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Francisco Pereira dirige gabinete de reconstrução
- Trata-se de uma personalidade com domínio suficiente da génese da Beira, tanto que entre 1988 e
1995, como Consultor, foi Coordenador da componente de Habitação do Projecto de Reabilitação
Urbana de Maputo e Beira, financiado pelo Banco Mundial, e participou em diversos estudos de
planos directores
de algumas cidades moçambicanas no domínio das infraestruturas
`
Maputo (O Autarca) – Tal
como já haviamos previsto na edição
nº 3660, de 10 de Abril corrente, o
Conselho de Ministros (CM) nomeou
ontem, terça-feira (16Abril19) o Director Executivo do Gabinete de Reconstrução pós calamidades (ciclone Idai e
inundações no centro do país). Trata-se
do Eng. Francisco Manuel da Conceição Pereira, um quadro veterano do
sector de Obras Públicas, que estará a
frente de um Conselho Directivo composto por mais dois membros, cujo ga-

Frase:

Há uma força que ninguém pode tirar de você... Sua
Fé!■

binete estará baseado na cidade da Beira, capital da província central de Sofala, urbe que registou maiores danos
causados pela fúria do ciclone Idai.
Segundo dados biográficos retirados do site do Fórum Infraestruturas, Francisco Pereira, nasceu a 20 de
Novembro de 1944, na Ilha de Moçambique, província de Nampula, onde fez
os estudos primários e secundários até
a 9ª classe, tendo depois passado para a
cidade de Maputo, então Lourenço
Marques, em 1960, onde frequentou os
10º e 11º anos do liceu, hoje ensino
pré-universitário. Terminou o curso de
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Engenheiro Técnico de Engenharia Civil e Minas em 1965 (1961 – 1965) em
Moçambique,0 tendo iniciado a sua actividade profissional em 1966 nos Caminhos de Ferro de Moçambique
(CFM). De 1969 a 1974 licenciou-se
em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, em Portugal.
Depois da Independência esteve sempre ligado ao sector de Obras
Públicas. Entre 1975 e 1980 exerceu a
função de Presidente da Junta Autónoma de Estradas de Moçambique (depois Direcção Nacional de Estradas),
tendo dirigido a elaboração do Plano
Director de Desenvolvimento da Rede
Rodoviária, a organização dos Serviços
de Manutenção de Estradas e participado no processo de criação de empresas
estatais de construção e manutenção de
estradas.
Entre 1980 e 1988 exerceu as
funções de Director Nacional de Economia e de Construção no Ministério
de Construção e Águas, com a responsabilidade de elaboração e controle dos
planos anuais e plurianuais de construção e, igualmente, a direcção dos sectores de habitação e edifícios públicos.
Entre 1988 e 1995, como Consultor, foi Coordenador da componente
de Habitação do Projecto de Reabilitação Urbana de Maputo e Beira, financiado pelo Banco Mundial (BM).
Em paralelo, desde 1994, realizou trabalhos de Consultoria em estudos e projectos de Engenharia Civil, através da empresa de que é sócio maioritário, a Projecta. Neste quadro participou em diversos estudos de planos
directores de algumas cidades do nosso
país, no domínio das infraestruturas.
Iniciou nos anos 90 a função

de docente universitário, primeiramente na Faculdade de Arquitectura e depois no ISUTC.
Esteve a trabalhar como profissional de Engenharia Civil, em momentos diferentes, em Portugal, GuinéBissau, São Tomé e Príncipe e Angola.
Em 1999 regressa ao sector de
estradas, primeiro como Vice-Presidente da Administração Nacional de
Estradas e depois, em 2004, com a

criação do Fundo de Estradas é designnado Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas, cargo
que ocupou até ser designado em Janeiro de 2010 Vice-Ministro das Obras
Públicas e Habitação.
Em 2005 foi eleito Presidente
da Assembleia Gerald a Ordem dos
Engenheiros de Moçambique, tendo sido reeleito em 2010 até 2015.■ (Chabane Falume)

