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Caça furtiva no PNG: Dois réus pagaram 510 mil ao 
Tribunal para ter liberdade provisória  
  Beira (O Autarca) – Dois dos 
seis suspeitos constituídos arguidos no 
mais recente processo sobre caça ilegal 
denunciada pelo Parque Nacional da 
Gorongosa, em Sofala, estão em liber-
dade provisória desde sexta-feira a tar-
de. 
 Trata-se de Abdul Raim e E-
duardo Eloy, por sinal os mais implica-
dos. Cada um pagou 255 mil meticais 
correspondentes a caução aplicada pelo 
juíz do caso que corre no Tribunal Ju-
dicial Distrital de Gorongosa.  
 O Autarca apurou que os res-
tantes quatro só não saíram no mesmo 
dia por falta de  confirmação  do  paga- 

  
 

Eduardo Eloy e Abdul Raim (os dois únicos algemados a direita) 
pagaram ao Tribunal 510 mil meticais para obter a liberdade provisória 

mento do valor caucionado para cada
  

 
 

Frase: 
 

As únicas desgraças completas são as desgraças com as 
quais nunca aprendemos – William Ernest Hocking 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 19/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

70.39 71.79 EUR UE 

60.18 60.38 USD EUA 

4.09 4.17 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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migo onde eles caçaram e na altura es-
tavam a caminho de registo no posto 
de fiscalização da Agricultura mais 
próximo” – advogou. 
 

Administração do PNG 
impressionada com a celeridade 
processual 
 O Administrador do Parque 
Nacional da Gorongosa (PNG), Pedro 
Muagura, disse que ainda não havia to-
mado conhecimento oficial dos últimos 
desenvolvimentos do processo, pelo 
que não estava em condições de avan-
çar qualquer tipo de comentátio. 
 Contudo, ao tomar conheci-
mento através do O Autarca, Pedro 
Muagura mostrou-se impressionado 
pela celeridade processual em função 
do conhecimento que tem do funciona-
mento da administração da justiça em 
geral. 
 “Nós fizemos o papel que nos 
competia. Neutralizamos os furtivos e 
encaminhamos as autoridades de direi-
to. Os procedimentos subsequentes 
competem a própria justiça” – referiu 
Pedro Muagura, Administrador do 
PNG.■ (Chabane Falume) 
  

Continuado da Pág. 01 
 

um. Para a libertação provisória dos 
seis arguídos com detenção legalizada 
na noite de quinta-feira última, O Au-
tarca apurou que o Tribunal exigiu um 
milhão e duzentos e trinta mil meticais, 
totalizando a soma do valor de caução 
aplicado a cada um que varia entre 100 
mil meticais a 450 mil meticais.  
 O defensor da causa, Manuel 
Gulube, afirmou ao nosso jornal ter re-
clamado ao Tribunal a exorbitância dos 
valores aplicados e exigiu em requeri-
mento a sua redução evocando o artigo 
274 do código penal que estabelece o 
valor da caução deve ser fixado me-
diante a gravidade da infracção e a 
condição social do infractor.  
 Em relação a Eduardo Eloy O 
Autarca apurou que o valor de caução 
aplicado foi de 450 mil meticais. Me-
diante a reclamação submetida pelo 
Advogado Manuel Gulube, o Tribunal 
considerou reduzir para 210 mil meti-
cais.  
 “Os outros cujo valor de cau-
ção aplicada foi de 100 mil meticais 
cada, segundo a sua condição e grau de 
culpuosidade  (eram  convidados),  nós  
 

pedimos para que fossem caucionados 
pelo menos por 25 mil meticais cada 
um. Assim estamos a espera da decisão 
do Tribunal” – afirmou o causídico. 
 “É muito elevado o valor 
caucionado. Um milhão duzentos e 
trinta mil meticais por causa de sete 
antílopes e duas perdizes é muito. Nem 
bóis custam este valor. Que tipo de jus-
tiça estamos a ter. Estou de facto a-
gastado com a decisão do Tribunal”. 
 

Advogado denuncia 
incompatibilidade do Tribunal 
 Por outro lado, o Advogado 
Manuel Gulule queixou-se ao nosso 
jornal em relação ao facto de o Tribu-
nal Judicial Distrital de Gorongosa não 
ter considerado que era incompatível 
quanto ao território, lembrando que o 
caso deu-se numa zona pertencente ao 
distrito de Dondo e não em Gorongosa. 
 “Eu argui questões de income-
patibilidade do Tribunal quanto ao te-
rritório, mas ninguém quiz ouvir isso e 
legalizaram” - desabafou. 
 Manuel Gulube revelou ainda 
que os seus constituintes possuem li-
cença de caça e caçaram fora do limite 
do parque.  
 

