VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 05/01/20, Edição nº 006 – Pág. 1/17

destaque nas páginas seguintes em

Receitas da bisa… dona Cacilda
gastronomia mestiça luso-moçambicana & global

Myriam Jubilot: Cultura – Hino à Mestiçagem | hibridismo cultural transversal.
Adelto Gonçalves: O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na
capitania de São Paulo – 1788-1797 | apresentação de Carlos Guilherme Mota.
Fanisse Craveirinha: Saúde Mental | psicoterapias.
Silvya Galllanni: Instantâneos portugueses | Cascais - por um turismo cultural.
Mphumo Kraveirinya: À Mulher Romântica | momento poético.

'Sol do Rio Tejo - foto de Silvya Gallanni © 2016
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Ficha técnica | links d’edições
CULINÁRIA | Dona Cacilda da Conceição Dias:
receitas | gastronomia | memórias associativas mestiças.
FILOSOFIA | Myriam Jubilot:
prosa e poética | crónicas interculturais | ensaio.
https://macua.blogs.com/files/vujonga-myriam-cadernos-3-.pdf

REVISÃO | Fátima Domingues:
textualidade e contexto | pedagogia | revisão de texto.
HISTÓRIA | Adelto Gonçalves:
Brasil – Portugal | resenhas literárias | Lusofonia.
https://macua.blogs.com/files/vujonga-4-adelto.pdf

PSICOLOGIA CLÍNICA | Fanisse Craveirinha:
psicoterapias | reflexões sobre saúde mental quotidiana.
https://macua.blogs.com/files/vujonga-fanisse-edi%C3%A7%C3%A3o-5.pdf

INSTANTÂNEOS | Silvya Galllanni:
instantâneos | crônicas | poesia | fotografia | revisão gráfica.
https://macua.blogs.com/files/vujonga-adn-2%C2%AA-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf

ARTE | Mphumo Kraveirinya:
infografismo | layout | art work | poesia | crítica de arte.
COMUNICAÇÃO e CULTURA |
João Craveirinha [fundador e coordenador]:
comunicação e cultura | resenhas | revisão-geral.
https://macua.blogs.com/files/vujonga-catalunya-1a-edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
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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.■ MJC.
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1º Esboço de Mapa Etno-Etimológico

da região vaJonga - séculos XVI-XIX
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Receitas da bisa…
Dona Cacilda©
gastronomia mestiça luso-moçambicana, e global.
Dona Cacilda da Conceição Dias
aos 96 anos de idade – em 25
dezembro 2019 –
Natal na Grande Lisboa.
Fotografia tirada por sua neta
Dra. Fanisse Craveirinha.

‘Caril’ de Amendoim de Galinha
[molho de ‘leite’ de amendoim]
acompanhado com Arroz branco ou
massa de Milho (papa grossa – vulgo
polenta de igual espessura).

VEGANOS: para os vegetarianos totais, é só substituir as carnes e o
peixe ou marisco, por folhas de mandioca ricas em ferro, ou folhas de
abóbora. Nesse caso, dispensa a salada de alface e pepino.
Em Moçambique, de norte a sul, para os nativos africanos, “Caril” significa
qualquer tipo de “molho.” Provável influência oriental, secular, nos contactos havidos
antes da chegada dos europeus à região, em finais do século XV.
Os churrascos predominavam em África (assim como nas futuras Américas,
Oceânia, e mesmo na Europa medieval). Uma herança cultural desde que a humanidade
na pré-história descobriu como fazer fogo.
Por outro lado, a denominação de ‘leite’ aplica-se também a qualquer seiva vegetal:
‘leite’ de côco, ‘leite’ de amendoim, por exemplo. O Amendoim (arachis hypogaea) é
originário do Brasil, e o seu nome deriva de “manduvi” do idioma Guarani amazónico.
Foi disseminado pelos navegadores portugueses quinhentistas, em diante. (Vide também
Cascudo 2004, 218 – 3º parágrafo). Nota da redacção do VuJonga – cadernos literários.
AMENDOIM: Etimologia no idioma Guarani: “Haʼekuéra pyʼỹinte omeʼẽ oréve pira,
aguakáte ha manduvi.” | Português: “Muitas vezes eles nos davam peixe fresco, abacate
e amendoim.” (in Dicionário online Guarani – Português e exemplos | consulta 05.01.2020)
https://pt.glosbe.com/gn/pt/manduvi
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Ingredientes para uma galinha média:
•
•

