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Lourenço Bulha promete trabalho e emprego  
   Maputo (O Autarca) – Foram 
empossados na tarde de ontem, quarta-
feira (22Jan20), na Prersidência da Re-
pública, em Maputo, pelo recém in-
vestido Chefe de Estado, Filipe Nyusi, 
os 10 governadores provinciais do país 
escolhidos nas últimas eleições gerais e 
das assembleias provinciais de 15 de 
Outubro de 2019.  
 

 Destaque para a tomada de 
posse do governador da província de 
Sofala, Lourenço Ferreira Bulha.  
 

 A cerimónia foi testemunhada 
pela recém investida Presidente da As-
sembleia da República, Esperança 
Bias, o também recém empossado Pri-
meiro-Ministro, Carlos Agostinho do 
Rosário, o Presidnete do Tribunal Su-
premo, a Procuradora Geral da Repú-
blica, o Provedor da Justiça,  entre  ou-
  

 

  
Frase: 

As mãos que ajudam são mais sagradas que os 
lábios que rezam – Madre Teresa de Calcutá 
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vernação estará focada neste grande 
objectivo. 
 Além de trabalho e emprego, 
Lourenço Bulha destacou a educação e 
saúde como sendo prioridades da sua 
governação (2020 – 2024). 
 Lourenço Bulha é uma in-
fluente personalidade da cidade da Bei-
ra. É politico e empresário de longa da-
ta. Em 1998, Lourenço Bulha tornou-
se primeiro presidente da Assemebleia 
Municipal da Beira saído duma eleição 
democrática multipartidária. Já assu-
miu a posição de primeiro secretário da 
FRELIMO em Sofala e candidatou-se 
sem sucesso a presidência do Municí-
pio da Beira.■ (Érica Chabane)  
  
 

outras individualidades cuja abrangên-
cia é protocolarmente tradicional nesse 
tipo de cerimónias de Estado.  
 Os empossados representam os 
primeiros 10 governadores provinciais 
democraticamente eleitos na história 
do país, o que traduz a sua importância 
singular. 
 O Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi felicitou aos empossados 
pela coragem que tiveram para concor-
rer ao cargo em representação de cabe-
ça de lista de candidaturas propostas 
para as eleições gerais e das assemble-
ias provinciais de Outubro de 2019 e 
desejou que o seu desempenho vá de 
encontro as expectativas profundas dos 
moçambicanos. 
 

Novos governadores são da 
confiança dos cidadãos 
 Os recém eleitos e ontem em-
possados governadores provinciais são 
resultado da última reformulação do fi-
gurino atinente a descentralização que 
ditou a revisão pontual da Constituição 
da República para acomodar os con-
sensos politicos alcançados entre o 
Presidente da República, Filipe Nyusi 
(no mandato anterior) e o falecido líder 
da RENAMO, Afonso Dhlakama.  
 Filipe Nyusi que está agora a 
estrear o segundo mandato presidencial 
consecutivo, disse aos governadores 
empossados que o voto depositado pe-
los seus concidadãos é uma clara men-
sagem de confiança das capacidades de 
liderança dos eleitos, mas também uma 
vigorosa mensagem de apelo à respon-
sabilidade de cada um no desempenho 
do cargo para o qual foi eleito. 
 

Bulha promete trabalho e emprego 
 O novo governador da provín-
cia de Sofala, Lourenço Bulha, que se-
rá apresentado  publicamente  em  ceri- 
 

 
 

Lourenço Bulha em campanha eleitoral (Agosto/ Outubro 2019) 

O Autarca não teve edição ontem 
devido a falta de corrente eléctrica 
 Beira (O Autarca) – O Autarca não teve edição ontem devido a falta de 
corrente eléctrica. A corrente eléctrica foi restabelecida ao fim da tarde. Nos últi-
mos dias que coincidiram com o mau tempo o fornecimento de energia eléctrica 
registou muitos cortes. Mas hoje, desde manhã, o cenário apresenta melhoriais. 
Pelo inconveniente, O Autarca apela a compreensão!■ (R) 

mónia a decorrer amanhã, na cidade da 
Beira, nas suas primeiras declarações à 
imprensa após tomar posse, ontem, na 
Presidência da República, prometeu à 
população da província trabalho e em-
prego. 
 “Bassa, bassa, bassa” – prome-
teu. Bassa (língua local cissena) signi-
fica “trabalho”. Trata-se de replica da 
promessa feita em Sofala pelo Presi-
dente Filipe Nyusi quando da campan-
ha eleitoral (Agosto/ Outubro de 
2019). 
 Bulha lembrou que o Presiden-
te Filipe Nyusi prometeu promover 
neste quinquénio 8 milhões de postos 
de trabalho, e enfatizou que  a  sua  go- 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Por: Afonso Almeida Brandão 
 TÓ CARVALHO: UMA PINTURA COM 
O PODER DE CONVOCAR SENTIDOS 
 

