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EDITORIAL 
 
 

Organizações económicas locais devem ser os 
pincipais interlocutores nos processos de 
recuperação e assistência empresarial pós-Idai 

  Beira (O Autarca) – O tecido empresarial da cida-
de da Beira – diga-se em defesa da verdade – foi o mais 
prejudicado na sequência da devastação criada pelo ciclone 
Idai na região centro do país.  
 Coincide que o sector empresarial beirense está de-
vidamente organizado, constituindo-se através da ACB – 
Associação Comercial da Beira um interlocutor relevante 
em todos os processos que se referem a vida económica lo-
cal, pelo que não necessita de porta-vozes ou instituições 
terceiras a agirem em sua representação.  
 No caso das consequências criadas pelo  ciclone  I- 
  

dai e elaboração de progranas de recuperação e assistência 
empresarial, mais do que ninguém a ACB que representa 
praticamente todas entidades empresariais da Beira está em 
melhores condições de abordar o tema.  
 Constata-se, porém, a existência de uma tendência 
de marginalização do movimento associativo empresarial 
local, surgindo a CTA – Confederação das Associações E-
conómicas de Moçambique, baseada em Maputo, a assumir 
maior protagonismo nos processos de recuperação e assis-
tência empresarial pós-Idai.  
 Tal como descreveu  ao  O  Autarca  um  renomado 

analista na cidade da Beira, o  interesse   
Frase: 

Estou convencido de que a Nigéria teria sido um país mais desenvolvido 
sem o petróleo. Eu gostaria que nunca tivéssemos cheirado a fumaça do 
petróleo – Wole Sovinka 
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nesse domínio, aspectos que devem ser capitalizados para a 
construção de desenvolvimento equilibrado e sustentável.  
 Por exemplo, aproxima-se a data da realização da 
conferência internacional de investimentos de doadores, a 
ter lugar no final deste mês, na cidade da Beira, uma inicia-
tiva local concebida com objectivo de mobilizar recursos 
para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelo ci-
clone Idai e o sector empresarial local é um actor de desta-
que do evento. Pelo que não seria digno, elegante, ético 
muito menos de bom-tom que a apresentação dos proble-
mas ao nível do tecido empresarial beirense fosse feita por 
indivíduos que não sejam da Beira, sem a mesma sensibili-
dade em relação ao problema, como já está a acontecer nes-
ta fase de pré-negociaçao, em que a CTA aparece como o 
protagonistra principal neste processo. Esse tipo de critério 
cria desconfiança e ofusca a transparência, susceptível até e 
retrair os doadores.  
 É importante que a CTA saiba dar à Cesar o que é 
de César.  
 Reiteramos que as associações económicas locais 
devem ser os pincipais interlocutores nos processos de re-
cuperação e assistência empresarial pós-Idai e não serem 
representadas por terceiros. 
 Também apelamos as mesmas associações econó-
micas locais a tornarem-se mais cooperantes com as autori-
dades da Beira, para garantir visibilidade.■ (Redacção) 

da CTA nesse processo não é mais do que uma “fantocha-
da”, advogando que a pessoa ou pessoas colectivas legíti-
mas para abordar os assuntos específicos dos agentes eco-
nómicos beirenses são as associações económicas locais, as 
quais deve-se-lhes assegurar o direito incondicional de se-
rem os próprios pincipais interlocutores nos processos de 
recuperação e assistência empresarial pós-Idai. Até porque 
o movimento associativo empresarial moçambicano deve 
orientar-se pelo princípio fundamental da democracia: a 
descentralização, neste caso das negociações.  
 Não é ético uma pessoa que vive em Maputo, que 
não conhece a realidade real dos problemas da Beira, colo-
car-se a frente na abordagem as entidades doadoras sem se-
quer, no mínimo, fazer-se acompanhar do dono do proble-
ma. 
 O que a CTA pode fazer nesse processo, já que está 
disposto a apoiar, é apoiar as associações económicas lo-
cais tecnicamente e através da abertura de oportunidades 
(se é que de facto elas precisam disso) e não necessaria-
mente tomar partido de representá-las.  
 É importante que as instituições tanto estrangeiras 
como nacionais que estejam interessadas em apoiar a recu-
peração do tecido empresarial beirense saibam que o sector 
privado local está devidamente organizado, representado a-
té por uma entidade de reconhecido prestígio, mais antiga 
do país e, naturalmente, com longa  experiência  acumulada 
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HCB lança oficialmente OPV de 7,5% das suas 
acções 

