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ACB e edilidade concertam informação referente a
(O Autarca) – Memrecuperação empresarial pós-Idai bros de Beira
Direcção da ACB – Associa`

Pormenor do encontro entre o Presidente do Conselho Autárquico da Beira (PCAB), o Eng.
Daviz Mbepo Simango, e os membros de direcção da Associação Comercial da Beira (ACB),
reunião decorrida no Gabinete de Emergência da edilidade a funcionar na Munhava

Fazer contas não chega; é preciso saber ler os sinais do
Frase: presente para identificar os caminhos que nos conduzirão ao
futuro.■

ção Comercial da Beira, a maior, mais
antiga e prestigiada organização económica deste ponto do país, reuniramse a dias com o Presidente do Conselho
Autárquico da Beira (PCAB), o Eng.
Daviz Simango, no âmbito da harmonização da informação referente a assistência e recuperação empresarial
pós-Idai.
No encontro realizado no Gabinete de Emergência do PCAB, a funcionar nas oficinas gerais da edilidade,
que funcionam no bairro da Munhava,
a ACB esteve representada pelo seu
Presidente do Conselho de Direcção
(PCD), o Primeiro e o Segundo VicePresidentes do CD e o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral da agremiaCÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/05/2019
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ção, respectivamente Jorge Fernandes,
0 Mário da Cruz de AFélix Machado,
maral e Prakash Prehlad, os quais faziam-se acompanhar por funcionários
da organização empresarial.
Na ocasião, o PCD da Associação Comercial da Beira, Jorge Fernandes, apresentou ao Maior da Beira a
informação relativa aos impactos causados pelos efeitos do ciclone tropical
IDAI ao tecido empresarial beirense.
O encontro foi uma oportunidade para as duas partes concertarem a
informação referente a necessidade de
assistência e recuperação empresarial
pós-Idai, a ser apresentada durante a
Conferência de Investimentos de Doadores, convocada para finais de Maio
corrente, na cidade da Beira, com o objectivo de mobiolizar financiamentos
para a reconstrução da urbe.
O evento que sera orientado
pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, juntará na mesma sala diversos
intervenientes, com destaque para a comunidade doadora, instituições financeiras, governos central, provincial e
autárquico e o sector privado.
O sector empresarial beirense,
na sua maioria pequenas e medias empresas associadas a ACB, num universo de aproximadamente mil membros,
entretanto, é um dos que registou maiores prejuízos na sequência da passagem do ciclone tropical Idai, que destruiu cerca de noventa por centro das
infraestruturas da cidade da Beira.
O Presidente do Conselho Autárquico da Beira já manifestou publicamente a sua preocupação com o sector económico local, tendo revelado
que representa a bandeira da campanha
da edilidade de reconstrução da urbe
pós ciclone Idai.
“Estamos seriamente preocupados com o sector económico. O sec-

tor económico perdeu a sua capacidade
de produção e isso é grave. Isto representa um sério risco para os vários
postos de trabalho e há que fazer algo a
favor da classe económica” – afirmou
Daviz Simango, que revelou que na abordagem que tem estabelecido com os
vários parceiros preocupados com a situação da Beira esse assunto está a ser
tratado como uma bandeira da campanha da edilidade de reconstrução da urbe imensamente devastada pelo ciclone
Idai.
“Uma bandeira para que esta
classe social encontre uma plataforma
de apoio, encontre uma plataforma de
sustentabilidade para se reerguer” – explicou o autarca.
O Autarca Daviz Simango as-

segurou que o seu governo está a articular com vários parceiros para que olhem os problemas do sector privado
como uma prioridade, para além das
infraestruturas públicas e particulares.
O edíl da Beira esclareceu que
está bastante preocupado com as pequenas e médias empresas, por considerar que são essas que empregam
muita gente. “E se essas empresas
mantiverem a sua fraca capacidade de
produção, pior ainda se mantiverem fechadas, vão empurrar muitos dos nossos concidadãos para o desemprego e
se isso acontecer teremos recrudescimento da criminalidade, da prostituição e outros tipos de vícios na nossa
cidade e nós estamos preocupados para
que isso não aconteça”.■ (Redacção)

