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Sofala deve ser exemplo de boa convivência entre o 
Governador e a Secretária do Estado Provinciais 
- Stela da Graça, falando ontem no primeiro encontro com a comunidade empresarial 
sofalense, no qual participou o Governador da província, Lourenço Ferreira Bulha 
 

 Beira (O Autarca) – A Secre-
tária do Estado em Sofala, Stela da 
Graça Zeca, expressou ontem, na cida-
de da Beira, o desejo de ver esta pro-
víncia tornar-se exemplo de boa convi-
vência entre os dois poderes instituídos 
no âmbito da governação descentrali-
zada provincial. Refere-se as figuras
  

do Governador Provincial e da Secretá-
ria do Estado Provincial. Stela da Gra-
ça manifestou tal desejo no primeiro 
encontro com a comunidade empresa-
rial sofalanse, no qual participou o Go-
vernador de Sofala Lourenço Fereira 
Bulha. 
 Esclarecendo a dúvida que tem 

certeza ainda reside na maioria dos ci-
dadãos moçambicanos, particularmente 
sofalenses, sobre a essência de se ter 
numa província um Governador e um 
Secretário de Estado, Stela Zeca afir-
mou que o novo figurino resulta do de-
bate em pacotes em torno da descentra-
lização.  
 

 Mostrou-se feliz por as provín-
cias terem passado a ter  um  poder  di- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/02/2020 
Compra Venda Moeda País 

69.35 70.7 EUR UE 

63.73 64.97 USD EUA 

4.28 4.36 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 

 

Para ter paz é preciso fazer coisas boas como: 
ajudar, respeitar, ter amor e carinho!■ 
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Stela da Graça Zeca 
 

 

Lourenço Fereira Bulha 
 

 

Ricardo Cunhaque Bauque 
vidido, diferente do passado quando 
desempenhou as funções de Governa-
dora de Gaza, tendo considerado que 
no modelo anterior o trabalho de co-
mandar ‘sozinho’ os destinos duma 
província era muito pesado.  
 “Significa que este pouco es-
paço de actuação vamos ter limites e 
barreiras. Significa que eu vou mais ao 
fundo; significa que tenho mais espaço 
para ir procurar os assuntos e acom-
panhar. Então, todos nós penso que 
saimos a ganhar, embora pareça ser 
meio desconfortável no início (…). 
Vão perguntar quem manda quem? 
Ninguém manda ninguém; Governador 
é Governador e Secretária de Estado é 
Secretária de Estado. A legislação fixa 
claramente os limites de cada um”. 
  Por seu turno, o Governador 
Lourenço Ferreirea Bulha pronunciou-
se nos mesmos termos, tendo afirmado 
que “apesar de sermos um orgão com 
competências destintas, trabalhamos 
juntos de forma coordenada desde do 
primeiro dia das nossas actividades. 
Continuaremos colaborando, lutando 
pela mesma causa que é servir a popu-
lação da provincia de Sofala”. 
  Bulha ainda elogiou as quail-
dades da Secretária de Estado Stela da 
Graça, enfatizando que “ela é muito in-
terventiva, trabalhadora e, daqui a seis 
meses, vocês próprios (referinmdo-se 
aos empresários) vão me confirmar o 
que estou a dizer”. 
 
 

 
 

Empresários que participaram do encontro de ontem, na Associação Comercial da Beira 
 O encontro de ontem foi mais 
de cortesia, de apresentação e conheci-
mento mútuo entre as partes. 
 Lourenço Bulha, um influente 
empresário da praça beirenses, referiu 
que ainda pretence e continuará a per-
tencer a classe empresarial. “Por impe-
rativo de chamamento do meu partido 
e do nosso Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi encontro-me a desempenhar no-
vas tarefas” – explicou. 
 O Governador encorajou a co-
munidade empresarial sofalense a 
prosseguir o seu “estilo” frontal e aber-
to no diálogo com o sector  público  na 
 
