
  
` 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
`  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 Ano XIX – Nº 3614 – Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018 

 

  

Cornelder de Moçambique financia construção do 
mercado moderno de referência no distrito de Maringue 
 Maríngué (O Autarca) – O 
Governador de Sofala, Alberto Mon-
dlane, lançou na manhã desta quarta-
feira (19Dez18) a primeira pedra para 
a construção do mercado moderno de 
referência no distrito de Maríngué, na 
região norte da provincia.  
 Trata-se de uma infraestrutura 
cuja construção está a ser patrocinada 
pela empresa Cornelder de Moçambi-
que, no valor de 15 milhões de meti-
cais.  
 A firma gestora do Porto da 
Beira há 20 anos responde a solicitação 
lançada pelo Governo na sequência da 
promessa  feita  em  Maio  último  pelo 
 

 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
à população  de  Maríngué,  num  gesto   

Frase: 
 

Amar é virtude que poucos tem. Quem ama não desiste, não 
trai, não mente. Quem ama é paciente, confia, entende.■ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 14/12/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.82 70.19 EUR UE 

60.97 62.18 USD EUA 

4.25 4.33 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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que premeia os residentes locais pelo 
nível de organização do comércio no 
distrito. 
 O futuro mercado orçado que 
terá uma área coberta de aproximada-
mente 1.000m² está a ser construído 
num terreno com 4.5 hectares e terá 
um total 200 bancas, para comerciali-
zar os productos de Maríngué.  
 Para alé de bancas, o projecto 
contempla a construção de um talho, 
duas lojas, um posto policial, um posto 
de primeiros socorros, um escritório 
para a administração e um balneário 
com seis sanitários, dos quais um para 
pessoas portadoras de deficiência físi-
ca. 
 O Administrador-Delegado da 
Cornelder de Moçambique, Jan de 
Vries, lembrou na ocasião que a políti-
ca de responsabilidade social da em-
presa que dirige centra-se em interven-
ções nas áreas de educação, saúde, des-
porto e cultura. 
 “Porque temos um grande 
compromisso com o desenvolvimento 
da região que servimos, quando o nos-
so Governo lançou-nos o desafio de a-
poiar a construção de um mercado no 
distrito de Maríngue, nós não hesita-
mos; com certeza que este futuro mer-
cado irá impulsionar significativamen-
te a economia do distrito de Maringue. 
Queremos com esta iniciativa, contri-
buir para que cada vez mais pessoas a-
qui, possam ter um espaço limpo e se-
guro para comercializar os seus produ-
tos e assim ajudar a tornar Maríngue 
num importante centro de comércio na 
província de Sofala” – afirmou Jan de 
Vries. 
 O Governador Alberto Mon-
dlane destacou a importância do futuro 
 

 
 

Governador Alberto Mondlane, colocando o 
primeiro bloco para a construção do 
mercado de referência em Maríngue 

 
 

Administrador-Delegado da Cornelder de 
Moçambique, Jan de Vries, intervindo na 

cerimónia desta manha em Marínguè 

 
 

Representante da população de Maríngue 
apresentando mensagem de agradecimento 

ao esforço do Governo e a resposta da 
Cornelder de Moçambique 

 
 

Director Executivo Adjunto da Cornelder de 
Moçambique, António Libombo, plantando 

uma árvore no espaço onde está a ser 
construído o mercado de referência  

mercado moderno de referência do dis-
trito de Marínguè na dinamização da e-
conomia do distrito e apelou a colabo-
ração da população em todas as fases 
do projecto, sobretudo a manutenção 
do espaço reservado ao mercado para 
que novas obras sejam construídas. 
 Alberto Mondlane transmitiu 
agradecimentos do Governo a empresa 
Cornelder de Moçambique, “que de 
forma exemplar soube ouvir e cumprir 
aquilo que é a orientação do nosso 
Chefe de Estado, que é de servir o nos-
so povo. Estão de parabéns, estamos 
muito agradecidos por esse gesto e  es- 

peramos que sem demora, com o vosso 
apoio nós vamos ter aqui o mercado 
para ser inaugurado”. 
 Os residentes de Maríngué, na 
sua mensagem, enalteceram a concreti-
zação da promessa do Chefe de Estado, 
Filipe Nyusi. “A população de Marín-
gué agradece ao Governo pelos gran-
des projectos que tem procurado im-
plantar no nosso distrito, como é o ca-
so que hoje testemunhamos através do 
lançamento da primeira pedra rumo a 
construção dum grande projecto, o 
mercado de referência em Maríngue”.■ 
(Chabane Falume) 
  Nossos serviços:  

