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Ficha técnica |
CULINÁRIA | Dona Cacilda da Conceição Dias: Moçambique |
receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças.
FILOSOFIA | Myriam Jubilot d’Carvalho: Península Ibérica |
[pseudónimo de Mª de Fátima Oliveira Domingues]
prosa e poesia | crónicas interculturais | ensaio.
REVISÃO | Mª de Fátima Oliveira Domingues: Portugal |
textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto.
PSICOLOGIA CLÍNICA | Fanisse Craveirinha: Europa |
psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana.
HISTÓRIA | idéias | Adelto Gonçalves: Brasil – Portugal |
resenhas literárias | Lusofonia.
INSTANTÂNEOS | Silvya Galllanni: Portugal – Brasil |
instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica.
ARTE | Mphumo Kraveirinya: ‘Anima Mundi’ |
infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte | esoterika.
COMUNICAÇÃO e CULTURA | João Craveirinha: CPLP |
[fundador e coordenador]
comunicação e cultura | resenhas | revisão-geral.
E-mail | vujonga@hotmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/VuJonga
Instagram | em organização
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VuJonga | revista digital ilustrada, actualizada,
made in CPLP fundada por:
João Craveirinha (CLEPUL);
Silvya Gallanni (RL);
Mª de Fátima Oliveira Domingues (CLEPUL).
Silvya Gallanni
https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=212768
Myriam Jubilot d’ Carvalho |
http://www.myriamdecarvalho.com/
Mphumo Kraveirinya
https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/joo_craveirinha_diversos/

Ligações online de VuJonga cadernos literários | 2019/2020.

BRASIL | E-book: Recanto das Letras (Américas):
https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M

MOÇAMBIQUE | PDF: Jornal O Autarca (África):
https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/jornal_o_autarca_cidade_da_beira/

PORTUGAL | PDF: Macua Blogs (Europa):
https://macua.blogs.com/moambique_para_todos/letras_e_artes_cultura/
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VuJONGA – significado.
VuJONGA significa ORIENTE, e também por analogia,
povo vaJonga do ‘Sol Nascente’– em língua Jonga.
ORIENTE – ponto cardeal
de uma das quatro direcções principais da rosa-dos-ventos

[Sul – Norte; Ocidente – Oriente]
ShiJonga ou ‘O Jonga’ é um idioma africano que tem a sua origem
milenar no idioma kiKongo, com sede em Bandundu no ‘CongoKinshassa.’ Daí sairiam migrações cíclicas do povo (ba)Kongo, rumo à
África Austral, tomando rumos diferentes a partir do rio Zambeze, a sul
e a norte.
Posteriormente, em fusão genético-cultural, originou outras
variantes idiomáticas, tais como as dos povos Nhandja (Niassa), Guigóne
(Inhambane), Jonga (Móputso), e ainda outras variantes posteriores tais
como ShiSuate (Suazilândia), Zulo (Natal), Shengane (Gaza), ShiTsua
(Inhambane).
A língua Jonga é, pois, um idioma muito antigo da cultura baNto da
capital de Moçambique. Sofreu várias influências linguísticas no decurso
do tempo. Estas são o registo cultural de épocas em que navegadores
europeus e asiáticos circularam pela costa marítima moçambicana, aí
desenvolvendo relações comerciais – mais pacíficas – umas, e outras
mais conflituosas.
Este idioma, shiJonga, encontra-se actualmente em processo de
extinção, devido a imposições ideológicas do poder político
estabelecido desde 1975.■ coordenador JOÃO C.
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1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX
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ABSTRACT | COVID-19: Italy and soccer fans - since February 2020 - at the 2nd
spread of this viral species? And, will PORTUGAL have been more spared by
COVID-19 due to the absence in February of Portuguese clubs playing in Italy for
the UEFA Champions League? | As it is common knowledge, any type of species,
starting with the Only one Human Species existing on Planet Earth (ours), all have
a common instinctive purpose of their existence: THE NATURE OF SURVIVAL
THROUGH THE REPRODUCTION of their SPECIES. And, in the concrete and
current case of COVID-19 that host (re) transmitter has been the human being at
an impressive speed due to the global business and tourism travelling’s. COVID19 | SOCCER | ITALY: 19 February 2020; Match ATALANTA club from Italy
vs VALENCIA from Spain in Milan [vs Bergamo | LOMBARDY]: where
everything may have started in Europe according reliable sources… “40 thousand
people in the stands, at a time when the virus was already circulating in Italy.”
Mphumo João Craveirinha© April 2020, Lisbon.
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COVID19: Itália e Claques de Futebol –
desde Fevereiro 2020 –
na 2ª propagação da espécie viral?
E, PORTUGAL terá sido mais poupado pelo COVID-19, por
ausência em Fevereiro de clubes portugueses jogando em Itália?
Num artigo anterior1 de nossa co-fundadora Silvya Gallanni intitulado ‘Why
Whuan?’ – eram abordados cronologicamente aspectos históricos da região de
Hubei onde se situa a cidade de Whuan na China e os primeiros contornos da
espécie geral de gripes do actual e terrível ‘vírus de coroas de 2019’(coronavírus
em inglês). Esta é a mais recente Doença do Vírus de Coroa (vírus de gripe em
formato circular microscópico, de coroa e pontas salientes) – vírus denominado
em inglês ‘Corona Virus Disease 2019’ abreviado para ‘Co.Vi.Di.-19.’ (Covid19)
Ora, como é do domínio comum, qualquer tipo de espécie, a começar pela
Nossa e Única Espécie Humana existente no também nosso planeta Terra, tem um
desígnio instintivo característico da sua existência: A NATUREZA de
SOBREVIVÊNCIA ATRAVÉS da REPRODUÇÃO da sua ESPÉCIE.
Aliás, como qualquer outro animal, mamífero ou não, micróbio, bactéria ou
vírus, qualquer que seja a forma biológica de uma dada espécie, haverá sempre um
hospedeiro ou vários a quem esse impulso instintivo tentará inocular-se para
assim se reproduzir, além de desesperadamente se manter vivo. E o COVID-19
não é excepção. Precisa de um transportador próximo para a sua rápida
propagação, pois a coexistência desse transportador com outros membros da
mesma espécie é-lhe fundamental.
E, no caso concreto e actual do COVID-19, esse hospedeiro-retransmissor
tem sido o ser humano global, a uma velocidade impressionante. Pois, a vida social
e de consumismo das sociedades humanas assim o facilita. É, pois, por essa razão
que é aconselhado o distanciamento social (temporário) pelas autoridades médicosanitárias.
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No fundo, subjaz existir uma ‘inteligência empírica’ (natural) de
sobrevivência da espécie na expansão do vírus COVID-19.

