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Editorial
by John Kraveirinya

Ephemerides

September
the past
always
present
abstract

W

hen someone, politician
or not, traumatised by
something from their past or the
history of their country and its
people, it is common to hear
them say: - "that is things of the
past. It was in the spirit of that
time. We must think forward to
the future!'"
However, as is public
knowledge, the ephemerides of
each country are always present
in the national agendas to glorify
the past of heroism or
martyrdom, or... even to distort
the facts of that past by omitting
aspects of the misfortunes
imposed on other peoples, in the
name of something always
considered as superior plan (...)
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Editorial
por João Craveirinha, Jr. (alias John Kraveirinya)

Efemérides

Setembro
o passado
sempre
presente
texto
integral

Q

uando alguém, político ou não,
traumatizado com algo do seu
passado ou da história de seu
país e de seu povo é comum ouvir-se
dizer: - “isso são coisas do passado.
Era no espírito dessa época. Temos
de pensar no futuro!’”
Porém, como é do domínio
público, as efemérides de cada país
estão sempre presentes nas agendas
nacionais para glorificar o passado de
heroísmos ou martírios, ou… ainda
para distorcer os factos desse
passado omitindo aspectos das
desgraças impostas a outros povos,
em nome de algo sempre tido por
desígnio superior – como das razias
das cruzadas cristãs católicas na
palestina aos muçulmanos e judeus, e
das d’jihades islâmicas, sunitas, no
norte de África (Magreb) contra os
africanos habitantes originais.
E, ainda efemérides d’outras
anteriores perseguições ibéricas pela
Inquisição cristã católica contra
judeus sefardins, ou… ainda dos mais
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‘recentes’ pogrons anti-judaicos ashkenazim, da monarquia czarista
russa – cristã ortodoxa, e de posteriores holocaustos germânicos e
italianos, impostos aos ‘ashkenazim’ europeus da Europa central e
oriental, muito antes convertidos ao judaísmo professando a fé ou não.
Porém, os mesmos judeus, agora israelitas, que impõem áquilo
que o antigo presidente dos EUA Jimmy Carter alertou (2006) sobre
um caminho de apartheid aos palestinos da faixa de Gaza impostas
por Israel, que o poeta [luso] moçambicano José Craveirinha (19222003) ‘chorou’ à posterior em poemas seus indignados ao assistir da
janela de hotel em Beirute (Junho 1982) os bombardeamentos dos
aviões caças-Mirage israelitas sobre a cidade, com seus “Versículos de
Mísseis.” (in José Craveirinha 2012, 26: ‘Tâmaras Azedas de Beirute’)
A guerra de 1982 – Guerra do Líbano – 1982 e 2006 – Memória (globo.com)

SETEMBROS DE OUTRAS DESGRAÇAS?
Ora, Setembro é também um mês para não ser esquecido pela
humanidade (nossa contemporânea) pelo simples facto de ser o mês
de todos os traumas mais recentes de há 20 anos para cá em 2021, e
os menos recentes mais marcantes para os falantes de língua
portuguesa, a saber:
Moçambique: 25 de Setembro 1964, do norte de
Moçambique uma Frente de libertação anti-colonial na
eufemisticamente chamada de “província ultramarina
portuguesa” da África Oriental.
Angola leste: 25 de Setembro 1968, “Médico-responsável
dos SAM do MPLA foi morto a 25.09.1968 (…) Américo
Boavida “Ngola Kimbanda”, vítima de um bombardeamento
aéreo da força aérea portuguesa, a uma base do MPLA, (…)”
http://m.mpla.ao/imprensa/noticias/camarada-americo-boavida-faleceu-ha-46-anos
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Moçambique - LM: 7 de Setembro 1974: reacção de
grupos armados de colonos europeus-portugueses invadem
os subúrbios africanos da capital de Moçambique – então
Lourenço Marques (LM) e disparam indiscriminadamente
contra tudo que se mexesse como resposta ao ‘Acordo de
Lusaca’ [possível] entre o governo português saído do 25 de
Abril de 1974 e os ‘rebeldes’ nacionalistas africanos da
Frente de Libertação de Moçambique.
Posteriormente, a resposta das populações africanas (baNto)
desses subúrbios será também dolorosa contra a cidade de cimento
mais europeia após a segunda vaga de conflitos violentos iniciada por
comandos portugueses na baixa citadina em 21 Outubro 1974.
Militares que estavam de regresso a Portugal, à mãe-pátria europeia.
Ainda que o século XX sumisse dos calendários, a memória
traumática registada, jamais, pois marcada a sangue, suor e lágrimas.
EUA - NY: 9 de Setembro 2001 – Nova Iorque é atacada.
As emblemáticas Torres Gémeas do ‘World Trade Center’
(110 andares) são abaladas nos seus alicerces pelo impacto
de dois Boeings – gigantes dos ares e de um carro
armadilhado. Não só norte-americanos, mas também
cidadãos de outros países entre as vítimas dos escombros.
ABC News “(…) impact of two passenger jets that slammed into the World Trade Centre (…)”
As the twin towers burned on September 11, hundreds of people became trapped in narrow stairwells - ABC News

E, o Iraque paga a primeira trágica factura do ‘9/11’ sofrendo a
invasão de 900 mil soldados estrangeiros liderados pelos EUA –
fracturando o país babilónico ad aeternum – sem fim à vista.
Mais tarde é reconhecido esse grande erro dos seus serviços
secretos. Ainda que, investigações independentes jornalísticas dos
EUA tenham assegurado de que o Iraque não tinha armas nucleares
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(o pretexto final para a invasão). Israel sente-se menos pressionado
pela neutralização de mais um inimigo na região que foi ocupando e
construindo desde o pós-1ª Grande Guerra mundial de 1914-1918.
(O intervalo entre as duas grandes guerras gera outras
grandes duas desgraças mundiais: a Pandemia da ‘American
Flu’ vulgo ‘gripe espanhola’ – 1918-1920 e a grande
depressão com a queda da Bolsa de Wall Street de 1929, em
Nova Iorque – The Big Crash).
Saltando de novo no tempo poder-se-ia dizer que o saudita Bin
Laden (1957-2011) ‘criado’ pelos serviços norte-americanos, qual um
moderno ‘Frankenstein’… foi somente outro trágico erro corrigido por
um esquadrão da morte norte-americano no Paquistão, na governação
do presidente Obama dos EUA?
CNN Facts First: “In the early morning hours of May 2, 2011, Al Qaeda leader Osama bin Laden
was killed by US Special Forces during a raid on his compound in Abbottabad, Pakistan. A DNA
test was conducted, confirming it was bin Laden. He was buried at sea.”
https://edition.cnn.com/2020/10/15/politics/donald-trump-osama-bin-laden-conspiracy-theory-fact-check/index.html

Foreign Affairs: “Bin Laden’s Catastrophic Success”
https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2021-08-13/osama-bin-ladens-911-catastrophic-success

Trauma generalizado extensivo, também e seguramente, para as
populações da região do Médio-Oriente em particular as fronteiriças à
Turquia, Israel e Arábia Saudita – Síria, Líbano e Jordânia, sem
esquecer os Curdos ensanduichados entre o Iraque e a Turquia desde
a era Saddam.
Nesse contexto, provavelmente, o Iraque como alvo retaliatório
ao ataque de 9/11 a Nova Iorque tenha sido algo fora de foco da
estratégia de retaliação norte-americana apoiado pela União Europeia.
Por outro lado, a deslocalização do foco belicista internacional
para o Afeganistão agudizaria a tragédia local em curso, numa região
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de resistências cíclicas desde os tempos do macedónio Alexandre
[Sikandar] Magno (356 a.C.-323 a.C.) que cunharia o nome Kandahar
há milhares de anos derivado de seu nome: Alexander / Sikandar.
Setembro 2021: passados 20 anos do ataque às torres do
WTC de NY e da retirada turbulenta da intervenção dos EUA
e outra vez dramática do Afeganistão, nos faz recuar a Saigão
de 1975 noutra retirada dramática.
“The conflict in Vietnam ended in 1975 with the largest helicopter evacuation of its kind in history.”
https://www.history.com/news/fall-of-saigon-timeline-vietnam-war

O retrocesso a uma situação anterior a 2001 no Afeganistão
recoloca no poder os talibãs – grupo pautado por uma sharia [lei]
medieval em nome de um puritanismo religioso como ideologia
política. Grupo esse a que tudo indica foi preparado como instrumento
de arremesso dos serviços secretos norte-americanos para combater
a expansão da então URSS (União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas) que apoiava militarmente o então regime pró-soviético de
Cabul.
Pode-se dizer tragicamente que a ‘bala saiu pela culatra’ após 20
anos. Não se aprendeu com o passado. Isto é: com a História. Porque
esta nunca morre. Só se vai adaptando, mas retorna sempre onde
parou no tempo da memória e… piora se ficou mal resolvida por se
querer apagar nos livros da história.
Querer apagar o passado sem estudá-lo com distanciamento é o
mesmo que um médico não diagnosticar uma doença correctamente.
E o final é que essa doença vai continuar a minar, a consumir o corpo
do paciente. É como negar o passado clínico e não o tratar. Por que o
passado faz parte do ser humano e não há como eliminá-lo sem
assumir e resolver. Está gravado na memória. A ciência da Psicologia
explica.
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SETEMBRO 2021: NOVA IORQUE / 09.21.2021: NEW YORK
Concluindo este editorial, salientaríamos que a tónica mais
relevante de 21 Setembro de 2021 foi a sessão de abertura da 76ª
Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, onde o
secretário-geral da mesma, o português António Guterres alertou
sobre as mudanças climáticas e um esforço global para soluções
imediatas:
“Estou aqui para fazer soar o alarme: O mundo tem de
acordar. Estamos à beira de um abismo – e a avançar na
direcção errada". (António Guterres, 2021/09/21; NY)
"I am here to sound the alarm: The world must wake up. We
are on the edge of an abyss — and moving in the wrong
direction". (António Guterres, 2021/09/21; NY).
No cômputo geral, três pontos imediatos na agenda das Nações
Unidas – ONU:
1. Combate à Pandemia do Coronavirus;
2. Mudanças Climáticas;
3. Refugiados de guerra versus migrantes.
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"Restaurar confiança e inspirar esperança"
disse o chefe da ONU na mensagem à AGNU76 (UNGA76)

Secretário-Geral da ONU

António Guterres

‘UN Photo/Cia Pak – Secretary-General António Guterres addresses
the opening of the general debate of the UN General Assembly’s 76th session.’

