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Moçambique inaugura nova era económica auspiciosa
Maputo (O Autarca) – Na abertura oficial da Décima Segunda Cimeira Estados Unidos da América-África, esta manhã, em Maputo, o Presi`
dente da República,
Filipe Jacinto
Nyusi, replicou o seu discurso iniciado
ontem, também na capital moçambicana, depois de testemunhar o anúncio da
Decisão Final de Investimento do Projecto de Gás Natural Liquefeito (GNL)
da Área 1, na bacia do Rovuma, de que
o país inaugura uma nova era económica auspiciosa.
“ A decisão final de investimento pelas concessionárias da Área 1,
lideradas pela Nadarko, na ordem de
23 mil milhões de dólares americanos,
anunciada ontem, representa um im-

portante passo para o início duma nova
fase da nossa economia e um sinal de
crescimento”.
Na mesma ocasião, o Chefe de
Estado Moçambicano exortou e encorajou os empresários norte americanos
a aproveitarem o ambiente de negócios
favorável existente, as oportunidades e
potencialidades de investimento em
Moçambique, na região e em África,
diversificando as suas intervenções.
Participam na Décima Segunda Cimeira Estados Unidos da América-África cerca de quatrocentos empresários norte americanos, homens de negócio africanos e delegações de países
de África encabeçadas pelos respectivos Chefes de Estado e de Governo.

Aceitar a imperfeição ajuda a ter mais foça de
vontade –Meg Selig

Presidente Filipe Nyusi exibindo as pastas
contendo os documentos que confirmam a
decisão final de investimento da Anadarko
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Uma Data na História
0

Por: João de Sousa

19 de Junho de 1939 ... Hilário da Conceição
Hilário nasceu num bairro pobre dos arredores de Lourenço Marques, a 19 de Junho de 1939. Alguns relatos indicam erradamente o dia 19 de Março do
mesmo ano como data de nascimento. Só entrou para a escola com 10 anos, e o seu sonho era arranjar um emprego.
Nessa altura já se destacava dos outros meninos
nas peladas disputadas nos terreiros da zona onde vivia, em
que descalço como é evidente, exibia a sua habilidade natural que se misturava com uma velocidade impressionante e
um pontapé muito forte.
Tinha 13 anos quando juntamente com outros rapazes resolveu comprar uma bola a sério e fundar um clube, a
que deram o nome de FC Arsenal. Foi aí que um "olheiro"
do Atlético de Lourenço Marques o descobriu, levando-o
para aquele clube onde só pôde jogar depois de superar o
problema que para ele era calçar umas botas com travessas,
e assim durante mais de um ano foi jogando basquetebol,
para se ir adaptando ao calçado com umas sapatilhas.
Em 1955 estreou-se finalmente nos juniores do Atlético, e um ano depois transferiu-se para o Sporting de
Lourenço Marques a troco de um emprego na Companhia
das Águas, mas rapidamente se percebeu que estava destinado a outros voos.
A 3 de Agosto de 1958 chegou a Lisboa com destino ao Sporting, e não precisou de muito tempo para ganhar
um lugar na equipa principal como defesa esquerdo, fazendo uso de todos os seus atributos naturais, que depois de refinados o tornaram num dos melhores do mundo na sua posição, e seguramente no melhor lateral esquerdo da história
do futebol português.
Tornou-se numa figura emblemática do SCP, onde
jogou durante 15 temporadas, disputando mais de seiscentos jogos, sempre com o número 3 nas costas, e conquistando 3 Campeonatos Nacionais, 3 Taças de Portugal e a Taça
das Taças de 1964, de cuja Final esteve ausente devido a
ter fracturado a tíbia no jogo contra o Vitoria de Setúbal
disputado três dias antes da partida da equipa para a Bélgica, naquele que foi o maior desgosto da sua carreira.
Em 1965 foi distinguido com o Prémio Stromp na
categoria de Atleta Profissional.
Nessa altura Hilário já era também titular indiscutível na Selecção Nacional, que representou por 39 ocasiões.
Ao serviço da Selecção integrou célebre equipa dos “Magriços” que ficou em 3º lugar no Mundial de 1966, onde ac-

