
  
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ano XIX – Nº 3572 – Quarta-feira, 17 de Outubro de 2018 

 

  

  

Não posso ser eu a “única” pessoa a dizer que as 
coisas estão bem quando na verdade não estão 
 
- Depois de vencermos o colosso Zâmbia fora de portas, era 
toda nossa obrigação derrotar a Guiné e a Namíbia em casa 
 

- Saímos duma situação privilegiada em que dependiamos de 
nós próprios para uma situação mais difícil em que passamos 
a depender dos nossos adversários 
 

- Também há aspectos que nos assustam bastante. Uma equipa 
que nos últimos três jogos sofre cinco golos na segunda parte 
e até já estando em vantagem é algo preocupante 
 

- Se temos que encontrar culpados, digo que sim e, 
naturalmente, os técnicos são os primeiros a serem chamados 
para explicar o desempenho da equipa em campo 
 
   

       

 
 

Frase: 
O homem que remove uma montanha começa 
carregando as pedras pequenas – William Faulkner 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 17/10/2018 

Compra Venda Moeda País 

69.48 70.86 EUR UE 

59.92 61.11 USD EUA 

4.21 4.30 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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 Beira (O Autarca) – Fernan-
do Dias é um proeminente dirigente e 
crítico desportivo nacional. Actual-
mente é o Presidente da Associação 
Provincial de Futebol de Sofala 
(APFS). Mas, desportivamente, é mais 
conhecido como relatador de futebol e 
adepto incondicional dos Mambas. Pe-
la Selecção Nacional de Futebol, Fer-
nando Dias várias vezes se emocionou, 
tanto de alegria como de tristeza, aos 
microfones da Rádio Moçambique. Es-
ta manhã, O Autarca interpelou-o para 
colher a sua reacção sobre o desem-
penho dos Mambas na fase de grupo de 
acesso ao CAN Camarões 2019. On-
tem a noite, a Selecção Nacional de 
Futebol de Moçambique somou a se-
gunda derrota consecutivo diante do 
mesmo adversário, a Namíbia, em jo-
gos disputados em menos de uma se-
mana. 
 Fernando Dias: “Como é que 
eu reajo? Negativamente, como é ób-
vio. Não posso ser eu a única pessoa a 
dizer que as coisas estão bem quando 
na verdade não estão (risos) – foi assim 
que se iniciou a “conversa” com Fer-
nando Dias, para quem o desempenho 
dos Mambas é bastante crítico, tendo 
em análise a posição privilegiada em 
que a Selecção Nacional se encontrava 
à entrada para as duas últimas jornadas 
da primeira volta.  
 “Quer dizer, de líder isolado, 
depois de vencer o colosso Zâmbia, a-
brimos todas as expectativas para o 
nosso apuramento e era suposto que, 
depois de ganhar fora de portas os Chi-
polopolo ("Balas de Cobre", no idioma 
bemba) em referência ao estilo veloz 
de jogo da seleção zambiana e ao metal 
cuja extração é vital para a economia 
do país), e termos de realizar dois jo-
gos em casa com adversários como a 
Guiné-Bissau e a Namíbia, era suposto
   
 

ções de discutir a qualificação até a 
jornada final. Mas hipotecamos isso. 
Em casa, em seis pontos possíveis con-
seguimos apenas um ponto. E mais, 
nos últimos três jogos em novo pontos 
possíveis conseguimos apenas um pon-
to”.  
 O Autarca: A situação é crí-
tica: O que deve estar a falhar e o 
que deve ser feito? 
 Fernando Dias: Nós agora já 
dependemos de terceiros. Saímos duma 
situação privilegiada em que dependia-
mos de nós próprios para uma situação 
mais difícil em que passamos a depen-
der dos nossos adversários. Mesmo de- 