Source/Fonte | Data Venia UN News / Notícias ONU
Restore trust and inspire hope, UN chief says in message to UNGA76 | | UN News
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Data Venia| Press Cuts | Recortes de Imprensa | Podcasts | Links
"DONALD TRUMP: NA VERDADE, OSAMA BIN LADEN
NÃO ERA ASSIM TÃO MAU"
«DONALD TRUMP: ACTUALLY, OSAMA BIN LADEN WASN’T THAT BAD»
CREDITS VANITY FAIR

«Two weeks before the 20th anniversary of 9/11, Trump is out there
claiming bin Laden “only” did one terrorist attack, and that he wasn’t a
“monster.”» BY B ES S LEVIN
«Falando
AUGUST 26,ao
2021radialista Hugh Hewitt na quinta-feira, as seguintes palavras
saíram da boca do ex-presidente: "Nós tiramos o fundador do ISIS, [Abu Bakr]
al-Baghdadi, e depois, é claro, [líder militar iraniano Qassem] Soleimani. Só
para você entender, Soleimani é maior muitas, muitas vezes mais do que
Osama Bin Laden. O fundador do ISIS é maior por muitas, muitas vezes - alBaghdadi - do que Osama bin Laden. Osama Bin Laden deu somente um golpe,
terrorista e foi um golpe mau, em Nova York, no World Trade Center. Mas
esses outros dois fulanos eram monstros. Eram monstros.» [tradução do inglês
americano] Donald Trump: Actually, Osama bin Laden Wasn’t That Bad | Vanity Fair

‘Fmr. President Donald Trump on The Interview
Posted By Tim Hains with Hugh Hewitt Podcast | August 26th, 2021’
On Date August 26,
2021‘Trump: I Would
Have Blown Up Every
Piece Of Military
Equipment The U.S.
Left In Afghanistan’
Trump: I Would Have Blown Up Every Piece Of
Military Equipment The U.S. Left In Afghanistan |
Video | RealClearPolitics

«Trump: Eu Teria Explodido
Todos Equipamentos Militares
Que Os EUA Deixaram No
Afeganistão» [tradução]

Fmr. President Donald Trump on The Interview with Hugh
Hewitt Podcast | August 26th, 2021 - YouTube
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Data Venia| Press Cuts | Recortes de Imprensa | Excertos| Links
In Portugal… political prejudice, or historical-cultural
ignorance against the millenary Chinese people?
Portugal, September 2021: local electoral campaign from a leading
opposition party (PSD) generates controversy – "Seixal's PPD-PSD
Poster Accused of Discriminating Against Chinese People and Being
Xenophobic"

Em Portugal… preconceito político ou ignorância
histórico-cultural contra o milenar povo chinês?

"45 Anos a comer arroz" vale processo contra o PSD/Seixal (sapo.pt)

"45 anos a comer arroz". PSD do Seixal acusado de xenofobia
A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial recebeu duas
denúncias e instaurou um processo de contraordenação ao candidato
social-democrata Bruno Vasconcelos.” in Notícias ao Minuto
"45 anos a comer arroz". PSD do Seixal acusado de xenofobia (noticiasaominuto.com)

‘45 years of eating rice". Seixal PSD accused of xenophobia
The Commission for Equality and Against Racial Discrimination has
received two complaints and has opened an administrative offence
process against social democrat candidate Bruno Vasconcelos.’
(Translation by editor)
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Data Venia| Press Cuts | Recortes de Imprensa | Excertos| Links

Below one reads on the Portuguese political propaganda poster with
image of Mao Zedong, Chinese leader deceased on September 9, 1997 –
with 83 years old (26/12/1893).

“SEIXAL PSD [the symbolic colour of this political party is orange]
AFTER 45 YEARS OF EATING RICE
WILL YOU VOTE FOR THE SAME OLD ONES ?
MAO, MAO, MARA. [which means in Portuguese ‘Bad, Bad, Mary’]
ONLY ORANGE IS
THE RED CARD
TO SOCIALISM”

THE CHANGE

is now!

«Cartaz do PSD do Seixal acusado de discriminar povo chinês e ser
xenófobo| A CICDR instaurou um processo a Bruno Vasconcelos por
entender que a expressão é xenófoba. O candidato queixa-se de “tentativa de
limitação”. (in SOL)
Cartaz do PSD do Seixal acusado de discriminar povo chinês e ser xenófobo (sapot)
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Data Venia| Press Cuts | Recortes de Imprensa | Excertos| Links
Notas do editor:
Em língua portuguesa o nome chinês Mao soa 'Mau', que
significa mau, defeituoso.
Por outro lado, o cartaz faz referência ao Partido Comunista
Português com hegemonia tradicional na região do Seixal, margem
sul do rio Tejo, perto de Lisboa. Mas, a questão é que este partido
político tinha mais laços com a antiga URSS (Moscovo), na época de
Mao Tse Tung e não com a RPC (República Popular da China).
ENG| Notes from the editor:
In Portuguese language the Chinese name Mao sounds ‘Mau’
which means ‘Bad’…
On the other hand, the poster refers to the Portuguese
Communist Party with traditional hegemony in Seixal region near
Lisbon on the south side of river Tagus. But the question is that this
political party had more ties with former URSS (Moscow) in Mao
Zedong time and not with PRC (People's Republic of China).
REFERÊNCIAS COM OS DEVIDOS CRÉDITOS / DATA VENIA
POLITICA 14 de setembro 2021
Cartaz do PSD do Seixal acusado de discriminar povo chinês e ser xenófobo
"45 anos a comer arroz". PSD do Seixal acusado de xenofobia (noticiasaominuto.com)

Hiperligações gerais
Cartaz do PSD do Seixal acusado de discriminar povo chinês e ser xenófobo (sapo.pt)
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Actualidade

A Água e Nós

por Myriam Jubilot de Carvalho

Primeiro barco
Passavam aves aos pares,
a água, em ondas, fugia,
e o Homem, triste, sofria,
preso nos mesmos lugares.
– Oh! Quem me dera – dizia ir longe, por água ou ares,
além de rios e mares!
Que lindo! Como seria?...
Nisto, passa de repente
um tronco sobre a corrente.
– Como és feliz? Onde vais?...
– Eis os instantes primeiros,
que fizeram marinheiros
os nossos primeiros pais.
A. Corrêa d’Oliveira
[no livro de leitura da década de 1950]
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Este soneto sempre me fascinou. Conheço-o desde a minha
infância, pois figurava num livro de leitura da 4ª Classe. A ilustração
que o acompanhava representava um casal troglodita, vestido com
peles de animais, olhando enlevado para uma piroga escavada num
tronco de árvore... e as ondas em volta, espumantes e azuladas...
O soneto fazia-me sentir todo esse fascínio com que a Água tem
desafiado o engenho humano no que tem de espírito de aventura e
capacidade de investigação e descoberta – sendo AVENTURA e
DESCOBERTA quase sinónimos!
A Água – um dos quatro elementos primordiais constitutivos da
Natureza, a par do Fogo, do Ar e da Terra, segundo diferentes culturas,
ou a Água, o Fogo, a Terra e os Vegetais, segundo outras. A Natureza
–deificada, objecto de reverência e veneração – a Natureza era
sagrada.
Os quatro elementos em
de responsione mundi et de astrorum ordinatione
de Isidoro de Sevilha (1)

https://onlineexhibits.library.yale.edu/s/
medicalastrology/media/15547

Sagrada ou não, o engenho humano
sempre tem encontrado maneira de tirar
partido das suas benesses.
Foi o domínio da Água que fez a grandeza
das antigas civilizações do Egipto, com o
Nilo, da Mesopotâmia, com o Tigre e o
Eufrates, da China, com o Rio Amarelo...
Investigações recentes têm revelado
vestígios de povoamento nas margens do
Amazonas.
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Em Portugal, a Arqueologia tem revelado restos de habitações,
soterrados e esquecidos, a pouca profundidade, no vale do Tejo.
A Água é fonte de vida. Aprendemos isso desde a Escola
Primária... Actualmente, porém, vivemos e participamos – quer
queiramos quer não – da onda de poluição que destrói lençóis
freáticos, cursos fluviais, e oceanos. Mesmo a separação dos resíduos
domésticos, que fazemos em nossas casas, uma vez que não há
reciclagem que chegue para a sua reconversão, apenas terá a utilidade
de poupar mão-de-obra nos armazéns camarários onde é feita a
recolha e separação dos lixos...
Para além do problema derivado das dificuldades de
abastecimento de Água e Energia eléctrica para todos os habitantes
do Globo, há o seu correlato, a poluição. Os Oceanos são testemunho
vivo da tragédia que a Poluição representa...