BCI fortalece parque de ATMs em
Sofala
Beira (O Autarca) – A rede
de caixas automáticos (ATM) do BCI
– Banco Comercial e de Investimentos,
na cidade da Beira e província de Sofala, já foi totalmente reabilitada e alargada, com a instalação de um parque
de oito novos ATMs, fortalecendo, assim, este parque, após os efeitos do ciclone Idai que afectou a zona centro do
país em Março último.
O anúncio foi feito a dias, na
cidade da Beira, pelo Presidente da Comissão Executiva (PCE) do BCI, Paulo
Sousa, em reunião mantida com o Presidente do Conselho Autárquico da
Beira (PCAB), Daviz Simango, na qual
deu nota dos esforços que o banco está
a fazer para a normalização dos serviços financeiros.
Na ocasião, Paulo Sousa referiu-se, igualmente, às acções de responsabilidade social do banco, bem co-

Pormenor do encontro entre o Presidente da
Comissão Executiva (PCE) do BCI, Paulo
Sousa, e o Presidente do Conselho
Autárquico da Beira (PCAB), Daviz
Simango, há dias na Munhava

mo à recuperação do tecido empresarial da cidade da Beira e província de
Sofala.
Refira-se que o encontro surgiu no âmbito da visita que o PCE do
BCI efectuou à cidade com vista a avaliar as obras de restruturação, após o
ciclone.
O BCI representa uma das
principais instituições que opera no
mercado financeiro moçambicano desde 1996, na altura com a designação
AJM.■ (Redacção)

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

O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 09/05/19, Edição nº 3675 – Página 03/06

ARTES PLÁSTICAS
Por: Afonso Almeida Brandão

Guilherme Correia (1923-2019): Com a
sua morte desaparece um dos melhores
aguarelista da actual pintura figurativa portuguesa
Todos sabemos da multiplicidade de caminhos que
a Aguarela oferece aos seus cultores. A Obra de Guilherme
Correia enquadra-se no traço renovador da perspectiva. Da
modernidade, da imaginação fértil dos temas que escolhe e
do movimento, que um desenho equilibrado acentua e evidencia, em termos de técnica e paleta diversificada muito
rica. «Subida Para o Castelo», Aguarela pintada na localidade de Leiria, com as dimensões de 49 por 35 cm. e datada do Ano 2000, é uma aguarela muito bela e de execução
acima da média, estruturada, que aborda o tema da Cidade
e do Recanto.
As pinceladas que realçam o negro-cinza do asfalto
da rua, contrastam com a claridade que produz o efeito da
luz ao fundo da passagem do túnel, de quem vem da Cidade em direcção ao Castelo de Leiria.
São pinceladas que captam o movimento do olhar
do observador, orientando-o e desviando-o assim desde o
limite direito do quadro para a zona escura, do primeiro
plano, em baixo, erguendo-o daí na direcção do centro, onde surge, radioso, o Casario envolvente, voltando talvez a
elevá-lo em direcção ao Céu, antes de o fazer oscilar com
rapidez para um ponto onde culminam todas as linhas: podia dizer-se que ele fica preso aí por momentos, antes de se
baixar e saltar para fora do quadro, com um balanço para a
esquerda, ao virar da esquina em direcção à «Subida Para o
Castelo».
Estacionado ao canto do muro, o velho «Áudio»
vermelho pode descansar, enfim, de um dia de rodagem fatigante! Repare-se na técnica que o Artista utilizou, por exemplo, ao dar forma à sombra, ligeiramente escurecida,
numa das partes laterais do automóvel, e depois projectada

no chão do pequeno átrio, a contrastar com a luz intensa do
Sol, projectada na fachada da casa situada à nossa direita,
ou na perspectiva que se perde, ao longo da rua, em direcção ao Centro da Cidade…
Guilherme Correia foi um Artista que abordava os
temas mais variados, desde as Marinhas passando pelas Figuras, do Casario Rural das Aldeias às paisagens de Campo
e Recantos Urbanos, fiel intérprete de excepção fazendo jus
à mestria que fazem dele aos 96 anos um dos pintores ima-
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ginativo, criativo e de estilo singular, afirmando-se indiscutivelmente como um dos mais referenciados Aguarelistas
portugueses vivo até à hora da sua morte, pertencente à Segunda Metade do Séc. XX, a par de nomes como Caldeira
Martins, Hipólito de Andrade, Correia Pinto, Jesus Guido,
Manuel Ferreira, Real Bordalo ou Edmundo Cruz. Guilherme Correia nasceu na Marinha Grande no dia 30 de Dezembro de 1923 e veio a falecer no dia 27 de Março deste
ano, aos 96 anos.
Guilherme Correia é um Artista que hoje se encon-

tra representado em inúmeras Colecções Particulares e Institucionais no nosso País e em algumas Capitais Europeias,
além de figurar em diversas Colecções Privadas nos EUA,
na Ásia e Austrália. A cotação média da Obra deste pintor
— após o seu desaparecimento físico em Março último —,
situa-se entre os três mil e os cinquenta mil euros, para Obras de Pequeno, Médio e Grande Formato, sendo os seus
trabalhos hoje mais do que nunca cobiçados pelos Coleccionadores de Arte, «marchands» e estabelecimentos Leiloeiros.■

