
  
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ano XIX – Nº 3634 – Quarta-feira, 06 de Fevereiro de 2019 

 

  

EDITORIAL EXTRA 
 

CPLP escolhe escravocrata – racista para patrono de 
projecto juvenil 
 

 Beira (O Autarca) – Nesta edição chamamos a aten-
ção de nossos leitores para as duas últimas páginas nela inseri-
das, pela actualidade e pertinência do texto, tendo em conta a 
expressiva realidade da denominada ‘Diáspora Africana’ no 
mundo, e respectivas comunidades ‘Afro-Europeias’. A recen-
te intervenção da socióloga africana e antiga jornalista em 
Moçambique, Luzia Moniz, na Assembleia da República Por-
tuguesa, trata da reabilitação da dignidade da História dos po-
vos africanos e de seus descendentes actuais. A autora aponta 
também o dedo aos dirigentes dos países africanos à volta da 
CPLP, que não reagiram ao nome do intelectual português es-
colhido “para patrono de projecto juvenil,” da mesma. Essa 
escolha motivou a indignação da articulista, pois considera i-
nadequado o nome escolhido – por atentar contra a memória e 

a dignidade histórica africanas, reflectindo-se no presente. 
“Denunciei isso mesmo, esta quarta-feira (30) na Assembleia 
da República de Portugal, durante a cerimónia de abertura do 
"ano da CPLP para a Juventude", onde estavam deputados 
portugueses, governantes dos estados da CPLP, jovens, acti-
vistas, intelectuais e académicos afrodescendentes, brasileiros, 
portugueses e africanos.” (Luzia Moniz).   

 Por outro lado, note-se que este nosso jornal – O Au-
tarca, em Moçambique – é o que mais tem acolhido textos 
de cronistas do género feminino, de grande lucidez intelectual 
do ponto de vista do legado histórico e actualidade global. 
Tais são os casos da professora portuguesa, poetisa e pesqui-
sadora dra. Myriam Jubilot, a poetisa brasileira e cronista Sil-
vya Gallanni, a dra. Fanisse Craveirinha, psicóloga clínica.   

 Neste contexto temos na edição de hoje a dra. Luzia 
Moniz,  o  que  muito  nos  enaltece. ‘Welcome aboard!’– seja 
 

Benvinda a bordo!■ (Redacção) 
  

  

Frase: 
Como construir um futuro salutar sem olhar para 
os erros do passado? – Luzia Moniz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 06/02/2019 

Compra Venda Moeda País 

70.08 71.47 EUR UE 

61.55 62.77 USD EUA 

4.58 4.67 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Histórico dia 7 de Fevereiro: "Messias" da Beira 
recebe quarta posse no dia do seu aniversário que a 
um ano foi data de anúncio de conspiração a si 

 Beira (O Autarca) – A poesia 
é uma das melhores artes de expressão 
do sentimento humano. É um condi-
mento aplicável em toda vertente lite-
rária, incluindo artigos noticiosos, de 
opinião, reportagens, entrevistas. É a-
penas um entretanto para descrever o 
histórico dia 7 de Fevereiro. Vamos a-
bordar pelo menos três momentos his-
tóricos que marcam o 7 de Fevereiro 
(1964 – 2019): 
 I- 7 de Fevereiro de 1964 
 Nesta data, mês e ano o mundo 
testemunha o nascimento do filho do 
então Vice-Presidente da Frente de Li-
bertação de Moçambique (FRELIMO), 
o Reverendo Urias Simango com Celi-
na Simango, que viria a receber o no-
me de Daviz Mbepo Simango. Celebra 
no próximo dia 7 de Fevereiro o seu 
55º aniversário natalício. Por honra das 
suas obras, Daviz Mbepo Simango é 
hoje considerado pelos beirenses de 
bom senso "Messias" da Beira. Daviz 
Simango foi eleito pela primeira vez 
Presidente do Conselho Autárquico da 
Beira (CAB) em 2003, e desde então 
foi sucessivamente reeleito três  vezes, 
a última ocasião em 10 de Outubro de 
2018, num ano em que teve de transpor 
pela segunda vez consecutiva uma 
"muralha" criada num acordo de cons-
piração política entre a Frelimo e a Re-
namo. 
 Além de Autarca da Beira, Da-
viz Simango é igualmente Presidente 
do  Movimento  Democrático  de   Mo- 

 

çambique, o terceiro maior partido mo-
çambicano com bancada parlamentar e 
tem sob sua alçada alguns principais 
municípios do país, nomeadamente Be-
ira, Quelimane e Gurué. 
 Enquanto gestor líder munici-
pal, Daviz Simango já foi distinguido 
várias vezes pelas obras que tem de-
senvolvido e demonstrado em prol do 
crescimento da cidade da Beira.  
 

