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Na TVi24, canal televisivo da capital portuguesa, no do-
mingo 15 de Dezembro de 2013, vimos uma reportagem sobre o 
funeral do tata inkulo Mandela. No painel dos convidados encon-
trava-se um nosso conhecido de longa data, o académico Eugénio 
Costa Almeida (ECA). Nesse contexto, enviámos uma mensagem 
pelo facebook, que aqui reproduzimos:  

«Parabéns Eugénio Costa Almeida pela tua intervenção 
ainda que condicionada pelas imagens intercaladas e de outros 
comentários – salvaste a sessão do dia.  

Não vi a tua intervenção na hora...mas de noite, voltei 
para trás no menu com o programador, e assisti a tua intervenção 
pausada e segura, como nos habituaste no quotidiano. No mais, a 
TVi24 para não destoar das outras televisões entrou por apresen-
tações fait divers esvaziando a verdadeira dimensão de discerni-
mento político do eterno Madiba.  

Por outro lado, a comunicação social portuguesa esque-
ceu-se de mencionar outro ícone (do lado oposto) deste processo 
sul-africano, pós-moderno: - Frederik de Klerk - o último líder do 

apartheid que deu início ao desmantelamento do mesmo sistema 
que o elegeu, assim como das ogivas nucleares.  

No resto, grosso modo, intui-se muita hipocrisia dos me-
ios de comunicação e de mal estudados TPC – trabalhos de casa, 
sobre o tema, além de tipificar sociologicamente os aspectos cul-
turais não estudados, como se estivéssemos nos tempos da confe-
rência de Berlim (1884-85) baseando-se em relatos controversos 
de um Joseph Conrad na sua obra “Heart of Darkness” de uma Á-
frica – Coração das Trevas.  

Enfim, tudo reduzido ainda a um olhar de supremacia 
eurocentrista (ingenuidade dos jornalistas) em que ‘os outros’ 
(the others), neste caso sul-africanos baNto, ainda seriam regidos 
por “leis primitivas tribais.”  

Terminando e como é da praxe, aproveitando a época 
natalícia vem-me à mente, a frase: - “Perdoai-lhes Pai porque eles 
não sabem o que dizem!”  

BOM NATAL, caro Colega e brother Eugénio | (M-
pfumo Johnny Kraveirinya). ECA: imagens Pululu. 
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A MADIBA: “Perdoai-lhes PAI 
porque eles não sabem o que 
dizem!” 

Em baixo fotos históricas da África do Sul. À esquerda: - N. Rolihlahla Mandela com traje tradi-
cional de príncipe, de seu clã Tembo dos Xhosas. (Os escoceses têm os seus trajes, e outros povos euro-
peus idem). Ao centro: - Mandela em 1962 na Argélia (primeiro à esquerda) no campo de treino de guerri-
lha. Nome de código: ‘Black Pimpernel.’  

Preso no regresso em 1962, Mandela seria libertado em 11 de Fevereiro de 1990. Foto seguinte: - 
em 1991, na assinatura do Acordo Nacional de Paz, um momento de tensão entre Mandela e Frederik de 
Klerk (então Presidente da África do Sul do apartheid). Em 10 de Maio de 1994, Mandela tornar-se-ia o 
primeiro presidente eleito democraticamente. [Fonte e Créditos fotográficos à obra MANDELA (1999) da 
jornalista sul-africana CHARLENE SMITH – imagens da capa, e nas páginas: - 01; 16; 29; 121, conferir 
autorias na página 167].  