 
 Disse Sir Thomas Browne que a Arte é a Natureza 
do Homem, do mesmo modo que a Natureza é a Arte de 
Deus. A expressão “A Arte é a Natureza do Homem” é rica 
de implicações. Significa, desde logo, que a Arte é “natu-
ral”, que ela constitui condição fundadora da sua própria 
Humanidade. Depois, e simultaneamente, que a Arte é ex-
pressão daquilo que no Homem, ser feito à imagem e seme-
lhança de Deus, mais próximo está da Divindade: o poder 
de criar. A Arte é, pois, a Natureza (agora no sentido mais 
imediato da palavra) do Homem, e o Artista um demiurgo 
investido de poder Divino. 
 

 A poucos Artistas pode com tão feliz propriedade 
caber tal asserção como a Tó Carvalho. A sua Obra — e 
não apenas pelo modo como ela se manifesta quer através 
da pincelada forte, das camadas de tinta que saem dos tubos 
de forma densa, oleosa e empastada para a tela, mas depois 
suavizada em termos de tratamento pictórico e de género, 
ora Rural, ora Urbano. Enquanto Natureza, essa Obra tem 
em si mesma outro sentido que não seja o seu poder de 
convocar sentidos, e não tem outro limite senão os limites 
do nosso próprio olhar e da nossa própria razão de especta-
dores. Arte de um Criador menor, também ele Criação, 
uma natureza assim hão-de tender (naturalmente, dir-se-ia) 
para o Clássico e situar-se em plena tensão entre a sua au-
sência formal e aberto, e os limites concretos em que se fe-
cham as circunstâncias emocionais e racionais de cada es-
pectador. 
 

 Superfícies, volumes, figuras, fissuras, linhas sim-
ples, harmoniosas, horizontalidades, desenho seguro, estru-
turado e fortemente apelativo, são, tão-somente, processos 
de contemplação na sua Obra, apenas forma oferecida aos 
nossos sentidos (nomeadamente à visão, ao tacto) com ab-
soluta e elementar disponibilidade, e neles apenas, nos nos-
sos sentidos, a sua ausência de sentido “faz” sentido: corpo 
de gente viva (e autêntica), usos e costumes, tradições que 
se perdem e que habitam nas aldeias e vilas do nosso País, 
retratadas com dignidade e mestria pelo Artista Tó Carva-
lho. São, em suma, essas pessoas que constituem o resulta-
do do seu Livro «O Rosto Dum Povo», lançado ao público 
no ano de 2001, em Caracas, na Venezuela. Os Quadros de 
Tó Carvalho mantêm ligações com o mundo visível. O pin-
tor está interessado na Luz e na percepção visual, mas há 
sugestões de arquitectura urbana na estrutura de alguns dos 
seus trabalhos alusivos à Cidade, ao Recanto, à Paisagem, 
ao temas Históricos e Religiosos e também aos Monumen-
tos Públicos. Tó Carvalho cria espaços através de meios 
simples: formas de cores e de tamanhos diferentes são pin-
tados no fundo branco da tela, algumas  sobrepostas, outras
  

 
 

separadas. Um sentido é compensado pelas diagonais que 
introduzem uma sensação de dinamismo. 
 Deus menor, o Artista-demiurgo olha, com os mes-
mos olhos desprovidos do “rabi” de Jerusalém fitando o seu 
“golem”, a Obra, agora sozinha diante de nós. Algo de ir-
remediável aconteceu. E esse olhar — que a comum “ima-
gem e semelhança” de cada um dos presentes trabalhos de 
Tó Carvalho (também) denuncia — permanece ainda na O-
bra como um melancólico condão umbilical ou uma espé-
cie de persistente desejo trágico de identidade. De que mo-
do (a pergunta fá-la o poeta argentino Borges) «olhará, por 
sua vez, Deus a sua breve e insegura Obra, o Artista?» In-
questionavelmente estamos diante de uma Pintura com o 
Poder de Convocar Sentidos. 
 António Augusto Nunes de Carvalho, de seu nome 
completo, nasceu no dia 27 de Fevereiro de 1938, em Cas-
telo Branco. Vive na cidade de Tomar há cerca de 70 anos, 
onde cresceu e se fez homem. Foi lançado ao público, em 
Lisboa, em Outubro de 2017, a Biografia alusiva à Vida & 
Obra de Tó Carvalho, com o título «Guardião de Memó-
rias», integrada nas Colecções PALETA, de autoria do 
jornalista e crítico de arte, Afonso Almeida Brandão, atra-
vés da Editorial Seleprinter — e que está disponível nas Li-
vrarias de todo o País a parti, incluindo Moçambique e An-
gola, através da Texto Editora.■                     Legenda 