‘Décharge de déchets près de l'océan. Photo: Shutterstock’ (2)

Que poderia eu, que não sou especialista, dizer de novo sobre a
Água que não tenha já sido dito?
Procedendo a leituras para preparar este artigo, descubro que a
China vive problemas de falta de água... De toda a água disponível no
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Planeta, a China só dispõe de 7% – sendo que a população chinesa
representa uns 21% da população mundial... Parte particular do
problema chinês reside no Norte do país.
No início do século XX (1919), surgiu na China o projecto de
captar águas no Sul, para as orientar para o Norte do país, por meio
de uma rede de canais. Daí nasceu o projecto da Barragem dos Três
Desfiladeiros, ou Três Gargantas (3), que pela sua grandeza e
complexidade foi sendo sucessivamente adiado e modificado. A
construção de uma obra de tal envergadura suscitava grandes
dúvidas. O projecto foi sempre apoiado por Li Peng (4), e a aprovação
definitiva, embora não-unânime, só ocorreu no final do século (1992),
e a sua construção levou até 1994.
‘Les travaux de dérivation des eaux en Chine’ (5)

‘Vue panoramique sur le barrage des Trois Gorges libérant de l'eau pour la lutte contre les
inondations sur la rivière Yangtze dans le comté de Zigui, Yichang city, le centre de la Chine…’
(6)
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Não só a China se debate com problemas de abastecimento de
Água à sua população. Também a África, o imenso continente, sofre
com falta de Água em muitas regiões. Pois a abundância ou carência
de Água está relacionada com o revestimento florestal dos solos.
Em África, salientou-se a acção da
queniana WANGARI MAATHAI (19402011), prémio Nobel da Paz em 2004, que
promoveu a replantação de árvores em
torno das cidades.
“Wangari Maathai ficou
conhecida no mundo pela
sua luta de conservação das
florestas
e
do
meio
ambiente. uma iniciativa que
já plantou 30 milhões de
árvores.
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“Maathai manteve-se corajosamente contra o antigo regime
opressivo no Quénia", segundo a declaração do Comitê Nobel, ao
anunciá-la como a vencedora do Nobel da Paz de 2004. As suas
formas de acção únicas contribuíram para chamar a atenção nacional
e internacional para a opressão política. Ela serviu como uma
inspiração para muitos na luta pelos direitos democráticos e tem
especialmente encorajado as mulheres a melhorarem a sua situação."
Cinco anos após receber o Nobel, Wangari Maathai tornou-se
Mensageira da Paz das Nações Unidas, a convite do secretário-geral,
Ban Ki-moon.” (7).
No Brasil, a arquitecta Lélia Wanick Salgado promoveu a
reflorestação da propriedade herdada por seu marido. A iniciativa
cresceu de tal maneira que a floresta renasceu em toda a área, de tal
modo que se tornou necessário estabelecer uma parceria de apoio
com o Estado, daí tendo nascido o Instituto Terra.
Baseio-me na entrevista que vi na TV, pois a informação que
figura na página da Wikipédia é insuficiente (8).
Arquitecta Lélia
Wanick Salgado

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido
está licenciada ao abrigo da CC BY-SA-NC

Arquitecta Lélia
Wanick Salgado
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O domínio do curso dos rios, dos grandes rios, não é de agora.
Mesmo na Antiguidade, a Humanidade soube aproveitar as vantagens
e benefícios das inundações sazonais. Vimos isso no Egipto antigo, na
antiga Mesopotâmia. No antigo e quase lendário reino de Sabá, uma grande
barragem providenciava água para as necessidades da agricultura. Foi
sofrendo vários atentados provocados pelo rodar do tempo, prejuízos que
foram sendo reparados, até que se tornou impossível conservá-la mais... E
o seu desmoronamento arrastou consigo a decadência do povo que dela
usufruía…
Foram os antigos Persas que souberam dar ao aprovisionamento das
águas um toque de usufruto de prazer e utilidade, criando “paraísos”, ou
seja, espaços de frescura para amenizarem as zonas de recreio dos palácios.
A própria palavra “paraíso” é de origem Persa. (9)
Foi ainda um imperador persa que, em tempos em que a Pérsia
dominou o Egipto, promoveu a criação de um canal entre o Nilo e o Mar
Vermelho!
***
A Água está ligada às lendas do Paraíso Perdido. Estas derivam
certamente da remotíssima época que assistiu à subida das águas dos mares
na sequência do último Degelo. Populações ribeirinhas tiveram que se
deslocar dos seus habitats tradicionais, e muitas áreas ficaram debaixo do
mar. Com o rodar dos milénios essa memória esfumou-se e surgiram as
Lendas. No entanto, modernamente, através da tecnologia das fotografias
de satélite, é possível comprovar que a faixa sul da Arábia teria sido uma
zona verdejante que ficou submersa. Supõe-se que as populações que
primeiramente migraram de África por aí tenham passado, e tenham
usufruído de abundância de sombra, frescura e alimento. E que tenham
guardado essa boa memória... Coisas que pareciam antigos mitos, ganham
agora verosimilhança. (10)
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***
A construção de barragens levanta graves problemas humanos,
ambientais, e culturais. Tanto povoações inteiras são deslocadas, para que
as áreas que ocupam possam ser submersas, como zonas históricas são
afectadas. Assistimos a esses dramas tanto a propósito da construção da
Barragem do Alqueva em Portugal, como da construção da faraónica
barragem chinesa, ou como em Assuão (11).
Neste aspecto, recordo as reportagens efectuadas aquando da
inauguração da Barragem do Alqueva. Às pessoas desalojadas da Aldeia
da Luz, foi-lhes doada uma nova “povoação” construída segundo o mesmo
plano, com casas iguais. No entanto, essas mesmas pessoas viram com
sentida emoção a subida das águas... Um jornalista comentava com
alguém:
– Mas deram-lhe uma casa igual, não foi?!
Não era a mesma coisa... A casa nova não tinha raízes... As paredes
não tinham visto nascer as sucessivas gerações de pais a filhos... Não
tinham aquecido com os sucessivos Verões, não tinham estalado de frio
nos sucessivos Invernos... Não tinham assistido aos serões em que se
contavam histórias, nem tinham assistido às festas e romarias... Não tinham
visto morrer os velhos nem tinham assistido ao nascimento dos novos...
Naquelas casas ainda não ecoava o calor da memória...

Terminarei conforme comecei?
É preocupante a poluição dos mares, dos rios, dos lençóis freáticos, a
que assistimos no nosso tempo.
Ou a mineração selvagem, explorando populações já por si sem
recursos.
Perguntamo-nos – O que ficará para os nossos netos?
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Compreendo e partilho a angústia da jovem Greta Thunberg
(12), que com a sua recusa de assistir às aulas, conseguiu
comover o mundo!
Mas “comoção”, não chega. São necessárias medidas
drásticas de protecção do meio ambiente.
... Terminarei com uma nota de esperança. Pois vemos
com satisfação a promoção das energias renováveis,
dos parques de captação da energia solar, e eólica, que
vão proliferando pelo planeta!
Pois, pior que ridículo ou inútil, é cínico substituir sacos de plástico
por sacos de papel!
Anexos | Attachments | Annexes:
[Primeiro Barco] António Corrêa d’Oliveira (1879-1960)
António Correia de Oliveira (1879-1960) (modernismo.pt)

(1) Os quatro elementos, em de responsione mundi et de astrorum ordinatione de Isidoro de
Sevilha.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elementos_cl%C3%A1ssicos

(2) Pollution plastique des océans: une lutte plus que jamais d’actualité à l’heure de la
COVID
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/pollution-plastique-des-oceans-une-lutte-plus-que-jamais-d-actualitecovid

(3) Barrage des Trois Gorges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_des_Trois-Gorges

(4) Li Peng (1928-2019), engenheiro:
Político chinês que foi o quarto “Premier” da República Popular da China entre 1987 e
1998, e Presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, o principal
órgão legislativo da China, de 1998 a 2003. Durante grande parte da década de 1990, Li
Peng ficou em segundo lugar na hierarquia do Partido Comunista da China (PCC), atrás
do então secretário-geral do partido, Jiang Zemin. Manteve o seu assento no Comitê
Permanente do Politburo do PCC até à sua aposentação em 2002. Foi o responsável pela
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repressão dos protestos de Tian-an-men. Foi também o grande defensor da construção da
Barragem dos Três Desfiladeiros, ou Três Gargantas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Peng

(5) Les travaux de dérivation des eaux en Chine
https://www.alternatives-economiques.fr/travaux-de-derivation-eaux-chine-0103201271858.html

Le Fleuve Jaune (ou Huang He )
https://www.initiativesfleuves.org/fleuves/fleuve-jaune/

(6) - ID de l’image: WA9CH0 https://www.alamyimages.fr/vue-panoramique-sur-le-barrage-des-trois-gorges-liberant-de-l-eau-pour-lalutte-contre-les-inondations-sur-la-riviere-yangtze-dans-le-comte-de-zigui-yichang-city-le-centre-de-la-chinehubei-du-pro-image264509532.html

(7) WANGARI MAATHAI (1940-2011)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wangari_Maathai

IDEM
https://littlesun.org/celebrating-wangari-maathai-and-her-tree-planting-movement/

(8) Lélia Wanick Salgado
Lália Wanick Salgado é casada com o fotógrafo Sebastião Salgado.
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9lia_Wanick_Salgado

Criadora do Instituto Terra, Lélia Wanick Salgado é ativista na arte e na natureza! |
LILIAN PACCE (entrevista)
https://www.youtube.com/watch?v=74WJRXnGE0E

(9) Le Jardin chez les Perses :
A palavra «paraíso» remonta à língua do Avesta, significando o espaço de “deus” no livro
de Zoroastro.
https://www.jardiniers-professionnels.fr/jardins-de-lantiquite-mesopotamiens-egyptiens-2/

Le jardin persan (e os 4 ELEMENTOS terra, céu, água e plantas)
https://www.jardiniers-professionnels.fr/jardins-de-lantiquite-mesopotamiens-egyptiens-2/