 

província. 
 O Presidente do Conselho Em-
presarial Provincial (CEP) de Sofala, 
Ricardo Cunhaque Bauque, que inau-
gurou o encontro, saudou os dois pode-
res provinciais e manifestou abertura 
do sector privado em continuar a cola-
borar com as autoridades da província 
na criação de condições que favoreçam 
o bem-estar de todos. “Exortamos para 
que haja sempre um diálogo pacífico e 
construtivo, onde os obstáculos se 
transformam em capacidade perma-
nente de busca de solução para os mes-
mos.■ (Redacção)  
 

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

Por: Falume Chabane 
 

13 de Fevereiro de 1981 … Vicente Manjate  
 
 

 
 

 

 Vicente Manjate, o Vicentinho como carinhosa-
mente é tratado pelos seus próximos, é um renomado Ad-
vogado da praça beirense. É o actual Presidente do Conse-
lho Provincial da Ordem dos Advogados (OAM) em Sofa-
la. É ainda docente universitário e possui várias outras qua-
lidades. É a personalidade do dia do O Autarca. 
 Vicentinho nasceu a 13 de fevereiro de 1981, na ci-
dade de Xai-Xai, província de Gaza. Teve a sua infância e 
adolescência como outra criança comum da sua geração, 
tendo feito desde o ensino primário até ao pré-universitário 
em Xai-Xai. Seu sonho era de ser Arquitecto, mas em 
1996, após terminar o ensino secundário na Escola Secun-
dária de Xai-Xai, foi alistado para frequentar o grupo A na 
11ª classe, na Escola Pré-Universitária de Xai-Xai. Gorada 
essa possibilidade, apostou em ser Economista, mas devido 
às longas distâncias que tinha de percorrer diariamente para 
chegar à escola, decidiu encurtar a caminhada e, ainda a 
frequentar a 11ª classe, decidiu, em 1997, fazer os exames 
da 12ª classe como externo, isso, na Escola Secundária E-
mília Daússe, em Inhambane. Ficou aprovado em todas as 
cadeiras de letras, mas não tinha se inscrito a Matemática 
porque não se achou bem preparado. Porque tinha muito 
tempo pela frente, em janeiro de 1998 decidou fazer o exa-
me de admissão à UEM, para o curso de Direito, tendo sido 
admitido, ainda com 17 anos de idade e concluiu com 23 a-
nos, em 2004.  
 Tido como bastante reservado, dedicado, irreveren-
te e igualmente muito indisciplinado e exigente, o Dr. Man-
jate, como viria a ser conhecido profissionalmente, sempre 
foi um estudante dedicado e destacado entre os seus cole-
gas. Em 2002, chegou a estagiar como Juiz, mas porque ai-
nda não tinha completo 25 anos, a idade mínima exigida 
para o acesso à Magistratura, abraçou a advocacia.  
 Hoje, o Dr. Manjate, recorda o seu percurso como 
um caminho desenhado por Deus pois, se tivesse que re-
cuar e escolher uma profissão, sem dúvidas que iria esco-
lher ser Advogado.  
 Iniciou a docência em 2004, na Faculdade de Direi- 

 
 

 

to da UEM, tendo sido um dos pioneiros da formação dos 
primeiros licenciados em Direito pela Delegação da Beira, 
onde exerceu as funções de Coordenador Pedagógico. Pos-
teriormente, participou dos trabalhos preparatórios que cul-
minaram com a criação da UniZambeze, onde exerceu as 
funções de Director do Gabinete do Reitor, tendo contribuí-
do para a estruturação não só dos cursos, dos regulamentos, 
como também das infraestruturas físicas, bem ainda para a 
internacionalização da instituição. Para além da UniZambe-
ze, leccionou em diversas disciplinas jurídicas na UniPia-
get, ESEG e UCM e, actualmente, lecciona na Faculdade 
de Direito da UEM.  
 