que tivessemos mais seis pontos. Até 
podemos minimizar, porque isso é ape-
nas uma teoria tendo em conta que em 
futebol as contas nem sempre são fei-
tas assim. Contudo, era obrigação de 
Moçambique conseguir pelo menos 
uma vitória em dois jogos caseiros, pa-
ra discutir a qualificação até a última 
jornada. Se nós temos ganho ou a Na-
míbia ou a Guiné já teríamos somado 
seis pontos, precisariamos de apenas 
mais uma vitória para somar nove pon-
tos e aí teríamos garantido a qualifica-
ção, nem que fosse como segundo clas-
sificado do grupo. Ou seja, com seis 
pontos estaríamos em melhores  condi- 
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gunda parte do jogo, muitos deles so-
fridos na ponta final do jogo e em al-
gum momento numa posição em que 
nos encontravamos em vantagem. Per-
mitimos revira-voltas. Não estou a fa-
lar nas situações em que o jogo está 
empatado a zero e o adversário marca 
no fim. Estou a mencionar as situações 
em que estamos em vantagem, estamos 
a ganhar ao intervalo e na segunda par-
te há uma revira-volta, uma situação de 
empate com sabor a derrota, ainda as-
sim conseguimos recuperar a vantagem 
aos 90 minutos fazendo 2-1 e aos 94 
sofremos novamente para consentir um 
empate. São elementos que permitem-
nos provocar algum debate. Assustam-
me muito esses dados estatísticos. 
 Enfim, é realmente muito triste 
o que está acontecer à nossa selecção, 
não é saudável para aquilo que era o 
projecto de qualificação dos Mambas 
ao CAN, tanto mais que a forma como 
iniciamos a corrida dava-nos indicação 
clara de existência de caminho aberto 
para alcançarmos a meta, mas infeliz-
mente e bastante lamentável hipoteca-
mos todas as oportunidades logo em 
casa. Devia ser o contrário, irmos à 
Namíbia perder depois de termos gan-
ho aqui. Ganhamos a Zâmbia fora e 
por aquilo que nós conhecemos da 
Zâmbia até podiamos admitir perder ou 
empatar em casa. Agora, o que aconte-
ceu nos últimos dois jogos em casa pa-
ra depois sair e voltar a perder não dei-
xa de ser crítico – concluiu o nosso en-
trevistado. 
 Refira-se, entretanto, que a 
neste momento Moçambique ocupa o 
último lugar do grupo “K”, com quatro 
equipas, agora liderado pela dupla Gui-
né-Bissau e Namíbia que somam sete 
pontos cada. A Zâmbia, o próximo ad-
versário dos Mambas, em Maputo, está 
em terceiro lugar com quatro pontos, i-
guais aos da Selecção Nacional.■ Cha-
bane Falume) 
   
 

 
 

O desempenho dos Mambas nos últimos três jogos de qualificação ao CAN está a criar 
antipatia no seio dos adeptos e apoiantes da Selecção Nacional de Futebol Moçambicana 

período em que nos encontravamos em 
vantagem.  
 

 O Autarca: Há segmentos 
que defendem uma mudança radical 
sobretudo na estrutura técnica da e-
quipa... 
 Fernando Dias: Infelizmente, 
o futebol é rico neste tipo de situações, 
em que quando não há resultados há 
quem deve ser sacrificado. Infelizmen-
te, sempre foi e tem sido assim. Agora, 
comungar ou não comungar, apenas 
estou a falar do que o futebol já nos ha-
bituou. Se não há resultados desporti-
vos há quem tem que assumir, tem que 
ser responsabilizado, porque coloca-
mos em causa todo um interesse nacio-
nal pela qualificação.  
 Se temos que encontrar culpa-
dos, digo que sim, mas as culpas de-
vem ser distribuídas pela “aldeia” toda, 
ainda que, naturalmente, os técnicos 
são os primeiros a serem chamados, 
são responsáveis por explicar o desem-
penho da equipa em campo. 
 Trouxe aqui alguns dados que 
fazem alsuão aos cinco golos  nas  últi- 

pois do empate em casa com a Guiné-
Bissau tudo dependia de nós mesmos, 
porque se tivessemos vencido a Namí-
bia no jogo seguinte continuavamos 
em primeiro lugar isolados. Agora, 
perdemos com a Namíbia duas vezes, 
por outras palavras, entregamos seis 
pontos a Namíbia e agora tornou-se 
uma missão quase impossível, porque 
dependemos não só de nós como tam-
bém dependemos de terceiros.  
 