 Maputo (O Autarca) – A Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa (HCB, 
SA) irá realizar no próximo dia 20 de 
Maio de 2019, na cidade de Maputo, a 
cerimónia oficial de lançamento da O-
ferta Pública de Venda (OPV) de 7,5% 
das suas acções. 
 Trata-se de um evento que 
vem tornar concreto o anúncio da in-
tenção da listagem da HCB na Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM), e-
fectuado a 27 de Novembro de 2017, 
durante as comemorações do 10º ani-
versário da reversão da Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa para o Estado mo-
çambicano. 
 Refira-se,   entretanto,  que  até 
  

 
ao momento apenas oito empresas es-
tão cotadas na Bolsa de Valores de 
Moçambique. As empresas nela cota- 
das  colocam  seus  títulos  à venda e a- 

brem o seu capital social, permitindo 
que mais pessoas façam parte da estru-
tura accionista da empresa.■ (Redac-
ção) 

Daviz Simango proclamado candidato presidencial do MDM 

 

também na cidade da Beira, na última 
sexta-feira (10Maio19), da quarta ses-
são ordinária da Comissão Política Na-
cional do partido.  
 Daviz Simango, terceiro candi-
dato mais votado na eleição presiden-
cial anterior, voltou a merecer a con-
fiança dos quadros do MDM para re-
presentar o partido nas presidenciais de 
Outubro próximo. Os membros do 
Conselho Nacional do MDM argumen-
taram que a tonada da decisão resulta 
de uma auscultação ao nível da base do 
partido, que recomendou a candidatura 
de Daviz Simango. Com a confirma-
ção da candidatura presidencial de Si-
mango, já são três potenciais concor-
rentes, incluindo Filipe Nyusi (Freli-
mo) e Ossufo Momade (Renamo).■ (R) 
  

 Beira (O Autarca) – Daviz 
Mbepo Simango, Presidente do Partido 
Movimento Democtático de Moçambi-
que (MDM) e simultaneamente autarca 
da Beira foi proclamado no último do-
mingo, ontem (12Maio19), candidato 
presidencial do “Galo” na sexta eleição 
geral moçambicana a ter lugar a 15 de 
Outubro próximo. A proclamação de 
Daviz Simango para candidato presi-
dencial do MDM foi considerada uma 
das mais importantes decisões saídas 
da terceira sessão extraordinária do 
Conselho Nacional (CN) do partido, 
cujo pano caiu na noite de ontem. O 
MDM encontrava-se reunido em Con-
selho Nacional na cidade da Beira des-
de o último sábado. A reunião magna 
do  MDM foi antecedida da realização,  

 

LAM cela acordo com a NAS para a gestão das Salas Flamingo 
 Maputo (O Autarca) – A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, SA, celebrou na manhã desta segunda-feira (13 
Maio19), em Maputo, um acordo de parceria, em regime de joint venture, com a NAS – National Aviation Services para a 
gestão de Salas Flamingo. A NAS é empresa fornecedora de serviços de aviação com créditos firmados. Disponíveis nos ae-
roportos de Mavalane (02), Beira (01), Nampula (01), Tete (02), Pemba (01), as salas Flamingo Lounge são espaços criados 
pela LAM com o objectivo de proporcionar, desde o início da viagem, um ambiente acolhedor e com máximo de conforto.■ 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Condutores Profissionais com Atitude Positiva, mas 
praticam Comportamentos Desalinhados e de 
Elevado Risco  
 

 

 Prezados Interessados,   
 Muito Mais do que uma opinião, um Alerta: 
 Estudo internacional  acerca da "epidemia"  e im-
pactos consequencia da  DISTRACção  enquanto ao Vo-
lante,  revela-nos que: 
 Os condutores estão 10% mais distraídos ao volan-
te do que no ano passado e o número de viciados em celu-
lares duplicou, de acordo com o terceiro estudo anual de 
distrações   “Distracted Driving Study,”  emitido pela Zen-
drive, que analisou mais de 180 biliões de quilômetros de 
dados.   
 A maioria dos Condutores Profissionais embora 
evidenciem uma Atitude Positiva, mas praticam Compor-
tamentos Desalinhados com os necessarios procedimentos 
e indispensavel conduta que DEVE ser adoptada face aos 
meios em desafio, exibem desleixo pelas regras de bom 
senso comum, manifesto pleno de negligencia, e como tal, 
contribuem para o agravamento do Risco rodoviário! 
 