COVID-19 | FUTEBOL | ITÁLIA: 19 de Fevereiro 2020 |
Milão versus Bérgamo | LOMBARDIA
Sabendo que a modalidade desportiva do Futebol, sobretudo a nível
profissional, movimenta multidões (além dos fabulosos $ cifrões), poderão estas
competições desportivas ser um campo fértil de propagação superrápida para qualquer contágio inter-humano.
Nesse contexto futebolístico haverá a destacar dois eventos de brutal
massificação de audiência ocorridos quase no centro na Europa. Um, que se
efectuou em Itália – entre o clube de futebol Atalanta de Itália e o clube Valência
de Espanha; e o mais tarde adiado (‘en buena hora’) entre o clube italiano da
Juventus e o clube Lyon de França. Isso aconteceu no mesmo mês de Fevereiro
quando já se sabia do que acontecia na China com epicentro em Whuan na
província de Hubei, desde Dezembro 2019.
Mais uma vez a Europa ocidental e no Ocidente em geral, de que os EUA, o
BRASIL e outras antigas colónias europeias nas Américas fazem parte, se
distanciaram dos trágicos desenrolares na “longínqua Ásia de costumes exóticos
alimentares e culturais” – como comummente repetido à exaustão nos Twitters,
WhatsApps, Facebooks, Instagram’s, e outros meios de ‘fast reading’ (leitura
rápida) sem a devida contextualização, incluindo a de alguns responsáveis
políticos nesse mundo ocidental distraído. Esqueceram-se do actual globalismo de
deslocações de pessoas e bens ao redor do mundo em 24 horas, que pode produzir
efeitos colaterais ‘Boomerang’ em que nenhum país fica imune, como foi o caso.
A natureza virulenta deste COVID-19 faz ‘tabula rasa’ nivelando
socialmente a todos sem dó nem piedade, a nível de contágio da doença. Não há
ricos nem pobres nem remediados. Todavia, contraditoriamente, a quarentena
acentua o abismo na dispensa alimentar da bolsa-família e cesta básica.
Por outro lado, tudo deixa de ter peso discriminatório: desde o preconceito
social de subestimar as pessoas pela aparência da cor mais morena ou mais albina,
do machismo contra o género feminino, e, ou contra a opção sexual.
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E noutro extremo, desnivela a sensação de imunidade política, de alguns,
por se sentirem imunes, por se ser super-empresário ‘tycoon’ (magnata) ou
dirigente político de qualquer governo, ou por ser super-juiz ou general, deputado,
senador, diplomata…
Porém, até ao nível do indigente sem abrigo, todo o conceito – que
paradoxalmente precede o preconceito… se desmorona na saúde. É derrubado por
esta primeira grande pandemia deste século XXI.
Tal como acontece com o ser humano (muitas vezes desumano), esta
tendência de reprodução da espécie manifesta-se nos seus vários ‘modus
operandi’ através desse fortíssimo impulso instintivo da natureza – da mais directa
reprodução sexual às imitações desse processo que implicitamente se relaciona
com poder e submissão dos intervenientes – e muitas vezes substitui outras
sensações de poder em casos de culto de personalidade em que o orgasmo é
simbolizado e potenciado pelo banho de multidões em paroxismo colectivo.2
No caso concreto da evolução humana, várias formas de prossecução desses
objectivos biológicos se conjugam através do impulso de ‘poder reprodutivo
apelativo’ da prodigiosa força do instinto de propagação da espécie, assim como
no caso das ideias e ideologias ao nível da política na esfera da gestão da coisa
pública (Res Publica); na esfera da economia e finanças, e de seu suporte
fundamental, os sistemas bancários gerando uma ‘bancocracia’ acumuladora de
poder financeiro sobre todas as coisas, reproduzindo-se em todos os níveis de uma
sociedade tida por pós-moderna contemporânea.
A génese animal de acumulador compulsivo de alimentos, ou acumulador
de riqueza material num contexto de antropogénese, pode impelir ao egoísmo
humano mais acentuado motivado pela sobrevivência em casos de crise como
agora, esgotando as prateleiras de supermercados.
E, é neste período emergencial de necessária quarentena generalizada, que se
coloca à prova todo este sistema de configuração sociopolítico e financeiro tido
anteriormente por dado adquirido, como modelo do ‘status quo’ comunitário. E,
todos são postos à prova, porque nada será mais como dantes para esta actual
geração dos sobreviventes ao COVID-19.
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Isso, porque se trata de um grande alerta para a humanidade contra o actual
‘modus vivendi,’ fruto do ‘ modus operandi’ das orientações ideológicas
governativas.
No entanto, as consequências resultantes do COVID-19 dependerão do maior
ou menor aproveitamento político do efeito psicológico-social de confinamento
domiciliar, nesta situação de quarentena. Esse aproveitamento, se menos ético ou
cívico, poderá ser o pretexto para a tentação de certos dirigentes ocidentais em
capitalizar maior autoritarismo.
Contudo, posição contrária a assumir por outros, na direcção de um
humanismo mais consciente vis a vis a um melhor serviço público ao próximo.
Outrossim, também, porque já não existirão mais meios-termos em nome de uma
democracia do “Deus Nosso Senhor do patrão3” – como um poeta épico cantou na
era colonial da dita ‘África Oriental Portuguesa.’
Pois, a urbanidade ressurgida das cinzas do COIVD-19, exigirá uma
Democracia Nova e Humanista, e sem ismos transversais de desígnios totalitários
numa União Europeia que tem a última oportunidade para se unir e redimir na
reconstrução de um melhor futuro para todos menorizando assimetrias regionais.
Sem ser um mal que vem por bem… “nada acontece por acaso 4” e o planeta
já reage em conformidade dando um sinal positivo na sua atmosfera mais limpa
contra aqueles que se insurgiam contra a despoluição global. É que a Natureza
encontra sempre um meio de se equilibrar.■ Mphumo João Craveirinha©2020 –
ano da pandemia.
POPULAÇÃO MUNDIAL A UM CLIQ:
Informação Estatística Actualizada ao Segundo.
https://www.worldometers.info/
NOTAS
1.
2.
3.
4.

