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Jornal ‘O Autarca’
perfaz 21 anos de caminhada

2020 – 22 ANOS DE PERCURSO INFORMATIVO
Beira (O Autarca) – O Jornal ‘O Autarca’ celebra hoje dia 10 de Junho 2020, o 22º aniversário da sua
fundação em 10.06.1998. Duas décadas e dois anos ao serviço da Beira, de Sofala e do País real, Moçambique, a partir do “Chiveve”, Aruangua, na Baia de Manzanzane, na foz do Rio Púnguè. Muito esforço e sacrifício, e sobrevivência a alguns ciclones e pandemias para prossecução dos objectivos de informar a comunidade e contribuir com mais-valia cultural. ‘O Autarca,’ o Jornal de primeira linha da
Beira. Cumpre-nos saudar à todos quanto tem contribuído para a sobrevivência do Jornal.(Redacção)
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Estranho que pareça, Nelinho nega conhecer o caso
da detenção de dois jornalistas na cidade da Beira
Beira (O Autarca) – Em vários círculos de opinião, o caso da detenção de dois jornalistas na cidade da
Beira está a ser considerado estranho.
Primeiro o exagerado número de 12 agentes policiais destacados para deter
dois jovens jornalistas indefesos e supostamente inocentes. “É incrivel e eles gozam da presunção de inocência.
A sua detenção pode ter sido exagerada. São pessoas altamente identificáveis e analisando a quantia irrisória em
questão, a detenção deles não devia ter
ocorrido. Acho que foi uma cena premeditada e a esperamos que Justiça
que nós confiamos esclareça melhor o
caso” – Rodriguês Luís, Presidente do
MISA em Sofala, em contacto com O
Autarca.
O Autarca apurou que os jornalistas Jorge Malangaze e Arsénio Sebastião estarão presentes hoje em Tribunal para a legalização da prisão. E, o
Advogado Joaquim Tesoura, que assiste os dois jornalistas, não tem dúvidas
que eles serão imeditamente restituídos
à liberdade, tanto mediante fixação e
consequente pagamento de caução ou
por termo de identidade, uma decisão
que caberá o Juíz tomar. No entanto, o
Advogado manifestou preocupação ao
O Autarca pela demora que se regista
no envio do processo ao Tribunal por
parte do Gabinete Provincial de Combate a Corrupção. “Espero que eles tramitem aida hoje para acelerar o processso e evitar o constrangimento em
curso”.
O Secretário Provincial do
Sindicato Nacional de Jornalistas - SNJ

Jorge Malangaze (a esquerda) e Arsénio
Sebastião, os dois jornalistas detidos na
cidade da Beira por alegada corrupção

Paulo Maduco entende que não é comum ter logo dois jornalistas presos.
“Isso cria uma imagem negativa à classe, mas também o facto de terem sido
logo dois jornalistas também cria uma
percepção de perseguição. Isso pode se
confundir com o impedimento do exercício da profissão de jornalista e isso
fere automaticamente com a liberdade
de imprensa”.
Mas o que torna o caso mais
estranho ainda é o facto de a pessoa
mencionada como tendo sido denunciante nega categoricamente conhecer
o caso da detenção dos dois jornalistas.
Vária informação veiculada associa o nome de Nelinho, um proeminente empresário da cidade da Beira e
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Deputado da Assembleia da República
na presente Legislatura, eleito pelo círculo de Sofala através da lista da Frelimo, como tendo sido a pessoa que denunciou os dois jornalistas.
Estão a falar de mim sobre o
que? O que aconteceu? Eu estou em
Chimoio, estou agora a caminho da
Beira. Mas eu mando prender alguém
mesmo? Não tenho informação nenhuma até agora” – reagiu Nelinho quando
abordado pela nossa reportagem.
Insistimos ao Nelinho se não
tem de facto relação pessoal com este
caso, e a resposta negativa foi repetida
várias vezes: Não, não, não, não.
“As pessoas vão sempre falar… até para arranjar um bode espiatório e se calhar desta vez arranjaram a
mim. Não sei de nada… eu estou neste
momento a sair de Chimoio a caminho
da Beira”.
Com este cenário fica complicado perceber o que de facto aconteceu, esperando-se que seja o Tribunal a
encontrar o melhor esclarecimento. Até
porque de início, nas redes sociais, a
detenção dos dois jornalistas chegou a
ser relacionada com proprietários de
estabelecimento diferente que não tem
nada a ver com o Nelinho.
O caso de violação do Decreto
Presidencial por um estabelecimento
de restauração e diversão mais badalado na imprensa nos últimos dias refere
ao Complexo Oceana, detido por investtidores de nacionalidade chinesa e
não se conhece publicamente o caso de
Monte Verde, que é propriedade de
Nelinho.■ (Redacção)
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
(sviagem@svevigny.com)

