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Autocarro que capotou ontem de manhã em Nicoadala 
circulou em alta velocidade desde da sua partida na Beira 
  Beira (O Autarca) – Um pas-

sageiro que viajou no autocarro da 
companhia transportadora CityLink 
que acidentou ontem de manhã na re-
gião de Munhonha, distrito de Nicoa-
dala, na Zambézia, disse ao O Autarca 
que o condutor do veículo circulou em 
alta velocidade desde da sua partida na 
Beira. O autocarro partiu da Beira por 
volta das 5 horas com destino à Queli-
mane, tendo capotado perto das 12 ho-
ras. O sinistro resultou óbitos e feridos. 
O passageiro criticou a iresponsabili-
dade do condutor e a fiscalização.■  
 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 12/08/2020 
Compra Venda Moeda País 

82.55 84.21 EUR UE 

70.41 71.82 USD EUA 

4.02 4.1 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
 

Quando Deus quer, não há quem não queira! – 
Ayrton Senna 
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Autarca da Beira desafia os jovens a serem inovadores 
e peça chave na construção da cidadania democrática 

 
 

çambique dinâmico”. 
 Simango referiu que pretende 
continuar a ser aliado da juventude pa- 
ra o reforço da resiliência,  pensamento 

crítico, educador para a paz, prevenção 
da violência e trabalhador rumo a 
construção de uma sociedade inclusiva 
e pacífica. 
 “Quero continuar a valorizar o 
potencial dos jovens para desempenha-
rem um papel positivo na construção 
de uma sociedade pacífica, coesa e se-
gura” – afirmou o Maior da Beira na 
sua mensagtem de saudação e felicita-
ção dos jovens moçambicanos por oca-
sião do 12 de Agosto. 
 Na cidade da Beira, a come-
moração da data foi marcada pela de-
posição de uma coroa de flores na Pra-
ça da Juventude.■ (Redacção) 
 

 Beira (O Autarca) – O Autar-
ca da Beira e Presidente do Partido 
Movimento Democrático de Moçambi-
que (MDM), Daviz Simango, desafiou 
os jovens a tornarem-se inovadores e 
peça chave na construção da cidadania 
democrática; no fomento da coesão so-
cial e na promoção dos valores univer-
sais. Um desafio lançado nesta quarta-
feira por ocasião da celebração do Dia 
Internacional da Juventude, 12 de A-
gosto. 
 Na sua mensagem dedicada a 
juventude pela celebração da efeméri-
de, Daviz Simango destacou que os jo-
vens  representam  a  “cara  de um Mo- 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – AGOSTO 2020 
DATA IMPOSTO DESCRIÇÃO BASE LEGAL 

 
ATÉ DIA 10 

 
SS 

 

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de 
outrem referente ao mês anterior. 

Artº11 do Diploma Mi-
nisterial nº 53/07,  

de 03 de Dezembro 

 

ATÉ DIA 20 
Imposto de 

Selo 
Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela 
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja 
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior. 

Artº 16º, nº 1 do 
Decreto 

nº 6/2004 

 
ATÉ DIA 20 

 
IRPS 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de 
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por 
aplicação de taxas liberatórias. 

 
Artº65º CIRPS 

 

ATÉ DIA 20 
 

IRPC 
 

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte. 
 

Nº5, Artº67 do CIRPC 

 
ATÉ DIA 20 

Imposto Específico 
sobre a Produção 

de Petróleo 

 
Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
4/2008 

 
ATÉ DIA 20 

 

Imposto sobre a 
Produção Mineira 

 
Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior. 

 

Artº10 do Decreto nº 
5/2008 

 

ATÉ DIA 15 
 
 

 
IVA 

Regime Normal  
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior quando se trate de créditos. 
 

Regime Normal 
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao 
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes 
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente 
obrigados a entregar a declaração periódica. 
 

Actos Isolados 
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo 
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E). 
 