tuou todos os jogos, tendo sido considerado o melhor defesa esquerdo do torneio, e o jogador mais regular da equipa
Encerrou a sua carreira com chave de ouro na temporada de 1972/1973. Na época seguinte integrou a equipa
técnica liderada por Mário Lino, participando assim numa
campanha memorável que levou o Sporting à conquista de
uma "dobradinha" e ás meias-finais da Taça das Taças.
Iniciou então em Braga uma nova fase da sua carreira, agora como treinador, começando logo por trazer o
Sporting local de volta à 1ª Divisão, o que fez com que voltasse por duas vezes ao comando do "Arsenal do Minho"
Fez o seu restante percurso como treinador em clubes das divisões secundárias, tendo conseguido mais uma
subida de divisão, desta vez nos Açores à frente do Sport
Clube Lusitânia, no 3º escalão do futebol português.
Em 1989 regressou a Moçambique onde foi duas
vezes Campeão, primeiro no Ferroviário e depois no Matchedje.
Em 1993 voltou para Portugal, e no ano seguinte
regressou finalmente ao Sporting para integrar a equipa técnica liderada por Carlos Queirós, trabalhando depois também sob o comando de Octávio Machado e Robert Waseige, até passar a integrar os quadros técnicos do sector da
formação, ajudando assim a transmitir a cultura sportinguista às novas fornadas de jogadores que iam chegando a
Alvalade, ao mesmo tempo que recebia o merecido reconhecimento pela sua dedicação ao Clube.
Hilário da Conceição nasceu no dia 19 de Junho de
1939. Completa hoje os seus 80 anos de idade.■
PS: foto tirada no Centro de Estágio de Quiaios na
Figueira da Foz.■
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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 - 17/21
Em Moçambique a qualidade é certificada pelo Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ),
criado pelo Decreto número 2/93 de 24 de Março.
Nos termos do artigo 1º deste diploma legal, “O
Instituto Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ)
é uma instituição pública de âmbito nacional, responsável
pela coordenação das atividades de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão de Qualidade e é dotado de personalidade jurídica com autonomia administrativa”.
Por seu turno o artigo 4º dispõe:
1. “O INNQ tem por objeto impulsionar e coordenar a política nacional de qualidade através das atividades
de Normalização, Metrologia, Certificação, e Gestão da
Qualidade que visem o desenvolvimento da economia nacional.
2. Para execução do seu objetivo, são atribuições
do INNOQ:
a)
Criar e promover o desenvolvimento de um
sistema nacional de gestão da qualidade, de forma a integrar todas as componentes relevantes para a melhoria da
qualidade de produtos, processos e serviços;
b) Instituir marcas nacionais de conformidade com
as normas homologadas e assegurar a respetiva gestão;
c) Promover a recolha, tratamento e divulgação da
informação relevante para desenvolvimento de um sistema
nacional de gestão da qualidade e ajustar os regulamentos
e normas nacionais às diretivas emanadas pelos organismos regionais e internacionais em que o país esteja representado;
d) Promover e desenvolver ações de formação no
âmbito da Normalização, Meteorologia, Certificação e
Gestão da Qualidade.
MARIA MIGUEL CARVALHO93 entende que as
marcas de conformidade com as normas são também marcas de certificação94, defende este pensamento, com os seguintes argumentos: “Estamos perante um sinal distintivo
de produtos (tal como em qualquer marca de certificação,
distingue-se um produto por referência a determinadas características, que são atestadas por este sinal, de outros produtos do mesmo género que não têm essas características
certificadas), titulado pelo Estado através de um Instituto
Público-Instituto Português de Qualidade-IPQ, registado

