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7223825.pdf (rl.art.br)
por THEO MPFUMU
Conversão e
moçambicanização –
uma reflexão sobre o
papel da religião nos
processos identitários.

by THEO MPFUMU
Conversion and
Mozambicanization –
a reflection on the
role of religion in
identity processes.
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Dra. Matulagy
Sulemangy
Craveirinha
Economista moçambicana de mérito,
ex-professora e especialista em estatística
demográfica. Esposa Corajosa e Mãe –
resistiu contra as adversidades políticas
de seu tempo sofridas em Moçambique
antes e depois da independência
do domínio colonial. Ainda jovem,
faleceu tragicamente. Deixou órfãos:
menino-bebé e menina, e um menino.
órfãos: um
uma
e
Mozambican economist of merit. Former teacher
andbebé,
expert
onmenina
demographic
um against political odds suffered on
statistics. Brave Spouse and Mother – resisted
Mozambique, before and after independence from colonial rule. Still young,
faleceu
anos de idade.
■
tragically died at the age of 31. She left two sons
andaos
one31daughter,
little orphans.
■ João Craveirinha, Jr.

FOTO MÁRIO

tia-avó Leta
Mphumo
Tembe

Tragicamente, nos deixou.
Partiu jovem, prematuramente.

João Crav. Matulagy tio Zé Antº
Avó Lilly
Gigi da Silva tia Orlanda tia-avó Julieta
Mphumo
Mabote
Maia

Família materna de João C. Jr. - Maputo - 12 Julho 1977 – Mozambique | South East Africa
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7223827.pdfl. (r art.br)
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Foto sem
retoque de
1973, aos
50 anos
de idade.
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receita do ©Chef Johnny
fotografia e grafismo de Silvya Gallanni©
INGREDIENTES
- 12 camarões graúdos
- Alho
- Gengibre
- Piri-piri
- Manteiga
- Limão
- Caldo de marisco
- Vinho branco
- Folhas de loro
(Não leva sal porque o caldo é
muito salgado)

- Com um garfo desmanche o caldo de
marisco no fundo da travessa. Deite os
outros ingredientes por cima.
- Coloque os camarões congelados
dispostos como na foto da travessa.
- Por cima dos camarões com um garfo
passe manteiga por cada camarão.
- Sem pressa e dos dois lados. Aos
poucos vá deitando o vinho branco,
meia xícara mais ou menos.
- Por último umas quatro folhas de
loro.
- Tape e deixe marinar por mais ou
menos duas horas.
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Numa panela coloque três medidas de leite de soja e uma lata de leite de côco
em pasta. Uma pitada de sal. Vá mexendo até ferver e ficar bem misturado.
Espere levantar fervura e coloque uma medida e meia de arroz.
Abaixe o fogo no mínimo. Mexa o arroz com um garfo e tape.
Depois de uns 20 minutos estará pronto.
Prepare uma salada de alface com pepino, tomate, azeitonas e castanha de caju.
Acompanhado com uma Sangria do Casal Garcia.
Aconchegue a refeição com uma chávena de Chá de Ceilão sem Açúcar
e um cálice pequeno de Licor Brandy-Mel / Dom Cristina. ■©JC
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LÍNGUA
"A nossa identidade é-nos dada pela língua. O resto é identidade
humana, normal, genérica. A identidade no sentido em que a
tomamos, como qualquer coisa de particular, uma voz que é só
nossa, que escutamos, é dada pela língua. Em segunda instância pela
escrita, pela memória escrita. Uma cultura é uma memória, qualquer
coisa que se está sempre a reciclar dentro do mesmo."
Eduardo Lourenço (1923-2020)
in Eduardo Lourenço em 40 frases | DNa, Diário de Notícias, 2003.

Data Venia

https://www.jn.pt/artes/eduardo-lourenco-em-40-frases-13095805.html
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Identidade – a Língua?
por Myriam Jubilot de Carvalho
Não vou tecer comentários sobre a obra de Eduardo Lourenço. Vou cingirme apenas à citação ao lado, que forçosamente está descontextualizada.
*
Se a Identidade se restringisse à Língua, apenas à Língua, que seria dos Países
Africanos que sofreram a colonização europeia, que tanto se opôs ao uso das
Línguas nativas? A Identidade é uma realidade mais ampla do que o uso de uma
dada Língua, certamente.
Se pensar na minha própria experiência de vida, vejo que a minha identidade
vem da infância, do meio onde fui criada. Vem das celebrações tradicionais que
vivi e com júbilo me entusiasmavam. Vem dos aromas que me inebriavam, e das
cores da paisagem que me enchiam os olhos de maravilha. Vem do sotaque próprio
da ‘minha terra’, onde a Língua se pronuncia como uma cantata. Vem da cor do
céu e do mar, de um azul sem igual.
São estas componentes da sensibilidade que formam a nossa “identidade”,
que determinam o sentimento da saudade quando nos ausentamos.
É claro que a Língua é o veículo da nossa estrutura mental. Mas se eu me
mudar para outro país, se eu tiver que me exprimir numa outra Língua? Serão
precisos muitos anos de permanência para que a minha Identidade se permita
deixar-se ajustar à Identidade desse outro lugar.
Dizermos que a identidade é a Língua, é dar eco indefinidamente à frase de
Fernando Pessoa que aparece por todo o lado, em pequenas tarjetas nos posts da
Net - “A minha pátria é a Língua Portuguesa”.
A frase será simbólica, não é para ser tomada à letra. Reduzir a identidade à
Língua, é usar um conceito abstracto e restritivo, apenas intelectual. Porque a
Identidade, acima de tudo, creio eu, tem a ver com os afectos.
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É por via dos afectos que os Emigrantes preservam as suas Línguas de
origem, as suas tradições. Por isso se diz que o Emigrante é o sujeito das três
mortes:
- morreu para o país natal, onde não vai regressar e mais dia menos dia será
esquecido,
- é um morto-vivo no país de acolhimento, pois é um desconhecido e à
chegada não tem relações com ninguém
- os seus filhos já não vão aprender a Língua dos Pais e vão desprezar as
tradições que estes mantêm...
Penso que só quem viveu a situação de Emigrante saberá avaliar o que seja
esse complexo afectivo e simultaneamente conceptual a que chamamos Identidade.
Aliás, Eduardo Lourenço saberia muito bem o que isso é, pois também viveu fora
do país, nos tempos da Ditadura salazarista.
Dizermos que a Língua é a nossa Identidade é, no entanto, revelador. Quando
em resultados de guerras de usurpação, países estranhos se assenhoreiam de outros,
o maior ultraje é a proibição do uso da Língua. Os países Europeus implantaram
os seus próprios idiomas nas suas colónias, de forma tão agressiva como o antigo
Império Romano impôs o Latim, a ponto de fazer esquecer as anteriores Línguas
nativas. Mas volto ao início desta crónica. Essa obnubilação não conseguiu ser
total – ficaram crenças e tradições. E a própria Língua adoptada sofreu, em todos
os casos, inúmeras alterações fonéticas e de estrutura gramatical que a fizeram, ou
continuarão a fazer, evoluir para uma nova realidade...
Em termos práticos e realistas, identificarmos Identidade e Língua continua
a ser, quanto a mim, uma definição ideológica. Onde ficarão todos os Imigrantes
que acorrem à Europa e se esforçam por se integrar nos países de acolhimento,
requerendo documentos legais, respeitando as Leis e aprendendo a Língua, mesmo
que com pronúncia estranha e um ou outro “erro” de gramática? A identidade,
concreta e real, quanto a mim, é a que vem exarada no Cartão de Cidadão. É essa
que nos igualiza, responsabiliza e solidariza a todos perante a Lei e perante o
Estado. E que vincula o Estado a reconhecer todos os cidadãos por igual.■

