
15

Opinião

A herança do Madiba vista
de Portugal    
Pedro Passos Coelho (*)

Política externa portuguesa, africana
e social: Madiba e TropiKMan Ph. D.*   
Jorge Braga de Macedo (*)

Chocou-me profundamente a morte do maior ícone político da nossa geração, Nelson Mandela, ocorrida há três anos atrás. 

O mundo perdeu um lídimo defensor da democracia e dos direitos humanos, o seu país um amado estadista e a sua família um guardião afetuoso e sábio.

Keitumetse Mathews, embaixadora da África de Sul, desafiou-me a mim e ao povo português para promover a herança de Mandela dentro e fora da minha terra.

Para me motivar, lembrou-me que a herança do Madiba importa a todos aqueles que aspiram a um mundo com mais paz e prosperidade, e não apenas ao povo sul- africano.

Lembrou-me que não bastam tais aspirações. O que Mandela nos ensinou é que é preciso ação.

Mandela acreditava que são os nossos atos de compaixão que nos permitem crescer e desenvolver-nos enquanto seres humanos.

Nenhum ato é pequeno demais, seja visitar um idoso solitário, seja oferecer-se para fazer compras a alguém que não possa sair de casa seja ajudar quem é portador de deficiência.

Na verdade, atos pequenos têm grandes resultados para o destinatário, a sua família e a sua comunidade.

Ele ensinou que uma pessoa só o é por causa das outras pessoas. 

Esta crença ecoa a minha própria visão acerca da comunidade e do voluntariado e assim, quando a Embaixadora iniciou o diálogo com o meu gabinete acerca do modo de comemorar o Dia Internacional 
de Mandela, houve um encontro natural de perspetivas.

Começámos devagar, a ampliar um trabalho existente na Embaixada da África do Sul para reconhecer e apoiar o trabalho de um convento em Lisboa que providencia alimento para os sem-abrigo.

O modo como todas as pessoas envolvidas abraçaram genuinamente o nome de Mandela convenceu-nos do seu legado duradouro.

O povo português procurou promover ativamente o legado de Mandela.

Não contente com os 67 minutos de ação comunitária durante a comemoração anual do seu nascimento, Nelson Mandela lançou em Março de 2011 as “Segundas de Mandela” para encorajar volunta-
riado consistente em todas as semanas do ano.

Em maio de 2011, Portugal foi o primeiro país depois da África do Sul a abraçar esta importante iniciativa. Foi lançada em Lisboa, tendo o campeão olímpico de judo Nuno Delgado sido escolhido pela 
Fundação Nelson Mandela como embaixador Mandela no desporto.

Em julho de 2013, o Centro de Diálogo para a Justiça da Fundação Nelson Mandela organizou uma conferência em Setúbal para dar esperança e conhecimento a jovens socialmente carenciados. Um 
efeito adicional da conferência foi uma proposta de protocolo para a resolução de conflitos por parte de organizações comunitárias, sindicais e de juventude. 

Na sexta-feira passada, o Hospital Nelson Mandela para crianças tornou-se realidade em Joanesburgo.

É particularmente gratificante saber que os portugueses contribuíram generosamente com os seus donativos para essa grande causa.

Claro que é preciso fazer muito mais para promover o legado do Madiba através de um diálogo consequente e da ação pessoal para a mudança.

Por tudo isto é que Portugal pode ajudar a que o legado de Mandela perdure nos termos em que ele teria querido e também aspirar a tornar-se um promotor chave desse legado.

Nota: a versão inglesa deste artigo de opinião foi publicada no “City Press” de 4 de dezembro de 2016.

(*) Presidente do PSD

A política externa portuguesa tem constantes e linhas de força que refletem proximidades, pertenças complementares europeia e africana do povo e seus valores sociais como o amor ao próximo e o 
conhecimento. Entre estas, salienta-se aqui a pertença africana e o saber tropical.

Fez ontem três anos que morreu Nelson Mandela – dito Madiba – “o maior ícone político da nossa geração” como lhe chamou Pedro Passos Coelho num artigo de opinião publicado no jornal sul-africano 
City Press de 4 de Dezembro de 2016, “Madibas’s legacy: A note from Portugal”, cuja tradução portuguesa é publicada nesta página. Como mesmo ponto de vista, explicito antecedentes e enuncio eventuais 
decorrências. 

Começo por recordar cerimónia em sua memória realizada pela Embaixadora da África do sul na linda capela do cemitério dos ingleses à Estrela, na qual além da própria Keitumetse “Kitten” Matthews, 
cujo pai acompanhou a luta de Mandela), testemunharam o antigo Presidente da República Mário Soares e Fatiha Selmane, Embaixadora da Argélia. Presente nessa ocasião enquanto presidente da Comissão 
de Relações Internacionais, deixei uma mensagem de pêsames do Presidente do Partido. No início de 2015 associei-me na mesma qualidade a um “Mandela Day” na Rua Tomás Ribeiro 62, à Igreja de São 
Sebastião da Pedreira, no qual foi distribuída comida aos mais precisados das redondezas – na presença dessas duas Embaixadoras, entre outras individualidades. 

Já então estava em esboço a realização de um seminário académico sobre o exemplo do Madiba, no qual se iriam debater ações como a que a Fundação Mandela promoveu em Setúbal no Verão de 
2013 com o fim de resolver conflitos através do apoio de organizações comunitárias, sindicais e de juventude. Assisti a intervenções sentidas do saudoso Mariano Gago e da atual Ministra da Justiça, entre 
muitos outros oradores.

O referido seminário continuou adiado apesar da boa vontade das partes, até se tornar iminente a partida da Embaixadora Matthews. Num inesquecível jantar com as partes interessadas, deixou esse 
projeto para a sua sucessora, pelo que a colaboração subjacente com organizações comunitárias portuguesas e africanas deverá aprofundar-se e alargar-se, em prol do saber tropical.

A esse respeito, vem a propósito referir um programa de doutoramento lecionado lecionado em inglês na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, no seu Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical e no Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, que colaboravam com o Instituto de Investigação Científica Tropical, I.P. antes da sua integração nesta última. São parceiros do pro-
grama Tropical Knowledge and Management dito TropiKMan Ph.D. várias outras universidades de língua portuguesa e a University of Pretoria. A proximidade deve ser possível até pelo impulso dado pelos 
países de língua portuguesa e as comunidades lusodescendentes, donde, por via das suas pertenças complementares, brota o bem comum dos portugueses. 

Assim o conhecimento e a gestão se unam para alavancar outras ações concretas no espírito do Madiba!

*Texto que serviu de base a uma intervenção do autor no Conselho Nacional em 6 de dezembro de 2016.

(*) Presidente da Comissão de Relações Internacionais do PSD