Falhou um pouco de tudo... 
 Agora, à pergunta o que está a 
falhar? Penso que falhou um pouco de 
tudo, no sentido de que podia ter sido 
feito um melhor TPC sobretudo para 
os primeiros dois jogos de casa.  
 Também há aspectos que nos 
assustam bastante. Por exemplo, uma 
equipa que nos últimos três jogos sofre 
cinco golos na segunda parte é algo 
que nos remete a uma reflexão. São al-
guns elementos estatísticos para con-
substanciar determinadas conclusões. 
Estamos a falar de cinco golos nas últi-
mas três jornadas todos consentidos na 
segunda  parte,  com  o  agravante num 

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

Por: Salomão Viagem 
PhD em Ciências Juridico-Empresariais – Universidade de Coimbra 
(sviagem@svevigny.com) 
 

O que é Marca? 
- A capacidade distintiva – (Parte 3) 
 

 

A marca deve manter a sua capacidade distintiva 
não só no momento do registo, como também ao longo do 
período da sua vigência. De acordo com o número 1 do ar-
tigo 139º do CPI(M), a protecção da marca tem a duração 
de 10 anos, podendo ser renovada indefinidamente por i-
guais períodos. Por força do disposto no número 1 do artigo 
138º do diploma legal que acabamos de citar, de cinco em 
cinco anos o titular da marca deve declarar a intenção de u-
so mediante o pagamento de uma taxa. O prazo para tal de-
claração de intenção de uso (DIU) é de uma ano, que é con-
tado seis meses antes e seis meses após o término do perío-
do de cinco anos a que respeita, número 2 do artigo 138º. 

 

A exigência da manutenção da capacidade distinti-
va da marca (não consagrada no CPI(M)), visa assegurar 
que a mesma não se transforme em denominação genérica 
do respectivo produto, conferindo ao seu titular um mono-
pólio de vendas face aos demais concorrentes.   

 O fenómeno segundo o qual uma marca devida-
mente registada e em uso, isto é, uma marca sobre a qual 
não recai nenhum impedimento do seu uso, mas cuja capa-
cidade distintiva se perdeu em virtude de o público ter pas-
sado a usar o nome dessa marca para designar o próprio 
produto assinalado, chama-se “vulgarização da marca”. É 
o que acontece entre nós, em relação a marca “COLGATE” 
mundialmente conhecida, vulgarizou-se a ponto de passar a 
ser o nome genérico do próprio produto (pasta dentífrica), o 
mesmo, de entre muitos outros casos, tem sucedido com a 
marca OMO, sabão em pó para limpeza, também vulgari-
zou-se. Não temos uma norma que expressamente prevê 
este fenómeno e sua proibição, mas pode-se extrair  do  dis- 

posto na alínea e) do artigo 134º do CPI(M) relativo aos  
fundamentos de recusa, o entendimento da proibição de 
protecção de sinais que se tenham vulgarizado, tal norma 
estabelece que são fundamentos de recusa do registo da 
marca o: “Apresentar sinais constituídos por elementos ou 
indicações que se tenham tornado usuais na linguagem 
corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio”. 
Esta norma parece ter-se inspirado na CUP (Convenção da 
União de Paris), artigo 6º quinquies, também veda o registo 
dos sinais ou indicações “que se tiverem tornado usuais na 
linguagem corrente ou nos habitos leais e constantes do 
comércio”. 

Ora, para a proibição da vigência do registo da 
marca vulgarizada, parece ser  defensável o uso da mesma 
alínea f) do artigo 134º porque, logicamente, ao se recusar 
o registo de um sinal que se tornou usual na linguagem cor-
rente, não se permitiria por maioria de razão, a perpetuação 
da validade de um registo cuja marca  se tornou usual na 
linguagem corrente ou seja, vulgarizou-se. Ocorrendo este 
fenómeno, a marca perde a sua capacidade distintiva, per-
dendo a capacidade distintiva, caduca o respectivo registo o 
mesmo que dizer torna-se deceptiva. Relativamente a cadu-
cidade por deceptividade da marca ou por perda da sua ca-
pacidade distintiva, O CPI(M), é também omisso, no entan-
to, se atentarmos para o artigo 12º da DM (Directiva de 
Marcas da União Europeia), que estabelecia o seguinte: “O 
registo de uma marca fica igualmente passível de caducida-
de se, após a data em que o registo foi efectuado, como 
consequência da actividade ou inactividade do titular, a 
marca se tiver transformado na designação usual no comér-
cio do produto ou serviço para que foi registado”. 
 É assim evidente que o fenómeno da transforma-
ção  da  marca em denominação genérica do próprio produ- 
 

