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“O exercício da democracia só se consolida quando 
permite construir a diversidade” 
 

- Vicente Manjante, Jurista e analista político, a propósito 
da candidatura presidencial de Alice Mabota 

 
 
 
 

ção política em condições de igualdade 
de oportunidades entre homens e mu-
lheres.  
 

 “É muito estranho que, não 
obstante os dados do recenseamento 
geral da população indicarem, desde 
sempre, a prevalência de mais mulhe-
res do que homens no país, só agora, 
com as sextas eleições gerais e multi-
partidárias, surgir a primeira candida-
tura de uma mulher ao cargo de Presi- 
dente da República. É verdade que, um 

 Beira (O Autarca) – A propó-
sito da primeira candidatura presiden-
cial feminina em Moçambique estreada  
 

pela conceituada activista social e de 
direitos humanos Alice Mabota, o Ju-
rista e analista político residente na ci-
dade da Beira, Vicente Manjante, afir-
mou  ao  O Autarca que a concorrência  
 

da antiga Presidente da Liga dos Direi-
tos Humanos (LDH) de Moçambique 
ao cargo mais alto da nação fortalece o 
exercício da cidadania e da participa-
  
  

 

Vicente Manjante, Jurista e analista político   

Frase: 

 

Educação nunca foi despesa. Sempre foi investimento 
com retorno garantido – Arthur Lewis 
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é também, da primeira mulher a assu-
mir a causa dos direitos humanos em 
Moçambique, quando ninguém ainda 
sabia ou acreditava nessa causa. “Por-
tanto, não diria que abre um novo para-
digma porque, em termos formais, já 
está aberto desde a aprovação da Cons-
tituição da República de 1990, mas tal-
vez diria que consolida a ideia de que a 
democracia moçambicana é inclusiva 
na medida em que tem espaço para to-
dos e apenas precisa de ser um pouco 
mais aprofundada.  
 As mulheres sempre estiveram 
lá e a demonstrar capacidades excep-
cionais de liderança, mesmo ao nível 
da presidência dos Municípios, mas a 
sociedade nem sempre esteve em con-
dições de perceber as suas reivindica-
ções e dar respostas às suas múltiplas 
exigências” 
 O analista concluiu que o exer-
cício da democracia só se consolida 
quando permite construir a diversida-
de. “Acho todo esse processo benéfico 
para o reforço da democracia e mais 
respeito ao papel das mulheres na to-
mada de decisões”. 
 A eleição presidencial em Mo-
çambique, instituída com a constitui-
ção de 1992, inciou em Outubro de 
1994, mas só agora volvidos 25 anos é 
que surge a primeira candidatura femi-
nina. 
 Alice Mabota justificou a sua 
candidatura afirmando que pretende a-
brir um espaço para que, nos próximos 
cinco anos, o Estado moçambicano 
deixe de ser um Estado partidário, pas-
se a ser de facto um Estado de moçam-
bicanos em que estes possam concorrer 
em pé de igualdade, sem interferência 
dos partidos políticos.■ (Redacção) 
 

 
 

Alice Mabota é uma das mulheres mais influentes em Moçambique 

pouco por todos os órgãos, temos 
assistido ao empoderamento e assumir 
da liderança feminina, mas esta candi-
datura vem  mostrar  os  progressos  al-  
 

cançados nesse domínio” – referiu Vi-
cente Manjate.  
 Manjate considerou que não se 
trata de uma simples candidatura  pois, 

UEM gradua cinco Doutores 
 Maputo (O Autarca) – A Fa-
culdade de Direito da UEM – Univer-
sidade Eduardo Mondlane, em Mapu-
to, concluiu com êxito ontem, terça-
feira (16JUL19)  as provas de Doutora-
mento em Direito. Foram submetidos a 
provas cinco candidatos, tendo sido a-
purado a taxa de aprovação de 100 por 
cento. Com o tema “Da Responsabili-
dade Civil por Danos não Patrimoniais 
no Ordenamento Jurídico Moçambica- 
no”, Gilberto Correia,  conceituado  Ju- 

rista residente na cidade da Beira e an-
tigo Bastonário da Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique, foi o primeiro a 
defender com sucesso, tendo obtido 16 
valores. O juri foi composto por Orlan-
do Quilambo, da UEM (presidente), 
Tong Io Cheng (UMAC), Prof. José 
Luís Ramos (FDUL), Ana Comoane 
(FDUEM), respectivamente primeiro, 
segundo e terceiro arguentes, e Dário 
Moura Vicente, da FDUL (supervi-
sor).■(Redacção) 
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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 - 21/21 
 

