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CAAPU irá minimizar problemática de discrepância 
na cobrança do Imposto Predial Autárquico na Beira 
 

 
 

Membros da recém criada Comissão Autárquica de Avaliação dos Prédios Urbanos da Beira 

 BeirA (O Autarca) – A As-
sembleia Autárquica da Beira (AAB), 
com três bancadas, nomeadamente do 
MDM, FRELIMO e RENAMO, reuni-
da na sua Terceira Sessão Ordinária, a-
provou ontem, num ambiente de tre-
menda divisão, as normas que regulam 
o funcionamento da recém criada Co-
missão Autárquica de Avaliação dos 
Prédios Urbanos (CAAPU), instituída 
no âmbito do levantamento e ajusta-
mento do IPRA – Imposto Prédial Au-
tárquico. A aprovação da medida con-
tou apenas com o voto favorável da 
bancada do MDM. A RENAMO votou 
contra e a FRELIMO absteve-se.  
  
  

cionamento da CAAPU são um instru-
mento considerado de extrema impor- 
tância no  âmbito  do  desenvolvimento 

 As normas que regulam o  fun- 

 
 

Frase: 
 

Os sistemas de serviço público devem dispor de mecanismos para assegurar o 
controle da presença e de instrumentos para a redução das faltas e o cumprimento 
das obrigações dos servidores públicos com eficiência – Alexis Gabriel Madrigal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 22/08/2019 

Compra Venda Moeda País 

66.65 67.98 EUR UE 

60.15 61.35 USD EUA 

3.95 4.03 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Pormenor da Terceira Sesão Ordinária da Assembleia Autárquica da Beira, realizada ontem 

da actividade autárquica, cujo impacto 
permitirá neutralizar a problemática de 
discrepância que tem ocorrido no pro-
cesso de cobrança do imposto predial 
na urbe.  
 Sabe-se, entretanto, que o pro-
blema decorrente da existência de desi-
gualdades no processo de cobrança do 
imposto predial autárquico ocorre pra-
ticamente a escala nacional, daí a intro-
dução, pelo Conselho de Ministros, do 
decreto 61/2010, de 27 de Dezembro, 
que aprova os mecanismos de determi-
nação e correcção do valor patrimonial 
dos prédios urbanos situados no territó-
rio das autárquicos e sujeitos ao Im-
posto Predial Autárquico.  
 A recém criada Comissão Au-
tárquica de Avaliação dos Prédios Ur-
banos, cujas normas que regulam o seu 
funcionamento foram aprovadas ontem 
pela AAB, é uma equipa técnica multi-
disciplinhar, constituída por quadros 
do Município, que tem o mandato pri-
meiro de proceder o levantamento glo-
bal e categorização dos imóveis tribu-
táveis existentes na cidade da Beira e 
depois desencadear o processo de ava- 
liação criteriosa dos valores patrimo- 
niais dos imóveis  da  autarquia  para  a 

 
 

Francisco Manjoy, Vereador para área do 
Plano e Finanças no Município da Beira   

posterior definição do IPRA compatí-
vel.  
 

 De acordo com o previsto no 
decreto 61/2010, de 27 de Dezembro, a 
determinação do valor patrimonial dos 
prédios urbanos situados no território 
das autarquias e sujeitos ao Imposto 
Predial Autárquico é feito com base 
(i)- Valor patrimonial do prédio urbano 
(Vp); (ii)- Área edificada do prédio ur-
bano (Ae); (iii)- Preço médio de cons-
trução por metro quadrado (P); (iv)- 
Factor de antiguidade do prédio urbano 
(Fa); (v)- Factor de localização do pré-
dio urbano (Fl); e (vi)- Área do terreno 
que serve de longradouro do prédio ur-
bano (Al).  
 Relativamente a área edificada 
do prédio urbano (ii), o decreto deter-
mina que se trata da superfície total do 
edifício ou da fracção, medida pelo pe-
rímetro extrerior e eixos das paredes 
ou outros elementos separadores do e-
difício ou da fracção, incluindo as de-
pendências; e o preço médio de cons-
trução por metro quadrado (iii) com-
preende os encargos directos suporta-
dos na construção do edifício.  
 O Vereador para área do Plano 
e Finanças no Município da Beira, 
Francisco Manjoy, esclareceu que o 
preço médio por metro quadrado de 
construção é estabelecido oficialmente 
pelo Ministério que superintende o sec-
tor de Obras Públicas, podendo, na sua 
ausência, o conselho da autarquia local 
recorrer ao preço médio do Mercado.■  
 