- 1 galinha média a que se retirou a pele, cortada aos bocados;
• - 4 chávenas de amendoim cru, sem películas, depois de bem escolhido, para pilar (isto
é, moer) sem casca e sem pele. O amendoim é pilado (moído) cru;
• - 8 tomates médios, maduros;
• - 2 cebolas médias;
• - 1 malagueta verde grande (para dar cheiro, sem picar muito) ou piripiri (para quem
goste de mais picante );
• - Sal a gosto (quanto baste – q/b);
• - Água suficiente, segundo as instruções.
______________________
Em primeiro lugar, prepara-se o “leite de amendoim”:
Em máquina liquidificadora, deita-se o amendoim e uma chávena de água fria. Mói-se
tudo.
Logo que esteja em forma de massa, tira-se e deita-se numa tigela com 2 litros de água
fria ou quente. Mistura-se e côa-se num passador.
Se se vir que a mistura está muito grossa, acrescenta-se água, até ficar como se fosse
leite fresco.
Preparação:
Num tacho, faz-se o “refogado”:
Deita-se o “leite de amendoim”, e junta-se o tomate e a cebola cortados; Quando tudo
estiver meio cozido, junta-se a galinha (ou frango) em pedaços não muito pequenos, sem a
pele; tempera-se com sal; e dá-se uma pequena fervura, mexendo sempre com uma colher-depau em forma de concha;
Continua a “refogar” (sem adição de óleo, pois o amendoim já é por si oleoso).
Junta-se-lhe a malagueta, deixando-se apurar lentamente em lume brando, durante uns
10 a 15 minutos.
Notas:
1- Do mesmo modo se faz o ‘caril’ (molho) de carne; ou, ainda, de peixe, amêijoa sem
casca, camarão fresco, camarão seco, caranguejo, cabrito ou coelho.
2- Em carnes tenras, faz-se do mesmo modo que a galinha tenra.
Usando carne de vaca, fica mais gostoso escolher-se carne do peito ou gorda com ossos.
Neste caso, como a carne é mais rija, coze-se primeiro em água e sal.

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 05/01/20, Edição nº 006 – Pág. 7/17

Logo que esteja quase cozida, corta-se tomate e cebola e deixa-se cozer um pouco e, em
seguida, junta-se o “leite de amendoim”, que já deve estar previamente preparado.
Atenção:
A carne não deve ter muita água, pois o “leite de amendoim” já contém água.
Assim, a água vai-se adicionando aos poucos, quando se vir que a carne está precisando,
para não se queimar.
Ora se a cozedura da carne levar muita água, o molho ficará muito aguado.
Tudo o mais, procede-se como se fez para o molho de galinha.
Acompanhamentos:
Salada de alface com pepino temperado com limão pequeno, verde, (shiRoçana), e
azeite de oliveira e sal grosso natural.
Bebidas:
Sumo do fruto do caju (não da castanha) e licor de amarula (ucanhi) como digestivo.■ Cacilda
da Conceição Dias.
Observações do Editor:
Em primeiro lugar, recordamos que o Amendoim é originário do Brasil, e o seu nome
em idioma Guarani é “manduvi”.
Finalmente, salientamos de novo, que ‘Caril,’ é como em Moçambique se chama aos
guisados, ou molhos.
Em Lisboa, também se pode encontrar amendoim cru, moído sem casca e sem pele, na
mercearia chinesa fora do Centro Comercial do Martim Moniz, na direcção do início da Rua
da Madalena e da Praça da Figueira.
O sumo do fruto do caju [não é da castanha] encontra-se em qualquer mercearia
brasileira. O licor de Amarula – ucanhi, encontrava-se numa loja de Alvalade (em Lisboa).
Data Venia | imagens.