 

Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº25º, al. c), nº1, 
Artº 32º do CIVA 

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER AGOSTO 2020 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
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FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
(sviagem@svevigny.com) 
 

As Marcas e as suas (diferentes) Funções - II 
 
 

 4.3. AS FUNÇÕES JURÍDICAS   
 Com o estudo das funções jurídicas da marca, pre-
tende-se saber fundamentalmente o que o direito tutela com 
o registo das marcas. Contrariamente ao que se passa no es-
tudo das funções sócio-económicas da marca, que tem sido 
geralmente pacífica, infelizmente, com as funções jurídicas 
como nos referimos no início deste capítulo, não há con-
sensos entre os autores23-24.  
 Geralmente têm sido apontadas as seguintes fun-
ções jurídicas da marca: 

 
23V. AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., pp. 105-

108. São distintas as posições dos autores em relação às funções 
jurídicas das marcas, o que se pode ver a seguir: 

FRANCISCHELLI, REMO, Sui Marchi…ob. cit., p. 236,  
escreve que a marca tem: 

 Uma função distintiva, função que se destina a distinguir os 
produtos ou mercadorias no mercado ou impedir um engano nas 

escolhas das mesmas.  
 Além da posição própria acabada de apresentar, o autor dá a 

conhecer o entendimento de outros autores, segundo os quais as marcas 
desempenham as funções de garantia de qualidade e a função 

publicitária. Adianta que outros autores acrescentam ainda a função 
atractiva da marca, entendida como colectora de clientela. 

 FERNANDEZ-NÓVOA, Fundamentos…ob. cit., pp. 45-46, 
Las funciones…ob. cit., pp. 35-39,  defende que as funções da marca são: 

- A função indicadora de procedência empresarial dos produtos ou 
serviços.  

 A excelente elaboração apresentada por este autor, em relação 
à função de procedência empresarial dos produtos, levar-nos-á a dei-xá-

lo falar na sua exposição, aliás, assim tem sido, sempre que 
consideramos extraordinária a apresentação de qualquer que seja o autor. 

FERNANDEZNÓVOA considera que: Esta é sem dúvidas a função 
originária da marca: a função que se apoia directamente nas reacções dos 

consumidores e se fundamenta de maneira imediata na estrutura do 
direito de marcas. Com efeito, ao contemplar uma marca posta em 

relação com o produto ou serviço, o consumidor pensa logicamente que 
o produto ou serviço procede de uma determinada empresa: daquela 

empresa é que procedem todos os produtos ou serviços da mesma classe 
que estão todos com a mesma marca. Desta sorte, a marca atesta ante os 

olhos dos consumidores que todos os produtos da mesma classe 
portadores da mesma marca foram produzidos ou distribuídos por uma 

mesma empresa. E neste sentido, é inquestionável que em frente do 
público consumidor a marca cumpre uma missão informativa ao 
identificar os produtos e serviços em atenção a sua procedência 

empresarial. 
  Compreende-se assim, que a função clássica e 

primordial da marca é a de indicar a origem ou a procedência 
empresarial dos produtos e serviços. Esta é, com efeito, a função que se 
deriva espontaneamente da própria essência do direito de marcas. Se o 

direito sobre a marca confere ao titular a faculdade exclusiva de aplicar o 
signo aos produtos ou serviços de uma determinada classe, é inegável 

que todos os produtos ou serviços dessa classe que ostenta a mesma 
marca procederão de uma mesma empresa. Como acertadamente 

 

sublinhou BEIER e KRIEGER, por ser uma indicação de procedência, a 
marca garante aos consumidores que a mercadoria procede sempre da 

mesma empresa, a saber: a empresa do titular da marca. 
  Referindo-se às alterações feitas em defesa desta 

função,  ERNANDEZ-NOVOA, diz: “Há que confessar, sem embargo, 
que foi produzido um sensível giro no significado da função indicadora 
de procedência empresarial. Como assinala GILSON, ao longo de uma 

extensa etapa, o consumidor atribuía importância substancial à 
procedência ou fonte do produto: para o comprador eram vitais a 

identidade do fabricante, suas dimensões, sua localização e seu prestígio. 
Mas segundo GILSON, a Revolução Industrial e as inovações ocorridas 

no Século XX na ordem tecnológica e nas comunicações afectaram a 
relação entre consumidores e fabricantes: o consumidor deixou de 

conhecer o fabricante; a jurisprudência e a doutrina norte americana 
reconheceram gradualmente que a identidade do fabricante dos artigos 

de marca era desconhecida por muitos consumidores. Assim, já em 
1914, ROGERS afirmava que depois de ter observado o comprador 

