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— SPAUTORES 10755 —                                                                                                                                      

Cover - Author: JOÃO Craveirinha, Jr. (alias Mphumo John KRAVEIRINYA:                                     

drawing, Lisbon 1986: Title: - to Alan Paton (1903-1988) - “Cry, the Beloved Country (1946).” 
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Plataforma Digital - VuJonga magazine 

 
 

 

 

  

 

                        PROFESSOR MASSAUD MOISÉS – Uma vida consagrada ao ensino das Letras. 

RECADOS DE UMA MÃE PARA UMA AVÓ QUE VAI FICAR       

                   COM OS NETOS ALGUNS DIAS EM AGOSTO! 

 

https://vujongamagazine.com/
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‘Palestine Peace Not Apartheid’ 

by Jimmy Carter, 

Simon & Schuster, New York (2006). 

Book Review by Dr Habib Siddiqui 

May 26, 2021 | 14 Shawwal 1442 AH 

https://www.islamicity.org/3870/president-

carters-book-on-palestine/ 

 

“O Presidente Carter, que teve a capacidade de 

negociar a paz entre Israel e o Egipto, manteve-se 

activamente ligado aos assuntos do Médio Oriente 

depois de ter deixado a Casa Branca. Neste livro, 

partilha o seu conhecimento pormenorizado da 

história da região e analisa as questões políticas mais 

sensíveis que muitos dirigentes e altos funcionários 

americanos têm evitado. Sem vacilar, recomenda os 

passos que devem ser dados pelos dois Estados que 

dividem entre si a Terra Santa – Israel e a Palestina – 

sem que se instaure um sistema de apartheid ou se 

mantenha o medo constante do terrorismo. 

Não haverá uma paz substantiva e permanente para 

nenhum povo nesta região tão perturbada enquanto 

Israel continuar a violar as resoluções das Nações 

Unidas, a contrariar a política oficial americana e o 

Roteiro internacional para a Paz, ocupando terra que 

pertence aos Árabes e oprimindo os Palestinianos, 

escreve Jimmy Carter. E os líderes governamentais 

dos Estados Unidos devem estar na linha da frente 

para alcançar o objectivo, há muito adiado, de um 

acordo justo que possa ser honrado e cumprido por 

ambas as partes. Este é um livro corajoso, que nos 

desafia e nos faz pensar.” [Contracapa da 1ª edição 

portuguesa de Maio 2007: QUIDNOVI Editora, Portugal.] 

DATA VENIA 

https://www.islamicity.org/3870/president-carters-book-on-palestine/
https://www.islamicity.org/3870/president-carters-book-on-palestine/
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E-mail | vujonga@hotmail.com 
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Facebook |  https://www.facebook.com/VuJonga 

Credit: excerpt of «A painting from 

Aron de Chavez (Amsterdam, c. 1674). 

From Wikimedia Commons. File: Moses 

and Aaron with the 10 Commandments 

1674.jpg, CC-PD-Mark.» 

https://vujongamagazine.com/
mailto:vujonga@hotmail.com
https://vujongamagazine.com/
https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1
https://www.facebook.com/VuJonga
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inda acontece. Quando por vezes tenho que dizer que sou algarvia, 

alguém reage e dá um salto na cadeira, abre uma gargalhada 

inoportuna, e exclama com uma expressão que não sei exactamente 

definir, mas que não sinto agradável:  

- Ah! Sua moura!  

- Com que então, és moura?!  

Moura ou não, nasci no Sul, e nisso tenho grande prazer.  

Isto vem a propósito da reportagem que eu estava a ouvir na Antena 2, sobre 

o concerto de abertura da série de concertos intitulada “Os Dias da Música,” no 

Centro Cultural de Belém. Aos microfones da Antena 2, anunciava-se que iam 

actuar coros infantis e juvenis de Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro. E claro, o 

comentário surgiu, neste teor:  

– É uma participação a nível nacional!  

Eu gostaria de ter podido perguntar:  

– Como?! Lisboa – Porto – Coimbra – e Aveiro – Isso diz respeito ao 

conjunto nacional – Ou será apenas uma fracção não representativa do país?!  

E o Interior-Norte?  

E o Sul – todo o Sul?!  

E as Ilhas Atlânticas?  

*  

Como este caso não é único, muitas vezes me pergunto: "Haverá, neste olvido, 

alguma responsabilidade das pessoas do Sul?! Serão os Algarvios que não se fazem 

A 

ONDE ESTÁ O SUL DO TEJO? 

           por Myriam Jubilot de Carvalho 
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lembrar, que se deixam ficar no seu canto, à espera que figos e amêndoas caiam 

das árvores?!"  

Ou será ainda o velho sentimento discriminatório de que o Sul foi 

conquistado pelo Norte? Mas isso aconteceu no séc. XIII, vai para 800 anos! Ainda 

viveremos nós sob o peso das ondas de choque da Reconquista?  

Segundo julgo saber, o Sul continuou com a designação de "Reino dos 

Algarves" apenas porque os reis portugueses achavam pomposo contar com esse 

título na arreata de títulos que ostentavam. Ainda os nossos últimos reis 

ostentavam a lista de títulos que rezava: "Pela Graça de Deus, Rei (ou Rainha) de 

Portugal e dos Algarves, d'Aquém e d'Além-Mar em África, Senhor(a) da Guiné e 

da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia, etc."  

Nessa enfiada de títulos, tinha tanto significado mencionar o Reino dos 

Algarves como o etc. final!  

Ou seja - A frase-feita de que "Portugal é Lisboa e o resto é conversa" 

continua a ter peso na expressão oficial nacional.  

Nós, os Algarvios, mouros ou não, temos muito orgulho na nossa herança 

ancestral feita da fusão de tantas culturas e religiões, sobretudo mediterrânicas e 

do Próximo Oriente, que nesta região deixaram a sua marca: Aos antigos Iberos 

(provavelmente oriundos do Norte de África) que se fixaram mormente na zona 

oriental da Península, vieram juntar-se os Celtas, oriundos da Europa do Norte e 

Central. Estes fixaram-se sobretudo no Ocidente peninsular.  

Esses grupos viveram uma maior fusão na zona central da Península.  

Ao longo dos séculos, muitos outros povos demandaram a Península, e mais 

ou menos pacificamente, aqui se fundiram com os povos já aqui fixados:  

Fenícios (oriundos da Palestina, ou Filisteia – Próximo Oriente).   

Ao tempo da chegada dos Fenícios já prosperava no Sul peninsular, o Reino 

de Tartessos, com cultura própria e já com domínio da Escrita – a ainda não 

decifrada Escrita do Sudoeste.  

