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João Craveirinha obtém o grau de Doutor
Doutoramento em Cultura e Comunicação
Correspondente
d’O Autarca

`

Terça-feira 10 novembro 2015 - 15:00 / 17:30. Cidade Universitária, Lisboa. Sala de
Actos de Provas Académicas. FLUL.
Doutorando: João (José) Craveirinha (Jr.) aprovado com distinção a grau de Doutor
(Ph.D.)
Área de especialização: Cultura e Comunicação
Título da Dissertação: Comunicação e Cultura na Disseminação dos Sabores
Tropicais: (Portugal, Moçambique, Goa e Malaca, e Brasil)
Presidente do Júri: Professora Doutora Maria Paula Mourão (Catedrática)
Júri: (Professores Doutores) 1º Arguente: Doutor José Luís Pires Laranjeira
(Universidade de Coimbra);
2ª Arguente: Doutora Maria José Pires (ESHTE - Escola Superior de Hotelaria e
Turismo do Estoril);
- Professores da Universidade de Lisboa - FLUL: Doutora Alcinda Pinheiro de Sousa;
Doutor Manuel Frias Martins, e Doutora Teresa Malafaia (orientadora do
doutorando).
Dona Fátima Lopes secretária da sessão pela FLUL.

João Craveirinha com os membros do júri após o
veredicto: Prof. DR. Laranjeira (de costas), Prof. DR.
Frias Martins, Profª DRA. Teresa Malafaia
(encoberta), João Craveirinha, Profª DRA. Alcinda de
Sousa, DRA. Mª José Pires (encoberta) e dona Fátima
Lopes da secretaria da faculdade.

JC e as Professoras DRA. Teresa Malafaia e DRA.
Alcinda de Sousa, e em baixo com os Professores,
DR. Laranjeira e DR. Frias Martins.

O néscio ri-se daquilo que desconhece sem tentar estudar o fenómeno

Frase: que o originou, nem que seja para desmistificá-lo. (João J.
Craveirinha Jr. 19 Setembro 2015)
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Ecos nas Redes Sociais
Manuela Gonzaga (Facebook
sobre o Ph.D. - de 10 nov 2015)
Ontem sofri como há muito
tempo não sofria - a assistir à defesa
pública de tese de Doutoramento
(Ph.D) do meu querido João Craveirinha. Foi na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Sala dos Actos
CHEIA! Muitos amigos, entre os quais
dois embaixadores, um ou dois generais, gente dos quatro cantos do mundo. E o doutorando passou a Doutor
com a nota máxima e por unanimidade
sob uma ovação entusiástica. Mas fizeram-nos sofrer demais. Quase uma hora, no corredor, a antecipar vários cenários... Críticas ao trabalho deste investigador, académico, escritor, pintor,
poeta da vida? «Uma tese demasiado
ambiciosa» a precisar de várias vidas
para se cumprir, mais palavra menos
palavra. Em suma, Mphumo Jo Kraven é um bandeirante da ciência histórica, que navega pelo trama do Tempo
numa abrangência de cortar a respiração e que, com a sua tese abriu múltiplos caminhos novos.
Venham, depois dele, muitos a
trilhá- los. E já agora...onde é que eu já

tinha ouvido estas mesmas palavras a
propósito de uma outra tese e de uma
outra pessoa? (…)
Fernando Gil Infelizmente
não pude estar presente. Já lhe dei os
parabéns. Um abraço.
Like · Reply · 2 · Yesterday at 11:46
Manuela Gonzaga Poupastete a uma dose extra de ansiedade. As
provas académicas em PT ainda têm
bastante o espírito de praxe...não será
em todo o lado, e nalgumas academias
é muito pior, mas praxe é praxe...
Myriam Jubilot
UM DOUTORAMENTO NÃO É
UMA PRAXE.
...Qual a função da prova pública que é um doutoramento?
...Qual a função de um professor, seja qual for o grau de ensino?
...Lembro-me muitas vezes, e
na passa-da Terça-feira, dia 10, voltei a
lembrar-me, do Inspector Fialho, nos
tempos antigos, que nos dizia, nas duas
ou três visitas que fez à escola onde eu
estava colocada:
...-Minhas Senhoras, lembremse sempre disto - Só há professores

O já Doutor João Craveirinha (nosso
colaborador pro bono) dialogando com o
seu ex-1º arguente Professor Doutor José
Luís Pires Laranjeira (de camisola clara),
após a sessão de defesa da tese.
O brinde foi feito com licor de Ucanhi
/Amarula de Cape Town - RSA.

