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Marcelino dos Santos visto em duas vertentes por
da Beira registamos
Daviz Simango a reacçãoNadecidade
Daviz Simango, um imBeira (O Autarca) – O país
celebra esta quarta-feira o último Adeus à Marcelino dos Santos, consagrado Herói Nacional pelo regime da
FRELIMO que governa o país desde a
proclamação da Independência Nacional (25 de junho de 1975).
São várias as correntes que
tem manifestado a sua reacção após o
anúncio oficial do desaparecimento físico de Marcelino dos Santos.

Frase:

portante politico moçambicano.
Daviz Simango a sua história
política remonta desde o seu nascimento. É filho de destacados membros fundadores da FRELIMO: Urias Simango
que foi Vice-Presidente da FRELIMO
e Celina Simango, destacada militante
da FRELIMO e combatente pela luta
de libertação nacional. Daviz Simango
nasceu nos primórdios da criação da
FRELIMO. Só não perfila da lista dos

Amigos falsos são como sombras… vivem perto de
você nos momentos brilhantes, mas na hora da
escuridão todos somem!■
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de Libertação de Moçambique para libertar o país do jugo colonial português.
O segundo momento seria o
que caracteriza aquele Marcelino dos
Santos ao longo do percurso da luta,
que juntou-se a um grupo e cultivou a
descriminação, a exclusão e a intolerância que criou vítimas as quais quase
todas foram assassinadas brutalmente.
Portanto, acabamos tendo um
Marcelino dos Santos dividido entre o
combatente pela libertação dos moçambicanos e o ditador.
Acrescentando, a situação que
Moçambique vive hoje e viveu depois
da independência nacional é consequência da exclusão, da intolerância e
da ditadura que me referi”.

antigos combatentes como tantos outros como ele que nasceram nessa época, devido as circunstâncias que culminaram com o desfavorecimento dos
seus progenitores. É público que o seu
pai e a sua mãe e tantos outros como eles foram assassinados no rescaldo de
divergências internas que surgiram na
FRELIMO durante a luta que favoreceu a independência nacional.
Considerado político nato, Daviz Simango muito cedo engajou-se na
política, tendo em 2003 sido eleito ao
cargo de Presidente da Autarquia da
Beira, posição que exerce até hoje.
Posteriormente fundou o MDM – Movimento Democrático de Moçambique,
o terceiro partido mais importante do
país. Tem concorrido à Presidência da
República nos últimos pleitos eleitorais
e o máximo que já conseguiu até aqui é
a posição de terceiro candidato mais
votado, respectivamente atrás dos candidatos da FRELIMO e da RENAMO.
Dado o peso politico que representa, obviamente não seria quem

pudesse ficar alheio a morte de Marcelino dos Santos, herói nacional.
Iniciou a sua reacção manifestando solidariedade, como pessoa humana e concidadão moçambicano.
“Marcelino dos Santos é um
moçambicano, eu também sou moçambicano e nós todos aqui somos moçambicanos. Na nossa tradição, quando
perdemos um compatriota a primeira
coisa que fazemos é fazer chegar as
nossas sentidas condolências à família
e ao partido Felimo do qual ele era militante, e espero que com esse gesto
possamos ter criado conforto à família.
Sabemos e eu sei bem disso, a dôr que
sentimos quando perdemos um entequerido”.
Depois, Daviz Simango faz
uma menção a dois momentos do Marcelino dos Santos:
“O primeiro momento seria o
que caracteriza aquele jovem que a semelhança de vários outros jovens se interessaram pela causa do povo moçambicano, se juntaram e criaram a Fente

Marcelino dos Santos, Herói
Nacional
Marcelino dos Santos foi consagrado Herói Nacional. Daviz Simango não se opõem à isso, mas ressalva
que há tantos outros moçambicanos
que merecem a mesma honra.
“Bom, eu não sou qualificador
para distinguir quem pode ser ou não
herói moçambicano. O que eu sei é que
há muitos heróis moçambicanos que
por causa da forma ideológica de lidar
com a variação dos moçambicanos
simplesmente são negados de serem
heróis.
Portanto, não me encontro neste momento em posição clara de poder
qualificar a heroicidade do Marcelino
dos Santos, porque há muitos outros
heróis moçambicanos que devido a forma ideologica que é dirigido o nosso
país simplesmente são negados e que
para alguns de nós continuam a ser heróis. Infelizmente não encontram enquadramento devido a esses procedimentos de avaliação que eu pessoalmente não concordo. Não quero para já
entrar nesta polêmica, mas dizer que
Continua na Pág. 04
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FALANDO DE MARCAS
Por: Salomão Viagem
Prof. Doutor (UEM)
(sviagem@svevigny.com)