As marcas segundo a qualidade dos
respectivos titulares – 3
de produção e comercialização de um serviço.
2.1. 2 Marcas de serviços33
Na trilogia marcas de produtos, marca de comércio34 e marca de serviços, (as últimas são as mais recentes),
introduzidas nas legislações modernas nos últimos anos através dos instrumentos internacionais atinentes a marca,
mormente com o Acordo de Nice de 15 de Junho de 1957,
a Convenção da União de Paris, no seu texto de Lisboa
(1958), na qual foram inseridas normas que passaram a acomodar este novo tipo de sinal distintivo, em particular o
artigo 6 sexies que obrigava aos países da união a protegerem a marca de serviços ou a providenciarem a possibilidade do seu registo.
Foi nos Estados Unidos da América através do
Lanham Act de 5 de Junho de 1946, movido pela evolução
do Direito de Marcas que surgiu a marca de serviços 35
A introdução da marca de serviço constitui um tertiun genius em relação a mais antiga dicotomia que se referia a marca de fábrica e marca de comércio, veio estender a
noção de produtos, sabido que estes podem ser materiais e
imateriais36.
As marcas de serviço assinalam “as actividades”37
do chamado sector terciário38, como por exemplo: agências
de viagens e de publicidade, bancos, seguradoras, hotéis,
empresas de radiodifusão, televisão, transportadoras, construção civil e imobiliária39.
CASANOVA40 fez notar que o somatório das três
categorias fundamentais de marcas, respectivamente de
produtos de comércio e de serviços constituem o ponto de
referência dos signos distintivos de comércio.
Em Portugal, país com o qual a nossa história do
Direito está ligada, as marcas de serviço começaram por ser
reguladas através do Decreto- Lei 176/ 80, de 30 de Maio41.
A marca de serviços diferencia-se estruturalmente
da marca de fábrica e da marca de comércio pelo facto de
esta contradistinguir uma actividade não de produção e ou
comercialização de produtos materiais, mas uma actividade

A marca de serviço, de per si, não é aposta a um
produto material, pode muito facilmente consistir em um
signo acústico, por exemplo, som que contradistingue uma
certa estação radiofónica ou televisiva; pela sua forma normal de uso, coloca-se na essência no produto que o suporta,
o seu uso implica necessariamente o meio publicitário. Por
outro lado, tem- se colocado a marca de serviço sobre o domicílio da pessoa que presta o serviço ou o bem usado para
o prestar42.
A marca de serviços não se deve confundir com a
firma, pois a firma nos termos do disposto no artigo 18º do
Código Comercial de Moçambique é o nome comercial pelo qual o empresário é designadodo no exercício das suas
funções, todavia a marca de serviços contradistingue de
forma unitária um complexo de actividades da empresa.
Não se deve igualmente confundir a marca de serviço com a insígnia de estabelecimento pois esta identifica
e distingue um estabelecimento comercial de outro, ao passo que a marca de serviço, distingue os serviços de uma
pessoa dos serviços de outra.■
33
Em Portugal, uma das mais antigas exposições sobre este tema foi
desenvolvida por PINTO COELHO, Marcas de Serviço, RLJ, ano 91.º ( 19581959), pp. 268 ss.
34
A terminologia legislativa italiana chama à essa trilogia de “marcas de
empresa”, v. CASANOVA, Impresa…ob. cit., p. 464.
35
V. BRAUN, António, Précis des Marques, 3ª ed., Maison Larcier, Bruxellas,
1995, p. 195, cita para mais desenvolvimentos históricos, nesta página, na nota
17, E. FLEURY, Les marques de services, principalmente en droit suisse et
americain, Laussanne, 1959; VAN BUNNEN, pp. 154 et 155; Actes de Lisbonne,
p. 621.
36
V. MANGINI, IL Marchio…ob. cit., p. 186; por seu turno, nesta página na nota
82, cita MALINVERNO , II marchio di servizio, in Riv.dir. ind., 1977, p. 76. V.
Tb., COUTINHO DE ABREU, Curso…últ. ob. cit., p. 354, nota 882.
37
V. artigo 225º al. c) do CPI português. Quanto a nós em Moçambique, ainda
não temos uma regulamentação sobre as marcas de um modo geral, ou uma
disposição similar à citada, que se debruce a conceituar os três principais tipos de
marca, ( industriais, comerciais e de serviços).
38
Cfr. COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., p. 365.
39
Idem, p. 365.
40
Desenvolvidamente. Impresa…ob.cit., p. 464. “Ai marchi di fabrica, d origine o
di commercio si affianano oggi i marchi di servizio” Desenvolve ainda na nota 1
da citada página 464, “ I marchi di fabbrica e de origene attegono al settore della
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distribuzione ( industriale, artigianale ed agricola), mentre i marchi di commercioche storicamente , rappresentano una estensione del marchio di fabbrica –
ineriscono al settore della distribuzzione. Ai marchio de fabbrica e d origene ed ai
marchio di commercio si è ora aggiunta come è detto nel testo, una terza
categoria, quella dei marchio di servizio. A queste tre categorie fondamentali di
marchi, in relazione al prodotto, alla merce od al servizio-che, respectivamente,
costituscono il punto di referimento del segno distintivo –si. Cosi, nell ambitodei
marchi di fabbrica, si hanno i marchi accompagnanti destinati ad indicare la
matéria-prima impiegata. Sono impressi sul prodotto finito, accanto al marchio di
fabbrica vero e próprio. Cfr. ROTIGER, II marchio accompagnante, in “Riv,
dir.ind.”, 1963, I, pag.376. Nell ambito dei marchi di commercio, si hanno invece,
I marchi di distribuzione, propri dei grandi magazine e dei supermercati. Infine
ineriscono sostanzialmente ai marchi di srevizio, i marchi di tratamento che