Silvya Gallanni ‘Why Whuan?’ edição VuJonga 16, p.p. 10-13.
Erich Fröm (1971). A Crise da Psicanálise. Brasil: Editora Zahar, citado na edição VuJonga p.20.
José Craveirinha: “Deus Nosso Senhor do patrão.” Excerto de poema (Maio 1959).
Frase recorrente de José Cavichioli Pereira Dias (Zé Bode), avô paterno de Silvya Gallanni que
afirma receber oniricamente de seu avô, em momentos de aflição.
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ANEXOS | excertos e ligações online às fontes

FUTEBOL EUROPEU | ITÁLIA:
19 de Fevereiro 2020 | Milão versus Bérgamo
ATALANTA (clube de Itália) – VALENCIA (clube de Espanha)
«Coronavírus. Jogo
entre a Atalanta e o
Valência foi uma
"bomba biológica"»

FONTE: Diário de Notícias | Portugal
https://www.dn.pt/desportos/coronavirus-jogo-enre-a-atalantae-o-valencia-foi-uma-bomba-biologica-11981985.html

«Presidente da Câmara de
Bergamo lembra que o jogo
da Liga dos Campeões foi
disputado em Milão com 40
mil pessoas nas bancadas,
numa altura em que o vírus
já circulava em Itália.»

«Duelo da Liga dos Campeões realizou-se
em Milão a 19 de fevereiro»
«Francesco Le Foche, professor de Reumatologia
e Ciência Biomédicas na Universidade La
Sapienza de Roma acredita que a situação que se
vive em Bérgamo, devido ao coronavírus, se deve
ao jogo entre Atalanta e Valencia (que terminou
com vitória dos italianos por 4-1), a 19 de
fevereiro. »
«O jogo foi realizado no estádio San Siro - recinto onde a Atalanta disputou todos os
jogos da Champions até ao momento - e milhares de adeptos da Atalanta rumaram
a Milão para apoiar a equipa, mas muitos outros juntaram-se nas ruas de Bérgamo para
acompanhar o encontro. | "Passou um mês desde esse jogo. Milhares de pessoas
juntaram-se e estiveram a centímetros umas das outras.
[Segue na página seguinte]
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[Continuação da página anterior] … Houve manifestações de euforia, com gritos e abraços
Que podem ter favorecido a propagação do vírus", explicou o especialista em Alergologia
e Imunologia ao 'Corriere dello Sport'.» in jornal Record)
ATALANTA – VALENCIA: «Duelo da Liga dos Campeões realizou-se em Milão a 19 de
fevereiro. "Estamos a falar de um jogo histórico. Mesmo quem já sentia sintomas juntou-se
à festa", acrescentou. O professor defende ainda que mesmo que as competições regressem
este ano, os jogos de futebol devem ser disputados à porta fechada durante vários meses. |
Bérgamo é uma das regiões de Itália mais afetada pelo novo coronavírus. O número total de
mortes pela covid-19 no país agora é de 3.405, mais do que na China, onde o vírus se
originou no ano passado.» (Data venia Andreia Candeias in jornal Record)
FONTE: jornal Record | 9 março 2020 - 23:12 | Coronavírus: Especialista culpa Atalanta-Valencia por
situação crítica em Bérgamo | Duelo da Liga dos Campeões realizou-se em Milão a 19 de fevereiro
https://www.record.pt/internacional/competicoes-de-clubes/liga-dos-campeoes/detalhe/coronavirusespecialista-culpa-atalanta-valencia-por-situacao-critica-em-bergamo

«Coronavirus | Valencia CF Señala el partido como un contagio masivo en
Milán» | Gori (alcalde de Bérgamo): "El Atalanta-Valencia fue una bomba biológica"
Diego Picó | Valencia | 25/03/2020 09:43 CET | data venia ‘Marca’ | fútbol | España.