Myriam Jubilot de Carvalho
27 de Março de 2021
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LUSOFONIA: PROBLEMATIZAÇÃO DE CONCEITO.
E… nesse contexto de ‘Língua e identidade’ (pois se pensa em alguma
língua) – Aí Surge a Questão: - E… a dita Lusofonia de raiz europeia –
ibérica, como se enquadra… nos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa, em que os idiomas de identidade endógenos são nativos,
africanos, quer genéticos e culturais de raiz? ■ por João Craveirinha, Jr.
O ser humano é imitador de sons por natureza da necessidade de
comunicação… (também para sobreviver 4). Dessa comunicação surgirá assim a
cultura, quer de linguagem corporal, quer na articulação de sons que vão evoluindo
em idiomas. E a evolução ou extinção das línguas, vão surgindo pela influência de
outras formas de comunicação idiomáticas. Influências, que poderão ser
voluntárias por assimilação ou por domínio de outros povos que impõem as suas
formas de estar e de domínio a essas outras formas de comunicação encontradas
do OUTRO. A esse factor poderíamos chamar de hibridismo linguístico.
A nossa Lusofonia, nesse aspecto, poderá ser um paradigma de estudo de
caso de dualidade conflitual, latente, de ambiguidade simultânea – e de paixão por
necessidade de comunicação, mas também de rejeição ideológica por outros,
mormente, quando os parâmetros coerentes de vocabulário faltam no discurso do
locutor com um interlocutor… na transmissão e na recepção com menor ou maior
ruído nessa permuta, de discurso em movimento mais ou menos neutro.
Isto é, a deficiência ou pobreza desse vocabulário, pode gerar conflitos
causados por complexos, até em nativos da própria língua que poderão se sentir
ofendidos, e pior se do outro lado um não-nativo da cultura portuguesa demonstrar
maior capacitação do idioma português.
Por outro lado, a Lusofonia tem muito desses aspectos contraditórios em que
se confunde o “som-luso” ao se remeter a palavra para um stricto sensu num
conceito saudosista de epopeia marítima de conquista, como se fosse um favor aos
novos países cujos povos africanos por força-maior de comunicação adoptaram o
português como uma língua franca oficial. O motivo: a variedade linguística
nesses países antes colónias portuguesas. Na realidade, vendo de uma óptica de
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língua franca – o idioma português não colidirá com identidades locais, endógenas,
quer identidades genéticas, quer culturais. SE houvesse esse vazio do idioma
português, este seria preenchido por outra língua local de maior expansão ou pelo
inglês, francês e outras formas mestiças linguísticas de bases africanas, como o
crioulo; forro; lingala; swahili ou zulo, consoante as fronteiras geográficas.
Segundo o Padre missionário português, Armando Ribeiro, C.M. – “A
LÍNGUA É O MAIS LÍMPIDO ESPELHO DA ALMA DUM POVO.5”
(Ribeiro 1965, IV). Nesse pressuposto, que ‘Almas’ terão os povos africanos de
‘Língua Oficial Portuguesa’ na óptica de uma Lusofonia com sede em Portugal?
Finalizando, é um pouco como a citação atribuída ao pensador português,
Eduardo Lourenço: “A nossa identidade é-nos dada pela língua.”

PT | LÍNGUA VERSUS IDENTIDADE – ESTUDO DE CASO
E, nesse contexto de língua versus identidade, não só, mas também, a
tendência será o domínio que se tem dessa língua que nos definirá a nossa
identidade. Ainda que se domine outra língua, haverá sempre uma dominante que
definirá mais essa identidade de raiz linguística, geográfica – Ius Soli,6 não a
genética per se como tal. Porque cultura se aprende imitando.
Minha avó materna, Anna Lilly Mphumo (1900-1981), vivia connosco.
Percebia algo de português, mas recusava-se a falar esse idioma com os netos.
Fazia questão de misturar o seu shiJonga materno, ancestral, com o mínimo de
português. A sua identidade africana, genética e linguística, rejeitava a do colono
europeu como neta e bisneta directa de reis antigos africanos e baNto. A sua
Memorabilia estava ainda muito preservada – não diferenciava a LÍNGUA como
algo separado da sua CULTURA. Pois, esta, era também a sua Identidade
Genética herdada de seus antepassados africanos muito antigos saídos da África
Central, dos Grandes Lagos da ‘Montanha da Lua,’ que há milhares de anos
rumaram em direcção ao VuJonga (Sol nascente), na linha de horizonte do
imenso Oceano Índico, na região agora chamada de Moçambique.■
©João Craveirinha, Jr.
acrescentou a Dra. Fátima Domingues numa conversa culta e adulta sobre o tema – (parafraseando
o slogan da RTP2, com data venia).
4 Como

