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EDITORIAL 
 
 

Celebrar a vitória dos Mambas, sábado, na Zâmbia 
  Beira (O Autarca) – É um facto, em termos estatísti-
cos e histórico a selecção nacional de futebol da Zâmbia é me-
lhor que a nossa. Nesse contexto, sendo a Zâmbia superior que 
Moçambique, é justo que se reivindique uma celebração mere-
cida face a vitória alcançada ontem pela selecção nacional so-
bre o colosso Zâmbia. Ademais no recinto do adversário (0-
1), em jogo da segunda mão de emilinatária para acesso ao 
CHAN Argélia 2022, depois do empate (0-0) no jogo da pri-
meira mão disputada em Maputo, há dias. Moçambique transi-
tou, assim, para a eliminatória seguinte e última para o acesso 
ao CHAN Argélia 2022, devendo defrontar o Malawi, adver-
sário perfeitamente ao alcance dos Mambas. Sendo que a 
Zâmbia é considerada a melhor selecção regional e Moçambi-
que conseguiu a eliminatória deixando para trás o colosso, é 
de esperar que na próxima eliminatória vença o Malawi, ainda 
que se diga que os resultados de um  jogo  de  futebol  não  são  

lineares, incluem surpresas. 
 A vitória de Moçambique sobre a Zâmbia, a segunda 
consecutiva e coincidentemente na casa do adversário, de-
monstra a ascenção do futebol moçambicano no contexto re-
gional, e vale exigir devida consideração para a consolidação 
da marca vitoriosa. É uma vitória com sabor acrescido tendo 
em conta o favoretismo que sempre recaiu aos zambianos. 
 Está de parabéns a selecção nacional, está de parabéns 
Moçambique, o desporto moçambicano, em particular o fute-
bol e respectivos praticantes e massa simpatizante. 
 Parabéns aos atletas, especialmente ao jovem atacante 
Lau, autor do único golo da vitória, uma nova futebolística 
moçambicana que se identica com a Beira. Neste cenário, a 
Beira e os beinses estão de parabéns, importando lembrar que 
o actual seleccionador nacional de futebol, Chiquinho Conde, 
é da Beira, é beirense e isso enche de orgulho à Beira e os bei- 
 Renses. Parabéns Mambas.■ (R) 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 01/08/2022 

Compra Venda Moeda País 

64.72 66.02 EUR UE 

63.23 64.5 USD EUA 

3.82 3.9 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Chego a acreditar que tudo pertence ao passado. O presente 
é uma metáfora, o futuro uma ilusão – Falume Chabane 
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Fiscais do Parque Nacional da Gorongosa: Histórias 
da Rosa Murigo e Lucas Togarepe 
 

 

 
 

Chitengo (O Autarca) – Cele-
brou-se este domingo (31jul2022) o Dia 
Internacional do Fiscal de Florestas e Fau-
na Bravia, consagrado mundialmente ao 
reconhecimento do trabalho desta classe 
de profissionais, que desempenham um 
papel crucial na conservação da biodiver-
sidade. 

No mais emblemático parque na-
cional moçambicano, Gorongosa, na pro-
víncia central de Sofala, os fiscais são si-
multaneamente bombeiros, protectores da 
vida selvagem, guardas florestais, guias, 
primeira linha de resposta a emergências, 
profissionais de saúde, colaboradores 
científicos e muito mais. O Parque Nacio-
nal da Gorongosa celebrou o 31 de julho 
homenageando os seus fiscais por tudo o 
que fazem hoje e todos os dias; destacando 
a partilha de histórias de dois fiscais, no-
meadamente Rosa Murigo e Lucas Toga-
repe. 
 

No princípio tudo era difícil, 
principalmente por eu ser mulher – 
Rosa Murigo 

Sou fiscal do Parque Nacional da 
Gorongosa, há cerca de um ano que ven-
ho exercendo essa actividade. No princí-
pio tudo era difícil, principalmente por eu 
ser mulher, tenho um filho e tive que dei-
xar tudo para trás para poder trabalhar e 
sustentar a minha família. 

Como se sabe, o número de mu-
lheres que trabalham nas áreas de conser-
vação é muito reduzido, por um lado deve-
se ao trabalho que exige força e coragem 
e por outro, está relacionado aos dias 
de  trabalho, que muitas das vezes somos 
desafiados a ficar longe das pessoas com 
quem estamos acostumados a conviver.  

A nossa vida muda totalmente, 
formamos uma nova família, enfrentamos 
barreiras e por vezes corremos muitos ris-
cos de vida quando estamos a fazer as nos-
sas actividades de patrulha, eu em particu-
lar sofri preconceitos, muitos duvidavam 
das minhas capacidades mas com muita 
dedicação consegui superar os diferentes 
desafios. 

