra. E faz-lhe o libelo nesta
admirável imagem, horror sintetizado na angústia da «incomunicabilidade das
casas/ sob os bombardeiros».
Utilizando a riqueza das palavras como um utensílio precioso, mas não um
artigo de luxo, Sebastião Alba faz poesia luxuriante de ternura. Uma ternura
sensualística no léxico adornado com a magnífica concisão só possível quando o
poeta possui o requinte sensual de cada significado no mágico mundo
das palavras.
O mundo das palavras onde o homem se define como seu servo ou o seu deus.
O que nos levaria à iconoclastia perdoável de chamar aos verdadeiros poetas como
é Sebastião Alba: os grandiosos deuses humildes da palavra.
JOSÉ CRAVEIRINHA – 1973

Referências |
Alba, Sebastião (1981). O RITMO DO PRESSÁGIO. Maputo: INLD.
Sebastião Alba | Biografia | Portal da Literatura
https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=269

Albas
by Sebastião Alba
«Organizado por Maria de Santa-Cruz, este volume é uma colecção póstuma e fragmentária
do espólio do poeta Sebastião Alba (1940-2000). Cabem nele "cartas, poemas, bilhetes,
rascunhos, crónicas, pensamentos, irónicas meditações" que o poeta de "A Noite Dividida"
dispersou por familiares e amigos e que Maria de Santa-Cruz organizou por afinidades
temáticas em sete capítulos "ou Livros (como S. Alba mais gostaria)".»in goodreads | books

goodreads | books
“Dinis Albano Carneiro Gonçalves, cujo pseudónimo é Sebastião Alba (Braga, 11 de Março de 1940 - 14 de
Outubro de 2000 (60 anos), foi um escritor naturalizado moçambicano. Pertenceu à jovem vaga de autores
moçambicanos que vingam na literatura lusófona.
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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:
Sumo de caju e açúcar.

MODO DE PREPARAR:
Sumo de caju, açúcar o mesmo peso, deixa-se cozer lentamente, e vai-se tirando a
espuma, que vem ao cimo do tacho, cozendo até ficar em ponto de lágrima.
Nota: Faz bem à bronquite; e na 2.ª infância faz muito bem ao desenvolvimento
do esqueleto. É como se fosse mel de abelha.■ 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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Afonso Jubilot Malaquias Domingues©1949, Faro, Algarve: Portugal.
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Tiozinho, sobrinho e sobrinha.
Faro, Largo do Repouso;
Férias da Páscoa:
Algarve, Portugal, 1949.

FOTO LEGENDA: Como três irmãozinhos posando para o Pai: - Zezinho, Quitiano, Fatinha, sorriem
diante da câmara. Pois, quem dispara o click –, não é só o Pai (e cunhado)… É a ternura que lhe dita o
enquadramento – “Agora não riem! Não se mexam!”… E feliz fica, porque o sol, o elemento que faltava,
saiu das nuvens e veio selar o momento. | Fotografia original de meu Pai, Afonso Jubilot Malaquias
Domingues – 1949. ■ Myriam Jubilot d´ Carvalho in Memórias.
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psicoterapia ao alcance de todos | saúde mental | link
As "re (lações) des sociais" são um tema fundamental na nossa sociedade que vive,
atualmente, numa correria virtual desenfreada.
Quando a realidade virtual se confunde com a realidade...é um texto síntese que
pretende chamar a atenção para este fenómeno.

Referência |
Drª. Fanisse Craveirinha | O Canto da Psicologia
https://eufacopsicoterapiaegosto.blogspot.com/2018/01/quando-realidade-virtual-seconfunde.html?fbclid=IwAR2G1Nh32i-zI27AAp2BOPrA1wclGcCr0atfxSRbgNLzJ2qyVIU2jcJK_7U

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 16/02/20, Edição nº 12 – Pág. 17/29

edição d’autor
VuJonga textos

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 16/02/20, Edição nº 12 – Pág. 18/29