 

 

 Não sabemos porque motivos é que o novo CPIM 
não prevê a marca de base. No entanto, olhando para a rea-
lidade portuguesa, vimos que a manutenção da marca de 
base encontrou forte oposição na doutrina de tal sorte que 
OLIVEIRA ASCENÇÃO no Relatório final de atividades 
da Comissão de Acompanhamento do Código da Proprie-
dade Industrial, RFDUL, 1997, p. 347, notava que se verifi-
cou que as previsões foram inoperantes porque o artigo 
178º / 2 do CPI português determina que as previsões rela-
tivas ao uso da marca da empresa ou grupo de empresas, o 
que acarreta trabalhos e custos que os empresários não es-
tão dispostos a afrontar. E acrescenta que “o problema de 
fundo está na possibilidade de criar um sinal distintivo dos 
produtos ou serviços que ultrapasse as limitações contantes 
do princípio da especialidade das marcas- e as despesas a-
carretariam a multiplicação dos registos…”118. Ainda em 
re-lação a problemática da marca de base, CÉSAR BESSA 
MONTEIRO119 escreveu: “ Não pode, igualmente, deixar 
de fazer-se uma referência ao disposto no número 2 do 
artigo 178º do Código da Propriedade Industrial e dizer-se, 
aliás com o devido respeito pelos seus autores, que talvez 
se jus-tificasse a sua supressão ou pelo menos modificação. 
Na verdade, a citada disposição legal obriga as entidades 
que queiram registar a Marca de Base a inserirem nos seus 
es-tatutos as regras relativas ao direito de uso da marca, às 
condições em que deve ser usada e, igualmente, aos direitos 
e obrigações dos utilizadores no caso de contrafação. Ora, 
sabe-se que os grupos económicos já existem que eventual-
mente poderiam estar interessados no registo da Marca de 
Base, Têm capital social de milhões de contos e que, qual-
quer alteração aos seus pactos sociais, destinada a incluir o 
estatuído no referido número 2 do artigo 178º não deixaria 
de ter custos elevados, em despesas notariais e de registo, 
logo se conclui que a obrigatoriedade da inclusão no pacto 
social das disposições regulamentando a marca de base não 
 

deixa de ser um elemento dissuasor do seu registo.   

 Aliás não nos parece que os estatutos de uma socie-
dade sejam o instrumento mais apropriado para se regula-
mentar o uso de qualquer direito privativo da propriedade 
industrial. Poder-se-ia contemplar um sistema em que exis-
tisse um regulamento aprovado pela empresa ou empresas 
que definisse as condições de uso da Marca de Base e direi-
tos dos vários interessados, devendo tal regulamento ser re-
gistado no Instituto da Propriedade Industrial”.       

 Pensamos nós, que a marca de base há-de continuar 
a existir ainda que o CPIM não a preveja, seja porque moti-
vos, vivemos numa época em que os agentes económicos 
têm diversificado cada vez mais a oferta dos seus produtos 
ou serviços, de modo a cobrir a maior parte das necessida-
des dos clientes que lhes aparecem. O princípio da especia-
lidade continua em pleno vigor em relação às classes dos 
produtos e serviços, já não tanto assim quanto ao objeto so-
cial da empresa. Se a marca de base funciona como princi-
pal sinal do empresário, equivalente mais ou menos ao lo-
gotipo, não vemos qual seria a necessidade do estabeleci-
mento de um regulamento de uso desse sinal, se o titular 
das marcas filhas é o mesmo, estas não são usadas como se 
de empresas autónomas se tratasse, exceto nos casos de 
grupo de empresas. Ainda que se cogite relativamente a 
marca de grupo, continuamos a pensar que o dito “regula-
mento de utilização da marca” não seria necessário, na me-
dida em que podia se estabelecer nos contratos-acordos ou 
estatutos do “grupo” os aspetos relativos ao uso da marca 
de base, sem menosprezo da possibilidade desta ser matéria 
de deliberação dos órgãos de governação do grupo, a ser 
registada em atas.■ 

 
1 Cfr. AMÉRICO DA SILAVA CARVALHO, Direito…ob. cit., 

pp.104-105, no mesmo sentido, COUTINHO DE ABREU, 
Curso…ob. cit., p. 369, nota 41. 

