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Acordo final de paz e reconciliação é assinado esta tarde
Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Nyusi e o
Presidente da Renamo, Ossufo Momade, assinam esta tarde, em Maputo, o
acordo final de paz e reconciliação.
Segundo apurou O Autarca, o
acordo final de paz e reconciliação será
assinado numa cerimónia pública a ter
lugar na Praça da Paz, as 16h00.
Trata-se do terceiro acordo entre o Governo, da Frente de Libertação
de Moçambique (FRELIMO), e a Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), depois da assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma de 1992 e do
acordo de cessação das hostilidades
militares em 2014, na sequência de
uma nova vaga de confrontos opondo o

Depois do abraço de celebração do acordo de cessação definitiva das hostilidades militares,
semana passada, em Chitengo, Filipe Nyusi e Ossufo Momade voltarão a abraçar-se esta
tarde, desta vez em Maputo para comemorar o acordo final de paz e reconciliação

A reconciliação nos deixa mais leves, pois para ela
Frase:
acontecer precisamos primeiro jogar todo orgulho fora!■

Governo e o braço armado da Renamo.
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FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE

SF Holdings,
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA
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Na quinta-feira da semana passada, Filipe Nyusi e Ossufo Momade
assinaram em Chitengo, Parque Nacional da Gorongosa, também numa cerimónia pública, o acordo de cessação
definitiva das hostilidades militares entre o Governo e a Renamo.
Na ocasião, o Presidente da
República prometeu que seria assinado

ainda este mês o acordo final de paz e
reconciliação.
Também assegurou que há um
trabalho em curso que prevê que até o
dia 21 de Agosto corrente sejam desactivadas todas as bases militares da Renamo.
Flipe Nyusi já havia prometido
encerrar o assunto sobre o fim definitivo das hostilidades militares e o esta-

belecimento de uma paz efectiva e definitiva no país antes das próximas
eleições gerais.
É também desejo das autoridades e do povo moçambicano que o país
receba a visita do Papa Francisco, prevista para a primeira semana de Setembro próximo, num ambiente de paz e
reconciliação totais■ (Chabane Falume)

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Bernardino Tomo

"Matrecaram" Alice Mabota:
Os votos da vingança caíram por terra
(...) _Ahhh porque nós queríamos votar na Alice
Mabota...ahhh queríamos que ela governasse este
país...ahhh porque ela era a candidata certa...e queríamos
que fosse ela a tirar-nos do sofrimento que vivemos há
muitos anos...ahhh desta vez, nós as mulheres, queríamos
votar de verdade...blá, blá, blá..._.
Por um pouco, Moçambique teria vivido um momento eleitoral altamente competitivo. Pela primeira vez,
no labirinto político do nosso país, teríamos uma mulher
blindada, energética, corajosa e incorruptível como candidata às eleições presidenciais.
No dia em que a rainha dos injustiçados, Alice Mabota submeteu a sua candidatura, tudo parecia estar devidamente alinhado (maquilhagem cinematográfica, sorriso radiante, olhar sereno e discurso comovente que revelavam o
desejo ardente de ser a futura inquilina da Ponta-vermelha),
mas depois de apreciação do Conselho Constitucional (CC)
percebeu-se que a defensora dos direitos humanos não reunia todos os requisitos, para estar na corrida eleitoral.
Como é que foi possível existirem tantas fichas
com assinaturas não reconhecidas pelo Notário, fichas assi-

nadas pela mesma pessoa e tantas outras anomalias? Será
que Alice Mabota (conhecedora de leis) teria a coragem de
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dirigir-se ao CC (bem "txunada"/arrumada) sabendo que a
sua candidatura padecia de vários defeitos? Será que as
pessoas que prepararam a candidatura dela não conheciam
os requisitos legais ou optaram pelo desleixo só para sujar a
sua imagem e atrapalhar o CC? Será que houve alguns infiltrados (com cartões inválidos) que se fizeram passar de
apoiantes da candidatura de Alice Mabota?
Se, realmente, foi uma exclusão, segundo a visão
de Mabota, com que interesse o CC faria isso? Portanto,
onde está a verdade dos factos? Independentemente do que
aconteceu, no meu entender, o afastamento de Alice Mabota traduz-se numa autêntica _matrecada_ (aldrabice), não
sei por quem e nem com que objectivo.
Diante desta situação, Moçambique saiu a perder.
Perdeu a oportunidade de consolidar a representatividade
feminina no desenvolvimento político do país e de ver a
primeira mulher na corrida presidencial. No contexto africano, o nome de Alice Mabota estaria carimbado na lista