 
 Isto significa que: 
 O nosso sistema educativo, e nomeadamente dedi-
cado a esta especialidade, o da  formação  técnica  e  profis- 

sional aos Condutores, da formação deInstrutores, dos 
Mecânicos, dos Formadores e ou multiplicadores do con-
hecimento, no que diz respeito ao diagnostico e dominio do 
risco nos requeridos e não negociaveis actos da Segurança 
no Trabalho, o modelo em uso, encontra-se desajustado e 
DESALINHADO com as realidades progressivas do Ris-
co, com as efectivas necessidades e correctos metodos 
PREVENTIVOS na partilha dos apropriados valores apli-
cativos de capacitação,  considerando as variedades cultu-
rais, hábitos, vicios e Boas praticas, face aos meios local e 
regional. 
 Na verdade, interoga-mo-nos, Quantos dos Nossos 
frequentes Condutores habilitados como Profissionais, 
possuem noção dos correctos actos dediagnostico sabendo 
agir naquilo que deve dominar, da avaliação do risco, da 
sensibilidade atenta, antecipada na aplicação preventiva, 
e sobretudo da disciplina de partilha do meio ambiente? 
 Acredito que o "sistema"  precisa de uma urgente e 
profunda reforma, no caminho do sentido unico da actuali-
zação dos valores adaptados e solidarios com as realida-
des. 
 Se Eu estivesse enganado, não continuariamos so-
frendo os impactos dos constantes "pingos & derrames de 
óleos e combustiveis nos pavimentos", abusos no uso da te-
lefonia movel ao volante, Condutores guiando 85% do par-
que activo maquinas equipadas com cx de velocidades au-
tomática (sem o minimo de noção dos correctos e dedica-
dos procedimentos), veículos circulando sem o minimo de 
respeito pelas regras na essencia da prevenção  e segurança 
rodoviária, apenas citando uns reduzidos, das dezenas e de-
zenas de graves e constantes impactos que verificamos e 
sofremos na mobilidade rodoviária. 
 Seja Você, caro Condutor,  a agir correctamente 
agora, Hoje e Sempre pela mudança que quer ver na es-
trada.■ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa  

13 de Maio de 1933 … João Domingos 
  Uma figura bem conhecida do nosso universo mu-

sical e não só. Um homem também ligado às caricaturas, 
aos desenhos e ao desporto. Nasceu a 13 de Maio de 1933 
em Inharrime. 
  Envereda pelo campo da música por influência du-
ma avó machope que gostava de música clássica, das pol-
kas, valsas, tangos, rumbas. Ela levou-lhe a uma festa onde 
João Domingos, com apenas 9 anos de idade, viu pela pri-
meira vez uma orquestra a tocar “ao vivo”. Era uma or-
questra da família Ossumane Valgy, à qual veio a pertencer 
muitos anos depois, como percurssionista e vocalista. Na 
sua terra natal começou por tocar nos “Jovens de Inharri-
me” e depois no “Melodia. Quando se transfere de Inharri-
me para Inhambane tem os primeiros contactos com o Chi-
co da Conceição, com o Manecas Guita e com o Augusto 
Cabral. 
  Contrariamente ao que se pode pensar o conjunto 
que ostenta o seu nome, não começou com a designação 
“João Domingos”. A história é simples de ser contada. O 
Young Issufo tinha uma banda chamada Young Issufo Jazz 
Band. Numa passagem de ano, (1955) uma zanga desfaz o 
grupo. Nessa altura João Domingos foi abordado por 
Young Issufo e por Hassiade Mumino (Gonzana) para inte-
grar o grupo, o que veio a acontecer. Era um trio. O trio 
“Hoola-Oop”. Só meses depois, é que este trio, integrando 
outros elementos, passa a chamar-se “Conjunto de João 
Domingos”. E a primeira actuação com essa designação a-
contece na Associação dos Operários Goeses (hoje Casa de 
Cultura do Alto Maé) no dia 5 de Abril de 1956. 
 João Domingos foi o autor do “Samba da Mafala-
la” e da composição “Diga a Ela”, dois temas que estão in-
cluídos num CD e que foram tocados pela primeira vez 
num desfile de carnaval realizado na Avenida de Angola. 
Mas não foi só o carnaval, com destaque para as actuações 
no “carnaval do Malhanga”, que marcou a trajectória do 
grupo que ele comandou durante vários anos. Foram tam-
bém os bailes, em vários locais da então cidade de Louren- 
ço Marques e as constantes actuações em espectáculos e em 
 
