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País já tem tecnologia para produção comercial de trigo 
multiplicação massiva de sementes e 
treinamento por via dos extensionistas 
do Ministério da Agricultura e Desen-
volvimento Rural (MADER). 

 

O desafio do sector é incremen-
tar a produção deste cereal, primeiro até 
atingir níveis suficientes para o consu-
mo doméstico, eliminando a dependên-
cia externa, e na fase mais ambiciosa ga-
rantir excedentes para exportações. 

 

É uma boa nova aos moçambi-
canos, num cenário em que a oferta in-
ternacional do produto tem registado 
défice, sobretudo desde o inicio do con-
flito armado russo-ucraniano, dois dos 
principais países produtores mundiais 
de trigo. Salientar que boa parte do trigo 
que abastecia o mercado nacional é pro-
veniente da Rússia e Ucrânia, sendo que 

 
 

 Maputo (O Autarca) – Mo-
çambique já tem tecnologia para produ-
ção comercial de trigo. O anúncio foi 
feito esta quarta-feira, em Maputo, pelo 
Presidente da República, Filipe Nyusi, 
discursando na sessão de abertura dos 
trabalhos do Primeiro Simpósio Nacio-
nal de Investigação Agrária. Segundo o 
Presidente Filipe Nyusi, os resultados 
da pesquisa no trigo indicam o potencial 
de produtividade de 7T/ha na província 
de Niassa e de 4T/ha para outras re-
giões. 

 

Os próximos passos a serem se-
guidos no âmbito da promoção da pro-
dução comercial de trigo no país, in-
cluem a libertação da variedade e disse-
minação da tecnologia que  passará  pela 
 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 31/08/2022 

Compra Venda Moeda País 

63.31 64.57 EUR UE 

63.24 64.5 USD EUA 

3.71 3.79 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: 
 

Quando você tem dinheiro na mão, só você esquece quem é você. Mas quando você 
não tem dinheiro na mão, o mundo inteiro esquece quem você é. É a vida - Bill Gates 
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actualmente, a exportação do produto 
está restringida desde a invasão militar 
russa à Ucrânia, há cerca de sete meses. 

 

Em 2010, a produção nacional 
de trigo foi considerada zero e o consu-
mo interno foi da ordem de 668.000 Mg, 
sendo suprida em 92% por importações 
e 8% por doações. Estes factos justifica-
ram a aposta em investimentos maçiços 
na área de pesquisa para o desenvolvi-
mento da cultura de trigo no país, cum-
prindo o desafio do sector orientado para 
política de resultados. 

 

No primeiro dia dos trabalhos 
do Primeiro Simpósio Nacional de In-
vestigação Agrária, foi anunciado que o 
governo vai investir, nos próximos 2 a-
nos e meio, 3 biliões de Meticais na in-
vestigação agrária, orçamento orientado 
para a requalificação dos laboratórios de 
investigação e de produção de vacinas; e 
campos de multiplicação de sementes 
pré-básica e básica. 

 
Pormenor de um dos momentos da sessão de abertura pelo Presidente da República dos 
trabalhos do Primeiro Simpósio Nacional de Investigação Agrária, ontem, em Maputo 

Participam de forma presencial 
do Primeiro Simpósio Nacional de In-
vestigação Agrária cerca de 350 convi- 
dados, entre  cientistas e   investigadores 

nacionais e internacionais, representan-
tes dos sectores da academia, sector 
privado, sociedade civil e parceiros de 
cooperação.■ (Redacção) 

 

EDM destacada no contexto de empresas que 
representam Orgulho Moçambicano 
 

 

Maputo (O Autarca) – Falan-
do na noite desta terça-feira, em Mapu-
to, na gala da celebração dos 45 anos da 
EDM – Electricidade de Moçambique, 
o Presidente da República, Filipe Nyusi 
declarou que a EDM é motivo do or-
gulho nacional. Afirmou ainda que a 
EDM representa a esperança para as fu-
turas gerações, e que a empresa é o ga-
rante da electrificação do país. 