«"El partido fue una bomba
biológica". Giorgio Gori, alcalde de
Bérgamo concedió una entrevista vía
Facebook en la que señaló el partido
entre el Atalanta y el Valencia
disputado en Milán como uno de los
grandes focos del contagio.»
"En ese momento no sabíamos lo que pasaba. El primer paciente en Italia fue el 23 de
febrero. Si el virus ya circulaba, los cuarenta mil aficionados que fueron al estadio de
San Siro se contagiaron. Nadie conocía que el virus ya circulaba entre nosotros. Muchos
vieron el partido en grupos y hubo muchos contactos esa noche. El virus pasó de unos a
otros". | Obviamente, Gori considera que hubo muchas más causas del contagio. "El
partido no fue todo porque la chispa verdaderamente fue en el hospital de Alzano
Lombardo, con un paciente con una pulmonía no reconocida y que contagió a pacientes,
médicos y enfermeros. Ese es el foco del brote", sentenció.
https://www.marca.com/futbol/valencia/2020/03/25/5e7b106c22601d35238b4595.html
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Futebol Europeu |
em Itália a 17 de Março 2020 |
Adiado Devido ao Covid-19
UEFA | ‘MATCH SUMMARY | In the light of developments due to
the COVID-19, this match will not take place as scheduled.’
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/

FUTEBOL | ITÁLIA: 17 de Março 2020 | ADIADO
Juventus (clube de Itália) – LYON (clube de França)
Antes do adiamento, aventava-se a hipótese de realização noutro local fora da
sede da Juventus em Turim, conforme notícias anexas, com a devida venia.
“Juventus e Lyon (…) pode não se
disputar na Allianz Stadium, mas
num recinto desportivo no sul de
Itália, isto porque já se registaram
sete casos positivos de Covid-19 na
cidade de Turim.” [data venia]
[informação ultrapassada de 3 Março 2020]
© Getty Images

16:29 - 03/03/20 POR NOTÍCIAS AO MINUTO DESPORTO LIGA DOS CAMPEÕES
«Juventus e Lyon defrontam-se, a 17 de março, num duelo relativo à segunda mão dos
oitavos de final da Liga dos Campeões. | Um encontro que pode não se disputar na
Allianz Stadium, mas num recinto desportivo no sul de Itália, isto porque na cidade de Turim
já se registaram sete casos positivos de coronavírus. |
A notícia está a ser avançada pela RMC Sport, meio de comunicação gaulês, que adianta
ainda reuniões extraordinários em Amesterdão sobre este tema. |
A UEFA, de acordo com o mesmo meio, só pondera a mudança de estádio ou então a
realização do jogo à porta fechada, não estando assim equacionada a presença de
público na Allianz Stadium para este duelo.»
https://www.noticiasaominuto.com/desporto/1425011/juventus-lyon-pode-disputar-se-no-sul-de-italia
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INGREDIENTES:
250 grs de açúcar;
250 grs de castanha de caju moída;
6 a 8 ovos;
Uma colher de café de essência de amêndoa-doce.
MODO DE PREPARAR:
Bater muito bem o açúcar com as gemas de ovos.
Junta-se a castanha de caju moída e por último as claras
de ovos em castelo.
Junta-se a essência de amêndoa doce e bate-se muito bem.
Leva-se ao forno brando coberto com chocolate (frio).
https://loja.istofaz-se.pt/index.php/essencia-amendoa-30ml.html
Segredos do Mundo: Por que as castanhas de caju não podem ser comidas cruas?
https://segredosdomundo.r7.com/por-que-as-castanhas-de-caju-nao-podem-ser-comidas-cruas/