- Consultoria Ambiental  
- Planeamento Físico 

- Auditoria Ambiental 
- Consultoria em Minas 

- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Lula pode deixar prisão por liminar do ministro do STF 
 O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) do Brasil, Marco 
Aurélio Mello, determinou nesta quar-
ta-feira (19Dez18) a soltura de todos 
os presos condenados em segunda 
instância da Justiça que ainda têm re-
cursos pendentes de julgamento. A 
decisão pode atingir o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva, condena-
do pelo caso do tríplex do Guarujá. 
 A defesa de Lula requisitou a 
soltura do ex-presidente na 12ª Vara 
Federal Criminal de Curitiba, respon-
sável pelo processo do petista, cerca 
de 40 minutos após vir a público a de-
cisão de Marco Aurélio. 
 “É uma decisão muito impor-
tante porque restabelece o que consta 
do texto constitucional”, disse o ad-
vogado de Lula, Cristiano Zanin. 
 

 
 A decisão liminar, ou seja, 
provisória, foi tomada atendendo a 
um pedido do PCdoB no último dia 
de funcionamento do STF antes do 
recesso, sem tempo de levar o caso ao 
plenário para ser analisado pelos de-
mais ministros. 
 O presidente do Supremo, mi-
nistro Dias Toffoli, agendou para o 
dia 10 de abril de 2019 o julgamento 
das ações sobre prisão de réus conde-
nados  em  segunda  instância. No en- 

tanto, ele pode reverter a decisão de 
Marco Aurélio a partir desta quinta, 
quando começa oficialmente o reces-
so no tribunal; cabe ao presidente da 
Corte tomar decisões em caráter de 
urgência durante o regime de plantão. 
 A decisão não é de cumpri-
mento automático. Cabe a cada juiz 
responsável pela execução penal li-
bertar os presos sob sua tutela que es-
tejam nessa situação. 
 No despacho, Marco Aurélio 
afirma que o início do cumprimento 
da pena deve depender do fim dos re-
cursos da defesa. 
 “A Constituição não assegura 
um direito a não ser preso. A Consti-
tuição assegura um direito a não ser 
arbitrariamente preso” – lê-se da nota 
do ministro do STF.■ (Yahoo)  
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FALANDO DE MARCAS 
 

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

As novas marcas de comércio – Parte (2) 
- A MARCA OLFACTIVA 
 

 

 A marca olfativa1 , é uma das chamadas “novas 
marcas” ou “marcas não tradicionais, como atrás dissemos, 
cuja distintividade é assacada através do olfacto humano, 
que alguns autores crêem ser o mais forte de todos os ór-
gãos sensoriais humano; “ Se a vista nos pode enganar e 
nos dar a ilusão da excelência, o nariz raramente nos 
trai”2. Embora os aromas3 possam ser registados como 
marcas desde que lhes confiram distintividade, não existe 
nenhuma obrigação a nível internacional de prever a possi-
bilidade de registo de marcas olfactivas, cabendo às legis-
lações nacionais a sua consagração; esta é a posição oficial 
da OMPI quanto as marcas olfactivas4.   
 Existem vários ordenamentos jurídicos que expres-
samente afastam do registo os sinais não visualmente per-
ceptíveis. Como o que resulta do artigo 88º da Lei da Pro-
priedade Industrial Mexicana, no artigo 8º da Lei de Mar-
cas da República Popular da China e do artigo 122º da Lei 
de Marcas do Brasil5.    
 Pelo contrário, outras jurisdições explicitamente 
admitem os sinais olfactivos, ou “sensory signs” como re-
sulta do artigo 6º da Lei de Marcas da Australia e da alínea 
e) do parágrafo 2. 52 das “Regras de Execução” da Lei de 
Marcas dos EUA6. 
 Finalmente, noutras jurisdições não há, face aos si-
nais olfactivos, nem recusa nem admissibilidade expressa, 
uma vez que as legislações em matéria de marcas as defi-
nem de uma forma ampla como “sinais susceptíveis de re-
presentação gráfica e aptos a distinguir os produtos que as-
sinalam dos demais com outra origem empresarial”. É no 
conjunto dessas jurisdições que se encontram a maior parte 
dos países, incluindo Moçambique7.  
 De referir que a nível da Comunidade Europeia, se 
encontram registadas duas marcas olfactivas num dos Esta-
dos-membros e uma no IHMI- Instituto de Harmonização 
do Mercado Interno  (O  odor  de  erva  recentemente corta- 
 