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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marca, isto é, quando falte um comportamento que possa 
ser interpretado como aquiescência ao uso por banda de ter-
ceiros ou então como renúncia a valer-se da prerrogativa de 
uso exclusivo”. Mas há situações em que parece não ser lí-
quida a vontade do titular da marca. Uma marca pode vul-
garizar-se, por exemplo; em virtude de ser massivamente 
publicitada pelo próprio Estado por motivos de utilidade 
pública. É o que acontece quando numa determinada época 
do ano que seja potencial à ocorrência de surto de doenças 
diarreicas, o Estado através do Ministério da Saúde, conhe-
cendo a eficiência de um determinado produto cuja marca é 
registada para tratamento de água (referimo-nos a marca 
“certeza” por exemplo), realiza e promove campanhas de u-
so desse produto, divulgando massivamente o referido pro-
duto através da marca. Não tardará que essa marca venha a 
se tornar no nome do produto de tratamento de água, preci-
samente por causa das massivas campanhas realizadas e 
promovidas pelo Estado através dos diversos meios de co-
municação social incluindo. Poderá neste caso declarar-se 
caduca a marca por vulgarização? 
 O cenário que apresentamos, obviamente seria de 
difícil verificação num país desenvolvido, não só pelo facto 
de ser pouco propenso a surtos epidemiológicos como tam-
bém por terem várias opções de produtos de tratamento de 
água e não só. Tudo junto, faz-nos pensar que há mais  pro- 
 

babilidades de ocorrência da vulgarização da marca em paí-
ses não desenvolvidos, devido a fraca concorrência. Com 
isto, nos parece que a verificação do fenómeno de transfor-
mação de marca em denominação genérica do próprio pro-
duto é inversamente proporcional a concorrência. 

Voltando ao exemplo há pouco apresentado, da 
massiva promoção por utilidade pública da marca de um 
produto para tratamento de água. Essa promoção vai atingir 
o público em geral, e se assim for, é evidente que o titular 
da marca, nada poderá fazer para dissuadir o público de a-
tribuir ao sinal o sentido de uma denominação genérica. 
Mas, existindo concorrentes desleais diga-se, que agora es-
tejam também a usar o nome do sinal que se tornou a desig-
nação do próprio produto, o titular da marca massivamente 
difundida ao público, poderá, querendo, lançar mãos dos 
instrumentos de defesa para dissuadir os seus concorrentes. 
 Isto significa que, para a verificação da vulgariza-
ção, terá que se tomar em linha de conta a opinião do públi-
co consumidor ou o círculo de concorrentes em sentido am-
plo (industriais, concorrentes, comerciantes). No caso de se 
considerar a opinião do público consumidor, será fácil dele 
obter o entendimento de que a marca passou a ser compre-
endida como uma denominação genérica do produto. Mas 
em relação aos concorrentes a opinião não deverá ser a 
mesma, uma vez que estes conhecem a linguagem do co-
mércio,  se  mostram  normalmente  familiarizados  com  as 
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questões de marcas pelo menos no sentido empírico, o titu-
lar da marca terá a “possibilidade de obstar a que, também 
para eles ou, se preferirmos, na linguagem deles – que é, a-
final, a linguagem do comércio -, a marca passe a ser consi-
derada a designação genérica do produto; bastar-lhe-á não 
tolerar o uso da marca por banda desses empresários, que 
são seus concorrentes (directos uns, indirectos outros), as-
sim os dissuadindo de atribuir ao sinal o sentido de uma de-
nominação genérica”. 
 Quando o empresário faz avultados investimentos 
em publicidade, almeja (como todos outros empresários) 
que a sua marca pela grande difusão que realiza junto do 
público, chegue a se confundir com o produto ou tenha a i-
dentidade do produto permitindo assim um posicionamento 
cimeiro no campo concorrencial. Todavia, essa vontade do 
titular da marca  fazer com que ela seja conhecida de tal 
modo que até se confunda com o nome do produto, começa 
a conhecer limites quando o referido titular se apercebe que 
a sua marca se mostra na iminência de cair na  vulgarização 
 

e consequentemente caducar. Para obstar a ocorrência da 
caducidade por perda da capacidade distintiva da marca, o 
titular passa a fazer acompanhar a publicidade de certos a-
visos  sobre a verdadeira natureza do sinal e fica atento a-
través de seus mandatários, à todas as formas de uso da sua 
marca (para fins meramente informativos didácticos ou cul-
turais) por forma a assegurar que será respeitado o facto de 
ser uma marca registada. 

