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Tributação interna supera impostos sobre comércio 
externo no centro 

  correntes, resultando deste modo num 
défíce   de    cobrança    no    valor    de 

 Beira (O Autarca) – Dados 
em poder do O Autarca sobre o de-
sempenho da Direcção Regional Cen-
tro (DRC) da Autoridade Tributária 
(AT), no período de Janeiro a Outubro 
do ano em curso (2018), revelam que o 
valor correspondente a tributação inter-
na é superior aos impostos cobrados 
sobre o comércio externo.  
 No período em referência, a 
DRC da AT arrecadou um total de 
26.506,96 milhões de meticais, o cor-
respondente a uma realização de 
87,65% (88,70% meta de Lei), repre-
sentando um rácio fiscal de 2,67% do 
PIB  (Produto Interno Bruto)  a  preços 
 
 

 

Frase: 

 

Estejamos nesse mundo para sarar e não ferir. Para 
amar e não odiar. Para criar e não destruir! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 27/11/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.77 70.13 EUR UE 

60.71 61.91 USD EUA 

4.37 4.46 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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por cobrar 10.320,28 milhões de MT, 
sendo a distribuição por província a se-
guinte: 4.122,67 milhões MT, 1.236,98 
milhões de MT, 4.827,20 milhões de 
MT e, 133,42 milhões de MT 
(2.923,29 milhões de MT, 1.063,54 
milhões de MT, 4.688,76 milhões de 
MT e 74.933,09 milhões de MT, meta 
de Lei) para Sofala, Manica, Tete e 
Zambézia respectivamente. 
 No mês de Outubro de 2018, o 
desempenho da DRC da AT se situou 
em 79,09% (85,77% da meta de Lei), 
ao arrecadar 2.588,54 milhões de meti-
cais, contra uma meta fixada em 
3.273,03 milhões de meticais, sendo 
1.452,82 milhões de meticais foram ar-
recadados pela área de tributação inter-
na e 1.135,72 milhões de meticais pela 
área do comércio externo.■ (CF) 
 

3.734,53 milhões de MT.  
 Segundo dados constantes de 
uma informação interna da Direcção 
Regional Centro da Autoridade Tribu-
tária, do valor cobrado ao longo do pe-
ríodo em análise, 15.147,81 milhões de 
meticais são referentes aos impostos 
internos e cerca de 11.359,14 milhões 
de meticais são provenientes dos im-
postos cobrados sobre o comércio ex-
terno, equivalente a uma estrutura con-
tribuítiva de 57,10% e 42,90% respec-
tivamente.  
 Da receita global cobrada de 
Janeiro a Outubro de 2018, correspon-
dente a 25.506,96 milhões de meticais, 
comparando com igual período do ano 
transato em que a receita se situou nha 
ordem de 26.616,72 milhões de MT, o 
que correspondeu a um desempenho de 
96,50%, evidencia-se  uma  queda  dos 

níveis de cobrança em  0,4% e um 
défice de cobrança de cerca de 109,4 
milhões de MT.  
 O desempenho por provincia 
foi de 94,86%, 72,83%, 79,90% e 
109,63% (101,57%, 63,69%, 78,04% e 
113,17% da meta de Lei) para as pro-
víncias de Sofala, Manica, Tete e Zam-
bézia respectivamente. 
 Em relação a meta anual que 
monta em 36.827,23 milhões de MT, 
foram cobrados 26.506,96 milhões de 
MT, o correspondente a um rácio fiscal 
de 2,67 do PIB a preços correntes, o 
que equivale a um desempenho de 
71,98% (75,18% da meta de Lei), sen-
do o desempenho por província de 
77,05%, 59,03%, 66,67% e 90,23% 
(82,56%, 62,63%, 67,31% e, 94,27% 
meta de Lei) para Sofala, Manica, Tete 
e Zambézia respectivamente. 
 

