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Filipe Nyusi e Ossufo Momade assinam acordo de cessação 
definitiva das hostilidades, amanhã em Gorongosa 
 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Nyusi e o 
Presidente da Renamo, Ossufo Moma-
de, assinam amanhã, quinta-feira (01-
AGOSTO19), em Gorongosa, o acordo 
de cessação definitiva das hostilidades 
militares. A informação foi confirmada 
a momentos pelo Presidente Filipe 
Nyusi, no seu informe anual sobre o 
estado geral da nação apresentado esta 
quarta-feira (31JUL19), na sede da As-
sembleia da República, em Maputo. 
 

 “...Na sequência destas auspi-
ciosas notícias, confirmo, perante esta 
nobre casa, que parto amanhã, quinta-
feira, dia 01 de Agosto,  novamente pa- 

 
 

ra Gorongosa; espero que dessa vez 
não sento em  cima  de  árvore,  e  levo
  
 

  

Frase: 
Se tivesse que registar, mesmo de forma resumida, o que o nosso povo 
vê, sente e vive, o tempo não seria suficiente – Filipe Nyusi, hoje na 
Assembleia da República 
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comigo o anseio e os corações de todos 
os moçambicanos. Esta viagem resume 
no fundo de tudo aquilo que fomos 
preparando ao longo de todos percur-
sos de anos. Amanhã vai se tornar real 
a assinatura do acordo de cessação de-
finitiva das hostilidades militares” – a-
firmou Filipe Nyusi no parlamento mo-
çambicano – uma revelação que susci-
tou uma “interminável” salva de pal-
mas, a ponto de o Presidente da Repú-
blica repetir várias vezes a palavra 
“chega”. 
 O mais alto Magistrado da Na-
ção revelou que o importante docu-
mento a ser assinado amanhã, em Go-
rongosa, entre ele e o Presidente da 
Renamo, Ossufo Momade, sujeita as 
duas partes a se responsabilizarem por 
se absterem de todos actos hostís ou a-
taques militares contra forças, posições 
ou propriedades, nem contra a popula-
ção em geral. 
 “Este momento histórico rea-
firma a nossa esperança para um futuro 
risonho e antecede a assinatura do A-
cordo de Paz e Reconciliação de Ma-
puto, que dentro de dias deverá ser ce-
lebrado na capital moçambicana” – a-
diantou Nyusi. 
 Salienta-se que o Presidcnte da 
República durante o comício que o-
rientou ontem, terça-feira (30JUL19), 
no distrio de Macate, no quadro da vi-
sita de trabalho que vinha realizando a 
província de Manica, prometeu mais 
notícias “boas” sobre a paz nos próxi-
mos dias, e não tardou ao apresentar u-
ma delas em menos de 24 horas. 
 Na última segunda-feira (29-
JUL19), refira-se, teve início na zona 
Mangueira, Serra da Gorongosa, o pro-
cesso de registo dos militares da  Rena- 
 
 

quarta-feira, segundo deu aconhecer o 
Presidente da República. 
 Por outro lado, o Chefe de Es-
tado agradeceu as três bancadas que 
compõem a Assembleia da República 
por terem agilizado e aprovado por u-
nanimidade e aclamação a Lei de Am-
nistia, por si submetida no âmbito da 
tolerância e reconciliação real como 
forma de agilizar o processo de paz em 
curso.■ (Érica Chabane) 
 

mo no âmbito da implementação dos 
consensos referentes ao desarmamento, 
desmobilização e reintegração (DDR). 
 Filipe Nyusi referiu-se, igual-
mente, a recente recepção da nova lista 
dos oficiais da Renamo que devem in-
tegrar a Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), os quais foram o-
rientados para se apresentar imediata-
mente, devendo o primeiro grupo che-
gar   a   Maputo   ainda  na  noite  desta 