Num discurso de cerca de 20 
minutos, o Presidente Filipe Nyusi his-
toriou o percurso da empresa desde a 
sua criação em 1977 e disse que “nós 
(governo) estamos satisfeitos pela ma-
neira como trabalham…”, tendo conde-
nado, na ocasião, àqueles que ainda ou-
sam manchar o bom nome da empresa 
pública.■ (Redacção)  

 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 
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Our services:  
- Environmental consulting 

- Physical planning 
- Environmental audit 
- Minning consulting 

- Water and sanity consulting 
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Albano Carige doa sangue no Hospital Central da Beira 

 
 

Presidente Albando Carige doando sangue, 
esta quarta-feira, no Banco de Sangue do 

Hospital Central da Beira (HCB) 

 Beira (O Autarca) – Num e-
xemplo sem precedente ao nível da sua 
posição, o Presidente do Município da 
Beira, Albano Carige promoveu esta 
quarta-feira um gesto nobre humanitá-
rio, doando sangue ao Hospital Central 
da Beira, a maior unidade sanitária de 
referência na região centro.  
 Com a iniciativa solidária para 
com a vida do próximo, o edíl Albano 
Carige pretendeu inspirar aos demais 
munícipes beirenses à seguirem o exem- 

plo baseado no lema segundo o qual 
“doar sangue é salvar vidas”. 
 Tem sido prática do Presidente 
do Município da Beira liderar dando e-
xemplo próprios. 
 O sangue é o líquido mais vital 
na esfera humana, cuja disponibilidade 
depende unicamente da sua doação pe-
los membros da sociedade. E, o Hospi-
tal Central da Beira, vezes sem conta, 
tem se debatido com escassez de san-
gue para salvar vidas.■ (Redacção) 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

 

Por: José Matusse Duarte 

As Missões Católicas e a sua mediação quanto à 
transmissão do seu poder da mão à mão dos nativos 
conectado com o ensino – 1/3 
 
 A realidade das missões católicas em Moçambique 
no período colonial e a diversidade da sua rede de escolas, re-
presenta centro da nossa reflexão. 
 Cingindo a nossa perspetiva ao caso da Companhia 
de Moçambique que realizou a essência universal representa-
da pela tomada da posse dos seus territórios de Manica e Sofa-
la em 18 de Julho de 1892, e à obrigatoriedade, da parte da 
mesma, do estabelecimento e custeamento das missões e es-
colas no seu território, sublinha-se que, a este respeito, o arti-
go 8º da  Carta orgânica da aludida Companhia de 17 de Maio 
de 1897, reza o seguinte: “A Companhia proverá a instrução  
dos habitantes dos territorios que administrar, estabelecendo 
e custeando n’eles missões, escolas de instrução primária e de 
artes e ofícios, segundo um plano concordado entre ela e o go-
verno”. Na mesma Carta orgânica, o Art. 2º determina que “A 
administração do territorio a que se refere o artigo anteceden-
te não compreende: (…) 3º O regime judiciario e os serviços 
eclesiasticos”. Esta nota, hermenêuticamente, encerra em si a 
significação de que os poderes majestáticos, ou melhor, sobe-
ranos, atribuídos à Companhia de Moçambique pelo Estado 
português não compreendiam o regímen judiciário e os servi-
ços eclesiásticos. Neste horizonte, estas entidades  pertenciam  
à esfera do  Estado português. 
 Os missionários, gnoseologicamente, imersos no 
mundo das possibilidades e do conhecimento das implicações  
da amplitude do poder da mão, inteligiram a necessidade de 
conceber o projecto da acção fundado na transmissão do po-
der da sua mão à mão dos nativos. Insta-se vincar que enten-
demos por transmissão do poder da mão a condição em que o 
sujeito determinado representa fonte imediata ou mediata de 
influência passível de comunicabilidade, determinadora da 
alteração positiva do estado necessitante da alteridade supli-
cante. Note-se que o sujeito representa  fonte imediata quando 
é detentor do poder imediato de resolver o problema do so-
licitante. O mesmo sujeito constitui fonte mediata se não for 
detentor do poder imediato de resolver o aludido problema do 
suplicante. Neste caso, recorre, também, à alteridade por ele 
conhecida solicitando-lhe que o transmitao poder da sua mão 
a fim de o transmitir, outrossim, ao solicitante originário. Nes-
te horizonte, constata-se  a  situação  epistemológica  da  trans- 

  