Gregos (do sul da Europa Oriental). Do norte de África, os Cartagineses 

(meio Fenícios meio Zenatas, a quem os Romanos haviam denominado de 

Berberes, ou “bárbaros” ...). Romanos. Judeus (meio Egípcios meio Fenícios ou 

Palestinos). Vândalos e Suevos (vindos do Norte da Europa).  

Alanos (originários do Norte do Irão, Planalto do Pamir).   

Visigodos (também do Norte da Europa).   
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Bizantinos (do sul da Europa Oriental e Próximo Oriente, em parte uma 

evolução da Cultura Grega).   

Berberes (Nordeste de África, mais ou menos Arabizados).   

Árabes. Ao contrário do que se pensa, os Árabes, na Península, foram uma 

minoria, rica e culta; pois a cultura árabe tinha absorvido marcas que vão da Síria 

ao Iémen, e ao Irão.   

A tudo isto, veio sobrepor-se o legado de uma fracção esquecida da nossa 

população – a herança genética e cultural dos Escravos Africanos, vindos de 

diferentes paragens do imenso continente africano, e que igualmente ao longo de 

vários séculos, se fundiram com a população que os aprisionava e explorava.  

Resta acrescentar que as belas Lendas de Mouras Encantadas são muito 

provavelmente reminiscências da Cultura Celta, com o seu culto da Natureza.  

Posto isto, como não nos orgulharmos da riqueza compósita do nosso ADN 

físico e cultural? ■ ©MJC 30 Abril 2019 | texto e foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACILHAS – ALMADA | MJdC©                                                                                                                                                         

Foto original de ©Myriam Jubilot de Carvalho, 2019. 
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Luzia Moniz | 14 de maio às 15:11  [2021] “É inaceitável, a forma racista como 
a Lusa, reproduzida por outros órgãos, se referiu à deputada portuguesa 
Romualda Nunes Fernandes. Estamos juntas, mana!” Luzia Moniz | Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       a indignação de                              
                    Luzia Moniz 

Deputada Romualda Fernandes do Parlamento português |                                              

data venia Notícias Maia à representação iconográfica. 

«Agência Lusa envolta em polémica depois de 

referir-se a deputada do PS como “preta”»1 

 

 

«Jornalista da Lusa diz que erro em notícia era "nota pessoal"»2                                                  

RACISMO  EM  PORTUGAL 
 

  

  

  

  

https://www.facebook.com/luzia.moniz?__cft__%5b0%5d=AZX0QBlq9RI-pBhNGzhhV2kabMUotAY_RrJlksrY30vtmeU7uqnNPKPToJUGKqSG_GJ-uDjxFyXdFVp-jrxa2ydVz3On7NAZ4xaA36tNBufBUZbAGBXPEZ883a0FYeICULM&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/luzia.moniz/posts/3659287144181403?__cft__%5b0%5d=AZX0QBlq9RI-pBhNGzhhV2kabMUotAY_RrJlksrY30vtmeU7uqnNPKPToJUGKqSG_GJ-uDjxFyXdFVp-jrxa2ydVz3On7NAZ4xaA36tNBufBUZbAGBXPEZ883a0FYeICULM&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/romualda.nunesfernandes?__cft__%5b0%5d=AZX0QBlq9RI-pBhNGzhhV2kabMUotAY_RrJlksrY30vtmeU7uqnNPKPToJUGKqSG_GJ-uDjxFyXdFVp-jrxa2ydVz3On7NAZ4xaA36tNBufBUZbAGBXPEZ883a0FYeICULM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/luzia.moniz
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“Hugo Godinho (Vermelho)” 

“Em causa uma identitificação noticiosa pela cor da pele” 

            ‘Por Ricardo Araújo Pereira © 21 de maio de 2021…’ 

           «(...) Antigamente, os órgãos de comunicação social funcionavam de 

outra maneira.  Agora é ligeiramente diferente. O jornalista faz comentários 

indecentes, o revisor é o leitor, que chama a atenção para incorrecções (…)» 

Primeiro, um jornalista da Lusa, chamado Hugo Godinho, escreveu uma notícia 

em que, numa lista de deputados, o nome de Romualda Fernandes aparecia com 

a seguinte indicação entre parêntesis: (Preta). Na Lusa, ninguém reviu a notícia e 

ela seguiu para as redacções. Depois, vários outros meios de comunicação social 

receberam a notícia e também a republicaram sem a rever. Quando, finalmente, 

a notícia foi lida por um Homo sapiens sapiens, percebeu-se que talvez o texto 

tivesse um pequenino problema, e alguém tentou apurar responsabilidades. Na 

melhor das hipóteses, foram dar com Hugo Godinho um pouco corado de 

vergonha. Muito embora, pelo modo como concebe notícias, se perceba que 

talvez ainda esteja um bocadinho verde para trabalhar na agência Lusa. Apesar 

de escrever como um camisa castanha. Como se vê, o caso tem mais cores do que 

um arco-íris.’ 

‘Cf.  Jornalista da Lusa diz que erro em notícia era «nota pessoal» + Deputada Romualda 

Fernandes sobre notícia da Lusa. «Não foi um lapso, nem um erro» + «A Lusa não é isto». 

Jornalistas repudiam "insulto" à deputada Romualda + PCA da Lusa pede desculpas a 

Romualda Fernandes e ao grupo parlamentar do PS + Claros escuros da Lusa + Continuam 

a marcar-se os (pretos) com ferro quente.’ 

in Ciberdúvidas da Língua Portuguesa [consultado em 24-05-2021] 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/pelourinho/hugo-godinho-vermelho/4559 

Visão | Hugo Godinho (Vermelho) (sapo.pt) 

Hiperligações a outras fontes 

1. Notícias Maia 
 https://www.noticiasmaia.com/agencia-lusa-envolta-em-polemica-depois-de-referir-se-a-deputada-do-ps-como-preta/ 

2. «Jornalista da Lusa diz que erro em notícia era "nota pessoal”»                                                
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1754486/jornalista-da-lusa-diz-que-erro-em-noticia-era-nota-pessoal 
 

  

  

COM OS DEVIDOS CRÉDITOS E FONTES 

CTRL click 

DATA VENIA 

https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/artigos/rubricas/pelourinho/hugo-godinho-vermelho/4559
https://visao.sapo.pt/opiniao/cronicas/boca-do-inferno/2021-05-19-hugo-godinho-vermelho/
https://www.noticiasmaia.com/agencia-lusa-envolta-em-polemica-depois-de-referir-se-a-deputada-do-ps-como-preta/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1754486/jornalista-da-lusa-diz-que-erro-em-noticia-era-nota-pessoal
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PENA 

Zangado 

acreditas no insulto  

e chamas-me negro.  