II- 7 de Fevereiro de 2018 
 Foi nesta data, mês e ano, na 
primeira hora da tarde, que foi anun-
ciado pelo Presidente da República e 
da Frelimo, Filipe Nyusi, o acordo  po- 

lítico, entre a Frelimo e a Renamo, so-
bre as novas regras de descentraliza-
ção, cujo teor se revelou um arranjo de 
conspiração ao futuro político do actu-
al Autarca da Beira e lider do MDM. 
Foi tudo organizado ao pormenor a 
ponto de se eleger o dia do aniversário 
de Daviz Simango para se anunciar u-
ma decisão que concorria profunda-
mente contra ele.  
 

III- 7 DE FEVEREIRO DE 2019 
 O mundo dá sempre volta. Da-
viz Simango nasceu a 07 de Fevereiro 
de 1964. No dia 07 de Fevereiro de 
2018,  que  coincidia  com a celebração 
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que no ano de 2006.  
 Desde que tornou-se Presiden-
te do Município da Beira e fundou o 
partido  MDM – Movimento Democrá-
tico de Moçambique, Daviz Simango 
tornou-se um politico incontornável 
em Moçambique.■ (Chabane Falu-
me) 
 

Continuado da Pág. 02 
do 54º aniversário natalício, anuncia-
va-se a conspiração política. E amanhã, 
07 de Fevereiro de 2019, dia em que 
Daviz Simango comemora o 55º natalí-
cio, coincide no mesmo dia em que re-
cebe a quarta posse para Presidência 
do Município da Beira. Uma coinci-
dência do género  só  pode  representar 

maravilha divina. 
 Daviz Somango é licenciado 
em Engenharia Civil pela Universidade 
Eduardo Mondlane. Foi membro do 
Partido de Convenção Nacional (PCN) 
e da Resistência Nacional Moçambica-
na (RENAMO). Foi premiado pela re-
vista Professional Management Re-
view-Africa como o melhor  presidente 

Grã-Bretanha terá Cônsul Honorário na Beira 
  Beira (O Autarca) – O Reino 
da Grã-Bretanha equaciona a possibi-
lidade de num futuro próximo nomear 
um Cônsul Honorário na cidade da 
Beira, centro de Moçambique. 
 A possibilidade foi avançada 
oficialmente no ultimo sábado (02), na 
cidade da Beira, pela Ministra Britâni-
ca para África, Harriet Baldwin, duran-
te um encontro de cortesia que mante-
ve com o autarca Daviz Simango, no 
quadro da sua visita a este ponto do 
país. 
 Segundo apurou O Autarca, as 
partes aproveitaram a ocasião para 
consolidar a visão de o Reino da Grã-
Bretanha passar a contar com 
um Cônsul Honorário nesta cidade, o 
que seria a materialização de um sonho 
que já vêem de longa data. 
 A iniciativa enquadra-se no 
conjunto de acções projectadas com 
vista ao fortalecimento dos laços de 
cooperação e amizade, devendo favo-
recer sobremaneira o intercânbio nas á-
reas económica, comercial, cultural e 
científico com impacto a nível nacio-
nal. 
 A Grã-Bretanha é um impor-
tante parceiro de cooperação para o de-
senvolvimento da cidade da Beira.  
 No encontro havido no último 
sábado, na Beira, Harriet Baldwin e 
Daviz Simango  abordaram,  igualmen- 
 

 
 