Imagem adaptada de MACAUHUB 2013:
‘Moçambique prevê aumento significativo da produção de caju no prazo de cinco anos’
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-cajuno-prazo-de-cinco-anos/
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por Myriam Jubilot d’Carvalho©
As intensas solicitações, por parte das entidades de Saúde, a que lavemos
demoradamente as mãos, e a que rigorosamente observemos nos nossos convívios
todas as precauções de higiene, nestes dias problemáticos, fazem-me recuar no
Tempo, à época do 'al-Ándalus', a esses cerca de 800 anos em que perdurou na
Península Ibérica, na Idade Média, a cultura marcada pelos hábitos requintados
de Omíadas (Sírios) e Abássidas (Árabes) muçulmanos dessa época. Uma cultura
que por vários aspectos se distinguia da Cultura Europeia.
Em geral fala-se dos "Árabes", dos "Árabes que conquistaram a Península",
e a "dominaram"...
Não vamos discutir agora, não é o momento apropriado, se houve ou se não
houve "conquista". Já há Historiadores que discordam do conceito arreigado de
que se tivesse tratado de uma "conquista".
Por outro lado, quem de facto veio à Península Ibérica, no início do século
VIII, foram exércitos do Norte de África, embora sob o comando de alguns
generais Sírios, uma vez que nessa época, o regime político-religioso instaurado
pelo Profeta Maomé já tinha evoluído para uma forma imperial, conduzida pela
dinastia síria dos Omíadas.
De facto, quem grandemente se juntou à população da Península, foram
populações berberes. Estas sim, mais ou menos assimiladas à Cultura Oriental.
Um dos traços dessa Cultura, herdada de culturas anteriores, era o gosto pela
higiene. Esse gosto foi trazido à Península, a par de outras influências, por um
escravo Sírio que aqui procurou refúgio, pois encontrava-se em situação de temer
pela vida: Ziryab (661-750).
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Reconhecendo os seus inúmeros talentos - ele era poeta, tocador de alaúde e cantor,
além de "preceptor"-, o Emir de Córdova, Al-Hakam I (que reinou entre 796 e
822), acolheu-o na sua corte. Ziryab pôde criar uma "academia" que exerceu
grande influência na vida cultural da Península Ibérica, desde a moda à culinária,
passando pelos modelos orientais do gosto pela Poesia1.
É ainda de notar que a população do al-Ándalus era integrada por uma
maioria de iberos, celtas, e celtiberos romanizados e, finalmente, (ou mais ou
menos) cristianizados; visigodos mais ou menos romanizados e cristianizados; e
que, todos esses de um modo ou de outro foram assimilando a influência "árabe"
[língua, religião (até certo ponto...)] e cultura tanto urbana como
campesina; berberes islamizados; judeus; e escravos. Havendo ainda núcleos
populacionais de outras proveniências. Por exemplo, em Shelb (Silves) havia um
importante núcleo de iemenitas que "falavam um árabe puríssimo". Mas ao longo
dos vários séculos, essas populações foram assimilando a influência "árabe", mais
intensamente nos grandes centros e muito menos em localizações remotas: tal
como tinha acontecido anteriormente, em relação à influência dos Romanos.
No aspecto que agora nos interessa – a Higiene, a Cultura dos Muçulmanos
medievais era bem distinta da Cultura Europeia, dominada pelo Cristianismo. Para
se ter uma ideia, vou transcrever, em tradução para Português, uma parte do
capítulo 4 de uma obra que considero preciosa: Así vivieron en al-Ándalus2:

OS BANHOS
«Os muçulmanos hispânicos gostavam tanto de limpeza que se dizia deles

que costumavam gastar a sua última moeda em sabão, em vez de um pedaço de
pão. Sem dúvida, a obrigação religiosa de lavar-se antes de rezar na mesquita deve
ter sido a causa desse gosto pela higiene.
Os hispano-muçulmanos eram notavelmente elegantes com as suas roupas e
pessoa. Nas casas modestas, lavavam-se com um jarro simples, enquanto as
grandes casas tinham banheiras de mármore ou pedra, autênticas, e até balneários
luxuosos.
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Os magníficos balneários do palácio real de Alhambra que o tempo
preservou, e hoje restaurados, ostentam paredes de azulejos, pilares de mármore e
colunas e frisos polícromos.
Para aqueles que não dispunham dessas instalações, havia banhos públicos
ou hammam em todas as cidades. Calcula-se que Córdoba teve, no século X, cerca
de seiscentos banhos públicos. Naturalmente, estes eram herdados dos antigos
banhos romanos, embora com arquitectura e decoração diferentes.
Havia-os luxuosos e modestos, caros e baratos. Eles funcionavam de manhã
para homens e à tarde para mulheres, ou dependendo dos dias da semana. Na
entrada, tinham o armário e as latrinas, dispostas sobre um canal pelo qual a água
circulava. Depois, havia um corredor e um vestiário, onde alguns funcionários
cuidavam da triagem e do armazenamento das roupas dos clientes.
Os balneários em si compreendiam uma sala fria, uma sala temperada e uma
sala quente.
A equipa consistia em "garçons" e massagistas. O cliente podia alugar toalhas
ou comprar argila mais cheia para lavar o cabelo. Os tectos abobadados tinham
janelas em forma de estrela ou pequenas janelas, cobertas por vidros coloridos que
podiam ser abertos ou fechados e davam uma iluminação fraca e aconchegante.
Tubos de argila internos aqueciam as paredes com água da caldeira. Além disso,
os funcionários frequentemente borrifavam o chão com água para produzir vapor.
Os balneários mais elegantes foram decorados com afrescos e estátuas
romanas de mármore. Os banhos públicos encontrados em Jaén, excelentemente
restaurados, dão uma ideia da importância do banho na Espanha muçulmana,
quando a higiene era escassa na Europa cristã.
Os balneários também serviram como ponto de encontro. No meio de seu
ambiente lotado e barulhento, foram discutidas políticas e mexericos sociais, e
também não houve falta de assassinatos políticos nos banhos públicos. Em 1002,
um chefe árabe chamado Ali, que tinha tomado a cidade de Córdoba, estava um
dia no banho quando foi assassinado por três vassalos de seu inimigo.
As mulheres eram cuidadas por pessoal do sexo feminino. As damas
elegantes depilavam-se nos banhos públicos, borrifavam os cabelos com óleos
perfumados, cuidavam da pele com unguentos especiais.
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Alguns desses costumes também foram introduzidos por Ziryab em Córdoba. Aí,
ele fundou uma espécie de instituto de beleza, onde os distintos cordoveses foram
aprender a usar barbeadores, desodorizantes, pastas depilatórias e cremes dentais
para esfregar os dentes com a ajuda de alguns cotonetes.
Havia cosméticos para colorir o rosto, como o arrebol vermelho (carmim), e
outros para clarear, como a cascarilha (obtida da casca do ovo).»