missão do poder da mão em cadeia. 
 No caso da Companhia de Moçambique, realça-se 
que os missionários do território de Manica e Sofala, além da 
sua inserção no mundo das possibilidades e do conhecimento 
das implicações da amplitude do poder da mão e da  sua trans-
missibilidade aos nativos, eram, outrossim, detentores do con-
hecimento do artigo 8º da Carta orgânica da mencionada 
Companhia supra aludido. 
 Quando a Companhia em referência realizou a essên-
cia universal condensada na tomada da posse dos seus territó-
rios de Manica e Sofala na data supra mencionada,  deparou-
se-lhe a existência de 3 entidades representadas por 3 escolas, 
ambas oficiais, que ensinavam as primeiras letras. De facto, 
constatou a existência duma escola em Sena, doutra em Sofala 
e ainda doutra em Chiloane, destinadas ao sexo masculino. 
 A mesma Companhia, ciente das possibilidades que 
detinha na amplitude do poder da sua mão, relativas à criação 
de escolas, concebeu um projecto da ação condensado na cria-
ção das escolas oficiais visando a transmissão de tal  poder da 
sua mão à mão dos  habitantes do seu território. Efetivando-
o, procedeu à inauguração, em 1895, duma escola primária, 
destinada aos nativos do sexo masculino, que tomou a desig-
nação de Tito de Carvalho. Tal nome representa, ontologica-
mente, figura, forma significativa, espelhadora das condensa-
ções das ações coloniais relativas ao primeiro comissário ré-
gio, mais tarde, do governo, Tito Augusto de Carvalho. No 
mesmo ano, procedeu, outrossim, à inauguração da escola pri-
mária destinada aos nativos do sexo feminino, que tomou o 
nome de Oliveira Martins representando figura, forma  signi-
ficativa, emanadora das cristalizações das acções coloniais re-
feridas ao primeiro administrador delegado da Companhia de 
Moçambique mineira, o historiador Joaquim Pedro Oliveira 
Martins. 
 Os missionários jesuítas decidiram transmitir o poder 
da sua mão aos nativos, dirigindo a Missão da Imaculada 
Concessão de Chupanga e Chire, situada no espaço da admi-
nistração da Companhia de Moçambique, fundada  pela  por-
taria de 17 de Janeiro de 1896, do governador da Prelazia de 
Moçambique, padre Affonso Pereira. A aludida Missão  reali-
zou a essência universal representada pela fundação duma  es- 
  

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



 

  

O Autarca – Jornal Independente, Quarta-feira – 31/08/22, Edição nº 4430 – Página 05/07 
Continuado da Pág. 05 

cola para o ensino da língua portuguesa e uma oficina para 
nela os nativos aprenderem os ofícios de carpintaria, pedreiro, 
sapateiro e alfaiate. 
 O governador do Território de Manica e Sofala, em 
30 de Março de 1897 enviou uma carta  à superiora geral das 
Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria solicitando-lhe que 
transmitisse, à mão do mesmo governador, o poder da sua 
mão, por mediação do apoio da sua congregação no Hospital 
da Beira para europeus e nativos. No mesmo ano de 1897 che-
gou  à Beira um grupo das Irmãs Franciscanas Missionárias 
de Maria, significando isto a aceitação, da parte da menciona-
da congregação, da transmissão, à mão do aludido governa-
dor, do poder da sua mão. As aludidas Irmãs foram também 
encarregadas de zelar pela escola primária oficial  Oliveira 
Martins.  
 Em 1898, um grupo de missionários franciscanos (3 
padres e 3 Irmãos) realizou a essência universal representada 
pela sua chegada  à Beira. Confiou-se à Missão de Nossa Sen-
hora do Rosário da Beira, a cargo dos franciscanos, a escola 
primária oficial Tito de Carvalho. Note-se que esta Missão  a-
brangia as entidades representadas pelas seguintes zonas de 
influência: circunscrição do Búzi, Sofala, Govuro e Mocoque. 
Urge realçar que além desta Missão e da Missão de Chupanga 
supra vista (esta últma, passou para os padres alemães do Ver-
bo divino [de 1914 a 1916], e  para os padres franciscanos em 
1929), foram criadas as seguintes Missões: Missão de Imacu-
lada Conceição de Amatongas (franciscana), fundada em 
1918 tendo por raio de influência Vila Machado; Missão de 
Nossa Senhora do Rosário de Macequece (franciscana), cria-
da em 1924, abrangendo a circunscrição de Mossurize e Mori-
bane; Missão de S. Leonardo de Mossurize (franciscana),  
criada em 22 de Maio de 1939. 
 Os padres franciscanos conceberam um projecto da 
acção representado pela transmissão do poder da sua mão à 
mão dos nativos,  condensada na criação dum seminário. O 
motivo que presidiu a este projeto funda-se na necessidade da 
formação do clero indígena. Tal projecto, ontologicamente, 
tornou-se em acto, isto é, efectivou-se em 1934 pois que neste 
ano foi inaugurado o Seminário de Amatongas. Este, repre-
senta o primeiro Seminário de Moçambique. Note-se que o 
Seminário em referência vivenciou a experiência do fracasso 
visto que  fechou em 1944 em virtude da falta de meios e do 
pessoal. Reabriu em 1960 voltando a fechar-se em 1975. 
 As Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, imbuí-
das da necessidade de transmitir as possibilidades inerentes à  
amplitude do  poder da sua mão à mão dos nativos do sexo fe-
minino, realizaram a essência universal representada pela 
construção, em 1904, na Beira, duma escola primária  missio-
nária para os aludidos  nativos do sexo feminino que tomou o 
nome de Instituto Pio X.  A  escola  em  referência  funcionava  