recorrendo à via nacional Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) ou à via internacional relativamente aos
países onde é presumível que a marca venha a ser usada. O
diploma legal referido prevê também o regulamento de uso
da marca, onde é explicado que pode usar a marca quem
for autorizado pelo IPQ, e aí são indicadas as obrigações
dos utentes da marca (v. artigo 9º), de entre as quais destacamos a de se submeter a controlo (v. as als. b), c), g) e h)
do artigo 9º e artigo 10º) e a proibição de ceder o uso da
marca, sem a autorização do IPQ95.
“Já em relação ao rótulo ecológico (ecolabel ou
marca de qualidade ecológica), temos bastantes dúvidas sobre a sua qualificação como marca de certificação”, afirma
MARIA MIGUEL CARVALHO96 e apresenta a seguinte
tese: “O sistema comunitário de atribuição de rótulos ecológicos foi instituído pelo Regulamento (CE) número 880/
92 do Conselho, de 23 de Março de 1992, entretanto revogado pelo Regulamento (CE) número 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000
(RRE)97. O seu objetivo confessado no artigo 1º número 1,
do RRE, “Consiste em promover produtos [e serviços] suscetíveis de contribuir para a redução de impactos ambientais negativos, por comparação com outros produtos do
mesmo grupo, contribuindo deste modo para a utilização
eficiente dos recursos e para um elevado nível de proteção
do ambiente. Para atingir esse objetivo, serão facultados
aos consumido-res desses produtos orientações e informações corretas, não enganadoras e assentes em bases científicas”
A atribuição de um rótulo ecológico, como é referido por EMANUEL MONTELIONE, é o resultado de um
processo de certificação que verifica a conformidade de um
produto ou serviço com determinados requisitos ecológicos
para a área merceológica a que o produto ou serviço pertence.
Deste propósito do rótulo ecológico parece derivar
a incerteza quanto à sua classificação jurídica. Na verdade,
muitos autores associam-no às marcas de certificação, caracterizando-o como marca de garantia sui generis.■
93

Marcas coletivas…ob. cit., p. 229.
Não nos opomos a este entendimento.
95
MARIA MIGUEL CARVALHO, últ, ob. cit., p. 229.
96
Idem., p. 229.
97
Regulamento de atribuição do Rótulo Ecológico.■
94
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Momento Poético©
página de artes e letras
coordenação de Mphumo João Craveirinha

Calendário Tempo 1983 | há 36 anos
Organizado por Mphumo João Craveirinha / parte 5
Calendário de Arte, apropriado, indevidamente, pelo 4º Congresso da Frelimo de
1983, e, portanto, à revelia do organizador. Foi o primeiro e único Calendário de
Arte produzido totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. Marechal
Samora Machel era o presidente da República e do partido único, em 1983-1984.
A Propaganda Política servindo-se da ARTE
Desde os tempos muito antigos que a Arte é
utilizada para a propaganda e os artistas mobilizados
ou forçados a produzir nesse sentido, porque dá
prestígio e mobiliza. No caso específico do
Calendário Tempo, de Abril 1983 até Março 1984,
não foi assim. A execução desse calendário
(bilingue) partiu de uma iniciativa privada do seu
promotor Mphumo JOÃO Craveirinha com a então
‘Tempográfica,’ em 1982. (Vide descrição na
epígrafe acima).
À esquerda, a representação duma obra em
sândalo africano do escultor Paulo Come, mais
tarde, abusivamente utilizada para ilustrar o MÊS de
JULHO 1983, com o ‘carimbo oficial’ do 4º
Congresso e do slogan: “O Povo é a força constante
e decisiva na revolução.”
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Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história
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data venia.
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[vuJonga: Oriente ou ‘Sol nascente’ em shiJonga, idioma muito antigo
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de extinção desde 1975 devido a imposições ideológicas]
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Prefácio
O têxtil ‘Dutch Java,’ imitação holandesa, oitocentista, do tecido
‘Java Print’, ou “Batik” – originário da ilha indonésia de Java – é a
origem do pano que se designaria como “KaPulana” na capital de
Moçambique, a partir do século XIX. (Kraveirinya 2017, 23)