 

Mas não me chames negro. 

  

Assim não te odeio. 

Porque se me chamas negro 

encolho os meus elásticos ombros 

e com pena de ti sorrio. 

José Craveirinha |  

[poema redigido circa 1965-1966] 
 

Poema-registo da passagem do poeta pelos 

interrogatórios policiais na sede da PIDE, entre                  

1965-1966, na então cidade colonial de Lourenço 

Marques, Casa do Algarve, Moçambique. 

PIDE (1945-1970): polícia política do regime autocrata 

e colonialista português de Antº de Oliveira Salazar 

(1889-1970). 

Oliveira Salazar 
https://www.infopedia.pt/$oliveira-salazar 

PIDE  
https://www.infopedia.pt/$pide-(policia-internacional-e-de-

defesa-do?uri=lingua-portuguesa/PIDE 

 

     LUSOFONIA | ‘POETA  ÉPICO’ 

©JOSÉ  CRAVEIRINHA                                                                                               
N. 28 MAIO 1922 / F. 06 FEVEREIRO 2003 

Arquivo do sobrinho directo e mais velho ©João Craveirinha, Jr. | Foto do Poeta de 1977. 

PT. 

https://www.infopedia.pt/$oliveira-salazar
https://www.infopedia.pt/$pide-(policia-internacional-e-de-defesa-do?uri=lingua-portuguesa/PIDE
https://www.infopedia.pt/$pide-(policia-internacional-e-de-defesa-do?uri=lingua-portuguesa/PIDE
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PITY  

Angry 

you believe in insult 

and you call me black. 

 

But don't call me black. 

  

So I don't hate you. 

Because if you call me black 

I shrug my elastic shoulders 

and with pity on you I smile. 
 

José Craveirinha | 

[poem written circa 1965-1966] 

Poem-record of the passage of the poet by the 

interrogations at the headquarters of PIDE 

between 1965 - 1966, in the colonial city of 

Lourenzo Marques,  

Villa Algarve, Mozambique. 

                                                                                           

PIDE (1945-1970): political police of the 

Portuguese autocratic and colonialist regime of 

Antº de Oliveira Salazar (1889-1970). 

LUSOPHONY | ‘EPIC  POET’   

©JOSÉ CRAVEIRINHA 
BORN 28 MAY 1922 / DECEASED 06 FEBRUARY 2003 

ENG. 

1977 Poet photo from eldest and direct nephew archive ©João Craveirinha, Jr.   
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o mito da procura do Santo Graal por Parsifal, encontramos a 

história do Rei Pescador, o monarca do Castelo de Graal. Em 

adolescente sofreu um acidente que lhe condicionara a mobilidade 

para toda a vida… O reinado estava condenado porque o seu Rei estava ferido e, 

apesar de não ser capaz de morrer, também não poderia sobreviver e fazer 

prosperar o seu império.  

Uma profecia dizia que ele só se curaria quando um humilde inocente 

chegasse à corte e fizesse uma determinada pergunta… 

   Este mito ainda que bastante antigo, remete-nos facilmente para os nossos 

tempos modernos. 

Muitas vezes somos confrontados com feridas que se tornam autênticos 

obstáculos na procura do nosso Santo Graal. Pode tratar-se de doença física ou 

mental, que podem surgir em consequência de uma perda ou luto, ou de um medo 

ou angústia, uma separação, um insucesso académico ou profissional que se tornou 

numa condição depressiva, que acreditamos ser irreparável e sem salvação. Outras 

vezes associamos a algo intrínseco a nós, como se de uma falha ou deficiência 

interna se tratasse.  

Estes eventos psicológicos carregados de dor e sofrimento funcionam como 

asas partidas que nos impedem de voar, como quem quer dizer, que nos impedem 

de crescer emocionalmente e assim sonhar.  

N 

A Ciência e a Investigação, muito têm contribuído para a Saúde Mental. 

                         

 

Nem sempre uma  
asa                                     

 nos impede de  
pela Dra. FANISSE CRAVEIRINHA 
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Para podermos voar, precisamos que o sofrimento psíquico seja manifestado 

a nível afectivo e ideativo, através de emoções e pensamentos experienciados, 

traduzidos em palavras e gestos, transformados em actos. É essencial elaborar a 

dor, o medo, a vergonha, a culpa ou o ressentimento associado a esses eventos, 

para que se proporcione a integração mental dos acontecimentos traumáticos. 

Perante acontecimentos tão difíceis, a dor e os restantes sentimentos 

negativos fazem sentido existir pois trata-se de respostas funcionais perante o 

impacto do que se passou.  

Em algumas situações tentamos resistir e fazemos um esforço contínuo para 

os evitar, achando que somos intolerantes e que estamos altamente susceptíveis 

para conseguir lidar com tamanha tristeza e sentimento de desamparo.  

   O medo da expressividade destes sentimentos pode ser evidenciado não só com 

o evitamento, mas também com a transformação das emoções, em agressividade 

ou raiva. 

A reacção depressiva normal e adequada perante determinado evento é um 

sinal ■ Fanisse Craveirinha© psicóloga clínica | Janeiro 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA DRA. FANISSE CRAVEIRINHA [31de MAIO] 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                          

Outras Datas Natalícias Familiares em Maio Século XX 

18 de Maio: avô JOÃO C. Jr. – pela 6ª vez.                                                      
14 de Maio: tio-avô HÉLDER T. C. 

28 de Maio 1922: tio-bisavô JOSÉ João C. (poeta) 
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Há algum tempo que gostaria de saber um pouco mais sobre a figura de 

João Fernandes Coelho – pessoa que idealizou o site do nosso 

cemitério Ana Rosa de Paula, na cidade de Jaú. Abaixo transcrevo uma 

pequena entrevista com ele. Quem é, o que fez no seu percurso e o que 

gostaria para a nossa cidade. Eis o seu depoimento em Dezembro de 2020: 

 

«João Fernandes Coelho da Silva, é um tatuiano aposentado com 7.5. 

[Tatuiano é um natural de Tatuí próximo de Sorocaba]. Fui escrivão de Polícia 

por 30 anos, muitos dos quais chefiando distritais no centro da cidade capital de 

São Paulo. Aposentado vim morar em Jaú. De posse de pesquisas de índices de 

criminalidade escolhi Jaú quando esta era uma das cidades mais calmas do Estado 

de São Paulo, para melhor instalar a família.  

