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EM DEFESA DA POESIA: Ode à Diva NATÁLIA CORREIA- 

ACRÓSTICO ADN /DNA por Mphumo Kraveirinya. 

FILOSOFANDO: A Vida na Terra / Life on Earth. 

LIVROS / BOOKS | Resenha sobre obra de Ivan Berger 

pelo  Professor Adelto Gonçalves - idéias – letras. 

Silvya Gallanni - instantâneo - texto e imagem NO CAFÉ, 

e com EÇA de QUEIROZ em Diálogo Transcendental. 

FOTOGRAFIA – Jorge Saggioro. 
 

 

  

 

HORRORES da GUERRA –VIETNAME (1959-1975)   

‘Agent Orange’ décadas depois. ! Vídeos 

 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

VuJONGA  CINE CLUBE 
SHOÁH – Para Não Esquecer Auschwitz!   
Ilustração: Filmografia REMEMBER. 

 
 

  

 

Ucranianos São Racistas ou Não?  
(E quanto aos outros eslavos?) 

Are Ukrainians Racist or Not?  
(And what about the other Slavs?) 

 

 

  

 

Dissertação das Origens 
do Racismo no 

Videostream com o  

Prof. Benjamin Isaac. 

VuJONGA  CINE CLUBE | Cinema propaganda era 

apartheid da República da África do Sul versus 

filme sobre racismo no Texas – EUA, século XX.  

VuJONGA CINE CLUBE | ESTUDO DE CASO | ‘super snipers’ ou a glorificação da morte 
matada? Paradigma Vassili Zaytsev versus Erwin König ?  

Da ficção à realidade - o soldado é treinado para…? 
  

On Human Shields /  
Escudos Humanos  
em MOÇAMBIQUE 
(1964-1975). 

OUTUBRO 

2022 
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GASTRONOMIA GLOBAL | Dona Cacilda da Conceição Dias Craveirinha (1923-2021): 

MOÇAMBIQUE | PORTUGAL | culinária | receitas | registos | memórias associativas 

mestiças póstumas.  

LITERATURAS e CULTURA – GERAL | Professor Mapilene | etimologia - prosa e poesia | 

crónicas interculturais | ensaio | revisão | iberismo | Homenagem póstuma a João 

Craveirinha, sénior (1920-1997) pedagogo emérito e exímio cultivador da língua portuguesa. 

DESAFIOS DA PSICOTERAPIA | Dra. Fanisse Craveirinha (Mestrado Psicologia Clínica): 

EUROPA – U.E. / E.U. | Psicoterapias | psicanálise | reflexões sobre saúde mental 

quotidiana.  

ALÉM-ATLÂNTICO | idéias | Prof. DR. Adelto Gonçalves: BRASIL – PORTUGAL.                                     

Livros | resenhas literárias | lusofonia.  

INSTANTÂNEOS | Poetisa Silvya Gallanni [co-fundadora]: PORTUGAL – BRASIL.                       

crônicas | poesia | fotografia | banco de imagens | revisão gráfica | estatística. 

ARTES | Mphumo John Kraveirinya: ‘Anima Mundi’ | inscrito na SPAUTORES nº 10755 PT – 

Pintura/ art work / infografismo | layout / paginação | revisão-geral|                                                    

COMUNICAÇÃO e CULTURA | Professor Doutor João Craveirinha, Jr. [fundador e 

coordenador] Pesquisa | selecção temática| etno-história | literaturas | ensaio | poesia | 

esoterika | crítica de arte | resenhas: CPLP, Afins e Globais. Aliás DR. John Kraveirinya (USA) 

e Kuáracý Xaman (Brasil)| membro ADC-USA | SPAUTORES nº 10755 PT|                              

                                                  Research Professor pesquisador inscrito no CLEPUL:                                                                                   

               Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas. e Europeias de Lisboa, PT. 

E-mail 
vujonga@hotmail.com 

Website 
https://vujongamagazine.com/ 

E-Books 
https://vujongamagazine.com/ebooks.p
hp?pag=1 

Facebook 
https://www.facebook.com/VuJonga 

As imagens inseridas no 
VuJONGA, de autoria não 
mencionada, são do Banco 
de Imagens do Microsoft 
Edge  instalado no seu 
computador. 
The images inserted on 
VuJonga of not mentioned 
authorship, are from the 
Microsoft Edge Image Bank 

installed on its computer. 

 S.PAULO      BRASIL 

mailto:vujonga@hotmail.com
https://vujongamagazine.com/
https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1
https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1
https://www.facebook.com/VuJonga
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ÍNDICE | CAPA e Pós-Capa: títulos.  [Cover and Post Cover] 

p.3: FICHA TÉCNICA | p.4: ÍNDICE / INDEX. 

p.5: EDITORIAL - Recordando a eterna amiga  Natália Correia – e ao amigo Dórdio 

Guimarães, das Tertúlias do Botequim do Bairro da Graça (Lisboa), e de outras.                   

Texto de Mphumo João Craveirinha, Jr. 

p.6: EM DEFESA DA POESIA. 

p.7: Ode à Diva NATÁLIA - Acróstico ADN /DNA -  

p.8:  VÍDEO - Homenagem de João Craveirinha, Jr. – a Natália Correia (16.03.1993) –

participação do seu marido Dórdio Guimarães e convidadas. Vídeo pessoal (29.07.1993). 

p.9: CINE CLUBE - Filme Mátria | escrita: Natália Correia 1984 – imdb filmografia – 

Realizador Dórdio Guimarães. REFERÊNCIAS. 

p.10: CITAÇÃO / QUOTE - A Vida na Terra: / Life on Earth. 

p.11: VÍDEOS| ESTUDOS DE CASOS; HORRORES da GUERRA – A Herança do ‘Agente 

Laranja’ décadas depois – malformações genéticas (VIETNAME). HORRORS OF WAR - 

VIETNAM (1959-1975) Agent Orange Legacy – genetic malformations. CASE STUDIES. 

p.13: HOW DOES LAW PROTECT IN WAR? (ICRC) - On Human Shields. References. 

Como A Lei Protege Na Guerra? (CICV) - Sobre Escudos Humanos em Conflitos Bélicos – 

MOÇAMBIQUE (1964-1975) Milhão de Vítimas dos Aldeamentos forçados? Referências.           

CINE CLUBE e VÍDEO.  

p.15: Ucranianos São Racistas Ou Não? (E quanto aos outros eslavos?) 