5 RIBEIRO,

Armando (1965). Gramática Changana (Tsonga). Uganda: Editorial ‘Evangelizar.’
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ENG | LANGUAGE VERSUS IDENTITY - CASE STUDY
And, in that context of language versus
identity, last, but not least, the tendency will be
the mastery of that language that will define our
identity. Even if another language is mastered,
dominated, there will always be a dominant one
that will further define this linguistic, geographic
identity - Ius Soli.,6 not genetics per se as such.
Because culture is learned by imitation.
My maternal grandmother, Anna Lilly
Mphumo (1900-1981), lived with us. She
understood some Portuguese words but refused to
speak that language with her grandchildren. She
made a point of mixing her ancestral maternal
shiJonga with a minimum of Portuguese. His
African, genetic, and linguistic identity rejected
that of the European settler as a granddaughter
and direct great-granddaughter of very ancient
baNto African kings. Her Memorabilia was still
very much preserved – she did not differentiate
LANGUAGE as something separate from her
CULTURE.
Since this was also her Genetic Identity
inherited from his incredibly old Central Africa
ancestors, from the Great Lakes of the 'Mountain
of the Moon,' which thousands of years ago
headed towards the VuJonga (rising Sun), to the
horizon line of the immense Indian Ocean, in
South East Africa – region now called
Mozambique. ■ ©João Craveirinha, Jr.
[John Kraveirinya, Jr.]
‘Solo ou sangue? Provavelmente os dois’
https://expresso.pt/sociedade/2017-02-28-Solo-ou-sangue--Provavelmente-os-dois
6
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Desconstruindo Fake News
VÍDEO “OPERAÇÃO REMOÇÃO DE PIOLHOS (1945)”

Citado como referente à pandemia gripal de 1918-1920 (consequência da 1ª
guerra mundial de 1914-1918), tem circulado nas redes sociais por telefone móvel
(WhatsApp), o vídeo anexo, intitulado ‘Delousing Operation (1945)’ [‘Operação
Remoção de Piolhos (1945)’] – e de “Localização Desconhecida / Pouco Clara.”
Em inglês – ‘Location Unknown / Unclear’… e no final da legenda - “isso parece
extremamente embaraçoso e desumano. ID DO FILME: 2151.01.” (‘- this looks
extremely embarrassing and dehumanising. FILM ID:2151.01’)
Pelas dúvidas suscitadas investigámos a partir do próprio vídeo dos arquivos
da ‘British Pathé’ e de outras fontes oficiais online. Porém, verificámos que no
final do mesmo vídeo surgem indicações técnicas elucidativas numa ‘claquete’
[Clapperboard 0:31 / 2:07]:

SC 58A SPX - G, M. L. GOV. 'COLOGNE” 30-5-45 MUTH
Vídeo no Youtube de 13/04/2014 | última visualização em 31 Março 2021.
Nesse âmbito, o referido vídeo dos arquivos da British Pathé (que inserimos
com data venia) reporta-se ao período de desinfestação generalizada em 30 de
Maio de 1945, em Colónia, na ocupada Alemanha recém derrotada.
Por prevenção à epidemia de tifo (consequência da 2ª guerra mundial), o
exército norte-americano dirigiu mega-operações sanitárias, com receio que a
epidemia alastrasse aos seus efectivos militares (conforme texto na página 22, em
inglês). A desinfestação foi feita com a pulverização das pessoas com DDT em
pó. Insecticida altamente tóxico, também utilizado para lavar retretes públicas e
outros locais de altos contágios por falta de higiene e profilaxia. É também
elucidativa a ilustração da página 22 - “DP BEING DUSTED WITH DDT” (DP ou
Pessoa Deslocada [de guerra] Sendo Limpa). ■ Redacção do VuJONGA
NB: DP = Displaced Person.

A / .”
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DATA VENIA

British Pathé

‘Delousing Operation (1945)’
“Location Unknown / Unclear. Various shots of the men delousing women, children
and men - they spray the powder over their heads and bodies. Women are fully
dressed and the men are spraying DDT over their hair, inside their open shirts and
up their skirts. Men are also fully dressed and powder is sprayed over their hair,
inside their shirts and into their open trousers. Cataloguer's note - this looks
extremely embarrassing and dehumanising. FILM ID:2151.01”
https://www.youtube.com/watch?v=fw4i5IfDtPI
Clapperboard: SC 58A SPX - G, M. L. GOV. 'COLOGNE” 30-5-45 MUTH
INSECTICIDE LOUSE POWDER Science Museum UK [insecticida de pó para piolhos]
https://coimages.sciencemuseumgroup.org.uk/images/658/large_1989_0167.jpg

Na página seguinte, excerto do “relatório militar” norte-americano elucidativo da
campanha de 1945 na Alemanha pós-nazi: “The Rhineland Campaign, 1945 The
Hard Winter” (capítulo XII) – obra descritiva e ilustrada (1975), do Dr. Earl F.
ZIEMKE. Prefácio do Brigadeiro-General James L. COLLINS, Jr.
https://history.army.mil/books/wwii/Occ-GY/index.htm#contents
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‘CAPÍTULO XII’
“A Campanha da Renânia, 1945”1
‘O Inverno Difícil’

‘CHAPTER XII’
“The Rhineland Campaign, 1945”1
‘The Hard Winter’

Source / Fonte:
ARMY HISTORICAL
SERIES
THE U.S. ARMY IN
THE OCCUPATION OF
GERMANY 1944-1946
By Earl F. Ziemke
Library of Congress Catalog Card
Number 75-619027