Ocupei o cargo de confiança da Prefeitura de Jaú, justamente por ser um 

policial aposentado e trabalhador com a nossa legislação, familiarizado com a 

informática. Em 2001-2002, a busca pelos registros de sepultados em Jaú era 

grande face a jauenses e descendentes espalhados pela Europa, aí emigrantes 

ilegais, buscavam dados para providenciar cidadania principalmente italiana, e 

ficavam horas ocupando a única linha telefónica, o que causava embaraços, pelo 

que busquei uma solução – a criação da página [online] do cemitério, o que não 

foi fácil. Cerca de 100.000 registros em livros, cujo primeiro registro é datado de 

1894. Essa foi a principal razão da criação da página, que foi pioneira no Brasil. 

Porém, o passar dos anos é cruel. Pois, daqueles amigos de quando cheguei 

a Jaú, muitos já foram para o outro plano, mais novos que eu, e assim hoje não 

ENTREVISTA conduzida por Silvya Gallanni  
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tenho amigos, minha casa não é mais frequentada, e a ideia era mudar para a Itália. 

Mas, como o meu filho Fábio casou no ano passado, foi para Braga. A ideia era 

fazer mestrado de Direito na Universidade do Minho, mas encontrou dificuldades 

face a despesas e salários oferecidos, mudou-se para a Irlanda, Limerick, lugar 

muito frio, quase chuva diariamente, pouco sol. E, hoje o Fábio reside na 

Inglaterra, mas com ideia fixa também na Itália, coisa que a pandemia veio a alterar 

todos os planos no Globo terrestre. 

Já fui político, pela ARENA na década de 1970, mas a minha formação batia 

de frente com a ideologia dos políticos. Abandonei ainda bem jovem, mas continuo 

na militância sem interesse pessoal, algum. Pois deixei o cargo de Diretor de 

Departamento da Prefeitura, a pedido, por não concordar com os ideais dos 

políticos.  

Jaú é uma cidade provinciana, posso até dizer burguesa. Teria que 

diversificar as frentes que oferecem trabalho, não ficar batendo apenas em 

calçados, cartonagens e plantio de cana-de-açúcar. Teria que aproveitar os 

formandos na FATEC, até fabricação de barcos de grande porte, aproveitar os 

recursos que o rio Tietê oferece, implementando o turismo de saúde para acolher 

os parentes de enfermos, oferecendo estrutura. Comparando com Tatuí, que muda 

constantemente o seu perfil, não fica parada no tempo. Até já foi no império o 

principal parque industrial do país, e procura manter esse perfil. Lá Camargo 

Correa teve a Alpargatas, a Cidinha Erbich é de lá. Hoje em Jaú, há somente polo 

cerâmico e outras indústrias de suplementos para os diversos ramos. 

Eu para mim não desejo mais nada, tenho aquilo que preciso para uma vida 

tranquila com saúde. Mas, me preocupa muito os avanços na robótica que causam 

o fechamento de vagas de trabalho, principalmente, para o primeiro emprego, a 

legislação mudando rápida, advogados perdendo espaço nos ramos do Direito 

trabalhista e previdenciário, na área criminal com a criação das defensorias.  

Também colaborei assiduamente com os principais jornais nas colunas do 

leitor, levando para a discussão temas que buscamos explicações, como o cartel da 

indústria farmacêutica que aparentemente não quer a cura do câncer, e agora a 

aparente busca de soluções para a COVID 19, que o sector pode lucrar muito, visto 

que é um mal global.» ■ (Fim da entrevista) 
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O Cemitério Municipal de Jahu, denomina-se "ANA ROSA DE PAULA" e  

 localiza-se na Avenida Frederico Ozanan número 1339, na Vila Industrial. 

Conforme os registros existentes na sua Administração, o primeiro sepultamento 

fora realizado em 16 de outubro de 1892: uma criança de origem espanhola, com 

nove meses de idade. Os registros anteriores eram feitos pela Igreja Católica 

localizada em Brotas, desde batistério ao óbito, por isso a Necrópole de Jahu não 

possui registros dos sepultamentos dos fundadores e colonizadores da cidade. 

Desta forma, desde a fundação da cidade em 15 de agosto de 1853 até o primeiro 

registro na necrópole em 16 de outubro de 1894 os registros estão sob a guarda de 

Arquidiocese de São Carlos. 

Segundo historiadores, a tribo indígena Kaingange (da nação Tupi-Guarani) 

habitavam onde hoje é a sede do município, o cemitério da tribo era instalado onde 

hoje se localiza a escola EE Major Prado. Ainda segundo esses historiadores, as 

covas eram desorganizadas e abrangiam também até a localidade do Mercado 

Municipal e a Delegacia de Ensino Regional. Com a vinda dos imigrantes para 

Jahu chegaram também as diversas moléstias infecto contagiosas. As pessoas que 

eram acometidas com essas doenças eram internadas para tratamento na 

Enfermaria Isolamento, onde hoje é instalado o Asilo São Vicente de Paula. 

Quando entravam em óbito eram sepultados também em uma área isolada; 

popularmente conhecida como "Cemitério dos Bexiguentos", que se localizava 

onde hoje é instalado o 27 Batalhão da Polícia Militar. 

Com a inauguração do atual cemitério os restos mortais foram transladados 

dos cemitérios anteriores para o atual. Esses restos mortais eram inumados nas 

quadras B, C, D e E do Atual Campo Santo. 

O Cemitério de Jahu foi ampliado várias vezes, com aquisição de terrenos no 

seu entorno, pertencentes à família Pires de Campos, mais precisamente de Maria 

Ignácia Pires de Campos e de Inocência Pires de Campos, com a escritura lavrada 

em 08 de julho de 1932. Nota-se pelos registros que até o ano de 1942 as mortes 

Texto de ©João Fernandes Coelho 
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eram por infecções, dentição, diarreia, tétano, febre amarela e febre espanhola. Em 

1895, temos diagnostico de óbito por meningite. Entre os ex-escravos as mortes 

eram por desnutrição, marasmo e fraqueza.  

No ano de 1941 começou a ser utilizada a penicilina (antibiótico descoberto 

em 1938 por Alexander Fleming) que fez com que diminuíssem as mortes por 

infecções. Em relação as sepulturas notam-se que até o ano de 1929 (Fase do Café), 

as mesmas eram construídas em formas de capela gótica, com mármores de 

Carrara / Itália. Com a decadência do café e das fazendas existentes no município, 

as sepulturas passaram a ser construídas de forma mais simples, fazendo 

revestimento de cerâmica ou granito.  