(10)
Conforme um programa televisivo de um canal cultural.
(11) Conforme reportagens e noticiários.
(12) Greta Thunberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg
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A captação da energia eólica começou na Pérsia
Sobre o aproveitamento da energia eólica, extraio, com a devida
vénia, a introdução ao texto:
História da Energia Eólica e suas utilizações
«Com o avanço da agricultura, o homem necessitava cada vez
mais de ferramentas que o auxiliassem nas diversas etapas do
trabalho. Tarefas como a moagem dos grãos e o bombeamento de
água exigiam cada vez mais esforço braçal e animal. Isso levou ao
desenvolvimento de uma forma primitiva de moinho de vento,
utilizada no beneficiamento dos produtos agrícolas, que constava de
um eixo vertical acionado por uma longa haste presa a ela, movida por
homens ou animais caminhando numa gaiola circular. Existia também
outra tecnologia utilizada para o beneficiamento da agricultura onde
uma gaiola cilíndrica era conectada a um eixo horizontal e a força
motriz (homens ou animais) caminhava no seu interior.
Esse sistema foi aperfeiçoado com a utilização de cursos d’água
como força motriz surgindo, assim, as rodas d’água. Historicamente,
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o uso das rodas d’água precede a utilização dos moinhos de ventos
devido à sua concepção mais simplista de utilização de cursos naturais
de rios como força motriz. Como não se dispunha de rios em todos os
lugares para o aproveitamento em rodas d’água, a percepção do vento
como fonte natural de energia possibilitou o surgimento de moinhos
de vento substituindo a força motriz humana ou animal nas atividades
agrícolas.
O primeiro registro histórico da utilização da energia eólica para
bombeamento de água e moagem de grãos através de cata-ventos é
proveniente da Pérsia, por volta de 200 a.C. Esse tipo de moinho de
eixo vertical veio a se espalhar pelo mundo islâmico sendo utilizado
por vários séculos. Acredita-se que antes da invenção dos cata-ventos
na Pérsia, a China (por volta de 2000 a.C.) e o Império Babilônico (por
volta 1700 a.C.) também utilizavam cata-ventos rústicos para irrigação
(CHESF-BRASCEP, 1987). (SHEFHERD, 1994)
Mesmo com baixa eficiência devido a suas características, os
cata-ventos primitivos apresentavam vantagens importantes para o
desenvolvimento das necessidades básicas de bombeamento d’água
ou moagem de grãos, substituindo a força motriz humana ou animal.
Pouco se sabe sobre o desenvolvimento e uso dos cata-ventos
primitivos da China e Oriente Médio como também dos cata-ventos
surgidos no Mediterrâneo. Um importante desenvolvimento da
tecnologia primitiva foram os primeiros modelos a utilizarem velas de
sustentação em eixo horizontal encontrados nas ilhas gregas do
Mediterrâneo.
A introdução dos cata-ventos na Europa deu-se, principalmente,
no retorno das Cruzadas há 900 anos. Os cata-ventos foram
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largamente utilizados e seu desenvolvimento bem documentado. As
máquinas primitivas persistiram até o século XII quando começaram
a ser utilizados moinhos de eixo horizontal na Inglaterra, França e
Holanda, entre outros países.
Os moinhos de vento de eixo horizontal do tipo “holandês” foram
rapidamente disseminados em vários países da Europa. Durante a
Idade Média, na Europa, a maioria das leis feudais incluía o direito de
recusar a permissão à construção de moinhos de vento pelos
camponeses, o que os obrigava a usar os moinhos dos senhores
feudais para a moagem dos seus grãos.
Dentro das leis de concessão de moinhos também se
estabeleceram leis que proibiam a plantação de árvores próximas ao
moinho assegurando, assim, o “direito ao vento”. Os moinhos de
vento na Europa tiveram, sem dúvida, uma forte e decisiva influência
na economia agrícola por vários séculos. Com o desenvolvimento
tecnológico das pás, sistema de controle, eixos, etc, o uso dos moinhos
de vento propiciou a otimização de várias atividades utilizando-se a
força motriz do vento.»

Figura 1 - Principais marcos do desenvolvimento da Energia Eólica no período do
Século XI ao Século XIX (Fonte: Dutra, 2001)
http://www.cresesb.cepel.br/index.php?section=com_content&cid=tutorial_eolica
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LETRAS | Adelto Gonçalves*

(...)
Há um longo caminho a percorrer /
Melhor abraçar a flor /
esculpir um jardim onde a beleza pousa e ecoa /
Ser mais e mais humana /
trajar-se de mulher-esfera /
e não obedecer /
e não obedecer /
e não obedecer /
Depois procurar o céu e exigir uma saída /
para este país de sol e morte /
(…)

Marize Castro©
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I
“Uma das fortes vozes femininas da poesia brasileira
contemporânea”, na definição de Nelly Novaes Coelho (1922-2017), a
poeta Marize Castro (1962) acaba de lançar o seu décimo livro, Jorro
(Natal, Editora Una, 2020), o oitavo de poesia, consolidando uma
carreira que começou em 1984 com a publicação de Marrons Crepons
Marfins, “que surpreendeu crítica e público pela força e originalidade
de sua palavra”, conforme escreveu aquela mestra, ex-professora da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília (de 1961 a 1972)
e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da
Universidade de São Paulo (de 1981 a 1992), em seu Dicionário crítico
de escritoras brasileiras – 1711-2001 (São Paulo, Editora Escrituras,
2002).
Como bem observou o pesquisador da literatura potiguar Thiago
Gonzaga, Marize Castro faz parte de uma geração que renovou a
tradição poética do Rio Grande do Norte, ao lado de Socorro Trindad
(1950) e Diva Cunha (1947), tornando-se uma respeitável expressão
da poesia brasileira dos últimos anos. Vale dizer que foi esse trio de
poetas que conseguiu alçar a sua voz num meio em que sempre
predominou a visão machista em todos os setores, inclusive na área
da literatura, abrindo espaço para falar dos desejos, dos anseios e,
principalmente, dos direitos da mulher na sociedade, como assinalou
Gonzaga.
Este Jorro vem para confirmar essa brilhante trajetória da poeta,
cujo trabalho tem sido publicado, de maneira esparsa, em jornais de
todo o País, como o Caderno 2 de O Estado de S. Paulo e o extinto
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Jornal do Brasil, e em revistas de cultura, como Exu, de Salvador,
Nicolau, de Curitiba, Revista do Escritor Brasileiro, de Brasília, e Poesia
Sempre, do Rio de Janeiro. Seus versos já foram vertidos para o inglês
pelo professor e crítico literário Steven White e publicados nas revistas
The American Voice e International Poetry Review, dos Estados Unidos.
Em Jorro, percebe-se que a lima horaciana da poeta está cada vez
mais afiada, pois seus versos mostram a lucidez que a maturidade traz,
confirmando o que dela disse o poeta e tradutor Haroldo de Campos
(1929-2003): “Em seus versos há algo de fundamental, algo entre o
belo e o verum, a verdade em beleza, um cuidado especial com a
síntese, um encontro com a poesia”. É de se lembrar que verum,
expressão do latim, quer aqui significar o verdadeiro. Eis um bom
exemplo:
Enterro a morte com a lentidão dos seres da terra /
Aqui não há carro fúnebre, o cortejo se faz a pé /
entre rostos estranhos e curiosos /
Abrigada em meio a musselinas, persevero /
Lá dentro, ouço vozes de topázio: aposte tudo na vida / suas
cartas /
suas joias /
seu destino /
Entorpecida bebo a mim mesma /
Celebro meu corpo que envelhece /
prenunciando o início de seu silêncio /
Também corto meu cabelo com afiado ferro /
Não mais vocifero, amo (...).
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II
Adepta do verso livre, em que dispensa o uso de pontos e
vírgulas, Marize Castro destaca-se por sua linguagem fluente, mas rica
e variada, que atrai o leitor que toma contacto com sua poesia pela
primeira vez, surpreendendo-se pela maneira como passa para o papel
suas vivências e sua maneira de olhar o mundo.
Nestes versos, ela faz referência a duas mulheres que foram
vítimas do arbítrio do poder oficial e do poder paralelo.
A primeira é a poeta, pintora e fotógrafa chinesa Liu Xia (1960),
cujo marido, o crítico, escritor e professor Liu Xiaobo (1955-2017),
ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2010, sem que tivesse sido liberado
pelo governo chinês para receber o galardão em Oslo, pois estava
condenado a 11 anos de prisão, acusado de “perturbar a ordem
pública” por criticar o Partido Comunista Chinês e defender os direitos
humanos. Liu Xia também seria impedida de representar o marido na
premiação em Oslo e ficaria em prisão domiciliar até julho de 2018,
época em que o marido já havia falecido em função de um câncer
hepático.
A segunda mulher homenageada é a socióloga brasileira Marielle
Franco (1979-2018), vereadora no Rio de Janeiro, que defendia os
direitos humanos e denunciara vários casos de abuso de autoridade
por policiais e milicianos contra moradores de comunidades carentes.
Foi assassinada a tiros, juntamente com o motorista do veículo em que
estava, segundo a Polícia, por um ex-policial militar e um militar, sem
que até hoje a Justiça tenha apontado o mandante (ou mandantes) do
crime. Eis um excerto do poema:
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(...) Há um longo caminho a percorrer /
Melhor abraçar a flor /
esculpir um jardim onde a beleza pousa e ecoa /
Ser mais e mais humana /
trajar-se de mulher-esfera /
e não obedecer /
e não obedecer /
e não obedecer /
Depois procurar o céu e exigir uma saída /
para este país de sol e morte /
Eis que com a tempestade a delicadeza surge /
e guarda em cântaros de aço palavras como /
pélago, guirlanda, alabastro /
À noite lembro que a poeta Liu Xia /
continua presa e seu homem amado está morto /
lembro que Marielle está morta /
e permanece senso assassinada /
– nove balas não são suficientes – Monstros nos gabinetes
ordenam: /
destruam o êxtase e a verdade /
São eles os inimigos, gritam os atrozes.

III
Marize Castro, nascida em Natal, é jornalista, formada em
Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Tem mestrado em Educação e doutorado (2015) em
Estudos da Linguagem pelo Centro de Ciências Humanas, Letras e
Artes da UFRN, com a tese “Areia sob os pés da alma: uma leitura da
vida e da obra de Oswaldo Lamartine de Faria”. Escritor e sertanista,
Oswaldo Lamartine (1919-2007) deixou vasta bibliografia acerca do
VuJonga Cadernos Literários | Momento Poético | Artes e Letras | Resenhas

VuJonga-Cadernos Literários | Edição nº44 – Setembro 202 – Pág. 38/76

cotidiano no sertão nordestino e, entre suas publicações, estão: A caça
nos sertões do Seridó, Encouramento e arreios do vaqueiro do Seridó e Os
açudes dos sertões do Seridó.
De 1988 a 1990, Marize Castro foi editora do jornal cultural O
Galo, da Fundação José Augusto, de Natal, que circulou com
regularidade nas principais cidades brasileiras, reunindo em suas
páginas o que de melhor e mais significativo havia nas letras norte-riograndenses e nacionais. Nos anos 1990, editou Odisseia, revista
multidisciplinar do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da
UFRN, da qual foi a idealizadora e primeira editora.
É autora ainda dos livros Rito de poesia (1993); poço. festim.
mosaico (1996); Esperado ouro (2005); Lábios-espelhos (2009); Habitat
teu nome (2011) e A mesma fome (2016). Edita seus livros por sua
própria editora, a Una, que define “como deliciosa e desamparada
viagem”.
Ganhou os Prêmio de Poesia FJA (1983) e o Prêmio Othoniel
Menezes (1998). Grande difusora da literatura potiguar, é também
autora de O silencioso exercício de semear bibliotecas (2011), sobre o
trabalho da poeta e bibliotecária Zila Mamede, e de Além do nome
(2008), livro que reúne entrevistas com os mais expressivos nomes da
literatura escrita no Rio Grande do Norte.
Alguns de seus poemas podem também ser lidos na Internet na
Germina – revista de literatura & arte (www.germinaliteratura.com.br),
na Vallejo and company
(https://www.vallejoandcompany.com/esa-sombra-minima-13-poemas-de-marize-castro/);
e na Ruído Manifesto
(http://ruidomanifesto.org/nove-poemas-de-marize-castro), entre outros sites.
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Jorro, de Marize Castro. Natal: Editora Una, 64 págs., R$ 20,00,
2020. E-mail: unanatal@gmail.com