Beira acolhe seminário sobre propriedade intelectual 
 Beira (O Autarca) – A cidade da Beira acolhe amanhã, sexta-feira (23 
AGOSTO19) um seminário sobre Propriedade Intelectual. Trata-se de um evento 
promovido pelo Instituto da Propriedade Insustrial (IPI) em colaboração com a 
Associação Moçambicana de Juízes (AMJ), que petende reflector sobre o quadro 
legal da Propriedade Intelectual em Moçambique, avaliando o seu estágio de de-
senvolvimento e divulgação. 
 Segundo apurou O Autarca, serão apresentados e debatidos no seminário 
de um dia quatro principais temas, nomeadamente (i)- O Sistema da Propriedade 
Intelectual em Moçambique; (ii)- Direitos do Autor; (iii)- A Aplicação da lei Aú-
dio Visual e do Cinema; e (iv) Violação e Tutela Jurisdicional dos Direitos dea 
Propriedade Industrial.■ (Redacção) 
 
 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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DE VEZ EM QUANDO 
 

Por: Afonso Brandão 
 Mal vai o Millennium-BIM em Maputo... 
  Não podemos pactuar (nem 
aceitar) despachos ridículos que são 

to”?). Será que não existem outros responsáveis ou andam 
DISTRAÍDOS com a Corrupção imparável que já é con-
frangedora e constitui “o pão nosso de cada dia” em Mo-
çambique, a todos os níveis?!... 
 Quanto a nós – e a Opinião é abrangente – esta LEI 
só pode significar CONTROLO ABSOLUTO AO CIDA-
DÃO, DE UM ESTADO DE DIREITO E DEMOCRÁTI-
CO, COMO É MOÇAMBIQUE (SERÁ MESMO?). PE-
RANTE OS FACTOS AQUI RELATADOS, SÓ PODE-
MOS CONCLUIR QUE ATRAVÉS DE MEDIDAS DES-
TA NATUREZA – E DESTA NOVA LEI –, O ESTADO 
DESCONFIA DE TUDO E DE TODOS... COMO SE 
FOSSEMOS TODOS TRAFICANTES DE DROGA E DE 
LAVAGENS DE DINHEIRO... 
 Para concluir, vamos relatar, em pormenor, “um 
caso” INSÓLITO que aconteceu connosco. É muito sim-
ples (convenhamos), mas de uma estupidez crassa e de no-
tória brincadeira de mau gosto (para não adjectivarmos o 
problema de uma forma mais contundente...). 
 Vivo em Portugal desde 2010. Sou cidadão Luso-
Moçambicano, com duas Nacionalidadcs em vigor. Desde 
essa data (21 de setembro de 2010) NUNCA mais fiz qual-
quer desconto para a Segurança Social de Moçambique, por 
questões óbvias. E como não pretendo regressar tão depres-
sa a Maputo – nada nem ninguém me obriga a fazer quais-
quer descontos. Ou seja: Tem lógica, natural! 
 Se estou fora de Moçambique a viver e a trabalhar 
há 10 ANOS, (não como imigrante – diga-se em abono da 
verdade! –, é natural e lógico que NUNCA mais fiz qual-
quer desconto. Nem sequer de UM METICAL que seja, 
pois estou ausente de Moçambique e não tenho qualquer 
actividade profissional no país. Contudo, não obsta que 
possa ter uma Conta Aberta num Banco em Maputo ou em 
qualquer outra cidade ou vila do país, não é verdade? Ou os 
cidadãos naturais e ausentes do país, que residem e traba-
lham no estrangeiro estão inibidos de ter acesso a uma 
Conta bancária no seu país de Origem?!... Ou será que não 
posso vir a transferir, num Futuro Breve, valores em din-
heiro para Maputo, uma vez que tenho Familiares  a viver e  
 