Em tempos de treinos nós apren-
demos a trabalhar em equipa e não havia 
escolhas, todos por um trabalho igual, jun-
tos fazemos patrulhas e por vezes a selec-
ção para as actividades de campo incluem 
homens e mulheres, mas tudo acaba dando 

 

Rosa Murigo, Fiscal do PNG 
 

certo quando se trabalha com força e von-
tade. 

Passei por várias experiências e 
numa dessas escalas de trabalho, fui colo-
cada no meio de homens, eu era apenas a 
única mulher, claro que nem todos os pas-
sos que eu dava, eles deveriam acompan-
har-me. Num belo dia por volta 16 horas, 
decidi tomar um banho e como de sempre 
quando vamos acampar muitas das vezes 
buscamos águas em rios e lagoas. Estava 
tudo calmo, desci ao rio a fim de buscar á-
gua, aproximei-me do local que eu pensei 
ser seguro, mas infelizmente bem ao lado, 
estava um crocodilo com a sua presa e 
nem me apercebi.  

 

Sendo fiscal, nós temos a obriga-
ção de seguir todos os protocolos, princi-
palmente olhar se está em segurança, mas 
naquele dia ninguém se aperceberia aonde 
estava o crocodilo, quando de repente ou-
vi um forte barulho, bem ao lado onde co-
loquei a mão para buscar água, fiquei as-
sustada, corri gritando a pedir socorro, 
com medo os meus colegas se aproxima-
ram perguntando o que se passava, eu 
mostrei-lhes o que poderia ter acontecido, 
era o crocodilo puxando a sua presa para 
água, todos vimos e ficamos de boca aber-
ta, depois de assistir todo o desfile do cro-
codilo, os meus colegas levaram-me para 
onde estavam as nossas tendas, sentei com 
a mão na cabeça e uma gota de lágrima 
desceu sobre o meu rosto. 

 

Se o crocodilo não tivesse a pre-
sa talvez eu seria uma das suas presas, o 
que seria de mim ou da minha famí-
lia. Girava em minha mente pensamentos 
de querer desistir e seguir com uma ou-
tra vida. 

 

Apesar disso um outro pensa-
mento dizia: “Eu jurei apoiar a conservar 
a biodiversidade, eu vejo e sinto que esta-
mos a viver  momentos  em  que  o  mundo 

Lucas Togarepe, Fiscal do PNG 
 

precisa de nós, precisamos de ser fortes 
para ultrapassar qualquer barreira.  

Ultrapassei o medo, continuei a 
trabalhar e aprendendo cada vez mais e 
hoje eu entendo os benefícios da conser-
vação e que nós fiscais podemos fazer a 
diferença, não só para a área de conserva-
ção em que estou inserida, mas sim, para 
o mundo e para as gerações futuras. 
 

Todo o fiscal está sujeito a riscos e 
desafios por ultrapassa – Lucas 
Togarepe 

A nossa vida é igual como a de 
outras pessoas, a única diferença é que 
passamos tempo fazendo as actividades 
de patrulha, garantindo a conservação da 
biodiversidade  e sobre tudo a redução da 
caça furtiva. 

 

Sou fiscal e trabalho no Departa-
mento de Conservação do Parque Nacio-
nal da Gorongosa, estou a trabalhar como 
fiscal há 16 anos e neste longo percurso, 
carrego comigo uma vasta experiência e 
hoje quero compartilhar-vos a minha his-
tória. 

 

Todo o fiscal está sujeito a riscos 
e desafios por ultrapassar, lembro-me 
que quando comecei a trabalhar, enfren-
tei vários desafios, falo das condições de 
trabalho de campo eram difíceis pois, u-
sávamos redes mosquiteiras para servir 
de tendas no nosso acampamento, apenas 
tínhamos uma lanterna para cobrir as ac-
tividades de patrulha em cada grupo que 
fosse escalado, havia um número reduzi-
do de fiscais se comparado com os dias 
actuais, mas o tempo foi passando e tudo 
foi melhorando, hoje com ajuda das tec-
nologias conseguimos fazer um bom tra-
balho de campo. 

 

Nesses de 16 anos de trabalho, 
algo marcou-me bastante e que talvez pu-
desse custar a minha vida. Lembro-me 
que num dia fazendo patrulha na com-
panhia dos meus colegas, vimos numa 
trilha,   pegadas  de  pessoas  e  decidimos 
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seguir para ver quem teria passado por ali, 
era apenas para dar uma olhada e mais 
nada.  