SAÚDE | alimentação
https://saude.abril.com.br/alimentacao/conheca-os-beneficios-do-amendoim/
SUCO DE CAJU
https://www.pinterest.pt/pin/324470348150767599/
AMARULA | UCANHI
https://www.garrafeiranacional.com/amarula-cream.html

VuJonga - Cadernos Literários | Domingo – 05/01/20, Edição nº 006 – Pág. 8/17

‘O

Reino, a Colônia e
o Poder: o governo
Lorena na capitania
de São Paulo – 17881797’ de
Adelto Gonçalves ,
com Prefácio de
Kenneth Maxwell,
texto de apresentação
de
Carlos Guilherme
Mota
e fotos de
Luiz Nascimento.
São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São
Paulo, 408 páginas,
R$ 70,00, 2019.
Site:
www.imprensaoficial.com.br
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HISTÓRIA

O Reino, a Colônia e o Poder:
o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797 –
Uma rica análise do governo de Bernardo Lorena (*)
Apresentação | Carlos Guilherme Mota (**)
Com domínio pleno da bibliografia clássica, que abrange de Affonso de Taunay e Mário Neme
a Heloísa Liberalli Belotto (autora de obra referencial sobre o tema e o período, com ênfase
no governo do Morgado de Mateus, 1765-1775) e, mais recentemente, de Laura de Mello e
Souza a Kenneth Maxwell, o autor Adelto Gonçalves traz à luz sólida documentação colhida,
entre outras instituições, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (Lisboa), na Academia de
Ciências de Lisboa, na Biblioteca Pública de Évora, na Coleção Pombalina, no Arquivo
Histórico Ultramarino e, no Brasil, no Arquivo Nacional, no Arquivo Público Mineiro e no
Arquivo do Estado de São Paulo, para citarmos apenas alguns locais e acervos nem sempre
muito frequentados pelas novas gerações de historiadores.
Diga-se que este livro se distancia de abordagens mais recentes beneficiadas por publicidade
apressada e aplaudida pela imprensa. Em patamar mais alto, Adelto Gonçalves aprofunda sua
análise da vida paulistana no período colonial com inusual rigor, alargando, porém, suas
balizas cronológicas, sem os modismos e generalizações muito comuns em certa historiografia
que trafega na superfície dos acontecimentos, marcada pela busca do pitoresco.
___________________________

(*) Trecho do texto de apresentação ("orelhas) do livro O Reino, a Colônia e o Poder: o
governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797.
________________________
(**) Carlos Guilherme Mota, professor titular de História Contemporânea da Universidade de

São Paulo (USP) e professor emérito da mesma instituição, ganhou o Prêmio Machado de
Assis de 2011 da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra.
_______________________________
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________________________________

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

| foto de Luiz Nascimento

________________________________

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 (*)
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ensaio