Nesta sua obra, Mphumo Kraveirinya debruça-se sobre a origem,
sobretudo indonésia, e a actualidade, europeia, dos tecidos conhecidos
em Portugal, e no sul de Moçambique, como ‘KaPulana’ – ou Capulana
na grafia à portuguesa. Pelas suas cores exuberantes, a Capulana
contrasta vivamente com o vestuário tradicional da mulher portuguesa,
muito mais sombrio.
Sobriedade, quem sabe, herdada dos tempos mouriscos do alAndaluz, situado na periferia ocidental do império abássida: [2] o vestuário
preto, tradicional, virá da influência xiita (muçulmana), porventura
reforçada mais tarde pela sobriedade inquisitorial cristã.
Aliás, conforme nota Kraveirinya, “poderemos encontrar algum
paralelismo com a cultura persa xiita (Shiraz) em relação ao vestuário
feminino totalmente negro da costa oriental de África – o tradicional
‘Buibui’ de Mombaça e de Zanzibar, e de Muhipiti essura (aliás ilha de
Moçambique), encontrado pelos portugueses nos finais do século XIV e
depois pelos holandeses, a partir do século XVII, aquando do seu avanço
para o Oriente via Cabo da Boa-Esperança, no sul de África, e passagem
por Muhipiti.”
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Na realidade, o autor oferece-nos uma narrativa da viagem da
Capulana por mares – já – dantes navegados, mas neste caso a partir do
oriente e em direcção ao ocidente.
A beleza destes tecidos de algodão, e o conforto que o algodão
proporciona, exerceu grande atracção sobre os africanos e europeus
desde 1846.
Segundo ainda o autor, tudo teria começado quando um jovem
comerciante Holandês, Pieter Fentener van Vlissingen de Amsterdão,
aceita o desafio do tio, Frederik Hendrik, para investir na área têxtil numa
colónia holandesa na Ásia – na ilha de Java, Indonésia, nas chamadas
‘Índias Orientais Holandesas.”
Produzir em série uma imitação do estampado (a cera)
conhecido como ‘Batik de Java’ sairia mais barato se substituindo os
meios artesanais tradicionais por meios mecânicos.
Estava-se na era da inovação da revolução industrial. Essa
concorrência desleal não vingou entre os nativos indonésios.
No fundo, certamente “uma questão de rejeição identitária,
sociológica e psicológica, de uma cultura visual endógena em relação a
uma estrangeira,” como o autor Kraveirinya frisa no decurso da sua
narrativa.
Esses tecidos que já não obedeciam ao design e técnica do Java
Print original, ganharam o apreço das populações africanas, e disso
tirariam partido mais tarde, os comerciantes indianos da África Oriental e
Central, através do Uganda e do Congo, fronteiriços a Tanganhica, e por
sua vez a Zanzibar, e Moçambique.
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Uma vez que ganhava mercado em África, Vlissingen e posteriormente
os seus herdeiros adaptaram-se às exigências do gosto dos seus novos
destinatários conforme nos é revelado nesta “verdadeira história da
KaPulana.”
Actualmente, a Capulana globalizada conquistou lugar na indústria da
Moda.
Desde há muito que sabíamos como é poderosa esta indústria que
movimenta milhões, pois emprega grande leque de profissões, desde a
produção de tecidos à comercialização.
Mas, a leitura da obra que ora apresentamos, e a pesquisa adicional
que fizemos para a elaboração deste prefácio, deixaram-nos surpreendida.
Pois, segundo o relatório de 2016, do senador do Congresso dos
Estados Unidos, Martin Heinrich, [3] só em 2015, os consumidores norteamericanos despenderam 380 biliões de dólares em tecidos de moda.
E, em França, por exemplo, esta indústria gera mais riqueza financeira
do que as da aviação e automóveis em conjunto. [4]
De tudo isto se ocupa Mphumo Kraveirinya, que há muito desejava
publicar este seu estudo sobre o tecido da Capulana de Moçambique «para
desvanecer confusões de protagonismos alheios, sobre a sua origem, a
começar pelo nome (…)», conforme nos confidenciou em tempos. [p. 23]
Não sabemos o que mais admirar neste autor. Se a sua capacidade de
comunicar o seu vasto saber, se o seu inabalável amor à sua terra natal,
Moçambique.
Conhecedor como poucos dos meandros dos costumes, da EtnoHistória, e da História contemporânea da terra onde nasceu, Kraveirinya é
incansável na divulgação dessas memórias “para que não se percam com
apagões ideológicos mal-intencionados.”
Por outro lado, é estudioso e entende as línguas Jonga, em extinção, e
o Suaíli que comporta cerca de 150 milhões de falantes, actualmente.
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Pesquisador eclético de outras línguas, é através do que ele chama
de “etno-etimologia” que busca paralelismos comuns, culturais e
universais.
Exemplo é o seu estudo do antigo idioma Êmacuá (padrão), o mais
falado de Moçambique, estimado à volta de 12 milhões de falantes e suas
9 variantes entre os rios Rovuma e Zambeze, e em Maputo.
Apaixonado pelo imenso Continente Africano, é através da sua
escrita esclarecida que o autor tenta dar a conhecer os detalhes do vasto
e