Alexandra, Fado Tradicional, Público Maravilhoso e o 
Fantástico Senna 

 Beira (O Autarca) – Foram 
assim as noites de sexta-feira e sábado 
últimos na cidade da Beira. Dois es-
pectáculos extraordinários de Fado 
Tradicional proporcionados pela Diva 
lusa-moçambicana Alexandra à uma 
maravilhosa plateia no fantástico Sen-
na Hotel – parafraseando as afirmações 
da artista e do público presente.  
 A manifestação da audiência 
surpreendeu de forma positiva a céle-
bre cantora que viajou de Portugal a 
Beira transportando dentro de si o re-
ceio de encontrar um público menos 
familiarizado com o Fado. 
 Alexandra nasceu em Portugal 
onde já desenvolve uma carreira artís-
tica com mais de 40 anos, mas teve a 
sua infância e juventude em Maputo 
(Moçambique) durante 20 anos, sendo 
esta  a  primeira  vez  que  se  desloca a 

 
Ambiente colorido na noite de espectáculo de fado tradicional com actuação da Diva 

Alexandra, perante uma maravilhosa plateia no fantástico Senna Hotel 

cidade da Beira (centro e norte).  
 “Foi muito bom, o público re-
cebeu-me muitíssimo bem. Eu cheguei 
até a ter certo receio porque as  pessoas 

aqui não me conhecem, pensei que não 
soubessem muito de Fado e eu vim cá 
pouco receosa, mas a realidade mos-
trou que a Beira tem um público  mara- 
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vilhoso. E o Hotel Sena, este então é 
fantástico, estão de parabéns, acredito 
que não haja mais hotéis com esta cate-
goria na Beira. O Hotel Senna, como 
disse, é fantástico, não estava a espera 
que fosse tão óptimo como é e com 
uma administração excepcional. Todas 
as pessoas que trabalham aqui são in-
crivéis, simpáticas, fiquei realmente 
sensibilizada. Foi muito bom ter cá es-
tado e gostava muito cá voltar mais ve-
zes (risos). Levo comigo no coração 
boas recordações”. 
 

E a reacção do público 
 Costuma-se dizer que o maior 
fazedor de um espectáculo é o público. 
A forma como o público reage a actua-
ção do artista torna o ambiente mais 
contagiante. E foi assim nas duas noi-
tes de espectáculo de Fado Tradicional 
proporcionados pela Diva Alexandra 
perante uma prestigiada audiência. 
 Celso Mesquita, em poucas pa-
lavras, sintetizou o evento da noite de 
sábado como tendo sido interessante e 
diferente. “A muito que a Beira não 
tem espectáculos do género. É um e-
vento clássico. Vale a pena apostar”.  
 No mesmo diapasão referiu-se 
Nuno Almeida: “Foi um evento muito 
especial, um evento com glamor. Sabe 
que são raros esse tipo de eventos na 
Beira. Foi uma iniciativa boa, parabéns 
aos organizadores. Espero que conti-
nuem, as pessoas não tem a cultura de 
Fado mas a medida que vamos tendo 
esse tipo de espectáculos, ainda que em 
intervalos curtos ou longos, é sempre 
bom. Esperemos que ela ou mais músi-
cos como ela venham sempre a Beira, 
são bem vindos”. 
 Os organizadores, o Senna Ho-
tel, gostaram da realização do evento e 
prometem trazer à Beira mais shows 
categorizados como foi no último fim-
de-semana.■ (Érica Chabane) 
 

 
Celso Mesquita: Foi interessante e diferente. 

É um evento clássico. Vale a pena apostar 
Nuno Almeida nuna fota de ocasião com a 

Diva de Fado Tradicional Alexandra 

 
 

Interação entre os promotores do evento, o casal Ibraimo (a direita), proprietários do Senna 
Hotel, e a Diva Alexandra acompanhada de um dos membros da sua banda 

  
O maravilhoso público prestente no fantástico Senna Hotel para assistir a actuação 

da célebre cantora Alexandra vibrou nas duas noites glamourosas  

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

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Nyusi incentiva académicos a promoverem estudos 
aprofundados para o desenvolvimento do Turismo 

mais nos últimos anos em Moçambi-
que, proporcionando actualmente mais 
de 63 mil postos de empregos directos, 
indirectos e induzidos.■ (Vera Patrí-
cia)  
 