O requisito da capacidade distintiva é, portanto, o 
princípio segundo a ordem lógica, o primeiro que há-de ser 
comprovado: um signo pode não ser registável como marca 
ou não ser passível de protecção se carecer de novidade ou 
se for ilícito ou enganoso, todavia será considerado como 
signo qualificado como marca; pelo contrário, um signo 
que careça de capacidade distintiva nem sequer poderá ser 
considerado como marca. A capacidade distintiva é por as-
sim dizer, o alicerce da principal função da marca (a função 
distintiva) e se concretiza num conjunto de proibições que 
não se esgotam nas previstas no CPI(M).■  
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      Segundo o jornal JN do Porto, Portugal, 
na sua edição de 15.10.2018, «As autoridades 
da Arábia Saudita estarão a elaborar um relató-
rio em que reconhecem a morte do jornalista 
Jamal Khashoggi, que justificam como o resul-
tado de um interrogatório que correu mal, se-
gundo duas fontes citadas pela CNN.  
      Jamal Khashoggi, um crítico do prín-
cipe herdeiro Mohammed bin Salman, era 
colaborador do "Washington Post" e vivia 
nos Estados Unidos desde 2017.    
      Khashoggi não é visto desde o dia 02 
de outubro, data em que se deslocou ao con-
sulado saudita em Istambul.» [Turquia] 
 

    «As autoridades turcas, em conjunto 
com autoridades sauditas, estão a realizar 
buscas no consulado saudita em Istambul, 
duas semanas após o desaparecimento de Ja-
mal Khashoggi. Segundo responsáveis tur-
cos, o jornalista foi assassinado por agentes 
sauditas.» Excerto e imagem com a devida 
vénia ao Jornal de Notícias - JN Porto. PT. 
      Notícia completa no link:  
https://www.jn.pt/mundo/interior/jornalista-
morreu-em-interrogatorio-que-correu-mal-
reconhece-arabia-saudita-10005765.html 
 

QUESTÃO A REFLECTIR 
      Que tipo de interrogatório foi esse até 
resultar em morte? (Muito Estranho) 
      Na realidade, antes, a questão será: - ele 
vivia nos EUA como jornalista crítico ao regi-
me de Riad. Não tinha nada de entrar numa 
instalação oficial da Arábia Saudita cujo regi-
me é um dos mais ditatoriais e feudais do 
mundo. A ingenuidade, infelizmente, paga-se 
caro. Que sirva de aviso a muito jornalista pe-
lo mundo fora. ■ 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

Morte do jornalista saudita Jamal 
Khashoggi em “interrogatório que 
correu mal” – segundo fontes…  

 

MALOGRADO JORNALISTA KHASHOGGI 
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População de elefantes de Moçambique diminuiu de 50 
mil para menos de 10 mil e os rinocerontes estão extintos 

 
 

Dean Pittman, Embaixador dos EUA faz a 
entrega simbólica do Manual de Investigação 

e Procedimento Penal de Crimes Contra a 
Fauna Bravia a Beatriz Buchili, PGR de 

Moçambique, ontem, em Maputo 
 

uso deste manual legal ocorreu a 17 de 
Setembro de 2018, no Parque Nacional 
da Gorongosa (PNG), em Sofala, cuja 
gestão  envolve  uma  parceria  público 

privada (PPP) onde se destaca a parti-
cipação da Fundação Carr dos EUA. 
Mais duas formações serão realizados 
para procuradores, investigadores e a-
gentes da lei sobre a fauna bravia nas 
províncias de Niassa e Gaza. 
 O Gabinete da Procuradoria-
Geral da República de Moçambique e 
o seu Gabinete Central de Combate à 
Corrupção são parceiros de longa data 
do Governo dos Estados Unidos. Im-
porta lembrar que em 2017, a Missão 
dos EUA, através da USAID, celebrou 
um acordo com a Procuradoria-Geral 
da República para implementar o Pro-
grama de Apoio ao Processo Judicial 
para Crimes contra a Fauna Bravia, 
com base em marcos de dois anos.■ (R) 
 

 