Are Ukrainians Racist or Not? (And what about the other Slavs?) 

p.15:  “O Mito da Raça” – sociólogo brasileiro Demétrio Magnoli no Café Filosófico.  

p.16: QUIZ / TESTE ao conhecimento científico do leitor.  

p.16: Racismo no Brasil – negacionismo irónico do preconceito? Charge de Gilmar Fraga. 

p.17: A PROPÓSITO de ‘Raças’ e Racismo, e suas origens em obra de estudo académico; 

VIDEOSTREAM com o Prof. Benjamin Isaac da Universidade de Telavive de Israel. 

p.18: CINE CLUBE VuJONGA– cinema de propaganda da era do  apartheid da República 

da África do Sul versus filme sobre racismo no Texas – EUA, século XX. 

p.19: SHOÁH – Para Não Esquecer Auschwitz!  Ilustração; Filmografia REMEMBER. 

p.20: ESTUDO DE CASO; ‘super snipers’ ou a glorificação da morte matada? Vassili 

Zaytsev versus Erwin König ? Da ficção à realidade - o soldado é treinado para…?  

p.21: LIVROS / BOOKS. 

pp.22-30: Prof. Adelto Gonçalves - idéias - letras – Resenha sobre obra de Ivan Berger. 

p.31-32: Silvya Gallanni - instantâneo - texto e imagem – NO CAFÉ. 

pp.33-38: Silvya Gallanni e Eça de Queiroz – Diálogo Transcendental Dialogue. 

p.39: FOTOGRAFIA – Jorge Saggioro. 

pp.40-41: ESTATÍSTICA de leituras mundiais do VuJONGA cadernos literários Set. 2022. 

pp.42-43: Estatísticas de leituras Setembro 2020 – 2022 / 24 meses. 

p.44: CONTRA-CAPA. 
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Porque ‘A Poesia Não É Para Burros’ – como nos disse em 2001 o 

poeta José Craveirinha1 (1922-2003) e … acrescento em 2022: - Porque 

a ‘burrice’ de umas pessoas rejeita a inteligência e lucidez de outras por 

desconhecerem o assunto. Posto que, pelo contrário, quando há muito 

que dizer a poesia sintetiza essa emoção filosófica em poucas palavras. 

- E … do Som do ‘Verbo’ a Poesia surgiu … com os primevos Jograis. 

- E da Escrita Pictográfica seu domínio gestual; Aritmética, o Alfabeto.  

- E da Luz inspirada Com - Texto – surge a Literatura Poética.  

- Com - Ciência crescem a Fonética; Metáfora; Metonímia; Simbolismo. 

- E de facto … a Poesia é um fenómeno sensível exigente de lucidez! 

E ainda há quem diga que “quando não se tem nada para dizer escreve-se 

um poema.” Segundo comentário (num site que nem é macua) escrito por um ex-

PIDE2 luso que vivia no Brasil e se destacava pela espuma da ignorância raivosa 

que poderia integrar a Comédia dos Asnos como protagonista emérito 

escalpelizada em tom poético (antes da era cristã) pelo autor latino Titus Maccius 

Plautus (c.254-184 a.C. Roma) na sua peça teatral intitulada ‘Asinaria’ … (Asnices).  

 
1 José Craveirinha tio-paterno, do autor deste texto, por desígnio genético (ADN).  
2 PIDE: acrónimo da Polícia Internacional de Defesa do Estado do governo português corporativista neo-fascista. 

Editorial por Mphumo 

João Craveirinha, Jr.  

–– recordando a eterna 

amiga  NATÁLIA 

CORREIA – e ao amigo 

DÓRDIO 

GUIMARÃES, 
das Tertúlias do 

Botequim e de outras. 

[Fonte da imagem] antologia do esquecimento 

http://universosdesfeitos-

insonia.blogspot.com/2010/03/sao-as-formigas.html 

 

 

Botequim da Graça, Graça, Lisboa - Wikinight 

http://universosdesfeitos-insonia.blogspot.com/2010/03/sao-as-formigas.html
http://universosdesfeitos-insonia.blogspot.com/2010/03/sao-as-formigas.html
https://wikinight.eu/pt/lisboa/nightspot/botequim-da-graca-graca
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No princípio era …  

  A sonoridade cósmica … de 

   Trovas mil  

   Aspergindo   

   Luz 

 Inspirada  
Ad aeternum 

À eterna amiga Natália Correia (1923 Set.13-1993 Mar.16) 

 A estrela iluminada … 

  Da poesia declamada  

       Na Mátria Natalina! 

Dot in sky, the illuminated star ... 

Notturno poetry recited  

Always on Christmas homeland! 

Poems and layout by ©John Kraveirinya: 17/18.09.2022.                                              

Mrs. Natália, picture from here ▼:                                                                                                                                         
Dia Mundial da Poesia & Equinócio da Primavera ? Celebremos ! - BlogdosCaloiros (sapo.pt) 

                                                                                                                                   

por Mphumo João Craveirinha, Jr. 
 

ODE À DIVA NATÁLIA … 

https://blogdoscaloiros.blogs.sapo.pt/dia-mundial-da-poesia-equinocio-da-217388


VuJONGA cadernos literários edição nº 56 – Outubro 2022 – págs. 8/44 

  
VuJONGA cadernos literários | Momento Poético | Artes e Letras | Resenhas | Cine Clube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial por Mphumo 

João Craveirinha, Jr.  

–– recordando a eterna 

amiga  NATÁLIA 

CORREIA – e ao 

amigo DÓRDIO 

GUIMARÃES. 

Kraveirinya TV. Parte  2 de 3:  
AZORES - MOZAMBIQUE.1993. ‘Leio na magia desta pintura extraordinária 

o ritual da Necessária Osmose e para 

chegar a ela rasgam-se os caminhos 

da palavra plasmante e da pintura 

falada.’ in Natália Correia’ 1992,                                 

Galeria da SPA, rua Gonçalves Crespo, 

Lisboa. Exposição de Pintura e Desenho de 

João Craveirinha, Jr. (1947) 

Este vídeo de uma série de 3 (clicar na 
imagem) contém a reportagem do 
Vernissage da Exposição de Pintura de 
João Craveirinha, Jr. (1947) natural da ilha 
de Moçambique – e da primeira 
homenagem autorizada à poetisa 
açoriana Natália Correia (ex aequo com o 
poeta moçambicano Rui Nogar) integrado 
no evento multifacetado da 1ª 
Intervenção Cultural da Lusofonia (de 
sempre) organizada pelo mesmo pintor –  
de 29 de Julho a 14 de Agosto de 1993  em 
praça icónica no centro cultural de Lisboa, 
em Belém, com apoio da CML.  Contou 
com Dórdio Guimarães e convidados. A 
Vernissage teve o patrocínio da CML. 

 

ENCONTRO  DE  ILHÉUS 
ILHA DE MOÇAMBIQUE   AÇORES 

  

  

 

https://www.youtube.com/embed/rwkYHgISHNQ?feature=oembed
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Editorial por Mphumo                           

João Craveirinha, Jr. 