Nos dias de hoje as famílias optam pela construção de carneiras (lugares) 

fora da terra (01 ou 02 carneiras) ou somente revestimento do lastro. Raramente 

são construídas capelas em cima do lastro. Esses revestimentos são feitos de 

cerâmicas ou de mármores ou de granitos que se apresentam das mais variadas 

cores. Nota-se também que atualmente são colocadas fotos dos falecidos nas placas 

de identificação no túmulo, como se faziam antigamente. 

Temos sepultados aqui nesta Necrópole Municipal várias personalidades da 

história recente do Brasil: João Ribeiro de Barros (aviador jauense); Canhos 

(inventor do chuveiro automático); Abílio Cesarino Brandão (ganhador do 

concurso da urna eleitoral – lona – criada pelo presidente Getúlio Vargas); 

Laudelino de Abreu (Delegado de Polícia que ocupou a cúpula da Polícia Civil do 

Estado à época da Revolução de 1932, sendo o responsável em comunicar o fim 

da guerra e a devolução dos veículos particulares aos proprietários, pois haviam 

sido confiscados pelos órgãos governamentais). 

Com a modernização da máquina administrativa pelo atual governo a partir 

de 2001, o Cemitério também sofreu mudanças sendo informatizado e hoje possui 

um cadastro de cerca de 80.000 sepultamentos que podem ser encontrados no site 

da Prefeitura Municipal de Jahu, facilitando a pesquisa para as pessoas que querem 

a dupla cidadania e também para fins de estudo ou de formação da árvore 

genealógica da família. ■ ©João Fernandes Coelho. 

NB: Para quem gostaria de visitar o Cemitério Ana Rosa de Paula, abaixo o link: 

http://www.jau.sp.gov.br/cemiterio/ 

http://www.jau.sp.gov.br/cemiterio/
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I 

 Duvidar de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) é sempre necessário, anda que 

seja, para mais tarde, concordar com ele. Essa frase ouvi em 1994 do professor 

Massaud Moisés (1928-2018), quando, ao lhe fazer um relatório verbal de minhas 

pesquisas nos arquivos de Portugal sobre a vida e a obra de Tomás Antônio 

Gonzaga (1744-1810), mostrei-lhe a fotocópia de um documento que consta do 

Arquivo Histórico Ultramarino, de Lisboa, que provava que o lisboeta Alexandre 

Roberto Mascarenhas morrera em 1793, no mesmo ano do casamento de sua filha 

com o poeta. 

  Portanto, ao casar com Juliana de Sousa Mascarenhas, uma jovem analfabeta 

de 19 anos de idade, Gonzaga não teria tido a oportunidade de ajudar o sogro a 

aumentar sua fortuna, como afiançara o professor e filólogo português M. 

Rodrigues Lapa (1897-1989), para quem o poeta casara “com a herdeira da casa 

mais opulenta de Moçambique em negócios de escravatura” e ainda consagrara “as 

horas vagas ao comércio de escravos”.  

Morto aos 42 anos de idade, Mascarenhas, que era escrivão do juízo na 

provedoria-mor da fazenda de defuntos e ausentes e subordinado do promotor 

Gonzaga, nunca se envolveria no comércio negreiro. Era proprietário de uma casa 

à Rua do Largo da Saúde, na ilha de Moçambique, onde Gonzaga passou a morar 

com a mulher, e de uma machamba (plantação de mandioca) na Cabaceira Grande, 

no continente fronteiro à ilha, que obtivera pelo casamento com Ana Maria de 

Sousa.  

O pequeno número de escravos que tinha seria para o trabalho no luane (casa 

senhorial e seus anexos), mas não para o tráfico, pois os grandes traficantes sempre 

aparecem na documentação da época como proprietários de centenas. Ou seja, o 

casamento pode ter representado um desafogo nas finanças do degredado, mas não 

foi suficiente para torná-lo um potentado. 

  MEMÓRIA | por ADELTO GONÇALVES*  

  

  
  PROFESSOR MASSAUD MOISÉS                                                                           
Uma vida consagrada ao ensino das Letras 
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 Mas, claro, colocar em xeque o que o doutor Rodrigues Lapa, professor 

catedrático da Universidade de Lisboa, deixara escrito era uma responsabilidade 

muito grande. E o apoio do professor doutor Massaud foi decisivo para que o meu 

trabalho de doutoramento em Letras na área de Literatura Portuguesa pela 

Universidade de São Paulo (USP) alcançasse êxito. Lembro isto porque, há pouco 

tempo, dia 11 de abril, deu-se o falecimento do meu antigo orientador, vítima de 

acidente vascular cerebral (AVC), dois dias depois de completar 90 anos de idade. 

II 

A minha atividade acadêmica sob a orientação segura, mas desta vez 

informal, do professor Massaud Moisés continuou, quando, em 1998, decidi pedir 

à Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp) uma bolsa de 

pós-doutoramento para pesquisar a vida e a obra do poeta Manuel Maria de 

Barbosa du Bocage (1765-1805), de que resultaria a biografia Bocage: o Perfil 

Perdido, publicada em 2003 pela Editorial Caminho, de Lisboa.  

À época, seu bom senso e equilíbrio foram fundamentais para a concessão da 

bolsa, pois, contrariado com uma colocação despropositada de um parecerista, 

redigi uma resposta contundente que, fatalmente, o teria levado a recomendar que 

meu pedido fosse denegado.  Por sugestão do professor Massaud, optei por uma 

resposta polida e contemporizadora. Mais: por indicação dele, contei em Portugal 

com a supervisão do professor Fernando Cristóvão, professor catedrático de 

Filologia Românica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que me 

faria boas indicações e sugestões de leitura e pesquisa, além de, mais tarde, 

escrever o prefácio do livro.  

III 

Um dos mais eminentes professores e pesquisadores nas áreas de teoria 

literária, de literatura portuguesa e de literatura brasileira, igualmente reconhecido 

em Portugal e demais países de língua portuguesa, Massaud Moisés teve uma 

existência quase exclusivamente consagrada às Letras. A rigor, sua vida acadêmica 

teve início em março de 1952, quando começou sua atividade docente nas 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras da USP e da Universidade Mackenzie. 

A par de sua atividade em sala de aula, foi autor de ensaios didáticos fundamentais 

para quem pretende se aprofundar no estudo das letras lusófonas. 
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É de se lembrar que os estudos de Literatura Portuguesa foram introduzidos 

na USP a partir do final da década de 1930 pelas mãos do professor português 

Fidelino de Figueiredo (1888-1967), que foi sucedido pelo professor Antônio 

Soares Amora (1917-1999), que havia sido seu discípulo. O trabalho de pesquisa 

de ambos, de certo modo, seria continuado por Massaud Moisés, discípulo de 

Figueiredo e Amora.  