Aperto de mão para posteridade após o encontro entre Daviz Simango e Harriet Baldwin 
 

te, os projectos de construção da estra-
da dedicada ao Porto da Beira, a me-
lhoria de serviços de saneamento bási-
co, construção de mais bacias de re-
tenção, tendo em conta as característi-
cas específicas e a localização da urbe. 
 Além do cargo de Ministra 
Britânica  para África, Harriet Baldwin 
 

também vela pelas Relações Exteriores 
da Grã-Bretanha (Foreign and Com-
monwealth Office - FCO) e pelo De-
partamento do Estado, Área de Desen-
volvimento Internacional (DFID), e é 
ainda a responsável pela política con-
sular de combate ao crime internacio-
nal.■ (Redacção) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

6 de Fevereiro de 2003 ... José Craveirinha 
- CÂNTICO A UM DEUS DE ALCATRÃO 
 

 

 

Máquina começou trabalhar 
com sol 
com chuva 
com farinha e feijão 
máquina começou abrir chão.  
 

Lua escondeu coração 
saiu ouro 
saiu pedra de lapidação 
saiu barco cheio de máquina gente no porão 
saiu notícia de menino morto boneco de carvão 
saiu Cadillac novo de patrão.  
 

Máquina começou trabalhar 
com farinha de pilão 
nasceu milho 
nasceu machamba de feijão 
nasceu máquina grande 
nasceu pequenino deus de alcatrão.  
 

Máquina começou trabalhar 
máquina está trabalhar 
até um dia enraivar 
com farinha de pilão! 
 

José Craveirinha é considerado o poeta maior de Moçambi-
que. Deixou-nos fisicamente no dia 6 de Fevereiro de 2003. 
Faz hoje 16 anos.■ 
 

OBS: imagem de Fabiana Miraz de Freitas Grecco.■ 
   

Carlos Mesquita inteira-se do funcionamento do sector em Manica 
 Chimoio (O Autarca) – O Ministro dos Transportes e Comunicações, Eng. Carlos Alberto Fortes Mesquita, efectua 
uma visita de trabalho, de 6 a 8 de Fevereiro corrente, à cidade de Chimoio, capital da província de Manica. 
 Segundo soube O Autarca, durante a visita o Ministro vai trabalhar com diversas instituições do sector dos Transpor-
tes e Comunicações para se inteirar do ritmo de implementação dos principais projectos na província. Estão previstas visitas 
a diversos empreendimentos como o Aeródromo de Chimoio, Terminal Rodoviário de Transporte de Passageiros, para além 
de proceder a entrega de 10 autocarros de passageiros na cidade de Chimoio. 
 Amanhã, quinta-feira (07), o Ministro Carlos Mesquita participa nas cerimónias de tomada de posse dos Órgãos Au-
tárquicos do Município de Chimoio, eleitos a 10 de Outubro de 2018.■ (Redacção)  
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra 
(sviagem@svevigny.com) 
 

Marcas coletivas e marcas de garantia, 
denominações de origem e indicações geográficas - 3/21 
 

- FUNÇÃO E TUTELA DA MARCA COLETIVA NOS PRIMÓRDIOS 
   

 

 Agora vamos descrever os aspetos que caracteriza-
ram os primórdios das marcas coletivas e ou de certifica-
ção6-7 no que a sua função e tutela dizia respeito para me-
lhor as examinarmos nos seus diferentes aspetos. 
  O que hoje se chamam de marcas coletivas, come-
çaram por ser marcas das corporações. A sua titularidade 
cabia a respetiva corporação, no entanto, a marca era usada 
pelos seus membros. De salientar que os membros da cor-
poração não usavam a marca corporativa por serem dela co 
- titulares, mas tão-só por serem membros da referida cor-
poração. Portanto, a titularidade era una, (da corporação) e 
o uso era plúrimo (de todos os que tinham a qualidade de 
membros da corporação), e ainda é assim nos nossos dias 
como adiante veremos8.   
 NOGUEIRA SERENS9 explica que as marcas cor-
porativas podiam ser obrigatórias em duas hipóteses: Quan-
do a corporação era titular de uma marca, todos os seus 
membros estavam obrigados ao seu uso nos seus próprios 
produtos, para eles a marca de corporação era obrigatória. 
Em relação a própria corporação, a marca só podia assumir 
esse carácter se a respetiva titularidade não radicasse na 
vontade dos membros da corporação, antes correspondesse 
a uma imposição de qualquer instância político— adminis-
trativa10. Por outras palavras, a marca corporativa, podia ser 
obrigatória por força da corporação para com os seus mem-
bros ou por imposição de uma autoridade político-adminis-
trativa para com a corporação. 
 As marcas corporativas, não tinham apenas como 
função distinguir ou individualizar produtos de uma corpo-
ração em relação à outra concorrente, visava também, de 
acordo com os estatutos corporativos, garantir a qualidade, 
características dos respetivos  produtos.  A  regulamentação 