–– recordando a eterna amiga  

NATÁLIA CORREIA – e ao 

amigo DÓRDIO GUIMARÃES 

(1938-1997) 

     REFERÊNCIAS  

  

Dórdio Guimarães 
História administrativa/biográfica/familiar                                                                                        
Dórdio Leal Guimarães nasce a 10 de março de 1938 no Porto e veio a falecer a 
2 de julho de 1997 em Lisboa. Filho do cineasta Manuel Guimarães participa em 
alguns dos seus filmes,  (…) Além de realizador foi também jornalista e escritor, 
tendo publicado artigos na imprensa nacional e livros, alguns em prosa, mas 
sobretudo de poesia, destacando-se, entre estes, os que dedica a Cynthia, 
pseudónimo que atribui a Natália Correia, de quem foi colaborador, amigo e, no 
final de vida, marido. Casa com Natália Correia em 1990. 

História custodial e arquivística 
Datado de 14 de janeiro de 1997, o testamento de Dórdio Leal Guimarães 

nomeia o Governo Regional dos Açores como principal beneficiário dos seus 

bens e dos da escritora Natália Correia. É a este que lega o recheio da casa, 

incluindo mobiliário, esculturas, pinacoteca, biblioteca, acervo da exposição 

“Homenagem Natália Correia” e os manuscritos das obras publicadas. 

Relativamente aos inéditos são destinados à Biblioteca Nacional de Portugal, 

primeira instituição que acolhe os dois arquivos. Após a morte de Dórdio 

Guimarães uma equipa coordenada pela arquiteta Helena Roseta, primeira 

testamenteira, procedeu ao inventário, ainda em casa do casal, de todos os 

bens. 

Detalhes do registo - Direcção Regional da Cultura dos Açores - Archeevo 

(azores.gov.pt) 

[O Pai de Dórdio] 
Manuel Guimarães - Cem 
anos de esquecimento  
 

Dórdio Guimarães 

Dórdio Guimarães – Wikipédia, a 

enciclopédia livre (wikipedia.org)  

 

A imagem Esta Fotografia de 

Autor Desconhecido está 

licenciada ao abrigo da CC BY-NC 

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está 

licenciada ao abrigo da CC BY-NC-ND 

Filme Mátria |  

Natália Correia 1984 

Realizador Dórdio 

Guimarães 
Mátria (TV Movie 1984) - IMDb  

Natália Correia – a vida 
por detrás da obra 
Natália Correia - a vida por 

detrás da obra - Mulher 

Portuguesa 

https://www.i

mdb.com/title

/tt0216931/ 

 

A imagem Esta 

Fotografia de 

Autor 

Desconhecido 

está licenciada 

ao abrigo da CC 

BY-SA 

https://arquivos.azores.gov.pt/details?id=1200325&ht=
https://arquivos.azores.gov.pt/details?id=1200325&ht=
http://manuel-guimaraes.blogspot.com/
http://manuel-guimaraes.blogspot.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3rdio_Guimar%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3rdio_Guimar%C3%A3es
https://manuel-guimaraes.blogspot.com/2015_09_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://blogdoscaloiros.blogs.sapo.pt/dia-mundial-da-poesia-equinocio-da-217388
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.imdb.com/title/tt0216931/
https://www.mulherportuguesa.com/pessoa/as-biografias/natalia-correia-a-vida-por-detras-da-obra/
https://www.mulherportuguesa.com/pessoa/as-biografias/natalia-correia-a-vida-por-detras-da-obra/
https://www.mulherportuguesa.com/pessoa/as-biografias/natalia-correia-a-vida-por-detras-da-obra/
https://www.imdb.com/title/tt0216931/
https://www.imdb.com/title/tt0216931/
https://www.imdb.com/title/tt0216931/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017-11-04_Street_name_sign,_Rua_Nat%C3%A1lia_Correia,_Albufeira.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017-11-04_Street_name_sign,_Rua_Nat%C3%A1lia_Correia,_Albufeira.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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‘The Vietnam War's Agent Orange legacy | Unreported 

World’ 13/09/2017 

‘Vietnam's Toxic Legacy: This episode investigates claims by doctors in 

Vietnam who believe that agent orange is causing life threatening health 

problems for a whole new generation of children. The toxic herbicide was 

dropped on Vietnam by US forces during the war over 40 years ago.  

Reporter Ade Adepitan travelled to Vietnam to investigate the ongoing 

legacy of Agent Orange.’ 

 

Unreported World  

Horrores da Guerra / Horrors of War 
Case Studies / Estudos de Casos /  

– Vídeos  para estudo – 
Human Shields / Escudos Humanos em conflitos bélicos – 
Vietname (1959-1975) – a herança das Bombas Napalms e 

do Herbicida militar do Agente Laranja Desfoliante      
(Agent Orange Defoliant) 

altamente tóxico 
décadas depois – ainda provocando 

malformações genéticas. 

Fonte da imagem: Agente 
Laranja – Wikipédia, a 
enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://www.youtube.com/embed/kMzJvwG2rsQ?feature=oembed
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_Laranja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_Laranja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_Laranja
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               ‘Agente Laranja: o legado fatídico dos EUA no Vietnã’ 

                Tamsin Walker (av) 30/04/2015  

‘Durante dez anos, Força Aérea americana bombardeou o 

país asiático com toxinas poderosas. Seus efeitos vão de 

câncer a malformações físicas e mentais, mesmo 40 anos 

após o fim da guerra.’ Agente Laranja: o legado fatídico dos EUA no Vietnã – 

DW – 30/04/2015  

 

Trailer: Apocalypse Now 

 Ailton Lopes —
15/10/2011 

“O conflito que foi a maior derrota dos 

Estados Unidos em uma guerra” 
Guerra do Vietnã: o conflito mais emblemático da Guerra Fria | Politize!  

«História | O Agente Laranja foi utilizado pela primeira vez pelas Forças Armadas 

Britânicas na Malásia durante a Emergência Malaia. Foi também utilizado pelos militares 

americanos no Laos e no Camboja durante a Guerra do Vietname, cujas florestas perto da 

fronteira com o Vietname eram utilizadas pelos vietcongues. 

É mais amplamente conhecido pela sua utilização pelos militares dos EUA como parte do 

seu programa de guerra herbicida, Operação Ranch Hand,[2] durante a Guerra do Vietname 

de 1961 a 1971 [3] (ver: Crimes de guerra dos Estados Unidos).» 