“Estado da nação é de esperança e 
de um horizonte promissor” 

 
ra dar certo, desafiando os moçambica-
nos para acreditarem em si mesmos e a 
fazer mais do que os parceiros que a-
creditam “em nós”. 
 Num discurso que durou duas 
horas e meia (iniciado e terminado mi-
limetricamente as 10h15 e 12h45), Fi-
lipe Nyusi que dedicou cerca de 70% 
do seu informe  apresentando  as  reali- 

 Maputo (O Autarca) – No 
seu último informe anual sobre o esta-
do geral da nação, apresentado esta 
quarta-feira (31JUL19), na sede da As-
sembleia da República, em Maputo, o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
declarou que “o estado da nação é de 
esperança e de um horizonte promis-
sor”; e afirmou que o país tem tudo pa- 
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zações dos últimos cinco anos de sua 
governação, lembrou que em 2015 na 
sua caracterização sobre o estada da 
nação afirmou que “ainda não estava 
satisfeito com o estado da nação”; em 
2016 disse que “a nação mantinha-se 
firme”, um termo que enfatizou ter en-
trado no vocabulário político da socie-
dade moçambicana. Em 2017 referiu 
que “o estado da nação era desafiante, 
mas encorajador. E, no ano passado 
(2018), Filipe Nyusi lembrou ter decla-
rado, com convicção, que “a nação era 
estável e inspirava confiança”. 
 “Podemos hoje afirmar que fi-
zemos a travessia de um mar de adver-
sidades e esperamos essas dificuldades 
porque estavamos claros que no nosso 
caminho estavamos certos no nosso 
destino. Encontrado o sinal do nosso 
primeiro ciclo de governação, podemos 
afirmar com a mesma convicção e or-
gulho que “o estado da nação é de es-
perança e de um horizonte promissor. 
 Filipe Nyusi realçou que se ti-
vesse que registar, mesmo de forma re-
sumida, o que o povo moçambicano 
vê, sente e vive, o tempo não seria su-
ficiente. Destacou, no entanto, que a 
preocupação com o desenvolvimento 
dos moçambicanos não se esgota no 
presente mandato e que as realizações 
hoje partilhadas inspiram confiança e 
demonstram que o fututo do país se a-
presenta carregado de esperança. 
 Na indicação dos pressupostos 
que sustentam a declaração “o estado 
da nação é de esperança e de um hori-
zonte promissor”, o Presidente da Re-
pública começou por referir que o país 
está a dar passos seguros rumo a paz e-
fectiva e relativamente a economia 
destacou a sua estabilização, com a in-
flacção a gravitar em torno de 1 digito, 
o que garante uma boa base para o 
crescimento económico sustentado e 
inclusivo; e o reatamento de confiança 
com os parceiros de desenvolvimento, 
incluindo com o FMI – Fundo Monetá-
rio Internacional e outras instituições 
internacionais. 
 Ainda no domínio  económico,  
 

uma taxa de crescimento médio de 7% 
nos próximos anos. 
 Disse que com a dinâmica da 
indústria do gás estará assegurado o 
desenvolvimento da indústria nacional, 
bem como a criação de mais de 25 mil 
postos de trabalho para os moçambica-
nos, sobretudo mulheres e jovens.  
 “Nós moçambicanos temos 
que acreditar em nós mesmos e temos 
que fazer mais do que os nossos par-
ceiros que acreditam em nós. Para o e-
feito, temos que continuar a apostar na 
diversificação da economia, bem como 
na industrialização do país, destacando 
as áreas de agricultura, turismo, ener-
gia, infra-estruturas e pescas como aca-
bei de me referir. Esses são os sectores 
que apresentam maior potencial de ge-
ração de emprego e renda”. 
 Para que esta oportunidade se-
ja plenamente realizada, Filipe Nyusi 
reafirmou que o seu governo pretende 
transformar a educação e formação 
profissional em instrumentos capazes 
de equipar os moçambicanos com as 
ferramentares necessárias para ultra-
passar os desafios da nação.■ (Érica 
Chabane)    
 