trágico

caleidoscópio

de

injustiças

da

expansão

europeia,

nomeadamente a portuguesa, que iniciou o tráfico negreiro no Atlântico,
exponenciando a prática da Escravatura. E também toda a História
Colonial, e suas posteriores sequelas. Sem esquecer a expansão árabe
em terras africanas.
Nesse âmbito, segundo este autor “as ilhas de Zanzibar e de
Muhipiti (ilha de Moçambique) foram mercados de referência, árabes
sunitas e persas xiitas (Shiraz), de mercadorias, de tecidos, e de
escravos.”
No caso concreto da Capulana, entrelaçam-se a História, em si, e a
história dos próprios antepassados do autor, do seu lado africano baNto,
pois o nome desse tecido ou pano, tão apreciado por europeus como por
africanos, recorda o nome do rei Pulana (ou Polana à portuguesa), da
família dos reis Mphumo – que co-habitava com seu povo no promontório
adjacente à ‘Baía dos Mphumos,’ hoje em dia designada como Baía de
Maputo.
Terrenos das povoações ‘kaPulana’ ou do soberano Pulana que
viria a ser espoliado e ocupado mais tarde para a construção do actual
Hotel Polana, a partir de 1922, segundo o autor deste estudo que lemos
com agrado.
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Quem é, pois, Mphumo Kraveirinya? É geneticamente um lusomoçambicano, Moçambicano de nascença (1947). Ou como ele próprio
costuma dizer com graça, “duplamente moçambicano, por ter nascido na
Ilha de Moçambique e na colónia portuguesa do mesmo nome”.
Um moçambicano em Portugal, que “nunca precisou de pedir a
nacionalidade portuguesa,” uma vez que nasceu em tempo colonial,
quando