da”9. O Reino Unido é o único Estado-membro da União 
Europeia, onde se encontram registadas duas marcas olfac-
tivas “o odor de rosas”1 e o “odor de cerveja”10 
 Surge da necessidade de alcançar formas mais so-
fisticadas de atrair a clientela, partindo do princípio “…lo 
que huele bien se vende mejor”11 num mercado cada vez 
mais globalizado e altamente competitivo, onde a exposi-
ção visual dos produtos ou serviços já não é em si suficien-
te para fazer a diferença. Pensa-se que tudo já está no mer-
cado e com a qualidade desejada a primeira vista, então co-
mo ir adiante na corrida concorrencial, eis a questão que 
preocupa a sociedade de Marketing, fazendo com que esta 
proponha aos comerciantes a criação de novas marcas que 
atingem todos os sentidos, diga-se, se possível, a “alma” do 
público consumidor. Deste modo, despontou a marca ol-
factiva. “Las últimas tendências en técnicas de mercado-
tecnia vienen, desde hace tiempo, explorando los horizon-
tes que se abren frente a las possibilidades brindadas por 
estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, 
gustos y signos táctiles irrumpen de esta forma en el es-
cenario del mercado”12 
 Apesar de se notar uma crescente abordagem dou-
trinária sobre a marca olfactiva, não há unanimidade entre 
os autores que sobre ela se têm debruçado; as posições ju-
risprudências mais relevantes na história do tipo de marca 
(EUA e Europa) que aqui nos ocupam, mostram um grande 
cepticismo sobre a sua aceitabilidade. Ainda há um silêncio 
profundo na maior parte dos diplomas legais do mundo in-
teiro atinentes a marca, no que concerne a consagração le-
gal deste tipo. De facto, não é caso para menos, o olfacto é 
(apesar de respeitarmos a posição dos autores que votam na 
sua consistência-facto de ser um órgão sensorial que não se 
engana), entendemos ser uma sensibilidade subjectiva, na 
medida em que um cheiro pode não ser percebido da mes-
ma maneira por todas as pessoas, e não é verdade que o ol-
facto humano é o mais apurado, pois não seria então, ne-
cessário por  exemplo,  o  uso  pela  polícia,  dos  chamados 
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 O problema da marca olfactiva despoletou nos 
EUA, com o caso que ficou celebrizado com o nome de 
“CLARKE”, em 1990. Celia Clarke, que fabricava fios de 
coser e para bordados sendo no seu entender o único produ-
to de fios perfumados, solicitou ao office do seu país o re-
gisto da marca desses produtos perfumados. Esta particula-
ridade ocupava um lugar destacado na promoção dos seus 
produtos e segundo a fundamentação do pedido do registo, 
a resposta do público era muito favorável, o perfume em-
pregue foi descrito como “fragrância floral fresca, de alto 
impacto, que recorda rebentos de plumérias ”13-14, o 
pedido foi recusado em sede de exame pelo office ( 
USPTO) por-que:  
 - 1.º Não era distintiva; 
 - 2.º O aroma era funcional; 
 - 3.º A maioria dos produtos tinha um aroma incor-
porado para os tornar mais agradáveis e não para identificar 
a sua origem.15    
 Contudo, o examinador referia que, a provar-se a 
sua distintividade, o sinal poderia ser registado como marca 
olfactiva. Da recusa coube recurso para o Trademark Tri-
bunal and Appeal Board (TTAB) que decidiu, em 19 de 
Setembro de 1990, pela concessão da marca (Decisão in Re 
Celia Clarke)16       
 Segundo o TTAB, face à matéria de facto apresen-
tada, destacavam-se quatro aspectos fundamentais. 
 - a) A requerente era a única a comercializar fios de 
lã e de algodão perfumados; 
 - b) A fragrância não era um atributo, nem uma ca-
racterística inerente ou natural dos produtos em causa; 
 - c) A requerente promovera o sinal olfactivo atra-
vés da publicidade; 
 - d) A requerente demonstrara que os distribuido-
res, retalhistas e clientes dos seus produtos a reconheciam 
como fonte dos mesmos.  
 Na subsunção da matéria de facto ao Direito, o 
TTAB, considerou não haver razão para recusar o registo 
uma vez que o aroma, naquele caso concreto, funcionara 
como marca para produtos da requerente e como tal preen-
chia os requisitos exigidos pela lei. Nesta decisão, o TTAB 
definiu um quadro jurisprudencial de extrema importância 
nos seguintes aspectos: 
 1.º Explicitamente reconheceu que os odores, face 
à Lei de Marcas norte-americana, podiam ser registados co-
mo marcas; 
 2.º Explicitamente definiu que os produtos natural-
mente odoríficos não podiam ser registados como marca ol-
factivas; 
 