em regime do internato (cfr. José Matusse Duarte, A Compan-
hia de Moçambique 1988-1942, Lisboa 2000, pág. 219ss- tese 
de Mestrado;  cfr. tb. AA.VV., Franciscanos em Moçambi-
que. Cem anos de missão 1898- 1998, Editorial Franciscana, 
Braga 1998, pág. 302ss; cfr. tb. Pe. Manuel Alves Correia, 
Missões franciscanas portuguesas de Moçambique e da Gui-
né, Tip. das missões Franciscanas, Braga 1934, pág.7). 
 O Intendente do governo na Beira, reflectindo sobre 
as possibilidades que banhavam as alunas da escola em refe-
rência, quanto à aprendizagem e à sua ascensão social, susten-
ta que «as alumnas recebem instruções religiosas, aprendem 
a lêr, escrever, contar e coser e adquirir os conhecimentos  ne-
cessarios para serem boas criadas de servir ou poderem en-
contrar marido na classe dos mulatos ou dos pretos já com al-
guma  instrução, podendo mesmo aspirar a melhor situação, 
pois ainda não ha muitos mezes uma d’essas alumnas casou 
com um machinista que ganha 18 libras mensaes» (Rel. do In-
tend. do Gov. na Beira, 1908, Imp. Nac., L. Marque 1910, 
pág. 34).  
 As mesmas Irmãs criaram o Colégio dos Anjos, mix-
to, isto é, para ambos os sexos, destinado às crianças  europe-
ias, em regime de externato.  
 O padre Rafael da Assunção, franciscano, concebeu 
um projecto da acção representado pela transmissão do poder 
da sua mão à mão dos nativos. Efectivando-o, mediou a cons-
trução da Escola de Artes e Ofícios da Beira, tendo sido inau-
gurada em 1907, por ocasião da visita à Beira do príncipe Real 
D. Luis Filipe. Na mesma escola montaram-se as mediadoras  
oficinas de alfaiataria, sapataria, carpintaria, tipografia e en-
cadernação. Os pais, respondendo à figura, forma de aceno  i-
nerente ao acto da transmissão do poder da mão efetivado pe-
lo padre Rafael cristalizado na construção da escola em refe-
rência, transmitiram, também, ao mesmo padre Rafael, o seu 
poder da mão, enviando os seus filhos à escola. Alguns destes 
alunos, antropologicamente, viviam a experiência do mundo 
do pé descalço, isto é, apresentavam o pé descalço encerrando 
isto a significação de que os mesmos tinham conseguido reali-
zar a fundamental e determinante possibilidade projectiva, in-
cubadora e criadora  de se matricular na mesma escola com a 
finalidade de aprender. Na escola em referência os alunos, g-
noselogicamente, realizaram a essência universal representa-
da pela aprendizagem da música instrumental. Nela, talhava-
se, deste modo, a matéria em bruto representada pelos alunos. 
O mesmo talhar da matéria em bruto teve como consequência 
a concepção e efectivação do projecto da acção representado 
pela formação duma banda musical que era  constituída pelos 
alunos da mesma. A banda em consideração vivenciou a ex-
periência de sucesso visto que substituiu, desde 1906,  a banda 
militar que até então tocava nos actos em que fosse solicitada 
(cfr. José Matusse Duarte, o.c., págs. 224-225; cfr. tb. Pe. Ma-
nuel Alves Correia, o.c., págs. 36-37).■ 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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AMOMIF subsidia informatização de microbancos 
 

 

 Maputo (O Autarca) – As ins-
tituições microfinanceiras têm agora a-
cesso a subsídios disponibilizados pela 
AMOMIF (Associação Moçambicana 
de Operadores de Micro-Finanças), para 
investirem na modernização e informa-
tização dos seus sistemas de gestão e re-
latórios financeiros. 

 

A iniciativa desta associação é 
apoiada por um financiamento do FIDA 
(Fundo Internacional para o Desenvol-
vimento da Agricultura),  através  de  um  

acordo de assistência. 
Até à última semana de Agos-

to, e segundo dados disponibilizados 
pela AMOMIF, esta entidade partici-
pou na negociação de investimentos em 
software bancário para as IMFs (Insti-
tuições Micro Financeiras), na ordem 
de 1,3 milhões de meticais, garantindo 
subsídios em cerca de 430 mil meti-
cais.  

