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General do Exército Eugênio Ussene Mussa era um 
militar exemplar e disciplinador 
 

-“…Transformou os militares em produtores em Sofala, 
produzindo na Gorongosa diversas culturas alimentares para 
os seus soldados”.  
- “Podera, tivéssemos mais homens como ele que, 
pudessem tirar os militares da ociosidade nos momentos 
de paz e não só...” 
- Felício Zacarias, antigo Governador de Sofala na mesma 
época que o falecido Chefe do Estado Maior-General 
das FADM era Comandante Provincial Militar 
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5. 5.15 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: Só você pode determinar suas limitações, por isso não 

desista mesmo que tudo pareça perdido.■ 
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Zacarias, antigo Governador da Pro-
víncia de Sofala no período entre os a-
nos 2000 e 2005, reagiu ao O Autarca 
a morte de Eugênio Ussene Mussa. 
Mussa havia sido promovido recente-
mente a patente de General do Exército 
na sequência da sua nomeação pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
a 14 de janeiro último, para o cargo de 
Chefe do Estado Maior-General das 
Forças Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM). A posição de Chefe do 
Estado Maior-General é a mais alta na 
estrutura hierárquica do exército mo-
çambicano.  

Felício Zacarias que tornou-se 
o nono timoneiro de Sofala lembrou 
que Eugênio Ussene Mussa, um espe-
cialista em infantaria, natural de Mo-
ma, Nampula, foi Comandante Provin-
cial Militar de Sofala na mesma época 
em que ele foi Governador da Provín-
cia. 

“...Foi Comandante Provincial 
em Sofala na época que fui Governa-
dor. Era um militar exemplar e disci-
plinador” – declarou Felício Zacarias, 
um dos poucos dirigentes moçambica-
nos que alcançou imensa popularidade 
e admiração por evidenciar carácter 
próprio.  

Durante a sua governação, Fe-
lício Zacarias foi conhecido como um 
dirigente liberal, sem muito “papo” na 
língua, pois tratava os assuntos com 
clareza, franqueza e consideração a sua 
realidade. Antes de Sofala foi Gover-
nador Provincial em Manica, de onde é 
natural. Além de Governador Provin-
cial em Manica e Sofala, Felício Zaca-
rias, Veterinário de Profissão, foi Mi-
nistro das Obras Públicas e Habitação 
na primeira Presidência de Armando 
Guebuza, tendo sido preponderante pa-
ra a empreitada de construção da ponte 

 
Felício Zacarias, antigo Governador de Sofala na mesma época que o falecido Chefe do 

Estado Maior-General das FADM era Comandante Provincial Militar. “Eugênio  
Mussa era um militar exemplar e disciplinador. Transformou os militares em 

produtores em Sofala, produzindo na Gorongosa diversas culturas alimentares 
para os seus soldados. Podera, tivéssemos mais homens como ele que, pudessem 

tirar os militares da ociosidade nos momentos de paz e não só...” 
 
 tingido o topo da carreira, incluindo 

pelo facto de ter sido o Chefe do Esta-
do Maior General do exército nacional 
que menos tempo durou no cargo. Pro-
vavelmente nem sequer chegou a exer-
cer a chefia. Ficou menos de um mês e 
nesse período adoeceu até a sua morte 
(14 janeiro – 08 fevereiro 2021). Antes 
da sua promoção, Eugênio Ussene 
Mussa assumiu a liderança do coman-
do operacional norte em março de 
2019, já no pico do conflito em Cabo 
Delgado, activo desde o verão de 
2017. 

Há narrativas que o apontam 
como tendo sido o único militar de alta 
patente capaz de motivar os soldados 
destacados em Cabo Delgado. A sua 
carreira é transversal à estrutura militar 
e permite-lhe ter um conhecimento 
complete  do  Exército. Eugênio Mussa 

sobre o Rio Zambeze, entre Caia (So-
fala) e Chimuara (Zambézia). Actual-
mente está ligado ao mundo empresa-
rial. 

O nosso entrevistado expres-
sou profunda admiração e consideração 
pelo antigo Major-General Eugênio 
Ussene Mussa, lembrando ter sido a 
sua liderança e inteligência que trans-
formou os militares em produtores em 
Sofala, produzindo na Gorongosa di-
versas culturas alimentares para os 
seus soldados.  

“Podera, tivéssemos mais ho-
mens como ele que, pudessem tirar os 
militares da ociosidade nos momentos 
de paz e não só” – afirmou Felício Za-
carias. 