muitas vezes publicados em Diário da Reoública e que vêm 
contrariar os mais elementares Direitos dos Cidadãos Mo-
çambicanos, em termos de sigilo a que todos temos direito, 
num país como o nosso que vive (ou devia viver!) em De-
mocracia desde que se tornou Independente. Mas, pelos 
vistos, as coisas não são bem assim.faz-nos recordar os 
“velhos” Tempos da PIDE que imperava em todas as Coló-
nias Portuguesas antes da Descolonização em 1975, ditadas 
pelo Regime Fascista de Salazar, a partir de Portugal... 
 O caso que vamos relatar hoje é gritante e ao mes-
mo tempo um paradoxo inoportuno e inexplicável. A mere-
cer denúncia e alteração. Falamos, naturalmente, do Art.4 
do Regulamento da Lei 14/2013 de 12 de Agosto, publi-
cada em Diário da República daquele Ano. Lei que vem 
exigir às Instituições Bancárias, a operar em Território Na-
cional,que os Bancos passem a solicitar a todos e a qual-
quer Cliente,na abertura de uma Nova Conta, a apresenta-
ção obrigatóriade diversos Documentos, designadamente 
BI, NUIT e Declaração de Rendimentos (onde devem 
constar a Profissão e o Rendimento Líquido Mensal a-
presentada à Segurança Social de Moçambique, anualmen-
te)... 
 Evidentemente que não podemos aceitar – sobretu-
do a exigência que obriga o Cidadão comum (e residente 
no País) a ter que anexar aos Documentos solicitados pelo 
Banco, a sua Declaração de Rendimentos Anual –, pois tra-
ta-se de uma facto sigiloso que só ao próprio cidadão diz 
respeito e tem acesso. Por alma de quem é que outras Enti-
dades Singulares ou Colectivas, nomeadamente os Bancos 
e outras Instituições que tais, podem EXIGIR a Declaração 
de Rendimentos de um Cidadão qualquer que eleseja, uma 
vez que estamos diante de um documento pessoal e intrans-
missível, que carácter sigiloso e pessoal?! 
 Estamos a brincar com coisas sérias ou será que os 
responsáveis máximos da nossa Segurança Social e do Mi-
nistério das Finanças (cujo Ministro Manuel Chang se en-
contra preso  na  África  do  Sul,  “por  bom c omportamen- 
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a trabalhar no país? 
 Pois parece que sim. Com esta Nova Lei – embora 
EU tenha a minha Conta aberta na dependência do Millen-
nium-BIM, no Balcão do Mercado Central, na Baixa da ci-
dade, a verdade é que a “zelosa” e “cumpridora” funcioná-
ria de nome Ludimila Mafuiane, entendeu não activar o 
meu NOVO CARTÃO VISA (solicitado agora pela terceira 
vez ao longo destes últimos 10 anos), porque EXISTE ES-
TUPIDAMENTE (sem qualquer ofensa à Senha em ques-
tão, entenda-se) a “tal” Declaração de Rendimentos?! Será 
porque está simplesmente a cumprir ordens superiores ou 
porque resolveu “não ir com a minha cara?! 
 Enquanto a “tal” funcionária (repetimos) não en-
tender que é totalmente impossível da minha parte a apre-
sentação de um documento que não tenho, uma vez que a 
Segurança Social de Maputo não pode passar nada sobre a 
minha pessoa, pela simples razão de que nada consta a meu 
respeito, em termos de descontos efectuados nos últimos 10 
ANOS... 
 

 A NÃO SER QUE O BANCO MILLENNIUM-
BIM PRETENDE UMA DECLARAÇÃO DE RENDI-
MENTOS DE PORTUGAL, ONDE TENHO A MINHA 
MORADA FISCAL ABERTA, PARA QUE A SITUA-
ÇÃO DA ACTIVAÇÃO DO CARTÃO AGORA SOLICI-
TADO SEJA DESBLOQUEADA... 
 Não brinquemos com coisas sérias. Aqui em Portu-
gal “essas práticas” e “essas Leis de Aviário” não existem. 
E a existirem, estou certo que caia o Carmo e a Trindade... 
 Conclusão: Escrevi ao Banco a solicitar à respecti-
va “zelosa” e “cumpridora” funcionária o encerramento 
definitivo e URGENTE da minha conta. E pedi, em parale-
lo, que a (dita) Senhora tratasse de transferir o dinheiro que 
ainda conservo em Saldo na Cobnta, em Maputo. 
 Agora em vésperas e em vias de se tornar numa ex-
conta... 
 E assim vamos, “cantando e rindo, neste país de 
Corruptos impunes e Fazedor de Leis que não servem a 
ninguém e que estão inadequadas ao país que servem...■ 

