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Ministério dos Transportes e Comunicações solidário 
com a Beira 
 
 
 Beira (O Autarca) – Iniciou 
na manhã de hoje, quarta-feira (12JUN 
19), na cidade da Beira, o XXXVII 
Conselho Coordenador do Ministério 
dos Transportes e Comunicações 
(MTC), com a duração de três dias, es-
sencialmente orientada para a elabora-
ção do Programa Quinquenal do Go-
verno (2019 – 2024). 
 

 O presente conselho que de-
corre sob o lema “Transportes, Comu-
nicações e Meteorologia Dinamizando 
o  Desenvolvimento  Económico  e So- 
  

 

 

cial do País”, é o último no presente ci-
clo governativo que termina com a rea- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/06/2019 

Compra Venda Moeda País 

69.83 71.21 EUR UE 

61.6 62.81 USD EUA 

4.2 4.28 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

PENSAMENTO DO DIA 
Eu não quero que diga mal de Mugabe. Como não quero que diga mal do 
malogrado Samora Machel. Quero apenas que ache que foram 
brilhantes libertadores dos seus povos, mas não ídolos. Um ídolo é a 
imagem dum Deus, que nos devemos propor seguir, imitar, tentar igualar – 
José Ribeiro Soares  
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lização das eleições gerais de 15 de 
Outubro próximo. 
 Na abertura do encontro, o Mi-
nistro dos Transportes e Comunica-
ções, Engº. Carlos Alberto Fortes Mes-
quita, lembrou que a reunião decorre 
numa altura em que Moçambique está 
a reerguer-se dos danos causados pelos 
ciclones Idai e Keneth, que devastaram 
a zona centro e norte do país, semean-
do luto e dor, para além de destruição 
de património público e privado.  
 “A escolha da cidade da Beira 
como anfitriã deste conselho coordena-
dor, deveu-se, em grande medida, à ne-
cessidade de os dirigentes e demais 
quadros do sector tomarem contacto 
directo com o impacto do ciclone Idai 
que arrasou esta cidade, bem como dar 
o seu contributo para a reconstrução 
rápida das infra-estruturas locais no ge-
ral e do sector, em especial, afectadas 
por esta calamidade natural”. 
 Carlos Mesquita sublinhou que 
no sector dos Transportes e Comunica-
ções, os ciclones (Idai e Keneth) dis-
truiram infra-estruturas portuárias, fer-
roviárias, de telecomunicações, esta-
ções de correios, edifícios administrati-
vos e de habitação, entre outros bens. 
 “A reparação destes danos vai 
demandar esforços adicionais para o 
sector que passarão pela  mobilização 
de recursos junto aos parceiros e po-
tenciais financiadores, devendo ser o-
peracionalizados mecanismos necessá-
rios para a mobilização destes recur-
sos”. 
 

Sector dos Transportes e 
Comunicações cresceu 8% em 2018 
 Numa outra abordagem, o Mi-
nistro Carlos Mesquita referiu que, em 
2018, o o sector dos Transportes e Co-
municações cresceu 8%, não obstante a 
conjuntura nacional e internacional e 
as calamidades naturais que assolaram 
o   país   no  início  do  ano  económico 

 
 

 

Carlos Mesquita, Ministro dos Transportes e 
Comunicações de Moçambique 

2018. 
 “No que ao desempenho de ca-
da ramo de actividade diz respeito, as-
sinalamos com satisfação o crescimen-
to significativo do tráfego de passagei-
ros com 9.5%, influenciado positiva-
mente por todos os ramos, nomeada-
mente o transporte ferroviário, com 
30.7%, rodoviário, com 8.9%, aéreo, 
com 16% e o marítimo com 10.9%.” 
 Explicou que o crescimento 
positivo no transporte de passageiros 
registado no ano passado deveu-se es-
sencialmente ao impacto dos projectos 
estratégicos que o ministério tem vindo 
a implementar no ramo rodoviário, fer-
roviário e aéreo. 
 

Faz sentido a realização do 
encontro na Beira 

 Beira (O Autarca) – Reagin-
do a realização, na Beira, do XXXVII 
Conselho Coordenador do Ministério 
dos Transportes e Comunicações e o 
argumento do respectivo titular da pas-
ta sobre a escolha do local, o Vereador 
do Conselho Municipal da Beira para a 
área de Cooperação Institucional, José 
Manuel, afirmou categoricamente que 
“faz sentido a realização do encontro 
na Beira”. 
 “Diríamos que o XXXVII 
Conselho Coordenador do Ministério 
dos Transportes e Comunicações teria 
que acontecer em qualquer lugar, mas 
ao escolher-se Beira entendemos que é 
uma manifestação de fazer acontecer o 
encontro na zona que faz comprometer 
o plano do governo, porque os estragos 
do Idai vão exigir acções acrescidas”. 
 O Vereador do Município da 
Beira afirmou que esta urbe é um  local 
 