Adelto Gonçalves* | LETRAS
(*) Adelto Gonçalves, jornalista, mestre em Língua Espanhola e
Literaturas Espanhola e Hispano-americana e doutor em Letras na
área de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP),
é autor de Gonzaga, um poeta do Iluminismo (Nova Fronteira, 1999),
Barcelona brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; Publisher Brasil,
2002), Bocage – o perfil perdido (Lisboa, Editorial Caminho, 2003),
Tomás Antônio Gonzaga (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
(Imesp)/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em
terras d´el-rei na São Paulo Colonial (Imesp, 2015), Os vira-latas da
madrugada (José Olympio Editora, 1981; Letra Selvagem, 2015) e O
reino, a colônia e o poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo
1788-1797 (Imesp, 2019), entre outros.
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Go Back To Your Country

I

sometimes wonder what makes one person send another
person "back to your country." Xenophobia? Discrimination, or
even envy? This story of "back to your country" is ridiculous. In
the first place, which country on Earth? Where were you born?
On another planet? Yes, because the phrase sounds incoherent,
because nobody is from anywhere, or is from everywhere. We are
‘made’ of the soil on earth, and that is where we return to. So, the Bible
says: "Out of dust you came to dust you shall return. Genesis, verse
3:19.
Against facts there are no arguments. Our blood is made of many
nationalities, states, and countries. Discrimination has no place in our
world. Where, today, we can simply do a DNA test. For those who
don't know what it means DNA – stands for deoxyribonucleic acid.
However, there are still people who ignore the scientificity of
genetic testing. Surely, they are afraid to discover their true origin.
Can you imagine a person with light skin, blue eyes, or green eyes
discovering his ‘true’ identity? Surely, he would succumb to the facts
at seeing his blood defrauded in a specific test to find out where he
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really came from. Let's give you an idea. Suppose you have Italian
parents, on both sides. And one of the grandparents married a
Portuguese. The other grandfather's spouse came from England.
You will also find out that you have an Amerindian grandmother
of Guaicuru origin (Guarani-European). And to finish – another greatgrandfather with African ancestry, let's suppose from Angola.
I ask: where is your land? What is your true origin? It is difficult
to answer this question. So, stop saying ‘Go Back to your own country,’
to your homeland. In the 21st century a phrase like that has no place
anymore.
Xenophobia and ethnic discrimination are today punishable, if not
in community service, then more painfully: in the pocket or worse,
according to the country’s’ rigor of the law.
It is up to each one of us to find out where we come from. To put
your hand on your conscience and ask your family elders where your
ancestry came from.
Another way also to discover people's true identities would be for
governments to put an end to discrimination in a very simple way: for
maternity hospitals to include DNA testing when babies are born. The
umbilical cord also serves this purpose. Besides saving lives, of course.
On the birth certificate it would highlight where your blood came
from. It would put an end to all the isms on this planet of ours.
Stop saying to certain people ‘GO BACK TO YOUR COUNTRY.’
You don't even know where you belong yourself. Earth is huge and we
are from many places, not only where we were born, live and put down
our roots where we create bonds, friends, children, a family. A place
we learn to love as our favourite corner. We are like a plant, we put
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down deep roots and harvest the fruits of a lifetime. Each cell of our
body carries memories of other lives mixed with our own. We are part
of a whole, or nothing if you continue to think in a discriminatory way.
Each one in his or her own little world does not exist. We are part
of a society where certain isms no longer fit. We belong to Planet
EARTH, where we were all born, and everyone is part of our planetary,
terrestrial miscegenation. Put an end to this: go back to your Earth.
After all, from dust we came to dust we shall return! ■Silvya Gallanni
Lisbon, 2021.09.04.

ATTACHMENTS
«"Races do not exist. It is an invented concept", guarantees
geneticist Sérgio Pena in an interview, the doctor affirms that it makes no
sense to divide people by skin colour and shares the findings of his research
on the roots of the Brazilian people, who possess the greatest genetic diversity
in the world» data venia GZH BEHAVIOR
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/07/racas-nao-existem-trata-se-deum-conceito-inventado-garante-o-geneticista-sergio-pena-9835374.html

... « from Brazilians self-declared "white" their DNA would

register 33% Amerindian; 39% European; 28% African. »

Source UFMG, Professor Dr Sérgio Pena (10/10/2008). PROJECT: GENETIC HISTORY
OF THE BRAZILIAN PEOPLE: Residency Period: 03/01/2008 to 02/28/2009. Graphic
by Professor Sérgio Pena (data venia).
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Volta Pra Tua Terra

As vezes fico cá pensando o que leva uma pessoa a mandar a
outra “para tua terra.” Xenofobia? Discriminação, ou até mesmo
inveja? Essa história de volta pra tua terra chega a ser ridícula. Em
primeiro lugar qual Terra? Onde nasceu? Noutro planeta? Sim porque
a frase soa incoerente, pois ninguém é de lugar nenhum, ou é de todo
lado.
Somos ‘feitos’ do solo da Terra, e para lá é que voltamos. Pelo
que diz a Bíblia; Do pó vieste ao pó retornarás. Gêneses, versículo 3:19.
Contra fatos, não há argumentos. Somos feitos, isto é; nosso sangue
tem muitas nacionalidades, estados e países. A discriminação não tem
mais cabimento nesse nosso mundo. Onde, hoje em dia, podemos
simplesmente fazer um teste de ADN, para quem não sabe o seu
significado: ADN é sigla de ácido desoxirribonucleico.
Contudo, ainda há pessoas que ignoram a cientificidade do teste
genético. Certamente tem medo de descobrir a sua verdadeira origem.
Já imaginaram uma pessoa de pele clara, olhos azuis, ou verde
descobrir a sua verdadeira identidade? Certamente iria sucumbir
diante dos fatos em ver o seu sangue defraudado num exame
específico para saber de onde veio realmente. Vamos lá dar uma ideia.
Suponhamos que tenha os pais italianos, dos dois lados. E um dos avós
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casou-se com um português. O outro cônjuge do outro avô veio da
Inglaterra. Mais a fundo descobrirá também que tem uma avó
ameríndia de origem Guaicuru (mestiço de guarani-europeu). E para
terminar, outro bisavô com ascendência africana, suponhamos de
Angola.
Aí eu pergunto: onde é a tua Terra? Qual a tua verdadeira origem?
Difícil responder essa pergunta. Então parem de dizer volta pra tua Terra.
Não tem mais cabimento em pleno século XXI uma frase dessas. A
xenofobia e a discriminação hoje em dia são puníveis, se não for em
serviços comunitários será de uma maneira mais dolorosa: no seu
bolso ou pior, de acordo com os rigores da lei, do país.
Cabe a cada um de nós descobrirmos de onde viemos. Colocar a
mão na consciência e perguntar aos mais velhos da família de onde
veio a sua ancestralidade. Outra maneira também de descobrir as
verdadeiras identidades das pessoas seria os governos acabarem com
as discriminações de uma maneira muito simples: as maternidades
incluírem nos exames dos bebês o teste de ADN ao nascerem. O
cordão umbilical também serve para isso. Alem é claro de salvar vidas.
Na certidão de nascimento destacar de onde veio o seu sangue.
Acabariam de vez com todos os ismos deste nosso planeta. Parem de
mandar as pessoas “para tua terra.” Nem tu próprio sabes onde
pertences. A Terra é enorme e somos de muitos lugares, não somente
onde nascemos, vivemos e fincamos nossas raízes onde criamos laços,
amigos, filhos, uma família. Terra, local que aprendemos a amar como
nosso cantinho preferido.
Somos como uma planta, criamos raízes profundas e dela
colhemos os frutos de uma vida. Cada célula de nosso corpo carrega
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lembranças de outras vidas misturadas com a nossa. Somos parte de
um todo, ou de um nada se continuarem a pensar de maneira
discriminatória. Cada um no seu mundinho não existe. Somos parte
de uma sociedade onde não cabe mais certos ismos. Somos do planeta
TERRA, onde nascemos todos e todos fazem parte dessa nossa
miscigenação planetária terrestre. Acabem com o: volta pra tua Terra.
Afinal… ‘do pó viemos ao pó retornaremos’!! ■ ©Silvya Gallanni,
Lisboa. 04.09.2021.

ANEXOS

“dos brasileiros
auto-declarados
"brancos" o seu
DNA registraria
39% europeu;
33% ameríndio;
28% africano.”
Fonte UFMG, Professor Dr Sérgio Pena (10/10/2008). PROJETO: HISTÓRIA
GENÉTICA DO POVO BRASILEIRO: Período de residência: 01/03/2008 a
28/02/2009). Gráfico do professor Sérgio Pena (data venia).