Nyusi explicou que a realização da Ci-
meira de Negócios EUA-África, em 
Junho último, em Maputo, é um sinal i-
nequívoco de renovada confiança do 
país; e referiu-se, com ênfase, a recente 
decisão final de investimentos pela 
concessionária da Área 1, liderada pela 
Anadarko, na ordem de 23 mil milhões 
de dólares americanos, considerando 
que representa, igualmente, um impor-
tante passo para o início de uma nova 
era no processo de desenvolvimento 
sócio-económico do país. 
 “A concretização desse nosso 
compromisso (com a Anadarko) sus-
tenta a nossa parceria e abre espaço pa-
ra o alargar de oportunidades de em-
prego, numa primeira fase à mais de 
cinco mil moçambicanos e a sua inte-
gração na prestação de serviços em pe-
quenas e médias empresas nacionais ou 
em território nacional”. 
 O Chefe de Estado afirmou 
que os projectos de exploração e lique-
fação de gás natural na bacia do Rovu-
ma, associados a dinâmica dos sectores 
de agricultura, turismo, energia, infra-
estruturas e pescas criam condições pa-
ra   que   a  economia  nacional  registe 
 

UE envia Missão de Observação 
Eleitoral a Moçambique 
  Bruxelas – Na sequência de 
um convite feito pelas autoridades mo-
çambicanas, a União Europeia (UE) 
enviará uma Missão de Observação E-
leitoral (MOE) a Moçambique para ob-
servar as eleições gerais marcadas para 
o dia 15 de Outubro deste ano. “Esta 
decisão reflecte, mais uma vez, o com-
promisso da União Europeia em apoiar 
a consolidação da democracia em Mo-
çambique, onde a UE observou todas 
as eleições realizadas desde 1994” – 
refere uma nota da UE enviada a partir 
de Bruxelas. 
 Federica Mogherini, Alta Re-
presentante da UE para os Negócios 
Estrangeiros e Política de Segurança e 
vice-presidente da Comissão Europeia, 

nomeou como Chefe da Missão de Ob-
servação Eleitoral, Ignacio Sánchez A-
mor, deputado do Parlamento Europeu. 
 A equipa central da Missão de 
Observação Eleitoral, composta por 9 
analistas, chega hoje a Maputo. A e-
quipa permanecerá no país até a con-
clusão do processo eleitoral e irá pre-
parar um relatório final abrangente. A-
pós a chegada da equipa principal, irão 
juntar-se outros 32 observadores de 
longo prazo que serão colocados em 
todo o país. Outros 76 observadores de 
curto prazo serão destacados para o dia 
da votação. A MOE da UE aguarda 
com expectativa a cooperação e a co-
municação com outras missões de ob-
servação internacionais e nacionais.■ 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

31 de Julho de 1942 ... João Luís Albasini 
 

 A vivência de João Luís Albasini foi toda influen-
ciada pela sua família. Nenhum rapaz dos Albasinis deixou 
de praticar desporto. Na casa onde nasceu (na rua Mendon-
ça Barreto, no Alto Maé), havia um campo de futebol onde 
as crianças daquela rua praticavam essa modalidade.   

 Um dos membros da família que mais influenciou 
João Luís a praticar desporto foi o seu irmão mais velho, 
que foi jogador do Primeiro de Maio, do Ferroviário e pos-
teriormente do Futebol Clube do Porto.   

 Aos 10 anos de idade ingressou no Liceu Salazar 
(hoje Escola Secundária Josina Machel), e aí encontrou um 
grupo muito forte de belíssimos estudantes, que já jogavam 
na categoria de juniores do Grupo Desportivo de Lourenço 
Marques. Foi essa influência que ditou que João Luís op-
tasse por jogar no Desportivo, um clube que sempre repre-
sentou. Enquanto jogou em Moçambique, nunca mudou de 
camisola. Mas há outras influências, nomeadamente a de 
Fernando Lage, de Fernando Perdigão ou de Álvaro Santos 
(Varito). 
 Independentemente de jogar no Desportivo, João 
Luís Albasini deu por mais do que uma vez o seu contribu-
to à Selecção de Lourenço Marques e também à famosa e 
sempre temida Selecção dos Naturais de Moçambique, cuja 
Sede era na Av. 24 de Julho, um local que hoje está com-
pletamente destruído. 
  João Luís Albasini foi praticante do atletismo nas 
especialidades dos 100, 200 metros e estafetas. São do seu 
tempo nomes como Mealha da Costa, Sérgio Tomé, ou José 
Magalhães. Jogou basquetebol nos iniciados e juvenis do 
Clube Ferroviário, sendo que na altura os seus treinadores 
foram Francisco Marques e Luís Pina. 
 