Lourenço Bulha promete governação orientada à 
melhoria das condições de vida da população de Sofala 
 

 

 Marromeu (O Autarca) – O 
candidato da Frelimo à governador de 
Sofala, Lourenço Bulha, prometeu na 
vila autárquica de Marromeu que caso 
seja eleito irá promover uma governa-
ção orientada a melhoria das condições 
de vida da população desta província. 
 Lourenço Bulha que está a rea-
lizar uma digressão pelos distritos de 
Sofala, no âmbito da sua pré- campan-
ha eleitoral, teve um encontro ontem, 
de apreentação pública, bastante con-
corrido, com os residentes da vila mu-
nicipal e açucarreira de Marromeu. 
 Dirigindo-se a significativa 
moldura humana, Lourenço Bulha, um 
influente empresário e político da pro-
víncia de Sofala, indicou que a sua pri-
meira acção após assumir o cargo de 
governador desta província centrar-se-
à na introdução de políticas orientadas 
a melhoria das condições de vida da 
população de Sofala. 
 
 

Momentos da actividade política eleitoralista de Lourenço Bulha na vila autárquica de Marromeu 

 Bulha, tido como sendo o can-
didato com maior probabilidade de ser 
eleito governador de Sofala, em virtu-
de do forte cabedal politico que possui 
relativamente aos seus adversários, re-
feriu que pretende atrair investidores 
(nacionais e estrangeiros) para impul-
sionar o desenvolvimento da activida-
de económica-empresarial na província 
com vista a proporcionar mais postos 
de trabalho principalmente  para  a  ca- 

mada jovem, contribuindo para a redu-
ção do desemprego e, consequente-
mente, melhoria das condições sócio-e-
conómicas da população local de toda 
faixa etária e género. A redução dos 
actuais elevados indices de desempe-
gro ao nível dos jovens na província de 
Sofala constitui uma das principais a-
postas do candidato da Frelimo no e-
xercício da sua governação caso seja e-
leito a 15 de Outubro próximo.■ (R)    

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

Por: João de Sousa 

22 de Agosto de 1934 ... Elsa de Noronha 
– 85 anos de idade 

 

 

 Elsa de Noronha deu aulas na Escola Comercial A-
zevedo e Silva. Em Lisboa deu formação e escreveu uma 
pedagogia para o ensino da Contabilidade. É declamadora 
profissional desde 1982., trabalho que a levou a vários paí-
ses europeus, de África e da América do Sul. Tem 5 CD’s 
editados, sendo que um deles inclui poesia de e para Rui de 
Noronha, seu pai. Para além de declamar poesia, canta no 
Coro de Lisboa, faz “workshops” de arte de dizer e toca 
viola.   
  Tinha 9 anos quando o pai faleceu. Aprendeu a de-
clamar na escola. O profissionalismo na arte de dizer acon-
tece em Portugal em 1962. Nunca decorou os poemas que 
declama.  Tem sempre um papel à frente com o poema es-
crito. É como quem nada, mas com boia. Declamou em vá-
rios locais. Em casas de espectáculos, em escolas, em casas 
de cultura em serões familiares. Já chegou a declamar num 
bar localizado no emblemático Bairro Alto. Ela fundou a 
Associação Rui de Noronha. 

     

Elsa de Noronha nasceu no dia 22 de Agosto de 1934. 
Completa hoje os seus 85 anos de idade.■ 

 

OBS: os dados para a elaboração deste artigo foram 
retirados duma entrevista que Elsa de Noronhsa 

concedeu à jornalista Fernanda Almeida, da RDP 
África.■ 

Ivone Soares: Junta Militar é assunto de dentro de casa 

 Maputo (O Autarca) – Falan-
do ontem, na Assembleia da Repúbli-
ca, após a aprovação da Lei atinente ao 
Acordo de Paz e Reconciliação de Ma-
puto, assinado a 6 de Agosto corrente 
pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi e o Presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, a Chefe da Bancada 
Parlamentar da Renamo, Ivone Soares 
afirmou que a questão relacionada com 
a Junta Militar é um assunto de casa e 
de família.  
 