constante dos estatutos, visava assegurar a observância das 
qualidades pré estabelecidas para os produtos da corpora-
ção. A competência de fiscalização, cabia aos mestres- ju-
rados ou guardas do ofício; e para o seu bom exercício, es-
tes tinham o direito de inspecionar os produtos dos diferen-
tes membros da corporação, deslocando-se às respetivas o-
ficinas para exercer o chamado direito de vista sobre os ob-
jetos aí produzidos. Quando na sequência dessa inspeção 
regular, se concluía que os produtos não respeitavam as re-
gras da arte-ou, por outras palavras, quando se apurava que 
na sua produção ocorrera uma contrariedade em relação as 
regras de produção do artigo em causa, a sanção era fixada 
pelos ditos guardas do ofício, em função da gravidade da 
infração. As sanções mais comuns eram a aplicação de uma 
multa e ou de uma pena de prisão e o confisco com a subse-
quente destruição dos produtos contrafeitos. As infrações 
mais graves, sobretudo em caso de reincidência podia ser 
decretada a suspensão ou mesmo a expulsão do artesão em 
causa da respetiva corporação e no limite, a sua messa al 
bando11. Existindo esse sistema de prevenção contra a colo-
cação no comércio de produtos defeituosos, a marca da cor-
poração podia ser chamada a desempenhar uma nova fun-
ção, embora continuasse a servir para distinguir os produtos 
dos membros da corporação em causa, dos produtos contra-
feitos, que eram os que provinham dos artesãos que não fa-
ziam parte daquela, mas a par disso, garantia a qualidade-
características dos produtos que a ostentavam, por isso é 
que na sua produção haviam sido observadas as regras da 
arte. Por outras palavras, a marca coletiva assumia então 
também o carácter de uma marca de garantia ou de certifi-
cação, que seria aliás reforçado pela circunstância de o di-
reito de aposição do sinal caber à própria corporação12.   
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 Essa dupla função não era rígida, podia acontecer 
que, os produtos em cuja produção uma determinada cidade 
se tornava particularmente reputada, era frequente as respe-
tivas autoridades municipais e, mais tarde, a própria reale-
za, imporem o uso de uma marca diferente da marca da 
corporação. Nessas outras hipóteses, a função de garantia 
da qualidade-características dos produtos cabia a essa outra 
marca, a qual não pertencia a nenhuma corporação em con-
creto. As condições para a sua utilização eram, por conse-
guinte, fixadas pelos poderes públicos e, em regra, eram 
também estes que zelavam pela observância dessas condi-
ções, obstando assim a que a reputação da cidade na produ-
ção dos respetivos produtos fossem posta em causa, em 
consequência do uso da marca em produtos que não apre-
sentassem a qualidade-características típicas. Quando cons-
tituída com o nome da cidade, como acontecia amiúde, essa 
outra marca-era, sim, uma marca de certificação verdadeira 
e própria, uma marca sem outra função que não fosse a de 
garantia de qualidade-características dos produtos que a os-
tentavam, acabava por transformar a proveniência geográ-
fica dos produtos num fator determinante da sua escolha 
pelos consumidores.13 A marca coletiva simples, constituía 
um instrumento de defesa do monopólio de que desfrutava 
a corporação titular dessa marca, porque permita distinguir 
os produtos legais dos produtos de contrabando. A marca 
coletiva permitia controlar o fluxo da oferta de cada um dos 
artesãos, dado que os produtos não podiam ser colocados 
no comércio sem que lhes fosse aposta essa marca- e, o res-
petivo direito de aposição cabia à própria corporação-, ha-
via lugar para uma contínua “manipulação” da lei da oferta 
e da procura14. 
 Por seu turno, a marca de certificação, funcionava 
como fautora de deslealdade na concorrência, na medida 
em que os artesãos que, por não estarem instalados na área 
da cidade cujo nome constituía a marca, estavam impedidos 
de fazer uso dessa marca, corriam o risco de ver a sua ofer-
ta preterida, não já porque esta não tinha a qualidade-carac-
terísticas que o consumidor almejava, mas porque alguns 
dos seus concorrentes- os artesãs instalados na área da cida-
de em causa, que usavam a marca de certificação composta 
com o nome dessa cidade fora das condições previamente 
fixadas – apresentavam a sua própria oferta com uma quali-
dade-características que esta efetivamente não tinha; ludi-
briando os consumidores, esses concorrentes conseguiam, 
pois, uma vantagem na concorrência, vantagem essa que, 
assentando numa falsa aparência, se haveria de qualificar 
como desleal.   
 Também a marca de certificação funcionava como 
fautora de monopólio segundo a tese de NOGUEIRA SE-
RENS15, pelos seguintes motivos: Em primeiro lugar, a sua 