57 candidatos à advocacia realizam exame amanhã
serão submetidos ao exame 302 candiDepois da avaliação escrita, os
na Beira
datos, dos quais 57 na cidade da Beira. candidatos com resultado positivo
Maputo tem o maior número de candi- serão, posteriormente, submetidos a
Beira (O Autarca) – A Ordem
dos Advogados de Moçambique
(OAM) realiza amanhã, sexta-feira (10
Maio19), em todo o país, o Exame Nacional de Acesso à Advocacia (ENA).
O Autarca apurou que no total

datos, 214, e os outros 32 em Nampula.
Fonte da Ordem dos Advogados de Moçambique referiu que o ENA
terá lugar à mesma hora, com duração
de 180 minutos, das 15 às 18.

exame oral.
O presente ENA, inicialmente,
estava previsto para ser realizado no
Março passado. Foi adiado para dia o
dia 10 de Maio em virtude da ocorrência do ciclone IDAI.■ (Redacção)

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – MAIO 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

FONTE: BDO – NEWSLETTER MAIO 2019

Artº65º CIRPS
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

9 de Maio de 1955 – Samuel Munguambe
Júnior
Há quem não saiba porque é que Samuel Munguambe Júnior é conhecido por Yana. É simples. Ele tem o
nome do pai. O Júnior, em dialecto é “papayana”, o que
quer dizer “o papá mais pequeno”. Na terra onde ele nasceu
havia a mania dos diminuitivos e portanto de “papayana”
ficou a ser conhecido entre os seus amigos e familiares por
Yana.
Ele é um homem de música. De gostos variados
que percorrem vários estilos. Quando o entrevistei para o
programa “Fio da Memória” recordo-me de ele ter dito que
uma das primeiras músicas que ouviu (em 1959), no velho
gramofone do seu pai, foi “Cindy” de Chuby Cheker.
Gostar de música e tocar vários instrumentos é coisa de família. Quem não se lembra do seu irmão Soeiro,
que tocou no “Diamante” e nos “Fantasmas” com o Jerry
de Sousa (acho que ainda está na Manhiça), com o Pedro
Cumaio e com o Joel Libombo, esse mesmo que foi Ministro da Juventude e dos Desportos deste País, e que na década de 60 foi relator desportivo em língua ronga, das Produções Golo, ao tempo do falecido Hassane Zubair?
Yana foi treinando em casa até que surgiu o dia da
sua primeira apresentação pública a solo. Foi no Liceu António Enes, em 1958. Ele tocava harmónica. Foi o seu começo. Não parou mais. Até chegou a dar uns toques na bateria, que por sinal era do Joel Libombo.
Na Escola João de Deus, em 1968, juntamente com
alguns dos seus colegas, forma o seu primeiro grupo. Um
grupo que não tinha nome. Actuavam em dias festivos na
Escola, como por exemplo no 10 de Junho, 24 de Julho ou
5 de Outubro. Para além disso se fosse necessário tocava no
grupo do seu irmão Soeiro. Era uma forma de ganhar uns
trocados.
ESTUDAR MÚSICA
Em 1977 começa a estudar música. É nessa altura
que grava o seu primeiro seven-single. Depois disso surgiu
a “União Moçambicana de Cultura” e por essa via conesgue gravar mais discos. Quando é criado o Ministério da