 Ao nível da advocacia, o Dr. Manjate é recordado 
pelo seu acto heróico de, no dia 01 de novembro de 2014, 
ter-se deixado ser preso em plena audiência de julgamento 
como forma de protesto contra os abusos que os Advoga-
dos sofriam dos Magistrados. Em solidariedade para com o 
seu colega, dezenas de Advogados residentes na capital de 
Sofala, alguns dos quais da Ordem dos Advogados e outros 
técnicos do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (I-
PAJ), juntaram-se numa marcha desde a 3ª Secção do Tri-
bunal Judicial da Beira até à Cadeia Central em repúdio à 
detenção do colega, exigindo a sua libertação, o que acabou 
acontecendo no mesmo dia. Esse acto de coragem e sacri-
fício de Manjate, chegou a ser equiparado à prisão de Nel-
son Mandela, que foi preso  para  libertar  uma  Nação,  en- 
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quanto que Manjate foi preso para libertar a classe dos Ad-
vogados.  
 É igualmente conhecido pelas suas intervenções 
públicas na defesa do Estado de Direito e como um acti-
vista dos direitos humanos, tendo feito parte da primeira 
Comissão dos Direitos Humanos da OAM, constituída em 
2006, função que exerceu até ao ano de 2016. 
 Manjate, casado e pai de 3 filhos, é Advogado ins-
crito na Ordem dos Advogados de Moçambique  desde  20- 

12, é Membro da Associação dos Advogados da África 
Austral SADCLA) e, desde o ano de 2016 é Presidente do 
Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Sofala. 
 No associativismo, Manjate está ligado ao Clube 
Naútico da Beira e é activista social. 
 O Dr. Vicente Manjate faz hoje 39 anos de idade. 
Parabéns pelo aniveersário, com votos de que tenha muita 
saúde e vida para celebrarmos mais vezes o seu aniversário 
natalício.■ 
 

FNB investe na digitalização e conveniência dos serviços 
 

A acção enquadra-se nos planos de transformação e reposicionamento do banco como 
instituição de referência no mercado financeiro nacional 
 Maputo (O Autarca) – O 
First National Bank (FNB) está decidi-
do a dar maiores facilidades aos seus 
clientes na prestação de todos os servi-
ços e em ser uma referência no merca-
do moçambicano em termos de eficiên-
cia, excelência de serviços e rentabili-
dade, alinhando-se em termos de ino-
vação, melhores práticas, padrões de o-
peração e centricidade no cliente com 
o FirstRand, o maior grupo financeiro 
em África por capitalização bolsista, 
do qual o FNB Moçambique faz parte 
juntamente com o RMB (Rand Mer-
chant Bank). 
 Este processo irá tornar o FNB 
Moçambique num banco de elevado 
rendimento e eficiencia, ainda que o 
forte investimento na estratégia de 
transformação do FNB Moçambique, 
por via dos vários aumentos de capital, 
conforme previsto no seu plano de ne-
gócios, traga a curto prazo uma dete-
rioração dos resultados neste mercado. 
 Na África do Sul, o FNB é 
conhecido como um dos bancos na 
vanguarda da inovação digital e agora 
está "deliberadamente" a intensificar 
seu trabalho para se tornar numa plata-
forma digital de serviços financeiros. 
 E é isso que disse, recentemen-
te, Jacques Celliers, o Director Execu- 
tivo (CEO) do FNB para toda a África,
  

em entrevista ao ITWeb. Celliers refe-
re que o facto faz parte de um processo 
para garantir que a experiência de cada 
cliente seja individualizada de acordo 
com suas necessidades financeiras. 
 “Nossa estratégia é simples; 
queremos ajudar nossos clientes com 
soluções contextuais por meio de uma 
plataforma digital confiável”, disse o 
CEO à ITWeb. 
 “Da mesma forma que o Spoti-
fy é capaz de individualizar a sua reco-
mendação de playlists aos utilizadores 
da sua plataforma, nós queremos aju-
dar os nossos clientes particulares e 
empresas a navegar nos seus contextos 
financeiros com soluções apropriadas 
para gerirem e fazerem face aos seus 
desafios específicos e oportunidades”, 
acrescentou Celliers. 
 Os resultados do investimento 
começam a espreitar, garante. “A jor-
nada que estamos a fazer para integrar 
e expandir cada vez mais os nossos e-
cossistemas de serviços e as nossas 
propostas de valor em termos transac- 
cionais, empréstimos, investimentos e 
seguros na nossa plataforma digital 
corporativa permitirá que cada vez 
mais clientes dos segmentos comer-
ciais e particulares experimentem solu- 
ções financeiras cada vez mais adapta- 
das aos seus contextos  individuais  es- 