 Desde então, o professor levantou com seus numerosos alunos as questões 

mais candentes da problemática literária e passou suas reflexões para mais de 20 

livros, quase todos na área didática. Num país caracterizado por seus altos índices 

de analfabetismo funcional, foi um autor bafejado por sucessivas edições. Só A 

Literatura Portuguesa Através dos Textos, lançado em 1968 pela Editora Cultrix, 

de São Paulo, já havia chegado a sua 33ª edição em 2012, adotado, praticamente 

de maneira unânime, por todos os professores de Literatura Portuguesa do ensino 

médio e universitário, muitos deles ex-alunos do mestre. Nas mesmas pegadas, A 

Literatura Brasileira Através dos Textos, de 1971, da mesma editora, alcançou a 

sua 29ª edição em 2012. 

Outro campeão de vendas, o livro A Criação Literária, lançado em 1967 pela 

Editora Melhoramentos, de São Paulo, foi depois dividido em dois volumes 

dedicados à prosa e um à poesia e chegou a 20ª edição em 2006 pela Cultrix, tendo 

sido novamente unificado em 2012, quando alcançou a segunda edição nesse 

formato. Já o Dicionário de Termos Literários, obra que este articulista consulta 

sempre que tem a oportunidade de escrever recensão de algum livro de poesia, 

publicada pela primeira vez em 1974 pela Cultrix, alcançou a sua 16ª edição em 

2013.  

Massaud Moisés foi ainda autor de outros livros nas áreas de literatura 

portuguesa e brasileira e de teoria literária, como A Literatura Portuguesa (1960);  

Literatura: Mundo e Forma (1982); a monumental História de Literatura 

Brasileira, em cinco volumes, lançada entre 1983 e 1989 e reeditada em 2001, em 

que se encontram capítulos sobre o Romantismo, o Realismo, o Simbolismo e o 

Modernismo; o Guia Prático de Análise Literária (1969), obra fundamental para 

quem pretende se lançar ao trabalho de análise de um texto literário, que, a partir 

das quarta edição, passou a se chamar apenas Análise Literária; e o Pequeno 

Dicionário de Literatura Brasileira (1967), que chegou à 7ª edição em 2008, obra 



VuJonga - Cadernos Literários | Edição nº 40 – Maio 2021 – Pág. 27/36 
 

 

coletiva organizada ao lado do poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta José Paulo 

Paes (1926-1998).   

Sem esquecer de O Conto Português (1975), Fernando Pessoa: o Espelho e 

a Esfinge (1988), O Guardador de Rebanhos e Outras Poemas de Fernando 

Pessoa (1988), As Estéticas Literárias em Portugal (1997-2000), em dois 

volumes, abrangendo do século XIV ao XIX, e Machado de Assis: Ficção e Utopia 

(2001), entre outros. 

IV 

A carreira acadêmica de Massaud Moisés seguiu até 1995, quando ele se 

aposentou e deixou de dar aulas na graduação no Departamento de Letras Clássicas 

e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da 

USP. Mas isso não significou o fim de sua dedicação à atividade docente. Pelo 

contrário. Continuou a oferecer seus conhecimentos aos alunos de pós-graduação 

e aprofundou-se ainda mais em seus estudos literários, de que resultaram os livros 

Estéticas Literárias em Portugal, para o qual fez pesquisas na Biblioteca Nacional 

de Lisboa em 1999, e Machado de Assis: Ficção e Utopia. Foi ainda professor-

visitante nas universidades de Wisconsin, Indiana, Vanderbilt, Texas e Califórnia, 

nos Estados Unidos, e Santigo de Compostela, na Espanha. 

Suas aulas eram também lições de Pedagogia, pois sabia como prender a 

atenção dos alunos, a ponto de não se ouvir na classe nenhum som, exceto a sua 

voz, que se tornava ainda mais canora quando recitava, por exemplo, os versos do 

poema “Hora Absurda”, de Fernando Pessoa (1888-1935): O teu silêncio é uma 

nau com todas as velas pandas... / Brandas, as brisas brincam nas flâmulas, teu 

sorriso... / E o teu sorriso no teu silêncio é as escadas e as andas  / Com que me 

finjo mais alto e ao pé de qualquer paraíso... 

Era igualmente um orador de méritos indiscutíveis, como mostrou aquando 

de minha defesa de tese de doutoramento, em 1997, ao lado de outro orador 

irrepreensível, o diplomata, poeta, ensaísta, memorialista e historiador Alberto da 

Costa e Silva, presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2002-2003 

e embaixador do Brasil em Portugal de 1989 a 1992, que fez parte da banca 

juntamente com os professores Fábio Lucas, Francisco Maciel Silveira e Lênia 

Márcia de Medeiros Mongelli. A tese de doutorado sairia em livro em 1999 pela 
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Editora Nova Fronteira, do Rio de Janeiro, com o título Gonzaga, um Poeta do 

Iluminismo, sugestão do professor Massaud, prontamente aceita, e prefácio de 

Costa e Silva. 

V 

Nascido em São Paulo, oriundo de uma família de imigrantes libaneses, 

Massaud (Massô, na pronúncia francesa) dizia-se agnóstico, mas, embora não 

acreditasse na vida eterna, carregava uma alma cristã, como sabem quantos com 

ele conviveram. Generoso, quando percebeu que o fim de sua trajetória se 

aproximava, doou sua vasta biblioteca para a Casa de Portugal, de São Paulo, que 

agora a disponibiliza ao público. Antes, quando a biblioteca começou a conquistar 

espaços de sua casa, adquiriu o apartamento acima do seu e lá instalou seus livros 

e seu escritório, sem deixar de mandar colocar uma escada interna helicoidal para 

ligá-los. 

Casado em segundas núpcias com Antonieta, foi pai de Ana Cândida, 

Beatriz, Cláudia, Maurício e Rodrigo, para os quais dedicou alguns de seus livros.   

Membro da Academia Paulista de Letras (APL), nunca se empenhou em conseguir 

uma vaga na ABL, que, por motivações políticas, já abriu suas portas para figuras 

bem menos representativas. Obviamente, quem perdeu foi a ABL porque ninguém 

reconstituiu a História da Literatura Brasileira com tamanha profundidade como 

Massaud Moisés. O professor foi ainda coordenador literário no Brasil da revista 

Colóquio/Letras, de Lisboa. E, a 26 de novembro de 1987, recebeu a comenda da 

Ordem do Infante D. Henrique do governo de Portugal. 