ACADÉMICA DE COIMBRA 
   O primeiro contacto para a deslocação de João 
Luís Albasini a Coimbra foi feito em 1963, entre o Dr. Pau-
lo Cardoso, que era médico do Desportivo e também da 
nossa Selecção Provincial de Futebol e Mário Wilson. Foi 
necessário primeiro que tudo pedir a antecipação do Servi- 
ço Militar. Cumprida essa formalidade e concluído o servi-
ço militar, João Luís vai para a Académica de Coimbra  em 

 
 

Agosto de 1964. Foram seus companheiros nessa altura 
Augusto Rocha (o macaense, como era conhecido), Mário 
Torres, e os irmãos Mário e Vítor Campos. 
 

O LIVRO DA CAPA VERDE 
  Talvez poucos saibam que o Regulamento Geral do 
Desporto Federado ficou conhecido entre nós como “livro 
da capa verde”. João Luís participou na sua elaboração, fa-
zendo parte dum grupo de trabalho que integrava três juris-
tas e era chefiado por João Carlos da Conceição, que na al-
tura exercia a função de Director Nacional Adjunto dos 
Desportos. 
 

O TREINADOR 
  A primeira Taça de Moçambique pós independên-
cia nacional foi ganha pelo Maxaquene, tendo no comando 
técnico João Luís Albasini o que permitiu pela primeira 
vez, em 1979, participar numa competição africana, defron-
tando o SOTEMA de Madagascar numa altura em que e-
ram escassas as referências sobre o futebol africano, daí a 
copiosa derrota frente aos malgaxes. Derrota por 4/0 no 
conjunto das duas mãos. 
  Foi seleccionador nacional adjunto nos festejos da 
independência de Moçambique, em 1975, numa altura em 
que o comando técnico da equipa de todos nós estava entre- 
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gue a Ramalhito. Depois comandou a equipa moçambicana 
até à qualificação para o CAN de 1986, realizado no Egip-
to. Decidiu não se deslocar ao Cairo porque segundo ele, “a 
Federação impunha um programa de preparação que eu não 
aceitei”. Nesse CAN o comando pertenceu a Belmiro Ma-
naca que foi coadjuvado por Abdul Abdulá. 
 

AS NOSSAS EXPERIÊNCIAS 
  Com João Luís Albasini partilhei experiências inte-
ressantes sobre futebol e sobre o desporto em geral. Nos 
momentos em que viajávamos na mesma delegação, havia 
sempre um momento para conversarmos sobre o caminho 
que o desporto moçambicano devia seguir. Ele foi sempre 
muito crítico em relação a situações anómalas que ocorriam 
no nosso panorama desportivo. 
  Nos anos 80, se não me falha a memória, João Luís 
Albasini, na sua qualidade de responsável do Departamento 
 

Jurídico da Direcção Nacional dos Desportos, integrou a 
delegação moçambicana que participou em Yaoundé, (Re-
pública dos Camarões) na Assembleia Geral do Conselho 
Superior dos Desportos de África e da qual faziam parte o 
Libombo, o Professor Doutor Manuel José de Morais, e eu.   

 Bastas vezes João Luís Albasini foi meu compan-
heiro nos comentários dos jogos de futebol que eram trans-
mitidos pela Rádio Moçambique e pela TVE e TVM. Re-
cordo que um dos mais significativos contributos foi a-
quando da realização do Campeonato do Mundo de Futebol 
do México, em 1986, como documenta uma das imagem de 
autoria de Naíta Ussene.   