Fonte: Agente Laranja – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

‘Agent Orange defoliant’ Agent Orange | Definition, Effects, & Victims | Britannica  

https://www.youtube.com/embed/HBrypJQc8FE?feature=oembed
https://www.dw.com/pt-br/agente-laranja-o-legado-fat%C3%ADdico-dos-eua-no-vietn%C3%A3/a-18421288
https://www.dw.com/pt-br/agente-laranja-o-legado-fat%C3%ADdico-dos-eua-no-vietn%C3%A3/a-18421288
https://www.politize.com.br/guerra-do-vietna/
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_Brit%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_Brit%C3%A2nicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emerg%C3%AAncia_Malaia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Laos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietname
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vietcongues
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_herbicida&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera%C3%A7%C3%A3o_Ranch_Hand&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_Laranja#cite_note-FOOTNOTEBuckingham1982-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_Laranja#cite_note-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crimes_de_guerra_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_Laranja
https://www.britannica.com/science/Agent-Orange
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Escudos humanos 
O termo "escudos humanos" descreve um método de guerra proibido 

pelo DIH onde a presença de civis ou a movimentação da população 

civil, seja voluntária ou involuntária, é usada para proteger os objetivos 

militares de ataques, ou para proteger, favorecer ou impedir 

operações militares.  

Escudos humanos | Como a lei protege na guerra? - Casebook online 

(icrc.org)  

Escudos humanos | Como a lei protege na guerra? - Casebook online (icrc.org)  

Moçambique (1964-1975) – ‘Escudos Humanos’ do Colonialismo. 
 ALDEAMENTOS | Em vez de encorajar os civis a se realojarem construindo instalações superiores, 

o exército português recorreu ao comando de civis para abandonar suas casas e bens dentro de 3-

15 dias da notificação e reassentamento nas áreas controladas por portugueses. [Xii] Aqueles que 

recusaram foram comumente rotulados como terroristas e mortos, enquanto outros foram 

torturados para instigar o medo na população em geral e alertá-los sobre as consequências da 

resistência. Estimativas comumente citadas afirmam que 750.000 a um milhão de civis foram 

realocados para aldeamentos ao longo da guerra. [Xiii] Com poucas excepções, as rápidas 

realocações manifestaram-se em acampamentos mal planeados, sem saneamento adequado ou 

parcelas agrícolas, [xiv] com a maioria das instalações atrasadas por tempo indeterminado até que 

tempo e recursos se tornassem disponíveis. [xv] Devido a condições deletérias, estima-se que 6 a 

8% da população em cada aldeamento morreu de fome, doença contagiosa e exaustão enquanto 

vivia sob controle português. [xvi]” (…)” Levando em consideração essas advertências, os estudos 

dessas fontes, junto com os dados do censo e relatórios de testemunhas oculares, indicam que o 

número total de civis mortos está na faixa de 30.000 a 40.000. A pesquisa mais forte parece apoiar 

esse total, mas como os dados estão seriamente incompletos, estamos incluindo a margem mais 

ampla de estimativas, o que coloca o total estimado de mortos em 50.000 civis.” [Tradução]                        

NB: a princípio os ‘aldeamentos’ não eram atacados pelos guerrilheiros da Frelimo por serem 

Escudos Humanos. Nhazonia em Tete foi a excepção, em 1973. (Lat: -17,93 | Lon: 33,21) 

             in VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 39 – Abril 2021 – Pág. 19/46  

References 
Mozambique: war of independence 

Mozambique: war of independence | Mass Atrocity Endings (tufts.edu)  

Posted on August 7, 2015 by World Peace Foundation 

Mass Atrocity Endings  

 

7254060.pdf (rl.art.br)  

HORRORES of WAR in  
EAST EUROPE  |                    
PHOTOS 1942-43 |                                 
Vintage News Daily                                                                                                                          
Horrors of War: 35 
Incredible Photos That 
Show the Brutal Reality 
of 'the Battle of 
Stalingrad', 1942-43 | 
Vintage News Daily  

https://casebook.icrc.org/glossary/methods-warfare
https://casebook.icrc.org/glossary/civilians
https://casebook.icrc.org/glossary/civilian-population
https://casebook.icrc.org/glossary/civilian-population
https://casebook.icrc.org/glossary/military-objectives
https://casebook.icrc.org/glossary/military-objectives
https://casebook.icrc.org/glossary/attacks
https://casebook.icrc.org/glossary/human-shields
https://casebook.icrc.org/glossary/human-shields
https://casebook.icrc.org/glossary/human-shields
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/mozambique-war-of-independence/
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/2015/08/07/mozambique-war-of-independence/
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/author/worldpeacefoundation/
https://sites.tufts.edu/atrocityendings/
https://rl.art.br/arquivos/7254060.pdf?1620856735
https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle-of-stalingrad-1942-43/
https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle-of-stalingrad-1942-43/
https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle-of-stalingrad-1942-43/
https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle-of-stalingrad-1942-43/
https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle-of-stalingrad-1942-43/
https://vintagenewsdaily.com/horrors-of-war-35-incredible-photos-that-show-the-brutal-reality-of-the-battle-of-stalingrad-1942-43/
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 / Case Studies 

 

‘YevhenCo Ukraine Show’ | 19/04/2020 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   KIEV CITY 

▲Link 

“Você se 

casaria com 

um negro?                      

(Mulheres 

ucranianas 

respondem)”  

19/04/2020  

“Raça, Racismo, 

Identitarismo, 

Identidade  

O Mito da Raça - 

Café Filosófico | 

Demétrio Magnoli” 

09/02/2021 

https://www.youtube.com/embed/dW7XzTEJgtc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jl407FP3zIg?feature=oembed
https://www.youtube.com/results?search_query=Kiev+City&sp=EiG4AQHCARtDaElKQlVWYTRVN1AxRUFSY2dHOE0xNzVISGs%253D
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QUIZ / TESTE ao conhecimento científico do leitor: 

Existem ‘Raças Humanas’ ou uma única Espécie 

Humana (ADN) que permite a reprodução genética?  

DJ PER  
«Tinha uma moça loira do interior de São Paulo, Brasil, lá pela 

década dos anos 60, que chegou em casa e disse para o pai dela:  

"Pai, eu arrumei um namorado preto e vou casar com ele!".  

O pai dela, indignado, disse para ela que jamais aceitaria isso.  

Então ela disse: "Mas pai, é o Pelé!".  

Aí o pai dela responde: "O quê? O Pelé? Ah! Filhinha... até que ele 

não é tão preto assim! Pode namorar com ele minha filha!".  