 

 Ivone Soares referiu que a Re-
namo está atenta à questão da Junta 
Militar e declarou que são irmãos que 
pretendem que haja uma integração, 
reintegração e reinserção social que os 
dignifique. “É assunto de dentro de ca-
sa. É assunto da nossa família. São os 
nossos parentes, são as nossas guer-
rilheiras, são os nossos guerrilheiros. A 
Renamo como família vai saber resol-
ver os problemas da sua própria casa. 
Isso nós afiançamos” – declarou. (R) 
  

Nossos serviços:  
- Consultoria Ambiental  

- Planeamento Físico 
- Auditoria Ambiental 

- Consultoria em Minas 
- Consultoria em água e saneamento 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
  

Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
  

 

JOSÉ ZECA, Msc 
CONSULTOR 

BEIRA 
SOFALA 
  

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Wilker Dias (Docente Politólogo e Activista Social) 

O que acontece em Cabo Delgado: 
Califado á vista ou Oportunismo? 

 

 

 
 

Descrição: Retrato de uma das localidades de Cabo Delgado após ataque dos insurgentes 

 A Província de Cabo Delgado, localizada a Norte 
de Moçambique, é palco desde 05 de Outubro de 2017 de 
mortes sangrentas, provenientes de homens desconhecidos. 
Na altura, os mesmos semeavam terror com recursos a ob-
jectos contundentes, onde algum tempo depois alguns as-
saltos a postos policiais, a localidades e comunidades locais 
foram com recurso a arma de fogo, mas sem esquecer o es-
tilo característico que são as decapitações com recurso à ca-
tanas e facas, chamando ainda mais atenção de quem relata, 
causando a morte de a mais de 350 pessoas e, um número i-
nestimável de bens materiais. 
 A Zona de Cabo Delgado faz parte do chamado 
“Mozambique Belt”, banhada por vários minérios, onde as 
recém descobertas de Gás e Petróleo chamaram atenção do 
mundo  inteiro,  principalmente  de  grupos  extremistas.  O 

país apresenta uma grande fragilidade no controle fronteiri-
ço terrestre, principalmente na Zona Norte, elevado índice 
de desemprego na mesma área, onde a aposta por indiví-
duos de outras nacionalidades e de outras regiões do país 
constituem uma das razões para a frustração dos jovens de-
sempregados que lá habitam. 
 A região de Cabo Delgado é composta pela maioria 
de pessoas que professam a religião Islâmica, o que seria 
uma área ideal para grupos radicais implantarem as suas 
crenças uma vez que grande parte desses grupos usam este 
factor para conseguir recrutar novos membros aos movi-
mentos,  associadas as necessidades que a população local 
enfrenta, a  fragilidade das fronteiras para entrada e saída 
para treinamento e chegada de reforços e, a cima de tudo 
terreno fértil para implantação do Califado. Depois da mor-
  