 João Luís Albasini, o jogador, treinador, dirigente 
desportivo e comentador de rádio e televisão nasceu no dia 
31 de Julho de 1942. Se estivesse fisicamente connosco, 
completaria hoje os seus 77 anos de idade.■ 
 

FALANDO DE MARCAS 
 

Por: Salomão Viagem 
Prof. Doutor (UEM) 
(sviagem@svevigny.com) 
 

As marcas tradicionais e o problema do 
princípio da especialidade - II 
   

 

Os principais tipos de marcas tradicionais são os 
seguintes:  

1- Marcas nominativas-segundo FERNANDEZ-
NOVOA4 são constituídas por várias letras que constituem 
um conjunto pronunciável. A marca nominativa pode pos-
suir um significado ou carecer dele. Por sua vez afiguram-
se com os seus sub - tipos a saber: marcas sugestivas que a-
ludem a natureza, qualidade e funções de produto designa-
dos pela marca, marcas nominativas arbitrárias cujo signifi-
cado não possui nenhuma relação com a natureza, qualida-
de ou funções do correspondente produto; carecem de co-
notação conceptual. 
 2- Marcas gráficas - podem ser definidas como um 
signo visual que se dirige à vista a fim de evocar uma 
figura que se caracteriza por sua configuração ou forma ex-
terna. Para ser mais abrangente, FERNANDEZ-NOVOA a-
crescenta:  em rigor, a marca gráfica deve dividir-se em três 

sub - tipos claramente diferenciados entre si. O primeiro 
sub – tipo é a marca puramente gráfica, aquela que se limi-
ta a evocar na mente dos consumidores tão só a imagem do 
signo usado como marca: um conjunto de linhas e ou cores. 
Um segundo sub - tipo é a marca figurativa, a qual suscita 
no consumidor não só uma imagem visual, com um deter-
minado conceito concreto: o conceito do qual é expressão 
gráfica a imagem utilizada como marca ou o nome com que 
é conhecida a marca gráfica respetiva entre os consumido-
res. O terceiro sub - tipo está constituído por marca gráfica 
que evoca na mente dos consumidores um conceito abstrato 
o “motivo” ao que se ascende através de um processo de 
generalização. 
 3- Marcas mistas - são compostas por um elemento 
nominativo (uma ou várias palavras) e um elemento gráfico 
(uma ou várias imagens). A marca mista apresenta uma es-
trutura mais complexa que a marca nominativa ou  a  marca  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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gráfica. Na marca mista há que contrapor sempre uma com-
ponente principal (ou dimensão característica) e uma com-
ponente acessória. Os tipos de marca, até aqui expostos re-
portam-se aos signos bidimensionais. Mas ao lado destes e-
xistem as marcas tridimensionais.5 
 4- Marcas tridimensionais: são constituídas pelo 
bem, recipiente (continente), em que se vende o produto 
ou, bem, forma que o produto assume. Dito de outro modo 
as marcas tridimensionais apresentam-se ou na forma da 
embalagem ou na forma do produto, a forma considerada 
de per si, como explica COUTO GONÇALVES6, diz – se 
tridimensional por se apresentarem em três dimensões- 
(comprimento, largura e altura ou volume).7 A admissibili-
dade do registo deste tipo de marca nem sempre foi pacífi-
ca nos diferentes ordenamentos jurídicos; e a discussão no 
sentido da sua inclusão ou não no leque das marcas regis-
táveis remonta dos finais do século XIX. Mas porque não é 
este o objeto central do presente estudo não iremos desen-
volver essa problemática. 
 O registo das marcas tradicionais inicialmente era 
exclusivamente feito com base no princípio da especialida-
de que ainda consiste por um lado na protecção do sinal de-
positado no competente órgão administrativo da proprieda-
de industrial tendo em conta apenas a classe de um modo 
geral dos produtos ou serviços indicados pelo requerente e 
por outro lado, considerando apenas os produtos ou servi-
ços especial e concretamente indicados pelo requerente 
(numa determinada classe) no momento da formulação do 
pedido de registo da marca.  