Essa piada antiga, apesar de ser realista nos dias de hoje, 

mostra que se não houver interesse financeiro, os preconceitos 

aparecem descaradamente! » 

Fonte: ‘YevhenCo Ukraine Show’ | 19/04/2020 | YouTube 

 

"Para mim, no Brasil 
não existe racismo", 

diz Mourão ao 
comentar morte de 

homem negro em 
supermercado 

Link 

‘Gilmar Fraga: 

se não vê, logo, 

não existe’ 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2020/11/gilmar-fraga-se-

nao-ve-logo-nao-existe-ckhqygmil002n0137ctzistm2.html 

 

 

Data Venia 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/11/para-mim-no-brasil-nao-existe-racismo-diz-mourao-ao-comentar-morte-de-homem-negro-em-supermercado-ckhqkb9cn003l017pqjngya1w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/11/para-mim-no-brasil-nao-existe-racismo-diz-mourao-ao-comentar-morte-de-homem-negro-em-supermercado-ckhqkb9cn003l017pqjngya1w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/11/para-mim-no-brasil-nao-existe-racismo-diz-mourao-ao-comentar-morte-de-homem-negro-em-supermercado-ckhqkb9cn003l017pqjngya1w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/11/para-mim-no-brasil-nao-existe-racismo-diz-mourao-ao-comentar-morte-de-homem-negro-em-supermercado-ckhqkb9cn003l017pqjngya1w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/11/para-mim-no-brasil-nao-existe-racismo-diz-mourao-ao-comentar-morte-de-homem-negro-em-supermercado-ckhqkb9cn003l017pqjngya1w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/11/para-mim-no-brasil-nao-existe-racismo-diz-mourao-ao-comentar-morte-de-homem-negro-em-supermercado-ckhqkb9cn003l017pqjngya1w.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2020/11/gilmar-fraga-se-nao-ve-logo-nao-existe-ckhqygmil002n0137ctzistm2.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2020/11/gilmar-fraga-se-nao-ve-logo-nao-existe-ckhqygmil002n0137ctzistm2.html
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A PROPÓSITO DE … ‘Raças e Racismo’ 

‘The Invention of Racism in Classical  

Antiquity @Benjamin Isaac’ 

Este estudo do Professor Benjamin Isaac é fundamental para 

compreender o Pré-Conceito estereotipado de ‘Raças’ e Poder! 

 

 

 

 

 

 

 

DaRealNordicBlack  
Stream em direto de 10/06/2021  

‘O clima e a geografia 

determinaram  

as características 

humanas’ (…) 

ISBN: 9780691125985  

Published: Mar 5, 2006 

Copyright: 2004 

Pages: 592 

Size: 6 x 9.25 in. 

https://www.youtube.com/embed/B7VeErCV66w?feature=oembed
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Resumo dos Filmes  

VuJONGA 
Cine Clube  

Data Venia Resenhas / 
Review / Case Studies 

Film Club 

EUA: “Racista 

impede Negro de 

entrar no Banco, 

então ele Compra 

o Banco e vira seu 

Chefe” 

 

‘In 1973, a ground-breaking film, Joe Bullet, was screened – 
for the very first time - at the Eyethu Cinema in Soweto. It was 
the first South African-produced film with a black action hero 
and an all-black cast.’ 

 

Al Jazeera English  “The propaganda 

films of 

apartheid-era 

South Africa |” 
 

 

 

“The 

Listening 

Post 

(Feature)” 

18/03/2020 
 

1928-1994 

https://www.youtube.com/embed/omVviUzEoTg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/mcJ1P4gG69M?feature=oembed
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                 Filmografia REMEMBER 
https://m.imdb.com/title/tt3704050/ 

             Benjamin August https://www.cineplayers.com/filmes/memorias-secretas-2015 

SHOÁH – 

HOLOCAUSTO 

Para Não 

Esquecer 
Auschwitz! 
Filmografia: 

REMEMBER | 
Baseado na obra do 

Escritor / Writer 

      

 

VuJONGA 
Cine Clube 
Data venia  aos vídeos 

Benjamin August  

Film made in   

  CANADA 2015 
 

  O Número (I) (2015) 

https://m.imdb.com/title/tt3704050/
https://www.cineplayers.com/filmes/memorias-secretas-2015
https://www.youtube.com/embed/OwHLETKC5dw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/s0m6ejETvMM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/W9t2MslFqMA?feature=oembed
https://m.imdb.com/name/nm3088713/?ref_=tt_ov_wr
https://www.imdb.com/title/tt3704050/?ref_=adv_li_tt
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14/02/2022 
 Estreou a 23/05/2021  

 
 

Sala de Guerra  

VuJONGA 
Cine Clube 

‘O Atirador que Virou o Pesadelo dos Nazis Durante a Segunda Guerra’ 

 

Da ficção à realidade 
– basicamente  

 o soldado é treinado 
para … ? 

 

Data Venia / Resenhas  
Reviews / Case Studies 

Film Club 

Estudos de Casos: ‘super snipers’ ou a glorificação da 
morte matada? (Vassili Zaytsev versus Erwin König?) 
 

‘Círculo De Fogo (Dublado)’ | «07/07/2022 Vasily Zaitsev (Jude Law) é um jovem 

atirador russo que, convencido por um companheiro político (Joseph Fiennes), torna-se o 

ícone da propaganda russa em plena 2ª Guerra Mundial. A fama de Vasily o torna uma 

lenda viva para o exército russo e desperta também a atenção do exército nazista, que 

envia seu melhor atirador de elite (Ed Harris) com o objetivo de matar aquele que se tornou 

a esperança de toda a Rússia. Ano: 2001»  

[Nota do VuJONGA: A presumível personagem do major alemão Erwin König e atirador de 

elite do Wehrmacht seria interpretada por Ed Harris] 

Adoro Filme da Net  

https://www.youtube.com/embed/uElx3rcA4Cs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/mhtcOpk8Jbc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/G4FPIky3C_I?feature=oembed
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LETRAS 

 

Ivan Berger: estreia tardia,                                        
mas ainda a tempo (*) 

                            Adelto Gonçalves (*) 

      

I 

 Depois de cumprir uma carreira jornalística de cinco décadas, 

mesclando o tempo em redação e o trabalho informal como cronista 

e poeta, Ivan Berger, finalmente, vê o seu primeiro livro impresso, 

este Quase Não Sou Mais Eu – O Balacobaco do Deus Ex-Machina (São 

Paulo, Literando Editora, 2022), que reúne 188 peças em prosa 

poética, poemas em versos livres e contos curtos. São textos em que 

rememora não só os seus primeiros anos de vida na pequena cidade 

de Cachoeira do Sul, na região central do Rio Grande do Sul, às 

margens do rio Jacuí, a chamada “capital nacional do arroz”, como 

boa parte da infância e da adolescência passada em Curitiba, capital 

do Estado do Paraná, antes de sua família se transferir para a 

litorânea Santos em busca de melhores oportunidades para 

sobrevivência.  

 Dividida em três blocos, a obra, em sua primeira parte, depois 

de dois textos em prosa em que o autor faz uma espécie de 

apresentação de seu trabalho, deixando claro que não escreve para 
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ser agradável ao leitor nem para “fazer proselitismo”, segue por mais 

de cem páginas com poemas em versos que se caracterizam por uma 

tonalidade noturna, de introspecção, ou seja, um mergulho no 

interior de uma alma solitária.  