ordinário durante vinte anos, havia chegado a conclusão de que o mesmo 
presta escassa atenção ao nome do fabricante: Em 90 dos 100 casos, o 

comprador ordinário não sabe quem é o fabricante. E em uma sentença 
do ano 1964 o Tribunal de Apelação do 3º Circuito declarou que por 

consequência das ramificações do moderno comercio e da distribuição 
internacional de produtos desde o fabricante até ao consumidor através 

do importador e do comerciante, a fonte ou procedência dos produtos 
dotados com uma marca notória é raras vezes conhecida pelo 

consumidor”.  
  O autor que estamos a citar reitera sua posição ao 

dizer: “(…) penso que a circunstância de ser desconhecida ou anónima a 
identidade da empresa fabricante ou distribuidora dos produtos ou 
serviços de marca não significa que tal identidade seja indiferente: 

desconhecido não é sinónimo de indiferente. O consumidor pode 
desconhecer o nome do empresário que emprega a marca; mas confia em 

que, seja quem for, a empresa permanecerá sempre a mesma”. 
O autor reforça a sua tese fazendo notar que: a doutrina e a 

jurisprudência norte-americanas, assim como a doutrina alemã sustentam 
que, apesar de que muitas vezes o público ignora a identidade da 

empresa titular, a marca continua desempenhando uma função de indicar 
a procedência empresarial dos produtos ou serviços. Neste sentido, disse 
textualmente LUNSEFORD que o comprador não necessita de conhecer 
o nome ou domicílio do titular da marca, mas deve poder confiar em que 

a marca pertence em exclusivo a uma pessoa, porque uma marca não 
pode ter duas origens, do mesmo modo que um ser humano não pode ter 

duas mães. Por sua vez, numa importante resolução de 19 54, a 
Comissioner of Patents declarou que uma das finalidades da protecção 

das marcas é reconhecer o direito dos compradores potenciais a 
procedência a obterem o que desejam, sem serem induzidos à confusão 

quanto a procedência dos produtos, incluso nas hipóteses de que esta 
procedência seja anónima. E numa resolução de 1968 o TTAB 

pronunciou-se no sentido de que a principal função da marca é garantir 
aos compradores que quando adquirem produtos dotados com a marca, 

obterão produtos que tenham a mesma origem (ainda que anónimos) que 
os produtos da mesma marca anteriormente adquiridos. Por outro lado, 

na doutrina alemã, BEIER E KRIEGER pontualizam que a circunstância 
de que o consumidor conheça ou não o nome do titular da marca é 
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irrelevante e nunca desempenhou papel algum no Direito de Marcas. 

FERNANDEZ-NOVOA faz notar que BEIER e KRIEGER 
propugnaram recentemente uma ampliação da função indicadora de 

proveniência que a marca se vem assinalando tradicionalmente. Ao juízo 
destes autores, a ampliação é inescusável para poder incluir dentro desta 

tradicional função da marca as hipóteses de que a marca é usada 
conjuntamente por várias empresas; estas hipóteses são as das marcas 

colectivas, a marca de um cedente e a licença de marca. A fim de que a 
função indicadora da procedência abarque também estas novas 

hipóteses, BEIER e U. KRIEGER propõem que esta função se interprete 
não no sentido estrito e tradicional, mas num novo e mais amplo sentido: 
há que reconhecer que a marca pode indicar que a mercadoria procede de 

um grupo de empresas que se associam para usar em comum a marca”.
 O conceituado autor espanhol, que estamos a citar, critica esta 

nova formulação redimensionada da função indicadora da procedência 
empresarial dos produtos ou serviços, nos seguintes termos: “Esta nova e 

ampla versão da função da procedência, é ao meu modo de ver, 
admissível tào só dentro de certos limites. Observe-se, com efeito, que 

BEIER e U. KRIEGER se referem expressamente à existência de um 
grupo de empresas associadas para usar em comum ou conjuntamente a 

marca. Como é lógico, a associação de um grupo de empresas pressupõe 
que entre as mesmas surge uma comunidade de interesses, a qual 

implica, por sua vez, necessariamente a colaboração de tais empresas 
para promover uma finalidade bem comum. Pois bem, creio que da 

associação de empresas a consequente comunidade de interesses entre as 
mesmas só cabe falar-se nas hipóteses da marca colectiva e na marca de 

um concedente. E penso, ao mesmo tempo, que a associação de 
empresas e a consequente comunidade de interesses entre as mesmas 
háde descartar-se, por regra geral, na hipótese da licença de marca”. 