 Maputo (O Autarca) – Dados 
divulgados nesta terça-feira, ontem 
(16Out18), em Maputo, por ocasião do 
lançamento do novo Manual de Inves-
tigação e Procedimento Penal sobre 
Crimes contra a Fauna Bravia, no de-
curso do evento público formal na Pro-
curadoria-Geral de República (PGR), 
revclam que a população da fauna bra-
via de Moçambique, especialmente e-
lefantes e rinocerontes, diminuiu signi-
ficativamente devido à caça furtiva e 
ao tráfico da mesma.   
 Nos últimos 50 anos, segundo 
revelou ao O Autarca uma fonte da 
Embaixada dos Estados Unidos da A-
mérica (EUA) em Maputo, a popula-
ção de elefantes de Moçambique dimi-
nuiu de 50 mil para menos de 10 mil, e 
os rinocerontes estão extintos. 
 Refira-se que a Procuradora-
Geral da República e o Embaixador 
dos Estados Unidos foram os princi-
pais protagonistas do lançamento, on-
tem, em Maputo, do novo Manual de 
Investigação e Procedimento Penal so-
bre Crimes contra a Fauna Bravia. 
 Tal como fizemos referência 
na Edição nº 3570, referente a última 
segunda-feira (15Out18), o novo ma-
nual legal de Investigação e Procedi-
mento Penal sobre Crimes contra a 
Fauna Bravia, formalmente lançado 
ontem em Maputo, o seu o objectivo 
visa a formação e melhorar o apoio ao 
pessoal que se dedica a investigar e 
instaurar processos de casos de crime 
organizado com foco no tráfico de fau-
na bravia.   
 O manual foi desenvolvido 
com o apoio dos Estados Unidos atra-
vés da sua Agência para o Desenvolvi-
mento Internacional (USAID), como 
uma ferramenta de formação e referên- 
cia para investigadores e procuradores 
sobre como instaurar com sucesso pro-
cessos de casos de crime organizado 
envolvendo tráfico de fauna bravia.  
 A primeira  formação  sobre  o 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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 Durante as quatro décadas do Estado-
Novo português – da aprovação da Constitui-
ção de 1933 até à Revolução dos Cravos de 
1974 (25 de Abril) – os manuais escolares e-
ram manipulados pelo Regime no sentido de 
criarem um Cidadão-Padrão, “venerador do 
Estado e temente a Deus”.   
      Nesse paradigma político, Moçambique 
é um estudo de caso pelo paralelo na “criação 
do Homem-Novo, venerador do Estado e te-
mente ao Grande Líder, e ao Partido”.  
 No caso do ensino religioso, em Portu-
gal, nesse período, limitava-se o conceito de 
um Deus universal, aos estreitos limites da I-
greja Católica de Roma, considerada como re-
ligião oficial do Estado português de Salazar. 
Aliás, Estado e Catolicismo assim se apoia-
vam mutuamente. O conhecimento de que e-
xistem várias religiões, igualmente válidas se-
gundo as diferentes culturas, era condenado 
em absoluto. O Cristianismo era visto sob o 
ângulo restrito da Igreja Católica instrumenta-
lizada no apoio ao partido único.  
 

       União Nacional (partido único) e Catoli-
cismo (religião única). Os Protestantes ainda 
que Cristãos, eram grupos de “seitas”. 
      O cidadão modelo ou cidadão-padrão 
português deveria ser o menos escolarizado 
possível. Data da década de 1950, a limitação 
do ensino primário obrigatório. Para os meni-
nos, a obrigatoriedade escolar limitava-se à 4ª 
classe; às meninas, só se exigia a 3ª classe. 
(Recordo-me que andava eu na 3ª classe, 
quando esta prática teve início.) 
      Segundo o censo oficial de 1960, a taxa 
de analfabetismo em Portugal era de 26,6% 
para o sector masculino e de 39% para o femi-
nino. Note-se que poderá ter acontecido a Cen-
sura oficial ter reduzido esses valores para e-
feitos de propaganda política do regime de Sa-
lazar. ■ Myriam Jubilot (Professora formada 
em Românicas) 
     – Fontes da Estatística de 1960 – 
     – I.N.E.: X, XI, XII, XIII, XIV e XV. – 
     – Recenseamentos Gerais da População:  
      PORDATA – 
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