_________________________________ 

(*) Adelto Gonçalves é doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade 

de São Paulo e autor de 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, Caminho, 2003), Tomás Antônio Gonzaga 

(Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Academia Brasileira de Letras, 2012),  Direito e 

Justiça em Terras d´El-Rei na São Paulo Colonial (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 

2015) e Os Vira-latas da Madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981; 

Taubaté-SP, Letra Selvagem, 2015), entre outros. E-mail:  

marilizadelto@uol.com.br 

 

Foto do professor Massaud Moisés: Academia Paulista de Letras. 

mailto:marilizadelto@uol.com.br
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MEMÓRIA 2021 | por ocasião do 99º Aniversário do 

nascimento do poeta José Craveirinha a 28 DE MAIO DE 1922. 

  

Por ©ISACK  ALY AMADE*                                           

MAPUTO, 16 DE MARÇO 2003. 

  

  
  AVEIRINHA                                                                                              

(1922-2003)
Porque há quem diga que a vida cultural e 

intelectual é como a do futebol – até que, 

pessoalmente, com corda, ou sem corda, concordo 

explicitamente - senão vejamos: no futebol existem 

os craques; os outros são os outros.  

Mas deixando disso e indo ao que interessa, urge 

aqui contar um episódio que se deu num bate-papo 

que certa vez, das tantas e tantas, tive com o craque 

das palavras, o mestre Craveirinha. 

Mesmo ali defronte daquela que nos últimos 

tempos da sua vida foi sempre a sua morada, na 

esquina entre a Av. Romão Fernandes Farinha e a 

Rua da Munhuana.  

Os nossos encontros logo pela manhã, bem cedo, 

que de certo modo se tomaram quase que um ritual, 

tendo em vista a habitual revista às nossas fofocas 

matinais vendo a banda da amorfa massa passar ao  

MOÇAMBIQUE - MAFALALA | ESCRITO EM PORTUGUÊS MOÇAMBICANO. 
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mesmo tempo que, tranquilamente, comentávamos sobre muitas coisas desta vida 

e principalmente do "rio Púngue'', tal como apelidara o poeta, às nauseabundas 

águas (se é que eram na verdade águas) que os tribunos da plebe dali do Estrela, 

refugiando - se no simulacro da economia de mercado faziam-nas correr mesmo 

defronte da sua varanda, sufocando a sua incómoda voz.  

Ainda que se diga que a forma mais lúcida de sonhar é nunca o revelar a quem 

quer que seja, na esperança de a caluda arrimar a concretização, mas como entre 

nós não houvesse qualquer espécie de equívoco não tinha receio nenhum em pôr-

-lhe à vista as transparências do meu peito em muitos aspectos da vida, pedindo-

lhe aconselhamento.  

Uma vez-assim, e porque quando se escreve, na verdade, algo há que não é não 

fícção; o sentimento, pois, na resignação própria de marujo em dias de afastada 

borrasca, na construção com palitos de amorfos queimados de um barco qualquer, 

graciosamente, aceitava sempre um bom conselho seu, desde que não interferisse 

com o que já tinha decidido fazer.  

Aspirante a poeta, perguntei certa vez ao Mestre Zé qual o mais importante 

requisito para quem principia na poesia. E porque o poeta - mor, às vezes tinha 

das suas, falando-me por experiência própria e na livre liberdade livre de poeta 

que o caracterizavam, num dos seus arranques que o tipificavam como capa da 

minha incompetência na matéria, na circunstância e coincidentemente por  

nós passava uma misteriosa "substância" ... mafalalina de gema a qual em cujos 

braços na asa do tempo vez alguma, helenicamente, bem sabia o poeta ter-me 

deixado abandonar sem remissão, mas que até respeitosamente não deixou de nos 

saudar com um bom "Bom-dia". Só depois de a ver passar, abanar a cabeça e 

atirar-me com esta: "Que monumento de mulher!" é que virou-se para mim e 

respondeu sem hesitar:  

«Pouco apetite, m'pfana!»  

©Isack Aly Amade  

Maputo, 16 de Março 2003. 

 

Nota do editor: M’pfana significa ‘miúdo, moço ou rapaz,’ em idiomas do sul de 

Moçambique e da República da África do Sul.  

Texto entregue pelo autor, em folha A4, um mês após 

o falecimento do poeta José Craveirinha em 

06.02.2003, na República da África do Sul.  
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• Deixei um saco com comida para os miúdos. Arroz sem glúten, massa sem glúten, 

bolachas sem açúcar, alfarroba desidratada e biscoitos de aveia e quinoa dos 

Andes.  

• Não lhes dê bolos de pastelaria. Nem sumos de pacote. Nem leite de vaca. Nem 

chocolates. Nem leite com chocolate. 

• Eles não comem nada que tenha açúcar refinado. Eu sei que a mãe faz um bolo 

de cenoura ótimo, mas se fizer use apenas açúcar amarelo. Mas só metade da dose. 

E cenoura biológica. 

• Deixei também açúcar amarelo. É especial, extraído de cana-de-açúcar explorada 

de forma sustentável. 

• Se eles insistirem muito para comer doces, dê-lhes uma peça de fruta biológica. 

Ou um abraço. 

• O Pedro pode brincar com o iPad dele antes de ir para a cama. Mas não nos 

últimos 34 minutos antes de apagar a luz. É o que dizem os estudos mais recentes. 

                                  

                              Paulo Farinha | jornalista 

RECADOS DE UMA MÃE PARA UMA 

AVÓ QUE VAI FICAR COM OS NETOS 

ALGUNS DIAS EM AGOSTO! 
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• Se ele ensaiar uma fita por causa disso, não o contrarie de mais. Não lhe tire o 

iPad das mãos à força. Dialogue com ele. Convença-o. Queremos que os miúdos 

tenham capacidade de argumentação e não queremos contrariá-los de mais, para 

não serem castrados na construção da sua personalidade. No fim, dê-lhe um 

abraço. 

• O iPad é a única coisa eletrónica que o Pedro tem. O psicólogo dele dizia que não 

devia haver tecnologia nenhuma até aos 12 anos. Mudámos de psicólogo e o outro 

diz que pode haver, desde que tenha jogos que estimulem a parte do cérebro onde 

se constroem as emoções. Como ficámos baralhados, arranjámos um terceiro 

psicólogo, que disse para fazermos o que quisermos. 

• Eles têm uma série de brinquedos de madeira e metal, feitos por artesãos 

velhinhos. Às vezes queixam-se que as rodas de lata não andam. Se for o caso, 

ajude-os a brincar com outra coisa qualquer, desde que não tenha plástico. Não 

queremos brinquedos de plástico. 

• Se forem à feira e eles quiserem comprar bugigangas nos vendedores, compre-

lhes uma rifa. Ou uma maçã. Ou dê-lhes um abraço. 