 Maputo (O Autarca) – O Pre-
sidente da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, incentiva a comunidade acadê-
mica a desenvolver estudos mais apro-
fundados que possibilitem uma maior 
aferição, compreensão e aproveitamen-
to do potencial cultural e turístico que 
o país é detentor, bem como as estraté-
gias de transformação destas potencia-
lidades em factores de geração de re-
ceitas e alavancas do crescimento eco-
nómico e do desenvolvimento integra-
do e sustentável. 
 O Chefe do Estado lançou o 
repto na manhã desta terça-feira, em 
Maputo, no seu discurso de abertura do 
Congresso Internacional sobre Cultura 
e Turismo – como factores de desen-
volvimento nacional, promoção da paz 
e aproximação entre nações, uma ini-
ciativa organizada pelas universidades 
moçambicana Politecnica e portuguesa 
do Minho em parceria com o Ministé-
rio da Cultura e Turismo. 
 Na ocasião, Filipe Nyusi re-
conheceu os esforços em curso para o 
desenvolvimento do Turismo, lem-
brando que em 2017 Moçambique re-
gistou uma ascenção expressiva de oito 
lugares no índice de competitividade 
de viajens e turismo, passando a ocu-
par a 122ª posição. 
 “Esperamos que o esforço dos 
operadores do Turismo em Moçambi-
que este ano atinja um número de che-
gadas internacionais superiores ao al-
cançado em 2017 que foi de 1 milhão 
513 mil e 640. Que esse crescimento se 
 

reflicta no incremento das receitas pro-
venientes do Turismo nacional e inter-
nacional”. 
 A indústria do Turismo repre- 
senta um dos sectores que tem crescido 
 

 

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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Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 

“Pimenta nos olhos dos outros é refresco” 
- O problema com os nossos dirigentes é que eles não sabem que não 
sabem – Julius Nyerere in Daily News, Dar es Salaam, 25/10/1975 

 

 O “apagão” que afectou as caixas automáticas e 
pontos de pagamento electrónico da rede bancária moçam-
bicana nos dias 16 a 21 de Novembro do ano em curso 
criou prejuízos incomensuráveis à economia nacional. Infe-
lizmente, na luta de touros, o prejudicado é o capim: povo! 
Pois é.   

 O sistema foi restabelecido e os bancos retomaram 
às suas sagas exploratórias sugando ainda mais o povo que 
sempre suportou e suportará sem qualquer resignação a ele-
vadas taxas nas operações do dia-a-dia. Por isso, faço min-
has as palavras do músico zimbabueano Hosiah Chipanga: 
“Deus salve o capim, porque os touros estão a lutar. O tra-
balhador é torturado por servir o patão.” De facto, tenho de 
reconhecer – o que aliás faço com grande prazer – que o 
entendimento entre as partes só foi possível porque os in-
teresses exploratórios são exactamente os mesmos. Não foi 
por pena ou solidariedade ao povo moçambicano – “um po-
vo que não luta pelos seus direitos não merece respeito” – 
que houve acordo, mas pelo desejo frenético de os bancos 
ganharem muito dinheiro.        

 “Há males que vêm por bem”, diz o ditado. Com e-
feito, o “apagão” constituiu, para alguns zobuenses, um ra-
ro momento de equilíbrio entre os semelhantes (filhos do 
mesmo pai – Deus). É que os zobuenses vivem na pele o 
“apagão” há mais de 20 anos, altura em que, sem razão a-
parente, fechou-se a única agência bancária ali existente 
que facilitava a vida daqueles infortunados.    

 Desde então, não tem havido, além de murmúrios 
de alguns citadinos e de pouquíssimos apelos de escribas, 
uma única alma do governo que saísse em defesa dos zo-
buenses. Nada.    

 Por outro lado, nenhum banqueiro está disposto em 

instalar um banco naquela localidade que é uma das mais 
produtivas da província de Tete. Dizem que Zóbuè é terra 
de feiticeiros e não merece banco algum. Cá por mim, a u-
tilidade do Zóbuè está no voto.   