Adelto Gonçalves© | Letras | 03/02/2020
I
O poeta Cesário Verde (1855-1886) teve uma vida breve, mas viveu o
suficiente para produzir uma obra que até hoje fascina críticos e leitores de bom
gosto. Essa obra, que andou por muito tempo dispersa, agora pode ser encontrada
em um só livro por iniciativa de um professor, crítico literário, poeta, romancista
e contista brasileiro, Ricardo Daunt, autor de Obra Poética Integral de Cesário
Verde, publicada em Portugal em 2013 pela Dinalivro, de Lisboa, depois de ter
sido lançada no Brasil em 2006 pela Landy Editora, de São Paulo, em edição (hoje
esgotada) que teve o apoio do Instituto Português do Livro e das Bibliotecas.
Profundo conhecedor da obra do poeta, Daunt é autor da tese de
doutoramento “Cesário Verde: um trapeiro nos caminhos do mundo”, defendida
em 1992 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da
Universidade de São Paulo (USP), trabalho revisto em 1993, com um novo título:
“Cesário Verde: um poeta no meio-fio do paraíso (estudo literário)”. Ao reunir a
produção poética (na íntegra e sem falhas) de Cesário Verde, Daunt preparou
também uma tábua cronológica que procura reconstituir o que teria sido a vida do
poeta, ao mesmo tempo em que assinala os principais fatos acontecidos em
Portugal e no mundo durante os 31 anos de sua curta existência.
Do livro constam ainda cartas pessoais escritas pelo jovem poeta a amigos e
outras comerciais do tempo em que trabalhava na loja de ferragens do pai, que
estava situada à Rua dos Fanqueiros, na Baixa Pombalina, em Lisboa, e, mais
tarde, a partir de 1874, numa propriedade rural da família em Linda-a-Pastora.
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É de se ressaltar que da biografia do poeta já se havia ocupado o bibliófilo
João Pinto de Figueiredo (1917-1984), autor de Álbum de Cesário Verde (1978),
com fotografias e cartas inéditas do poeta, e A vida de Cesário Verde (1981).
Ricardo Daunt, na apresentação que escreveu para a própria obra, observa
que a produção poética de Cesário Verde antecipa Henri Bergson (1859-1941) e
Edmund Husserl (1859-1938), “pois toda ela se fundamenta na bipolarização da
vivência intencional, e que no entanto também se encontra questionada pelo caráter
transrealista do poeta que almeja a transcendência, a dimensão do absoluto”. Em
seguida, observa que Cesário Verde, à maneira do individualismo de Friedrich
Nietzche (1844-1900), formula um solitário herói andarilho, “testemunha de um
mundo em transformação radical”, ao lado de um humanitarismo proudhonista que
o leva “a atentar para as questões contingenciadas pela condição imanente”.
Para Daunt, Cesário Verde, embora tenha sido pouco lido e muito pouco
compreendido em sua época, não só revolucionou a poesia portuguesa “com um
timbre e intensidade raros no Portugal do século XIX”, como tornou-se um
precursor da poesia que seria praticada no país no século XX, a ponto de ter sido
reverenciado pelos modernistas. Basta dizer que Fernando Pessoa (1888-1935) o
considerava um mestre e que reflexos de sua obra são sentidos em peças poéticas
dos heterônimos pessoanos Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Bernardo Soares,
que, inclusive, chegam mesmo a citá-lo em seus poemas.
Na verdade, o seu estilo impressionista, perpassado por motivos prosaicos,
difere de tudo o que se conhecia por poesia no Portugal do século XIX, como se
pode constatar pela leitura deste excerto do poema “Nós”, publicado em 1884 na
revista A Ilustração, de Paris, e que reproduz o ambiente de terror vivido em
Lisboa por ocasião da epidemia de cólera:
Foi quando em dois verões, seguidamente, a Febre/ E o Cólera também andaram na
cidade, / Que esta população, com um terror de lebre, / Fugiu da capital como da