Beira deve adaptar-se às mudanças
climáticas
Beira (O Autarca) – A Directora Executiva da UN-Habitat e SubSecretária Geral da ONU (Organização
das Nações Unidas), Maimunah Mohd
Sharif, enfatizou ontem na cidade da
Beira que os desastres naturais vão
continuar a acontecer e que o importante é que a urbe se prepare afincadamente para a sua adaptação às mudanças climáticas.
Maimunah Mohd Sharif, responsável pelo Programa das Nações Unidas para Habitação fez estas considerações durante um encontro que manteve com o Presidente do Conselho Autárquico da Beira (PCAB), Daviz Simango.
Ela salientou a importância de
a Beira, pela sua experiência, passar a
constituir um caso de estudo universal
sobre adaptação às mudanças climáticas, tendo felicitado as autoridades autárquicas locais pelo trabalho que estão
a desenvolver para tornar a urbe mais
resiliente aos desastres naturais.
A UN-Habitat já vêem cooperando a anos com a Autarquia da Bei-

Pormenor do encontro havido ontem na Beira
entre o Autarca Daviz Simango e a Directora
Executiva da UN-Habitat e Sub-Secretária
Geral da ONU, Maimunah Mohd Sharif

ra, considerada globalmente uma das
cidades mais expostas a fenómenos extremos decorrentes das mudanças climáticas. “Abordamos essencialmente
aspectos relacionados com a resiliência
face as mudanças climáticas, numa base simples e prática, sem custos elevadíssimos para a construção” – revelou
Daviz Simango, que recebeu convite
para em Maio próximo deslocar-se a
sede da UN-Habitat em Nairobi e e,m
Setembro a Nopva York, afim de partilhar as experiências e os desa-fios que
a Beira tem doravante.■ (R)
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Combustíveis passam a custar mais baratos a partir
de amanhã
Beira (O Autarca) – Quatro
meses após a última actualização da tabela de preços de combustíveis, o Governo anunciou nesta quarta-feira (17
Abril19) a redução do preço de todos
principais combustíveis comercializados no mercado nacional, com efeito a
partir de amanhã, quinta-feira (18Abril
19). Trata-se de uma redução cuja variação média é de um metical.
O litro do gasolina (fuel) que
custa actualmente 64.55 meticais desce
para 67.07 meticais; o preço do litro do
gasóleo (disel) desce dos actuais 65.66
meticais para 64.55 meticais. O gás de
cozinha, cujo preço actual do quilograma é de 64.13 meticais passa a custar a
partir de amanhã 63.16 meticais; o preço do litro do petróleo de iluminação
baixa dos actuais 50.33 meticais para
49.08 meticais; e o gás natural veicular
passa a custar 30.35 meticais contra os
actuais 31.97 meticais.
Esta revisão a baixa dos preços
dos principais combustíveis comercializados no mercado moçambicano – tal
como referimos – sucede quatro meses

depois de interregno; e o sector regulador de combustíveis e petróleo explica
que os preços a nível internacional permitem a manutenção dos preços praticados a nível nacional; sendo que a actual redução decorre dos preços praticados nos primeiros dois meses do presente ano.
Apesar, entretanto, de a redu-

ção ser de apenas um metical não deixa
de ser significativa para a economia
dos utentes, sobretudo aqueles que usam ou adquirem combustíveis em volumes elevados.
O preço de combustíveis tem
um impacto substancial na ecomomia
do país e, consequentemente, na vida
do cidadão comum.■ (Redacção)

“Bomba” do Macúti especula preço de venda de gás
Beira (O Autarca) – A gerência do posto de reabastecimento de
combustíveis de Macúti, cidade da
Beira, está a praticar um preço especulativo de venda de gás de cozinha.
O Autarca apurou numa ronda,
que a botija de nove quilos cujo custo
regular é de 577.17 meticais, a razão
de 64.13 meticais o quilo, no referido
estabelecimento está a ser comercializado por 750 meticais, o correspondente 83.3 meticais o quilo, ou seja, 19.17

