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Lourenço Bulha é a Figura do O Autarca 2019 
 Beira (O Autarca) – O em-
presário e político Lourenço Ferreira 
Bulha é a personalidade escolhida pela 
Redacção do O Autarca para represen-
tar a Figura do Jornal do Ano 2019. 
 Foi consensualmente  reconhe-
cido o mérito pessoal de Lourenço Bu-
lha, que mereceu  a mais alta confiança 
da população de Sofala e da Beira em 
particular, tendo lhe valido a eleição ao 
cargo de Governador Provincial de So-
fala.   
 Bulha é um homem íntegro, de 
pouco  “papo”  na  língua.  Dono  de  si  

próprio. Não vacila. Foca-se pela ob-
jectividade e a determinação é uma das 
suas armas principais. Chega a posição 
de Governador Provincial de Sofala 
por vontade popular inquestionável. 
Ao tornar-se Primeiro Governador Pro-
vincial de Sofala eleito escreve uma 
nova Página da sua História Política. 
Escrita com tinta indelével. Ninguém 
conseguirá roubar-lhe essa honra. Se a 
população de Sofala o elegeu em 2019, 
não seria O Autarca o contrário. 
 Parabéns Lourenço Bulha, Fi-
gura do O Autarca 2019.■ (Redacção) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 11/02/2020 
Compra Venda Moeda País 

69.58 70.96 EUR UE 

63.54 64.8 USD EUA 

4.22 4.3 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

  
Frase: 

A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu 
nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para 
recebê-la – Cecícilia Meirelas 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 11/02/20, Edição nº 3849 – Página 02/06 

 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 11/02/20, Edição nº 3849 – Página 03/06 

 



O Autarca – Jornal Independente, Terça-feira – 11/02/20, Edição nº 3849 – Página 04/06 

“Moçambique é um país a caminho da reconciliação” 
 

- D. Claudio Dalla Zuana, Arcebispo da Beira, apresenta um retrato do 
país e da região centro aproximadamente um ano depois da tragédia do 
Idai, numa entrevisra concedida em Lisboa à Vatican News 
  vastadas pelo ciclone idai, em março 

de 2019. 
 “A imagem, talvez mais triste, 
pode ser vista nos bairros da periferia”, 
diz o Arcebispo da Beira que fala nu-
ma cidade em reconstrução, onde “os 
telhados dos prédios ainda não foram 
refeitos”. 
 

MUITAS FAMÍLIAS SEM 
ABRIGO 
 “Com o recomeço das chuvas, 
da estação das chuvas, estamos numa 
situação muito parecida com aquela 
que tivemos depois do ciclone idai” – 
adverte o prelado que fala em bairros 
sem saneamento, inundados e “muitas 
famílias não têm onde encontrar abri-
go”. 
 D. Claudio Dalla Zuana lem-
bra que “na fase da emergência, houve 
uma grande ajuda, uma grande presen-
ça”, mas “nesta fase da reconstrução 
tudo parece ser muito mais vagaroso”. 
 

COMUNIDADE 
INTERNACIONAL PROMETEU 
MUITO, MAS MUITA COISA 
AINDA NÃO CHEGOU 
 “Grandes obras de reconstru-
ção ainda não começaram, sobretudo 
no que se refere aos bairros da perife-
ria” – diz o Arcebispo da Beira que 
lembra que a comunidade internacional 
“prometeu muito, mas não se sabe se 
eram promessas de novas entradas, no-
vos recursos, ou recursos já destinados 
a Moçambique e orientados para  o  ci- 

 
 

D. Claudio Dalla Zuanna, Arcebispo da Beira 
 

– declarações de D. Claudio Dalla Zua-
na, Arcebispo da Beira, ao portal da 
Santa Sé no contexto de uma iniciativa 
da Associação Portuguesa de Escolas 
Católicas (APEC) que acaba de lançar 
uma campanha nacional de apoio às 
suas  congeners  de  Moçambique  de-
  

 “Há mais de 20 mil alunos nas 
escolas que dependem da arquidiocese. 
Muitas das escolas, algumas com mais 
de 3 mil alunos, foram praticamente 
destruídas com o ciclone idai. As esco-
las foram uma das prioridades que a 
diocese escolheu para  a  reconstrução”
  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 
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breza em que se encontram. 
 

VISITA DO PAPA FOI COMO 
“CHUVA SOBRE UMA TERRA 
SECA” 
 O Arcebispo da Beira lembra 
ainda a visita que o Papa Francisco fez 
a Moçambique em setembro do ano 
passado, um papa que “toca de perto as 
pessoas, as pessoas simples, as pessoas 
que vivem numa situação de dificulda-
de”. 
 “O que ele disse nós o consi-
deramos como chuva sobre uma terra 
seca, sedenta, e por isso esperamos que 
esta palavra dê também fruto no meio 
de nós”, conclui D. Claudio Dalla Zua-
na.■ (Domingos Pinto, Vatican Ne-
ws) 

locadas ao serviço da “instrução, da 
saúde, das infraestruturas e da produ-
ção”. 
 