 
 

Jacques Celliers, Director Executivo 
(CEO) do FNB para toda a África 

 
pecíficos. Os nossos clientes podem 
esperar de nós uma década de soluções 
inovadoras e líderes no sector, à medi-
da que embarcamos no nosso futuro 
como plataforma de serviços financei-
ros”. 
 Por causa destas transforma-
ções, o FNB Moçambique, por exem-
plo, aumentou, desde 2018, o seu capi-
tal social num valor superior a USD 10 
milhões, como parte do plano de in-
vestimento estratégico a executar até 
finais de 2020, estando ainda previsto 
para este ano os principais reforços a-
dicionais.■ (R)  
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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De Vez Em Quando… 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 Duas anedotas portuguesas: uma com 28 
anos e outra a caminho de um ano… 
 

 

 Em 1992, a Direcção-Geral do Património Cultu-
ral, em Lisboa, detectou a falta de 49 Obras na Colecção de 
Arte Contemporânea do Estado. Em 2000 foram criadas vá-
rias comissões e grupos de trabalho — do qual chegamos a 
fazer parte de uma delas —, para fazer o Inventário da Co-
lecção do Estado Português, concluindo-se que o número 
de Obras desaparecidas já ultrapassava a centena.  
 Vinte e oito anos depois do primeiro alerta, a mes-
ma Direcção-Geral concluiu há meia dúzia de dias que ai-
nda havia 94 Obras de Arte em parte incerta.  
 E a Ministra da Cultura anunciou esta semana que 
a informação vai ser finalmente remetida à Procuradoria-
Geral da República, “para que possa desenvolver as dili-
gências”…  
 Caramba, Senhores! Mais vale três décadas depois 
do que nunca…   

 A segunda anedota — porque de anedota se tra-
ta, dada a essência do ridículo da natureza de cada uma das 
histórias —, é relacionada com a (?!) Colecção Privada do 
pseudo empresário madeirense (e vigarista!) Joe Berardo, 
que viu a sua Colecção “a ser-lhe retirada” em processo de 
arresto, em consequência dos múltiplos empréstimos que 
este “magnata” viria a realizar durante vários anos, junto de 
diversas instituições bancárias portuguesas e aplicadas, 
posteriormente, na compra directa das ditas Obras — que 
foram sendo reunidas  com  o  dinheiro  (fraudulentamente)  

   

emprestado por “essas” Instituição Bancárias e que permiti- 
ram a aquisição das mesmas junto de conhecidas Galerias 
de Arte Europeia e Americana… 
 As Obras, avaliadas em vários milhões de eu-
ros, continuam expostas publicamente no Centro Cul-
tural de Belém. Contudo, o CARTAZ enorme que 
continua colocado no Edifício do CCB continua ex-
posto a realçar o nome de Joe Berardo — e já devia ter 
sido retirado há quase um ano, pois a Colecção já não 
pertence a este (?) Coleccionador de «trazer por ca-
sa», mas sim ao Estado Português e sob responsabili-
dade do Banco da Caixa Geral de Depósitos. 
 Enquanto isso, em que ficamos relativamente a es-
tas duas “anedotas”, quanto a nós gritantes e escandalosas?! 
Uma vergonha, convenhamos!  
 Mais comentários… para quê?■  
 

Cidade da Beira com problemas de energia eléctrica 
 Beira (O Autarca) – A cidade da Beira regista perturbação no fornecimento de energia eléctrica, situação que che-
gou a provar interropção geral do sistema desde esta tarde. Entretanto, em algumas áreas já foi restabelecida a corrente eléc-
trica. Fonte da EDM confirmou ao O Autarca que “estamos com a cidade da Beira sem energia. As equipes estão no terreno 
a averiguar o problema. Oportunamente daremos a previsão do restabelecimento geral da energia”. O proeblema origiou a 
saída tardia da presente edição do O Autarca.■ (R) 
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