que contempla a ex-candidata da Guiné-Bissau, Nancy
Schwarz, que havia concorrido em 2018; de Ruanda, Diane
Rwigara (2017) e da República Democrática do Congo,
Claudine Munari (2016), só para citar algumas mulheres de
fibra que possuem o sangue político nas suas veias.
Portanto, apesar de tudo isso, no próximo dia 15 de
Outubro, todos os caminhos vão dar às mesas de votação.
Dentro de dias, os candidatos aprovados pelo CC, vão entrar em cena (oficialmente), para prometerem o (im)possível. Vamos rezar muito para que não aconteçam os casos
de: atraso na abertura das assembleias de voto, troca de boletins de voto, avaria constante de material de votação, falta
de iluminação durante a contagem dos votos e uso daquela
matemática que diz 2 (votos) + 3 (votos) = 40 (votos), ao
invés de 5 (votos).
Alice Mabota! Nada está perdido. Muita força e coragem. Não desanime! Prepare-se para as futuras eleições.
VAMOS VOTAR COM JUÍZO!■

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – AGOSTO 2019
DATA

IMPOSTO

DESCRIÇÃO

BASE LEGAL

ATÉ DIA 10

SS

Entregar as contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta de
outrem referente ao mês anterior.

Artº11 do Diploma Ministerial nº 53/07,
de 03 de Dezembro

ATÉ DIA 20

Imposto de
Selo

Efectuar a entrega do imposto devido pela emissão de letras e livranças, pela
utilização de créditos em operações financeiras e pelas apólices de seguros, cuja
obrigação tributária se tenha constituído no mês anterior.

Artº 16º, nº 1 do
Decreto
nº 6/2004

ATÉ DIA 20

IRPS

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte de
rendimentos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categorias e as importâncias retidas por
aplicação de taxas liberatórias.

ATÉ DIA 20

IRPC

Entregar as importâncias relativas as deduções por retenção na fonte.

Nº5, Artº67 do CIRPC

ATÉ DIA 20

Imposto Específico
sobre a Produção
de Petróleo

Entregar o imposto devido pela produção do petróleo referente ao mês anterior.

Artº10 do Decreto nº
4/2008

ATÉ DIA 20

Imposto sobre a
Produção Mineira

Entregar o imposto devido pela extracção do produto referente ao mês anterior.

Artº10 do Decreto nº
5/2008

Regime Normal
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao
mês anterior quando se trate de créditos.

Artº25º, al. c), nº1,
Artº 32º do CIVA

Regime Normal
Enviar a Repartição de Finanças competente a declaração periódica referente ao
mês anterior acompanhada do respectivo meio de pagamento. Os contribuintes
que não tenham realizado qualquer operação tributável estão igualmente
obrigados a entregar a declaração periódica.

Artº25º, al. c), nº1,
Artº 32º do CIVA

Actos Isolados
Os sujeitos passivos que pratiquem uma só operação tributável de modo
independente deverão apresentar a declaração respectiva (Modelo E).

Artº 33 do CIVA

ATÉ DIA
15

ATÉ
ÚLTIMO
DIA DO
MES

IVA

Artº65º CIRPS

FONTE: BDO – NEWSLETTER AGOSTO 2019
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

6 de Agosto de 1935 … Mário Esteves Coluna
Quando Eusébio chegou a Lisboa, trazia uma carta
de recomendação da mãe para ser entregue a Mário Coluna,
para que este olhasse pelo jovem que ia para o Benfica, onde o "Monstro Sagrado", sete anos mais velho, já era a
grande referência.
As duas maiores figuras do futebol nascidas em
Moçambique encontravam-se, finalmente, no mesmo clube,
nesse ano de 1960, e preparavam-se para protagonizar juntos os melhores momentos da história do Benfica - a fabulosa década de 60 - e comandar Portugal na campanha do
Mundial de 1966, coroada com o terceiro lugar, ainda o
melhor de sempre para a equipa das "quinas".
As famílias Coluna e Ferreira conheciam-se em
Lourenço Marques e o "capitão" do Benfica não hesitou em
colocar, quando Eusébio chegou, o talentoso jovem sob a
sua "asa protetora", até aquele "explodir" com todo o seu
talento, logo a partir de 1961.
Mário Coluna nasceu em Inhaca, a 6 de agosto de
1935, filho de mãe moçambicana e pai português, mas foi
já em Lourenço Marques que começou a dar nas vistas em
jogos de futebol, no Alto-Maé. Depressa chegou ao Desportivo, que não teve problemas em ir buscá-lo, ainda júnior.
Quando Eusébio chegou, Mário Coluna já tinha oito épocas no Benfica e quatro títulos de campeão, sendo elemento fulcral na quebra da hegemonia do Sporting no futebol lusitano, com o clube da águia a equilibrar cada vez
mais a "luta" entre os "eternos rivais".
"Capitão", "Monstro Sagrado", ou simplesmente
"Senhor Coluna", a forma como Eusébio insistia em chamá-lo, foram as alcunhas que foi granjeando ao longo das
16 épocas com as cores do Benfica.
No final, em 1970, deixava o seu clube como "número um" indiscutível em Portugal e mesmo como um dos
grandes da Europa, com duas Taças dos Campeões ganhas
e presença em outras três finais.
Coluna deixou a sua marca como um médio de eleição, sublime na construção do jogo, mas esteve para não
ser assim: do Desportivo de Lourenço Marques chegara
com credenciais de goleador e seria Otto Glória e compre-

