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 Ano XIX – Nº 3584 – Quarta-feira, 07 de Novembro de 2018 

 

  

Clube de Golfe da Beira: Assembleia Geral 
reconhece feitos da actual Direcção 
 

 
 

  Beira (O Autarca) – Os mem-
bros do Clube de Golfe da Beira 
(CGB), reunidos em Assembleia Geral 
Ordinária na tarde da última sexta-feira 
(02Nov2018), foram unânimes em re-
conhecer o progresso na agremião fru-
to do melhor desempenho da actual Di-
recção presidida por Félix Machado. 
 

 No informe apresentado a As-
sembleia, Félix Machado destacou a 
regularização do terreno onde se práti-
ca golfe a favor do Clube de Golfe da 
Beira e tendo enaltecido a colaboração 
do Presidente do Conselho Municipal 
da Beira, o Eng. Daviz Simango, na a-
tribuição do DUAT. 
 

 Neste ponto a Direção do clu-
be deu o devido esclarecimento e de 
forma detalhada (apresentando toda a 
documentação), porque  havia  necessi- 
 

 
  

Frase: 
A pior decepção é aquela que vem de pessoas que moravam no seu coração, 
pessoas nas quais você faria qualquer coisa... Pessoas que você achava que se 
importavam... Mas a vida é assim, decepcionando e ensinando...■ 
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UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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dade de se dar a explicação clara em 
virtude de ter existido rumores, vindo 
de alguns sócios, que atentavam a boa 
imagem do clube, isto é, pelo descon-
hecimento dos factos e da história do 
próprio clube.   

 Um outro aspecto salientado 
no informe do presidente Félix Macha-
do é o facto de o clube ter conseguido 
consolidar nos últimos tempos a reali-
zação de torneios regulares, uma média 
de dois eventos mensais, fruto da atrac-
ção e diversificação de entidades par-
ceiras.   

 Fernando Pinho, Director Pro-
vincial da Juventude e Desportos de 
Sofala, presente na qualidade de convi-
dado criticou a postura do Vice-Presi-
dente da Mesa da Assembleia-Geral, 
considerando que o mesmo estava a 
chamar a si o protagonismo de dirigir a 
reunião, questionando e propondo pon-
tos (quase em número de 14 e que 
prontamente foram esclarecidos pela 
Direcção) que demonstravam clara-
mente uma afrontação a Direcção do 
clube, aconselhando que isso não fazia 
sentido. “Essa é uma Assembleia-Geral 
e confesso que nunca vi na vida a mesa 
da Assembleia-Geral estar contra ou 
mesmo questionando a sua própria Di-
recção”. 
 Importa salientar a sábia orien-
tação da reunião pelo Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, Orlando 
Belo, que moderou o encontro de for-
ma extraordinária, mantendo sempre 
presente a disciplina e equilíbrio neces-
sários para que o mesmo decorresse 
sem agitação e lograsse os objectivos 
pelos quais foi convocado, facto que 
foi unanimamente congratulado enalte- 
 
 

Vice-Presidente da Mesa da Assemble- 
ia-Geral, Francisco Ivo, os associados 
concordaram a instituição de estatuto 
de sócios honorários a ser atribuído à-
queles membros que durante a vida do 
clube deram grandes apoios para a sua 
manutenção.  
 Ficou ainda aprovado que a ac-
tual Direcção e junto com os represen-
tantes do Clube de Golfe da Polana 
(Maputo) irá representar o Clube na 
Comissão instaladora da Federação 
Moçambicana de Golfe. 
 No final, o relatório de activi-
dades, contas e todos os pontos presen-
tes na Assembleia foram esclarecidos e 
aprovados por unânimidade e a Direc-
ção do clube recebeu mais uma vez o 
aval de prosseguir o trabalho que vem 
desenvolvendo para o crescimento da 
colectividade.■ (Chabane Falume) 
  

cido por todos os presentes. 
 Ricardo Portugal, um dos vete-
ranos sócios do Clube de Golfe da Bei-
ra e representante do Conselho Nacio-
nal do Desporto em Sofala, tomou a 
palavra e dentre vários pontos constru-
tivos apresentados, enalteceu o grande 
ganho alcançado pelo clube na nego-
ciação e afirmou de viva voz que pe-
rante a explicação do Presidente “eu ti-
ro o chapéu a actual Direcção”. 
 Ricardo Portugal frisou ainda a 
importância dos sócios participarem no 
dia-a-dia da vida do clube e não ficar a 
espera somente de convocação de reu-
niões da Assembleia Geral para criti-
car, e reiterou o seu voto de confiança 
a actual Direcção que considera estar a 
fazer muito em prol do desenvolvimen-
to da agremiação.   
 Entretanto,   sob   proposta   do  
 

