Cine-Clube | páginas 31-32 | Profª María Auxílio da UNAM
mais destaques nas páginas seguintes em

'Sol do Rio Tejo' - foto de Silvya Gallanni © 2016
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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.
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1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX
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Aliás Marcelino dos Santos, aliás Lilinho Micaia.
1929 Maio 20 | 11 Fevereiro 2020.

Do outro lado do chão, raízes mergulham
Em tua boca cheia de recolhido canto.
Ias da residência ao escritório
Lajeando as sílabas.
Vozes de indignação e de alerta
Enrolam-se já sob a língua
Que um aprazimento acomoda.
Mas compendiam teus sonhos para os filhos
e, de mãos dadas, passam com eles para além do arco-íris.
Para trás, o céu de que a humidade escorre
Por sobre os ossos ilegíveis.
in Sebastião Alba | Livro III, 1981, 83.
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“Tio” Kalungano | como eu lhe
chamava no trato pessoal no exílio, 1967 a 1972…

Foto aos 18 anos | in Jornal ‘O
Brado Africano’ da Associação
Africana de Lourenço Marques, de
16 Janeiro 1960. Moçambique.

Independentemente do que se possa questionar
do valor do Poeta Kalungano, o seu nível
vanguardista é inquestionável. Pois, o jovem
estudante em 1947, à chegada a Lisboa, já possuía
consciência política muito anterior ao período pós-colonial da Conferência de Bandung (1955). Na
sua essência do ser e estar, era o Poeta Kalungano
que albergava a figura do futuro político, Marcelino
dos Santos (1929-2020). Seria o ‘Primeiro
Moçambicano’ a emergir politicamente na Europa.
Em França, a partir de 1951, foi “protégé” de
Georges Marchais (1920-1997). Conheceu grandes
nomes das artes como Wilfredo Lam (1902-1982),
da literatura mundial como Jean-Paul Sartre (19051980) e Simone de Beauvoir (1908-1986), e o poeta
Nicolas Guillén (1902-1989).
“Persona non grata” em França por pressão de
Salazar, sai de Paris em 1959. Convidado, esteve na
China – R.P.C., onde foi recebido por Mao-TséTung (1893-1976). Conheceu Ho-Chi-Min (18901969) do Vietname, que dirigiria a maior derrota a
um exército norte-americano na sua História, além
das infligidas aos franceses e japoneses.
Mais tarde, Kalungano vive em Marrocos (1961)
com a então companheira francesa, e depois em
Tanganhica (Tanzania) a partir de 1962 a 1975.
Dez anos antes, em Lisboa, com os estudantes
Amílcar Cabral filho de cabo-verdianos, nascido na
Guiné-Bissau, e Agostinho Neto de Angola, tentam
mobilizar politicamente futebolistas africanos das
colónias
portuguesas,
em
particular
de
Moçambique e Angola, que chegavam a Portugal.
Matateu de Moçambique foi um deles, em
Setembro de 1951. ■ ©Coordenador JC.
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11 Março 1940 – 2.000 Outubro 14
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]

Vide edição anterior |

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 23/02/20, Edição nº 13 – Pág. 10/35

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: Uma Lagosta grande ou 1 kg de Camarão; 1kg de tomate; 6
gemas; 150 gramas de presunto; duas cebolas médias; 1 cálice de vinho do Porto;
7,5 dl de leite [gordo]; 3 colheres de sopa de farinha [de trigo] bem cheias,
margarina e azeite q.b. [quanto baste].
MODO DE PREPARAR:
Faz-se um refogado com as cebolas, azeite e margarina.
Quando a cebola estiver loura junta-se o tomate cortado e apura-se, juntamente
com o camarão ou lagosta e o presunto cortado em cubos. Passa-se o molho pelo
«passe-vite». É preciso que fique uma pasta consistente. À parte faz-se um molho
branco bem grosso. Por fim reúne-se tudo – o tomate, o creme, o marisco, o
presunto aos bocados, o vinho do Porto e as gemas. Vai ao forno em pirex untado.
Polvilha-se de pão e queijo ralado. Forno bem quente. ■ Cacilda da Conceição
Dias C. (in Revista Moçambique – D.A. nº 8 | ? | Lourenço Marques anterior a 1975)
Nota: Para quem não coma presunto substitua-se por salmão defumado, 150gr.