 

 
 

programas “ao vivo” no estúdio-auditório do então Rádio 
Clube de Moçambique. 
  João Domingos, para além de músico foi atleta. Jo-
gou no S. José, no Munhuanense Azar, no Primeiro de Ma-
io e acabou a sua carreira de futebolista no Atlético Clube 
de Lourenço Marques. 
 O desenho (gráfico/publicitário) foi uma das suas 
paixões. Quando eu fazia relatos de futebol, encontrava to-
das as semanas o João Domingos, sentado na tribuna dum 
campo qualquer da cidade de Maputo, munido  dum bloco 
de papel e dum lápis. Com uma agilidade impressionante, 
desenhava a jogada do golo das equipas intervenientes no 
jogo. Esses desenhos eram publicados no jornal “Notícias”. 
 Um dia, no Estádio da Machava, perguntei-lhe co-
mo é que ele fazia tudo aquilo com tamanha rapidez e efi-
ciência? Disse-me que o primeiro exercício era de memori-
zação, ao mesmo tempo que tomava algumas notas, como 
por exemplo os nomes dos jogadores, o posicionamento 
deles no campo, a trajectória da bola, a forma como o 
remate ou cabeceamento era feito até ao momento do golo. 
Depois era só passar o que estava na sua memória para o 
papel. 
  Devo confessar-vos que poucos terão (ou tiveram) 
esta habilidade. 
  Se fosse vivo João Domingos completaria hoje, 13 
de Maio de 2019, os seus 86 anos de idade.■ 
 

OBS: na foto João Domingos, eu e Elísio de Freitas, na entrada da 
Sé Catedral de Maputo.■ 
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A Inquisição é uma marca antiga, 
muito antiga, inscrita no ADN de certa 
gente que pulula por aí desde os tempos 
obscuros do brilhantismo das catedrais. 

Dizem que Jesus Cristo disse 
coisas que certamente nunca disse ou 
que eu duvido muito que ele tivesse dito. 

Conceitos sem meios-termos nem 
hipótese de matizes –  

“Dá a outra face” – !?! 
Subentendo “...Para que te batam 
mais...” 

Um homem bom teria dito: 
“Vira as costas, não ligues! 
Esse é um bruto, não sabe o que diz. 
Mantém a tua dignidade, és superior 
a tudo isso!" 

“Se não és a favor, és contra!”  
– !?! 
Aqui, vejo a raiz das religiões 

hierárquicas, dogmáticas e teocráticas,  
 

 

fonte de todos os fascismos de direita e 
de  esquerda. Ditaduras! 

É o discurso dos opressores, 
totalitários, implacáveis, 
sem bestunto e sem coração. 

Com tudo isto nos educaram, dos 
nossos antepassados aos nossos pais... 

Ó meu menino Jesus, como 
deturparam todo o Bem que ensinaste... 

Por isso ostracizam, 
insultam, difamam 
– se acaso são ignorados... 

E da fé afastam os crentes... 
E os lançam à sargeta. 
Não conhecem temperança 
Nem concedem esperança... 

Oh, como são crentes em Deus! 
Oh sim, tão bons fiéis! 

E nem assumem nem concebem 
o quanto são obscenos, e cruéis... ■ 

© Myriam Jubilot de Carvalho 
 

Inquisição Cristã 
Marca Antiga  
que Perdura 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

‘Evidentemente, este texto não é somente um poema. É uma viagem 
filosófica no tempo de anteontem com reflexos nos tempos de hoje. 