 3.º Implicitamente estabeleceu um critério geral pa-
ra o registo de marcas olfactivas, assente nas seguintes per-
guntas: 
 a) O sinal olfactivo distingue os produtos do reque-
rente dos seus concorrentes?  
 b) É o aroma um atributo inerente ou uma caracte-
rística natural dos produtos assinalados pelo sinal olfacti-
vo? 
 c) Tem o sinal sido usado e divulgado pelo reque-
rente em campanhas publicitárias?      
 d) O requerente demonstra que aqueles que são 
confrontados com os produtos olfactivos, os associam-por 
causa do odor- à respectiva proveniência empresarial?17 
Como se vê, esta decisão construiu os alicerces sobre os 
quais tem vindo a ser erguida a doutrina da marca olfactiva. 
 Em suma, diz RUI SOLNADO DA CRUZ18, foi 
graças ao TTAB que surgiu a primeira marca olfactiva re-
gistada no mundo e actualmente estão registadas nos EUA, 
como marcas olfactivas, o “odor de pastilha elástica, o “de 
uva” e o “de cereja”, pertencendo os três últimos ao mesmo 
titular, JEROME GILSON e ANNE GILSON LALONDE, 
sublinham contudo, que só a primeira foi registada no Prin-
cipal Register , tendo as outras o sido apenas no Supple-
mental Register.19■ 

1 No tratamento deste tema usaremos fundamentalmente os seguintes autores: 
ERIC GIPPINI FOURNIER, Las Marcas Olfativas en Los Estados Unidos, Actas 
de Derecho Industrial, Tomo XIV, 1991-92, Marcial Pons, pp. 157 e ss;  SÉRGIO 

BALANA, El Entorno Digital, Segunda Oportunidad Para La Marca Olfativa? 
Estudio Acerca de la Capacidad del Signo Olfativo para Funcionar como Marca 

en el Mercado, Actas de Derecho Industial y Derecho de Autor, Tomo XXVI, 
2005-2006, Marcial Pons, pp. 19 e ss; MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas” 

Marcas…ob. cit., pp. 217 e ss e RUI SOLNADO DA CRUZ, A Marca 
Olfactiva…ob. cit. 

2 V. RUI SOLNADO DA CRUZ, A Marca…ob. cit., p. 61, cita BRUNO DAUCÉ, 
Coment Gérer les Senteurs d Ambiance, in Le Marketing Sensoriel du Point de 

Vente, Coordenné par Sophie Rieunier, Dunod, 2006, p. 93. 
3 A mais tradicional representação gráfica de aromas consiste numa metodologia 
de “avaliação sensorial” assente em listas de pelo menos oito, entre 1756-1964, 
conforme RUI SOLNADO DA CRUZ, A Marca Olfactiva, ob. cit., p. 77, nota 

212 “A primeira lista, proposta em 1756 por LINNAEUS, é composta por 7 
classes de odores ( aromáticos, fragrâncias, ambrosíacos, aliáceos, hircinos, 

repulsivos e nauseabundos); a segunda lista, proposta em 1895 por 
ZWAARDEMAKER é composta por 30 sub classes ( frutados, cerosos, etéreos, 

cânfora, cravo-da-india, canela, anís, menta, tomilho, rosas, limão, amêndoa, 
jassin, rebentos de laranja, lírios, violetas, baunilha, âmbar, almíscar, alho francês, 

cheiro a peixe, bromo, queimado, cheiro a fenol ”caprioc”, urina de gato, 
narcóticos, “bed bug”, a carne putrefacta e a fezes); a terceira lista, de HENNING 

data de 1915, classifica os aromas em seis classes ( especiarias, frutados, florais, a 
queimado, resinosos e desagradáveis); em 1927, a CROKER AND HENDERSON 
apresenta uma lista composta por 4 classes ( fragrância, queimado, apimentado e 