Cultura foi convidado pelo poeta Rui Nogar a trabalhar para aquela Instituição do Estado. Foi através desse Ministério que Yana beneficiou duma Bolsa de Estudos para a Coreia. Naquele País, onde permaneceu dois anos e meio fez o curso de composição e regência de orquestras
clássicas médias.
YANA E A MÚSICA INFANTIL
Em 1980 Yana inicia uma recolha de música a nível nacional. Nessa altura verifica que não havia música infantil. Havia sim uma música infantil demasiado politizada.
As crianças cantavam os horrores da guerra, cantavam sobre o imperialismo, sobre o colonialismo, sobre coisas que
nada tinham a ver com crianças. Tentando inverter este cenário Yana começa a compor música infantil sendo que a
primeira delas foi “Quando vou à Escola”, gravada pelo Eduardo Carimo e que era cantada em todas as nossas escolas.
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Posteriormente recebeu um convite do Né Afonso,
para trabalhar com Luisa Monteiro, que era uma produtora
de programas para crianças da RDP, e que trabalhou na Rádio Moçambique durante alguns anos. Na altura era colaborador apenas.
Sentiu que havia necessidade de se criar uma escola para ensinar as crianças que colaboravam com a rádio. É
assim que começa a dar aulas de música. E nesse processo
os alunos aprenderam a tocar. Claro que no principio quem
tocava era o Né Afonso e o Fernando Luis. As crianças eram apenas coristas. A ideia foi evoluindo a ponto de conseguir fazer delas não só instrumentistas como também
compositoras. Foi um trabalho aliciante que levou à formação de várias orquestras na Rádio Moçambique, tais como
a feminina, a infantil, a juvenil e até a clássica.
YANA – UMA HISTÓRIA CONTADA POR IVAN
MAIA
Quinta-feira 29 de Janeiro de 1981. O músico Samuel Munguambe Júnior, mais conhecido por Yana ou tio
Yana, para nós nascidos nos finais dos anos 70, encontravase a conviver numa residência no bairro da Polana, perto da
casa onde viveu John Marney, um inglês que foi seu colega
no Instituto Nacional de Cultura (nas instalações onde funcionam actualmente a Escola Nacional de Música) e casado

com a Karen, antiga flautista do grupo Ghorwane.
Encontravam-se também uns amigos sul-africanos,
provavelmente ligados ao ANC, e que foram apresentados
ao Yana por membros do Grupo Cultural “Amandla” em
Maputo. Depois do convivio, por volta das 21 horas, regressou a casa, ao lado do Ministério do Interior e os sul-africanos seguiram viagem para a cidadde da Matola, onde
viviam.
Na madrugada do dia seguinte, 30 de Janeiro, a Rádio Moçambique anunciou um ataque, perpetrado por comandos “boers” sul-africanos, na Matola e do qual resultaram vítimas mortais. O músico soube que alguns que perderam a vida, tinham estado com ele no dia anterior nesse
convívio. A música "Que Venham" foi composta nessa
manhã.
Samuel Munguambe Júnior (Yana), cantor, compositor e professor de música, um dos galardoados com a
“Medalha de Mérito, Artes e Letras”, no âmbito dos 40 anos da Independência de Moçambique, nasceu no dia 9 de
Maio de 1955.
Ele completa hoje os seus 64 anos de idade. Parabéns “papayana”. Que o trabalho que tens estado a desenvolver, possa incutir nos mais jovens, o gosto pela arte de
tocar, cantar, e porque não, reger uma orquestra.■

Naufrágio de JULIA I suscita extrema preocupação
óbitos, 13 desaparecidos (conforme O lívio Manuel Mendes Pinto, e o Engº.
ao MTC
Autarca adiantou na edição de ontem, Daniel Sitoe, Inspector no Instituto NaMaputo (O Autarca) – Em
comunicado distribuído ã imprensa, o
Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) manifesta que foi com
extrema preocupação que tomou conhecimento do acidente marítimo, ocorrido ontem, quarta-feira (08Maio19),
envolvendo uma embarcação de madeira denomina JULIA I que fazia o
trajecto Chinde/ Marromeu que viria a
naufragar, na zona de Bento, próximo
de Luabo, na província da Zambézia.
O comunicado do MTC refere
a informações preliminares que apontam que o sinistro teria resultado em 10

quarta-feira (08Maio19), nº 3674. E assinala a sobrevivência de oito passageiros.
A fonte refere, igualmente, a
um intenso trabalho multissectorial de
busca e salvamento de eventuais sobreviventes e remoção dos perecidos que
iniciou imediatamente no local.
“Para prestar melhor acompanhamento e o necessário apoio aos afectados, o Ministério dos Transportes
e Comunicações criou uma equipa
composta pelo Director Nacional dos
Transportes e Segurança, Dr. Cláudio
Zunguza, Assessor do Ministro, Dr. O-

cional da Marinha (INAMAR). A Comissão que já está a caminho do local
do sinistro deverá igualmente participar no processo de inquérito para apurar as circunstâncias e causas do acidente” – sublinha o comunicado.
No mesmo comunicado, o Ministério dos Transportes e Comunicações, considerando o momento de luto
e dor, manifesta as mais sentidas condolências às famílias enlutadas e reitera a exortação aos operadores do transporte hidroviário para a observância
escrupulosa das regras de segurança emanadas pelas autoridades.■ (R)
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