onde os vestígios do comprometimento 
do Ministério de Transportes e Comu-
nicações para acrescer  esforços para 
aumentar sinenergias de modo a alcan-
çar o programa quinquenal do governo 
faz sentido.  
 “O Ministério dos Transportes 
e Comunicações escolheu a Beira, que 
é o terreno adequado para se discutir 
aspectos que tem muito haver com a 
retrogressão no cumprimento do pro-
grama quinquenal do governo por cau-
sa dos fenómenos nefastos da nature-
za”. 
 Refira-se que a cidade da Bei-
ra, o epicentro do cliclone tropical Idai, 
é uma importante região de desenvol-
vimento das actividades do sector dos 
Transportes e Comunicações, desta-
cando-se o porto Índico, o corredor re-
gional e o Aeroporto Internacional da 
Beira que serve de importante base de 
actividades logísticas e promoção do 
turismo no centro do país.■ 
 

 

 

LEIA E DIVULGUE O AUTARCA 
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

Marcas coletivas e marcas de garantia, 
denominações de origem e indicações geográficas - 16/21 
 

 

 

 Voltando às marcas coletivas. A marca coletiva 
não pode ser confundida com os labels, estas “marcas ope-
rárias ou labels” servem para assinalar que os produtos dis-
tinguidos com aquelas resultam do trabalho sindical organi-
zado em certas condições86. 
 Em Portugal, a inclusão destes sinais no domínio 
das marcas, mais especificamente no âmbito das marcas co-
letivas, foi vivamente discutido87. Não obstante, é uma rea-
lidade nalguns ordenamentos jurídicos, como é o caso dos 
EUA. Atualmente, esta matéria está sobre as exigências dos 
trabalhadores, mas, de uma forma mais alargada, envolven-
do também preocupações ambientais e com os consumido-
res, naquilo a que se convencionou chamar “responsabili-
dade social das empresas” e ligado a ideia de crescimento 
sustentável. Por outro lado, esta questão continua associada 
às marcas, porque estas, e em especial as marcas de prestí-
gio têm sido usadas como armas para conseguir obter me-
lhores condições de trabalho, qualidade ambiental e infor-
mação do consumidor88.           
 As marcas coletivas, e em especial as de certifica-
ção, distinguem-se ainda de outros sinais usados para ates-
tar determinada qualidade ou características. Por exemplo, 
as marcas de contraste89, que são sinais obrigatórios em 
metais preciosos ao contrário das marcas coletivas que são 
facultativas90.  
 Mais difícil é (apesar de não termos na nossa or-
dem jurídica), a delimitação entre marcas coletivas e os si-
nais, cada vez mais frequentes, que indicam a conformida-
de dos produtos com determinadas normas. Pensamos, por 
exemplo, no “rótulo ecológico” (eco-label) comunitários  e 

na “marca de conformidade com as normas” portugue-
sas91. Esta última é a “( …) que tem por finalidade certifi-
car que os produtos que a têm aposta correspondem às 
prescrições estabelecidas por normas portuguesas, europe-
ias ou internacionais ou a especificações técnicas indicadas 
pelo (…) [ Instituto Português de Qualidade (IPQ) (artigo 
1º , número 2 do DL número 18/93, de 19 de Maio)92.■ 
 

86 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 
227, na nota 42 cita sobre esta matéria, PINTO COELHO, ob. cit., p. 

239; v. tb.,no mesmo sentido CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., 
p. 78. 

87 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas, cita na nota 43 os 
números 64 e ss. Do Parecer da Câmara Corporativa cit., e PINTO 

COELHO, ob. cit., pp. 334 e ss. 
88 Idem., p. 228, sobre responsabilidade social, na nota 45, a autora 

escreveu: “A responsabilidade social das empresas consiste “(…)na 
integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das 

empresas nas suas operações e na sua interação com outras partes 
interessadas”( Livro Verde, apresentado pela Comissão das 

Comunidades Europeias, intitulado “Promover um quadro europeu para 
a responsabilidade social das empresas, de 18 de Julho de 

2001(COM(2001) 336 final, p. 7).  
89 MARIA MIGUEL CARVALHO, Marcas coletivas…ob. cit., p. 228, 

sobre este tipo de marcas cita na nota 47, o Regulamento da Contrastaria 
constante do DL número 391/79, de 20 de Setembro, com as sucessivas 

alterações que lhe foram sendo introduzidas. Integrando as marcas de 
contraste nas marcas de certificação, cfr. PUPO CORREIA, ob. cit., p. 

316. 
90 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, últ. ob. cit., p. 228. 