Referências iconográficas | Marisco de Moçambique.
https://www.frip.pt/pt/marisco/
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"O Fundo de Fomento Cultural (FFC) é um fundo autónomo, criado em
1973 no âmbito da então Direcção-Geral dos Assuntos Culturais,
regendo-se actualmente pelo Decreto–Lei n.º 102/80, de 9 de Maio,
com as alterações introduzidas pelo Decreto–Lei n.º 114/87, de 13 de
Março." in | http://www.gepac.gov.pt/.../fundo-de-fomento-cultural...

QUEM É O RESPONSÁVEL? | a quem cabe responder?
Existe uma PENSÃO de apoio que o Estado Português por bem atribui a artistas
e intelectuais em má situação financeira:
A Pensão de Mérito Cultural por Carência Económica, escalões de A; B; C.,
equiparada a pensões menores, letra H na declaração do IRS.
É uma pensão mínima, mas culturalmente necessária e essencial. Por razões que
não compreendo, essa pensão não é entregue no mês de Janeiro, e é entregue
juntamente com a do mês de Fevereiro, e mesmo assim com atraso algumas vezes.
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Ora, tanto quanto pude saber, este mês de Fevereiro, 2020, já vai em meio, e há
pessoas que ainda não as receberam...
Os Beneficiários dessa Pensão, em geral, são Artistas e Intelectuais. É fácil a
vida correr mal a essas pessoas. Em geral, são mal compreendidas:
É preciso compreender o funcionamento do cérebro de grandes artistas:
O seu cérebro Produz Arte, Produz Formas e Cores, Produz Pensamento, Produz
Sons! Não pode ocupar-se de outras matérias, porque nasceu a transbordar de
actividade que só funciona num só sentido!
Quantos Artistas morreram de fome?
Modigliani, Van Gogh... CAMÕES...
Jean-Jacques Rousseau sobreviveu porque foi patrocinado por uma grande
dama que lhe concedeu uma habitação na sua vasta propriedade... Balzac
conseguiu sobreviver porque finalmente casou com uma aristocrata abastada...
etc...
Actualmente, o Estado Português tem de se debruçar sobre as condições em que
sobrevivem estes cidadãos fazedores de diversificação cultural!
Alguém disse que "Os Artistas são a Alma de um Povo". São a Alma, a
Consciência de um Povo que registam o presente para o futuro – em Música,
Dança, Literatura, Teatro, Pintura, Escultura ou Fotografia.
Não podemos viver sem Alma, sem Consciência, sem Reflexão.
...E o drama deste atraso repete-se Todos os Anos!
Para terminar, recordo: Tanto as Ditaduras de Esquerda como as de Direita
rejeitam e perseguem os seus Artistas e Intelectuais... Mas... ignorá-los, vai dar
ao mesmo! ■ ©Myriam Jubilot d’Carvalho.

Fotos ©JC / MK | 18.06.2011 «Lisboa: da Rotunda do Marquês… Picnic pela Avenida da Liberdade»
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ANEXOS |
«Subsídio de Mérito Cultural»
«Pelo Decreto-Lei n.º 415/82 de 7 de Outubro, o Ministério da Cultura ficou autorizado a
conceder, através do Fundo de Fomento Cultural (FFC), subsídios a artistas e autores carecidos
economicamente, que pela sua obra revelem mérito cultural.
A atribuição do subsídio depende, cumulativamente, da verificação do mérito do artista ou do
autor e da sua comprovada situação de carência económica.
O mérito cultural é apreciado por uma comissão composta por 5 membros, 4 dos quais
nomeados pelo Ministro da Cultura e 1 pelo Ministro da Segurança Social e do Trabalho.
Pelo Ministro da Cultura são fixados os critérios de carência económica necessários à
atribuição do Subsídio.
A apreciação do mérito só é levada a cabo após a verificação da situação de carência
económica do artista ou do autor.
Os subsídios atribuídos são abonados enquanto persistir a situação de carência económica do
artista ou do autor.»