Golfista sul africano destaca 
performance do CGB 

 Beira (O Autarca) – O golfis-
ta sul africano Rod Gonçalves, um in-
fluente empresário da cadeia de logís-
tica global, ligado a firma Acess 
World, baseada na África do Sul, que 
participou do Torneio Internacional de 
Golfe promovido pela Cornelder de 
Moçambique, a duas semanas, na cida-
de da Beira, destacou a perfomance do 
Clube de Golfe da Beira, chegando a 
comparar com os principais campos da 
região e elogiou o empenho e a orga-
nização da presidência da colectivida-
de.   

 Disse ter sido muito bom jogar  

 
 

no campo do Clube de Golfe da Beira, 
com registo de importantes melhorias   
e, sobretudo, ter participado da festa da 
Cornelder de Moçambique, alusiva ao 
vigésimo aniversário da sua criação.■ 
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Cornelder de Moçambique oferece ponteca ao Clube 
de Golfe da Beira 
 

 
 

 

 Beira (O Autarca) – O Clube 
de Golfe da Beira (CGB) ganhou uma 
nova ponteca que irá facilitar a mobili-
dade dos atletas durante os jogos e trei-
nos na atravessia dos riachos naturais e 
artificiais criados ao longo do campo  
que permitem a drenagem das águas 
pluviais que, quando em excesso, ge-
ralmente em épocas chuvosas, deixam 
o recinto alagado, chegando algumas 
vezes a torná-lo impraticável para a 
modalidade. 
 A nova ponteca cuja constru-
ção foi financiada pela empresa Cor-
nelder de Moçambique, operadora do 
Porto da Beira, a sua entrega ao Clube 
de Golfe da Beira coincidiu no dia da 
realização do Torneio Internacional de 
Golfe (26Out18) alusivo as comemora-
ções do Vigésimo Aniversário da con-
cessionária portuária. 
 É uma ponteca construída de 
betão e material metálico, cuja arqui-
tectura e acabamentos vieram conferir 
uma imagem mais apreciável ao campo 
do Clube de Golfe da Beira. 
 Segundo referiu Miguel de 
Jenga, Director Comercial da Cornel-
der de Moçambique, trata-se de mais 
uma obra de responsabilidade social 
corporativa, desta feita para a melhoria 
do ambiente da prática do golfe na ci-
dade da Beira. 
 A Cornelder de Moçambique é 
uma das principais empresas parceiras 
do Clube de Golfe da Beira. 
 O Secretário-Geral do Clube 
de Golfe da Beira, Almeida Ivo, enal-
teceu a Cornelder de Moçambique pela 
iniciativa e afirmou que o campo de 
golfe da Beira necessita de mais infra-
estruras semelhantes a ora recebida.■ 
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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 última parte da “disposição rainha” em matéria 
de marca (artigo 1º alínea i) do Decreto 47/2015 de 31 de 
Dezembro, Código da Propriedade Industrial de Moçambi-
que (CPIM)) faz-nos saber que a marca é o sinal: “… com-
posto, nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de 
pessoas, desenhos, letras, números, forma do produto 
ou da respectiva embalagem”.   
  Esta última parte da disposição em estudo, versa 
exclusivamente sobre a composição da marca, o que resulta 
nos respectivos tipos. Assim, através das hipotéticas com-
posições apresentadas no artigo, podemos descortinar os 
seguintes tipos de marcas: marcas nominativas (compostas 
nomeadamente, por palavras, incluindo nomes de pessoas), 
figurativas (desenhos), alfanuméricas (de letras e números) 
e de forma ou tridimensional (forma do produto ou da res-
pectiva embalagem). 
 As marcas nominativas são normalmente compos-
tas por nomes ou expressões textuais passiveis de leitura 
ainda que esses nomes ou expressões por vezes sejam in-
correcta ou arbitrariamente constituídas. As marcas figura-
tivas privilegiam na sua composição, figuras ou desenhos 
de qualquer tipo cuja razão da sua adopção nem sempre é 
do conhecimento do público às vê. As marcas alfanuméri-
cas são compostas por letras (individualizadas ou com al-
gumas combinações) ou números (individualizados ou com 
algumas combinações). Embora não expresso no artigo que 
estamos a examinar, tem se revelado entre estes tipos as 
marcas mistas que são compostas pela combinação de ele-
mentos nominativos, figurativos e ou alfanuméricos.  
 Há, no entanto, quem, como (o respeitado Profes-
sor espanhol em matéria de marcas, diga-se também, refe-
rência obrigatória) FERNANDEZ NÒVOA, entende que 
tanto as marcas nominativas como as figurativas são mar-
cas gráficas o que por extensão, no nosso ver, incluiria i- 
gualmente as marcas alfanuméricas. Porque não nos propu-
semos neste FALANDO DE MARCAS a apresentar o estu- 
 