1 A Marca de Base…ob. cit., pp. 346-347. 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

17 de Julho de 1952 … Víctor de Sousa 
 

 Uma das emblemáticas exposições de Victor Sousa 
marcava os seus 60 anos de idade, em 2012, por isso intitu-
lado "60". Victor reuniu reuniu trabalhos realizados entre 
2011 e 2012, de pintura, cerâmica e diferentes técnicas de 
impressão com diversos recursos de gravação a cores. 
  As narrativas da mulher e da família continuaram 
como destaque em diversas mostras. 
  Em 2015, por exemplo, ele expôs “SINOPSE Mu-
lher", no Museu Nacional de Arte, em Maputo. A mostra, 
criada para homenagear a mulher moçambicana, era com-
posta por quadros e esculturas da autoria deste pintor, litó-
grafo e ceramista. 
  Victor Sousa realizou a sua primeira exposição in-
dividual de gravura e pintura no Núcleo de Arte, em 1982, 
na cidade capital. Desde então realizou outras exposições 
individuais e colectivas no país, na Suécia, Angola, Portu-
gal, Argélia e Zimbabwe, com as participações em mostras 
como “EXPO'92” em Sevilha, Espanha, e EXPO’98, em 
Lisboa, em Portugal. 
 Em 2004 participou na Expo Arte Contemporânea 
Moçambique e na Feira de Arte Contemporânea de Lisboa, 
na Galeria do MUVART. 
  Foi vencedor, em 1991 do Prémio 1º de Maio de 
Desenho S.E.N.A.I, Brasil, foi Menção Honrosa da Semana 
da Natureza, Prémio Presença, ambos em Maputo e prémio 
de pintura no Museu Nacional de Arte. 
 

 
 

  A sua obra está representada em diversas colecções 
particulares, dentro e fora do país, com o destaque para as 
colecções do Museu Nacional de Arte, da TDM, no Institu-
to Camões, instituições bancárias, sedes de empresas de te-
lefonia móvel, entre outras organizações. 
  Victor Sousa nasceu na então cidade de Lourenço 
Marques, actual Maputo, a 17 de Julho de 1952. Frequen-
tou cursos de Desenho Analítico e Publicitário, Desenho 
Mecânico, Desenho e Pintura, Cerâmica e Gravura. Esta-
giou no atelier de António Inverno (Pintura e Serigrafia) e 
foi professor de Arte na Escola de Artes Visuais em Ma-
puto. 
  Completaria hoje os seus 67 anos de idade.■ 
 

Compromisso internacional pela sustentabilidade 
alimentar é assumido em Portugal  

 Lisboa (O Autarca) – Num 
momento em que os limites do planeta 
estão a ser ultrapassados e parte signi-
ficativa da população mundial está má 
nutrida, em grande parte pelo modo em 
que se produzos alimentos, será assu-
mido em Portugal um renovado com-
promisso pela sustentabilidade alimen-
tar.  
  Apartir de hoje (17JUL19) até 
o próximo dia 21 de Julho corrente, em 
 

Idanha-a-Nova, estarão reunidos, no 
âmbito do FISAS - Fórum Internacio-
nal Territórios Relevantes para Siste-
mas Alimentares Sustentáveis - mais 
de meia centena de especialistas, agri-
cultores familiares e consumidores de 
alimentos, bem como decisores políti-
cos provenientes de quinze países de 
quatro continentes, para debater e a-
provar um compromisso internacional 
para a promoção de sistemas  alimenta- 

res sustentáveis. Confirmadas estão as 
presenças de José Graziano da Silva, 
Diretor-Geral  da  FAO, Luís Capoulas  
 

Santos, Ministro da Agricultura, Flo-
restas e Desenvolvimento Rural de 
Portugal,  e  ministros  e representantes  
 

de governos de todos os países da Co-
munidade de Países de Língua Portu-
guesa (CPLP). 
 