Imagem sacada do interior de uma viatura,
Mostra o posto de reabastecimento de
Macúti, cidade da Beira, cuja gerência está a
especular o peço de venda de gás

meticais a mais sobre o valor real do
quilo estipulado pelas autoridades reguladoras.
Um operador da “bomba”
quando questionado sobre a razão da
especulação do preço afirmou tratar-se
de orientação da gerência, que não foi
possível contactar porque na altura se
encontrava ausente.
Nos últimos dias a cidade da
Beira registou grande procura do gás
de cozinha.■ (Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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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 - 9/21
A nível internacional, a matéria das indicações geográficas e denominações de origem, vem regulada nos seguintes textos50: Artigo 10º da Convenção da União de Paris de 20 de Março de 1883; Acordo de Madrid Relativo à
Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadorias de 1891, revisto em 1949, as revisões posteriores
foram em Washington em 2 de Junho de 1911, em Haia em
16 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de
1934 e em Lisboa em 31 de Outubro de 1958; Acordo de
Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e
ao seu Registo Internacional, revisto por último em 1979.
Na União Europeia, o destaque vai para o artigo 7º
do Regulamento (CE) N. 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária.
“(…) as definições de denominação de origem e de
indicação geográfica, modalidades de sinais distintivos do
comércio que, tendo em comum funções (de garantia de
qualidade e de indicação da sua proveniência geográfica,
nomeadamente) e características (como a obrigatoriedade
de os produtos serem originários da região , do local ou do
país determinado), divergem na intensidade da ligação exigida entre as qualidades e características dos produtos e o
meio geográfico de que provêm. Com efeito, como assinala
ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA (“Indicações de Proveniência, Denominações de Origem e Indicações Geográficas” in Direito Industrial, volume V, 2008, p. 1351 “na indicação geográfica o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação de origem”, pois
naquela “a reputação do produto (ou uma sua qualidade ou
outra característica) pode (basta que possa) ser atribuída à
região sem influência direta dos fatores naturais e humanos.
Por outro lado, aquela menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente,

da não exigência de que todas as operações de produção,
transformação elaboração ocorram na área determinada
(como se estabelece para a denominação de origem), bastando que uma delas ocorra na área delimitada”52. Resumindo a destrinça entre as modalidades, afirma ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA que “a denominação de origem exige um vínculo acentuado do produto com a região
demarcada, ao contrário da indicação geográfica que se
basta com uma breve aparência de ligação com a região (é
suficiente que possa ser atribuível à região determinada)”5354
.
Num sentido próximo ao acabado de citar, COUTINHO DE ABREU55 diz que: “A diferença principal entre
denominações de origem e indicações geográficas está no
facto de as primeiras identificarem produtos cuja qualidade
global ou características se devem essencialmente ao meio
geográfico, enquanto as seguintes designam produtos que,
podendo embora ser produzidos com idêntica qualidade
global noutras zonas geográficas, devem a sua fama ou certas características à área territorial delimitada de que deriva
o nome-indicação geográfica.”
Assim, o entendimento que se deve ter sobre a distinção entre DO e IG, é o de que as DO traduzem uma fiel
ligação entre o produto e a sua origem geográfica, ao passo
que as IG traduzem uma simples ligação ou referência do
produto ao local geográfico que não é necessariamente onde o referido produto é proveniente, podendo no entanto
haver uma conexão entre o produto e a área geográfica referida. Há neste sentido maior veracidade da ligação do
produto ao espaço geográfico demarcado na DO que na
IG.■
50

Cfr. Diversos textos legais (Regimes de proteção) sobre DO e IG em
PEDRO SOUSA E SILVA, Direito…ob. cit., pp. 289-292.
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Outra obra deste autor muito citado na doutrina portuguesa sobre a
matéria de indicações geográficas e denominações de origem é:
Denominações de Origem e Marcas, Coimbra Editora, 1999.
52
V. AAVV, Código da Propriedade Industrial português anotado, 2010,
pp. 535-536.
53
Idem., p. 536.