Iconografia | data venia ©João Tuna

REFERÊNCIAS | FFC: sites e iconografia |
FFC – Fundo de Fomento Cultural |
http://www.gepac.gov.pt/fundos-culturais/fundo-de-fomentocultural.aspx?fbclid=IwAR2XDWcJshgo2Z5Jd_NA2R-cDfC4AdQi3Q0tsnYWd2T0TVHPAjTgLMdAdWA

GEPAC – Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Cultural |
http://www.gepac.gov.pt/?fbclid=IwAR2ENjgqT-tZBNJJPEB5uH1eHIH5KRBpjjiooepv7rrT1GdiNcQJcz64R8
Subsídio de Mérito Cultural |
http://www.gepac.gov.pt/_gepac/fundo-de-fomento-cultural/subsidio-de-merito-cultural.aspx
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psicoterapia ao alcance de todos | saúde mental | link
É cada vez mais natural para as novas gerações, preferirem o consumo de
produtos digitais e, quanto a isso, sabemos hoje, não adianta fugir. Todos nós...
pais, educadores, avós, professores e até terapeutas usufruímos dos benefícios da
era virtual e já nos rendemos à realidade do log in versus logo existo.
Contudo, na era das selfies e das redes sociais, há um tema que pouco
conhecemos e temos receio de aprofundar, até porque, às vezes dá muito jeito que
haja sossego e silêncio por um certo tempo…
- “Para vê-lo sossegado dra., só quando está a jogar.”
Mas afinal porque são os jogos online atrativos para as crianças e como
conseguem mantê-los tão concentrados e focados?
Já ousou sentar-se ao lado de uma criança e atrever-se a entender o que está a
jogar? Fortnite, GTA, League of Legends, Counter Strike, DOTA, World of
Warcraft, APEX, Assassin's Creed, Final Fantasy, entre outros, apresentam-se
numa lista infindável dos designados online games que se dividem em algumas
categorias e que podem ser jogados em grupo ou individualmente.
Os gráficos e os cenários são mágicos, com cores e características visuais muito
apelativas. Alguns jogos retratam cidades modernas, outros tempos medievais,
arenas de batalha ou simplesmente locais abandonados onde a facilidade para
entrar em combate com inimigos é contextualizada. Na maioria dos enredos está
aliada a sobrevivência da personagem ou da sua equipa e a conquista de alguma
terra ou de um objectivo comum. A criação da personagem implica personificar
um terrorista, polícia, traficante, templário ou um estratega com determinadas
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habilidades e competências. Para dar maior capacidade e realismo é atribuído
numa fase inicial, um conjunto de recursos como por exemplo armas, que vão
possibilitar o desempenho mais eficaz da missão.
- “Dra. sempre que é hora de ir para a cama e lhe peço para parar de jogar
há gritaria lá em casa”.
Há três factores principais que ajudam a explicar o fenómeno e a adesão de
crianças cada vez mais novas à realidade dos jogos online, com este tipo de
características. A percepção de competência e o reconhecimento conseguido
através das conquistas e do objetivo alcançado dá às crianças um autoconceito
positivo naquela missão.
Por outro lado, a possibilidade que é permitida nos jogos para pensar com
autonomia e independência é fundamental no estímulo da capacidade criativa e
muito desejada por qualquer criança. Finalmente, os jogos online também são
peritos, quando exploram a dimensão interpessoal e relacional, porque criam o
sentimento de pertença e atribuem um status social de acordo com a performance
e o número de vitórias obtidas.
Pode então parecer que estamos diante de uma combinação perfeita e
encantada sem precedente, mas na verdade, nenhum jogo se aproxima da
satisfação profunda que a vida real e as ligações humanas produzem nas
crianças.
A competência obtida na execução de uma tarefa difícil ou da aprendizagem de
uma nova habilidade por conta própria é muito mais rica. A autonomia resultante
do jogo não consegue competir com a alegria da exploração da realidade, onde a
criança é livre para desvendar os mistérios do mundo e, o sentimento de pertença
experienciado nas equipas online não se equipara à segurança, ao afecto e ao amor
de um adulto que realmente a ama e se preocupa com ela independentemente do
modo como é.
Não podendo fugir da era da realidade virtual, podem os educadores estar
atentos a este fenómeno, limitando o tempo de jogo, criando regras em conjunto,
partilhando ideias sobre outros interesses, vigiando as horas de sono e de descanso,
prevenindo assim situações graves de dependência.
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É indispensável privilegiar actividades que impliquem criatividade, autonomia,
descoberta, aquisição de novas habilidades onde o reconhecimento, o fazer em
conjunto e a cooperação são palavras de ordem.
Os jogos simulam e tentam recriar a realidade, mas não podem substituir nem
ter a relevância do experienciar necessário que a vida impõe a qualquer criança.
A vida real não é um jogo… ■ ©Fanisse Craveirinha.

