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Lady Kamala Harris could be ‘The Great American Hope’ due to the wise vision of 

elected-President Joe Biden, Jr., and that of his team for choosing her, the First 

Woman for vice-President in a highly divided melting-pot Nation walking through a 

“bridge over troubled water…” And in Georgia on all night long of vote counting, ‘we 

heard’ Brook Benton whispering, “Rainy Night in Georgia.” Afterwards a blinking 

light of hope with sunrising announcing a new era for 2021-2025 …”all over the 

world”… (see inside) 
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“Joseph Robinette Biden Jr. foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos 

no sábado, prometendo restaurar a normalidade política e um espírito de 

unidade nacional para enfrentar as violentas crises econômicas e de saúde, 

e tornando Donald J. Trump um presidente de um mandato após quatro 

anos de tumulto na Casa Branca. ” Por Jonathan Martin e Alexander Burns. 

Published Nov. 7, 2020. Updated Nov. 18, 2020                                              

 [data venia New York Times de 7 Nov. E actualizado em 18 Nov. 2020] 

Sources / Fontes 
https://www.nytimes.com/2020/11/07/us/politics/biden-election.html 

“O PLANO BIDEN PARA UMA REVOLUÇÃO DE ENERGIA LIMPA E JUSTIÇA AMBIENTAL” 

“THE   BIDEN   PLAN   FOR   A   CLEAN   ENERGY   REVOLUTION   AND   ENVIRONMENTAL   JUSTICE” 

https://joebiden.com/climate-plan/# 

Tradução da legenda na capa: 

Lady Kamala Harris poderia ser 'A 

Grande Esperança Americana' 

devido à visão sábia do Presidente 

eleito Joe Biden Jr., e de sua 

equipe ao escolher, uma Primeira 

Mulher para Vice-Presidente em 

uma nação altamente dividida 

caminhando por uma “ponte sobre 

águas turbulentas...” E na Geórgia, 

na longa noite de contagem de 

votos, ‘ouvimos’ Brook Benton 

sussurrando “Noite chuvosa na 

Geórgia”. Depois ... uma luz 

piscando de esperança com o 

nascer do sol anunciando uma 

nova era para 2021-2025 ... "em 

todo o mundo" ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens da capa: data venia via creativecommons.org | layout de Mphumo Kraveirinya [14/11/2020]  

Kamala Harris: A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY 

Joe Biden: A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY 

 

https://www.nytimes.com/2020/11/07/us/politics/biden-election.html
https://joebiden.com/climate-plan/
https://us.anygator.com/article/cnn-s-jim-acosta-and-panelists-ignore-dc-riots-say-president-trump-s-white-house-convention-speech-could-be-the-real-dan__17401858
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.atlantische-akademie.de/publikationen/atlantischer-blog/atlantischer-blog-detailansicht/news/comeback-joe-erste-ergebnisse-gruende-und-implikationen-zum-super-tuesday/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Ficha técnica | Edição nº 36 - VuJONGA cadernos literários - 31 Janeiro 2021.  

CULINÁRIA  de Moçambique | Dona Cacilda da Conceição Dias:  

receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças. 

FILOSOFIA | co-fundadora  Myriam Jubilot de Carvalho: Península Ibérica                                                                                                        

[pseudónimo da Dra. Mª de Fátima Oliveira Domingues]  

prosa e poesia | crónicas interculturais | ensaio. 

REVISÃO | Dra. Mª de Fátima Oliveira Domingues: Portugal                        

textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto. 

PSICOLOGIA CLÍNICA | Mestre Fanisse Craveirinha: Europa – U.E.                        

psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana. 

HISTÓRIA | idéias | Professor Doutor Adelto Gonçalves: Brasil – Portugal 

resenhas literárias | Lusofonia. 

INSTANTÂNEOS | co- fundadora Silvya Galllanni: Portugal – Brasil                                                                                                                                           

instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica | informática. 

JORNALISMO | editor Falume Chabane: Carta de Moçambique.  

MÚSICA | músico Costa Neto: compositor e instrumentista. CPLP. 

ARTE | pintor Mphumo Kraveirinya: ‘Anima Mundi’ | 

infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte | esoterika. 

COMUNICAÇÃO e CULTURA | Doutor João Craveirinha, Jr. PhD                             

(aliás Mphumo Kraveirinya): fundador e coordenador editorial; Comunicação e 

Cultura | resenhas | revisão-geral | CPLP e Carta da Europa. 
 

E-mail | vujonga@hotmail.com                                                                                     

Website | https://vujongamagazine.com/                                                                                      

e-Books | https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1 

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

 

in 

 

mailto:vujonga@hotmail.com
https://vujongamagazine.com/
https://vujongamagazine.com/ebooks.php?pag=1
https://www.facebook.com/VuJonga
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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 ‘Congo-

Kinshassa.’ 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 Craveirinha Jr. 
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#FiqueEmCasa# ou terá de sair assim… 
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CONCLUSÃO: NO CONJUNTO GLOBAL SÓ CONTA                                             

O 1º LUGAR ELEITO, POR MAIORIA DE VOTOS. 