Conservacionistas da Gorongosa promovem educação 
contra casamentos prematuros 
 Parque Nacional da Goron-
gosa –  Meninas se revezam para ler 
em voz alta debaixo de uma árvore na 
zona rural de Moçambique, parte de 
um projecto do Parque Nacional da 
Gorongosa (PNG) para educá-las e 
mantê-las longe do casamento infantil. 

 As reuniões do clube operam 
em 50 escolas na periferia do parque, 
cujos gerentes acreditam que ajudar as 
comunidades é fundamental para a 
conservação. Muitas meninas em Mo-
çambique são particularmente vulnerá-
veis, casando e dando à luz  na  adoles-  
 

cência. 
 

 "Tentamos fazer um lugar se-
guro para que eles possam falar", disse 
Larissa Sousa, gerente do programa 
para meninas que também aprendem 
sobre saúde e planejamento familiar e 
fazem viagens para ver a vida selva-
gem da Gorongosa. Cerca de 2.000 
meninas estão participando. 
 

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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Arquivo - Foto tirada no Parque Nacional da Gorongosa mostra moças moçambicanas participando 
de um programa que visa ajudá-las a permanecer na escola por mais tempo e evitar o casamento 

infantil, um problema de longa data em Moçambique (Foto Arquivo Associated Press) 
 

ONU. Moçambique tem uma das taxas 
mais altas de casamento infantil no 
mundo, diz a UNICEF. 
 Os pais moçambicanos que 
dão as meninas no casamento benefi-
ciam-se de um pagamento feito pela 
família do noivo, e também "remove a 
boca para alimentar - uma considera-
ção importante para as famílias que vi-
vem abaixo ou ligeiramente acima da 
linha da pobreza", revela a UNICEF. 
 Um dos objectivos dos clubes 
da Gorongosa é ajudar as raparigas a 
compreender que, uma vez armadas 
com educação, podem procurar os 
mesmos tipos de oportunidades que os 
rapazes. Alguns garotos foram autori-
zados a participar das atcividades do 
clube. 
 A idade legal para o casamento 
no país é de 18 anos, embora possa ser 
16 se os pais derem consentimento. 
Meninas e mulheres jovens são vulne-
ráveis à infecção pelo HIV, e muitas 
mulheres são analfabetas. 
 "As crianças não devem ter fi-
lhos. É perigoso", disse Carr. "Quando 
as mulheres são educadas, toda a socie-
dade se beneficia".■ (Associated 
Press) 

mericano Greg Carr e o governo mo-
çambicano. 
 Grande parte da vida selvagem 
da Gorongosa foi destruída durante a 
guerra civil de quase duas décadas que 
terminou em 1992. O parque encontra-
se numa área da oposição no centro de 
Moçambique, onde as tensões políticas 
levaram a choques esporádicos nos úl-
timos anos. 
 O casamento infantil em todo 
o mundo diminuiu nas últimas déca-
das, mas o progresso tem sido lento, 
segundo  a  agência   das   crianças   da  

 Pode levar uma geração para 
persuadir as comunidades a permitir 
que as meninas permaneçam mais tem-
po na escola do que desistir, casar e dar 
à luz de acordo com os velhos costu-
mes, disse Sousa. Os clubes de meni-
nas, que começaram há dois anos, es-
tão ganhando aceitação depois de con-
versas com líderes locais e outros, dis-
se ela. A ênfase nas meninas faz parte 
de uma campanha mais ampla para res-
taurar a Gorongosa, liderada por uma 
joint venture entre um grupo sem fins 
lucrativos  fundado  pelo  filantropo  a- 
 

O Autarca apresenta novo colunista 

 Beira (O Autarca) – Salomão 
Viagem é o mais novo colunista do O 
Autarca que temos a honra de apresen-
tar na presente edição, com agradeci-
mentos sinceros a sua disponibilidade 
para contribuir na diversificação dos 
temas e conteúdos abordados pelo jor-
nal, cuja principal razão da sua exis-
tência é o estimado leitor, àquem desde 
já convidamos a acompnhar os nossos 
novos desenvolvimentos. 
 Salomão    António     Muressa  
  
 