Fontes das imagens e vídeo |
https://www.youtube.com/watch?v=_-fjfUTyMG8
https://www.esportsearnings.com/games
https://www.rockstargames.com/br/downloads/collection/3/series/5481
https://iconsshop.co.za/products/02e60bb7-8d2c-11e8-e13b-fde00b7bf8ec
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©

Adelto Gonçalves | Letras
I

Lançado em janeiro de 2001 pela Editora Gótica, de Lisboa, o romance
Jardins Secretos, de Manuela Gonzaga (1951), teve uma trajetória brilhante: além
de ter sido incluído no plano de ensino da Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa e da disciplina de Cultura Portuguesa da Universidade de
Georgetown, de Washington DC (EUA), agora culmina (se não for ainda mais
longe), para além de uma projetada reedição pela Bertrand Editora, com uma
tradução para o francês de Laure Elisabeth Collet em edição da Le Poisson Volant,
de Paris, seguindo o caminho de Imperatriz Isabel de Portugal, biografia
(Bertrand, 2012), que em 2019 foi saiu por aquela editora francesa sob o título
Isabelle de Portugal, l´Impératrice. Mais: Jardins Secretos de Lisboa, título que
passou a ter depois da segunda edição (2005), também está destinado a integrar
aulas numa universidade francesa.
O romance conta a história de Alice, uma mulher fragilizada e fotógrafa
desiludida, que conhece Jorge, pessoa de língua ferina e comportamento libertino.
A partir daí, começa uma história que a leva a descobrir uma outra cidade dentro
de uma Lisboa já conhecida, aquela que é vista apenas de fora, através do olhar de
um utente à janela de um elétrico.
Dessa maneira, Alice, uma rapariga que carrega uma história comum, pela
mão do amante, vai descobrir uma cidade subterrânea, que esconde por entre os
seus monumentos e prédios seculares, bordéis de muito respeito e “jardins
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secretos”, ou seja, locais de encontros furtivos onde reina a lascívia. Filha de um
fotógrafo, que também tivera o seu “jardim secreto”, ou seja, um pequeno estúdio
localizado ao Chiado, Alice começa assim a cumprir um percurso iniciático e a
descobrir os chamados segredos de Lisboa, que ficam numa região que vai do
Chiado à Baixa pombalina, dos Restauradores ao Largo de Camões, passando pelo
Cais do Sodré, Terreiro do Paço, Rossio, Praça da Alegria, Intendente, Avenida
Almirante Reis, Arroios, até a Alameda e arredores.
II
Em seu estúdio ao Chiado, o pai de Alice fotografara muitas mulheres,
inclusive uma jovem de nome Amália, de corpo escultural. Apaixonada pelo
fotógrafo, mas repudiada, Amália, desiludida, acabaria por mergulhar no abismo
da prostituição, passando a trabalhar num lupanar estabelecido no último andar de
um prédio da Praça da Figueira, eufemisticamente chamado de “salão”, dirigido
pela senhora Maria do Amparo, mais conhecida como madame Brigite, cafetina
famosa na noite de Lisboa aos tempos finais do salazarismo (1933-1974), por seu
comportamento “honesto”, pois repudiava as propostas para “que arranjasse
rapazes para entreterem homens e raparigas para divertirem mulheres”, sugestões
que seriam “feitas com a maior delicadeza, e vinham das mais altas esferas sociais”
(pag.209).
Aquela Amália, virgem, de 23 anos, acabaria por procurar a dona do
bordel disposta a se prostituir. Foi, então, que a cafetina vislumbrou a possibilidade
de ganhar muito dinheiro de uma só vez, leiloando a virgindade da rapariga, que
seria arrematada por Humberto Peixoto, um dos homens mais ricos de Angola,
que, desde 1961, tinha casa em Lisboa, na Avenida da República, um palacete
Prêmio Valmor, art déco, restaurado, além de magnífica casa na fazenda em
Kunda-dia-Baze, no distrito angolano de Malange, e que seria rico oficialmente
por causa do algodão, mas que, por detrás dos panos, extraía diamantes de
secretíssimos filões no continente africano.
Eis como a romancista descreve a primeira noite da rapariga no bordel:
“Amália sentiu que as forças a abandonavam. O cheiro poderoso de Humberto
escorraçava, poderosamente, todas as outras lembranças (...) “És tão bonita, és