PORTUGAL: ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 24 JAN. 2021 

Reeleição do Prof. Cated. Marcelo Rebelo de Sousa 

VITÓRIA DO BOM-SENSO CÍVICO 
EM TEMPO DE PANDEMIA GRIPAL (S.A.R.S) 

EQUILÍBRIO POSSÍVEL PREVALECEU 

Desconstruído conceito ideológico  de 
bipolaridade política do eleitorado.  

Esquecido o pré – conceito medieval europeu                    
do clero e nobreza à direita                                       
do poder latifundiário –  o rei1                                                                     

e, o excluído povo à esquerda.                                          
(1rei feudal: acumulador de terrenos e propriedades                                       

e distribuidor de títulos pelos apoiantes)                                                                            

 OUTRAS POSSÍVEIS LEITURAS DOS FACTOS 

EM 2º LUGAR A SOMA DE TODOS 
CANDIDATOS PELA INCLUSÃO SOCIAL  

Em último lugar: Candidato pela exclusão social 

Abstenção de 60,76% = 6 milhões 684.643               
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FONTE ESTATÍSTICA DAS ELEIÇÕES PR 21:  100% - 60,76% = 39,24%                                                            

Votantes 39,24% [universo de 4 milhões 175.572 votantes]                                            

Inscritos: 10.864.215 inscritos  (vide mapa 60,76% de abstenção)                                                                                                                                      

Nulos: 0,94%  (40.025 votos). Em branco: 1,10% (47.054 votos) 

https://www.presidenciais2021.mai.gov.pt/resultados/territorio-nacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTRA LEITURA FACTUAL DAS PERCENTAGENS 

de uma campanha eleitoral presidencial de novos-candidatos sem programa 

próprio definido para além de visar o Presidente-recandidato. No entanto, todos 

de tónica comum, acirrada, contra o único-candidato que se demarcou pela 

exclusão social. Destaque ainda para Ana Gomes, candidata do género 

feminino mais votada de sempre numa eleição em Portugal, com mais de Meio-

Milhão de votos (541.555 votantes); 12,97%. As omissões deste facto serão 

óbvias pela discriminação ao género. O presidente recandidato, vencedor, não 

concorreu em nome de nenhum partido. Teve apoio de várias tendências. 

 

 

 

 

ABSTENÇÃO: 60.76% - 6 MILHÕES 684.643  (NÃO VOTARAM) 

1º Marcelo Rebelo de Sousa: 2 milhões 534.734 votos. [60.70%] 

2º Soma total dos restantes candidatos pela inclusão social e contra 

o candidato pela exclusão social: 27.40% - 1 milhão 144.068 votos. 

3º Candidato pela exclusão social: 11.90% - 496.770 votos. 

  

Próxima análise: Estudo sobre o 

poder da Televisão no marketing 

político (e disputa de audiências  

na promoção de espaço comercial).  

RESENHA:  

Karl POPPER e John CONDRY. 

“TELEVISÃO UM PERIGO 

PARA A DEMOCRACIA.”  

(Portugal: Gradiva Publicações 

1995/2007).                                             

Título original: La télévision: un 

dangeur pour la démocratie 1993/1994) 

 

CONFIRA 

https://www.presidenciais2021.mai.gov.pt/resultados/territorio-nacional
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“TELEVISÃO UM PERIGO PARA A DEMOCRACIA.” 
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“Fator de risco, por Frank Maia” 
  [data venia] O humor de Frank Maia, 

  para Desacato.info. 17 março de 2020 
[Santa Catarina, Brasil] 

http://desacato.info/fator-de-risco-por-frank-maia/ 
 

 

 

#FiqueEmCasa# 

http://desacato.info/fator-de-risco-por-frank-maia/
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‘Covidices’ à Brasileira com data venia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devidos créditos a Frank Maia 

jornalista Ilustrador freelancer e chargista do Portal Desacato e Lagartixa Diária, 

Floripa, Santa Catarina, Brasil. Mora em Florianópolis 
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 Cineclube | CINEMA e PÓS-PENSAMENTO 

 

 

 

«Alejandro González» 
“González Iñárritu defiende                                           

     entrevista de Sean Penn” 

                                                                     SHOW 

                                                             17 Ene 2016 

                                                                Foto: EFE 

 

 EL UNIVERSAL 

 COMENTARIOS 

ALEJANDRO GONZALES IÑARRITU.  SEAN PENN  

CHAPO GUZMÁN  

El cineasta mexicano dijo que Sean Penn "posee una gran curiosidad y le 

atraen figuras controvertidas" y que "tiene todo el derecho a buscar a 'El 

Chapo'" 

El cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, declaró que entiende a Sean 

Penn, respecto de la polémica entrevista que hizo al narcotraficante Joaquín “El 

Chapo” Guzmán.  

“¿Usted hubiera entrevistado a El Chapo? ¿Haría una película sobre él?”, fue una 

de las preguntas que le realizó el diario español “El País”.  

“Entiendo a Sean Penn. Lleva 30 años de activista. Y ha escrito muchos artículos. 