(Myriam Jubilot, 2019) 
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«"Fake realities will create fake humans. Or, fake humans will generate fake realities 
and sell them to other humans, turning them, eventually into forgeries of themselves." 
- Philip K. Dick, from his essay 'How to Build a Universe pt. 2', 1978.» (‘Realidades 
falsas criarão humanos falsos...’ Dick 1978) [e assim sucessivamente por 
contaminação mental] 
 
 Vivemos, actualmente, na correria 
desenfreada da conquista dos likes, da pro-
cura dos tweets e do encontro com o me-
lhor filtro do Instagram, não esquecendo as 
respostas que estão pendentes no Whats 
App. 
 – "Tem wifi?" - uma pergunta cada 
vez mais obsoleta, considerando que ac-
tualmente todos nós arranjámos de uma 
maneira ou de outra, forma de estar online 
sem restrições. Vivam os pacotes de dados 
e as ligações wireless que nos trazem a uma 
‘nova realidade:’ a realidade virtual! A 
‘realidade’ que expõe e esconde, a realida-
de que alegra e entristece, a realidade que é 
transparência e camuflagem paralelamente. 
 É de conhecimento geral que a revo-
lução tecnológica nos aproximou e trouxe 
consigo o poder do conhecimento, tornou 
tudo mais fácil e acessível. Contudo, tam-
bém é esta Era a responsável por novos ti-
pos de dependência, episódios de ansieda-
de, situações de isolamento e desesperança 
e comportamentos anti-sociais.  Como  psi-  
 

coterapeutas não podemos negligenciar esta 
forma de estar, sentir e relacionar. Não nos 
pode ser alheia a dinâmica virtual e a forma 
como todos os movimentos psicológicos e 
sociais se vão adaptando à azáfama virtual.  

A dedicação cada vez maior a este 
mundo em detrimento do mundo externo 
tem que nos fazer reflectir sobre o impacto 
naquilo que é um dos grandes pilares res-
ponsáveis pela saúde mental: - a Relação. 
Sabendo que a qualidade das relações [ou 
relacionamentos] determina o bem-estar fí-
sico e psicológico, importa analisarmos e 
compreendermos o seu funcionamento nos 
mais diversos contextos. (...) Já todos nós 
presenciámos a urgência da captação em 
foto ou vídeo para o tão esperado post em 
subtracção ao sentir e vibrar de um concer-
to. Como psicoterapeutas temos a obriga-
ção de estar online face a esta realidade.■ 
Dra. Fanisse Craveirinha© 
 

 Dependências das 
Plataformas Digitais      

e ‘Fake Realities’  
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 As mudanças são necessárias... o mundo 
gira à volta do sol. A terra sempre no movi-
mento de rotação e translação. Não podemos 
ficar parados sempre no mesmo lugar. É ne-
cessário escolher um caminho e seguir sempre 
em frente. Olhar o passado como um aprendi-
zado e procurar tirar dessa história de vida, li-
ções para o dia de amanhã. Não podemos e 
nem devemos guardar mágoas, rancores, isso 
só nos faz mal a saúde, física e mental. 
 Olhando a foto desta página percebemos 
que podemos mudar sempre. Reestruturar o 
que foi ruim em algo bom e proveitoso. Quan-
do algum tempo atrás as árvores em nosso 
bairro foram brutalmente cortadas, outras ar-
rancadas à força do solo, ficamos todos indig-
nados. Contudo, a natureza é sábia. Sabe bem 
guardar a oportunidade de surgir novamente e, 
em força, com uma pequena ajuda humana. 
Do corte dessa árvore, que era alta e sombrosa, 
percebemos que poderíamos fazer algo para 
renovar, renascer algo belo. Uma manhã con-
versando com a vizinha do lado, disse-lhe que 
podíamos fazer a diferença. 
 Com a ajuda de seu esposo, que fez um 
pequeno corte no centro do tronco da árvore, 
colocámos ali sementes de flores espalhadas. 
Sem terra, pois a raiz estava viva, e a natureza 
se encarregaria de fazer o  resto.  Demorou  al- 

gum tempo para florir, mas o resultado está aí 
para quem quiser ver e apreciar. 