ácido); em 1952, AMOORE apresenta uma classificação assente em 7 classes 
(Etéreo, cânfora, menta, floral, almíscar,  putrefacto e os não olfactivos, 

designados por pungentes); SCHULTZ em 1964 reuniu 9 classes (étereos, 
apimentados, fragrâncias, doces, queimado, sulfurosos, a gordura, a ranço e 

metálicos); WRIGT AND MICHAELS, no mesmo ano, apresentam uma 
classificação em 8 classes (“hexyl-acetate”, especiarias, benzenaftol, citrino, 

afectivo resinoso, desagradável, considerando ainda os não olfactivos  -
“trigeminal” (relativo ao nervo trifacial); finalmente, ainda em 1964, HARPER 
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Marca Olfactiva, ob. cit., p. 104, nota 305. 
11 Cfr. ERIC GIPPINI FOURNIER, Las Marcas…ob. cit., p. 157. 

12 Cfr. SERGIO BALAÑA, El Entorno Digital…ob. cit., p. 21 
13 V. De maneira detalhada, ERIC GIPPINI FOURNIER, Las Marcas…ob. cit., 

pp. 158 e ss.  
14 Cfr. Vários casos jurisprudenciais referenciados por SERGIO BALANA, El 

Entorno…ob. cit., p. 22, notas 10 à 15, nesta última nota um caso de marca 
gustativa BX 625971”El sabor a regaliz” para produtos de papelaria. 

15 V. SOLNADO DA CRUZ, A Marca…ob. cit., p. 96. 
16 Continuamos a seguir SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 96-100, esta decisão é 

referenciada por todos os autores que tratam da marca olfactiva, a título de 
exemplo, pode v. MARIA MIGUEL CARVALHO, ob. cit., p. 230-236; SERGIO 

BALANE, ob. cit., 21-22.  
17 Cfr. SOLNADO DA CRUZ, ob. cit., p. 97. 

18 Idem., p. 99. 
19 Ibdem., p. 99. O citado autor mostra na nota 287 desta página, que os 

requerentes das últimas marcas olfactivas desistiram dos pedidos de registo de 
aroma de “amêndoas”, de “citrinos”, de “pastilha elástica” e de “tutti-fruti” todos 
para lubrificantes e combustíveis para veículos, terrestres, aéreos e náuticos, com 

os números respectivamente 75404020, 75360105 e 75360103.■    

AND CO-WORKERS propõe a classificação mais extensa de todas, que divide os 
aromas em 44 classes ( frutosa, a sabão,etéreo, cânfora, aromático,, especiarias, 
menta,, citrinos, amêndoas, floral, fragrância, baunilha, animais, almíscar, alho, 

amoníaco, , queimado, ácido fenético, adocicado, repulsivo, fecal, resinoso, 
putrido sulfuroso, ácido, gordura, rançoso, metálico, carne, mofo, erva, sangue, 
vegetais cozinhados e não olfactivos –pungente e mais cinco), cita  DOBRETT 

LYONS, Sounds, Smells and Signs, EIPR, 1994, p. 16, 540.       
4 Cfr. RUI SOLNADO DA CRUZ, A Marca Olfactiva, ob. cit., p. 93, que na nota 

258 indica que esta posição da OMPI, é extensiva às marcas sonoras e pode ser 
encontrada em http://www.wipo.int/sme/fr/faq/tm_faqs_q7.html. 

5 Idem., p. 93. 
6 Idem., p. 94. 

7 V. RUI SOLNADO DA CRUZ, A Marca Olfactiva, ob. cit., p. 94. 
81 Idem., p. 109 ss. 

9 Aplicado aos pneus Dunlop ( Marca número 20014 graficamente representada 
pela descrição “the mark is a floral fragrance/smell reminiscente of rose as 

applied to tyres”; a marca foi concedida em 1996 à Japan`s Sumitomo Rubber Co 
que posteriormente a transmitiu à Dunlop Tyres, v. RUI SOLNADO DA CRUZ, A 

Marca Ofactiva, ob. cit., p. 104, nota 304. 
10 Aplicado a dardos ( Marca número 2000234 graficamente representada pela 

descrição “the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to fligths for 

Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 
 

19 de Dezembro de 2013 … José Meque         
Matola 
 

  

 

 Não sei porque o chamavam 
de Madala. Afinal ele não era tão velho 
assim. Quando faleceu, já lá vão 5 a-
nos, tinha apenas 50 anos de idade.   