A Higiene das Mulheres Andalusas
“Enquanto as mulheres europeias na Idade Média tinham maus hábitos de
higiene e se lavavam com pouca frequência, as mulheres hispano-muçulmanas
passavam longas horas tomando banho, depilando-se e perfumando-se.
Muitos perfumistas trabalhavam na rua, sentados sobre um tapete. Quando
um cliente pedia um perfume ou uma loção, este era preparado à vista.
Mas os perfumistas também forneciam remédios e itens mágicos. Nas suas
lojas, os perfumes eram misturados com poções mágicas, unguentos e óleos
medicinais, além de itens de bruxaria, como pássaros dissecados, peles de cobra,
garras de pássaros, etc.”

O Hammam (os banhos públicos)
“Os andaluzes, diferentemente dos europeus, dedicavam-se à higiene
pessoal. O banho começava com um banho de vapor na sala quente, de onde se
passava para a sala tépida, para terminar na sala fria.
O cliente poderia contratar um funcionário para lhe esfregar a pele com uma
espécie de esfregão e depois massajá-lo.
Após a queda de Granada, os 'mouriscos' mantiveram esse costume, mas os
teólogos cristãos espanhóis do século XVI ficaram escandalizados por eles se
banharem seminus, mesmo no inverno, o que consideravam pecaminoso.
Filipe II acabou por encerrar todos os balneários públicos.”[Fim das citações]
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Finalmente, voltando ao início da nossa crónica – A Higiene –
a par de outros requisitos essenciais – é um obstáculo
à propagação de epidemias... ©Myriam Jubilot d’Carvalho 2020

NOTAS e REFERÊNCIAS
1

Abul-Hasan Alí Ibn Nafí, nicknamed Ziryab, was Chief Entertainer of the Court of
Cordoba in 822AD. He revolutionised medieval music, lifestyle, fashion, hairstyles,
furniture and even tableware. He transformed the way people ate, socialised, and relaxed.
2

Greus, Jesús (2009). ASÍ VIVIERON EN AL-ÁNDALUS. LA HISTORIA IGNORADA.
España: Madrid. Editorial Anaya. (pp.50-52)

Muslim Heritage
https://muslimheritage.com/ziryab-the-musician/
Ṭāriq ibn Ziyād, also spelled Tarik Ibn Zeyad, (died c. 720), Berber general who led the
Muslim conquest of Spain.
https://www.britannica.com/biography/Tariq-ibn-Ziyad
Ziryab, the Musician, Astronomer, Fashion Designer and Gastronome.
Ziryab, the Musician, Astronomer, Fashion Designer and Gastronome - Muslim Heritage
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OUTRAS FONTES:
A - Sobre os Hammam como locais privilegiados de encontro para assuntos
oficiais:
https://www.alhambravision.com/los-banos-reales/

Palácio de Comares - Alhambra, em Granada.
Los baños reales:
El Baño del Palacio de Comares, además de su función habitual tenía otra muy
específica, directamente relacionada con la política y la diplomacia.
La situación de su puerta, en la proximidad del Salón de Embajadores, nos indica que
bien podría ser también un lugar confortable donde se cultivaba la gestión amistosa de
los asuntos oficiales.

B - COLECCIÓN DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE AL-ANDALUS
https://www.arteguias.com/librosalandalus.htm

C- Diferentes revistas de "actualização" sobre História do al-Ándalus, com artigos
e entrevistas a historiadores e investigadores.
D - Jesús Greus: «En el siglo XVII España era un pastel que todos querían
comerse» (2015)
https://www.periodistadigital.com/cultura/libros/20150617/jesus-greus-siglo-xvii-espanapastel-querian-comerse-noticia-689401592134/