Podemos sim transformar, mudar para-
digmas. E acima de tudo podemos RECI-
CLAR A VIDA! ■ Silvya Gallanni© 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

 

RECICLANDO  
A VIDA 



O Autarca – Jornal Independente, Segunda-feira – 13/05/19, Edição nº 3677 – Página 09/13 

nera lançou Paixão e Morte no Bordel, 
com contos dos jornalistas e historiado-
res Luiz Fernando Licetti, Silas de Al-
meida e Nelson Urt. 
 O mergulho de Urt na ficção, po-
rém, não deixa de ser um retrato bem a-
cabado de uma realidade vivida por jor-
nalistas e outros intelectuais, de modo 
geral, na cidade de São Paulo nos anos 
60 e 70, durante os tempos de chumbo 
provocados pelo regime militar (1964-
1985). Com um texto enxuto e paciente-
mente elaborado de quem dedicou os 
seus melhores anos à escrita de reporta-
gens na área esportiva, o jornalista, ago-
ra ficcionista, reconstitui no conto que 
dá título ao livro as peripécias de Ma-
rcus, uma espécie de alter ego, fotógrafo 
do Diário da Noite, periódico do empre-
sário Assis Chateaubriand (1892-1968), 
dono do conglomerado Diários Associa-
dos, magnata das comunicações entre o 
final de 1930 e o começo da década de 
1960. 

 Adelto Gonçalves (*) I – Depois de 
uma carreira de três décadas em grandes 
veículos de comunicação de São Paulo, 
como O Estado de S.Paulo, revista Pla-
car (Editora Abril), Diário Popular e 
ESPN Brasil, entre outros, o jornalista 
Nelson Urt, 65 anos, voltou em 2004 pa-
ra a sua Ladário natal, antigo distrito e 
hoje cidade vizinha a Corumbá, no Pan-
tanal do Estado do Mato Grosso do Sul, 
onde continuou a exercer sua profissão 
nas redações do Diário Corumbaense e 
do Correio de Corumbá e como autôno-
mo, além de dedicar-se aos estudos aca-
dêmicos na Universidade Federal de Ma-
to Grosso do Sul (UFMS). 
 A par disso, em fevereiro de 2019, 
decidiu criar uma editora, a Maria Preta 
Cartonera, pela qual acaba de lançar A-
mor e Morte em Tempos de Chumbo, 
que reúne um conto inédito e crônicas, 
além de poesias e artigos escritos ao lon-
go dos últimos dez anos. Juntamente 
com o livro de Urt, a Maria Preta  Carto-  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

 

BRASIL: “AMOR E 
MORTE EM TEMPOS 

DE CHUMBO...” 
LETRAS - RESENHA | Nelson Urt: do jornalismo à ficção 
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 À época da história recuperada por Urt, 
Chateaubriand, advogado e membro da Acade-
mia Brasileira de Letras, já havia desaparecido 
e seu império jornalístico começava a desabar 
para dar lugar a outro, o do empresário Rober-
to Marinho (1904-2003), dono do jornal O 
Globo, do Rio de Janeiro, e da Rede Globo de 
Televisão. Nas ruas, o que respirava eram tem-
pos de angústia, com perseguição aos inimigos 
do regime, como o jornalista Juca, chefe de re-
portagem da revista Placar, formado em Ciên-
cias Sociais pela Universidade de São Paulo 
(USP), que fora detido, pois acusado de per-
tencer a um movimento de esquerda. Juca, o a-
migo de Marcus, por pouco não teria tido o 
destino do jornalista Vladimir Herzog (1937-
1975), diretor de jornalismo da TV Cultura, e-
missora estatal do governo de São Paulo, que 
seria torturado até à morte nas dependências 
do órgão de repressão. 
 

 “Outros suspeitos de subversão sentiram 
na pele os horrores dos métodos dos torturado-
res, que aplicavam choque elétrico, queima-
vam o corpo com ponta de cigarro, davam bo-
fetões no rosto e expunham a vítima aos limi-
tes da resistência afogando-a em baldes d´ 
água”, descreve o autor, reconstituindo os pas-
sos do fotógrafo Marcus, agora também preo-
cupado com a sua amiga Rosana, igualmente 
jornalista e perseguida política, com quem 
costumava dançar na pista do Bar Avenida, no 
centro da capital paulista, ao som de blues e 
jazz. 
 Descendente de ucranianos, Rosa Yush-
chenko, porém, teria melhor sorte: conseguiria 
embarcar para Londres, onde reconstituiria a 
vida longe de Marcus, mas com uma lembran-
ça inesquecível e palpável, o filho que nasceria 
daquela relação fortuita.■ 