 O início da sua actividade ar-
tística começa em 1977. Ele participa 
no então cinema S. Jorge, num concur-
so de canto, acompanhado pelo con-
junto “Africa Power”, tendo-lhe sido a-
tribuído o prémio de “melhor voz”. 
Madala era a voz que normalmente a-
bria os espectáculos musicais que eram 
realizados no Hotel D. Carlos, e que na 
altura tinham como cabeças da cartaz 
David Mazembe e Romualdo. Outras 
vezes cantava com Carlos Beirão no 
“Sheik”. 
 
 Em 1984 começa o seu ciclo profissional. Participa 
num concurso radiofónico denominado “Senzo”, onde é e-
leito como a melhor voz.   
 4 anos depois chega ao topo do “Ngoma”, a para-
da de sucessos da Rádio Moçambique. Da Beira vem a Ma- 
 

puto para o espectáculo de gala. Mas 
mesmo antes do espectáculo acontecer, 
ele canta a música vencedora, num 
programa “ao vivo” da Rádio Moçam-
bique, transmitido a partir do antigo 
jardim 28 de Maio, na avenida 24 de 
Julho, espaço que ficou popularmente 
conhecido como o jardim dos “ma-
dgermanes”. Os finalistas desse ano ti-
veram direito a gravar uma cassete de 
aúdio com as suas canções. “Xiripo” a 
canção vencedora consagra o artista 
que volta às gravações e aos concursos.    

 Pela segunda vez ganha o “N-
goma”   com  CHIMUROMBO.  Nesse 

 
mesmo ano lança um CD com o título “Ponessa Musiwan-
go”, que traduzido para o português significa “salvar a min-
ha casa”, com o qual ganhou o “Disco de Prata”.  
  Segundo os registos disponíveis, o gosto pela músi-
ca parte da família. O seu pai tocava acordeão e  interpreta- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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va músicas na igreja. Madala começou a tocar com um gru-
po de amigos quando tinha apenas 12 anos. Foi com o mes-
mo grupo que começou a tocar em bailes e casamentos.  
 Uma das particularidades de Madala foi o facto de 
ter gravado um dos seus temas em língua macua (emakua) 
intitulado “Muthiana Orera”, canção que  aparentemente 
foi composta pelo saudoso David Mazembe. A canção foi 
vista pelos nampulenses não só como sendo a  exaltação  da  
 

mulher macua, como também o furar das grandes barreiras 
etno-linguísticas que existem no seio do músico moçambi-
cano para a valorização das nossas raízes culturais, inde-
pendentemente das suas origem étnicas.  
 “Tambores de Mambone” e “The Kings” foram 
dois agrupamentos musicais por onde passou José Meque 
Matola, conhecido no meio artístico por “Madala”, a voz da 
cidade da Beira (Província de Sofala) que nos deixou faz 
hoje 5 anos.■ 
 

Camboja apreende recorde de três toneladas de 
marfim proveniente de Moçambique 
  Beira (O Autarca) – O jornal 
diário britânico The Guardian, na sua 
edição do último domingo (16Dez18), 
publica um artigo de autoria da AFP 
(Agence France-Presse), que revela 
que as autoridades do Camboja apreen-
deram mais de 3,2 toneladas de presas 
de elefante escondidas em um conten-
tor de armazenamento enviado de Mo-
çambique. segundo o jornal, a informa-
ção foi confirmada no domingo por u-
ma autoridade da alfândega, marcando 
a maior apreensão de marfim do país. 
 A descoberta de 1.026 presas 
no porto de  Phnom  Penh  seguiu  uma 
dica da embaixada dos EUA, disse o 
funcionário, e destaca o surgimento do 
Camboja como um ponto de trânsito 
regional importante para o comércio 
multibilionário de animais selvagens i-
lícitos. 
 "As presas de elefante estavam 
escondidas entre o mármore em um re-
cipiente que foi abandonado", disse 
Sun Chhay, director do escritório de al-
fândega e impostos especiais do porto. 
 Ele disse que o marfim foi en-
viado do país sul-africano de Moçam-
bique e chegou ao porto no ano passa-
do. 
 O proprietário não identificado 
do carregamento não  chegou  para  pe- 