“Porque longe de existir uma comunidade de inte-resses entre a empresa 
licenciante e a empresa licencitária, na licença de marca produzir-se-á 

com frequência uma disparidade de interesses tanto no momento inicial 
da conclusão do contrato, como na vigência da relação contratual. Basta 
recordar a este efeito os reiterados conflitos de interesse que surgem no 

caso em que a licença de marca está acompanhada por uma série de 
prestações entrelaçadas ou vinculadas; é dizer, no caso em que a 

doutrina e a jurisprudência norte-americanas denominam Contratual Tie-
In. Vemos, pois, como a nova versão da função indicadora que propunha 

BEIER e U. KRIEGER não explica satisfatoriamente em muitos 
aspectos a utilização da marca por parte do licencitário. Há portanto que 

concluir que em uma grande maioria de casos de licença de marca 
desaparece a função indicadora da procedência para abrir passo a função 

indicadora da qualidade dos produtos e serviços de marca”.  
- A função indicadora de qualidade; - A função condensadora de 

goodwill (boa fama dos produtos ou serviços distinguidos pela marca); 
- A função publicitária. 

OLIVEIRA ASCENÇÃO, Direito Comercial volume II Direito 
Industrial…ob. cit., pp. 145-146, ao se debruçar pela primeira vez sobre 

a matéria defendeu que as marcas tinham as seguintes funções: 
- Função distintiva 

- Função sugestiva. Referiu nessa altura, o conceituado autor da 
Universidade de Lisboa, que havia uma possível terceira função da 

marca, a função de garantia. Disse ainda que não podia haver uma marca 
com mera função de garantia. 

Mais tarde, OLIVEIRA ASCENÇÃO, As funções da marcas e os 
Descritóres (Metatags) na Internet, Estudos de Direito do Consumidor, 

Centro de Direito de Consumidor da FDUC, 2002, PP. 99-120, veio a 
mudar a sua conceptção sobre as funções das marcas, ao defender que a 
marca cumpre apenas a função distintiva. O conceituado autor expõe os 

seus argumentos nos seguintes termos: 
  
              
 
 

“É corrente colocar como função originária da marca a de indicar a 
origem do produto (que mais tarde, se estenderia ao serviço também). A 

marca asseguraria que os produtos a que se aplicava tinham a mesma 
origem.   

Supomos que hoje este entendimento seja insustentável. Desde que se 
admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento 

(quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação 
deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca 

continuava a mesma. Mas sobretudo, se se admite que conceda licenças 
de utilização da marca a várias entidades, que têm condições de 

exploração diversas, a marca deixou de dizer seja o que for sobre a 
origem do produto. Por isso, sob a mesma marca circulam produtos bons 

e produtos maus. 
As reformulações que têm sido tentadas não são convincentes. Entre nós, 
COUTO GONÇALVES procura encontrar como sub-rogado da unidade 
de origem empresarial, uma unidade de origem pessoal: há sempre uma 

pessoa a quem se atribui o ónus do uso não enganoso dos produtos ou 
serviços marcados. É não dizer nada: exprime-se apenas que a marca 
tem um titular, e que esse titular, como todos, tem poderes e deveres. 

Nada se diz ao público sobre a origem dos produtos ou serviços. 
 Na realidade, há que distinguir função de determinação de origem e 

função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta 
a função distintiva”. 

Quanto a função distintiva em si, OLIVEIRA DE ASCENÇAO defende 
que “ Não há que confundir a função de determinação da origem e a 
função distintiva. Para nos entendermos quanto a esta, devemos ter 

presente o que caracteriza a marca, em relação a outros sinais distintivos. 
A marca não á um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de 

estabelecimento, a insígnia, o nome comercial, a recompensa…É um 
sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou 

serviços, e não produtos ou serviços isolados. Ou seja, um produto ou 
serviço distingue-se pela integração naquela série”. 