‘DP BEING DUSTED WITH DDT ‘ [DP Limpa com DDT]
“before their cases were diagnosed as typhus. By then they had infected several nurses and
others on the hospital staff. The second source was the Klingelputz prison where, owing to
overcrowding and neglect, the Germans did not detect the disease until after it had passed
from the prisoners to the guards and been carried outside the walls. Having seen at first hand
what the disease could do, the army and army group G-5's reported that they could not
prevent its spread to the troops with the resources they had, and SHAEF issued orders making
public health a command responsibility and the concern of all US medical officers in
Germany. SHAEF also began shipping in enough vaccine to inoculate all displaced persons.
ETOUSA, charged with maintaining the communications zone across France, set up
a cordon sanitaire on the Rhine from the Netherlands to the Swiss border and allowed no
civilians to cross without an examination and DDT dusting. Persons going west into France
were dusted with DDT at the border control stations. At the end of the month authorities were
far from certain that the disease was being stopped. Cologne still had 185 suspected cases,
and there was no way to isolate carriers among the displaced persons, short of “
[196]
1
The Rhineland Campaign, 1945
https://history.army.mil/books/wwii/Occ-GY/ch12.htm
Segunda Guerra Mundial: Remoção de Pessoas Deslocadas, Schwabisch Gmund, Alemanha (29 de maio de 1945)

WW2: Delousing of Displaced Persons, Schwabisch Gmund, Germany (May 29, 1945)
https://www.youtube.com/watch?v=CiLgJQ-VdW4
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ipsis verbis via Facebook
A circular nas redes sociais em Março 2021.
“Moro em […], e estou vivendo o isolamento social da Covid-19.
Reafirmo, sinceramente, que tento manter aqui nesta rede social somente
pessoas pelas quais tenho apreço, ou que passaram pela minha vida em algum
momento.
Gostaria muito de ver se ainda conseguimos comunicar-nos com mais do que
apenas emoções / ou gifs e, realmente, escrever algo um para o outro.
Decidi participar de uma experiência chamada "Um Encontro entre [….]
(…)". A ideia é ver quem lê um post sem foto.
Estamos tão imersos em tecnologia que esquecemos a coisa mais importante:
a boa amizade.
Se ninguém ler esta mensagem, será uma curta experiência social, mas se a
ler até o fim, quero que comente com uma palavra sobre nós.
Por exemplo, um lugar, um objeto, uma pessoa, um momento com o qual você
se identifique ou lembre de mim.
Copie este texto e poste em seu mural (não compartilhe) e irei ao seu mural
para deixar uma palavra que me faça lembrar de você.
Por favor, não escreva nenhum comentário se não tiver tempo para copiar o
texto. Isso arruinaria a experiência. compartilhada além do Facebook.
Obrigado!” ■

[Reencaminhado Ipsis verbis] EM ANÁLISE no Fact-Checking
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Saudades da Infância?
por Myriam Jubilot de Carvalho
É natural sentirmos saudades da nossa infância. E
tenho todo o respeito pelas pessoas que falam da
sua infância com esse sentimento de nostalgia.
tenho recebido, no Messenger particular, aqui do FB, um vídeo com
Masimagens
dos anos 1940 e 1950, acompanhado do fado-canção de António
Mourão, divulgado na voz de Tristão da Silva, "Ó Tempo Volta Para Trás"...
As imagens que acompanham o vídeo recordam-nos as brincadeiras e outras
peculiaridades dessa época, nomeadamente os livros escolares, com crianças
felizes brincando ao ar livre, jogando jogos hoje já fora de moda...
No entanto, a letra desse fado é inofensiva. Quem é que não disse um dia "Ai,
se eu pudesse voltar atrás..." Foi abusivamente incluída como banda sonora
do vídeo.
Nessa época, há cerca de 70 anos - há mais de meio século - eu vivia numa aldeia
encafuada no âmago da Serra do Algarve.
Os meus Pais tinham-se mudado de Vila Real de Santo António para Alte:
Estávamos habituados ao conforto urbano, com luz eléctrica, água canalizada,
saneamento...

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 38 | Quarta-feira – 31/03/20 – Pág. 24/54