utilização correspondia aos interesses corporativos-profis-
sionais. Tratava-se de uma forma de normalizar a produ-
ção: todos os artesãos, que, por estarem instalados na área 
da cidade cujo nome constituía a marca de certificação, as-
pirava a que os seus produtos ostentassem essa marca, eram 
obrigados a respeitar standards mínimos de produção, que 
haveriam de permitir que os respetivos produtos lograssem 
a qualidade-características para cuja garantia a marca era a-
posta. Por outras palavras, a marca de certificação contri-
buía para a transparência das relações entre os concorren-
tes- e nessa medida, amolecia a concorrência-, por isso que 
informava cada um deles de um conjunto de procedimentos 
técnico-produtivos a que todos os outros estavam obriga-
dos. A observância de tais procedimentos implicava, é cla-
ro, custos de produção adicional, que podiam ser mais ou 
menos elevados- tudo dependeria, afinal, do grau de espe-
cialização e, mais em geral, dos investimentos nos diferen-
tes fatores produtivos que era mister fazer para que os pro-
dutos apresentassem a qualidade-características de que de-
pendia a sua certificação. E a verdade é que esse aumento 
de custos de produção teria, necessariamente, efeito no nú-
mero dos concorrentes, pois expelia do respetivo mercado 
os artesãos menos apetrechados económico— financeira-
mente. Em segundo lugar, a marca de certificação funcio-
nava como fautora de monopólio porque conferia uma van-
tagem na concorrência a determinados concorrentes, vanta-
gem, essa, que poderia aliás revelar-se injusta. Com efeito, 
um qualquer artesão, não obstante não estar instalado na á-
rea da cidade cujo nome constituía uma marca de certifica-
ção para determinados produtos- estamos a pensar, note-se, 
em produtos, industriais (-manufaturados) -, poderia em-
penhar-se na produção de produtos com a mesma qualida-
de-características dos que ostentavam a referida marca. 
Mas, mesmo que o conseguisse, continuaria impedido de 
partilhar do selling power da marca de certificação.■ 
 

6 V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 632. 
7 Sobre a evolução histórica, confira ainda JEFFREY BELSON, 

Certification Marks, London, Sweet & Marxell, 2002, p. 5 e ss; JEAN 
CHRISTOPHE GALLOUX, Droit de la Propriété Industrielle, 2ª ed., 

Paris, Dalloz, 2003, pp. 524 e ss. 
8 Neste sentido,v. NOGUEIRA SERENS. A Monopolização…ob. cit., 

pp. 632-634. 
9 A Monopolização…ob.cit., p. 633. 

10 NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., p. 633, diz que 
encontrou exemplos de ambos tipos nos autores que cita na nota 1271 e 
que são: D. RAMÓN PELLA, Marcas de fábrica y de comércio, p. 18 e 

ss; TH BRAUN/ A CAPITAINE, Marques, XX ss., FRANK I 
SCHECHTER, Historiacal Foudation, 78 e ss e R. FRANCISCHELLI, 

Marchi, 26 e ss. 
11 V. NOGUEIRA SERSN, A Monopolização…ob. cit., p. 634.  