"Raças não existem. Trata-se de um conceito inventado",
garante o geneticista Sérgio Pena | Em entrevista, médico afirma
que não faz sentido dividir as pessoas pela cor da pele e
compartilha as descobertas de sua pesquisa sobre as raízes do povo
brasileiro, que possui a maior diversidade genética do mundo|
data venia GZH COMPORTAMENTO
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/07/racas-nao-existem-trata-se-de-umconceito-inventado-garante-o-geneticista-sergio-pena-9835374.html
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CIÊNCIA E DEMOCRACIA | data venia
OS ACADÊMICOS | 30 de julho de 2020
Leia o artigo do Acadêmico Sérgio Danilo Pena para
a Folha de São Paulo, publicado em 29/6:

«Assim, no Brasil, é normal que as pessoas saibam que têm
ancestralidade negra ou indígena, e mesmo assim se vejam
como brancas.[22] »
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros_brancos

“Cor da pele não define ancestralidade
Pesquisa de geneticista da UFMG traça
o perfil de afro-descendentes do Brasil
através de estudo do DNA.”
Por DA REDAÇÃO 29/05/07 - 00h01
https://www.otempo.com.br/brasil/corda-pele-nao-define-ancestralidade-1.280492
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Estatística VuJONGA magazine Statistics 09/2021
Origem dos visitantes / Origin of visitors
País / Country

Visitas

%

United States

134

49.8

Portugal

29

10.8

China

25

9.3

Turkey

9

3.3

Brazil

8

3

Russian Federation

8

3

Ireland

8

3

France

7

2.6

Lithuania

7

2.6

Germany

6

2.2

Desconhecido

5

1.9

Sweden

5

1.9

India

2

0.7

United Kingdom

2

0.7

Switzerland

2

0.7

Canada

2

0.7

Asia/Pacific Region

1

0.4

Mozambique

1

0.4

Netherlands

1

0.4

Europe

1

0.4

Romania

1

0.4

Singapore

1

0.4

Belgium

1

0.4

Ukraine

1

0.4

Australia

1

0.4

Austria

1

0.4
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VuJonga – 1ª edição literária d’autora, 2017 / 2020 e-Livro: PT.
Silvya Gallanni: Fragrâncias Poéticas | HAiKAiS | Poetic Fragrances
https://rl.art.br/arquivos/6851021.pdf
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in Plataforma digital VuJongamagazine.com
no Site do Escritor criado por Recanto das Letras em São Paulo, Brasil.

vuJonga means East - ‘Rising Sun’ in
shiJonga language, traditional from
Mozambique’s capital from an old
baNtu cultural root (baKongo).
On extinction since 1975 due to
the ideological impositions.

vuJonga significa Oriente - ‘Sol
Nascente’ na língua shiJonga
tradicional da capital de
Moçambique, de uma antiga raiz
cultural baNto (baKongo).
Em extinção desde 1975 devido a
imposições ideológicas.

VuJonga | revista digital ilustrada e actualizada
made in CPLP fundada por:
Silvya Gallanni (POETISA)
Myriam Jubilot de Carvalho (POETISA)
João Craveirinha, Jr. (ADC - USA)
Membro do African Diaspora Consortium dos EUA
Team — African Diaspora Consortium (adcexchange.org)

Links to All Editions / Hiperligações a Todas Edições
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Marize Castro: JORRO
excerto (Natal,
Brasil 2020)
João C. Reis: MEMÓRIA de
outros anti-retornados
(LM, 1975-76)
Fernando L. Couto:
CANTO DE UM
PRISIONEIRO / excerto
(Beira, 1962)

Myriam Jubilot de
Carvalho: SOMOS ...
(Almada, 1992)
Silvya Gallanni:
OUTONO LISBOETA
(Olivais, 2020)
)

João Craveirinha, Jr.
POEMA À NOSSA LADY
FATINHA
(Lisboa, 2021)

ποίησης

mashairi
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Enterro a morte com a lentidão dos seres da terra /
Aqui não há carro fúnebre, o cortejo se faz a pé /
entre rostos estranhos e curiosos /
Abrigada em meio a musselinas, persevero /
Lá dentro, ouço vozes de topázio: aposte tudo na vida /

suas cartas /
suas joias /
seu destino /
Entorpecida bebo a mim mesma /
Celebro meu corpo que envelhece /
prenunciando o início de seu silêncio /
Também corto meu cabelo com afiado ferro /
Não mais vocifero, amo (...). /

MARIZE CASTRO
in JORRO | excerto
(Natal, Rio Grande do Norte)
Brasil 2020
NB: Vide páginas 7 a 13
do Prof. Adelto Gonçalves,
nesta edição do VuJONGA 44
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Myriam Jubilot
de Carvalho1

Somos vento e somos vaga

1.Oliveira, Fátima (1992). CINCO X CINCO 25 POEMAS, p. 28.
SomosEditora
rosa e SOL
somos
rio
Lisboa:
/ POESIA.

Somos brasa e somos asa
Somos pó e temos frio
FÁTIMA OLIVEIRA (1992, 28)1
(aliás Myriam Jubilot de Carvalho)

Oliveira, Fátima (1992). CINCO x CINCO 25 POEMAS, p. 28.1
LISBOA: Editora SOL / POESIA.
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Outono

lisboeta
poema

de Silvya

Gallanni

Em Terras lusas inspiram-me as cores do verão
que se bordam de outono.

A primavera chegou antecipada
o calor findando seu ciclo.
Ah … delicadamente chega o outono, dos ouros,
doirando as ruas lisboetas… enfeitando.
Ouço o canto da cigarra agarrada à folha
pousando suavemente na calçada.
Num balanço trémulo quase inaudível, apenas…
uns flaps…flaps … mas, belo de se ouvir, olhar
percebo o voo da cigarra junto á folha pequenina
em tons de amarelo ouro.
VuJonga Cadernos Literários | Momento Poético | Artes e Letras | Resenhas

VuJonga-Cadernos Literários | Edição nº44 – Setembro 202 – Pág. 55/76

Como é belo o poisar das folhas
esvoaçando em altos e baixos
juntando-se em montinhos
num grande círculo… logo se transformam.
Ao menor vento espalham-se, dançam juntas
freneticamente num doce bailado,
encantando o olhar mais atento.
A natureza vai seguindo seu rumo,
mais um outono se avizinha
olhando sua beleza vamos ouvindo
flaps…flaps… flaps…
suavemente… percorremos o caminhar da vida!

SILVYA GALLANNI©
Olivais, 17/08/2020
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JOÃO C. REIS in memoriam

Memória de Outros Anti-Retornados

Data Venia

PREFÁCIO
Por Miguel Correia
(personagem deste livro)
Anti-retornado

Memória de outros anti-retornados
Que no universo cultural plantaram e deixaram
fecundas e frondosas árvores de génio português –
Luís Vaz de Camoens – Diogo Couto – Fernão Mendes (não-minto, nãominto!) Pinto, Franc.º Rodrigues da Silveira, etc. e mais, António Vieira,
jesuíta – por aí, até Pedro (I do Bras. IV de Port.) – seguindo até Carvalho
Araújo (providencialíssimamente e oportunamente afundado no mar dos
piratas) – e outros, entre tantos, legíveis, ilegíveis, e anónimos – críticos –
moralistas impertinentes – incómodos – ásperos – recalcitrantes – e
maçadores. Foram eles afinal, que ficaram. Mais ninguém.

Vou avisar o Camões
Que a nau já regressou
Trouxe consigo os heróis
da Índia, feitos em pó
Fechados nos seus caixões
Vou avisar o Camões
Que o barco volta ao Restelo
Sem bandeiras nem pendões
E ninguém a recebê-lo
Nem o velho dos Sermões
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Vou avisar o Camões
Que a nau deitou ferro ao fundo
Veio a capa das monções
A fugir do outro mundo
De angústias e ralações
Vou avisar o Camões
Que a barca meio-destroçada
Traz vice-reis sem brasões
E padres de alma penada
Mercadores de ilusões
Vou avisar o Camões
Que nela vêm memórias
De patifes e ladrões
De derrotas sem vitórias
Cobardias e traições
Vou avisar o Camões
Que esse barco em Belém
Como os demais galeões
Já não interessa a ninguém
Sem riquezas nem dobrões
Vou avisar o Camões
Que o barco vai naufragar
Levando nos seus porões
Por não ter onde os deixar
Heróis santos e poltrões

João Salva-Rey in Ku Femba, pp. 4/6. Lourenço Marques de 1937 a 1974.
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Vou avisar o Camões
De quem se salvou das águas
Revoltas dos rios Mècões
Só poetas cujas mágoas
Nos deixaram em canções
Vou avisar o Camões
Que nem Glória ou Grandeza
Remiram as omissões
Desta Pátria Portuguesa
Do seu Povo as submissões
Lisboa, 1975/1976
Miguel Correia
No regresso, sem reverso,
dos lusíadas.
Nesta baia se recolhe a água de três rios. O primeiro deles, para a
parte sul, se chama mar de Zembe que divide as terras de um Rei
assim chamado, das de outro que é o Inhaca, com quem nós, ao
depois estivémos. O segundo se chama do Espírito Santo, ou de
Lourenço Marques (…) este aparta as terras de Zembe dos dois
outros senhores, cujos nomes são Rumo e Mena Lebombo. O terceiro
e último rio para o norte se chama Domanhica, por outro chefe assim
chamado que ali reina…”
in Pedro da Costa Perestrello, cronista em 1554

“Tico dji bolile. À qué hé ná nau”.
Provérbio ronga, muito antigo, que significa:
O país cai na podridão. Já não há respeito. (lei).
João Salva-Rey in Ku Femba, pp. 4/6. Lourenço Marques de 1937 a 1974.
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João Salva-Rey (1986). Ku Femba. Lisboa: Publicações Vento-Sul.

Romance| Págs. 4/6.
[João Salva-Rey aliás João C. Reis]

JOÃO C. REIS in Ku Femba, pp. 4/6. Lourenço Marques de 1937 a 1974 .
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HOMENAGEM

CANTO DE UM PRISIONEIRO
(excerto 1962)
Prisioneiro sem algemas nem grades
sem uniforme e sem arames farpados
privo-me de chorar durante o dia

por maiores que sejam o vexame e a dor
(…)
in jangada de inconformismo de FERNANDO L. COUTO
Fontes com data venia:

Couto, Fernando (1962). jangada de inconformismo. Moçambique: Notícias da
Beira. [Canto de um Prisioneiro (p.25) excerto]
Biodados:
Fernando Leite Couto (n.1924, Rio Tinto (Gondomar) – Portugal:
f. 2013, Maputo – Moçambique)
1. Fernando Couto (1924-2013) - Câmara Municipal de Gondomar
https://www.cm-gondomar.pt/concelho/figuras/fernando-couto-1942-2013

Fernando Couto (1924-2013) Jornalista, poeta, editor e tradutor, nasceu em
Portugal, mas foi em África que deixou a sua maior marca.
Fernando Leite Couto nasceu em Rio Tinto, Gondomar, a 16 de abril de 1924.
Conforme o próprio escreveu na sua biografia, “estes arredores do Porto, um
ambiente de arrabalde citadino e ainda de alguma ruralidade ...
o Tempo estimado de leitura: 3 min

& Escritas.org. FERNANDO COUTO
Biografia Fernando Couto (MZ 1924) (escritas.org)
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à colega do VuJonga

POEMA À NOSSA LADY FATINHA
Na íris recôndita
de teus olhos azuis
Brilham miríades de estrelas
emergência solidária repercutindo.
E…
nesses teus inquietos olhos
À luz solar, d’oiro amarelo
pela natureza de teu íntimo
teu olhar azul transforma
num telúrico verde pintado
em osmose a teu redor
Boa-Esperança enviando
Através do Cabo do mundo
na Encruzilhada de Culturas
sem tormenta a registar
no teu diário de bordo!