tempestade. / Ora, meu pai, depois das nossas vidas salvas / (Até então nós só
tivéramos sarampo), / Tanto nos viu crescer entre uns montões de malvas / Que ele
ganhou por isso um grande amor ao campo! / Se acaso o conta, ainda a fronte se
lhe enruga: / O que se ouvia sempre era o dobrar dos sinos; / Mesmo no nosso
prédio, os outros inquilinos / Morreram todos. Nós salvamo-nos na fuga. (...).
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II
Cesário Verde, filho do lavrador e abastado comerciante e ferrageiro José
Anastácio Verde (1813-1888) e de sua mulher Maria da Piedade David dos Santos
(1821-1890), estreou na literatura, aos 18 anos de idade, publicando versos no
Diário de Notícias, de Lisboa. Entre 1874 e 1875, publicou vários poemas em
outros jornais e revistas e passou a fazer parte da confraria que se reunia no café
Martinho, frequentado por António Gomes Leal (1848-1921), João de Deus (18301896), Ramalho Ortigão (1836-1915) e Eça de Queiroz (1845-1990), entre outros
literatos.
Foi atacado no jornal Diário Ilustrado, respondendo com uma sátira.
Ramalho Ortigão criticou-o sem entendimento e com arrogância. Durante o ano de
1876, publicou com menos frequência e nos anos que se seguiram continuou a ser
alvo de mais críticas e maior incompreensão. Em 1880, publicou “O Sentimento
dum Ocidental” em “Portugal a Camões”, número especial do Jornal de Viagens,
do Porto, no âmbito das comemorações do tricentenário da morte de Luís de
Camões (c.1524-1580).
Em 1877, começou a apresentar sintomas de tuberculose pulmonar, doença
que já tinha levado a sua irmã Maria Júlia Verde (1853-1872) e posteriormente seu
irmão Joaquim Tomás Verde (1858-1882). Em 1885, o seu estado de saúde
começou a agravar-se, vindo a morrer em 19 de julho de 1886. Em 1887, Silva
Pinto (1848-1911) publicou O Livro de Cesário Verde, reunindo seus poemas, com
uma tiragem de 200 exemplares, que não chegaram a ser postos à venda.
III
Ricardo Daunt é doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela
Universidade de São Paulo (USP), com dois pós-doutorados realizados fora do
Brasil. Um deles sobre o Modernismo de Portugal, que resultou em vários
trabalhos sobre a revista Orpheu, lançada em 1915 por um grupo liderado por
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro (1890-1916). O outro sobre Thomas
Stearns Eliot (1888-1965) e Fernando Pessoa, que resultou em T. S. Eliot e
Fernando Pessoa: diálogos de New Haven, ensaios (São Paulo, Landy, 2004).
Foi professor na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e na Universidade
Federal do Rio Grande Norte (UFRN) e professor visitante na Yale University
(EUA). Como ficcionista escreveu O romance de Isabel (São Paulo, Novo Século,
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2013), terceiro volume de uma trilogia que começa com Manuário de Vidal
(Codecri, 1981) e prossegue com Anacrusa (Nankin, 2004), e Migração dos Cisnes
(São Paulo, Global, 2010). Tem concluído um novo romance: Adamastor Finkel:
entre a sombra e a luz. É co-autor do romance A muralha da China (São Paulo,
T.A. Queiroz, 1982), em parceria com Álvaro Cardoso Gomes.
Publicou ainda os livros de contos Juan (Rio de Janeiro, José Olympio,
1975), Homem na prateleira (São Paulo, Ática, 1979), Endereços úteis (Rio de
Janeiro, Codecri, 1984) e Poses (São Paulo, Via Lettera, 2005) e os livros de
novelas Grito empalhado (Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1979) e Blake
versus Claude (Porto Alegre, Mercado Aberto, 1990), entre outras obras. ■ Ad.G.
______________________________
Obra Poética Integral de Cesário Verde (1855-1886). Texto definitivo, com organização, apresentação, tábua
cronológica e cartas reunidas por Ricardo Daunt. Lisboa, Dinalivro, 258 págs., 2013, 16,96 euros.
______________________________