ender a sua verdadeira vocação e reposicioná-lo no terreno,
deixando a "ponta da lança" para o eficiente José Águas.
Aos 34 anos, fechou a sua última época na Luz
(1969-1970) com um jogo de despedida contra uma seleção
de grandes jogadores vindos do estrangeiro - como Cruyff,
Bobby Moore ou Luis Suarez. O Benfica deixava-o partir e
não exercia o "direito de opção", permitindo-lhe mais uma
época em França, muito bem paga, ao serviço do Olympique Lyon.
A despedida da seleção já tinha acontecido dois anos antes, em 1968. Desde uma estreia em 1955 (ainda com
19 anos), foram 13 anos com a camisola das "quinas" e 57
jogos, entre os quais os da fabulosa campanha de 1966, ao
lado do seu "afilhado" Eusébio, Simões, Torres e José Augusto entre outros.
Foi curta a experiência em França - os anos já começavam a "pesar" e as saudades eram grandes - e, de regresso a Portugal, tentou uma carreira de treinador, mas
sem sucesso. Primeiro, os jovens do Benfica, depois o Estrela de Portalegre e ainda o Benfica de Huambo (Angola),
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onde estava aquando do 25 de Abril.
Depois da independência de Moçambique, pouco
hesitou em dizer sim ao convite de Samora Machel e regressou. Tinha um lugar de deputado prometido e depois
viria mesmo a ser o presidente da Federação Moçambicana
de Futebol, em dois mandatos, assistindo ao "agigantar"
dos "Mambas".
Talvez sem a força de Matateu e de Eusébio, Coluna foi o terceiro dos "grandes" do futebol nascidos em Moçambique e o único que preferiu reencontrar-se com as suas
raízes.

Aos 78 anos, o "Monstro Sagrado" tinha-se tornado
um dos mais respeitados símbolos do desporto nacional
moçambicano, só comparável à campeã olímpica Maria de
Lurdes Mutola.
Mário Esteves Coluna nasceu no dia 6 de Agosto
de 1935. Completaria hoje os seus 84 anos de idade.■
OBS: a foto que acompanha este artigo foi tirada na
Lunda Norte (Angola), um dia antes do jogo entre o
Ferroviário de Maputo e a equipa da Sagrada
Esperança, a contar para a Liga dos Clubes Campeões
Africanos.■

Termina amanhã prazo de inscrição para
participação na Maratona da Selva (10AGOSTO19).
As inscrições estão a decorrer

Chitengo (O Autarca) – Termina amanhã, quarta-feira (07AGOSTO19) o prazo de inscrição para parti-

cipação na quarta edição da Maratona
da Selva no Parque Nacional da Gorongosa, a decorrer no próximo sábado

no Parque Nacional da Gorongosa, Associação Provincial de Atletismo de
Sofala, nos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Gorongosa, Nhamatanda, Muanza, Cheringoma, Dondo e Marínguè.
A Maratona da Selva é um dos
maiores eventos desportivos em Sofala, prova aberta a atletas federados e
populares de todo o país de ambos os
sexos.
A prova compreende um percurso de 12 quilómetros em terra batida na picada de acesso ao Parque Nacional da Gorongosa.
A quarta edição da Maratona
da Selva contempla prémios na ordem
de 280 mil Meticais.■ (Redacção)

BVM anuncia resultados da OPS das acções da CDM
Maputo (O Autarca) – A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) procede amanhã, quarta-feira (07AGOSTO19),
em Maputo, ao anúncio público dos resultados da Oferta Pública de Subscrição (OPS) das acções da Cervejas de Moçambique (CDM), representativas de 30,190% do Capital Social da empresa.
A Cervejas de Moçambique, S.A., é uma sociedade anónima de direito moçambicano com o capital social de
243.540.516,00 MT (duzentos e quarenta e três milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e dezasseis Meticais), que intervém no sector de indústria de bebidas e tendo sido a primeira empresa a ser cotada em bolsa, em 2001.
A Oferta Pública de Subscrição das acções da CDM, cujo banco líder da operação foi o Standard Bank, foi dirigida
exclusivamente para os accionistas da CDM que o sejam à data de 31 de Maio, e o período de subscrição decorreu de 22 de
Julho de 2019 a 05 de Agosto de 2019, tendo cada accionista o direito de subscrever uma nova acção por cada 3,3123 acções
de que seja titular.■ (R)
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SOCIEDADES E… SOCIEDADES
...Há sociedades que são
como os aviários de perus
gordos e roliços
que comem toda a ração
e…
impedem as águias de voar!
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