O artigo 166/1 do CPI refere “aquele que adopta certa marca para 
distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou 

profissional…” Temos aqui a função distintiva, que é incontornável. 
Mas nem sequer pede que sejam os produtos ou serviços da sua 

actividade económica ou profissional. A que fica assim reduzida a 
função distintiva, se nenhuns traços caracterizadores dos produtos ou 

serviços são determinantes? 
 Ao mínimo, que chega a um nível quase tautológico: distingue os 

produtos ou serviços integrados naquela série de todos os outros, por 
definição nela não integrados. 

Só isto. A função distintiva a tanto se resume. Os efeitos que o público 
possa retirar da marca e os estímulos que lhe provoca são extra-jurídicos. 
O direito apenas assegura o exclusivo dum sinal distintivo, regulando-o”. 

Relativamente à função de garantia ou índice de qualidade, OLIVEIRA 
ASCENÇÃO pronunciou-se  nos seguintes termos: “(…) não há que 

confundir a marca com um sinal de qualidade. A marca não dá nenhuma 
garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode 

aumentar ou diminuir sem que isto tenha reflexos jurídicos; só terá 
reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia. 

A proibição básica que é fundamental neste domínio, de indução do 
público em erro-manifestação do princípio mais geral da proibição da 

concorrência fundada no engano do consumidor não leva a permitir 
extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a 
representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível 
de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões 
das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, 

a que não estão associados efeitos jurídicos. 
Assim, se alguém adquire marca de renome e fizer o cálculo de a aplicar 
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a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e 

amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. 
O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar 

susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e 
origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do 

titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da 
marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a 

manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma 
obrigação jurídica”.  

 Sobre a função publicitária OLIVEIRA ASCENÇÃO, escreveu que “A 
marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo 
porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. 

Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a 
desempenha ou não é uma circunstância de facto que em nada se 

repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns 
efeitos de direito. 

(…) Concluímos assim que a única função da marca é a função 
distintiva”.  

CARLOS OLAVO, Propriedade…ob. cit., pp. 73-76, 
embora faça menção crítica às chamadas funções de garantia de 

qualidade e publicitária, indica como funções jurídicas tuteladas as 
seguintes: 

- Função distintiva, que segundo ele, significa a 
identificação da origem empresarial de um produto ou serviço. Afirma 

o autor em jeito de remate “(…) em termos gerais, mantém plena 
validade a afirmação segundo a qual a função jurídica da marca se 

reconduz a uma indicação da origem empresarial de produtos ou 
serviços”. 

COUTINHO DE ABREU, Curso…ob. cit., pp. 370-380, 
apresenta como funções das marcas as seguintes: 

- Função distintiva, para este autor, “(…) a função distintiva 
das marcas não se confunde ou identifica com a de indicação de 

origem ou proveniência. Esta embora deva continuar a ser 
reconhecida, é apenas parte- e nem sempre presente –daquela. 

Pela outra parte, sempre presente, as marcas destinam-se a 
distinguir os produtos através de outras mensagens. Como qualquer 
signo, as marcas comunicam ideias por intermédio de mensagens. O 
titular e/ou os utentes legítimos da marca (os emissores) comunicam 
por ela ao público (receptor) algo respeitante a produtos (referente) - 

comunicam, no mínimo, que os produtos assinalados com a marca são 
produtos individualizados e destintos (ainda que a diferença resida tão-

só no signo…) de outros bens da mesma espécie( marcados-com 
outros signos- , ou não). 

           - Função atractiva ou publicitária excepcional (ou função  
 

 

 evocativa de excelência), função essa elaborada pela doutrina, a partir 
das disposições protectoras da marca notória e de prestígio ainda de 

acordo com COUTINHO DE ABREU, “Embora radicadas em 
determinados produtos, estas marcas ganham asas e libertam-se em 
grande medida da função distintiva, aparecendo como símbolos de 

excelência”. 
 - Função de garantia de qualidade. Fazendo a destrinça entre marcas 

colectivas e marcas individuais, o autor defende com recurso ao direito 
interno do seu país, alínea b) do número 2 do artigo 269º do CPI(P), 

que as marcas individuais cumprem uma função de garantia de 
qualidade autonomizável da função distintiva. 