Posee una gran curiosidad y le atraen figuras controvertidas. Tiene todo el 

derecho a buscar a El Chapo. Hizo una crónica fantástica sobre cómo llegó a él 

RESENHA | com os devidos créditos ao jornal Vanguardia.com 

e Aristegui Notícias, do México. 

https://vanguardia.com.mx/seccion/show
https://vanguardia.com.mx/autor/el-universal
https://vanguardia.com.mx/articulo/gonzalez-inarritu-defiende-entrevista-de-sean-penn#disqus_thread
https://vanguardia.com.mx/topic/alejandro-gonzales-inarritu-sean-penn
https://vanguardia.com.mx/topic/chapo-guzm%C3%A1n
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y, desafortunadamente, una entrevista no muy lograda porque no le pudo 

preguntar. El resultado informativo es pobre; la experiencia, muy rica. Julio 

Scherer dijo: 'Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos'. Yo 

también; otra cosa es el resultado”, explicó.  

Antes, en la misma conversación vía telefónica (el cineasta se encontraba en 

Roma), González Iñárritu tocó el tema de la migración en Estados Unidos y cómo 

eso está presente en su cinta “El Renacido”, por la que logró 12 nominaciones al 

Oscar.  

“En el meollo está la germinación de Estados Unidos, que se ha visto poco en el 

cine. Había franceses, canadienses, españoles, los mexicanos acabábamos de 

independizarnos de ustedes… Y por supuesto, nativos americanos. Como artista 

solo puedo ser fiel a mí mismo y a mis circunstancias. Y estas son las de un 

mexicano que desde hace 15 años vive en EU. Me siento un outsider con mi piel 

oscura. Y el entorno actual no es favorable a los mexicanos en este país. Por eso 

he jugado con las razas, he reflexionado sobre el racismo en mi película. La 

pureza de la raza, como apunta Trump, es una masturbación enferma e 

inexistente: la naturaleza es una orgía de mezclas. Todos tenemos sangre de 

todos”, señaló.  

Acerca de su trabajo con Leonardo DiCaprio, dijo que encontró en él “un 

compromiso insistente en la búsqueda de la perfección. Compartimos una 

insatisfacción crónica en donde nos exigimos lo máximo”. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/gonzalez-inarritu-defiende-entrevista-de-sean-penn 

González Iñárritu defende Sean Penn                              

e sua entrevista com El Chapo 
O ator tem grande curiosidade e se sente atraído por figuras polêmicas, tem todo 

o direito de procurar El Chapo e fez uma crônica fantástica sobre como o 

procurou, o cineasta mexicano pensa e comenta que, ao invés de fazê-lo, "El 

Renacido" é um filme que sobreviveu. Elaboração de NA. 17 de janeiro de 

2016, 19:19 

https://aristeguinoticias.com/1701/mexico/gonzalez-inarritu-defiende-a-sean-penn-y-su-

entrevista-con-el-chapo/ 

https://vanguardia.com.mx/articulo/gonzalez-inarritu-defiende-entrevista-de-sean-penn
https://vanguardia.com.mx/articulo/gonzalez-inarritu-defiende-entrevista-de-sean-penn
https://aristeguinoticias.com/1701/mexico/gonzalez-inarritu-defiende-a-sean-penn-y-su-entrevista-con-el-chapo/
https://aristeguinoticias.com/1701/mexico/gonzalez-inarritu-defiende-a-sean-penn-y-su-entrevista-con-el-chapo/
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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-caju-

no-prazo-de-cinco-anos/ 

 

Repetição do texto parcial de 12 de Abril 2020.                                                                

Edição VuJONGA nº 18 pp. 14-15.  

7071189.pdf (rl.art.br) 

 

https://loja.istofaz-se.pt/index.php/essencia-amendoa-30ml.html
https://segredosdomundo.r7.com/por-que-as-castanhas-de-caju-nao-podem-ser-comidas-cruas/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-caju-no-prazo-de-cinco-anos/
https://macauhub.com.mo/pt/2019/06/13/pt-mocambique-preve-aumento-significativo-da-producao-de-caju-no-prazo-de-cinco-anos/
https://rl.art.br/arquivos/7071189.pdf
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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 

dos Sírios 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).  
 

por Myriam  Jubilot  d’Carvalho© 
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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 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. 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. 
 

OS BANHOS 
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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 idéia 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. 

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. 
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Havia cosméticos para colorir o rosto, como o arrebol vermelho (carmim), e 

outros para clarear, como a cascarilha (obtida da casca do ovo).” 
 

 

 

 

"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.” 

 

 

 

 

"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]  

(…) 

Repetição parcial do texto de 12 de Abril 2020.                                                                

Edição VuJONGA nº 18 pp. 16-22.  

7071189.pdf (rl.art.br) 

A Higiene das Mulheres Andalusas  

O Hammam (os banhos públicos)  

https://rl.art.br/arquivos/7071189.pdf
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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, desdobram-

se 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. (…) 

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.  

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. 
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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. 

(Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta) 

 

Repetição parcial do texto de 12 de Abril 2020.                                                                 

Edição VuJONGA nº 18 pp. 23-26.  