Eugênio Ussene Mussa entra 
na história da mais alta chefia militar 
em Moçambique não apenas por  ter  a- 
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passou o início da sua carreira militar 
envolvido nas operações de combate à 
RENAMO (guerra dos 16 anos, 1976-
1992).  

Foi promovido a  Major-Gene-  

ral do Exército em novembro de 2011, 
passando pela Brigada de Formação e 
de Comandante do Serviço Cívico do 
Exército (recrutamento).  

Na chefia do Estado Maior Ge-
neral das Forças Armadas  de  Moçam-  
 

bique, o General Eugénio Mussa subs-
tituiu Lázaro Menete, tido como “mili-
tar competente”que cumpriu apenas 
um mandato, tendo sido exonerado su-
postamente por motivos de saú-
de.■ (Chabane Falume)  
 

General Mussa foi verdadeiramente uma 
personificação do processo de paz 
 

Mirko Manzoni, Enviado Pessoal do Secretário-Geral da 
ONU para Moçambique e Presidente do Grupo de Contacto 
 

 
“Será recordado pela sua dedi-

cação, pela sua abordagem centrada na 
resolução de problemas e pelo seu ina-
balável empenho em garantir a paz pa-
ra Moçambique”. 

O Enviado Pessoal do Secretá-  
 

rio-Geral das Nações Unidas para Mo-
çambique e Presidente do Grupo de 
Contacto lembra que o General Mussa 
liderou pelo exemplo, visitando cada 
um dos centros de acomodação onde os 
combatentes se reúnem para o desar-
mamento e a desmobilização. Em cada 
um dos locais, recorda Mirko Manzoni, 
aproveitou a oportunidade para intera-
gir com os ex-combatentes e desejar-
lhes sucesso nesta próxima fase das su-
as vidas.  

“Ele foi verdadeiramente uma 
personificação do processo de paz e 
deixará muita saudade a todos. Agrade-
cemos-lhe pelo seu serviço ao país e a-
presentamos as nossas sinceras condo-
lências à sua família e amigos, ao Pre-
sidente de Moçambique Filipe Nyusi e 
a todas as moçambicanas e moçambi-
canos” - Mirko Manzoni, Enviado Pes-
soal do Secretário-Geral das Nações U-
nidas para Moçambique e Presidente 
do Grupo de Contacto na sua declara-
ção a propósito do falecimento, ontem, 
em Maputo, vitima de doença, do re-
centemente nomeado Chefe do Estado-
Maior General das Forças Armadas de 
Defesa de Moçambique, o General Eu-
génio Ussene Mussa.■ (Redacção)  
 

 Maputo (O Autarca) – O En-
viado Pessoal do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para Moçambique e 
Presidente do Grupo de Contacto, o 
suíço Mirko Manzoni lamentou o fale-
cimento do General Eugénio Ussene 
Mussa, recentemente nomeado Chefe 
do Estado-Maior General das Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique.  
Segundo Manzoni, o General Mussa 
dedicou a sua vida ao seu país e nos 
últimos anos nós, no Secretariado do 
Processo de Paz, tive a oportunida-de 
de trabalhar de perto com ele, como 
membro da Comissão de Assuntos Mi-
litares, onde liderou a equipa do Go-
verno.  
 

Faleceu Fernando Gil Noé 

 Beira (O Autarca) – Faleceu 
na manhã desta terça-feira (09FEV20 
21), na cidade da Beira, vitima de 
doença o Dr. Fernando Gil Noé, mais 
conhecido por Gil.  
 Gil trabalhou no Governo Pro-
vincial de Sofala durante vários anos  e  

na antiga Direcção Provincial de Apoio 
e Control de Sofala.  

Destacado profissional em Ad-
ministração Pública, Gil leccionou no 
IFAPA – Instituto de Formação em 
Administração Pública e Autárquica, 
Delegação da Beira.■ (Redacção) 
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Moçambique para preservação da biodiversidade 
 Maputo (O Autarca) – A 
Gemfields, detentora de 75 por cento 
das acções da mineradora moçambica-
na Montepuez Ruby Mining, acaba de 
firmar uma parceria, a longo prazo, 
com a Luwire Wildlife Conservancy 
Moçambique, orientada para a preser-
vação da biodiversidade.  

A Luwire Wildlife Conservan-
cy (‘Luwire’) está localizada na Reser-
va Especial do Niassa, norte de Mo-
çambique, abrangendo uma extensão 
de 4.550 km², uma das maiores con-
cessões privadas de conservação em 
África. 