No segundo bloco, o leitor continuará a se deliciar com poemas 

em versos livres para, na terceira e última parte, encontrar textos 

em prosa poética, crônicas e contos curtos. Tampouco o poeta deixa 

de experimentar a velha rima, hoje praticamente expurgada do labor 

poético, como se vê no breve poema “Quarentena”:  

Queria escrever um poema /  

Que não fosse de anátemas /  

Que tivesse o amor como tema /  

Mas, oh, que pena! / 

 Meu coração continua de quarentena. 

Em todos os textos, o leitor acaba por localizar alguns marcos 

intertextuais explícitos, que denotam a formação intelectual do 

escritor:  

Verlaine, Luís de Camões, Calderón de La Barca, Marcel Proust, 

Arthur Schopenhauer, Baudelaire, William Blake, Walt Whitman, 

José Lezama Lima e outros.  

Ao mesmo tempo, o leitor vai se deparar com citações bíblicas, 

ainda que o autor seja explícito ao anunciar que nunca viu Deus, 

como se lê no poema “Minhas outras vidas” em que diz, já ao final: 

(...) 
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     Meninos, eu vi e participei de tudo o que possam imaginar,  

     ao longo de minhas vidas./  

     A ascensão e queda dos maiores impérios. /   

     Povos inteiros sendo dizimados, genocídios, holocaustos,  

     em nome das causas mais abomináveis. / 

    Vi a fervilhante Cartago banhada de sangue, 

     os horrores de Treblinka, Auschwitz, Hiroshima ... / 

    Vi o pior e o melhor da raça humana. / 

     Fui um dos ladrões crucificados ao lado de Cristo –  

     o que não pediu perdão./ 

     Fui mártir, covarde, experimentei todas as mortes,  

     liderei e  desertei / 

     traí e fui traído, amei, fui amado, odiado, uma infinidade de vezes. / 

    Vivi centenas de vidas, mas, querem saber? / 

     Nunca vi Deus.   

A rigor, todos os textos, mesmo aqueles que deixam de lado a 

versificação, têm ritmo próprio, dirigindo-se ao mesmo tempo ao 

coração e ao intelecto, sem que as palavras percam uma certa 

musicalidade. Até porque, como observa o professor e crítico 

Massaud Moisés (1928-2018), em A criação literária: poesia (Cultrix, 

2003), se a poesia é a expressão do “eu” por meio de metáforas, 

pode-se concluir que Berger procura disfarçar, através das imagens, 

o sentimento que o leva a buscar, por meio das palavras, a 

explicação para a existência do homem. E, desse modo, como 
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naquele poema reproduzido acima, procura impactar a atenção do 

leitor para a falta de sentido na vida, ao proclamar que nunca viu 

Deus, quando, na verdade, as imagens anteriores deixam claro que 

só as construiu porque O sentiu.   

II 

 Entre os temas primordiais do poeta/cronista, está a nostalgia 

da infância, muitas vezes expressa pelo sentimento da perda 

daqueles que lhe foram gratos, os pais, as irmãs, a ex-mulher. Em 

outras palavras: percebe-se a tentativa de reconstruir, através de um 

sonho proustiano, a vida vivida, a meninice, a adolescência, que se 

reproduz por meio de uma lírica amorosa, como se constata no 

poema “Coisas que levarei comigo”:  

     O aroma das manhãs perfumando as manhãs de outrora. /  

     Os raios riscando o breu de incontáveis noites. / 

     As trovoadas retumbantes precedendo tantos temporais. / 

     Os recitais de sapos e grilos nos brejos da infância. /  

     O abraço glamuroso de minha liebe grossmutter. / 

     As águas turbulentas do Jacuí , a barragem do Fandango / 

     da minha terra natal, Cachoeira do Sul. (...)  

     Meu pai, não por ser   meu pai, a criatura mais doce que conheci. / 

     Minha mãe, dona Dalila, santa e megera (para as noras). /  

     Minha irmã caçula, Ingrid, cujo amor imensurável pelos filhos / 

     só não a salvou da leucemia. /  
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     Os momentos felizes (que foram muitos) de meus dois casamentos /  

     Curitiba, que nunca foi fria comigo, muito ao contrário / 

     Santos, minha terra de adoção, onde fui amado e odiado,  

     e bem ou mal ganhei a vida (...).  

 Como se vê, a palavra amorosa aqui atua como se fosse um 

cicatrizante natural, capaz de curar as feridas da alma. Com estas 

vozes recuperadas do passado, afinal, Berger procura recompor o 

sentimento que atravessa de modo intenso esta obra feita de lirismo 

e pureza, mesmo quando declama palavras que normalmente 

seriam consideradas torpes ou quando lamenta o país que herdamos 

(e deixaremos aos pósteros), de práticas políticas condenáveis e 

governos suspeitos.  

III 

 Ivan Berger (1950), nascido em Cachoeira do Sul, no Rio 

Grande do Sul, é jornalista formado pela Faculdade de Comunicação 

(Facos) da Universidade Católica de Santos (UniSantos), em 1974, 

ano em que começou a labutar na imprensa diária, depois de ter 

ensaiado por dois ou três anos uma carreira como jogador de futebol 

na Portuguesa santista, quando se destacou como um médio-volante 

voluntarioso e de muitos predicados técnicos, como diziam naquele 

tempo os comentaristas de rádio. 

Ao mesmo tempo em que desfilava o seu talento como 

futebolista, fazia o curso de Jornalismo com muito empenho e 
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talento, o que acabou por despertar a atenção do seu professor de 

Técnica de Redação e outras disciplinas, Ouhydes Fonseca (1940-

2022), mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela 

Universidade de São Paulo (USP), responsável pela formação de 

centenas de profissionais de imprensa. 

 Por convite do professor, acabou trocando de lado, pois, à 

época, já estava acostumado a dar entrevistas aos repórteres dos 

jornais e das emissoras de rádio de Santos: começou a trabalhar 

como repórter da editoria de esportes da tradicional A Tribuna, da 

qual Ouhydes Fonseca era também o editor. Passou assim a cobrir 

diariamente as atividades dos elencos profissionais da Portuguesa 

santista e do Santos Futebol Clube, frequentando os bastidores de 

Ulrico Mursa e da famosa Vila Belmiro. 

 Foram mais de oito anos de atuação na editoria de esportes de 

A Tribuna, período em que teve a oportunidade de cobrir, em 

companhia do seu antigo professor, a participação da seleção 

brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 1978, na Argentina, 

quando, então, por seu trabalho incansável e de excelente 

qualidade, atraiu a atenção do então repórter de O Estado de S. 

Paulo, Tuca Pereira de Queiroz (1942-1998), que se empenhou em 

levá-lo para a editoria de esportes daquele jornal, mas sem êxito. É 

que, paralelamente à atividade como jornalista profissional, Berger 
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exercia outras atividades comerciais, que o impediam de deixar o 

Litoral paulista.  