 Uma agência bancária, no Zóbuè, faria uma grande 
diferença e atenuaria o sofrimento dos professores, do pes-
soal da saúde e dos membros das forças de defesa e segu-
rança que abandonam seus postos de trabalho para se deslo-
carem à vila de Moatize e/ou à cidade de Tete para movi-
mentarem suas contas bancárias.   

 A ausência de um banco num ponto transfronteiri-
ço é uma questão de perversão da política pública que deve 
ser corrigida. Os zobuenses merecem ser escutados e consi-
derados como qualquer moçambicano. Há necessidade de 
mostrar aos nossos dirigentes que um banco comercial no 
Zóbuè pode dinamizar a economia de Tete.        

 O meu amigo Chabualo, que já anda há vários anos 
nesta longa auto-estrada da escrita, fazia pouco do sofri-
mento dos zobuenses. Dizia ele que a falta de um Banco, 
no Zóbuè, não lhe interessava. Porém, o “apagão” deu-lhe 
uma lição: “Quando há um incêndio no jardim do vizin-
ho temos de saber emprestar a mangueira para apagar 
o fogo.” É caso para dizer que "Pimenta nos olhos dos ou-
tros é refresco”. Eu acredito na paciência dos zobuenses. 
Eles sabem esperar, lutando para o sucesso. Os zobuenses 
não dormem na esperança. Reconhecem que, estar atrasa-
dos no desenvolvimento, não é tragédia. As portas do su-
cesso abrir-se-ão. Zicomo e um abraço nhúngue às meninas 
do Ferroviário de Maputo (especialmente à minha eterna a-
miga Deolinda Gimo), pela conquista da Taça dos Clubes 
Campeões Africanos de basquetebol seniores femininos 
(passe o pleonasmo).■      
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quivo Nacional da Torre do Tombo, em Lis-
boa, que revelam que os cristãos-novos alcan-
çados pelas malhas da Inquisição, na maioria, 
estavam envolvidos no comércio do ouro e 
diamantes e de escravos, ainda que se dedicas-
sem a outras práticas comerciais. Através das 
redes comerciais espalhadas por Portugal, Bra-
sil e várias regiões da África, esses cristãos-
novos alcançaram notoriedade social e até 
mesmo poder em suas comunidades, o que 
lhes garantia a segurança necessária para que 
continuassem a desenvolver as práticas judai-
cas, de que nunca se desvinculariam. (…) A-
DELTO GONÇALVES © Doutor pela USP – 
Brasil. 
  
 

 (…) Em suas pesquisas, a professora 
[Neusa Fernandes] valeu-se principalmente 
dos processos inquisitoriais  que  estão  no  Ar- 
 

HISTÓRIA 

Um raio-X da 
Inquisição em                   
Minas Gerais 2 

Professora Neusa Fernandes autografa exemplares de 
seus livros sobre a Inquisição em Minas Gerais. (Foto: 

João Roberto/Vale do Café) 
 

Além-Atlântico: Sai às Terças-Feiras 

 

 

Propriedade: AGENCIL – Agência de Comunicação e Imagem Limitada 
Sede: Rua do Aeroporto – Desvio 2141 – Casa 711 – Beira 

E-mail: oautarca@teledata.mz; oautarcabeira@yahoo.com.br 
Editor: Chabane Falume – Cell: 82 5984510; 84 2647589 – E-mail: 

chabanefalume08@gmail.com 

O Autarca: Preencha este cupão de inscrição e devolva-o através do fax 23301714, E-mail: oautarcabeira@yahoo.com.br ou em mão 
SIM, desejo assinar O Autarca por E-mail (  ), ou entrega por estafeta no endereço desejado (  ) 

Entidade................................................................................................................................................................................ 
Morada.......................................................... Tel................................ Fax .............................. E-mail .............................. 

Individual (  )  Institucional (  )  .............../ ........../ 2013 
Assinaturas mensais MZM – Ordinária: 14.175,00  *  Institucional: 18.900,00 