 No encerramento do evento, 
será aprovada uma “Declaração para a 
Promoção de Sistemas Alimentares 
Sustentáveis”.■ (Redacção) 
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 Machado de Assis (1839-1908) é 
considerado um dos grandes escritores do 
Brasil, senão o maior.  Foi ele o iniciador 
da corrente realista no Brasil.  Assim, sen-
do um autor realista – através das suas per-
sonagens, ele retrata a sociedade tal como 
ele a vê. Mas escreve num estilo muito pró-
prio, ironizando e por vezes mesmo, ridicu-
larizando, as hipocrisias e misérias huma-
nas que vai fazendo desfilar perante os seus 
leitores.   
 Dom Casmurro, o romance – Em 
“Dom Casmurro”, Machado de Assis conta 
a vida de Bentinho. A história é contada pe-
lo próprio protagonista. As narrativas na 
primeira pessoa são, como se sabe, muito 
mais sugestivas.  Dom Casmurro é a alcun-
ha que as pessoas dão a Bentinho, mais tar-
de quando já adulto,  marcado  pela  grande 

desilusão que atingiu a sua vida, ele se torna 
um homem calado e taciturno.  
 A época em que decorre a “acção” 
em DOM CASMURRO:  
A “acção” passa-se no decurso do século 
XIX, no Brasil. O início da “acção” reporta-
se a 1857. É o tempo do Romantismo. Vive-
se sob o prestígio da Igreja católica e sua in-
fluência sobre a educação feminina; o tempo 
da autoridade dos progenitores, e de um cur-
rículo escolar específico para as meni-
nas.  Ainda tem grande peso a cultura clássi-
ca greco-latina. Reina o imperador D. Pedro 
II. É o Ciclo do Café, já se notando a presen-
ça italiana. Ainda se morre de lepra.1  

É o tempo de Pio IX; da Guerra da Cri-
meia.  E também de disputas entre a Europa 
e os EEUU sobre a posse de algumas i-
lhas. (Segue na página seguinte) 
 

MACHADO DE ASSIS “DOM CASMURRO” 
 LITERATURA BRASILEIRA DO SÉCULO XIX 

1 - o autor e o seu tempo. 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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2 – A Mulher – A figura feminina é 
moldada pelo ideal Romântico:  

A Mulher é representada segundo 
dois extremos: D. Glória, mãe de Bentinho 
(o protagonista), profundamente religiosa; e 
Capitú, uma jovem “laica”.  
          A Mulher ideal toca piano, é sempre 
alegre e dinâmica, dirige a criadagem, sabe 
dar um conselho e aclarar as hesitações 
profissionais ou de negócios do marido.  

A Mulher deve, pois, ser delicada, 
pura e dedicadíssima.  

Enfim, é o tempo em que se idealiza-
va a mulher dentro do paradoxo da “virgem 
e mãe”, ignorante em formação escolar ge-
ral, mas religiosa até à superstição.  

O que a torna egoísta, possessiva, 
narcísica, manipuladora.  

Assim, educado com medo da mãe, 
Bentinho (mais tarde o Dr. Bento) fica um 
homem frágil, que se coloca sucessiva e a-
criticamente, sob a protecção de José Dias, 
de Capitú e, finalmente, do amigo Escobar. 

Por isso,  é  manipulado  e,  provavel- 
  

mente, traído. 
 3 – A Escravatura – Nas sociedades 
europeias, os escravos africanos foram, co-
mo diz José Ramos Tinhorão, “uma presen-
ça silenciosa” – referindo-se particularmen-
te a essa importante presença histórica e 
forçada, em Portugal.   

 Em “Dom Casmurro”, Machado de 
Assis ilustra bem essa afirmação: o Autor 
regista a existência dos escravos. Refere a 
sua condição, sem tecer comentários. Aliás, 
quaisquer comentários seriam dispensá-
veis. Logo no início da obra, ao apresentar 
D. Glória, o Autor faz-nos encarar a reali-
dade de uma senhora muito religiosa, mas 
que não se perturba com a crueldade que é 
vender pessoas ou alugá-las (escravos), 
pondo-as “a ganho”.   

 Por outro lado, logo no início desta o-
bra, no capítulo 9º, capítulo muito impor-
tante, o Autor compara a vida a uma ópera. 
Deus é o autor do libreto, mas o Inferno é o 
autor da partitura. E, portanto, “assim se 
explicam a guilhotina e a escravidão”.    

 Com este capítulo magistral, Macha-
do de Assis diz tudo. 
 

A Escravatura vigorou no Brasil logo a partir do século XVI. Foi a mão de obra por 
excelência do Ciclo do Açúcar. Só terminaria após a Lei do Ventre Livre, datada de 1871; e 
definitivamente, após a Lei Áurea, de 1888. 