Com o decurso do tempo, os titulares das marcas, 
mercê da sua capacidade financeira para aprimorar a quali-
dade dos produtos ou serviços assinalados pelas suas mar-
cas e dos investimentos feitos em massivas campanhas pu-
blicitárias para a sua promoção, surgiu a desigualização 
das marcas. Este processo 8 teoricamente desencadeado nos 
EUA e na Europa ocidental - mormente na Alemanha, pro-
moveu a distinção entre marcas comuns e marcas de prestí-
gio ou fortes. 
 A partir do momento em que foi lançado o discutí-
vel processo de desigualização das marcas encabeçado na 
prática pelas grandes potencias empresariais que não só in-
vestiam (e ainda investem) na qualidade dos seus produtos 
e ou serviços como também em massivas campanhas publi-
citárias que a quase ninguém passam despercebidas; as 
marcas que se tornaram fortes ou pelo fator qualitativo ou 
pelo publicitário passaram a ser protegidas com base em 
outros fundamentos jurídicos - difusos, diferentes daquele 
que era até então o exclusivo: o princípio da especialidade 
protector do risco de confusão. Vejamos de seguida algu-
mas situações deste cenário. 
1. A TUTELA ULTRAMERCEOLÓGICA (ALÉM 
DOS LIMITES DA ESPECIALIDADE) DA MARCA   
 

 O princípio da especialidade como ponto de partida 
para a protecção da marca, começou a perder força ao ser 
introduzida a figura da afinidade entre produtos (e mais re-
centemente a doutrina da diluição da marca), nos EUA ao 
ser usada como fundamento para a protecção das marcas 
mais fortes ainda dentro do princípio da especialidade com 
base numa “engenharia” que consistiu na aplicação extensi-
va do risco de confusão. Para o recurso à afinidade como 
fundamento da protecção da marca, os titulares dessas mar-
cas fortes para lograrem êxito na sua protecção com base 
no fundamento da afinidade, alegavam a possibilidade de 
se verificar o risco de confusão quando a marca cuja tutela 
estivesse em causa fosse marca forte. Caso a marca anterior 
fosse havida como fraca, (segundo os mentores da discrimi-
nação das marcas) não se verificava a afinidade. Assim, se 
alguém fosse depositar o pedido de uma marca idêntica ou 
semelhante a outra forte previamente registada, indepen-
dentemente da classe dos produtos indicados no formulário 
desse pedido subsequente serem merceologicamente dife-
rentes e distantes dos indicados pelo requerente inicial de 
tal marca, este requerente inicial, cuja marca já era conside-
rada forte mercê do poder atractivo granjeado pela força e-
conómica do seu titular, podia opor-se ao registo da marca 
idêntica ou semelhante com recurso ao fundamento da afi-
nidade9. 
 A afinidade com os seus diferentes critérios de a-
ferição (sendo um deles o do related goods) passou assim a 
ser o outro fundamento para a defesa da marca quando já 
não fosse viável o recurso ao fundamento da identidade ou 
semelhança dos sinais.■ 

 
4 V. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 

1984. pp. 28 e ss.  
5 V. De maneira mais desenvolvida, MARTINEZ MIGUEL, La 

Marca Tridimensional, (Tesis Doctoral), León, 1989.  
6 Manual de Direito Industrial,7ª edição, Almedina, Coimbra, 2017, 

p. 224, “ A noção da marca tridimensional deve ser restritiva, isto é 
limitar-se à forma e não incluir quaisquer outros elementos. A 

forma deve ser apreciada autonomamente e não com os eventuais 
elementos (nominativos gráficos, cores etc.) que lhe sejam apostos 

porque só assim se garante o princípio da igualdade dos 
concorrentes e se evita a sobreposição ou igualização do essencial 

pelo acessório. A aplicação da capacidade distintiva da marca deve, 
pois, limitar-se exclusivamente a forma tridimensional.”     