Como cheguei ao mundo das marcas?
Foi circunstancialmente. Aliás, é circunstancialmente que se tem revelado algumas áreas de actuação profissional de muitas pessoas.
Assim, no não muito distante ano de 2000, quando
me encontrava a frequentar o terceiro ano (1º semestre) da
Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane,
fui convidado por um simpático colega de grupo de estudo
(que na altura era Director do Departamento Central da
Propriedade Industrial-DCPI, do Ministério da Indústria e
Comércio) de nome Francisco Miguel Gundo, a frequentar o 2º Curso de formação de Agentes da Propriedade Industrial (AOPI). Sem saber muito bem do objecto dessa
formação, mas porque o colega Gundo incentivou-me a
participar e porque reunia os requisitos para tal, inscrevime e participei de facto, com sucesso tendo no final do curso sido habilitado e credenciado como Agente Oficial da
Propriedade Industrial (AOPI).
De referir que a função do AOPI é essencialmente
a de agenciar (intermediar) o registo e protecção dos Direitos da Propriedade Industrial.
A partir dessa altura passei a prestar os serviços inerentes a função de AOPI, à empresas nacionais e estrangeiras, principalmente no domínio do registo e protecção de
marcas.
Entretanto, outra circunstância que me direcionou
outra vez às marcas e desta vez na perspectiva dogmática
ou se quisermos teórico-doutrinária, foi no âmbito do meu
doutoramento em Direito na Universidade de Coimbra. Estive precisamente no Gabinete de Trabalho do Prof. Doutor Alexandre Libório Dias Pereira onde fui pedir orientação para desenvolver um paper (artigo científico) sobre
Direito Electrónico. Depois de muito conversarmos sobre a
matéria (ele é autor de um recheado leque de trabalhos
científicos sobre o Direito Electrónico e, curiosamente o
não menos conhecido Professor Doutor Oliveira Ascen-

são também e finalmente sobre ideias de sub-área de especialização em ciências jurídico-empresariais, sugeriu-me
que pensasse na Propriedade Industrial e para o efeito a
pessoa mais indicada na Faculdade seria o Prof. Doutor
Manuel Couceiro Nogueira Serens.
Terminada a parte curricular do curso, fui ter com o
Prof. Doutor Nogueira Serens para pedir-lhe que fosse o
meu orientador da tese. Como se ele estivesse à minha espera, aceitou o pedido sem quaisquer reservas (a parte inicial do encontro foi na recepção da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra-FADUC, local também chamado
de zona de wire less e depois fomos ao seu gabinete). Lá, o
apresentei uma lista de temas da Propriedade Industrial, e,
de entre os possíveis temas ficou assente o Tipos e Funções das Marcas. Foi assim que caí outra vez nas marcas.
Assim, apresento os meus sinceros agradecimentos
a esses três homens que contribuíram para o meu enquadramento no Direito das Marcas. No entanto, não posso deixar
de parte (sem tirar mérito a muitos outros), os Professores
Doutores (Catedráticos) Jorge Manuel Coutinho de Abreu (que além de ter sido meu Professor do módulo de Direito das Sociedades Comerciais (Responsabilidade dos Administradores nas sociedades de grupo), e ter sido também um dos membros do júri da minha defesa de tese de
doutoramento, ofereceu-me a sua amizade pessoal) e Luís
Couto Gonçalves da Faculdade de Direito da Universidade
do Minho cujas obras são incontornáveis no domínio do
Direito da Propriedade Industrial e das Marcas em especial.
Também foi um dos membros do júri da minha defesa de
tese e, gentilmente hoje, quando preciso de alguma informação sobre as suas obras mais recentes e não só para trabalhos de pesquisa, apesar da sua carregada agenda, tem
me fornecido sem demora.
Um abraço de gratidão a todos que directa e indirectamente me conduziram às marcas.■
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temos muitos outros heróis moçambicanos que neste momento deviam ser
considerados heróis de uma forma
mais justa”.
Sobre o legado que Marcelino dos
Santos deixa aos moçambicanos
“Bom, aos moçambicanos, co-

mo eu dizia temos que compreender os
vários momentos que caracterizaram a
sua vivência. O legado da exclusão, da
guerra civil pós-independência nacional? Isso não é um legado bom. O legado de fechar igrejas, fuzilar pessoas
em campos, criar campos de reducação, negar moçambicanos que se casa-

vam com raças diferentes, negar até a
Deus… não sei se isso é um bom legado. Portanto, é verdade que ascendemos a independência nacional e esse é
um legado de vários combatentes e
pessoas anónimas, não apenas exclusivo de uma ou outra pessoa” – concluiu.■ (Redacção)

Acampamento de Tendas Muzimu abre este ano na
Gorongosa
O novo Acampamento de Tendas Muzimu do Parque da Gorongosa,
localizado nas margens do rio Mussicadzi, oferecerá aos visitantes uma nova linha de acomodações elegantemente decoradas.
Cercadas por árvores grandes e
bonitas, seis tendas elevadas com
decks privativos têm vista para o rio e
a natureza circundante. As grandes tendas de lona acomodam uma configureção de cama de solteiro, de camas duplas ou de casal.
Passadiços elevados conectam
as tendas para que os hóspedes possam
passear pelo mato. Em alguns lugares,
os caminhos descem ao nível do solo,
permitindo que elefantes, hipopótamos
e antílopes se movam das margens do
rio para as planícies para além do acampamento.
As comodidades incluem uma
piscina no local, serviço de lavandaria
e Wi-Fi nos quartos ou na área princepal do salão.
Os pacotes com tudo incluído
constam de pensão completa, todas as
refeições, águas, bebidas da casa, chás
e cafés; safaris a pé e de jipe, transferrências de aeroportos e taxas de estacionamento.

A construção do Acampamento de Tendas Muzimu está praticamente completada em 50%.
Foto: Lee Bennett

Os planos futuros incluem um
circuito de safaris incluindo o “Lodge
do Café” na Serra da Gorongosa e um
acampamento nas margens do rio Zambeze, que separa o centro do norte de

Moçambique.
O Acampamento de Tendas
Muzimu, no Parque Nacional da Gorongosa, em Sofala, abrirá na segunda
metade de 2020.■ (Johann Lombard)
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