Adelto Gonçalves 

Amor e Morte em Tempos de Chumbo, de Nelson Urt. Ladário-MS: Maria Preta Cartonera, 72 páginas, 
R$ 22 (preço já acrescido do frete, com depósito no Banco Brasil, agência 0014, c/c 42.113-8), 2019 

(*) Adelto Gonçalves é doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universi-
dade de São Paulo e autor de Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 
1999), Barcelona Brasileira (Lisboa, Nova Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2002), 
Bocage – o Perfil Perdido (Lisboa, Caminho, 2003), Tomás Antônio Gonzaga (Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo/Academia Brasileira de Letras, 2012), Direito e Justiça em Terras d´El-
Rei na São Paulo Colonial (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2015) e Os Vira-latas da 
Madrugada (Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1981; Taubaté-SP, Letra Selvagem, 
2015), entre outros.  
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 Pensamento do Dia: Grosso modo, 
no quotidiano, o homem português apesar 
das excepções positivas, ainda lida muito 
mal com a “diferença” do Outro e da Outra, 
sobretudo em Portugal onde está mais à 
vontade no seu território original.▼ 
 E essa tendência ideológica surgirá 
porque no passado secular o seu antepassa-
do se habituou a interferir na cultura dos 
outros povos não-europeus, mercê de seu 
pioneirismo marítimo, oceânico, num con-
texto de superioridade globalizada. Modelo 
tradicional ainda que não exclusivo portu-
guês de espada numa mão e a cruz da reli-
gião na outra, no pretexto da conversão 
compulsiva para a submissão posterior, e o 
correspondente saque predador punitivo. 
(Nota 1) 
 Nesse contexto, a falta de respeito pe-
los idiomas dos referidos povos não-euro-
peus, conquistados, é outra das provas do 
desconforto português pela aparente dife-
rença do Outro. (Também não exclusivida-
de portuguesa). Porém, nos domínios portu-
gueses se dizia que "as falas" dos africanos, 
canarins de Goa, timorenses, macaenses, 
guaranis, et cetera, não eram idiomas, ou 
línguas, mas sim dialectos – “formas rudi-
mentares de comunicação linguística, sem 
nível gramatical completo.” Ou ainda que 
seriam dialectos  tipo  “parapato” – ininteli-  

gíveis, semelhantes ao grasnar onomatopai-
co do pato – “patuá…patuá.” (Notas 2 e 3) 

 Esses pressupostos de complexos so-
ciológicos terão ficado na memória colecti-
va popular, portuguesa. E ainda os vemos 
no século XX, através dos métodos oficiais 
de propaganda do “Dia da Raça,” nas pro-
duções literárias e no ensino escolar de uma 
“portugalidade de Minho a Timor,” sobre-
tudo na era do sistema político do partido 
único da ditadura ruralizada de Oliveira Sa-
lazar.  

Ora, podem dizer: - “isso é passado, 
já passou…há que contextualizar a época.”  

 

 Porém, se o ‘passado fosse passado,’ 
não se glorificava na contemporaneidade 
do século XXI, a “epopeia dos descobri-
mentos portugueses” em tons romanceados 
de convivialidade dita “multirracial” (que 
nunca existiu) – ainda assim, num olhar 
‘paternalista’ de cima para baixo, ou me-
lhor patrastunalista na visão do Outro visto 
por baixo na evolução da escala humana – 
visão do senhor para um eterno servo. (No-
ta 4)   

 Por outro lado, metaforicamente po-
demos  contra-argumentar  que,  se – o pas- 

PATERNALISMO ou 
Patrastunalismo Português 

NA VISÃO DO OUTRO? 
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sado não anda a cavalo, este pode regres-
sar reciclado a galope – em qualquer pre-
sente, resultante da má-consciência colecti-
va da História. A actualidade maligna, per- 
versa, do  ressurgimento  dos  extremismos
  
 

políticos no mundo e apagões intencionais 
do passado, confirmam essa realidade cícli-
ca para além da metáfora ‘galopante’ acima 
descrita.■ (M(Mphumo Kraveirinya, 
PhD©2019) 
  