E – Kennedy, Hugh (1999). Os Muçulmanos na Península Ibérica - História
Política do al-Andalus. Portugal: Publicações Europa-América.
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O Coronavírus bateu-nos à porta, entrou nas nossas vidas sem pedir
permissão e com uma velocidade assustadora. Ninguém nos preparou ou ensaiou
para um cenário com estas características ou dimensão. É um cenário de guerra,
afirmam alguns, outros dizem tratar-se de uma gripezinha que não atingirá a todos
e apenas os mais frágeis. A verdade é que diariamente somos inundados por palcos
de terror, onde ninguém escapa imune, é uma pandemia, e todos, hoje, desdobramse em estratégias de sobrevivência, sejam elas em hospitais, empresas, instituições
ou até mesmo em casa. “É a pior crise de sempre!”, “…em mais de 90 anos de vida
não vi algo parecido…”, “Como profissional de saúde não esperei passar por isto
em momento algum…”
Este vírus põe em causa toda a nossa realidade conhecida até agora, abala as
estruturas mais organizadas e assola as entidades mais fragilizadas. A sua
transversalidade é impressionante e as suas consequências ficarão para a história
e, na nossa história. Especialistas de várias áreas ocupam agora a maioria do seu
tempo a tentar desvendar o fenómeno que marcará 2020.
Quem, ao comer as 12 passas, imaginaria que este acontecimento nos traria
a este lugar... Ao lugar onde a ida ao supermercado é caracterizada pela distância
entre as pessoas, pela desconfiança, pelo desinfectar constante; ao lugar onde os
bolos de aniversário assumem diversas formas e a música de parabéns é cantada
através de plataformas virtuais; ao lugar onde sentimos que o risco de vida é
permanente e que não nos dá tréguas.
O Covid-19 já deixou a sua marca e, muitos de nós, percebemos que o seu
carimbo ficará visível bastante tempo.
Passaram mais de duas semanas em isolamento e agora o estado de
emergência é renovado por mais duas, no mínimo… Experienciámos o choque, a
revolta, a zanga e até a corrida desenfreada, na procura da organização forçada que
nos vimos obrigados, para estarmos em casa seguros e com algum conforto, a
trabalhar se assim for possível.
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Outros, continuam a sair de casa para trabalhar e assegurar que os alicerces
se mantêm e não desabam. Mas também para esses, o medo e angústia se
sobrepõem a tudo, também aqui os lugares se revelam estranhos e sem precedente.
As preocupações estendem-se a todas as áreas da sociedade (da economia à
cultura), mas nós, os psis, observamos com um olhar atento às possíveis
consequências psicológicas e aos efeitos emocionais que daí advêm.
Nos manuais de psicologia não existe a rubrica Covid-19, mas existem
muitos capítulos dedicados ao trauma, às relações, às patologias somáticas, ao luto,
à angústia de separação, às problemáticas ansiosas e aos estados deprimidos.
Sabemos que nesta pandemia, somos remetidos a uma intensidade de fenómenos
psíquicos bastante elevada e que se estende de forma prolongada no tempo. É algo
com o qual não estamos habituados a lidar e por isso se torna extremamente difícil
de suportar. Vamos atravessando várias fases com sentimentos diversos, onde
algumas se tornam particularmente exigentes emocionalmente e vão-se instalando
por vezes sem nos apercebermos.
No início vão predominando sentimentos que se exteriorizam através de
maior ou menor implicância com o próximo mostrando a nossa irritabilidade, a
nossa revolta vai-se transformando e evidenciando a nossa zanga, o choque e o
medo revelam-se quando é preciso assustar os mais velhos com palavras de ordem
para se manterem em casa. E desta forma, vamos mantendo a luta e o combate ao
vírus.
Mas agora, o tempo (e com mais tempo), vai abrindo um espaço amplo e
sonoro ao pensar e ao sentir. E nestes dias de pandemia, o que vamos pensando e
sentindo é algo desagradável e desconfortável, é alguma coisa próxima da
angústia, do sentimento de impotência, que de tão diferente é, nos leva a questionar
se nos pertence. Também há a dúvida, o conflito e a constante ambivalência de
sensações que nos confronta directamente com a persistente incerteza e indefinição
sobre o futuro. Nessa altura podemos ficar apáticos, frustrados, exaustos e
desgastados.
Aceitar e reconhecer esta multiplicidade de sensações ajuda-nos a melhor
suportá-las e desenvolver uma forma mais positiva, apesar das circunstâncias.
O Covid-19 ainda não existe nos manuais é certo, mas todas as emoções que
nos têm invadido por esta altura, são conhecidas, têm a sua função psíquica
compreendida e podem ser elaboradas por nós de forma saudável, tornando-as
passageiras.
A nossa estrutura psicológica tem uma enorme elasticidade e é capaz de
suportar eventos traumáticos de grande intensidade. A nossa habilidade para nos
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adaptarmos e reinventarmos é excepcional. A nossa competência e sabedoria para
criar e fazer o mesmo com menos recursos é surpreendente.
A prova disso está em tudo aquilo que tem sido divulgado nos media, desde
a solidariedade manifestada em todas as frentes, passando pela força e
determinação dos que se encontram na primeira linha, à genialidade das invenções
realizadas em casa, expostas nos vídeos que assistimos. Talvez seja esta a nossa
melhor táctica, a mais saudável, a mais eficaz e aquela que nos vai permitir
rapidamente ultrapassar e fazer face a esta nova verdade.■ Fanisse Craveirinha

COVID-19 EM PORTUGAL | ACTUALIZADO A 14 DE ABRIL 2020 | 11:00 TMG
Nota-se pelas estatísticas que o género feminino tem sido mais afectado nos contágios.
OUTRA TÓNICA É A DE QUE NENHUMA IDADE ESTÁ LIVRE DE CONTÁGIO.

Faixa Etária

Casos

00-09 anos ---------------- 290
10-19 ---------------------- 451
20-29 ---------------------- 1.820
30-39 --------------------- 2.422
40-49 ---------------------- 3.005
50-59 ---------------------- 3.028
60-69 ---------------------- 2.168
70-79 ---------------------- 1.626
+ 80 anos ----------------- 2.638

Idade

Óbitos:

40-49 anos -------- 7
50-59 -------------- 18
60-69 -------------- 56
70-79 -------------- 116
+ 80 anos --------- 370
Total: 567 Óbitos.
Óbitos por Género:
Masculino: 287
Feminino: 280

Total 17.448 casos confirmados.
Contaminações por Género:
Feminino: 10.276
Masculino: 7.172

Gráfico elaborado por VuJonga cadernos
literários – conforme Relatório de Situação da
DGS - Direcção Geral da Saúde de Portugal.