A essa época, houve também um tempo em que o autor destas 

linhas publicou por uma década (1976-1986) na página esportiva de 

A Tribuna uma crônica dominical intitulada Fim de Jogo que Berger 

assumia sempre que havia a necessidade de o cronista cumprir um 

período de férias. Mais tarde, já fora das redações por um longo 

período, encontrou a oportunidade de voltar à prática do jornalismo 

de opinião, quando passou a publicar, de 2007 a 2015, artigos no site 

Observatório da Imprensa, tratando de temas variados, que iam do 

futebol e outros esportes aos problemas políticos e socioeconômicos 

nacionais e internacionais.  

Depois de deixar esse espaço, em que acumulou bastante 

notoriedade pela contundência de suas opiniões, passou a se dedicar 

a textos mais amenos, como crônicas e poemas de versos livres, em 

seu blog particular Pequenas Partilhas  

(https://bergerivan.blogspot.com), muitos dos quais foram 

reaproveitados para compor este livro.   

____________________________ 

Quase Não Sou Mais Eu – O Balacobaco do Deus Ex-Machina                               

(Literando Editora, 2022), de Ivan Berger, com prefácio de Adelto 

Gonçalves.  São Paulo: Editora Literando, 318 páginas, R$ 49,90, 2022.                                                                     

E-mail para contato: ivamberger@gmail.com 

________________________ 
(*) Texto publicado como prefácio à obra Quase Não Sou Mais Eu – O 

Balacobaco do Deus Ex-Machina. 

mailto:ivamberger@gmail.com
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________________________________ 

(*) 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 Fernando Pessoa, a 

voz de Deus (Santos, Editora da Unisanta, 1997), Gonzaga, um poeta do Iluminismo 

(Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999), Barcelona brasileira (Lisboa, Nova 

Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002), Bocage – o perfil perdido 

(Lisboa, Editorial Caminho, 2003; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – Imesp, 

2021), Tomás Antônio Gonzaga (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 (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981; Taubaté, 

Editora 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. E-mail: 

marilizadelto@uol.com.br 

________________________________ 

Foto: Divulgação - Ivan Berger, jornalista e poeta:  

obra procura reconstruir, através de um sonho  

proustiano, a vida vivida, que se reproduz por  

meio de uma lírica amorosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marilizadelto@uol.com.br
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 O mundo deu um grande avanço nas novas tecnologias. Devido 

a isso consegui uma grande entrevista com o escritor Eça de 

Queiróz.  

 COMO!?  

 Logicamente voltando no tempo. Havia em mim uma grande 

curiosidade sobre a pessoa do Eça. Um visionário do futuro. Fiz-lhe 

várias perguntas – fiquei encantada com seu jeito e sua maneira de 

ver o mundo atual. Eça, sempre será um homem além do seu tempo. 

Contudo vamos começar a saber um pouco de sua biografia: 

 “Escritor português, José Maria Eça de Queirós nasceu a 25 de 

novembro de 1845 na Póvoa de Varzim. Filho de um magistrado 

brasileiro, também ele escritor, e de mãe portuguesa. Foi criado pelo 

avô. Eça faleceu a 16 de agosto de 1900 em Paris.  É considerado um 

dos maiores romancistas de toda a literatura portuguesa – o primeiro 

e principal escritor realista português, renovador profundo e 

perspicaz da nossa prosa literária.”3 

     A primeira pergunta vai de encontro ao que muitas pessoas 

gostariam de saber:   

     Silvya Gallanni (SG): - Quem é o homem, e quem é o escritor Eça 

de Queiróz? 
 

3 Eça de Queirós - Infopédia (infopedia.pt)  

TIME MACHINE  

 MÁQUINA 

          DO 

  TEMPO  

  

https://www.infopedia.pt/$povoa-de-varzim?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$paris?intlink=true
https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$eca-de-queiros
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     Eça de Queiróz (EQ): Vou falar do homem, mas de uma maneira 

geral (…) “Os homens são sempre os mesmos, através de todas as 

civilizações e de todas as idades. Nada mais falso nem de pior 

crítica. O homem é um resultado, uma conclusão e um produto das 

circunstâncias que o envolvem – circunstâncias de clima, de 

alimentação, de ocupações, de religião, de política, de arte, de 

cultura.”4  

     Quanto ao poeta: - “Não, positivamente não há neste mundo 

«worth to live for» [valer a pena viver para] senão um cantinho de 

fogão doméstico, muito Amor junto dele, e muita arte em torno, para 

tornar a vida interessante, poética e distinta. Possa Deus, na sua 

infinita bondade, permitir que seja esse o nosso destino. Arte e Amor 

– com A grande! Eles merecem-no; são as duas expressões supremas 

da vida, completam-se um pelo outro, e fora deles tudo é nada!”5 

     SG: O que pensa o poeta do Amor, já que entramos por aí? 

     EQ: “O amor (…), como tu sabes, é feito de muitos sentimentos 

diferentes. Alguém escreveu, creio que até fui eu – que era uma bela 

flor com raízes diversas. Ora quando uma dessas raízes é a estima 

absoluta pode ele ao fim de longos anos secar pelas outras raízes, 

mas permanecer vivo por essa.”6 

     SG: O poeta sempre foi um crítico do governo. Em sua opinião 

para que serve a política?  

     EQ: “Na política só há estes fins: conveniência oficial, sentimento 

oficial. Necessidade de instrução, generalização do bem-estar, 

atenuação da pobreza, impulso à indústria, economia do tesouro, 

respeito à liberdade individual, livre manifestação de consciência 

pensante, isto nada vale, nada é, poderá ser distraída e brevemente 

tomada em conta – se convier ao governo.”7 

 
4 in Citações e Pensamentos de Eça de Queirós: A Correspondência de Fradique Mendes; p.45. 
5 Idem; Correspondência (1886), p.18. 
6 Ibidem; Correspondência (1885), p.17. 
7 Ibid; Distrito de Évora, p.64 
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     SG: Foi um grande escritor, muitas vezes um historiador do seu 

tempo. Escreveu livros de sucesso como O Crime do Padre Amaro; O 

Primo Basílio; Os Maias. Afinal o que é a História para um Eça de 

Queiróz? 

     EQ: “Uma verdadeira história da humanidade seria a história da 

arte; não se conheceriam os dédalos políticos, as ambições terríveis, 

as pequenas intrigas de reis e de papas – mas ficar-se-ia sabendo 

uma coisa superior: a alma das raças, os génios do povo, o espírito 

passado com a suas crenças, religiões e sentimentos.  

     Na história, o povo deve ser tudo; as individualidades, pouco. O 

que nós queremos saber é o espírito das gerações.”8 

     SG: Atualmente há uma grande massificação de notícias, a 

televisão, a internet, sempre nos bombardeando com notícias, na 

maioria das vezes noticias ruins, falsas, ou sem importância. O que 

acha do jornalismo atual? 