7 V. COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, 9ª 
Edição, Vol. 1, Almedina, Coimbra, 2013, p. 355; no mesmo sentido, 

COUTO GONÇALVES, Manual…ob. cit., p. 224; MARIA 
MIGUEL CARVALHO, “Novas” Marcas…ob. cit., p. 226. 

8 Sobre a Desigualização das marcas v. por todos desenvolvidamente 
NOGUEIRA SERENS, A Vulgarização da Marca na Directiva 
89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988 (id este, no Direito Futuro), 
Coimbra 1995, pp. 8 e ss. V. Também o nosso: Tipos e Funções das 
Marcas. Tese (Doutoramento em Direito) -Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 2018, pp. 148-202. 

9 V. Por todos (desenvolvidamente a narrativa da origem histórica 
do uso da afinidade como fundamento de tutela de marca) 

NOGUEIRA SERENS, ob. cit. pp. 8-24.■   



O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 31/07/19, Edição nº 3733 – Página 08/09 

Certo dia, Saladino mandou chamar 
Melquizedeque, um sábio e rico judeu de 
Alexandria, a quem acolheu familiarmente. 

E entabulou conversa: 
– Sábio amigo, várias pessoas me 

disseram que és perito em todos os proble-
mas relativos a Deus. Desejo, pois, que me 
digas qual das três leis – a Judaica, a Islâ-
mica, ou a Cristã – consideras a verdadeira. 

Melquizedeque pensou bem, e por 
fim respondeu:  

– Meu Senhor, essa é uma pergunta 
de peso... Só poderei responder-vos me-
diante uma história:  

«Entre as jóias de grande valor in-
cluídas num tesouro de um homem rico e 
poderoso, havia um lindo e valioso anel.  

Querendo legá-lo para todo o  sempre 
  

aos seus descendentes, determinou o rico 
homem que o filho em cujas mãos o anel 
fosse encontrado, seria o seu herdeiro uni-
versal e como tal deveria ser respeitado. 

Ora, o filho a quem foi legado o anel 
procedeu da mesma forma com os seus des-
cendentes. E assim se criou uma tradição 
que contemplou vários herdeiros em suces-
sivas gerações.  

Finalmente, o anel caiu nas mãos de 
um pai que tinha três filhos lindos e virtuo-
sos a quem amava por igual. 

Chegado a uma idade avançada, e 
não podendo distinguir entre nenhum dos 
filhos, mandou chamar um hábil ourives e 
encomendou-lhe duas cópias do precioso a-
nel. 

(Continua na página seguinte)  
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 

 

Saladino… e 
Os Três Anéis 

Giovanni Boccaccio, autor europeu, italiano, nascido em 1313, conta 
variadíssimas histórias na sua obra “Decameron,” entre 1348 - 1353. Eis 
uma versão muito abreviada de uma delas. 

Pesquisa, leituras, texto e grafismo de Myriam Jubilot d’Carvalho 
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(Continuação da página anterior)  
As cópias vieram tão perfeitas que 

nem o seu autor poderia distingui-las! Ao a-
proximar-se a morte, o rico homem ofere-
ceu um anel a cada um dos filhos, sem que 
eles tivessem conhecimento uns dos outros. 

O pai faleceu. E os três filhos recla-
maram a herança, pois cada um deles se 
sentia com direitos, uma vez que cada um 
deles possuía o valioso anel!  
 Verificaram então que os anéis eram 
tão iguaizinhos que se tornava impossível 
distinguir o verdadeiro, pelo  que  ficou  em
  

suspenso – e ainda assim está – a questão 
de se saber quem seria o verdadeiro herdei-
ro do pai.»  

Melquizedeque concluiu: 
 – O mesmo vos direi, Senhor meu, a-
cerca das três leis seguidas pelos três povos 
de Deus-Pai. 
 Cada um deles, seguro da herança 
que lhe coube, julga observar a verdadeira 
lei e os seus respectivos fundamentos...  
 Saladino acrescentou: 
 – Tendes razão, meu Amigo, essa 
questão ainda está por resolver... 
 ■ MJdC 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Saladino#/media/Ficheiro:Saladin_and_Guy.jpg 
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