 

 

 

 

                                                      7071189.pdf (rl.art.br) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO MUNDIAL A UM CLIQ: 

Informação Estatística Actualizada ao Segundo. 

https://www.worldometers.info/ 
 

https://rl.art.br/arquivos/7071189.pdf
https://www.worldometers.info/
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MZ | CRONOLOGIA DA ÚLTIMA  SEMANA DE JANEIRO 2021 

Insurgência em Cabo Delgado  e Projectos de Gás em curso 

GOVERNO E TOTAL ESTABELECEM PLANO CONJUNTO DE 

SEGURANÇA PARA A PENÍNSULA DE AFUNGI 

Maputo (O Autarca) – O Governo 

Moçambicano e a Multinacional 

Francesa Total chegaram ao acordo 

para a necessidade de se estabelecer 

um plano conjunto de segurança que 

garanta a implementação, sem 

sobressaltos, do projecto de 

exploração e produção de gás da área 

1, na Península de Afungi, em Cabo 

Delgado. 

Trata-se de um acordo alcançado 

ontem, terça-feira (19JAN2021), em 

Maputo, durante a audiência que o 

Presidente da República, Filipe 

Jacinto Nyusi, concedeu ao Director- 

Executivo da Total S.A, Patrick 

Pouyanné. 

O encontro visou, essencialmente, 

abordar os últimos desenvolvimentos 

no âmbito da implementação do 

projecto de gás da área 1, na Península 

de Afungi, caracterizados por uma 

ameaça grave protagonizada por 

grupos terroristas. 

“Ficou acordada a necessidade de se 

estabelecer um plano de segurança 

que garanta a implementação do 

projecto, sem sobressaltos” – refere 

um comunicado da Presidência da 

República recebido ontem a noite na 

nossa Redacção. 

No referido encontro, o Chefe do 

Estado esteve acompanhado pelos 

Ministros dos Recursos Minerais e 

Energia, Ernesto Max Tonela; da 

Defesa Nacional, Jaime Bessa Neto e 

do Interior, Amade Miquidade ■  

(Redacção) 20/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da representação iconográfica | https://www.mzlng.total.com/pt-pt 

https://www.mzlng.total.com/pt-pt
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CICLONE E AFINS 22/01/2021 

 

O DIA HOJE NA BEIRA COMEÇOU RECEOSO E ENCERROU MAIS CEDO 

DEVIDO AO ELOISE  

Beira (O Autarca) - Na cidade da 

Beira o dia hoje iniciou "receoso", 

com as pessoas manifestando 

incerteza sobre o que irá passar-se a 

partir nas próximas horas devido a 

ocorrência do ciclone tropical eliose. 

Os serviços, incluindo o comércio e o 

transporte de passageiros começaram 

a fechar mais cedo (11h00), 

cumprindo uma recomendação dada 

pelo Presidente do Município, Daviz 

Simango, que tem estado muito 

preocupado e atento relativamente a 

ocorrência de eventos meteorológicos 

extremos na cidade.  

A partir do meio dia desta sexta-feira 

a Beira praticamente ficou deserta, 

sem movimentação de pessoas nas 

ruas. 

Prevê-se que o ciclone comece a bater 

forte na Beira a partir das 18h00, 

quando começar a escurecer devendo 

a corrente de ventos demorar até as 

primeiras horas da manhã de amanhã.  

Na Beira, o período mais crítico da 

acção do Eliose, que vêm 

acompanhado de chuvas fortes e 

trovoadas severas prevê-se que 

comece a fazer sentir-se a partir da 

primeira hora de sábado. A Beira 

estará toda madrugada do dia 23 de 

Janeiro de 2021 passando por mais 

"luta" pela sobrevivência, a ser 

severamente violentada por ventos e 

rajadas fortes com potência de atingir 

até 140 Km/hora.  

É curioso que os ciclones, pelo menos 

a considerar os dois últimos que 

devastaram a cidade (Ida e Chalane), 

geralmente a sua maior acção na Beira 

começa no período da noite e 

intensifica-se até ao fim da 

madrugada. Por isso, na Beira, há já 

pessoas que chamam os ciclones de 

demônio, supersticioso, por gostarem 

de vingar no escuro, não permitindo 

que as pessoas vejam o seu "corpo", 

sintam apenas a sua passagem.  

Os efeitos do Eliose começaram a 

fazer sentir-se desde logo de manhã, 

com a Beira a ser sacudida por chuva 

intermitente e pequenas rajadas de 

vento, que estão a causar perturbação 

a normalidade da vida dos beirenses. 

Várias áreas residenciais estão alaga-  
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das e desde manhã o fornecimento de 

energia eléctrica tem registado defici- 

ência, prejudicando diversos serviços.  

(Falume Chabane) 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beira (O Autarca) - Está cortada 

desde esta manhã a estrada Beira - 

Savane e vice-versa. As autoridades 

municipais da Beira revelaram que a 

urbe está a receber muita quantidade 

de água drenada do continente para o 

mar. Simultaneamente, a Beira está de 

baixo de chuva intermitente desde 

ontem, tendo se intensificado 

 a partir desta manhã, com previsão de 

continuar até amanhã de manhã, tanto 

que é um dos "acompanhantes" do 

ciclone tropical eliose que vai 

começar a "vingar" dentro de poucas 

horas. 