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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te do profeta Maomé, em 632, seus seguidores concorda-
ram com a criação do califado, que significa sucessão em á-
rabe, como um novo sistema de Governo. Sob o regime, as 
leis são tradicionalmente definidas de acordo com a ética 
islâmica. Com a insatisfação da gerência dos recursos na-
quela região do País, muitos jovens estão a juntar-se ao 
grupo dos insurgentes, tendo em conta as suas crenças, a-
creditando que será o melhor para eles e para as comunida-
des locais. O califado é um Estado em suma, e para a im-
plementação de um Estado são necessárias condições prin-
cipalmente Econômicas e a região dispõe disso. Dominan-
do a região, poderão explorar os gás e o petróleo, vendê-lo 
a um preço mais reduzido, tendo assim condições para o 
seu auto-sustento e quiçá de outros grupos “irmãos”. 
 Nos últimos dias, acompanhamos que o EI e o Gru-
po Al Shabab reivindicaram os ataques ocorridos em Cabo 
Delgado, poderá ser verdade uma vez que após dois anos a-
penas hoje é que dão as caras?  O início poderá ter sido ca-
racterizado por um período de teste, que serviu para recru-
tar, observar o nível de segurança ou resposta por parte das 
forças governamentais, a segurança fronteiriça e onde os a-
taques serviriam para busca de mais apoio nas diversas ver-
tentes, não acreditando que logo no início esses grupos es-
tariam por de trás dos ataques, mas sim, convidados a pos-
terior juntarem-se a um Grupo que idealizou as incursões o-
riundos de países vizinhos, ligados à indivíduos nacionais.  
 É suposto que se esteja a criar uma “filial" do EI, a 
semelhança da Frente Al Nusra que juntou-se a Al Quaeda, 
disponibilizando Recursos Humanos apenas para treina-
mento e algumas condições básicas, onde após atingir a sua 
“maturidade” desvinculou-se e passou a fazer as suas in-
vestidas por si só. Para além da instalação de um califado 
por parte do grupo de insurgentes, a entrada do empresário 
Erik Prince na compra de empresas nacionais, como é o ca-
so da EMATUM actual TUNAMAR, conhecido por estar 
presente em locais onde a ordem e segurança encontram-se 
desestabilizada, suscita alguma desconfiança, onde pode-
mos recorrer a Teoria de desestabilização para melhor ex-
planação. É a menos provável mas não descartável, onde 
com a desordem naquele ponto do país o mesmo poderá o-
ferecer os serviços da sua Famosa empresa de segurança 
Lancaster 6 Group, arrecadando mais de 750 Milhões de 
Dólares, durante um período de 5 anos, obtendo assim, so-
mas muito mais avultadas para do que as que os insurgen-
tes gastariam em suas investidas. 
 O Governo Moçambicano menosprezou os ataques 
iniciais, acreditando que tratavam-se de crimes do “dia-a-
dia”. Actualmente a situação encontra-se em vias de tornar-
se incontrolável, onde para além de acções de sensibiliza-
ção que deve decorrer nas comunidades locais, deve haver 
um reforço nas fronteiras terrestres e aéreas no que tange  a 

entrada e saída de pessoas tendo em conta a sua proveniên-
cia. Visto que um dos problemas está ligado à empregabili-
dade dos jovens naquela região principalmente nos projec-
tos decorrentes, o Estado pode implementar a política de 
recrutamento a essas empresas privilegiando os concorren-
tes locais, onde antes da admissão deve haver um preparo 
psicológico dos mesmos. Dessa forma, o Estado poderá es-
tar mais próximo de encurralar os insurgentes impedindo-
os de acções futuras e até mesmo capturando-os.■ 
 

Faleceu Dom Paulo Mandlate, 
Bispo Emérito da Diocese de Tete 
  Maputo (O Au-
tarca) – Faleceu na noite 
de ontem, quarta-feira (21 
AGOSTO19), em Maputo, 
vitima de doença, Dom 
Paulo Mandlate, Bispo E-
mérito da Diocese de Tete. 
 Segundo dados re-
tirados do site Muarra-
muassando..., Dom Paulo 
Mandlate chegou a Tete 
em 1976, onde foi sagrado 
Bispo a 26 de Setembro. 
Passados 33 anos e tendo 
atingido 75 anos solicitou 
demissão ao Papa Bento 
XVI. Em 18 de Abril de 
2009 o Papa aceitou a sua 
renúncia, passando a Bis-
po-Emérito, título conferi-
doa um bispo aposentado, 
cuja renúncia foi aceite pe-
lo Papa.  
 Normalmente o 
bispo diocesano apresenta 
a renúncia após completar 
75 anos de idade, segundo 
o Código do Direito Canó-
nico que rege a Igreja Ca-
tólica. 
 Na sequência da a-
ceitação do pedido de re-
núncia, realizou-se na 
manhã do dia 7 de Junho 
de 2009, na Sé Catedral de 
Tete, a missa de despedi-
da.  
 

 
 

Morte de Dom Mandlate 
abre enorme vazio na 
família cristã 
 O Presidente da 
República, que se encontra 
na Rússia em visita oficial, 
já reagiu a notícia do fale-
cimento de Dom Paulo 
Mandlate, Bispo Emérito 
da Diocese de Tete. 
 Na sua mensagem 
de condolências, Filipe 
Nyusi refere que “estamos 
perante uma perda que 
transcende o seu círculo 
familiar abrindo um enor-
me vazio na família cristã, 
da qual ele fazia parte, e 
na comunidade dos Padres 
sacramentinos, em particu-
lar”. Nyusi destacou o pa-
pel do malogrado na difu-
são de valores nobres de 
convivência pacífica.■ (R)  

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