 Para COUTO GONÇALVES, Função distintiva…ob. cit., pp. 
185-198, a marca tem, em síntese, as seguintes funções: 

- Uma Função Essencial: Função Distintiva.  
A marca distingue e garante que os produtos ou serviços se 

reportem a uma pessoa que assume em relação aos mesmos o ónus 
pelo seu uso não enganoso. Uma Função derivada: Função de garantia 

de Qualidade dos Produtos e Serviços. 
A marca não garante, directamente, a qualidade dos 

produtos ou serviços marcados, mas garante indirectamente essa 
qualidade por referência dos produtos ou serviços a uma origem não 

enganosa. 
- Uma Função complementar: Função Publicitária. A marca, 

em complemento da função distintiva, pode cumprir, nalguns casos, a 
função de contribuir, por si mesma, para a promoção dos serviços que 

assinala. 
 AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, Direito…ob. cit., p.144, 

considera a função publicitária como sendo actualmente equiparada à 
função distinntiva. Nos seguintes dizeres: “(…) com o desenvolvimento 

da economia, a importância da publicidade que “bombardeia”o 
consumidor, a evolução da própria lei, é natural que a função distintiva, 

venha a perder a primazia para a função publicitária. Só que em nossa 
opinião, embora não se possa afirmar que a principal função da marca é 

a publicitária, cremos que actualmente no mínimo estão equiparadas e 
num futuro próximo a função principal da marca será a função 

publicitária”.  
Segundo PEDRO SOUSA E SILAVA, Direito…ob. cit., pp. 141-146, as 

funções jurídicas da marca são:  
- A função de indicação de proveniência 

- A Função publicitaria. O autor afasta a função de garantia de 
qualidade. 

24fr. A abundante indicação bibliográfica sobre as funções das marcas 
(de autores alemães, italianos, espanhóis, portugueses), apresentada por 

NOGUEIRA SERENS, A “VULGARIZAÇÃO”…ob. cit., pp. 7-8.■ 
 

MCTESTP inspeciona instituições de ensino superior públicas e privadas 
 Maputo (O Autarca) – O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Gabriel Sali-
mo, procedeu nesta quarta-feira (12AGOSTO 2020) visitas de trabalho as instituições de ensino superior (IES) públicas e 
privadas, em Maputo, com objectivo de aferir as condições existentes para operacionalização da retoma das aulas presenciais 
nos subsistemas do ensino superior e técnico profissional, no contexto da pandemia da covid-19. 
 A retoma das aulas presenciais nos subsistemas do ensino superior e técnico profissional, no contexto da pandemia 
da covid-19, está prevista para a próxima terça-feira (18AGOSTO2020), uma decisão anunciada pelo Presidente da Repúbli-
ca. Para tal, as instituições do ensino superior e técnico profissional devem observar um conjunto de medidas de prevenção 
da covid-19, para proteger a saúde e vida dos estudantes, docentes e funcionários.■ (Redacção) 
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PORTAS…  
São feitas de madeira, antiga, seu trinco desgastado pelo tempo, ao toque de mãos.  
Portas abertas, a esperança que chega, as luzes que se ascendem… a Luz do Sol 

que adentra… dando vida em tudo que reluz.  
À noite… fechadas em seu interior ouvem-se os ruídos; os passos; a correria das 

crianças – os talheres na mesa esperando o jantar.  
Porta fechada, mas feliz. Pois… lá dentro existe a esperança de outro dia, a 

possibilidade de um raiar de Sol, ou mesmo a chuva que acalanta a noite. A mesma 
chuva que castiga a porta, batendo violentamente como se fosse arrancá-la de seu lugar. 
Contudo, ela está segura. Fixada nas paredes guarda os seus habitantes, protege-os das 
agruras do tempo. As belezas que possui em cada frincha do tempo, o desgaste da 
pintura em seus vãos, vai tornando-a mais firme. O ranger de seus ferrolhos que soam 
na abertura do dia como um click para iniciar a labuta diária. 

A porta em que tantas vezes se espera a chegada… Do amor, do amigo que abraça, 
do filho que chega da escola.  

Abençoada porta… Pois, através dela se guardam os bens mais preciosos de uma 
vida: - A FAMÍLIA! (©Silvya Gallanni 27/05/2020 | 19:17)  
hjhhhhh 
yyyy
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