Por seu lado, a presença italiana está relacionada com o Ciclo do Café. Conheceu o seu ponto 
máximo entre 1880 e 1930, coincidindo esta última data com o final deste ciclo. 

Nota1: ‘Reina o imperador D. Pedro II. É o Ciclo do Café, (…). Ainda se morre de lepra.’ [Infelizmente em 
2019, ainda há casos de lepra no Brasil lamentado esta semana pelo seu actual presidente.] 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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 Como é retratada a “presença si-
lenciosa” dos escravos:   
 A - Muitos escravos vivem com a 
família. Comportam-se com conformis-
mo e há momentos em que demonstram 
respeitosa ternura ou familiaridade para 
com Bentinho, o protagonista-narrador. 
Mas em geral, são “o pau mandado” a 
que se manda executar alguma tarefa.  
 Capítulos: cap. XX (pág. 46), cap. 
XXXIX (pág. 74), cap. LIII (pág. 90), 
cap. LXXI (pág. 116), cap. LXXXVI 
(pág133), cap. XC (pág. 149), cap. 
CXXI (pág. 176).  
 B - Os nomes dos escravos são-
lhes atribuídos pelos senhores, e substi-
tuem os seus nomes originais. Por vezes, 
os nomes indicam a sua origem geográ-
fica: Cap. XCIII (página 140).  
 C - Outros, são “escravos de gan-
ho”: cap. VII (p. 25), cap. XCIII (p.140). 
Nos capítulos VII (p. 25), e XCIII (pp. 
140/141) fica claro que ter “escravos de 
ganho” era equivalente a ter uma pe-
quena empresa.  
 D - Aparece ainda um ex-escravo, 
que vende na rua. Cap. CX (p. 162). Fi-
nalmente, no capítulo CXLV (p. 198) o 
Autor já não fala em “escravo”, mas sim 
em “criado”. O que situa o fim do ro-
mance após a abolição da Escravatura.  A 
terminar: 
 Neste excerto do capítulo IX, “A 
Ópera”, o Autor compara a vida  das  so- 
 
 
 
 

ciedades humanas ao libreto de uma ó-
pera. Conforme referimos atrás, esta ó-
pera seria escrita por Deus e musicada 
por Lúcifer. Este capítulo é uma brevís-
sima obra-prima. Nele, vemos a ironia e 
crítica social de Machado de Assis no 
seu tom mais amargo (p. 27):  “Deus 
é o poeta. A música é de Satanás” (...) 
“Satanás suplicou ainda, sem melhor for-
tuna, até que Deus, cansado e cheio de 
misericórdia, consentiu em que a ópera 
fosse executada, mas fora do céu. Criou 
um teatro especial, este planeta, e inven-
tou uma companhia inteira, com todas as 
partes, primárias e comprimárias, coros e 
bailarinos.  
 - Ouvi agora alguns ensaios!  
 - Não, não quero saber de ensaios. 
Basta-me haver composto o libreto; es-
tou pronto a dividir contigo os direitos 
de autor.  
 

 Foi talvez um mal esta recusa; dela 
resultaram alguns desconcertos que a au-
diência prévia e a colaboração amiga te-
riam evitado.  
 

 Com efeito, há lugares em que o 
verso vai para a direita e a música para a 
esquerda.  
 

 Não falta quem diga que nisso 
mesmo está a beleza da composição, fu-
gindo à monotonia, e assim explicam o 
terceto do Éden, a ária de Abel, os coros 
da guilhotina e da escravidão.” (...)■ 
MJdC  
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FONTES 
 
“DOM CASMURRO” MACHADO DE ASSIS. 
Edição portuguesa da Universitária Editora, Lisboa, 1997. 
 
 

“Machado de Assis, aos 25 anos – Foto: Joaquim José Insley Pacheco/ABL via Wikimedia Commons” 
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/machado-de-assis-foi-contabilista-mostra-pesquisa/ 

 

“Contos de Machado de Assis ganharam coletânea em inglês (foto: Biblioteca Nacional Digital do RJ)” 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2018/07/11/interna_diversao_arte,694330/machado-de-assis-ganha-coletanea-de-76-contos-traduzidos-para-
o-ingles.shtml 

 
http://www.ebc.com.br/cultura/2015/03/exposicao-no-metro-homenageia-machado-de-assis-e-os-450-anos-do-rio 
 

Universidade da Amazônia: obra ‘Dom Casmurro’ em PDF de domínio público. 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000194.pdf 
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