12 Idem., pp. 635-636. 
13 V. NOGUEIRA SERENS, A Monopolização…ob. cit., pp. 636-639. 

14 Idem., p. 639. 
15 V. A Monopolização…ob. cit., pp. 641-643.■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Vitimas dos ataques em Cabo Delgado: MAM 
promove acção de solidariedade 

 
 

 Beira (O Autarca) – Compro-
metido com a promoção de espaços 
seguros para os jovens, o Movimento 
de Activistas de Moçambique (MAM), 
depois de acompanhar sobre acções de 
insurgência que tem acontecido na pro-
víncia de Cabo Delgado, decidiu avan-
çar com uma campanha de solidarieda-
de para com as vitimas de ataques na-
quele ponto do norte de Moçambique. 
 Segundo o Coordenador do 
MAM em Sofala, Wilker Dias,  a cam-
panha que irá decorrer no próximo sá-
bado (09), sob o lema “Cabo Delgado 
Também é Moçambique”, terá lugar si-
multaneamente em oito províncias do 
país, nomeadamente Sofala, Maputo, 
Gaza, Manica, Tete, Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula. 
 A acção visa essencialmente a 
recolha de artigos, alimentos, medica-
mentos entre outros produtos que serão 
directamente canalizadas a favor da 
maior parte das vitimas que se encon-
tram na Ilha do Ibo. 
 “Como cidadãos é o mínimo 
que podemos fazer para mostrar os 
nossos irmãos  na província de Cabo 
Delgado que não estão sozinhos, e que 
apoiaremos  com o que pudemos, por-
que é assim como se age um povo ver-
dadeiramente unido” – referiu Wilker 
Dias, para depois acrescentar que para 
o caso de Sofala, o evento de recolha 
dos bens ira ocorrer na Praça da Juven-
tude, na baoxa da cidade da Beira. 
 O MAM existe desde 2015 e é 
um movimento de jovens comprometi-
dos com mudanças sociais nas diversas 
áreas. 
 Com sede em Maputo, o movi-
mento conta mais de 2000 jovens espa-
lhados pelas provincias de Maputo, 
Gaza, Inhambane,  Sofala,  Nampula  e 

Zambézia, onde são realizadas pales-
tras, debates, formações, seminários, 
campanhas de construção de escolas, 
reabilitação de carteiras, montagens de 
bibliotecas e outras actividades ligadas 
a Educação, Ambiente, Governação, 
Participação e Democracia, tudo em 
prol de desenvolvimento do país.■ 
(Francisco Esteves) 
 

Wilker Dias, Coordenador do MAM em Sofala 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 [Fernando Pessoa] Aos 28 anos escre-
veu: “A escravatura é lógica e legítima; um zu-
lu (negro da África do Sul) ou um landim (mo-
çambicano) não representa coisa alguma de ú-
til neste mundo. Civilizá-lo, quer religiosa-
mente, quer de outra forma qualquer, é querer-
lhe dar aquilo que ele não pode ter. O legítimo 
é obrigá-lo, visto que não é gente, a servir aos 
fins da civilização. Escravizá-lo é que é lógi-
co. O degenerado conceito igualitário, com 
que o cristianismo envenenou os nossos con-
ceitos sociais, prejudicou, porém, esta lógica 
atitude”. Em 1917, aos 29 anos continua: “A 
escravatura é a lei da vida, e não há outra lei, 
porque esta tem que cumprir-se, sem revolta 
possível. Uns nascem escravos, e a outros a es-
cravidão é dada.”  
 Aos 40 anos consolida a sua ideologia 
racista, escrevendo: “Ninguém ainda provou 
que a abolição da escravatura fosse um bem 
social”. E ainda: “Quem nos diz que a escrava-
tura não seja uma lei natural da vida das socie-
dades sãs”? 
   
 

 Fernando Pessoa, dono desse ignóbil 
pensamento, é a figura escolhida pela CPLP 
para patrono de um projecto de intercâmbio u-
niversitário no Espaço de Língua Portuguesa.  
 Essa iniciativa, cópia do programa eu-
ropeu Erasmus, visa a educação, formação e 
mobilidade de jovens do espaço de língua 
portuguesa, oferecendo-lhes oportunidades 
de estudo, aquisição de experiência e volun-
tariado por um período curto num dos países 
da CPLP à sua escolha. 
 Que Portugal, país onde a mentalidade 
esclavagista fascista ainda é dominante, ten-
ha escolhido promover, branquear essa figura 
sinistra não me espanta.  
 Agora, o que verdadeiramente me dei-
xa perplexa é a aceitação pelos países africa-
nos, as vítimas da escravatura.  
 Se foi para a isso que Portugal fez a 
guerra para assumir o secretariado executivo 
da CPLP, tudo indica que a coisa começa mal. 