as antigas colónias eram designadas como

“províncias

ultramarinas”, integrantes “de jure” (!) do território nacional europeu,
português.
Portanto, por direito natural de sangue e de solo: jus sangüinis et
jus solis, um homem completo, sem que o seu coração ficasse “dividido”
nessa diversidade cultural.
Ou, nas palavras do próprio Mphumo Kraveirinya, ter – uma Pátria
baNto africana, Moçambique; uma Mátria europeia ibérica, Portugal; e
uma Fratria mestiça sul-americana, o Brasil.
Mphumo Kraveirinya, além de investigador da História social de
Moçambique, é ainda dramaturgo, poeta, autor de romance de não-ficção
(investigação) e de contos para crianças. É também jornalista,
colaborando pro bono com o jornal ‘O Autarca’ da cidade da Beira Sofala, Moçambique, dando-nos a apreciar excelentes crónicas de análise
político-social e de relações internacionais num mundo crispado.
É Doutor em Ciências da Cultura, especialização em Comunicação
e Cultura, pela Universidade de Lisboa. Sociólogo e pesquisador, cujos
centros de interesse são o estudo aprofundado da Diáspora, forçada,
Africana, e das implicações da disseminação da alimentação tropical com
a Escravatura, e posteriormente, com a Economia globalizada do mundo
actual.
Como artista plástico, no seu exílio político em Zâmbia e Tanzânia
(1967-1972),
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(1967-1972), Mphumo Kraveirinya fez parte da equipa do DIP –
Departamento de Informação e Propaganda da Frente de Libertação de
Moçambique, concretamente na elaboração da estratégia e táctica de
acção psicológica para mobilização das populações moçambicanas na
resistência ao colonialismo português e de sensibilização internacional
para a causa em prol da independência. A sua participação como
‘cartoonista’ de panfletos e desenhador gráfico, e de mapas militares, foi
proveitosa.
Efectuou maquetizações, capas e desenhos originais para livros de
Poesia de Combate e História de Moçambique, nomeadamente a primeira
de sempre, publicada em Dar-es-Salaam pela Frelimo, no Instituto
Moçambicano, em 1970, com apoio de organizações nórdicas europeias.
Mais tarde, outro livro de História de Moçambique, em que
participou, foi publicado em 1982 pelo Departamento de História da
Universidade Eduardo Mondlane – UEM. Na segunda edição, de 1988,
por algum motivo que desconhecemos, foi eliminada da ficha técnica essa
participação de arranjo gráfico e de recolha de ilustrações de obras de
sua colecção.
O detalhe que mais me fascina na personalidade e no currículo
deste autor, ainda pouco reconhecido em Portugal, é a sua versatilidade e
perseverança.
Mphumo Kraveirinya é ainda o autor do monumental mural épico
realizado em 1979 na Praça dos Heróis, em Maputo, e um dos maiores do
mundo.
Ainda que omitida a sua autoria em Moçambique, esta obra
mereceu o interesse de uma académica britânica, a Professora Polly
Savage, da Universidade de Londres.
O seu capítulo 2. Os Heróis – da sua tese de PhD (Doutoramento),
de
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de cerca de 94 páginas, foi inteiramente dedicado ao estudo,
interpretação e restituição de autoria de toda a obra artística e percurso
no exílio anti-colonial de Mphumo Kraveirinya, aliás João Craveirinha, Jr.
Lisboa, Novembro 2017.

Myriam Jubilot de Carvalho.
Lic. em Filologia Românica. Professora jubilada.
Pesquisadora da História da Literatura e do período do al-Andalus.
Poetisa e Contista. Investigadora no CLEPUL.

Nota: Entre o seu percurso pelo exílio anti-colonial em Botswana, Zâmbia,
Tanzânia, Quénia (1967-1972), e a realização da pintura Mural (1979),
Mphumo Kraveirinya foi dissidente da Frelimo.
Segundo o autor e confirmado por outras fontes, foi por essa
sua 'dissidência' torturado e condenado a trabalhos forçados e à morte
nos “campos de reeducação de máxima segurança”, entre 1975-1976, em
Nachingwea (sul de Tanzânia), e Niassa (norte de Moçambique), dos
quais é o único sobrevivente do grupo de que fez parte, em 1976. O
Presidente de Moçambique, Samora Machel, amnistiou-o em Abril 1976.
[Vide notas, pp. 119-120, excertos de memórias sugeridas inserção
neste livro. Poderá esclarecer certas omissões à sua obra em
Moçambique]
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