Tínhamos acesso às notícias do mundo, não só pelos jornais, mas também pelos
serviços noticiosos mais ou menos controlados da Emissora Nacional – tínhamos
uma telefonia de primeira qualidade.
No entanto, lembro-me de a minha Mãe, professora da instrução primária, se ver
aflita para obter a percentagem de passagens de classe, exigida pelos regulamentos
do ministério da educação dessa época, pois grande parte dos alunos, filhos dos
pescadores e empregados das fábricas de conserva, por mais que ela se esforçasse,
não obtinham o aproveitamento necessário... Em parte, porque tinham fome...
.
Nos anos 50, enquanto nas nossas cidades e vilas, uma camada da população
dispunha do "conforto moderno", o que fomos nós encontrar na aldeia?
Não havia electricidade, não havia água canalizada, não havia saneamento.
As crianças que vinham para a escola, dos "montes" em volta, em muito bom
número, fizesse calor ou frio, vinham descalças.
Protegiam-se da chuva com uma saca de batatas pela cabeça.
Traziam de merenda, uma fatia de pão que acompanhavam com presunto, ou
chouriço, e azeitonas.
Lembro-me de uma menina, minha coleguinha, que vinha de um dos "montes" dos
arredores, sempre com o mesmo vestidinho, fininho, da mangas curtas, fosse verão
ou fosse inverno...
De ano para ano, o vestido ia ficando mais curto. Ela fazia o inverno de mini-saia
avant-la-lettre... Lembro-me dela, muito transparente, muito magrinha, muito
encolhida, a pele crestada muito roxa...
Certo dia, perguntei a outra minha amiguinha, o que que tinha recebido de prendas
de Natal... Ela respondeu com desdém:
- Na minha casa não há disso.
Não percebi bem porquê... Mas lembro-me que fiquei muito incomodada...
Nem sequer percebia que tinha o sapatinho cheio de prendas porque eram os "Tios
de Lisboa" que as enviavam!...
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Os "bons tempos" foram bons para uma certa camada da população portuguesa.
Sem dúvida. Essa que hoje vive saudosista e deseja que o Tempo volte para trás...
E que acha que os antigos livros e métodos escolares é que eram bons...
Eu também tenho saudades da minha infância... Foi um tempo aconchegante, com
os cuidados dos meus Pais.
Mas não esqueço que tive que ultrapassar a má-vontade de muito boas pessoas que
não queriam que eu estudasse além do 5º ano, porque para ser empregada de balcão
não era preciso mais!
Pouco lhes importando a minha paixão pelos estudos e as minhas boas notas...
Essas pessoas estavam dentro da mentalidade da época:
é rapariga, não precisa de esforçar-se mais, estudar faz mal ao cérebro - pode ter
um esgotamento... "Para uma mulher, o 5º ano chega para ganhar para os seus
alfinetes e não ser pesada ao marido"... !
Mas eu consegui estudar e chegar à Universidade...
O mesmo não aconteceu com a minha empregada Maria, uma alentejana
inteligentíssima, ou com a minha empregada Lucília, uma mulher maravilhosa,
que discutiam um livro ou um filme com a mesma sabedoria que qualquer outra
pessoa "com estudos"...
Porque as meninas "pobrezinhas" eram postas "a servir" desde a infância...
E havia ainda outra modalidade, actualmente menos falada, menos recordada:
Famílias de "pobreza envergonhada" que "davam" as filhas, ainda meninas, para
"damas de companhia" de familiares ou patroas velhas. Sendo que estas as
escravizavam, tirando-lhes a Infância... Conheci, já na minha idade adulta, duas
Amigas minhas que viveram essa drama e ficaram doentes neuróticas, frias,
revoltadas, para toda a vida...
.
Havia ainda os pedintes. “Gente” que percorria as ruas, a pedir esmola. “Gente”
que se juntava à saída das missas, de mão estendida, a pedir esmola. “Gente” que
batia às portas das casas das “pessoas”, a pedir esmola...
Então, gerava-se este eloquentíssimo e edificante diálogo:
O pedinte: – Uma esmolinha, pelo amor de Deus...
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A pessoa dava uma moeda de 5 tostões (50 centavos), com a seguinte
recomendação:
– Tenha paciência.
O pedinte agradecia:
– Seja pelo amor de Deus... Deus-Nosso-Senhor lhe dê o céu...
Estes são apenas alguns “flashes” que o vídeo referido acima me recorda...
E se estes eram os Tempos que ainda tanta gente deseja ver voltar para trás, deseja
que regresse, então, podem limpar as mãos à parede:
Sob o seu aspecto inocente, o vídeo recorda os tempos em que uma colega de
Religião e Moral me perguntou com aquela entoação de quem está certa de que vai
ouvir uma resposta afirmativa:
– Então, tu és católica?
Enganou-se... A minha resposta não correspondeu às expectativas... Então, veio o
comentário que ainda hoje me faz rir:
– Ai, coitadinha...
O referido vídeo manifesto saudades do tempo do figurino único, o tempo em que
éramos todos forçados a envergar o uniforme cinzento que nos enrolasse a
compreensão e o entendimento...
Eu agradeço que ninguém volte a enviar-me o referido vídeo, que além de me
trazer más recordações, muito me incomoda. ■ © Myriam Jubilot de Carvalho.
9 de Março de 2021.
Vídeo ilustrativo do “saudosismo” à portuguesa
«António Mourão: Ó Tempo Volta Para Trás’»

Antonio Mourão Ó Tempo Volta Para Trás - YouTube

[2013] Faleceu o fadista António Mourão (autor do conhecido tema “Ó tempo volta
para trás”) 2013-10-19
https://madeinportugalmusica.pt/faleceu-o-fadista-antonio-mourao-autor/
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E

m tempos de pandemia que tal adotar um animal de estimação? Nos
faz companhia, nos dá carinho e pede nossa atenção. Logicamente
que para adotar tem as suas responsabilidades.
Contudo, tem sido uma mais-valia nos dia que correm hoje.
O que me levou a escrever esse artigo é o fato de eu ser a ‘mamãe’ adotiva
de uma doce gatinha, a ‘kitty.’ Encontrei-a na rua abandonada. Logo comuniquei
com uma vizinha que se propôs a ajudar-me. Em pouco tempo estava connosco em
casa. E lá se vão quase dois anos de muitas alegrias. Claro que há coisas que fogem
ao nosso alcance, como ficarem doentes e precisarmos de a levar ao veterinário.
São como crianças pequenas. Mas esses não crescem além da conta. Ficam
eternamente uns bebês para nós.
Porém o que me traz hoje aqui são os gatinhos abandonados. Ainda bem que
ainda hoje há anjos que cuidam… e muito, deles. São sobretudo cuidadoras
voluntárias, e autarquias em Portugal que tem se disponibilizado a construírem
casas para os felinos que estão na rua. Nas páginas que se seguem encontrarão um
exemplo de bom coração e caridade para com os pequenos que nos dão tantas
alegrias. ■
©Silvya Gallanni, Março 2021.
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O texto e imagens, com a devida vênia, reproduzimos do Facebook da
….