Fonte | DGS: RELATÓRIO DE SITUAÇÃO EM PORTUGAL
https://covid19.min-saude.pt/ponto-de-situacao-atual-em-portugal/
file:///C:/Users/HP/Pictures/43_DGS_boletim_20200414.pdf
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‘Notre-Dame de Paris’ – do
Sonho à Realidade. [rep.]
in memoriam 15-16 abril 2019

Passeando pelas ruas de Paris envolta em névoa, naquela manhã, descobri
quase sem querer que estava nos ‘Champs-Elysées’ (Campos-Elísios). Era
primavera. A manhã estava fria… convidativa a tomar um café quente com um
delicioso ‘croissant.’ Para o efeito, sentei-me na esplanada de um ‘petit bistrot’ ou
pequeno café à francesa, bistrô. Calmamente… fiquei a admirar a paisagem à
minha frente.
Distante… alheia ao que se passava a meu redor, não me apercebi a meu lado
uma pequena discussão que parecia de namorados… Volto à realidade – quando
em alto e bom tom o rapaz manda a “namorada” se calar. Virei-me e…reparei que
havia algo que chamava a atenção geral. Ele tinha uma pequena corcunda nas
costas. Ela, muito bonita, com traços aparentes de romani (vulgo ‘tzigane’)
chorava copiosamente perante a indiferença pública.
Rapidamente, a moça levanta-se enxugando as lágrimas. Sai deixando o
moço sozinho. Esfreguei os olhos pensando que aquilo tudo era um sonho.
Quase que estava vivenciando o conto publicado em 1831 – «Notre-Dame de
Paris» do romancista francês, Victor Hugo (1802-1885), situado no ano de 1482.
[O romance em 1939, foi popularizado pelo cinema de Hollywood com o
título “The Hunchback of Notre Dame – em português, “O Corcunda de Notre
Dame.”]
Voltando aos fatos –, o rapaz levanta-se da mesa…decidi segui-lo. Afinal
tinha de ver se ele iria cometer alguma loucura.
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Depois de caminhar por algum tempo percebo que estou em frente à catedral
de ‘Notre-Dame’…imperiosa, magnífica.
Sempre quis conhecer a Catedral de ‘Nossa-Senhora de Paris.’ Construção
em estilo gótico do século XII a XV, restaurada no século XIX. E, recentemente
quase totalmente destruída por um incêndio infernal.
Cansada de andar adentrei pela igreja. Sentada a meditar fiquei por lá alguns
instantes…absorvendo o silêncio místico envolvente. De repente…ouço gritos…
Ao virar-me vejo o rapaz que vira antes no café. Curvado pelo peso da
saliência física nas costas, o moço carregava a mesma jovem na direção de umas
escadas que subiam pelo interior da catedral. A moça se debatia… Mas, nada dele
a largar.
Na tentativa de ajudar a moça resolvo me meter no embrolho.
Aproximo-me dele e toco em seu ombro. Assustado, e quase sem querer, ele
me empurra e caio ao chão. Aos gritos…em pranto, tento me levantar…
É aí… que…ouço a voz de minha mãe vinda de longe: - ‘Acorda menina,
está na hora de ir para o colégio!’
Afinal era um sonho de regresso no tempo….
Mais um daqueles meus sonhos em que estava em Paris a passear.
Sentei-me na cama pensativa. No chão do quarto, percebo o livro de Victor
Hugo… aberto. Olho o desenho da página –
‘Quasímodo com a Esmeralda em seus ombros.’
Nossa, eu interagindo em sonho com personagens de Victor Hugo. Sorrio
para mim mesma... fecho o livro!
Mais uma vez a realidade (ou ficção literária) misturam-se em meus sonhos
ANEXO
de menina.
S
Ou será…uma sensação de ter vivido
em cenários de outro tempo distante,
antes de ter nascido…tipo ‘déjà vu’? Mistérioo! ■ ©Silvya Gallanni | 25/04/2019.
Victor Hugo c. 1884 por Nadar (imagem de domínio público)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor_Hugo_001.jpg
Victor Hugo (1831) NOTRE-DAME DE PARIS 1482

Site Oficial da Catedral de Notre Dame de Paris
https://www.notredamedeparis.fr/
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‘DATA VENIA’
Detalhe da capa do Jornal i – edição nº 2933 de Terça-feira, 16 de Abril 2019, Lisboa.
https://capasjornais.pt/Capa-Jornal-I-dia-16-Abril-2019-18641.html
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HISTÓRIA

‘O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na
capitania de São Paulo – 1788-1797’|

de Adelto Gonçalves |
Uma rica análise do governo
de Bernardo Lorena (*)
________________________________

Belvedere [miradouro] e padrão em homenagem a Lorena na Serra do Mar.

foto de Luiz Nascimento

________________________________

(*) Trecho do texto de apresentação de Kenneth Maxwell, do livro ‘O Reino, a
Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797.’
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Contracapa da obra ‘O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na
capitania de São Paulo – 1788-1797’ de Adelto Gonçalves, com Prefácio do Prof.
DR. Kenneth Maxwell (Universidade de Harvard-EUA), texto de apresentação
do Prof. DR. Carlos Guilherme Mota (USP-BR) e fotos de Luiz Nascimento.
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Brasil: 408 páginas, R$ 70,00, 2019.
Site: www.imprensaoficial.com.br
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