54
Sobre esta matéria, v. ainda OLIVEIRA ASCENÇÃO, “Questões
problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de
origem”, in. Direito Industrial (AA.VV.), Volume V, Almedina,
Coimbra, 2008, p. 69; ALBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA,
Denominação de origem e marca, Coimbra Editora, 1999.
55
Curso…ob. cit., p. 413.■

Uma Data na História
Por: João de Sousa

17 de Abril de 1930 ... Zeburani
Este músico moçambicano foi cantor, compositor e
guitarrista. Foi político, investigador, historiador, declamador, dançarino e relojoeiro. É um dos músicos de referência
quando se fala dos precursores da música moçambicana de
raiz. Nasceu na localidade de Chanwane, Distrito de Chibuto, na Província de Gaza.
Cresceu num meio familiar próprio de gente de Gaza, onde as actividades principais dividiam-se entre a igreja, escola, caça aos passarinhos, montagem de armadilhas
para animais de pequena espécie e pastorícia. Zeburane
pastou gado de seu pai.
Matriculou-se na Escola São José de Muzamane,
mas logo a seguir abandonou as aulas presenciais, preferindo estudar como autodidacta à distância. Foi a contragosto
de alguns professores que ele realizou, no fim do ano, os exames e concluiu com distinção a 3ª Classe Elementar na
mesma Escola. Mais tarde voltou à escola para concluir a 4ª
Classe.
Mesmo com estas ocupações, Eusébio Johane Tamele encontrava tempo para dedicar-se à viola. Constrói
nessa época uma viola de 4 cordas à base de uma lata de azeite de 5 litros. Cedo apercebeu-se da afinação internacional. É assim que avança para o fabrico de uma viola de 6
cordas com base numa lata rectangular de 20 litros. Mais
tarde adquiriu uma viola convencional.
Eusébio Johane Tamele, é um dos iniciadores do
movimento musical ligeiro moçambicano. Depois de Mutano Gomes Feliciano e Francisco Mahecuane Macuvele, foi
o terceiro músico moçambicano a gravar músicas na África
do Sul.
Em 1950 parte para a África do Sul, onde no ano
seguinte começa a fazer registos discográficos. Seria entretanto, em 1953 que sairia ao público o seu primeiro disco

de vinil, em 78 RPM (rotações por minuto) que tocava em
Gramofones. As primeiras canções gravadas foram “Uteka
tikandju tiya Manjacaze” (levas a castanha de caju para
Manjacaze) e “Salani nwana Bava” (Adeus irmão), obras
que tiveram bastante sucesso.
Nos anos que se seguiram gravou outros discos,
tendo sucessivamente passado por renomadas editoras como Trobador, Columbia e Trutonia.
Eusébio Tamele regressa definitivamente para Moçambique em 1955. A partir da década de 1960 fez vários
registos musicais na então Rádio Clube de Moçambique
(hoje Rádio Moçambique). Nos primórdios da Independência Nacional gravou na RM e na Produções 1001.
Ele tocou magikha, marrabenta, blues, makwayela,
gospel, baladas, e smanje manje. Antes e pós independência de Moçambique dirigiu grupos corais na igreja.
Teve 10 filhos, Johane, Gustavo, Borges, Aniano,
Zefanias, Eusébio Júnior, Alegria, Diocleciano, Rosalina e
Pérola.
Eusébio Johane Tamele (Zeburani) nasceu no dia
17 de Abril de 1930. Comemoraria hoje os seus 89 anos de
idade.■
OBS: texto escrito tendo por base elementos que me
foram enviados pello seu filho Aniano Tamele.■
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