Câmara Municipal de S. João da Madeira

6 de março às 21:27 |
«Câmara implementa primeira colónia controlada de gatos de rua.
Instalada junto à Avenida do Brasil, esta estrutura permite o arranque da aplicação
do programa CED – captura, esterilização e devolução – no concelho, junto da
população felídea.
Trata-se de mais uma resposta do Município de S. João da Madeira dedicada à
causa animal. A primeira colónia de gatos controlada da cidade já está em
funcionamento e, em simultâneo, tem início o programa CED que, tal como o
nome indica, visa a “captura, esterilização e devolução” dos gatos às respetivas
colónias.
Esta medida está a ser implementada pelo Município a título de projeto-piloto. A
autarquia em articulação com o trabalho de voluntários - cuidadores que
subscreveram um compromisso perante a Câmara Municipal – cria as condições
para o funcionamento deste equipamento. A gestão técnica da colónia cabe à
veterinária municipal.
O Presidente Jorge Vultos Sequeira, acompanhado do Vice-Presidente da Câmara,
José Nuno Vieira, e da Provedora dos Animais, Ângela Quaresma, visitaram esta
estrutura denominada “Colónia Gato Amigo”, para avaliar o equipamento.
Com a aplicação do programa CED, as colónias controladas pretendem diminuir a
população felina silvestre, através de um método ético e eficaz, alimentando os
animais em locais autorizados e garantindo a vigilância clínica dos mesmos. Ao
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mesmo tempo, procura promover uma melhor convivência e tranquilidade entre a
vizinhança e os gatos que permanecem na zona da colónia, não colocando em
causa a salubridade, a saúde pública e a segurança de pessoas, animais e bens.
Uma outra mais-valia deste projeto-piloto é o encaminhamento dos gatos, após
devida identificação e esterilização, para os programas de adoção existentes no
município.»

Hiperligações ou Links da …

Câmara Municipal de S. João da Madeira | Facebook
#saojoaodamadeira
#municipiosaojoaodamadeira
#municipiosjm
#coloniadegatos
#gatos

#animaissjm
#causaanimal
#animal
#animallovers
Provedoria dos Animais de São João da Madeira
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NUVENS ESPESSAS
UM CAMINHO SEM VOLTA
SAUDADES DO SOL
Haikai inumerado©Silvya Gallanni 2021, 31
março.

2021.

Texto e Layout: Mphumo Kraveirinya

iconografia: Banco de Imagens
2021.
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LETRAS

Adelto Gonçalves
Especial para o Jornal Opção | Edição 2100 | sábado 03.10.2015

“A Literatura Brasileira e a Cultura Árabe”
Obra de Moema de Castro e Silva Olival.

Com 14 livros de ensaios publicados, Moema Olival, além de ensaísta, é crítica literária e
professora emérita da Universidade Federal de Goiás (UFG) | Fernando Leite