A estrada Beira - Savane - Beira não 

só ficou cortada em vários pontos, 

como também, a partir desta tarde, 

passou a ter vários segmentos 

submersos.  

Grandes áreas do percurso Beira 

Savane transformaram-se em 

autênticos mares. (Redacção) 

 

CORTADA A ESTRADA BEIRA SAVANE 
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ELOISE: APROXIMA-SE O PERÍODO DE PICO (23 /01/2021) 

Beira (O Autarca) - Meia noite e 

meia, sábado, 23 de Janeiro de 2021, 

Beira em verdadeira luta pela 

sobrevivência. A previsão é que o 

Eloise atinja o pico a uma hora e já faz 

vento muito forte acompanhado de 

muita chuva. A situação é de facto 

crítica. Não tenho dúvidas que as 

pessoas estão na sua maioria atentas, 

pois  o ambiente não permite sossego. 

É verdade que a magnitude do evento 

está abaixo do Idai, mas atenção que o 

Eloise começou muito cedo, desde 

ontem de manhã o seu impacto 

começou a fazer sentir-se. Foi 

projectada muita água que pode ter 

fragilizado diversa infraestrutura, 

sobretudo frágil que pode não resistir 

a grande carga de vento que está a 

receber. Uma cruzada de vento que se 

confunde com uma obra de laboratório 

para destruir. (Falume Chabane)

BEIRA EM APUROS 

Beira (O Autarca) - Este ciclone 

parece mais "adulto" e 

"estrategicamente" bem elaborado. 

Traz consigo umas rajadas de vento 

muito fortes e continuadas. Está um 

ambiente altamente barulhento lá fora. 

E não só, bastante perigoso. 

Eu, pessoalmente, confesso que estou 

com medo. 

Tenho confirmação de famílias que se 

juntaram no mesmo espaço no interior 

da casa para garantir protecção 

conjunta em caso de mal maior. O 

vento só está a aumentar. Quando a 

chuva aparenta brandar é para dar 

oportunidade as pessoas sentirem bem 

o sopro.  

Todas mensagens que estou recebendo 

evocam Deus como único salvador 

perante este "infermo". Até indivíduos 

declaradamente não religiosos estão 

evocando Deus como nunca  ouvi.  

Da minha rede de contactos, as 

mensagens que recebo referem estar-

se perante uma situação muito crítica. 

(Falume Chabane) 
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[24:02, 23/01/2021] Falume:                            

NÃO TEMOS ENERGIA, MAS FELIZMENTE TEMOS COMUNICAÇÃO  

Beira (O Autarca) - Acabo de receber 

informação de que Eloise já 

atravessou a costa da cidade da Beira, 

mas os ventos continuam fortes. 

Prevê-se que a corrente de ventos se 

prolongue até de manhã.  

O fornecimento de energia eléctrica 

esteve garantido em algumas zonas 

nobres da Beira, mas a partir de 1 hora 

quando a potência dos ventos se 

intensificou mais zonas ficaram as 

escuras. 

Um colaborador do O Autarca 

comentou: Não temos energia, mas 

felizmente temos comunicação.  

Num breve contacto com O Autarca, o 

delegado da EDM na Beira, Amilcar 

Liasse disse que "estamos em 

prontidão". (Falume Chabane) 

 

[24:13, 23/01/2021] Falume:  ESTRAGOS SÃO UMA REALIDADE PURA 

 

 

 

 

 

Beira (O Autarca) - Segunda hora 

de sábado (23JAN2021).  

Não há dúvidas que por essas alturas o 

ciclone tropical eloise já causou 

enormes estragos na cidade da Beira e 

arredores.  

Não há tecto de casa que não tenha 

sentido o impacto dos ventos.  

Uma amiga envio-me mensagem 

expondo a sua tristeza: "Já não tenho 

casa. O tecto desabou". A casa é de 

alvenaria e está nas Palmeiras.  

Nem dá para imaginar o estado em que 

deve estar muitas casas de construção 

precária nos subúrbios da Beira. São 

famílias que vão necessitar de ajuda. 

(Falume Chabane) 

É PRECISO ENCORAJAR A EQUIPA ABNEGADA DA EDM NA BEIRA  
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Beira (O Autarca) - A sede do Jornal O Autarca está sem corrente eléctrica 

desde a manhã de sexta-feira, dia do último ciclone, e a infraestrutura 

eléctrica foi entre outras a mais afectada. 

Vale a pena destacar, para encorajar o 

trabalho abnegado que a equipa da 

EDM na Beira está a realizar para 

devolver a normalidade do sistema.  

São meia noite e meia de segunda-

feira e as equipes continuam 

empenhadas no terreno. Já temos 

iluminação pública e foi um 

importante sinal de esperança.  

Ainda que a corrente não chegue hoje 

às casas, dá para acreditar que está 

próxima de chegar.  

Parabéns EDM, com sugestão para 

apoiarmos essa equipe de trabalho, só 

assim ela sentirá reconhecido o seu 

trabalho e isso é muito salutar para 

quem trabalha.  (Redacção)

 

VEÍCULOS JÁ CIRCULAM NO ASFALTO NA MARGINAL DA BEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Beira (O Autarca) - O ciclone 

tropical Eloise que atingiu a Beira 

entre a noite de sexta-feira e 

madrugada de sábado últimos 

transformou a principal avenida da 

urbe, entre a Praça da Independência e 

o Estoril numa autêntica praia. 