 

gar a carga. Fotos do enorme carrega-
mento mostraram longas filas de presas 
confiscadas espalhadas no chão no por-
to. 
 Sun Chhay disse que não sabia 
se o carregamento era destinado a mer-
cados em outros países. 
 A demanda da China e do 
Vietnã alimentou o crescimento do trá-
fico ilegal de vida selvagem através do 
Camboja. Fracos policiais e corrupção 
atraem contrabandistas de vida selva- 
gem, especialmente em um momento 
em que a vizinha Tailândia está repri-
mindo o comércio proibido. 
 O marfim é valorizado por sua 
beleza, enquanto o mercado de medici-
na tradicional levou ao contrabando de 
chifres   de  rinoceronte  e  escamas  de 
 
 

pangolim. 
 O Camboja tem uma popula-
ção minúscula de elefantes, mas seu 
surgimento como um novo centro de 
tráfico resultou em várias apreensões 
nos últimos cinco anos. 
 O maior antes desta semana  o- 
correu em 2014, quando alfândegas 
cambojanas apreenderam cerca de três 
toneladas de marfim escondidas em um 
contentor de grãos no porto de Siha-
noukville, no sudoeste do país. 
 No   ano  passado,  o  Camboja 
também apreendeu quase uma tonelada 
de marfim escondida em troncos ocos 
descobertos dentro de um contentor a-
bandonado, de propriedade de uma 
empresa com sede em Moçambique.■ 
(Redacção/ AFP/ The Guardian) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 

Oficiais alfandegários cambojanos olhando marfim apreendido de um contentor 
no porto de Phnom Penh. Foto: Ban Chork / AFP / Getty 
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Inaugurado edifício Samora Machel no Hospital 
Militar de Maputo 
 Maputo (O Autarca) – O Em-
baixador dos EUA H. Dean Pittman 
juntou-se ao Ministro da Defesa Nacio-
nal Atanásio Salvador M'tumuke para 
a inauguração do edifício Samora Ma-
chel no Hospital Militar de Maputo a 
18 de Dezembro, após uma renovação 
de três milhões e duzentos mil dólares 
financiada pelo Governo dos Estados 
Unidos através do Plano de Emergên-
cia do Presidente para o Alívio do SI-
DA (PEPFAR). O renovado Edifício 
Samora Machel irá apoiar o atendi-
mento geral ao paciente; oferecer ser-
viços pediátricos, obstétricos e gineco-
lógicos; salas de consulta doméstica e 
consultórios médicos; e fornecer arma-
zenamento médico essencial para o 
Hospital Militar de Maputo. Esta ex-
pansão significativa do Hospital Mili-
tar de Maputo irá melhorar significati-
vamente a assistência aos doentes, 
membros das suas famílias e membros 
das comunidades vizinhas, ajudando 
simultaneamente o Governo de Mo-
çambique nos seus esforços para aca-
bar com a epidemia do HIV/SIDA no 
país. 
 O trabalho neste projecto foi 
realizado como parte da parceria entre 
o Departamento de Defesa dos E.U.A. 
(DoD) e as Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique na luta contra o HIV/ 
SIDA. Esta parceria apoia a prevenção, 
cuidados e tratamento do HIV/SIDA; 
informação estratégica; e desenvolvi-
mento de capacidades humanas tanto 
dentro do exército Moçambicano como 
nas comunidades onde vivem e traba-
lham.  
 O edifício ontem inaugurado 
encontrava-se há mais de 20 anos sem 
uso e em estado de extrema degrada-
ção.■ (Redacção) 
 