• Todos os brinquedos devem ser partilhados. Não há brinquedo de menina e 

brinquedo de menino. Se o João quiser brincar com as bonecas de linho biológico 

da irmã, não há problema. 

• Se ele quiser vestir as saias dela, também não há problema. Não queremos limitar 

a identidade de género dos nossos filhos. 

• Há um saco com sabonete natural e champô à base de plantas medicinais sem 

aditivos químicos. Cheira um pouco mal, mas é ótimo para o cabelo. 

• Mandei também umas toalhas de algodão biológico. Use só essas quando forem 

para a praia. São as melhores para o pH da pele deles. 

• Todas as noites eles devem ouvir um pouco de música. Não pode ser o Despacito. 

O ideal é ser aquele CD de monges tibetanos. Aqueles sons são bons para o cérebro 

e para a digestão. 

• Se eles quiserem subir às árvores, podem subir. Mas devem dar um abraço ao 

tronco antes disso. De preferência, devem agradecer à árvore antes de subirem para 

cima dela. 
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• Eles precisam de três abraços por dia. Pelo menos. Por favor, não esqueça isso. 

E se puder, dê-lhes abraços de pele a tocar na pele. A energia positiva assim passa 

de forma mais eficaz. ■ 

PS 1: Mãe, não se enerve depois de ler isto tudo. 

 PS2: Cole este papel na porta do frigorífico, para não se esquecer de nada. Mas 

não use fita-cola, que isso tem plástico.■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representações iconográficas do Banco de Imagens do computador, pp.33 e 34. 

 

RECADOS DE UMA MÃE PARA UMA AVÓ QUE VAI 

FICAR COM OS NETOS ALGUNS DIAS EM AGOSTO! 
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• Olha, filha, não sei se percebi bem os 

recados que me deixaste. Dizias que a 

Matilde não come arroz, mas houve 

um dia em que ela quis provar do arroz 

de frango que fiz para mim e para o teu 

pai e gostou. E pediu para repetir. 

Duas vezes. Já não me lembro se 

vocês são vegetarianos ou não, se os 

miúdos comem carne às vezes ou só às 

terças e quintas, mas ela pareceu tão 

consolada que no dia seguinte fiz 

mais. E também gostou do sarrabulho. 

• Não lhes dei bolos, como pediste. 

Mas o teu pai não leu os recados. E ele 

deu. Todos os dias ao fim da tarde iam 

dar um passeio com o avô e o cão e 

passavam por casa da tia Idalina, que 

lhes dava uns biscoitos. Só soube isto 

no fim das férias. Mas acho que os 

biscoitos são muito bons. Depois 

peço-lhe a receita para te dar. Mas ela 

não usa cá açúcar amarelo. Não há 

disso na aldeia. 

• Comeram iogurtes e tivemos de 

comprar mais queijo porque eles 

acabaram num instante o que 

tínhamos cá em casa. Já não me 

lembro se podiam comer queijo ou não 

ou se era o leite de vaca que não 

podiam beber. Mas como é difícil 

arranjar leite de cabra, comprámos do 

outro na mercearia e não nos 

chateámos com isso. Não te chateies 

tu também. 

• Não brincaram com o iPad. 

Enquanto estiveram cá na aldeia nem 

lhe mexeram. Mas adormeciam a ver 

televisão. Dizias uma coisa qualquer 

sobre ecrãs à noite, mas eu não percebi 

bem. 

• Houve algumas birras. E numa delas 

o João fartou-se de chorar. Ele disse 

que ia ligar-te, mas o teu pai disse-lhe 

para ir mas é jogar à bola e estar calado 

e a coisa resultou. 

• Não lhes comprei brinquedos de 

plástico na feira, como tu disseste. E 

eles ficaram amuados comigo e não 

quiseram voltar à feira mais nenhum 

dia, o que foi uma chatice. Que raio de  

RESPOSTA DA AVÓ 

QUE FICOU COM OS 

NETOS ALGUNS DIAS 

NAS FÉRIAS ! 
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ideia, filha. Isso não correu muito 

bem. 

• O champô que mandaste para eles, 

aquele das plantas medicinais, 

cheirava mesmo mal. Tem paciência, 

mas lavei a cabeça dos teus filhos com 

o meu champô. É bem mais barato do 

que o teu. Andas a gastar uma fortuna 

numa coisa malcheirosa, filha. 

• As toalhas de algodão armado ao 

pingarelho que tu mandaste são tão 

fofinhas e estavam tão bem arrumadas 

que as deixei estar no sítio. Tive medo 

de as estragar. Os teus filhos tomaram 

banho todos os dias e limparam-se às 

toalhas que havia cá em casa. E não 

lhes caiu nenhum pedaço de pele. 

Acho que fiz tudo bem. 

• Querias que lhes desse três abraços 

por dia. Nuns dias dei mais, noutros 

não dei nenhum. E houve um em que 

me apeteceu dar um tabefe à Matilde, 

porque estava a fazer uma fita, mas 

depois acalmou. 

• Não houve cá abraços a árvores. 

Esqueci-me. E houve um dia em que o 

Pedro caiu da árvore do quintal e fez 

uns arranhões. Acho que não tinha 

vontade nenhuma de dar abraços ao 

tronco. 

 

• Aquela coisa de o João vestir as saias 

da Matilde é que me pareceu esquisito. 

Ele nunca pediu para vestir a roupa da 

irmã. Eu achei isso bem e fiquei 

contente. 

• Todas as noites ouviram música, 

como pediste, mas não foi o CD dos 

monges tibetanos, que isso irritava o 

teu pai. Ouviam a música dos 

altifalantes da festa. Não querias o 

Despacito, mas ouviram isso umas dez 

vezes por dia. E o Toy também. E o 

Tony Carreira e o Emanuel. 

• Só deves ver este papel quando 

acabares de tirar as coisas dos sacos 

dos miúdos. Deixei isto no fundo da 

mochila do Pedro de propósito. 

Assim, antes de saberes das coisas que 

não fiz como tu querias, viste os teus 

filhos e viste como estavam bem 

alimentados e cuidados. 

PS: não precisas de colar isto na porta 

do frigorífico. Não quero que gastes 

fita-cola. Se tiveres alguma dúvida, 

telefona-me. É isso que as mães 

fazem: atendem o telefone às filhas 

para responder a dúvidas sobre os 

netos. ■ ©Paulo Farinha: 

AUTOR | Jornalista. 

 
NB: Texto autorizado e revisto pelo autor. Publicado originalmente na ‘Notícias Magazine.’ 
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