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 23/02/20, Edição nº 13 – Pág. 24/35

tão bonita, és tão bonita”, disse ele, com aquela voz de recordação que ainda lhe
dobrava a vontade. Depois afundou-se. Amália gemeu de novo: “O amor é um
espaço escuro como a noite” – pensou, com uma tristeza imensa. E entregou-selhe sem resistir mais. E Humberto Peixoto, que pagou uma fortuna para a ter nos
braços, teve de fechar os olhos e pensar noutras para a conseguir abraçar. Da
legião de virgens que lhe desfilaram na memória, encontrou uma, a predileta, a
favorita, a que quase poderia ter amado, se soubesse o que isso era. Uma mucubal,
orgulhosa como uma rainha, e tão bela que até as chitas pareceram aceitá-la, e
que ele teve de devolver, dois anos depois, à família. Por se sentir cada vez mais
atraído por ela”. (págs. 284/285).
III
Escrito num estilo narrativo singelo e direto que só quem dedicou a maior
parte da vida ao jornalismo diário chega a alcançar, este romance surpreende por
apresentar um tema que, geralmente, é procurado por escritores homens. Mas
quem tiver a oportunidade de percorrê-lo de cabo a rabo vai confirmar o que disse
o romancista espanhol Eduardo Mendoza, em entrevista a este articulista, em
Barcelona, em janeiro de 1990, sobre a literatura praticada por mulheres, ou seja,
que elas escrevem de maneira distinta. De fato, nos dias de hoje, é difícil que um
romancista homem faça uma imagem que não seja conhecida. Já as mulheres
romancistas têm imagens próprias, outra sensibilidade e outra forma de ver o
mundo e as coisas. É o caso de Manuela Gonzaga.
Como observa a professora Sílvia Chicó, na contracapa da segunda edição
da obra, este romance, de extensa profundidade psicológica, constitui um “retrato
com extremo rigor” da “geração da guerra colonial da passagem da ditadura para
a liberdade”, ou seja, a própria geração da autora. Responsável pela inclusão do
livro no plano de ensino da Faculdade de Belas Artes, de Lisboa, a professora
destaca a construção de sua trama narrativa “sofisticada e original”, bem como a
estrutura do romance, resultado de uma imaginação incomum e de uma rara
capacidade metafórica. Está dito tudo.
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IV
Nascida no Porto, onde viveu até os 12 anos de idade, Manuela Gonzaga, em
companhia da família, viveu em Moçambique e Angola. E logo começou uma
carreira de jornalista na redação do Jornal de Notícias, da antiga Lourenço
Marques, hoje Maputo. Em Luanda, trabalhou na revista Notícia, até que se mudou
para Lisboa, onde cumpriu uma trajetória que incluiu os principais meios de
comunicação de Portugal, como os jornais Correio da Manhã, Público e O País e
as revistas Marie Claire e Pais, entre outros. Atuou também no Telejornal e no
programa Bom Dia Domingo da Rádio e Televisão de Portugal (RTP). Desde 2000,
dedica-se à investigação e à escrita em tempo integral, colaborando pontualmente
na imprensa portuguesa com crônicas e artigos.
Mestre em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa e
doutoranda em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da
Universidade Nova de Lisboa, é investigadora associada ao Centro de História
Além-Mar (CHAM) da Universidade Nova de Lisboa. Desde 2000, tem se
dedicado a escrever biografias. Além de Imperatriz Isabel de Portugal, que conta
a história daquela que era considerada a mais bela mulher do seu tempo e que casou
com Carlos V (1500-1558), rei de Hispânia e imperador do Sacro Império
Romano-Germânico, Manuela Gonzaga escreveu Maria Adelaide Coelho da
Cunha: “doida não e não” (Lisboa, Bertrand, 7ª ed., 2009), que resgata a história
de uma herdeira do fundador e co-proprietário do jornal Diário de Notícias, presa
num manicômio por ousar contrariar o destino: em 1918, mulher rica de 48 anos,
trocou marido, filho e vida de luxo pelo seu motorista de 26 anos; e António
Variações, entre Braga e Nova Iorque, biografia (Lisboa, Âncora, 2006), que
aborda a vida e a obra de um músico-barbeiro que, precocemente desaparecido,
marcou a cena musical e social em Portugal na década de 1980.
É também ativista social, tendo envolvimento político em favor de causas
humanitárias, dos direitos dos animais e da natureza. Em 2015, anunciou sua précandidatura pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) à presidência da
República, mas desistiu por não conseguir a validação das 7.500 assinaturas
necessárias para a formalização da candidatura. Apesar da vida profissional intensa
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e da atividade literária, ainda encontrou tempo para constituir uma família que
inclui quatro filhos e três netos.
Com mais de 20 livros no mercado, entre as suas principais obras estão ainda
Xerazade, a última noite, romance (Lisboa, Bertrand, 2015); Moçambique para a
mãe se lembrar como foi, autobiografia, estudos coloniais (Lisboa, Bertrand,
2014); Meu único e grande amor: casei-me, comédia de costumes (Bertrand,
Círculo de Leitores, 2007); A morte da avó cega, contos (Lisboa, Planeta, 1998);
e O passado de Portugal no seu futuro. Conversas com o Duque de Bragança,
entrevistas (Lisboa, Textual, 1995). É também autora de livros de ensaios e de
literatura infanto-juvenil.
___________________________
Jardins Secretos de Lisboa, de Manuela Gonzaga, com apresentação da
professora Sílvia Chicó, 3ª edição. Lisboa: Âncora Editora, 509 págs., 21
euros, 2006. E-mail: geral@ancora-editora.pt
___________________________