Viagem, seu nome completo, é um ci-
dadão moçambicano, PhD em Ciências 
Jurídico-Empresariais, pela Universi-
dade de Coimbra, Portugal. É Advoga-
do, Docente da UEM e Agente da Pro-
priedade Industrial. É, igualmente, só-
cio fundador da SV&VIGNY,LDA & 
SALOMÃO VIAGEM – ADVOGA-
DO (Desde 2008). 
 A nova coluna assinada por 
Salomão Viagem é intitulada “Falando 
de Marcas”. Terá  periodicidade  sema- 
 

 
 

Salomão Viagem (PhD), 
o mais novo colunista do O Autarca 

 
nal, as quartas-feiras, começando a 
partir de hoje (19). Será uma rubrica de 
opinião científica, na qual o autor dará 
primazia a abordagem de Marca.■ ® 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

Abrindo o “Falando de Marcas” 

 

 

Com respeito aos que professam outra fé religiosa, 
disse o homem Deus (Jesus Cristo) que: “Ninguém acende 
uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo 
contrário, ela é colocada no lugar adequado e, desse modo, 
brilha para todos” Mateus 5:15, Bíblia Viva.  
 Depois de 17 anos como Agente da Propriedade In-
dustrial, actuando na protecção dos diferentes direitos que a 
constituem e especialmente no domínio das marcas, aliado 
a investigação científica (em Propriedade Industrial-Direito 
de Marcas) que levei à cabo durante quase 5 anos (desde 
2011) com a finalidade de dissertar e apresentar a minha te-
se de doutoramento em Direito na Universidade de Coim-
bra, vi que chegou o momento de (para não incorrer no erro 
de esconder a luz recebida debaixo de uma vasilha, cesto 
ou alqueire) partilhar com a sociedade os humildes conhe-
cimentos teóricos e práticos até aqui adquiridos em matéria 
de marcas; eis a razão da adopção para esta página do título 
“FALANDO DE MARCAS”.  

Pretendo com a presente página, de um modo sim-
ples, apresentar alguns dos mais cruciais aspectos em maté-
ria de marcas para a sociedade em geral e quiçá para quem 
porventura possa ter algum interesse em cultivar por dife-
rentes motivações esta pequena área que é também do saber 
jurídico.      
 Ciente do escasso estudo que se tem desenvolvido 
sobre as marcas a nível nacional, pelo menos até aqui, pre-
tendo com esta página promover e despertar maior atenção 
e interesse no estudo do Direito de Marcas que afinal é uma 
das privilegiadas disciplinas jurídicas da actualidade.   

As marcas em si, constituem um dos maiores ali-
cerces da economia moderna, sem as quais, pode afirmar-se 
que não haveria comércio, isto é, não se compraria nem se 
venderia nada. Por isso, há até marcas cuja força atractiva 
tem penetrado no ser de um significativo universo de con-
sumidores a ponto de serem essas marcas associadas à sa-
tisfação das necessidades cobertas pelos produtos ou servi-
ços que elas assinalam. Então, falemos também das marcas. 

 

Enquanto forem publicados os artigos desta página, 
estarei disposto a interagir com qualquer  dos  leitores  para 
 

eventualidades relacionadas com os temas apresentados ou 
conexos através do endereço electrónico disponibilizado. 
 Espero e faço votos que a página que hoje e aqui a-
bro, seja de algum proveito para os prezados leitores que 
saúdo com elevada estima e consideração.  
 Os meus sinceros e fervorosos agradecimentos a 
Direcção do “O Autarca” que abriu-se ao meu propósito de 
lançar esta página. Bem haja.■ (Salomão Viagem)  