Quantidade enorme de areia da praia 

foi jogada a via da marginal. Com o 

envolvimento de particulares, a via já 

está a retomar o estado normal, tal 

como a imagem documenta.
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Os desafios para a reposição da 

normalidade geral são enormes, mas a 

vontade de superar a devastação é 

significativa e está a ultrapassar as 

expectativas.  

As adversidades porque a Beira está 

passar são uma importante 

oportunidade para a cidade se 

reinventar e alcançar um 

desenvolvimento sustentável e 

equilibrado.  

Parabéns Beira pela determinação e 

união dos habitantes e instituições 

locais. (Redacção) 24/01/2021                                                          

 

BEIRA: Terça-feira 25/01/2021 APAGÃO DE ELECTRICIDADE
                                                                                                    

INTER-DIÁLOGO:  ‘VuJONGA’ / ‘O AUTARCA.’   

     

VuJONGA: … E acendem candeeiro 

de petróleo ou vela? Precisam de ter 

muito cuidado e nunca deixar de ver 

onde está o candeeiro ou vela acesa... 

E de noite apagar antes de dormir... 

Sei bem o que é isso... 

E água potável como está? 

O AUTARCA: Usamos lanternas 

solares. Água começou a jorrar 

ontem. Fiz alguma pressão e 

garantiram k hoje teremos luz. 

VuJONGA: … Essas lanternas são 

caras? Trabalham como? Com a luz 

do sol... E quando não há sol… a 

chover fica armazenada a energia? 

O AUTARCA: Obtive-as na época 

do [anterior ciclone] Idai. Tem boa 

resistência! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da imagem:  
https://www.amazon.co.uk/NIWA-UNO-Rechargeable-

Built-Emergency-Blue/dp/B011L9NLR2 
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Quarta-feira 26/01/2021 

O AUTARCA: Bom Dia. Já temos 

corrente eléctrica!  

VuJONGA: Ok... aqui agora são 

04:25 da matina...  ainda não dormi. 

Se não se importa amanhã 

recomeçamos a parceria. Tenho de 

rever o escrito e actualizar para incluir 

talvez umas 4 páginas com grafismo 

novo para O Autarca que aproveitarei 

para o VuJONGAmagazine.com deste 

mês que sai a 31 janeiro... para poder 

ter espaço para O Autarca.  

Apesar de confinados em casa tenho 

de sair cedo para ir comprar algo de 

comer para até o fim do mês... No 

regresso lavar as compras, tomar 

banho e mudar de roupa… lavar a 

roupa levada para o exterior e os 

sapatos.  

AUTARCA: Imagino o transtorno 

devido a esta pandemia e nos cabe 

apenas seguir à risca os 

procedimentos para a nossa 

sobrevivência!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data venia 02 APRIL 2019 | Chancellor’s Cyclone Idai appeal | UCT News 

Beira-Sofala: rescaldo do anterior Ciclone Idai 2019. 

https://www.news.uct.ac.za/article/-2019-04-02-chancellors-cyclone-idai-appeal
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://www.news.uct.ac.za/article/-2019-04-02-chancellors-cyclone-idai-appeal
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CTA: MÁRIO AMARAL TOMA POSSE PARA PRESIDÊNCIA DO 

PELOURO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E IMOBILIÁRIA 

 

 

Maputo (O Autarca) – O Eng. Mário 

Amaral tomou posse esta tarde, em 

Maputo, para a Presidência do Pelouro 

de Construção Civil e Imobiliária ao 

nível da CTA – Confederação das 

Associações Económicas de 

Moçambique. 

Mário Amaral torna-se o “Homem 

Forte” da CTA - parceiro oficial de 

Diálogo com o Governo, em 

representação do Sector Privado, para 

a melhoria do ambiente de negócios 

em Moçambique, através de 

promoção de reformas económicas e 

regulamentares, especificamente do 

sector de Construção Civil e 

Imobiliária. 

Além da nova posição, Mário Amaral 

ocupa, actualmente, a Vice-

Presidência da Federação 

Moçambicana de Empreiteiros (FME) 

e ainda a Presidência da AECOPS 

(Associação dos Empreiteiros de 

Construção Civil e Obras Públicas de 

Sofala). No associativismo 

empresarial ocupa ainda o cargo de 1º 

Vice-Presidente da ACB, Associação 

Comercial da Beira. (Redacção) 

Quinta-feira, 27/01/2021. 
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Maputo (O Autarca) – O Dr. Félix 

Machado tomou posse esta tarde, em 

Maputo, para a Presidência do Pelouro 

da Política Fiscal, Aduaneira e 

Comércio Internacional ao nível da 

CTA – Confederação das Associações 

Económicas de Moçambique. 

Félix Machado é o novo rosto da CTA 

- parceiro oficial de Diálogo com o 

Governo, em representação do Sector 

Privado, para a melhoria do ambiente 

de negócios em Moçambique, através 

de promoção de reformas económicas 

e regulamentares, especificamente do 

sector Fiscal, Aduaneira e Comércio 

Internacional. 