indicano un procedimento speciale al quale un prodotto è stato sotoposto, ad es.
Per impedirei l restringimento di un tessuto o per la tintura di esso. Per i machi di
servizio, in generale, non tutte le regole, riguardante le alter due categorie
tradizionali, possono trevare aplicazione. In uno studio (Note sui marchi di
servizio). di prossima pubblicazione, il Sideri rileva che l estensione ai servizi
comporta una evoluzione nello stesso concetto di marchio, perche, per su natura,
la prestazione di un servizio non è materialmente isolabile, onde non appare
possibile L impressione materiale diretta del marchio sulla entità identificata”.
41

V. NOGUEIRA SERENS, Sobre a Teoria da Diluição…ob. cit., p. 263,
COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., pp. 354 e 355, nota 882.

42
V. DI CATALDI, I Signi….ob. cit., p.146, VANZETTI, e DI CATALDO,
Manuale di Diritto Industriale, 6ª ed., Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 223-226.

Cabotagem marítima é relançada hoje no país
Maputo (O Autarca) – Será
relançado esta manhã no país o serviço
de cabotagem marítima, numa cerimónia a ser orientada pelo Presidente da
República, Filipe Jacinto Nyusi, que irá decorrer no Porto de Maputo.
O projecto de revitalização do
transporte marítimo interno de mercadorias é uma iniciativa do Governo
moçambicano, inscrita no Programa
Quinquenal do Governo (2020 -2024),
com o objectivo de reduzir os custos de
transporte de mercadorias no país e a

consequente redução dos preços ao

consumidor final. (Redacção)

LAM adia reinício de voos entre Maputo e Lisboa
Maputo (O Autarca) – A LAM
– Linhas Aéreas de Moçambique, S.A.
anunciou o adiamento dos voos entre
Maputo e Lisboa para uma data por estabelecer oportunamente. Inicialmente,
o reínicio estava previsto para 02 de
Junho corrente.
Segundo um comunicado da
LAM, o impacto da covid-19 nas economias e consequentemente no tráfego
nesta rota, põe em questão os dados
com que a empresa trabalhou no passado e que serviram de base para concepção da operação.
Refere ainda que as previsões
do tráfego pós covid-19 dependem de

decisões que serão emanadas no devido tempo, pelos respectivos países.
“Assim que as condições forem comunicadas e inteiremo-nos da
resposta do mercado, a LAM retomará
o projecto da ligação aérea entre Ma-

puto e Lisboa e comunicará prontamente ao mercado.
A LAM está ciente da importância e urgência do restabelecimento
desta rota que torna Moçambique e
Portugal mais próximos”.■ (R)
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