91 Lembre-se que estamos a usar a doutrina estrangeira para sustentar o 
nosso trabalho, uma vez que dentro de portas não temos nada elaborado 

sobre a matéria.   
92 V. MARIA MIGUEL CARVALHO, marcas coletivas…ob. cit., p. 

229.■ 
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Momento Poético© 
página de artes e letras 

coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Calendário Tempo 1983 | 36 anos                                   
Organizado por Mphumo JOÃO Craveirinha 

Calendário de Arte apropriado indevidamente pelo 4º Congresso do 
partido único Frelimo. Foi o primeiro e único Calendário de Arte produzido 
totalmente em Moçambique, apesar da crise no sector da Indústria 
Gráfica. Incluiu os artistas plásticos mais representativos da altura. 

   
Na capa do calendário: da esquerda 
para a direita: escultura de Mukumbuza 
Machava; pintura de Mphumo João 
Craveirinha, e escultura makonde de 
estilo ‘lichatuani,’ em pau-preto, de 
autor desconhecido de Cabo Delgado. 
 
Além dos citados artistas – escultores e 
pintores – participaram ainda: Naftal 
Langa; Mankeu Mahumana; Alberto 
Chissano; Malangatana Ngwenya; 
Mundau Oblino Mabjaia; Roberto 
Chichorro; Moisés Simbine; Naguib 
Abdula; Domingos Santana Afonso; 
Paulo Cumbe; mestre Mugogô.  
 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 12/06/19, Edição nº 3699 – Fascículo 00/20 

 



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 12/06/19, Edição nº 3699 – Fascículo 01/20 

Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   

A Colecção Cadernos Literários –

 VuJonga inaugura um novo conceito 

cultural de edição, no século XXI – o Livro 

como Arte, totalmente elaborado pelos seus 

autores – neste caso, pelo autor Mphumo 

Kraveirinya na divulgação literária de seu 

labor em colaboração livre com duas 

autoras – Myriam Jubilot e Silvya Gallanni – 

parceiras neste projecto de produção 

literária e gráfica, doméstica, e autónoma. 

Uma obra de «Arte Gráfica» na verdadeira 

acepção da palavra. Este livro é o terceiro 

desta colecção.  

 

The VuJonga Literary Notebooks 

Collection)  launches a new cultural concept 

of edition in the 21st century –  the Book as 

Art entirely made by the authors –  in this 

case, by the author Mphumo 

Kraveirinya who presents his literary work in 

free collaboration with two lady authors –

  Myriam Jubilot and Silvya Gallanni  – 

partners in this project of literary and graphic 

production, domestic, and  autonomous. A 

work of «Graphic Art» in the full meaning of 

the word. This is the third book of this 

collection. 
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Vestiu-se de Sol 

KaPulana louçana 

Saiu a Dançar 
___________________ 

Haikai de Silvya Gallanni de Jahu - São Paulo - Brasil.             
Poemeto estilo nipónico, especial para o tema da capa desta obra e dedicado 

a Fanisse Muianga, bisavó paterna do autor. 

Lisboa, setembro 2017. [0]  
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Mphumo Kraveirinya - KaPULANA tecido de Moçambique - a verdadeira história   

Autor: Mphumo Kraveirinya© 

Editor: João Craveirinha, Jr.© 

Todos Direitos do Autor incluindo as representações 

fotográficas com data venia.                                           

O texto desta obra segue a ortografia do português 

europeu (PE), vigente até 1989. 

Ficha Técnica 
Título: KaPulana – tecido de Moçambique - a verdadeira 

história. 

Capa e contracapa: grafismo de Mphumo Kraveirinya 

sobre registo de aguarela de 1992, do autor, intitulada 

«vovó Fanisse de Michafutene», bisavó paterna. 

Revisão de texto, arte gráfica e divulgação da obra:  

Myriam Jubilot, Silvya Gallanni, e o autor. 

Produção directa, exclusiva e autónoma.  

Colecção de Autor: Cadernos Literários vuJonga textos.  

[vuJonga: Oriente ou ‘Sol nascente’ em shiJonga, idioma 

muito antigo de cultura baNto, originário da capital de 

Moçambique. Em processo de extinção desde 1975 

devido a imposições ideológicas] 
 
EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM FASCÍCULOS. 
                                                                                                     
1ª Edição em 2017. 

Registo de Depósito Legal na BNP:                                      

Biblioteca Nacional de Portugal.                                                                  

Tiragem: 100 exemplares. 

Depósito Legal Nº 419 498/16   
ISBN: 978-989-20-7361-3 

Edição numerada e assinada a azul pelo autor. 
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Mphumo                                                
Kraveirinya 

  

KaPULANA  
tecido de Moçambique  

- a verdadeira história -  

 para uma 
Sociologia da Comunicação e Cultura 

  
Edição d’Autor 

Colecção Exclusiva  

 

 
Cadernos Literários                         

vuJonga                                                                             
textos 
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