Para o nosso azar, nós seguimos 
um caminho errado, sem imaginar que es-
tavam alguns leões escondidos, uma fê-
mea com suas crias e o macho observando 
a nós e à sua família. Os meus colegas vi-
ram primeiro e correram para o outro lado 
da trilha e eu espantado nem sabia o que 
se passava, apenas comecei a chamar e a 
procurar por eles, dei dois passos para 
frente e para trás e quando já decido dar 
um passo para o lado deparei-me com o le-
ão, ficamos frente em frente e começou a 
rugir, os olhos dele abriram-se, continuou 
a rugir  e eu com medo fiquei congelado. 
Os minutos não paravam e nem me aper-
cebi como escapei daquele lugar, tive feri- 

 

mentos ligeiros, pois usei as minhas habi-
lidades de treino para escapar, plaquei 
uma certa distância e despistei o leão. 

Depois do todo aquele sofrimen-
to, avistei-me com os meus colegas, uns 
em cima da árvore e outros escondidos na 
mata, eles conseguiam ouvir aquele baru-
lho mas tinham medo de aproximar, na-
quele momento eu não sentia nenhuma 
dor e quando eles olharam para mim ape-
nas socorreram-me e foi ali que percebi 
que estava ferido, todo o meu uniforme 
estava sujo de sangue, continuámos es-
condidos até que decidimos procurar ou-
tro caminho. 

Regressamos todos ao acampa-
mento central, contei como tudo aconte-
ceu e no dia seguinte, todos nós e com 
uma equipa de  perícia fomos  para  aquele  

ponto do incidente para perceber a situa-
ção e ninguém conseguiu esclarecer o co-
mo escapei, a minha mente estava com-
pletamente perdida, pedi folgas para pu-
der reflectir sobre a vida e o risco de ser 
um fiscal. 

Depois de muitos dias de repou-
so, percebi que a força e a coragem são 
as duas coisas que me fazem compan-hia. 
Se um leão não me conseguiu parar eu 
ainda posso fazer alguma coisa para as 
futuras gerações. 

A conservação não beneficia a-
penas as pessoas e os animais que vivem 
na Gorongosa, a conservação é para to-
dos nós, pois se não conservarmos a bio-
diversidade, iremos enfrentar momentos 
críticos no nosso planeta terra.■ (Redac-
ção/ PNG) 
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Aconteceu Naquele Dia,... e Depois? 
 
 
 

 

Prezados, 
 Aconteceu naquele Dia,... Óptimo !... E Depois? 
 

 

Alguma Formação de aperfeiçoamento, vai Aconte-
cendo,... E Depois? 

Caros Profissionais,... 
1 - Temos de Eleger e Sustentar a Cultura pela Segu-

rança; 
2 - Induzir, Formar, Capacitar, Aplicar, Constatar, e 

Inovar; 
3 - Manter os Comportamentos e Desempenhos alin-

hados por conformidades, avaliação das necessidades de to-
dos os envolvidos em mobilidade, tanto Colaboradores inter-
nos como parceiros externos... 

E o Depois ? 
Continuará Sempre activo,... seja qual for o preço por 

litro! 
 Atentamente, Saudamos ao sucesso.■ 
 

Empresas  Investem,  Autoridades  Participam,...  E 
Depois? 
 

Iluminar Moçambique é uma das formas de 
inclusão de todos no processo de desenvolvimento 
– Presidente Filipe Nyusi, a propósito da inauguração das redes eléctricas de Macuse e Namanjavira   
 
 

 

O Presidente da República, Fi-
lipe Jacinto Nyusi, inaugurou, semana 
passada, as redes eléctricas dos postos 
administrativos de Macuse, no distrito 
de Namacurra, e de Namanjavira, no 
distrito de Mocuba, ambos na província 
da Zambézia.  

O projecto de Namanjavira 
consistiu na construção de 55 km de 
linha de média tensão e 13 km de rede 
de baixa tensão. Foram também instala-
dos quatro postos de transformação, to-
talizando 620kVA de potência, o que 
assegurou, até ao momento, a ligação de 

 

tensão a 33kV, a partir da sede do dis-
trito de Namacurra e 20 km da rede de 
baixa tensão. Esta linha abrange, no seu 
trajecto, as localidades de Mbaua e Pi-
dá e os povoados de Muehiua, Truzão, 
Mugubia, Alto Macorine, Brigodo, Na-
muca e Manonga. Foram ainda instala-
dos 9 PTs, totalizando 900kVA de po-
tência, o que assegurou a ligação de 
900 dos 1500 consumidores previstos 
para a primeira fase.  

As ligações serão contínuas, 
para se garantir o acesso universal à e-
nergia até 2030.■ (Redacção/ EDM) 
 
 

608 dos 670 consumidores previstos 
para a primeira fase.  