CULTURA – Hino à Mestiçagem |
hibridismo cultural transversal.
Buda dizia que “cada homem é uma ilha”. Na verdade, de um ponto de vista moral, o
ser humano está só – “só” nas suas decisões, nas suas dores, nas suas responsabilidades perante
si próprio e perante os seus semelhantes, até mesmo nas suas alegrias. Porém, essa “solidão”
é compensada pela vida em sociedade que permite toda a espécie de contactos e trocas, tanto
no que toca à sobrevivência física individual (contactos e trocas – afectivas; sexuais;
comerciais) como no que toca ao desenvolvimento intelectual (contactos e trocas culturais).
Assim, toda a vida, o ser humano viajou para longe da sua terra, permitindo-se conhecer
mundos novos e aprender novos hábitos, novas formas de exploração agrícola ou produção
tecnológica – novos conceitos que depois levaria consigo no seu retorno à terra-natal. Por outro
lado, nos casamentos dos antigos “senhores” (reis, nobreza, altos dignitários), as esposas
traziam para a sua nova existência, os seus séquitos compostos de conselheiros, sábios, aias,
servidores... Estas comitivas, de diferentes origens e culturas, traziam consigo uma afirmação
cultural “diferente” que se imiscuía e implantava no ambiente de acolhimento. Em matéria de
conhecimento abstracto, os jovens (e não só) procuravam mestres em centros culturais mais
ou menos longínquos ou universidades distantes.
Por outro lado, desde uma Antiguidade bem remota, o Planeta tem sido cruzado por
rotas comerciais que puseram em contacto as diferentes culturas do Mundo Antigo, entre o
Oriente, a África, e a Europa... Assim, toda a vida houve emigrantes que em terras estranhas,
conservavam a sua cultura original.
Finalmente, as grandes migrações têm proporcionado intensas trocas culturais. Até
mesmo as guerras, apesar de toda a devastação que provocam, têm sido também algum veículo
de trocas culturais... Sendo que, de um modo geral, os vencidos são forçados a assimilarem a
cultura imposta pelos vencedores. Mas verificando-se, em compensação, que os próprios
vencedores também absorvem algo da cultura dos vencidos.
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Finalmente, dois detalhes em que pouco se pensa: - Um casal. Ela e ele provenientes de
diferentes famílias, ou microcosmos, com diferentes raízes socioculturais. Por outras palavras:
duas pessoas, provenientes de diferentes “microculturas”, que se juntam, e se fundem, criando
uma nova microcultura no seio da qual irão educar os filhos!
– A Escravatura. Talvez melhor dizendo – as várias Escravaturas: A deslocação de
milhões de pessoas ao longo de séculos, deslocadas pela força, de um território ou continente
para outro, teve como consequência o transplante de culturas. E teve uma consequência em
particular que, adivinha-se, não foi prevista nem imaginada, nem teria sido desejada, pelos
seus promotores: É que, na Actualidade, como tem afirmado o PhD João Craveirinha, nosso
coordenador, ‘a actual Música Urbana tem raízes africanas!’
Escusado subestimar, ou iludir, esta realidade – todos aprendemos uns com os outros,
todos nós enriquecemos culturalmente em contacto com diferentes formas de interpretar o
mundo que nos cerca.
E se, como se diz em Antropologia e Sociologia, “tudo é cultura”, podemos afirmar com
segurança, que o desenvolvimento cultural é, de facto, um Hino à Mestiçagem. Pelo que
acreditamos que quanto mais ricas as trocas culturais, mais rica será toda a criatividade de um
povo, e consequentemente, a sua criação artística, literária, filosófica, tecnológica.
Poderemos concluir que Mestiçagem também é uma forma de hibridismo
cultural? Certamente, sempre o tem sido.
Então, com o impacto e sucesso dos novos meios de comunicação, nesta nossa era
do século XXI, estamos perante um fenómeno acelerado de hibridismo cultural, transversal a
todo o Planeta. Dentro de um século, teremos certamente uma grande uniformização da
população mundial. Deixará de haver "povos" e as suas "culturas" específicas passarão a ser
uma romântica recordação. Se essa uniformização se traduzir por uma pacificação
generalizada das relações, que agora designamos como "internacionais", só poderá ser bem-vinda desde que não se imponha um controlo social à ‘Big Brother’, para o qual George
Orwell (1903-1950) nos alertou na sua obra “1984”.■ MJdC
ANEXOS
George Orwell | escritor e jornalista inglês
https://www.ebiografia.com/george_orwell/

‘Saiba mais sobre o livro 1984, de George Orwell’
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/saiba-mais-sobre-o-livro-1984-de-george-orwell/
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2016 - Última publicação de Myriam Jubilot de Carvalho
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A Psicoterapia é para
pessoas fortes ou
para pessoas fracas?
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1.A Ciência e a Investigação, muito têm
contribuído para a Saúde Mental.
Nunca houve tanto conhecimento como aquele que
temos agora e nunca o acesso à informação foi tão fácil, e
rápido.
O contexto psicoterapêutico surgiu, numa fase inicial,
relacionado com o tratamento de perturbações psicológicas
graves, mas rapidamente se descobriu que os seus
benefícios eram evidentes e inequívocos em vários âmbitos.
Por outro lado, e no que diz respeito às emoções – a
ciência e a investigação, muito têm contribuído para o
reconhecimento da importância do cuidado a ter com a
saúde mental.
Talvez por isso, ainda me surpreenda e fique atónita
quando oiço certas afirmações e proposições!
Afirmar que a psicoterapia é para pessoas fracas de
espírito ou para pessoas loucas não só é errado como é
precisamente o oposto daquilo que é vivido nas sessões de
psicoterapia. ■ Fanisse Craveirinha© psicóloga clínica
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RESENHA
por um turismo cultural