Empresário e Economista de 

Profissão, Félix Machado é 2º Vice-

Presidente da ACB, Associação 

Comercial da Beira e assume, 

igualmente, a Vice-Presidência da 

Associação dos Agentes Transitários 

de Moçambique (ASOLNAMO).  

(O AUTARCA: Redacção) 

 Quinta-feira, 27/01/2021.

 

 

 

                                         Fontes com data venia ao 

                                             https://cta.org.mz/ 

 

 

 

 

CTA: FÉLIX MACHADO ASSUME PRESIDÊNCIA DO PELOURO DA 

POLÍTICA FISCAL, ADUANEIRA E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

https://cta.org.mz/
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VuJonga magazine 

  

https://vujongamagazine.com/
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   Ficha técnica  

-  Capa: revisão do Grego Clássico: Dra. Fátima Domingues. 

- Capa: Revisão do Grego Clássico: Dr. (Mestre) Theodoro de Abreu 

Mphumo.    

- Revisão gráfica: Silvya Gallanni.                                                         

- João Craveirinha, Jr., (aliás Mphumo Kraveirinya): ideia e layout da 

capa do suplemento  cultural ‘Epítome’ integrado nos Cadernos 

Literários do VuJONGAmagazine.com.      
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«Ángel Blanco, o Espanhol, vindo de Barcelona, personifica e reforça o 

ideário anarquista no meio do movimento operário, sendo foco de ódio tanto de 

conservadores quanto de comunistas.  

“Barcelona Brasileira”, romance do jornalista e escritor Adelto Gonçalves, 

ilustra a riqueza de tensões ideológicas em jogo no Porto de Santos, por onde se 

escoava principalmente a produção de café no início do século 20. 

Nesse livro a cidade se transparece em uma multiplicidade de ideologias 

conflitantes em meio à vitalidade do movimento operário em crescente organizaçã 

o no país graças à vinda de estrangeiros para trabalhar nas indústrias de São Paulo 

e no Porto. 

As tensões estão nos ultraconservadores de direita personificados em 

empresários locais e num delegado incensado por eles como a solução para acabar 

com o arroubo dos militantes de esquerda, líderes sindicais comunistas e 

anarquistas espanhóis. 

Ángel Blanco, o Espanhol, vindo de Barcelona, personifica e reforça o 

ideário anarquista no meio do movimento operário, sendo foco de ódio tanto de 

conservadores quanto de comunistas que odeiam anarquistas justamente por sua 

natureza contestatória que não cabe em partidos centralizadores como os 

comunistas. 

Por isso, Blanco é talvez o personagem mais emblemático desse romance, 

dada sua mobilidade e capacidade de articulação subversiva que o faz transitar 

fugindo de Barcelona para vir infiltrar-se no movimento operário brasileiro, ser 

expulso do país e retornar tempos depois para novas investidas, numa 

determinação militante admirável. O ódio de comunistas a ele poderia ser 

explicado facilmente por sua afirmação de que “não existia ditadura do 

proletariado, mas apenas ditadura.”» (…) excerto ©Ademir Demarchi 2010. 

  

 «Barcelona Brasileira»                      
de Adelto Gonçalves 

Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002) 
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 Inquietante... o vento rasga folhas amarelas. 

Na Janela replica som ensurdecedor…   

Abrigo o olhar nas lembranças, diante do tempo...  

Voa pensamento longe do momento...  

... caio direto no túnel do tempo.  

  

Apercebo-me que a vida me carrega feito vento,  

levou-me distante; atirou-me num vendaval...  

Incapaz de soltar as amarras, vou voando…  

 

Parando lentamente... sinto aragem no rosto.  

Olhos, percebo… noite calma.  

No alto, lá está ela… brilhando... bela… resplandecente  

        Ah…Lua minha…  

navego no teu brilho... adormeço.  

 

                    Acordando… diante continuo 

                     nas atitudes desse vento...                                     

                                  Lua… meu pensamento… 

                 vai carregando! 

INQUIETUDE

©Silvya Gallanni 

Lisboa, 29/08/2020. 
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– Não tenho feito nada, 

lamento-me, ao computador... 

 

– Estás muito mal enganada!  

Tens sobrevivido – diz-me 

a voz interior... 

 

– Vai dura, a quarentena, 

insisto desanimada...  

 

– Ora essa! Manténs o tempo 

de antena! 

Que mais queres, rosa encarnada? 

 

– Quero o eterno sol, as limpas madrugadas! 

As caminhadas na praia! 

A espuma branca do mar, 

o longo areal doirado! 

As geladas ondas baixinhas 

a morderem-me a saia... 

 

– Não sejas tonta, caríssima! 

Recorda o douto ditado: 

 

“A seu tempo, tempo vem!” 

 

Caparica, 18 de Janeiro de 2021. 

©Myriam Jubilot de Carvalho 
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“Inquietação”, romance de Tagore 

“Inquietação” (obra traduzida para inglês sob o título Fair-Faced) é o título da 

tradução portuguesa da Editorial Minerva (1947), do romance “Gora” (de 1910), 

da autoria do primeiro prémio Nobel da Literatura não-europeu, Rabindranath 

Tagore. 