do crítico sobre as marcas mas partilhar os seus pressupos-
tos gerais e básicos, deixaremos ao critério do estimado lei-
tor a análise do posicionamento deste conceituado profes-
sor partindo do entendimento do que é “gráfico”.  
 Por fim temos a marca de forma ou tridimensional 
que se apresenta sob três dimensões-comprimento, largura 
e altura ou volume, exemplo clássico é o da garrafa de co-
ca-cola.    
 Para fechar esta série de artigos sobre “o que é 
marca”, no próximo trataremos especialmente da marca de 
forma ou tridimensional dado o seu reduzido conhecimento 
pelo público (pelo menos teoricamente) face as outras aqui 
apresentadas.■ 
 

Jornalismo moçambicano 
de luto 
 Maputo (O Au-
tarca) – O conceituado 
jornalista moçambicano E-
zequiel Mavota faleceu as 
primeiras horas da manhã 
desta quarta-feira, em Ma-
puto, vitima de doença. 
 Reagindo a ocor-
rência, o Secretário-Geral 
do Sindicato Nacional dos 
Jornalistas (SNJ), Eduardo 
Constantino, afirmou ao O 
Autarca que o desapareci-
mento físico do Ezequiel 
Mavota deixa uma grande 
lacuna na comunicação so-
cial moçambicana, sublin-
hando  que  Mavota foi um  

profissional que se dedi-
cou muito pela informação 
moçambicana, particular-
mente para o engrandeci-
mento do Sindicato Nacio-
nal dos Jornalistas. Eze-
quiel Mavota foi membro 
fundador do SNJ e inte-
grou os órgãos de direcção 
do mesmo, além de ter o-
cupado vários cargos de 
direcção. “Perdemos um 
grande camarada, um 
grande defensor da causa 
da liberdade de imprensa 
em Moçambique. Por isso 
estamos de luto” – decla-
rou Eduardo Constantino, 
Secretário-Geral do Sindi-
cato dos Jornalistas”.■ (R)    
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– “É impressionante saber que centenas de mi-
lhões de dólares são pagos anualmente em a-
cordos judiciais para vítimas de brutalidade 
policial ou má conduta – e esses milhões são 
pagos pelos contribuintes. Com efeito, invo-
luntariamente, não de todo inocentemente, to-
dos nós estamos apoiando a brutalidade po-
licial e a má conduta”. (1)  
 Numa outra entrevista, muito recente 
(de 2015), a mesma escritora afirma:  
 – “Se você estiver atento à vida ameri-
cana, estas coisas acontecem a toda a hora”. 
(2) 
 Entre a data da publicação de ‘SE ESTA 
RUA FALASSE – 1974’, e os referidos teste-
munhos de Joyce Carol Oates, recentes, de 
2015, medeiam 41 anos, quase meio-século. E 
parece que ainda nada evoluiu para melhor, 
nos comportamentos da polícia – ou seja, de 
grande parte das consciências. (…) ■ MY-
RIAM JUBILOT.  

 

(Professora formada em Românicas. Poetisa, 
Contista e Ensaísta, com obra publicada e citada)  

 

 (…) Quanto ao racismo nos EEUU re-
cordo o testemunho de Joyce Carol Oates, i-
gualmente romancista estadunidense (nascida 
em 1938), numa entrevista de 2015, onde co-
meça por propor uma questão que divide em 
dois tópicos:  
 (1. A população “branca” não se aperce-
be dos comportamentos devidos ao seu próprio 
racismo):  
 – “O racismo branco é uma espécie de 
nuvem tóxica que se espalha sobre o nosso 
país, invisível para muitos ou para a maioria 
dos cidadãos de pele branca, mas terrivelmen-
te visível para os negros e morenos?”  
 (2. Qual o efeito da passividade dos 
“brancos” em relação ao racismo que prati-
cam?) 
 – “Podemos acreditar - com razão - que 
não somos racistas; mas a nossa passividade 
ou indiferença ao racismo dos outros torna-nos 
seus facilitadores?” 
 Para depois desenvolver o seu testemun-
ho de que essa passividade reforça  o  racismo: 
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