©João Craveirinha, Jr.
chief editor
Lisboa, 27/01/2021
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CASE STUDY ON
PORTUGUESE
COLONIALISM (1)
by John Kraveirinya

On Portuguese
Political Police
hard-line –
PIDE 1965
DGS 1972
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Para uma Sociologia da Cultura e Comunicação

Ficha técnica
- Silvya Gallanni (Web Designer):
FOTOGRAFIA E REVISÃO GRÁFICA.
- João Craveirinha, Jr. (Ph.D.) – aliás Mphumo John Kraveirinya e
Kuáracý Xaman: Memorabilia, ideia, ilustração e layout do
suplemento cultural ‘Epítome’ e ‘Poíesis’ integrado no
VuJONGA cadernos literários do VuJONGAmagazine.com
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bilingual Epitome –ENG / PT

CASE STUDY ON PORTUGUESE COLONIALISM (1)
MOZAMBIQUE European Colony in Southeast Africa:
On Portuguese Political Police hard-line – Differences between
PIDE (1965) and DGS (1972).

Uncle Joe and nephew John – same path two fates.
Double criteria on the ‘political surrender’ similarity that of
Uncle Joseph Craveirinha1 (1965) from underground leadership, and
nephew John Kraveirinya2 (1972) from the front line – for the record
judgment one called ‘Hero’ another ‘traitor’ or 'dissident.'
But what majority of the people do not know is the fact that in
1965 the PIDE criteria has been to take Joseph Craveirinha to military
trial charged with high treason to then Portuguese a colonialist State
because his links with the so-called terrorists fighting up for
independence in the northern region of Mozambique border with
Tanzania on East Africa.
So, Joseph Craveirinha, well known poet and journalist,
sportsman and folklorist, were to be shown by the Portuguese colonial
authorities as an example to the common people on such way
somebody like him, Joseph Craveirinha, deserved to be punished and
taken to martial court even though he presented himself as a political
repentant (‘arrependido’ in Portuguese) when he gives up from the
neighbouring Kingdom of Swaziland in December 1964, where he had
taken refuge in Msunduza township above of Mbabane, Swaziland's
capital.
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On the other hand, much later the case of his nephew John
Kraveirinya (João Craveirinha, Jr), promising art painter (according
Portuguese art critics such as architect Mário de Oliveira), and a
graphic designer and cartoonist in the freedom fighter’s movement in
exile, returned to colonial Mozambique in June 1972 from Tanzania
via Kenya and South Africa Republic flight connection, was too
presented by the colonial authorities as “repentant” but treated more
diplomatically by the PIDE – Portuguese political police, new face –
the so-called DGS (Directorate General of Security).
The Mozambique’s chief of counter-subversive section of the
political police then DGS, a Portuguese chief-inspector Álvaro da
Costa Fernandes (from Algarve) said after John Kraveirinya, strait
nephew of Joseph Craveirinha:
“With you, we are not going to repeat the same mistake we did
with your uncle Joseph Craveirinha in arresting and taking him
to martial court after he give up himself for us. We made him a
victim. In your case we will reintegrate you against all odds.”
That is the main difference from old to new PIDE called DGS,
on this case – uncle versus nephew. DGS appearing more canning and
acting more subtle psychological action in such a way to burn political
image of somebody to the society looked him before with some
respect due to his political consciousness.
John Kraveirinya had been only under domiciliary arrest for
one month and interned in the colonial capital University Hospital
recovering from severe malnutrition due to the harsh conditions as
undocumented political refugee in Kenya after his escape from the
Liberation Front organization, headquarters, in Tanzania from April to
June 1972. He crossed Masailand and Mount Kilimanjaro through the
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Serengeti wildlife reserve to reach Nairobi after all the dangers to his
life to Kenya in the back of a Toyota 4x4 pick-up truck with a loose
canvas from where a pack of lions, among other wild animals, could
be seen not so far away. The pick-up was being driven by Somali
smugglers from whom he asked for help to cross the border at Moshe
in northern Tanzania after leaving Dar es Salaam further south.
49 years in current June 2021.
After being "reintegrated" into society in 1972, later, in August
1974, after the 25th of April "Carnation Revolution" in Portugal and the
end of the colonial war, John Kraveirinya, instead of moving to Lisbon,
went to Dar es Salaam to face his own destiny with the Liberation
Front he left behind, to save his family when the new rulers come. John
left behind a baby daughter and her mother, who suffered greatly from
John's absence during his punishment in the "killing fields" from 1975
to 1976.
WHY, UNCLE AND NEPHEW, DID THEY RETURNED?
However, for both cases (for uncle and nephew) the main issue
was a huge quest for intellectual freedom of expression and individual
survival. But contradictory and extremely difficult aspects of some
cultural misunderstandings encountered clashed with the main
guidelines of the armed struggle for the independence of Mozambique
in the promised concrete freedom that one did not have in colonial
times.
For his nephew in 1972, in the front-line exile, realised the
spectre of a future totalitarian regime on the way to independent
Mozambique influenced by the so-called cultural revolution of Mao
Tse Tung's China, which ended in 1976. In Mozambique, the 1975
cultural revolution only ended in 1986.
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See VuJonga nº 43, pp. 19-21 and translate online from Portuguese:
7311878.pdf (rl.art.br)
MOZAMBIQUE: 1975-1986. Model of deadly (ideological) 'Reeducation Camps', started in Nachingwea (Tanzania), January to
November 1975. [The editor of this magazine did not read. He was
there as a convict. Transferred to Niassa (Mitelela-Nova Viseu) until
1976, released by presidential amnesty in March 1976].

ESTUDO DE CASO SOBRE O COLONIALISMO PORTUGUÊS (1)
1965 - 1972 | MOÇAMBIQUE Colónia Europeia no Sudeste de África:
Tio Zé Craveirinha e sobrinho João Craveirinha, Jr. – o mesmo
caminho dois destinos – na linha dura da Polícia Política
Portuguesa: Diferenças entre PIDE (1965) e DGS (1972).
Num intervalo de sete anos em Moçambique houve critérios
opostos na interpretação da "rendição política" do poeta José
Craveirinha (1965) refugiado no vizinho reino da Suazilândia – então
líder da luta clandestina da frente anti-colonial na cidade de Lourenço
Marques e de seu sobrinho João Craveirinha, Jr. (1972).
João, sobrinho mais velho do poeta José (1922-2003), filho de
seu irmão mais velho João Craveirinha (1920-1997). João, Jr., vindo
da Linha da Frente externa de Tanzania sede da Frente de Libertação
de Moçambique onde ingressara em 1967 após atribuladas viagens
pela África Austral. Para os registos de então, um chamado de “Herói"
o poeta Tio Zé e outro de “traidor” – ou “dissidente” para os mais
íntimos que sabiam da sua consciência política e cultura precoce.
No entanto, para ambos os casos (para o tio Zé e o sobrinho
João) comprometidos com a luta pela independência de Moçambique
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a questão principal seria uma enorme procura de sobrevivência da sua
liberdade de expressão intelectual e individual, devido aos aspectos
contraditórios e extremamente difíceis encontrados de algum mal-entendido cultural em confronto com as principais orientações da luta
armada pela independência de Moçambique, dentro e fora do país.
No caso do poeta Zé, após duas fugas e um recuo na travessia
de ida e volta da fronteira da Namaacha com o reino da Suazilândia
em Dezembro de 1964. É acomodado em Msunduza, a poucos km da
capital Mbabane, no seio de outros correligionários moçambicanos
que aguardavam meios de prosseguir para Tanzania.
Devido a dificuldades logísticas e emocionais de preocupação
com a família que deixara e acrescido com o receio de ser raptado pela
PIDE com a colaboração da sua congénere bóer – a BOSS da
República da África do Sul do apartheid. (Fora alertado pelo
comissário britânico da então colónia da coroa inglesa em Mbabane).
Sem meios de segurança decide enviar um telegrama de SOS
para o irmão mais velho João Craveirinha (sénior), funcionário
exemplar nos Serviços de Fazenda Pública (Finanças). Obviamente
que silenciosamente a PIDE intercepta nos CTT de Lço Marques (LM),
o referido telegrama vindo da Suazilândia. Esperava a reacção de João
(sénior) irmão mais velho de José Craveirinha. Intuindo da situação
desesperada do irmão mais novo, João (sénior) pede audiência com o
Governador-geral que o recebe tendo a seu lado o director da PIDE
em Moçambique. João Craveirinha (sénior) mostra o telegrama
recebido e intercede pelo seu irmão José Craveirinha, aliás como de
costume quando este último em apuros.
Démarches efectuadas e o irmão João com uma pequena
comitiva familiar viaja até à Suazilândia na viatura de um empresário
VuJonga Cadernos Literários | Momento Poético | Artes e Letras | Resenhas