Esta obra, “Inquietação” – é o que em tempos não muito recuados se designaria 

como "romance de tese", ou a que Sartre chamaria "roman engagé"... De facto, 

personagens e enredo, são um tanto forçados, pois têm que demonstrar aquilo que 

o Autor quer que o Leitor veja... 

Mas aquilo que o Poeta quer que se veja, está muitíssimo bem apresentado – a 

Índia das castas, do sistema religioso aprisionante, e ao mesmo tempo da opressão 

cruelmente arrasadora da administração colonial inglesa; os idealistas, os 

acomodados, e os traidores, e os jovens de boa-vontade que à custa da experiência 

vão aprendendo a identificarem-se com o seu povo e a sua salvação... Por um lado. 

Por outro lado, salva o livro, o sentimento poético de Tagore, que era na verdade 

um grande Poeta. Eu quase diria que se vê melhor o Poeta que ele era através das 

pequenas descrições sobre as emoções das personagens, do que através dos 

poemas... 

Rabindranath Tagore e a  segregação social 
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Gosto imenso de Tagore! Também foi um grande pedagogo! Fundou uma 

universidade, na sua própria propriedade, Shantiniketan – que ele idealizou como 

um centro de estudos das Humanidades “para além dos limites de nação e de 

geografia”, aonde ele próprio deu aulas e fazia os textos de estudo! 

Não tendo tido a sorte de ter frequentado os seus cursos, tenho, no entanto, a sorte 

de poder apreciar um pouco da sua obra, que vou encontrando em alfarrabistas… 

Myriam Jubilot de Carvalho, 2014. 
 

Post Scriptum: Deixo links do escritor Eric Weiner que visitou Shantiniketan: 

DOMINGO, 12 DE MAIO DE 2013 

‘A cidade que o escritor Tagore pôs no mapa’ /  “Shantiniketan é hoje local de peregrinação 

cultural e tem uma universidade famosa por seu curso de artes, tudo graças à ousadia do 

escritor, Prêmio Nobel da Literatura há 100 anos” Eric Weiner / Shantiniketan, The New York 

Times - O Estado de S.Paulo   

O Estado de S. Paulo. 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-cidade-que-o-escritor-tagore-pos-no-mapa,1029283,0.htm 

 

Cabresto Blogspot 
www.cabresto.blogspot.com : A cidade que o escritor Tagore pôs no mapa 
 

Autor Eric Weiner 

Eric Weiner | Author, Speaker, Philosophical Traveler (ericweinerbooks.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jovens estudantes de Shantiniketan: representação iconográfica de autoria desconhecida. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-cidade-que-o-escritor-tagore-pos-no-mapa,1029283,0.htm
https://cabresto.blogspot.com/2013/05/a-cidade-que-o-escritor-tagore-pos-no.html
https://ericweinerbooks.com/
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A propósito da sua poesia telúrica Rabindranath 

Tagore continua na próxima edição em: 

O VÍRUS, AS ÁRVORES, E TAGORE.  

Myriam Jubilot de Carvalho, 2014 / 2021 

       Busto de Tagore em Shantiniketan: 

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

Tagore e Einstein                        

ROBINDRONATH TAGORE, O GRANDE 

EDUCADOR DE BENGALA (pgl.gal)  

 

[Berlin 1930] ‘Einstein discutindo Ciência e 

Deus com o mestre espiritual indiano Tagore’ 

(‘Einstein discussing Science and God with 

Indian spiritual teacher Tagore’)                                                                                       

The Spiritual Wisdom of Albert Einstein | Live 

Learn Evolve 

‘Tagore and Einstein Discuss Physics and 

Philosophy | A beautiful fusion and conflict of 

ideas from two different parts of the world.’ 

Tagore and Einstein Discuss Physics and 

Philosophy (wondersofphysics.com)  

«Quando os dois génios cintilantes do Oriente e do Ocidente - Rabindranath Tagore e Albert 

Einstein - se conheceram em 1930, Dimitri Marianoff, um parente de Einstein, descreveu a 

conversa "como se dois planetas estivessem conversando".» 

http://unboundintelligence.com/rabindranath-tagore-and-albert-einstein/ 

 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/rabindranath_tagore
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pgl.gal/robindronath-tagore-grande-educador-bengala/
https://pgl.gal/robindronath-tagore-grande-educador-bengala/
https://livelearnevolve.com/mystical-wisdom-albert-einstein/
https://livelearnevolve.com/mystical-wisdom-albert-einstein/
https://www.wondersofphysics.com/2019/09/the-meeting-of-tagore-and-einstein.html
https://www.wondersofphysics.com/2019/09/the-meeting-of-tagore-and-einstein.html
http://unboundintelligence.com/rabindranath-tagore-and-albert-einstein/
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VuJonga – edição literária de autora 2016 /2020 e-Livro 

Silvya Gallanni: Haikai - Fragrâncias Poéticas  

HAiKAi | Poetic Fragrances | e-Book 

https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=212768 

 

https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=212768