 

Já em Macuse, foram construí-
dos cerca  de  50  km  de  linha  de  média 

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 PONTA-GEA                                        
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820 
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br  
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  Momento Poético© 
       página de artes e letras 
   coordenação de Mphumo João Craveirinha 

Pensamento ‘de’  dia 
 

O meu mundo não é deste 
presente 

porque venho do futuro. 
Pois, este presente é passado 

 já visto e revisto,  
de retrocesso rápido… 

Um ‘déjà vu’ rebobinado 
em ‘fast rewind.’  

…. 
Mphumo Kraveirinya©01/08/2019, Quinta-feira, 08:50. 
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 

01 de Agosto de 1964 … José M. A da Graça  

José Manuel António da Graça, mais conhecido por Jos-
é da Graça, ou simplesmente da Graça, é um nobre perfeito qua-
dro moçambicano, com formação superior em Veterinária/Pro-
dução Animal, pela Faculdade de Veterinária da Universidade 
Eduardo Mondlane (Maputo 1983-1986). Arrisco-me a conside-
rá-lo um dos mais excelentes profissionais moçambicanos, uma 
personalidade íntegra e modesta, com enorme potencial intelec-
tual e sentido de cidadania e de estado, igual somente à si na pro-
moção de resultados em resposta aos desafios de organizações. 

Falo-vos de uma ilustre figura pública com culto de per-
sonalidade bastante reservado. Conheci o da Graça em Chimoio, 
no ano 2000, quando exercia o cargo de Director Provincial da 
Agricultura e Desenvolvimento Rural de Manica, na altura o Mi-
nistro era Hélder Muteia, outra figura de gabarito moçambicano 
que tanto aprecio pelo brio-profissional e seu jeito simpático. 
Duas referências que sozinhas fazem grande diferença no con-
texto da promoção da intelectualidade moçambicana. 

    Com um percurso profissional e de liderança invejá-
veis, actualmente José da Graça está ao serviço da organização 
espanhola Ayuda en Acción - Província de Cabo Delgado, onde 
assume a função de Coordenador de Oportunidades Econômi-
cas, com responsabilidade primária de fornecer orientação estra-
tégica geral para o programa (novembro de 2021 - até agora). 
Antes (dezembro 2019 a junho de 2021) assumiu o cargo de Ad-
ministrador do Programa de Restauração de Meios de Subsistên-
cia Diversificados, pela Global Edge Consultants (TOTAL) – 
Palma, ainda na proíncia de Cabo Delgado. 
 De janeiro de 2019 até outubro do mesmo ano actuou 
como Consultor-Assistente de Gerente de Projetos no Fundo de 
Fomento Pesqueiro, Maputo. De março de 2015 a setembro de 
2018 foi Gerente de Projetos da RRD&GBV Massinga, imple-
mentado pela CARE INTERNATIONAL IN MOÇAMBIQUE 
a partir de Maxixe, província de Inhambane, beneficiando os 
projectos PROSAN, PROCAJU e SANI. Entre 2012 e 2014 foi 
Gerente da KUTHOKOZA CREDITO e UMBILA Investments-
Maputo, com foco na promoção de negócios do Setor Privado; 
e, entre novembro de 2005 e março de 2012, foi Coordenador da 
Unidade de Emergência e Reabilitação/Gestão de Risco de De-
sastres, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO), em Maputo. 

Além  de  ter exercido o cargo de Director Provincial de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DPADR) de Manica  (no- 

 
 

vembro de 2000 a abril de 2005), em 2005 (maio-outubro) tam-
bém assumiu a posição de DPADR de Maputo. 
 

 Antes, entre maio e outubro de 2000 foi Director da 
ADIPSA Manica (Apoio Dinamarquês ao Desenvolvimento de 
Sector Privado Agrícola), programa implementado a partir da ci-
dade de Chimoio pela DANIDA em parceria com o MADER – 
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural). Anterior-
mente (janeiro de 1994 a abril de 2000) foi Coordenador Nacio-
nal do Programa Regional de Controle de Tsé-tsé, ao nível da Di-
recção Nacional da Pecuária e DPA Manica, Chimoio. Foi, igual-
mente, docente do Instituto Agrário de Chimoio (IAC), onde lec-
cionou Nutrição Animal.   

Da Graça tem vasta e diversifacada formação, sobre-
tudo em áreas essencias de desenvolvimento. 

Frequentou o nível secundário (1976-1980) na Escola 
Secundária 25 de Setembro, em Quelimane, e o pré-universit-
ário (1981-1982) na Escola Secundária Samora Machel, na ci-
dade da Beira. Casado, natural de Mocuba, província da Zam-
bézia, José da Graça nasceu no dia 01 de agosto de 1964, e 
hoje completa 58 anos de idade. Feliz Aniversário Ilustre, com 
votos de longa vida repleta de saúde e que continue empres-
tando o seu contributo para o progresso de Moçambique.■  
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