O que é Marca? 
 De acordo com o disposto na alínea i) do artigo 1º 
do Código da Propriedade Industrial de Moçamique, dora-
vante CPIM, aprovado pelo Decreto 47/2015 de 31 de De-
zembro, Marca é: “o sinal distintivo manifestamente visí-
vel, audível ou olfactivo, susceptivel de representação grá-
fica, que permite distinguir produtos ou serviços de uma 
determinada entidade, dos produtos ou serviços de outra 
entidade, composto, nomeadamente, por palavras, incluin-
do nomes de pessoas, desenhos, letras, números, forma do 
produto ou da respectiva embalagem”.  
 Nesta definição legal, encontram-se aspectos que 
carecem de uma análise minunciosa  para que se alcance 
um suficiente entendimento do que é a marca. Com efeito, 
é o que será feito para se atingir esse fim. Cada artigo da 
série que hoje inicia irá trazer ao lume os aspectos que cor-
porizam a definição de marca nos termos do citado disposi-
tivo normativo.  
 1. Sinal distintivo manifestamente visível, audí-
vel ou olfactivo. A marca é de facto um sinal “distintivo”, 
esse sinal pode ser manifestamente visível na medida em 
que possa ser apreendido através das vistas, audível se for 
apreendido através dos ouvidos e olfactivo apreendido a-
través do olfacto. As marcas percepcionadas através da vis-
ta são chamadas a nível da doutrina de “marcas tradicionais 
ou clássicas” ao passo que as percepcionadas pela via au-
ditiva e ou olfactiva são chamadas de “novas marcas” ou 
“marcas não tradicionais”, cuja aceitação (estas últimas) 
em muitos ordenamentos jurídicos não tem sido pacífica 
devido a dificuldades de aferição da sua capacidade  distin- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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tiva e da susceptibilidade de representação gráfica (no pró-
ximo artigo será tratada especialmente a questão da suscep-
tibilidade de representação gráfica).    
 As marcas tradicionais ou clássicas (as visivelmen-
te percepcionadas), assumem os tipos  de: marcas nomina-
tivas, mistas e tridimensionais cujo estudo é feito em sede 
dos tipos de marcas que futuramente será objecto de trata-
     

mento autónomo. 
 No mundo inteiro e em Moçambique em particular, 
em termos de fluxo de registo dos direitos da propriedade 
industrial, a marca ocupa um lugar cimeiro na medida em 
que é dos direitos com maior número de pedidos e registos. 
No entanto, em Moçambique apesar de consagradas no 
CPIM, ainda não foi, até aqui, efectuado nenhum registo de 
marca auditiva-sonora também se diz, e marca olfactiva.■  
 

Grupos financeiros estrangeiros detém 70 por cento 
do sistema bancário moçambicano 
 Maputo (O Autarca) – O Go-
vernador do Banco de Moçambique 
(BM), Rogério Zandamela, revelou na 
manhã desta quarta-feira (19), em Ma-
puto, que setenta por cento do sistema 
bancário moçambicano, composto por 
19 bancos, é detido por grupos finan-
ceiros estrangeiros, e isso traz vanta-
gens, por um lado, para o aumento da 
concorrência, diversidade e disponibi-
lidade de produtos financeiros e, por 
outro, para o desenvolvimento da in-
dústria em termos de tecnologia, pro-
dutos e serviços prestados, bem assim 
para a integração na economia global; 
mas também tem implicações ao nível 
da regulamentação e supervisão bancá-
ria, com destaque para a supervisão 
transfronteiriça. 
  

 

 
to, participação nos colégios de super-
visores, realização de inspecções con-
juntas com outros bancos centrais, as-
sim como a realização de even tos des-
ta natureza.   

 Outro tema da actualidade e de 
grande interesse para os supervisores 
apresentado pelo Governador do BM é 
a cibersegurança, um desafio que surge 
da rápida evolução tecnológica e da 
globalização da economia, registadas 
nas últimas décadas.■ (Redacção) 
 
 

 Rogério Zandamela que falava 
na abertura do 5º Encontro de Super-
visão dos Bancos Centrais da CPLP, 
que decorre em Maputo, desde esta 
quarta até sexta-feira próxima (21), re-
feriu que no quadro legal moçambica-
no, a supervisão transfronteiriça é uma 
realidade que consiste no estabeleci-
mento de memorandos de  entendimen- 
 

 

Rua Correia de Brito – Prédio Megaza – 1º Andar – Cell: +258 850325542 – E-mail: aecops@gmail.com 

C O N V I T E 
 

Por ocasião da visita de trabalho de Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos à 
província de Sofala, entre os dias 18 e 20 de Setembro corrente, o Conselho de Direcção da AECOPS – Associação dos 
Empreiteiros de Construção Civil e Obras Públicas de Sofala – convida a todos os empreiteiros da província de Sofala 
(filiados e não filiados a AECOPS), para um encontro com Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, que terá lugar no salão nobre da Associação Comercial da Beira (ACB), hoje, quarta-feira, dia 19 de 
Setembro de 2018, pelas 18:00 horas. 

 

Beira, aos 18 de Setemebro de 2018 
O Presidente da AECOPS 
Mário da Cruz de Amaral 
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Arrancaram hoje as obras de melhoramento da EN1- 
troço Inchope – Caia 

 
 

gostinho do Rosário já havia prometido 
o início no segundo semestre do ano 
em curso da reparação de emergência 
dos troços críticos da  EN-1,  que  além  

de Inchope  –  Gorongosa  –  Caia,  em 
Sofala, inclui-se Pambara – Rio Save, 
na província de Inhambane. 
 