Reprodução: lagash.blogs.sapo.pt
Cesário Verde (1855-1886): um poeta
na contramão de seus contemporâneos
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VuJonga – edição literária de autora 2016 / 2020 e-Livro |
Silvya Gallanni: Fragrâncias Poéticas | HAiKAiS |Poetic Fragrances |
https://rl.art.br/arquivos/6851021.pdf
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edição d’autora
VuJonga textos
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Kraveirinya© Silk-screen, Lisbon 1990

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 16/02/20, Edição nº 12 – Pág. 25/29

JC / Kraveirinya© silk-screen, Lisbon 1990, entitled:
«To Frederico Fellini and Hello to Ousmane Sembène»

edição d’autor
VuJonga textos
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Eu recomendo |
"Judy" (2019) – e "Parasitas" (2019). Este último filme está
baseado (na primeira parte e sem dar créditos) no conto de Lima
Barreto (1881-1922) – "O homem que sabia javanês". Mas, a
segunda parte é surpreendente. Um filme que transita pelos 5
géneros dramáticos: comédia, melodrama, drama, tragédia e
farsa. Vale a pena ver.■ Mª Auxílio S. P. 02/02/2020 [México].
Mª Auxílio S. P. | *UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.

ANEXOS | Links de Vídeos e PDF |
JUDY - MUITO ALÉM DO ARCO-ÍRIS (2020)
Novo Trailer LEG com Renée Zellweger
https://www.youtube.com/watch?v=J4qOeZ66lPw

'O homem que sabia javanês' | Lima Barreto
http://objetivo.br/arquivos/obras_literarias/Lima_Barreto/javanes_e_outros_contos.pdf6

Lima Barreto (1/2) - De Lá Pra Cá - 03/04/2011
https://www.youtube.com/watch?v=M4roOVqpotY

Afonso Henriques de
Lima Barreto (1881-1922)

PARASITA (2019) | ‘Gisaengchung’…
filme coreano de Bong Joon Ho |
‘Todos desempregados, Ki-taek e sua
família se interessam particularmente pelos
ricos e glamourosos parques residenciais.
E acabam por se envolver em um incidente
inesperado.’| Tradução livre da sinopse da imdb.
Parasite [Official Trailer] – In Theaters October 11, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=isOGD_7hNIY
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RUMO PORTUGAL

LAGUTROP OMUR

317 329 67 6 43 9
Noves fora 6
RESPOSTA |
Multidão
de vida fechada,
como mar interior.
Na simbologia pitagoriana, a ausência
dos números 5 e 8 na frase, simbolizam
deficiência na saúde, o nº 5, e pouco
espírito de economia no nº 8.

1 2
AB
J K
ST

3 4
C D
L M
U V

5
E
N
W

6 7
F G
O P
X Y

8 9
H I
QR
Z
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Ligações online de VuJonga cadernos literários... 2019/2020.
Revista digital ilustrada, actualizada, made in CPLP | fundada por:
João Craveirinha (CLEPUL); Silvya Gallanni (RL); Mª de Fátima Oliveira Domingues (CLEPUL).

VuJonga 01 – cadernos literários | 1º Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847218.pdf
VuJonga 02 – cadernos literários | 08 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847228.pdf
VuJonga 03 – cadernos literários | 15 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847230.pdf
VuJonga 04 – cadernos literários | 22 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847233.pdf
VuJonga 05 – cadernos literários | 29 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847238.pdf
VuJonga 06 – cadernos literários | 05 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6847853.pdf
VuJonga 07 – cadernos literários | 12 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6847855.pdf
VuJonga 08 – cadernos literários | 19 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6847856.pdf
VuJonga 09 – cadernos literários | 26 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6851143.pdf
VuJonga 10 – cadernos literários | 02 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6856528.pdf
VuJonga 11 – cadernos literários | 09 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6862114.pdf
VuJonga 12 – cadernos literários | 16 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6867013.pdf
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Dona Cacilda da Conceição [Gastronomia]; Poetisa Myriam Jubilot d’ Carvalho;
Dra. Mª de Fátima Oliveira Domingues [Licenciatura Filologia Românica]
Dra. Fanisse Craveirinha [Mestrado Psicologia Clínica];
Cronista Silvya Gallanni; Professor Doutor Adelto Gonçalves [pós-Doutor];
Pintor Mphumo Kraveirinya [Artwork & Layout].