     EQ: “O jornal matou na Terra a paz. E não só atiça as questões já 

dormentes como borralhos de lareira, até que delas salte novamente 

uma chama furiosa – mas inventa dissensões novas.  

     Todo o jornal destila intolerância, como um alambique destila 

álcool, e cada manhã a multidão se envenena aos goles com esse 

veneno capcioso.  

     O jornalismo, na sua justa e verdadeira atitude, seria a intenção 

permanente do país na sua própria vida política, moral, religiosa, 

literária e industrial.”9 

     SG: Caro poeta estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas 

gostaria de saber o que é a Paz para si? 

     EQ: (…) “Jantar alegremente numa horta, debaixo das parreiras, 

vendo correr a água das regas – chorar com os melodramas que 

rugiam entre os bastidores do Salitre, alumiados a cera, eram 
 

 
8 idem; Distrito de Évora, p.44. 
9 ibid; Distrito de Évora, p. 51. 
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contentamentos que bastavam à burguesia cautelosa. Além disso, os 

tempos eram confusos e revolucionários: e nada torna o homem 

recolhido, aconchegado à lareira, simples e facilmente feliz – como 

a guerra. É a paz que, dando os vagares da imaginação – causa as 

impaciências do desejo.”10  

     SG: – Para terminar mesmo, há milhares de brasileiros em 

Portugal (antiga capital do Império) e no resto do mundo, outros 

tantos. Afinal o que é o brasileiro para Eça de Queiróz?  

     EQ: – Muito simples minha cara – (…) “Porque, enfim, o que é o 

Brasileiro? É simplesmente a expansão do Português. O Brasileiro é 

o Português – dilatado pelo calor.”11 

Agradeço imensamente ao poeta Eça de Queiróz pela entrevista 

dada a esta simples curiosa da arte da escrita. A admiração pelo 

poeta já era enorme, agora aumentou ainda mais. Obrigada, mesmo!  

     Que bem-haja outras linhas para escrever sobre o valoroso poeta 

português Eça de Queiróz. Agora tenho de voltar ao meu tempo 

atual e mostrar às pessoas que o tempo pode passar, mas as palavras 

escritas permanecem para sempre, na história e na Arte para as 

futuras gerações.● Silvya Gallanni© 27/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 
10 in Citações e Pensamentos de Eça de Queirós: Contos, p.61.  
11 idem: Uma Campanha Alegre, p. 23-24.  

Referências 

José Maria Eça de Queirós foi um escritor 
português. Autor da obra “O Crime do Padre 
Amaro”, considerada o marco inicial 
do Realismo em Portugal. Nascido no dia 25 de 
novembro de 1845 na cidade de Póvoa de 
Varzim, Portugal. Filho de pai brasileiro, mãe 
portuguesa e foi criado pelos avós paternos.” (…)  
Eça de Queirós - biografia do escritor português - InfoEscola  
Eça de Queirós, grande escritor português da nossa língua 

Eça de Queirós, grande escritor português da nossa língua (pgl.gal)  

  

Eça de Queiroz 
por 

Rafael Bordalo 
Pinheiro - 
Wikipedia 

https://www.infoescola.com/literatura/realismo/
https://www.infoescola.com/literatura/eca-de-queiros/
https://pgl.gal/eca-de-queiros-grande-escritor-portugues-da-nossa-lingua/
https://en.wikipedia.org/wiki/Rafael_Bordalo_Pinheiro
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Visitas Acessos Tráfego 
 

  

 

 
 Russian Federation 322 55.1 

 United States 133 22.8 

 Canada 28 4.8 

 Germany 15 2.6 

 China 11 1.9 

 Sweden 9 1.5 

 Brazil 8 1.4 

 Netherlands 6 1 

 Desconhecido 5 0.9 

 Portugal 5 0.9 

 United Kingdom 5 0.9 

 France 5 0.9 

 Singapore 4 0.7 

 Poland 3 0.5 

     Origem dos visitantes 

País % Visitas 

                584                                   1112                               12 MB 

     Estatísticas | Setembro 2022 | edição nº 55 
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 Japan 3 0.5 

 Romania 2 0.3 

 Italy 2 0.3 

 Ireland 2 0.3 

 Denmark 2 0.3 

 Czech Republic 2 0.3 

 Argentina 1 0.2 

 Lithuania 1 0.2 

 Nigeria 1 0.2 

 India 1 0.2 

 Norway 1 0.2 

 Georgia 1 0.2 

 Europe 1 0.2 

 Colombia 1 0.2 

 Ukraine 1 0.2 

 Belgium 1 0.2 

 Vietnam 1 0.2 

 Austria 1 0.2 
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Mês Visitas Acessos Tráfego 

Set/2022 584 1112 12 MB 

Ago/2022 414 1075 12 MB 

Jul/2022 461 1105 11 MB 

Jun/2022 488 1256 11 MB 

Mai/2022 291 596 6 MB 

Abr/2022 280 682 6 MB 

Mar/2022 255 593 6 MB 

Fev/2022 218 818 6 MB 

Jan/2022 244 966 7 MB 

Dez/2021 210 664 6 MB 

Nov/2021 256 555 5 MB 

Out/2021 331 969 9 MB 

Set/2021 278 592 8 MB 

Ago/2021 403 695 9 MB 

Jul/2021 

343 680 6 MB 

Jun/2021 362 752 7 MB 

Mai/2021 299 1022 9 MB 

Abr/2021 254 530 8 MB 

Mar/2021 217 402 7 MB 

Fev/2021 171 5597 43 MB 

Estatísticas | Set. 2020 / Set. 2022 | 24 meses 

          VuJONGA cadernos literários 

https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=9&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=8&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=7&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=6&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=5&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=4&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=3&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=2&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=1&year=2022
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=12&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=11&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=10&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=9&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=8&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=7&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=6&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=5&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=4&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=3&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=2&year=2021
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Jan/2021 171 21543 184 MB 

Dez/2020 239 18581 147 MB 

Nov/2020 251 1330 10 MB 

Out/2020 224 732 4 MB 

Set/2020 233 821 2 MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Acessos: um acesso acontece toda vez que um visitante acessa uma página do seu site. 

Em uma mesma visita, o visitante pode acessar diversas páginas. 

Visitas: uma visita acontece toda vez que um visitante entra no seu site, não  

quantas páginas ele acesse. Um mesmo visitante pode realizar diversas visitas em 

horários diferentes. 

Tráfego: representa a quantidade total de bytes baixados do seu site, somando páginas, 

imagens e outros arquivos.

S.PAULO 

BRASIL 

Estatísticas  

https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=1&year=2021
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=12&year=2020
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=11&year=2020
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=10&year=2020
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/stats/month.php?month=9&year=2020
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