MOÇAMBIQUE UM PAÍS A CA-
MINHO DA RECONCILIAÇÃO 
 Para o Arcebispo da Beira, 
Moçambique “é um país a caminho da 
reconciliação”, ou seja, “não é ainda 
totalmente reconciliado” porque “ainda 
há alguns focos de tensão, mas se está 
a dar passos”. 
 Ao portal da Santa Sé, D. 
Claudio Dalla Zuana manifesta ainda 
total sintonia dos jovens moçambica-
nos com as jornadas mundiais das ju-
ventude a realizar em 2022 em Lisboa, 
mas reafirma as dificuldades da sua 
“participação física” em função da  po- 
  

clone idai”. 
 “Muita coisa ainda não che-
gou, ainda está ao nível das promes-
sas” – sublinha D. Claudio Zuana que 
fala da pobreza e da fome que atingem 
o país onde “o grande desafio é dar u-
ma perspetiva à juventude”. 
 

NÃO HÁ PERSPECTIVA DE TRA-
BALHO E DE FUTURO 
 “55% da população tem menos 
de 20 anos (de idade), e para a maioria 
deles não há perspetiva de futuro, por-
que não há um nível escolar que garan-
ta, que dê os instrumentos para enfren-
tar a vida, não há uma perspetiva de 
trabalho” – explica o prelado que espe-
ra que as riquezas naturais como a ex-
ploração do carvão  e do gás sejam  co-  

OBRIGAÇÕES FISCAIS MENSAIS – FEVEREIRO 2020 
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 2020 

 
ATÉ 

ÚLTIMO 
DIA DO 

MES 
 

 

LEIA, PUBLICITE E ANUNICIE NO O AUTARCA – O SEU DIÁRIO ELECTRÓNICO 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 
 

11 de Fevereiro de 1952 … Maria Pinto de Sá  
 
 

 
 

 

 
 

Maria Pinto de Sá, artista e destacada impulsionadora da arte e 
cultura na Beira, em Sofala, no centro e no país no geral 

 
 

 Maria José da Mota Pinto de Sá é o seu nome com-
pleto, mas popularmente é mais conhecida por Maria Pinto 
de Sá. Uma vida inteira dedicada a cultura.  
 Conheci convivendo diariamente com a Maria Pin-
to de Sá lá para os anos 1993/94, quando a seu convite inte-
grei a sua equipe de trabalho no âmbito de um contrato para 
realizar programas televisivos para o PAPIR – Projecto de 
Apoio a Pequenas Indústrias Rurais. Se a memória não me 
atraiçoa, a actual Carpintaria Mutende e a Latoraria Chipi-
re, ambas industrias baseadas na Munhava, são algumas 
que se desenvolveram com o apoio do PAPIR, projecto que 
tinha a sua sede nas instalações da Agricultura na Zona 
Verde (Manga) e que foi sabiamente gerido pelo senhor 
Cossa (falecido, e que Deus o tenha em paz). 
 Uma mulher moçambicana profissional de arte de 
nome sonante dentro e fora do país, esposa do Eng. Ferreira 
Mendes, dos CFM, Maria Pinto de Sá tem dedicado grande 
parte da sua vida contribuindo para o desenvolvimento da 
cultura moçambicana. Um percurso iniciado em 1967 com 
a formação na área de desenho, pintura e cerâmica no “Nú-
cleo de Arte” de Lourenço Marques, actual cidade de Ma-
puto. Em 1972 formou-se com distinção em decoração de 
interiores pela “UTILEMPA”, Rio de Janeiro. Mas já em 
1969/ 1974 assumia a posição de Vogal da Direcção do 
“Teatro de Amadores de Lourenço Marques” (TALM) e de 
1972 a 1975 foi Repórter da Revista “Tempo”, Maputo. Em 
1975/ 1976 foi Responsável da Biblioteca da Universidade 
Eduardo Mondlane, Maputo; e de 1977 a 1984 leccionou 
Português e Desenho na Escola Secundária Josina Machel, 
Maputo, onde no mesmo período integrou a Comissão Di-
rectiva e foi Responsável do Departamento Cultural. 
 Sempre ligado a cultura, em 1983/ 1990 é sócia 
fundadora, actriz e encenadora de Teatro da Associação 
Cultural “Tchova Xita Duma”, Maputo. Na mesma época 
(1983/ 1990) tornou-se Realizadora e Editora de programas 
na Televisão de Moçambique (TVM), Maputo; e simulta-
neamente Responsável do Sector de Teatro e Literatura da 
Rádio Moçambique (RM), Maputo (1984/ 1990). 
 Depois  transfere-se para Beira onde fixa morada a- 

té hoje, tendo sido colaboradora da Rádio Moçambique en-
tre 1991 a 2000, e em 1993 faz parte do grupo que cria a 
Delegação da TVM, Beira, assumindo simultameamente o 
papel de Realizadora e Editora de programas até 1998. 
 Em 2003 concretiza um dos seus maiores projec-
tos, a fundação da Associação Cultural “Casa do Artista”, 
Beira, instituição da qual é Presidente. E a partir de 1 de 
maio de 2019 é Coordenadora da Área da Cultura para o 
projecto de infra-estruturas verdes e urbanas da cidade da 
Beira. 
 Desde que a conheci, melhor que nos conhecemos, 
conservamos uma amizade incondicional. As nossas con-
versas, tanto ao vivo como por comunicação intermediada 
são quase intermináveis. 
 Sei que desde ontem, na companhia do marido, ir-
mã e o cunhado (marido da irmã), estes últimos que viaja-
ram do Brasil, estão na cidade sul africana de Cabo, para 
celebrar um dos momentos mais especiais de suas suas vi-
das. Ela, a Maria Pinto de Sá, é aniversariante hoje, come-
mora 68 anos. E a irmã no dia 15. Parabéns Maria Pinto de 
Sá e a sua irmã e os vossos noivos.■  
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