 
O Embaixador dos H. Dean Pittman e o Ministro Atanásio Salvador M'tumuke descerram a 

placa alusiva a inauguração do edifício Samora Machel no Hospital Militar de Maputo 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Sincretismo chinês anima o negócio não só em 
Portugal – uma feitoria em sines – 3 
A Civilização mais compatível com o Globalismo 
  Ainda a respeito do texto sobre 
(“Presidente chinês faz negócio em 
Portugal”), um leitor questionou o fac-
to de eu  ter aludido aos direitos huma-
nos para a China (país dos cem nomes) 
porque é um povo com uma cultura to-
talmente diferente, e que encara a vida 
numa perspectiva pragmática em que o 
ideal cristão da dignidade da pessoa só 
estorvaria.  
  De facto, como se nota já na 
especificidade da língua mandarim, de-
preende-se dela uma outra estrutura 
mental que se expressa em outras ma-
neiras de pensar e numa mundivisão 
totalmente diferente da europeia. Na 
impressão que se tem com chineses, à 
primeira vista, nota-se que são pessoas 
que têm uma maneira mais objectiva e 
utilitária na maneira de ver, de viver e 
de se relacionar. 
  A cultura chinesa é poliva-
lente, e manifesta um génio sincréti-
co que consegue colocar em funcio-
namento utilitário tradição, deuses, 
comunismo e capitalismo no sentido 
de tudo se mover ao serviço dos pró-
prios desejos: daqui se pode depre-
enderá também uma inclinação es-
pecial para o negócio.  
 É uma civilização que desde o 
século passado se encontra em mudan-
ça total e como tal torna-se imprevisí-
vel o futuro desenvolvimento de uma 
civilização tão antiga e tão rica. No 
contexto de civilizações e sob a pres-
são de um globalismo nivelador, a ci-
vilização ocidental deveria estar 
consciente do que tem de específico a  

guardar para a humanidade, isto é, a 
dignidade da pessoa humana, mas 
sem transformar esta consciência 
adquirida para legitimar ou fomen-
tar guerras, como tem feito sob o ar-
gumento da defesa de valores/direi-
tos humanos. Cada povo, cada cultu-
ra, cada civilização tem uma coerên-
cia interna a ser respeitada mutua-
mente.   
  Num mundo cada vez mais di-
tado pelo negócio e numa competição, 
que não deveria perder de vista a com-
plementaridade e a inclusão, seria um 
grande empobrecimento para a huma-
nidade se as relações de futuro só fos-
sem determinadas por um utilitarismo 
chinês que valorize mais o negócio e a 
instituição do que o indivíduo, tal co-
mo se dá na cultura árabe, no neocapi-
talismo e no comunismo. Daí também 
a necessidade da China se abrir ao hu-
manismo cristão e do Ocidente redes-
cobrir em alguns de seus princípios 
doutrinais tradicionais, uma imanência 
também característica dos chineses. 
 Dos chineses podemos apren-
der a sua relação familiar como base 
das relações sociais em harmonia com 
a natureza. A sua relação especial na 
expressão família, vida e morte, foi 
certamente transmitida através do culto 
aos antepassados em sintonia com a 
natureza e com o universo.  Uma 
mundivisão em que deuses, pessoas 
vivas e mortas coexistam em relação, 
sustem um caracter que lhe dá sus-
tentabilidade. Esta mundivisão faz-me 
lembrar (embora de forma mais abstra- 

ta mas também mística) a realidade do 
mistério da trindade no Cristianismo 
que possibilita a unidade na diversida-
de mas que, infelizmente, é pouco co-
mentada na sociedade ocidental. 
 A sociedade ocidental, tal co-
mo a sociedade tradicional chinesa, en-
contra-se em perigo, devido ao capita-
lismo liberal do deus Mamon (dinhei-
ro, eficiência material e lucro) que tudo 
nivela para tornar a pessoa, isto é, 
transformar o indivíduo em mero clie-
nte para que, deste modo, este se torne 
mundialmente, massa maleável e com-
patível e então tornar possível uma 
plutocracia económica e ideológica de 
um governo mundial que através de 
ONGs especiais supera países, regiões, 
regiões etc. 
  O confucionismo conseguiu 
guardar o legado do passado chinês e 
presenciá-lo de forma orgânica. Siste-
matizou toda a vida chinesa numa es-
pécie de organigrama que possibilitou 
uma filosofia de vida social que deu 
forma e consistência à vida do chinês 
no seu dia a dia, de forma a fomentar 
uma corresponsabilidade natural crian-
do sintonia entre vida humana e natu-
reza.O budismo assimilado pela cultura 
chinesa assumiu toda essa riqueza de 
comunhão com a natureza dando-lhe u-
ma perspectiva transcendental também 
no que respeita à questão da vida de-
pois da morte na complementação do 
taoismo. A tradição do culto do impe-
rador e uma visão funcionalista da pes-
soa facilitaram a assimilação da doutri-
na comunista ocidental.■ 
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