Quando os portugueses chegaram a Moçambique, ao final do século XV, algumas
cidades já floresciam na chamada “contracosta africana”, onde os bantos
negociavam com outras partes da África, do Oriente Médio e da Índia. A influência
árabe nesses portos era forte e o suaili era a língua franca do comércio. Foi da fusão
das comunidades bantas e dos árabes que nasceu a cultura suaíli, presente no litoral
do Norte de Moçambique, do Quênia e da Tanzânia. Mas, até hoje, por razões
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várias, que incluem motivações geopolíticas, pouco tem sido estudada essa
influência na Literatura Moçambicana em Língua Portuguesa.
No Brasil, essa influência também tem sido vista com pouca (ou nenhuma)
atenção, ainda que a presença árabe por aqui seja mais recente. Para corrigir, ou
amenizar, essa falha, a professora Moema de Castro e Silva Olival acaba de
publicar “A Literatura Brasileira e a Cultura Árabe” (Goiânia, Editora Kelps,
2015), que reúne ensaios sobre seis escritores brasileiros de origem libanesa,
destacando a significativa contribuição dos imigrantes árabes para a formação
cultural do país.
É de se lembrar que hoje são mais de seis milhões os libaneses e seus descendentes
radicados no Brasil, uma população igual à do Líbano e que, nos dias de hoje, já
são 8.530 os refugiados sírios, que imigraram recentemente em função da crise
político-econômica que vive a Síria.
Na introdução, a professora Moema Olival explica que seu objetivo não foi fazer
um estudo específico da cultura árabe, nem reunir autores quanto à temática
comum; mas sim observar, como no decorrer de suas obras, esses escritores
acabam apontando para traços que os reúnem como intelectuais modernos, de
procedência comum: a libanesa. Ou seja, a ensaísta procura mostrar como a
narrativa ficcional dos autores se entretece com dados relativos ao povo e costumes
árabes; uns mais ambientados, modernizados, outros menos, mas sempre a revelar
a origem: “Um povo que é parte do leque de etnias que constituem e enriquecem
o diversificado universo sociocultural brasileiro”.
Escritores
O romance “Lavoura Arcaica” (1976), de Raduan Nassar (1935), é definido por
Moema Olival como “uma semeadura narrativa que viceja, com austeridade e
determinação, sobre um arcabouço familiar libanês, construído sob rigorosos laços
de afeto e amor, em terras brasileiras”. Para ela, o romance espelha com fidelidade
a cultura do patriarcalismo comum ao mundo árabe. Já ao analisar “Um copo de
cólera” (1978), também de Raduan Nassar, a ensaísta destaca a problemática
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sexual que a novela traz, lembrando que o tema tem sido frequentemente abordado
pela literatura árabe.
De Salim Miguel (1924), nascido no Líbano, Moema Olival estuda o romance
“Nur, na escuridão” (1999), narrativa autobiográfica que reconstitui a trajetória da
família do autor, desde o desembarque de Yussef, seu patriarca, em 1927, no cais
da Praça Mauá, no Rio de Janeiro; e “a luta assumida por aquela família na sua
aventura de tentar novos destinos”, passando por seu esforço por encontrar um
bom comércio em Biguaçu e Florianópolis, em Santa Catarina, e no Rio de Janeiro,
para oferecer uma vida melhor à família que, com o passar dos anos, reuniria sete
filhos. De Salim Miguel, a ensaísta analisa ainda “Eu e as corruíras” (2001), livro
comemorativo dos 50 anos de estréia do autor, que reúne crônicas e depoimentos.
De Milton Hatoum (1952), com certeza o autor de descendência libanesa mais
proeminente hoje na literatura brasileira, com quatro romances premiados e
traduzidos em dez línguas e publicados em 14 países, Moema Olival analisa os
romances “Dois Irmãos” (2000) e “Cinzas ao Norte” (2010). Se o primeiro
romance retrata o drama de mais uma família libanesa estabelecida no Brasil e a
saga de dois irmãos gêmeos (Yakub e Omar), na cidade de Manaus, às margens do
Rio Negro, o segundo busca trilhar um caminho aberto por Machado de Assis
(1839-1908), em “Dom Casmurro” (1899), ao deixar para o leitor a tarefa de
concluir se Ran ou Arana seria o pai de Mundo (Raimundo), uma das personagens
principais.
Demais ensaios
De Carlos Nejar (1939), a ensaísta debruça-se sobre “Carta aos loucos” (1998),
terceira obra em prosa do poeta gaúcho e membro da Academia Brasileira de
Letras (ABL), desde 2009, e “Riopampa: o moinho das tribulações” (2004),
romance que igualmente reconstitui os percalços de uma família que habitava um
moinho. Para a professora, “Riopampa é uma parábola da vida e da morte, e do
desamor, do egoísmo e da generosidade, da guerra e da paz, das classes políticosociais que separam os homens, das forças da natureza sobre os sentimentos, e da
alma que as traduz”.
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De Miguel Jorge (1933), nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas
estabelecido em Goiás desde cedo (em Inhumas e, depois, em Goiânia), membro
da Academia Goiana de Letras (AGL), a ensaísta estuda “Veias e Vinhos” (1982),
“Nos ombros do cão” (1991) e “Pão cozido debaixo de brasa” (1997), trilogia
urbana centrada em Goiânia, “O Deus da hora e da noite” (2008) e “Minha querida
Beirute” (2012), sua última obra publicada.
Por fim, de William Agel de Mello (1937), a ensaísta discute o volume I de suas
“Obras Completas” (2008), que reúne sua ficção (os demais volumes abrangem
tradução, ensaios, monografias e artigos, fortuna crítica e dicionários). Sua ficção
é composta por dois romances (“Epopeia dos sertões” e “O último dia do homem”)
e dois livros de contos (“Geórgicas – Estórias da terra” e “Metamorfose”). De “Geórgicas”, analisa especificamente o conto “Baalbek”, que, segundo ela, sintetiza
com dramaticidade os perfis da raça árabe: “O espírito aventureiro, amor ao
comércio e à cultura, aos amigos, a consciência de seus direitos, a complacência
com os mais fracos, o espírito religioso, endossando as convicções herdadas”.
Provavelmente, porque estes dois últimos autores estão diretamente ligados ao solo
goiano, Moema Olival dedica maior espaço ao estudo de suas obras, chegando a
ponto de esmiuçar capítulo por capítulo de “Minha querida Beirute”, de Miguel
Jorge, obra que, em sua opinião, representa uma súmula dos preceitos morais,
éticos e afetivos característicos de uma família libanesa tradicional. Ou seja: “Para
o homem, tudo. Para as mulheres, a restrição e a obediência”, constata.
De fato, como observa o professor Fabio Lucas no prefácio que escreveu para o
livro, a professora goiana, com esses ensaios, aponta não só uma nova perspectiva
para o estudo da cultura libanesa projetada no ambiente brasileiro, como abre o
debate sobre a contribuição dos escritores descendentes de árabes à ficção
produzida no Brasil, repetindo-se aqui o que diz o próprio Miguel Jorge na
contracapa do livro.
Ensaísta, crítica literária, professora emérita (aposentada) da Universidade Federal
de Goiás (UFG), Moema de Castro e Silva Olival é doutora em Letras Clássicas e
Vernáculas pela Universidade de São Paulo (USP).
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Fundadora e primeira coordenadora do Centro de Estudos Portugueses da UFG e
do mestrado em Letras por oito anos, ela é sócia-correspondente da Academia
Brasileira de Filologia (Abrafil), do Rio de Janeiro, e da seccional do Rio de
Janeiro da UBL. Membro da AGL e da seção de Goiás da UBE, é membro-titular
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG).
Tem 14 livros de ensaios publicados, entre os quais se destacam: “O processo
sintagmático na obra literária” (Editora Oriente,1976), “O espaço da crítica –
panorama atual” (Editora UFG, 1998), “GEN – um sopro de renovação em Goiás,
volume I” (Editora Kelps, 2000), “Moura Lima: a voz pontual da alma
tocantinense” (Editora Cometa, 2003), “Diálogos plurais” (R&F Editora, 2008),
“O espaço da crítica III” (Editora da UFG, 2009), “Um sopro de renovação em
Goiás, volume II” (Editora Kelps, 2009), “Novos ensaios – vozes em interação”
(Editora Kelps, 2010), e “Contos (Des)armados” (Editora Kelps, 2014).
Adelto Gonçalves é doutor em Literatura Portuguesa pela Universidade de São
Paulo (USP) e autor de diversas obras.
REFERÊNCIAS e ANEXOS
Edição 2100
No recém-lançado livro, a professora goiana Moema Olival mostra como a narrativa
ficcional de autores se entretece com dados relativos ao povo e costumes árabes
Escritora lança livro sobre a influência árabe na literatura brasileira - Jornal Opção (jornalopcao.com.br)

Livro avalia influência árabe na literatura brasileira
Moema Olival, de Goiás, lança obra em que analisa como a cultura árabe influenciou
os trabalhos de seis autores brasileiros descendentes de libaneses.
https://anba.com.br/livro-avalia-influencia-arabe-na-literatura-brasileira/
“A Literatura Brasileira e a Cultura Árabe” | Moema de Castro e Silva Olival
Editora Kelps – 236 pp. R$ 40,00
Informações: http://www.kelps.com.br/leart/index.php
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A influência árabe na literatura brasileira | Moema de
Castro e Silva Olival, por Adelto Gonçalves |
Publicado em 2015/09/24 por DasLetras
A influência árabe na literatura brasileira | Moema de Castro e
Silva Olival, porAdelto Gonçalves | Das Letras

Luto nas Artes | sábado 20 março 2021

Morre a crítica literária e professora da UFG
Moema de Castro Olival. De Covid
Imprensa