porque há alunos! Se não houvesse alunos, os professores não fariam falta
nenhuma. (…)
...O primeiro arguente da prova de doutoramento do passado dia 10,
que parece ter lido todos os livros existentes sobre a sua especialidade, não
denota, no entanto, ter lido nada sobre
Pedagogia. Porque se alguma vez o tivesse feito, saberia que um professor existe para estimular os seus alunos a
descobrirem o melhor das suas capacidades e possibilidades. Um professor
não existe para se exibir, nem para inferiorizar os alunos. Mas sim para os
fazer brilhar, para lhes proporcionar a
possibilidade de se auto-descobrirem.
...Felizmente, os outros três
membros do júri, e a professora orientadora, tiveram outra postura e valorizaram o estudo em análise. Foi salientado o talento múltiplo do candidato, o
seu vasto saber ("um pesadelo para um
orientador"), a sua extraordinária capacidade de investigador. (…) MJC
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Província de Sofala inicia produção de bio-disel no
sel, na localidade de Grujda, distrito do
A Revelação foi feita na cidainício de 2016
Búzi, sul da província de Sofala, deve de da Beira pelo administrador cessanBeira (O Autarca) – O projecto de implantação de uma unidade
fabril destinada a produção de bio-di-

estar concluído até dezembro próximo,
para dar lugar o início da laboração nos
princípios do próximo ano.

Governadora de Sofala apela
cultura de honestidade e
transparência
Beira (O Autarca) – A governadora de Sofala, Maria Helena Taipo,
apelou na manhã desta segunda-feira
(16), na cidade da Beira, a promoção
da cultura de honestidade e de transparência aos novos administradores distritais nomeados e que tomaram posse
para Dondo, Caia, Búzi e Muanza, incluindo a nova directora provincial adjunta do Género, Criança e Acção Social.
Trata-se de Graça Mapera, nomeada e empossada no cargo de directora provincial adjunta do Género,
Criança e Acção Social; João Saize
(administrador de Caia); Admira Boaventura (Administradora de Muanza);
Graça Júlio (Administradora de Dondo); e Maria Cipriano Roque (Administradora de Búzi).
“Convém a todos nós exercer
uma boa gestão dos recursos humanos,
materiais e financeiros dos nossos sectores e motivação permanente dos nossos colaboradores no interesse de bem
servir ao nosso concidadão. Não devemos ser temidos, mas sim respeitados,
acarinhados e apoiados pelos nossos
colaboradores e pela população” – referiu Maria Helena Taipo.
A governadora de Sofala destacou a promoção da cultura da honestidade e de transparência nos actos go-

Governadra de Sofala quando conferia
posse aos novos dirigentes da província

vernativos, inspirando confiança e admiração da população n combate contra a corrupção e outros males que retraem o desenvolvimento.
“Por isso, reiteramos a nossa
exortação para o espírito de trabalho de
equipa e de coesão entre os dirigentes e
os funcionários, promovendo assim
uma gestão orientada para a produção
de resultados concretos do nosso governo” – concluiu Maria Helena Taipo.■ (Redacção)

te de Búzi, Tomé José, na habitual conferência com a imprensa para apresentação do balanç das actividades de desenvolvimento em curso no distrito.
Trata-se da primeira unidade
do género a ser implantada e a entrar
em funcionamento no país, pelo que é
considerado um projecto âncora, que
vai revolucionar a actividade económica do distrito.
A fábrica vai servir-se da extensa plantação da jatropha (matériaprima) existente no distrito.
A iniciativa da implantação da
indústria de bio-disel na localidade de
Grudja pertence a Níquel, uma jointventure de capitais sul-africanos e holandeses, com orçamento de 15 milhões de dólares norte-americanos, sete
dos quais aplicados na edificação da
fábrica e o remanescente aplicados na
plantação de jatropha, numa área de
cerca de 10 mil hectares.
Quando a fábrica iniciar actividades, a Niquel espera empregar cerca
de mil trabalhadores.
A Níquel iniciou as suas actividades em Moçambique em 2008,
com a plantação das primeiras áreas de
jatropha.
A projecção da fábrica é de
produzir 40 mil litros de bio-diesel por
mês, com consumo de quatro toneladas
de sementes de jatropha.
A produção de bio-disel no
distrito do Búzi será destinada ao mercado local e fora de Moçambique.■
(Francisco Esteves)
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