Dia a Dia a Dois (Beira Baixa) 
Óleo s/Tela, 45X55 cm. — 1995 

Colecção Particular 
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Descentralização Provincial: um projecto caro e 
condenado ao fracasso?  
  A governação descentralizada 
provincial é uma resposta à velha exi-
gência da Renamo que via no projecto 
a possibilidade de governar algumas 
províncias e, consequentemente, garan-
tir a sua sobrevivência política através 
da distribuição de cargos públicos às e-
lites locais do partido. Por isso, a Re-
namo condicionava a assinatura de a-
cordos de paz definitiva à aprovação 
do projecto.  
 A Frelimo viabilizou a gover-
nação descentralizada provincial, mas 
precaveu-se de uma possível vitória da 
Renamo em algumas províncias. Por 
isso, esvaziou o projecto, introduzindo 
a figura de Secretário de Estado na 
Província, com poderes executivos e 
de governação política que, no passa-
do, estavam com o Governador da Pro-
víncia. Na verdade, o Governador da 
Província e o Conselho Executivo Pro- 

vincial são um fantasma do que era o 
Governo Provincial até 31 de Dezem-
bro de 2019. O poder real na província 
passa para o Secretário de Estado.  
 O Secretário de Estado na Pro-
víncia é nomeado e empossado pelo 
Presidente da República, sendo respon-
sável pela realização de funções exclu-
sivas e de soberania do Estado; da su-
perintendência e supervisão dos servi-
ços de representação do Estado na pro-
víncia, no distrito, no posto administra-
tivo, na localidade e na povoação. Um 
“arranjo legal” que a Frelimo encon-
trou para manter o controlo político so-
bre as províncias que poderiam “cair” 
na gestão da Renamo. 
 A Frelimo “ganhou” em todas 
as províncias, por isso o cenário que se 
desenhava de disputa de poder entre o 
Governador de Província eleito pela 
Renamo e o Secretário de Estado na
  
  

Província nomeado pelo Presidente da 
República será inexistente nos próxi-
mos cinco anos. O ponto central do 
conflito assenta no facto de que à se-
melhança do Conselho Executivo Pro-
vincial (dirigido pelo Governador da 
Província), a Secretaria de Estado na 
Província (dirigido pelo Secretário de 
Estado) também aprova o programa, o 
plano e o respetivo orçamento, e super-
visiona a sua execução. Em outras pa-
lavras, a província passa a ter dois or-
çamentos. 
 Mas o CDD entende que, tal e 
qual acontece com os Planos Económi-
cos e Sociais do Distrito (PESOD), ao 
nível de distrito, que são uma lista de 
intenções sem financiamento (na ver-
dade, na província acaba vigorando em 
termos de plano o que se orçamenta ao 
nível central), os planos dos Conselhos 
Executivos Provinciais serão uma lista 
de intenções, sem financiamento. Isto 
é, planos e orçamentos bonitos sem 
dinheiro.  
 Neste sentido, a recente legis-
lação sobre a governação descentrali-
zada é uma deturpação do conceito 
doutrinal de ‘Secretário de Estado’, cu-
jas funções são historicamente de re-
presentação do Estado e não execute-
vas, tal e como erradamente vai ocorrer 
em Moçambique, neste mandato.  
 Este figurino de governação 
descentralizada vai no sentido contra-
rio ao aprofundamento da democratize-
ção e ainda no sentido contrário ao a-
profundamento da própria descentrali-
zação, ou seja, ‘desdemocratizante’ e 
‘recentralizador’.  
 No processo de governação 
descentralizada, a ‘desdemocratização’ 
ocorre quando as pessoas são levadas a 
eleger órgãos que não têm poder real. 
Em outras palavras, são órgãos que, a-
pesar de expressarem a  vontade  popu- 
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Continuado da Pág. 04 
lar e prestarem contas à população, não 
detêm os recursos e o poder para reali-
zar as demandas dos eleitores. Isto sig-
nifica que que os Conselhos Executi-
vos Provinciais firmaram um contrato 
social com os eleitores ao nível provin-
cial, mas estão desprovidos de meios 
para a realização desse compromisso. 
Isto é “desdemocratizante”.  
 Já a “recentralização” opera-se 
através do controlo, pelo governo cen-
tral, dos recursos e do poder. É que a-
pesar de aparentemente ter havido de-
volução do poder para o Conselho E-
xecutivo Provincial e Assembleia Pro-
vincial, os recursos mantêm-se sob 
controlo do governo central. Os Secre-
tários de Estado prestam contas ao Pre-
sidente da República e podem ser uns 
ilustres desconhecidos pela população, 
pois a sua existência e governação na 
província não depende da vontade po-
pular.  
 Ainda assim, o Governo da 
Frelimo já começou a dar sinais de so-
brevalorização do Secretário de Estado 
na Província, em detrimento do Gover-
nador da Província. É disso exemplo a 
instrução do Ministério do Interior que 
ordena a “afectação imediata de todo o 
dispositivo de segurança ao Secretário 
de Estado, designadamente, escolta, 
ADC, protecção no local de trabalho e 
residência, devendo manter ao Gover-
nador apenas o ADC e a protecção na 
residência”.  
 Não se percebe como é que 
uma figura não eleita e que de prince-
pio deveria assumir apenas funções de 
representação de Estado (e não execu-
tivas) deve ter escolta, ADC e protect-
ção no loca de trabalho e na residência. 
Em contrapartida, a instrução do Mi-
nistério do Interior reserva ao Gover-
nador da Província, uma figura eleita 
por sufrágio universal, só e tão-somen- 
 