VuJonga-Cadernos Literários | Edição nº44 – Setembro 202 – Pág. 69/76

português, natural de Viseu de nome Rebelo, seu conhecido, e por
sinal anti-salazarista apesar das semelhanças fisionómicas com o
natural de Santa Comba Dão – Oliveira Salazar, que o irritava. A PIDE
de ‘longe’ com os seus tentáculos acompanhou o processo até à
entrada do poeta José Craveirinha na fronteira do lado de
Moçambique onde seria detido de imediato pela polícia política
portuguesa. (Ainda que o exército colonial quisesse intervir).
Sobre esta ‘rendição’ dolorosa do seu tio Zé Craveirinha,
passados cerca de 4 anos e meio, Maio de 1969 em Dar es Salaam,
João Craveirinha, Jr., sobrinho do citado tio Zé (ex. líder da
clandestinidade em LM) atento, defronte do escritório-sede da Frente
de Libertação de Moçambique assistiu ao diálogo havido entre
Samora Machel, recém-nomeado líder da Frente e Shafurdine
Mahomed Khan, representante do movimento insurrecto na ONU, em
Nova Iorque e para os países árabes.
Entre outros, estavam presentes: Uria Simango vice-presidente,
assumindo-se como presidente interino, Silvério Nungu tesoureiro,
Marcelino dos Santos secretário-geral e das relações externas,
Joaquim Chissano representante da organização em Tanzania, Jorge
Rebelo do DIP (departamento de informação e propaganda).
Dirigindo-se a João Craveirinha (Jr.) Samora Machel
peremptoriamente no seu estilo ‘flamboyant’ afirma:
– “O teu tio Zé Craveirinha não aguentou as dificuldades na
Suazilândia. Fraquejou e entregou-se aos portugueses.”
João C. (Jr.) permanece silencioso olhando para Samora.
– Shafurdine Khan quebra o silêncio e em ‘defesa’ de João,
diz: “Mas o Zé… continua a ser ‘meu irmão.’ Fez muito!”
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Interior de Msunduza localidade acima de Mbabane, capital da Suazilândia.
Interior of Msunduza township above of Mbabane, Swaziland's capital.
Fonte / Source / Msunduza | Mbabane | Swaziland
Huts in Madwaleni | Msunduza township | Mbabane | Swaziland | OzOutback

Diferenças entre PIDE (1965) e DGS (1972).
O Paradigma Craveirinha: Tio e Sobrinho.
Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que em 1965 o
critério da PIDE foi levar o poeta e jornalista José Craveirinha a
julgamento militar acusado de alta-traição ao então Estado português
(colonialista) devido aos seus vínculos com os chamados terroristas da
Frente de Libertação de Moçambique que lutavam pela independência
político-administrativa, a partir da região Norte – Cabo Delgado e
Niassa.
(Nas regiões de Nampula e Zambézia as actividades armadas
libertárias da Frente… tinham sido inviabilizadas por razões de
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logística de retaguarda para uma guerrilha consistente. Tete iniciaria
as operações guerrilheiras em 1967 a partir de Zumbo fronteira com a
Zambia, na altura em que o sobrinho João Craveirinha (Jr.) passara
por lá em Lusaca, capital de Zambia, depois de saído de LM
atravessando a Suazilândia, República da África do Sul do apartheid,
Botswana, Rodésia até Ndola na fronteira noroeste de Zambia com o
rico Katanga envolto em guerra civil essa região leste do Congo, com
grande presença de mercenários europeus.
Após atribulado e interrompido percurso, o sobrinho João
chega a Lusaca, capital de Zambia, a sul desse país. Fica alojado na
residência dos quadros da Frente… que iriam iniciar a guerrilha em
Tete entrando por Zumbo: o comandante Francisco Manyanga
treinado na Argélia de Ben Bella – Simango, Sigaúke… e alguns mais.
Nessa altura em Lusaca, esse sobrinho (João Craveirinha, Jr.)
além de falar com Eduardo Mondlane líder da Frente de Libertação,
conheceu o médico angolano e dirigente do MPLA dr. Américo
Boavida e sua família – a esposa portuguesa e um filho. Este médico
angolano sucumbiria em 1968 vítima do ataque aéreo ao hospital de
campanha do movimento guerrilheiro do MPLA bombardeado pela
força aérea portuguesa na zona leste de Angola.
ANGOLA ‘Médico-responsável dos SAM do MPLA
foi morto a 25.09.1968’
“(…) Américo Boavida “Ngola Kimbanda”, vítima de um bombardeamento
aéreo da força aérea portuguesa, a uma base do MPLA, ainda durante o período
da Luta Armada de Libertação Nacional contra o colonialismo, em Angola. (…)
À data sua morte, (…) Américo Boavida contava 44 anos de idade e era o
médico-responsável dos Serviços de Assistência Médica (SAM) da 3ª Região
Político-Militar do MPLA, no leste de Angola, cargo que exercia desde Janeiro
de 1967.”
http://m.mpla.ao/imprensa/noticias/camarada-americo-boavida-faleceu-ha-46-anos
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Por outro lado, retomando o fio à meada, em 1965, José
Craveirinha conhecido poeta e jornalista, desportista e folclorista, seria
mostrado pelas autoridades coloniais portuguesas, como exemplo
intimidatório para o povo comum, de tal forma, que mesmo alguém
como ele, José Craveirinha, ‘merecia ser castigado e levado a tribunal
marcial ainda que se tendo apresentado como um “arrependido” ao
se entregar voluntariamente’ às autoridades coloniais portuguesas
vindo do vizinho Reino da Suazilândia, onde se refugiara num
acampamento de moçambicanos aguardando viagem para Tanzania
via Rodésia e Zambia para se juntarem ao movimento guerrilheiro na
luta armada pela independência iniciada em 25.09.1964.
“A falta de condições, mínimas, encontradas… fizeram-me
recuar.” (Confidenciou-nos na altura o ti Zé)
Muito mais tarde no caso de seu sobrinho João Craveirinha, Jr.
(promissor pintor de arte segundo críticos anteriores lusos,
credenciados, como o arq. Mário de Oliveira) e… posterior designer
gráfico e cartoonista (agita-Graf) do movimento dos lutadores pela
liberdade no exílio, em 1972, regressado da Tanzânia via Quênia, após
intermediação da Embaixada do Brasil em Nairobi e… via República
da África do Sul entregara-se às autoridades portuguesas em Lourenço
Marques. Com sua relutância é apresentado como “arrependido” e
tratado de forma mais diplomática pela ‘nova face’ da PIDE – a
chamada DGS (Direcção-Geral da Segurança) sediada na ‘Casa do
Algarve’ antiga sede associativa dos naturais algarvios nacionalizada
pelo Estado Novo na década de 1930.
João Craveirinha, Jr. – sobrinho e mensageiro político de José
Craveirinha à Frente de Libertação como ex-responsável da
clandestinidade urbana em Moçambique (1962-1964), nas sessões de
interrogatórios havidas na ‘Casa do Algarve,’ o chefe da secção de
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contra-subversão da polícia política de Moçambique, então DGS, o
inspector-chefe Álvaro da Costa Fernandes (algarvio) diria:
“Consigo, não vamos repetir o mesmo erro que
cometemos com o seu tio José Craveirinha ao lhe
prender e levá-lo a tribunal militar apesar de se entregar
arrependido. Fizemos dele uma vítima. No seu caso,
iremos reintegrá-lo contra todas as probabilidades e
sugestões contrárias.” (fim de citação de memória)
Essa será a principal diferença da antiga para a nova PIDE,
denominada DGS. Isolamento político imediato e futuro na sociedade,
do elemento tido por “arrependido.” Uma acção psicológica mais
subtil de forma a queimar a imagem presente e futura de alguém lhe
retirando toda a mínima credibilidade. Literalmente, manter um
individuo entre a espada e a parede.
No seu ‘regresso’ a LM em Junho 1972, João Craveirinha, Jr.,
sobrinho de José Craveirinha, ficaria sob prisão domiciliar apenas um
mês. Internado no Hospital Universitário (sua mãe era uma das
secretárias do reitor Veiga Simão da Universidade de LM). João
recuperava da severa desnutrição com que chegara devido às duras
condições como refugiado político sem documentos no Quênia, após
sua ‘fuga’ da organização da Frente de Libertação na Tanzânia de Abril
a Junho de 1972. Atravessara a reserva de animais selvagens do
Monte Kilimanjaro no Serengeti, para chegar a Nairobi. Ao chegar à
então Lourenço Marques pesava menos de 40 kg de peso para uma
altura de 1,68m.
Em Junho 2021 este episódio perfez 49 anos no tempo.
O sobrinho João Craveirinha, Jr. – actor da vida real, tinha 25
anos de idade nesses tempos recuados de 1972.
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Posteriormente anunciado como “reintegrado” na sociedade
numa ‘conferência de imprensa’ internacional, organizada pelo CIT
(Centro de Informação e Turismo), controlada pela PIDE-DGS e
moderada pelo jornalista Guilherme José de Melo do jornal Noticias
de Lourenço Marques. Ao jornalista da revista Newswek foi-lhe
negada a entrada em Moçambique para assistir a conferência.
Porém, a história se molda e se repete noutro contexto em 1974
e com contornos ainda mais sombrios em termos de subcondição
humana à exaustão em que a morte está para além do medo porque a
vida fica anestesiada. Mas isso fica para uma outra Memorabilia.
Por que a página ainda não foi virada.
Pois, como se diria no tempo do vate Camoens:
●João Craveirinha, Jr.

Em rodapé: Desenho sobre papel de
escrever A4 feito a esferográfica preta
e vermelha por ©João Craveirinha, Jr.,
em 1968 no campo de treino político-militar de Nachingwea, sul de
Tanzania. Simboliza a resistência
anti-colonial de moçambicanos e
portugueses em Moçambique e seus
presos políticos na cidade-capital
Lourenço Marques – na Cadeia Civil
da Polana. Nas grades da esquerda
para a direita: poeta Rui Nogar e pintor
Malangatana. Ao fundo o escritor e
empresário João Reis fundador do
jornal de referência ‘A Tribuna.’ Ao
centro: nas grades de Djamanguane —
Cadeia da Machava: comandante
guerrilheiro Joel – capturado e
Em primeiro plano José Craveirinha, tio de João
assassinado a machado pela PIDE.
Craveirinha, Jr., autor deste desenho de 1968.
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ANTÍPODAS
- Ao grande poeta José Craveirinha e a seu sobrinho-direito João
Craveirinha (meu condiscípulo), pintor d’arte e antropólogo, na linha
do Livre – Pensamento –
Dois entes directos
Tio e sobrinho são
Vice-versa em aturdidos
Linguajares picados a chofre.
Mesmo hoje, nos antípodas
Da crua e recíproca recriminação
Sobrevive-lhes d’alto e à grande
D’Algarvio e re-Africano
O telúrico sangue ultraVulcânico d’ seus âmagos.
(Ribeiro Couto)

Grato pelo reconhecimento
J.M. Ribeiro Couto, agora
JM Ribeiro Canotilho.
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