Manuela Gonzaga: romancista
com uma imaginação incomum e
uma rara capacidade metafórica |
Foto: ©João Silveira Ramos.
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Foto mais recente de Waldete Cestari© cedida ‘probono’
especialmente para esta coluna |
instantâneo | texto e imagens | Silvya Gallanni.
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Foto histórica de Jorge Saggioro© cedida ‘probono’
especialmente para esta coluna |
instantâneo | texto e imagens | Silvya Gallanni.
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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

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

edição d’autor
VuJonga textos
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Comentário | (…) “Parasita" (2019). Este (…) 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 Salado P. | *UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.

ANEXOS | Links de Vídeos e PDF |
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)

O homem que sabia javanês | Lima Barreto
http://objetivo.br/arquivos/obras_literarias/Lima_Barreto/javanes_e_outros_contos.pdf
6

PARASITA (2019) | ‘Gisaengchung’…
filme coreano de Bong Joon Ho |
“Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo
num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com
que o filho adolescente da família comece a dar aulas de
inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a
vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam
um plano para se infiltrarem também na família
burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras
necessários à ascensão social custarão caro a todos.”
Parasite [Official Trailer] – In Theaters October 11, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=isOGD_7hNIY
Poster e sinopse em português | http://www.adorocinema.com/filmes/filme-255238/
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RUMO BRASIL

O MENSAGEIRO NÃO É A MENSAGEM

LISARBOMUR

391 1 9 2 6 4 3 9
Noves fora 2
RESPOSTA |
Passado no Presente =
tendência isolamento.

Numa simbologia pitagoriana, as ausências dos números 5,
7 e 8, na contra-frase LISARBOMUR, simbolizariam
deficiência na saúde, o nº 5; falta de intuição, o nº 7; e fraca
economia, o nº 8. O número 9 em predominância reflecte
isolamento. O nº 3 e o 1, duas vezes: expressão e liderança,
modestas. E, fragilidade nos números 2 (na cooperação), 6
(na sociedade civil), e 4 (na dinamização de trabalho).
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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 13 – cadernos literários | 23 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6872116.pdf
VuJonga 12 – cadernos literários | 16 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6867013.pdf
VuJonga 11 – cadernos literários | 09 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6862114.pdf
VuJonga 10 – cadernos literários | 02 Fevereiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6856528.pdf
VuJonga 09 – cadernos literários | 26 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6851143.pdf
VuJonga 08 – cadernos literários | 19 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6847856.pdf
VuJonga 07 – cadernos literários | 12 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6847855.pdf
VuJonga 06 – cadernos literários | 05 Janeiro 2020
https://rl.art.br/arquivos/6847853.pdf
VuJonga 05 – cadernos literários | 29 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847238.pdf
VuJonga 04 – cadernos literários | 22 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847233.pdf
VuJonga 03 – cadernos literários | 15 Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847230.pdf
VuJonga 02 – cadernos literários | 08 Dezembro 2019
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VuJonga 01 – cadernos literários | 1º Dezembro 2019
https://rl.art.br/arquivos/6847218.pdf
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