 

(segue na pág. seguinte) 

CPLP ESCOLHE 
ESCRAVOCRATA - RACISTA 

PARA PATRONO DE 
PROJECTO JUVENIL 

por Luzia Moniz* 

*Luzia Moniz é líder associativa africana, em Portugal, onde reside há décadas. Natural de Angola, foi jornalista em 
Maputo, Moçambique, na década de 1980. Formada em Sociologia. Tem participado em Conferências sobre os 
Direitos Humanos pela Europa. [Este texto surge da sua intervenção na A.R. Lisboa] 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 Denunciei isso mesmo, esta quarta-fei-
ra (30 de Janeiro de 2019) na Assembleia da 
República de Portugal, durante a cerimónia 
de abertura do ano da CPLP para a Juventu-
de, onde estavam depu-tados portugueses, 
governantes dos estados da CPLP, jovens, 
activistas, intelectuais e a-cadémicos afro-
descendentes, brasileiros, portugueses e 
africanos. 

Não sei se Pessoa é ou não bom poeta, 
Isso pouco interessa para o caso. A minha in-
quietação é o uso da CPLP para branquear o 
pensamento de um acérrimo defensor do 
mais hediondo crime contra a Humanidade: a 
escravatura. 

Atribuir o seu nome a um projecto que 
envolve jovens, descendentes dos escraviza-
dos, configura um insulto fascista. 

Na AR alguém, para tentar justificar o 
injustificável, alegou que as convicções es-
clavagistas fascistas de Pessoa refletem o 
pensamento da Época, ignorando que, por e-
xemplo, Eça de Queirós, contemporâneo de 
Pessoa, era contra a Escravatura e que quan-
do Pessoa escreve tais alarvidades já a escra-
vatura tinha sido abolida oficialmente. Ou-
tros diziam que precisamos de olhar para o 
futuro, esquecendo o passado.  Como se Pes-
soa fosse futuro. Pessoa representa o que é 
preciso combater hoje para defender o futu-
ro. Como construir um futuro salutar sem o-
lhar para os erros do passado? 
 E se nos cingirmos apenas ao “pensa-
mento de Época” qualquer dia,  temos  o  no- 

me de outro colonialista-fascista António de 
Oliveira Salazar atribuído ao Conselho de Fi-
nanças da CPLP, com o argumento de que 
“tinha as contas em ordem” e de que foi “fas-
cista à Época”. 
 Se se pretende criar uma comunidade 
envolvendo as populações e não se limitando 
aos políticos, mais ou menos distraídos, é 
imperativo que o nome de Fernando Pessoa 
não figure em projectos comuns. Em sua 
substituição sugeri Mário Pinto de Andrade, 
académico, um dos mais brilhantes intelec-
tuais do espaço de língua portuguesa. Ango-
lano que iniciou o seu percurso académico 
em Angola, passando por Portugal antes de 
ser ministro da Informação e Cultura na Gui-
né Bissau, que teve passaporte cabo-verdiano 
e deu aulas em Moçambique. 

Dos países africanos membros espera-
se que revertam essa situação, opondo-se ao 
nome de Fernando Pessoa, mesmo que com 
esse digno gesto se crie um novo irritante. Os 
irmãos de Cabo Verde, que neste momento 
presidem a CPLP, têm uma responsabilidade 
acrescida nesta questão. 

Se Portugal olha para a CPLP como 
um instrumento de dominação dos outros, 
cabe-nos a nós, africanos, impedir que isso a-
conteça. 

Da minha parte, estou aqui, em nome 
dos meus antepassados e protegendo o futuro 
dos meus descendentes. ■ Luzia Moniz. * 

Quarta-feira, 30 Janeiro 2019. (Lisboa, 
Assembleia da República Portuguesa, sessão 
da manhã). 
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