NOTAS E EXEMPLOS (vide ‘saites’) 
 

 Nota 1. Referência à tradição ociden-
tal da espada e a cruz, nas mãos, herdada 
das cruzadas medievais de resolução fora 
da Europa da cristandade, das crises de ri-
validades internas e económicas, com a 
bênção papal dessa era. As cruzadas de re-
gresso de Jerusalém contribuíam para a ri-
queza dos cofres do Vaticano com o “dízi-
mo” do saque trazido da Palestina [a mile-
nar ‘Philistia’]. 
 Nota 2. Apelidado de ‘Parapato’ o i-
dioma Ekotí, na colonial António Enes em 
Angoche, Moçambique. O Ekotí resulta da 
osmose ou influência múltipla do Êmacuá 
com o Suaíli costeiro dos islamizados mer-
cadores afro-shirazis de Zanzibar, trafican-
tes de escravos. 
 Nota 3. Vide num bom dicionário a 
etimologia portuguesa de ‘pato’ no árabe-
hispânico em ‘batt.’ Daí derivará também a 
palavra depreciativa do francês para o ‘pa-
toá’ da Martinica e Caribe, e do espanhol 
na Venezuela. Na Jamaica (do reggae mu-
sic) surge o ‘patwa’ ou ‘jamaican patois.’ 
Não nos esqueçamos de que a língua portu-
guesa (e o castelhano) quinhentista influen-
ciaram com certos termos o francês, o in- 
glês, o holandês, nas travessias transatlânti-  
 

cas da gesta marítima da expansão mercan-
tilista na busca das especiarias, das madei-
ras preciosas, do ouro, do marfim e de es-
cravos para o enriquecimento da Europa. 
 

 Nota 4. Italianos de Génova e de Flo-
rença, foram os primeiros europeus no sé-
culo XV, a assentar praça financeira em 
Lisboa com Bancos para financiarem a ges-
ta marítima portuguesa e espanhola, que in-
cluía o apresamento de ‘amostras’ de escra-
vos indianos de Goa, indonésios (‘jauane-
ses’ de Java), chineses, e ameríndios das A-
méricas. Mas sobretudo escravos africanos 
(pela sua maior resistência relativa) levados 
e trazidos em maioria da costa oriental de 
África na ida e no regresso do caminho das 
‘Índias,’ da China e do Japão. No torna-via-
gem do Oriente, mais escravos da África o-
cidental, acrescentados aos existentes nos 
porões dos navios. Os italianos genoveses 
tinham já prática anterior, no infame co-
mércio de escravos eslavos e sírios do Mar 
Negro. 

 

 A concorrência turca no Mar Negro 
terá feito procurar outros horizontes de ne-
gócios mais longe. Portugal quinhentista 
foi a porta aberta com autorizações dos reis 
ibéricos de Portugal e Espanha. ■ Mp.Kr. 
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‘SAITES’ 
ANGOCHE PARAPATO OWETHO 

http://parapatooweto.blogspot.com/ 

Jamaican Patois Phrases Translated to English 
https://jamaicans.com/20-essential-jamaican-patois-phrases-translated-to-english/ 

Jamaican Reggae Music 
«According to an early definition in The Dictionary of Jamaican English (1980), 

reggae is based on ska, an earlier form of Jamaican popular music, and employs a ...» 
https://www.britannica.com/art/reggae 

O mapa cristão da Terra Santa 
http://www.holyland-pilgrimage.org/pt-pt/o-mapa-crist%C3%A3o-da-terra-santa 

Patois (créole) parlé au Vénézuela: Tags: creole, langue, linguiste, martinique, patois, trinidad, vénézuela 
http://balaouyanm.canalblog.com/archives/2018/10/27/36819860.html 

The history of Jerusalem is the history of a living city perhaps unlike that of any other in the 
world. «During the Roman era, the town of Bethlehem near Jerusalem witnessed the birth of 

Jesus Christ, a prophet in Islam and, in the Christian belief, the son of God.» 
Tradução: «Durante a era romana, a cidade de Belém, perto de Jerusalém, testemunhou o 

nascimento de Jesus Cristo, um profeta no Islão e na crença cristã, o filho de Deus.» 
https://www.aljazeera.com/archive/2003/12/20084916191675293.html#history 
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