Cascais é um dos lugares mais visitados em Portugal. Dizem que o seu nome se deve ao
fato de ser local coberto de Cascas ou conchas de marisco, que por simplificação se
transformou em Cascais. Abaixo um pouco da história desse lugar paradisíaco onde os olhos
se perdem nas belezas que encontra.■ SG©
E para tal, eis o que nos informa sobre a cidade de Cascais a página online da UCCLA
(com devida vênia):
«Situado entre a Serra de Sintra e o mar, o concelho de Cascais é limitado a norte pelo
concelho de Sintra, a sul e a ocidente pelo oceano Atlântico e a oriente pelo concelho de Oeiras.
O território que hoje constitui o concelho de Cascais foi desde muito cedo, pensa-se que desde
o Paleolítico Inferior, palco de ocupação humana, havendo também vastos testemunhos da
presença romana e árabe em séculos seguintes.
Na segunda metade do século XII, Cascais era uma pequena aldeia de pescadores e
lavradores. Graças à sua belíssima baía, a povoação foi, desde cedo, um porto de pesca
concorrido e, em 7 de junho de 1364, D. Pedro I concedeu à aldeia o estatuto de vila, que
«houvesse por si jurisdição e juízes para fazer direito e justiça». O movimento de embarcações
na baía acentuou-se na fase inicial dos Descobrimentos, e foi ali que desembarcou Nicolau
Coelho, o primeiro capitão da armada de Vasco da Gama a chegar da Índia. Em 15 de
novembro de 1514, D. Manuel I concedeu a Cascais o foral de vila, o primeiro texto regulador
da vida municipal, até aí regida pelo foral de Sintra.
Cascais foi assim vila piscatória, mais tarde praia de veraneio da corte portuguesa,
santuário de refugiados e centro de espionagem ativa durante a II Grande Guerra e, a partir da
primeira década do século XX, um ponto de referência turística de renome nacional e
internacional.
A oferta cultural é complementada por infraestruturas de grande qualidade na área da
hotelaria e da restauração, um Centro de Congressos e por outro equipamento turístico de
excelente nível, de que o Casino Estoril, inaugurado em 1931, é certamente um paradigma.
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No seguimento da boa governança marítima preconizada quer pelo Livro Verde
Europeu da Política Marítima, quer pela Estratégia Nacional para o Mar, e fruto do esforço
comum entre a Câmara Municipal de Cascais e parceiros locais, têm sido desenvolvidas
diversas ações com vista à aplicação das políticas marítimas: elaboração de estudos que
promovam o conhecimento acerca da realidade marítima de Cascais; promoção de educação
marinha com as escolas de Cascais; promoção de sinergias entre entidades públicas em
assuntos relacionados com o Mar; e promoção da economia do mar, entre outras.»

REFERÊNCIAS |
Cascais: ‘Breve História’ in UCCLA |
União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.
https://www.uccla.pt/membro/cascais
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À Mulher Romântica
Contentas-te
Com os pedaços de nada
que te dou
e não me contento
com o muito do muito
que me dás
e,
com os pedaços de meus nadas
constróis um Amor Maior!
Mphumo Kraveirinya©
04 janeiro 2020, sábado. Lx.
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COLEÇÃO: VuJonga - cadernos literários 2
Ao centro: poetisa Silvya Gallanni ladeada pela
dra. Fátima Domingues e Prof. Pasquale Cipro Neto.

Em baixo, da direita
para a esquerda: dra.
Fátima Domingues;
Profª. Juliana Loyola;
Prof. Pasquale C. Neto;
poetisa Silvya Gallanni;
pintor Mphumo
Kraveirinya.
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