 A EN-1 é a principal rodovia 
do país, que permite a ligação entre o 
norte, centro e sul.■ (Redacção) 
 

 

 Inchope (O Autarca) – Ar-
rancaram na manhã desta quarta-feira 
(19) as obras de melhoramento do tro-
ço crítico da Estrada Nacional Nº Um 
(RN-1) – Inchope – Caia, na província 
de Sofala, numa extensão de 283 quiló-
metros. 
 A cerimónia que simboliza o 
arranque dos trabalhos decorreu na lo-
calidade de Nhamaze, posto adminis-
trativo de Canda, no distrito de Goron-
gosa, tendo sido testemunhada pelo 
Ministro das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos, João Osvaldo 
Machatine, de visita a província de So-
fala desde ontem, terça-feira (18). 
 Avaliadas em cerca de 20 mi-
lhões de dólares norte americanos dis-
ponibilizados pelo Govero moçambica-
no, as as obras serão executadas no 
prazo de um ano por duas empresas, 
nomeadamente a Sinohydro Corpora-
tion Limited e Anhui Foreign Econo-
mic Corporation, que terão a fiscaliza-
ção da empresa Consultec Consultores 
Associados Lda. 
 Segundo apurou O Autarca, as 
obras consistirão no tapamento de bu-
racos, reparação e estabilização da sub-
base, aplicação de revestimnto superfi-
cial duplo e colocação da sinalização 
horizontal. 
 Em Maio último, o Governo 
através do Primeiro-Ministro Carlos A- 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 O médico luso Fialho de Almeida 
(1857-1911), na sua crónica ilustrativa dos 
Costumes Portugueses oitocentistas, redige 
num estilo irónico e “cáustico,” mas ao mes-
mo tempo revelador dos aspectos culturais 
da sociedade lisboeta de 1888, em que vivia. 
Eram os tempos pós-abolição da escravatura 
definitiva em Portugal, de 1876. Tinham-se 
passado doze anos.  
    A concepção cultural nas elites inte-
lectuais e no imaginário colectivo português, 
e grosso modo europeu, era o de considerar 
o africano como mentalmente incapaz de ser 
“educado” devido a pressupostos antropoló-
gicos (de então). Aliás, Oliveira Martins ten-
ta demonstrar-nos que «Há decerto, e abun-
dam os documentos que nos mostram no ne-
gro um tipo antropològicamente inferior, 
não raro próximo do antropóide, e bem pou-
co digno do nome de homem.» (Martins 
1880/1953, 262).  
    Ora esses considerandos tidos por 
científicos nos finais do século  XIX,  a  que 

nem Oliveira Martins escapou, marcariam 
irremediavelmente como estigma futuro, as 
concepções vindouras coloniais. Sobrevive-
riam, no pós-colonial e seguintes eras, nas a-
titudes do quotidiano em todos os sectores 
da sociedade portuguesa, ainda que muitas 
vezes disfarçadas de manifestações de con-
vívio cultural, na comensalidade e nas festas 
e bailes tropicais, e na política.  
    No entanto, o ‘vírus’ da conotação his-
tórica do africano à escravidão, à inferiori-
dade intelectual, permanece, para além das 
boas vontades, umas sinceras, outras pater-
nalistas travestidas de saudosismos colo-
niais, na Comunicação e Cultura. Aspectos 
de preconceito no Folclore Português deixa-
ram-nos pistas paradigmáticas. Sem muitos 
se darem conta é uma das bases do racismo 

que se tornou viral ao longo dos séculos. 
[Vide anexo excerto “dança do pretinho” 
do rancho folclórico de Carrêço (Viana do 
Castelo)]■Dialogando: KM©  

(CONTINUA)  
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2ª Parte 

MERCADO DE ESCRAVOS – SÉCULOS XV a XIX 
LAGOS a LISBOA (PORTUGAL) 

 ESCLAVAGISMO – IMPÉRIO – COLONIALISMO  
COMPLEXOS de SUPERIORIDADE e INFERIORIDADE 

RACISMO: ESTEREÓTIPO ÓBVIO                                          
NO FOLCLORE PORTUGUÊS. 

O prêto é rei dos bichos (bis) Imperador dos macacos; á á á á á á   
– Não posso levar àvante (bis) O prêto calçar sapatos. á á á á á á 

  