…

Analista atenta e perspicaz, a doutora pela USP contribuiu para
divulgar e valorizar a literatura goiana
Você pesquisou por Moema Olival - Jornal Opção (jornalopcao.com.br)
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Luto

data venia

Morre o notável historiador Manolo Florentino
sexta-feira 12 março 2021 12:57 … Por Euler de França Belém [autorizado]
O pesquisador teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu aos 62 anos.
Era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
A historiografia sobre a escravidão no Brasil é de excelente qualidade. As
pesquisas são bem fundamentadas e inovadoras. E entre os grandes historiadores
do tema está Manolo Florentino, que morreu, aos 62 anos (nasceu no Espírito
Santo, em 1958), de parada cardiorrespiratória na sexta-feira, 12. Ele era professor
da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Além da pesquisa rigorosa, Manolo Florentino escrevia muito bem. Era, como
historiador, um escritor consumado. Mas, acima de tudo, era um grande intérprete
da escravidão. Sob seu olhar e crivo, os documentos (novos ou já examinados),
depoimentos e histórias já contadas ganhavam nova coloração e dizem mais do
que pareciam sugerir (o que não significa que “forçava” os dados). Era um
intérprete brilhante.
Numa entrevista, Manolo Florentino disse: “A escravidão era a alma do sistema
político imperial e sem ela a monarquia não poderia perdurar”. Doutor em História,
é autor de um clássico: “Em Costas Negras — Uma História do Tráfico de
Escravos entre a África e o Rio de Janeiro (Companhia das Letras, 1997). Trata-se
de um livro que tem de ser apontado como “imperdível”.
Numa rede social, o historiador João Fragoso (tão notável quanto Manolo
Florentino) escreveu: “Nestes tempos tão difíceis, hoje tivemos mais uma perda:
Manolo Florentino faleceu de parada cardiorrespiratória. Por razões que todos
sabemos a Historiografia está de Luto. Manolo, como docente, consegui algumas
proezas em sua geração: mudou a historiografia brasileira, a do tráfico atlântico de
escravos e foi um dos mais importantes e formadores de africanistas do país. Com
ele deixamos de ser um simples canavial exportador na colônia e conhecemos mais
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a razão de sermos o segundo maior país com população de origem africana (o
primeiro é a Nigéria, se não estou errado). Como gestor universitário, na condição
representante de História junto à Capes, incentivou a obrigatoriedade da existência
dos bancos de repositórios digitais de teses e dissertações nas Pós-Graduação. Fato
esse que todo, mestrando, doutorando, pesquisador profissional e, portanto, a
sociedade em geral sempre lhe será grato. A nossa ainda tão jovem historiografia
profissional brasileira perdeu um dos seus”.
Currículo de Manolo Florentino
“Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense (1981), mestre em
Estudios Africanos – El Colégio de México (1985) e doutor pelo Programa de PósGraduação em História da Universidade Federal Fluminense (1991). Professor
concursado em 1988 do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, vinculado à área de História da América. Desenvolve [desenvolvia]
pesquisas sobre escravidão nas Américas, África e Brasil. Recebeu a Comenda da
Ordem Nacional do Mérito Científico (2009) e foi presidente da Fundação Casa
de Rui Barbosa de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015. Aposentou-se
voluntariamente no Instituto de História da UFRJ a partir de 21 de agosto de
2019”.

Manolo Florentino: historiador | Foto: Reprodução
Morre o notável historiador Manolo Florentino - Jornal Opção (jornalopcao.com.br)

VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 38 | Quarta-feira – 31/03/20 – Pág. 47/54

MANOLO FLORENTINO por ADELTO GONÇALVES
[Manolo Florentino] «Era um historiador notável. Citei "Em costas negras:
uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro" em
meus livros "Gonzaga, um poeta do Iluminismo", "Direito e Justiça em Terras
d´El-Rei na São Paulo colonial" e "O reino, a colônia e o poder: o governo Lorena
na capitania de São Paulo 1788-1797". Em "Direito e Justiça", citei também "O
arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em
uma economia colonial tardia", que escreveu com João Fragoso. Uma grande perda
para a nossa historiografia. ■ 12 março 2021 via
ANEXOS

Editora Unesp homenageia historiador
Manolo Florentino - 15 de março de
2021 | contém vídeo via YouTube
http://editoraunesp.com.br/blog/editora-unesphomenageia-historiador-manolo-florentino

‘Leituras da Escravidão: entrevista com Manolo Florentino’
https://www.cafehistoria.com.br/leituras-da-escravidao/
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ÚLTIMA HORA | BRASIL | HIPERLIGAÇÕES
NOTÍCIA | DATA VENIA

Especialistas comentam a
celebração do golpe de 1964
Na data em que o golpe civil-militar de 1964 completa 56 anos, o Café
História conversa com cinco especialistas no passado autoritário brasileiro.
Escute o que eles disseram.

por Bruno Leal

31 de março de março de 2021

https://www.cafehistoria.com.br/especialistas-comentam-celebracao-do-golpe-de-1964/

Brasil
Influenciadores digitais receberam R$ 23 mil do governo Bolsonaro
para propagandear “atendimento precoce” contra Covid-19

http://desacato.info/influenciadores-digitais-receberam-r-23-mil-do-governo-bolsonaro-parapropagandear-atendimento-precoce-contra-covid-19/
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ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DO VUJONGA MAGAZINE ONLINE
SETEMBRO 2020 | INÍCIO EDIÇÃO DO VUJONGA EM FORMATO E-BOOK
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ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DO VUJONGA MAGAZINE ONLINE
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ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DO VUJONGA MAGAZINE ONLINE
MARÇO 2021
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ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DO VUJONGA MAGAZINE ONLINE
MARÇO 2021 / CONTINUAÇÃO

SOMA GERAL DE CADA MÊS
SUMÁRIO DO VUJONGA MAGAZINE E SEUS CADERNOS LITERÁRIOS EM E-BOOK, DESDE
SETEMBRO 2020. A ESTATÍSTICA DE MARÇO AQUI ASSINALADA NÃO SE REFERE AINDA À EDIÇÃO
DO REFERIDO MÊS, QUE SAI NO ÚLTIMO DIA DO MESMO, EM 30 DE ABRIL 2021.
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