A Gemfields tem, há mais de 
uma década, percorrido um caminho 
que  promove  maior  transparência  na  

exploração e venda dos recursos de pe-
dras preciosas coloridas de África. 

“Hoje, há mais valor derivado 
de esmeraldas e rubis a ser acumulado 
nos nossos países anfitriões, em Mo-
çambique e na Zâmbia. Vemos uma li-
gação incontestável entre os minerais e 
a biodiversidade de África, bem como 
a relação de interligação com as comu-
nidades locais. Estamos encantados por 
estabelecer uma parceria com a Luwi-
re, para realmente proporcionar mu-
danças no terreno em Moçambique", 
disse Sean Gilbertson, Director Execu-
tivo da Gemfields. 

Paul Buckley, Presidente da 
Luwire, afirmou: "A Gemfields junta-
se  a  uma  impressionante  lista  e par- 

ceiros globais que reconheceram o va-
lor da Luwire como um bem natural 
global e o papel crítico que as comuni-
dades locais desempenham na preser-
vação desse bem. O foco inicial da 
Gemfields será em vários negócios da 
Luwire baseados na natureza. Estas 
empresas são fundamentais, para capa-
citar as comunidades locais de forma 
sustentável".    

Localizada na Reserva Espe-
cial do Niassa, a Luwire Wildlife 
Conservancy representa um poço de 
carbono importante a nível mundial. 
As comunidades da Luwire englobam 
aproximadamente 5.000 pessoas, em 
sete aldeias, e vivem em contacto 
diário com a vida selvagem local.■ (R)  
 

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – FEVEREIRO 2021 
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 Mi-
nisterial 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. 

 
Artº65º CIRPS 

 

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 

 

ATÉ DIA 
15 

 
 

 
IVA 

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

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. 
 

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

 

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

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

 
 
Artº 33 do CIVA 

FONTE: BDO – NEWSLETTER FEVEREIRO 2021 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
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PLASTIC ARTS 
b 

by Afonso Almeida Brandão 
(j.opiniao.afonsobrandao@gmail.com) 

 
                ALBERTO JOSÉ: OR THE RYTHMIC 

VARIATION OF COLOR 
 

 

Albert José is an artist true to nature. Everything is 
correct; structure, balanced composition, harmony of hue, opu-
lence of material and of colour, the themes portrayed, and the 
design, technically carried out. 

There is no sudden leap in the passage from design to 
painting: The “crossing over” is always done with discretion 
and sensitivity by Alberto José. The frontier between these two 
arts in not line to be crossed, but an amorphous zone which he 
travels at the speed of light, by means of the transparency of a 
colour, or by the feigned opening of a stroke. 

The visual syntax of his work reveals an arquitecture 
of formal rythms and a luminous exploration, which only the 
aesthetic’s eye could appraise and understand. In the work of 
Alberto José, as he himself will confirm, it is the play with co-
lour which makes sense of the images….and it is this which, 
quite naturally, distinguishes the design of the painting; there is 
always a painting when there is labour, work on the colour. The 
themes that he paints and the form that they take in each picture 
cannot be disconnected from the colour. 

What defines a great painting is this almost automatic 
giving of colour to the configurations, expressed with authenti-
city in a painting which is well executed. 

For Alberto José, painting must be something like an 
ongoing evaluation of himself and of that which life places dai-
ly in from of his attentive eyes. 

Decided on conquering a place for himself in the uni-
verse which he is discovering (and taming for almost three de-
cades), Alberto José paints diserve subjects, from figures to ru-
ral or urban landscapes; from still life to interior scenes, wrap-
ping them, progressively, in an atmosphere which is singular 
and liberating, which places them in the day and day from 
night, during the hours, when even the busiest streets and squa-
res are empty of people and full of dreams. 

Suspending the noise, conferring an order which is, a-
bove all, pictorial, Alberto José paints the sleep of the cities, of 
the people and of the objects, surprising them, as if they had s-
topped at an uncertain moment in time, which could just as ea-
sily be before day break as after dusk is  landscape  are  also  of 

 

  
an extraordinary enchantment. A way of expression which, ten-
ding towards revelation and being because of this necessarily 
naturalist, does not despise the worth of the visionary. 

There is certainly a place for this style of painting, and 
more specifically for the painting of this artist, who dives into 
the spaces and the subjects of our every day in the most suave 
and disturbing of silences, and delights in the (healthy) repeti-
tion of the same themes in a subtly different way, even when 
the differences may not appear so different to a less attentive e-
ye.■  
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