  
 

te o ADC e protecção na residência. 
 Os Governadores da Província 
tomaram posse perante o Presidente da 
República, a quem juraram fidelidade, 
para além de respeitar a lei e a Consti-
tuição da República. Por seu lado, os 
membros da Assembleia Provincial fo-
ram investidos pelo Juiz Presidente do 
Tribunal Judicial da Província, o mais 
alto guardião do Estado na província.  
 Por isso, é fundamentalmente 
errada a ideia de se colocar o Secretá-
rio de Estado acima do Governador  da 

Província e dos membros das Assem-
bleias Provinciais. 
 O CDD defende a ideia de que 
os Secretários de Estado devem ser 
funcionários públicos de (no topo da) 
carreira, e não políticos ou empresários 
cooptados localmente. Por isso, quem 
deve receber o Presidente da República 
na província é o Governador e não o 
Secretário de Estado, que é um funcio-
nário público.■ (Artigo publicado pe-
lo CDD – Centro para a Democracia 
e Desenvolvimento) 
  

Stella da Graça Pinto Novo Zeca é 
a Secretária de Estado em Sofala 

 

 Beira 
(O Autarca) – 
Stella da Gra-
ça Pinto Novo 
Zeca, gover-
nadora da pro-
víncia de Gaza 
 

(UP), em Ma-
puto, tendo 
concluído o 
curso de licen-
ciatura em en-
sino de quími-
ca e biologia. 
 

 Em 2009 foi indicada directo-
ra-adjunta pedagógica da UP, ao nível 
da delegação de Quelimane. Entre 
2009 e 2015, foi docente didáctica de 
biologia, gestão de áreas protegidas, e-
ducação ambiental e empreendedoris-
mo. Em 2012 retomou os estudos e 
obteve o grau de Mestre em Educação/ 
Formação de Formadores, na UP. 
 A 19 de Janeiro de 2015, Stella 
Novo Zeca foi nomeada Governadora 
da província de Gaza, pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi; e ontem 
(22Jan20) foi novamente nomeado pe-
lo Presidente da República, desta feita 
para o cargo de Secretária de Estado na 
província de Sofala (2024). 
 Consta que é a primeira vez 
que exerce funções no Estado na pro-
víncia de Sofala.■ (Redacção) 

no primeiro governo de Filipe Nyusi, é 
Secretária de Estado nomeada para a 
província de Sofala. 
 Stela da Graça é considerada 
uma figura activa, mas a opinião pú-
blica na Beira considera que ela não te-
rá pujança suficiente para ofuscar a i-
magem do influente Lourenço Ferreira 
Bulha. 
 A primeira Secretária de Esta-
do nomeada para a província de Sofala 
no actual figurino de descentralização 
nasceu a 12 de Maio de 1977, em 
Catandica, província de Manica. O pai 
é oriundo da província da Zambézia, 
para onde Stela transferiu-se aos seis 
meses de idade. 
 Concluiu os ensinos primário e 
secundário na cidade de Quelimane. 
Frequentou a Universidade Pedagógica 
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