Até ao momento, já existem 
quatro instituições que solicitaram o a-
cesso ao subsídio, por meio de contra-
tos para adquirirem um sistema de ges-
tão conhecido por @kredit. Este sof-
tware é fornecido por um consórcio que 
estabeleceu um acordo de parceria com 
a AMOMIF. 

A percentagem do subsídio, a 
que os operadores de Micro-Finanças 
têm direito, varia conforme a relação 
com a AMOMIF. Os membros que têm 
quotas em dia podem obter até 45% de 
subsídio. 

O programa de assistência em 
ferramentas de gestão informatizada da 
AMOMIF às Instituições que operam 
no sector das Micro-Finanças é uma 
das prioridades identificadas no plano 
estratégico desta associação, bem como 
uma das medidas mais solicitadas pelos 
seus membros, de acordo com um re-
cente inquérito ao sector que foi reali-
zado em coordenação com o Banco 
Mundial.■ (Redacção/ FdS) 

projecto com o Governo de Moçambi-
que denominado REFP, que reconheceu 
o contributo e papel da AMOMIF na in-
clusão financeira e com  ela  assinou  um 

Lake Oil & Trans promete dar 
esclarecimentos na sexta-feira 

 Beira (O Autarca) – A direc-
ção da empresa Lake Oil & Trans, ba-
seada na cidade da Beira, e que tem sido 
notícia desde finais da semana passada, 
em conexão com alegadas práticas de 
branqueamento de capitais e financia-
mento ao terrorismo em Cabo Delgado, 
norte de Moçambique, promete dar es-
clarecimentos públicos na próxima sex-
ta-feira. 

Para já, a empresa já negou to-
das acusações postas a circular contra si, 
como por exemplo a alegada fuga da 
Beira do seu proprietário, a retirada de 
camiões para fora do país e o encerra-
mento sem aviso prévio das suas bom-
bas de combustíveis localizadas na pro-
ximidade do “bazar” Filipe, na Manga. 
A empresa refere que nenhum elemento 
ligado a empresa fugiu da Beira e as 
bombas estão ainda em obras de cons-
trução e nunca foram abertas. 

A Lake Oil & Trans emitiu um 
comunicado no qual pondera processar 
judicialmente o jornalista  e  o  órgão  de  

 
comunicação social, baasdeado em Ma-
puto, responsáveis pela publicação da 
informação que coloca em causa o bom 
nome e reputação da empresa.  
 O Autarca apurou, entretanto, 
que no seguimento da informação que 
associa a Like Oil & Trans ao financia-
mento de terrorismo em Cabo Delgado, 
a Autoridade Tributária através da sua 
sub-unidade de Alfândegas iniciou um 
trabalho de investigação, inteligência e 
auditoria à empresa. Segundo uma fonte 
das Alfândegadas de Moçambique, todo 
trabalho até aqui realizado não encon-
trou alguma irregularidade nas opera-
ções da Lake Oil & Trans.■ (R)  

 

 
SAUDADE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMIÕES E TODO TIPO DE VIATURAS * LIMPEZA GERAL EM EDIFÍCIOS 
* LIMPEZAS INDUSTRIAIS * ALUGUER DE TODO TIPO DE VIATURAS PARA DENTRO E FORA DA CIDADE * 

SERVIÇOS AUXILIARES DE ESTIVA  E MANUSEAMENTO DE CARGAS EM TRÂNSITO INTERNACIONAL 
 

 

Estamos localizados na Estrada Nacional Nº 6 – Cell 844730228/ 874730228 – Email: sslogistica3@gmail.com – Manga - Beira  
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PESSOAS & FACTOS 
 

Por: Falume Chabane 

31 de Agosto de 1956 … Vasco Galante 
 
 

 
 
 

 

Vasco Galante ou simplesmente Friend to All, amigo 
de todos. Testemunho a imensidão humana que reside nesta 
categorizada ilustre figura notável na conservação mundial 
que tanto contributo dá na promoção do mais emblemático 
parque nacional moçambicano naturalmente estabelecido na 
grande selva mundial da Gorongosa, em Sofala, há uma cente-
na e meia de quilómetros de estrada da Beira, ou menos de um 
quarto de hora de voo a partir do grande Aeroporto Interna-
cional da Beira. 
 Vasco Galante é o charme da Gorongosa. Assume a 
directoria do departamento de comunicação do Parque Nacio-
nal da Gorongosa, na província central de Sofala. O Parque 
Nacional da Gorongosa, onde Vasco Galante trabalha e reside 
desde 2005, é considerado o verdadeiro santuário da natureza 
em Moçambique. É cidadão de nacionalidade portuguesa, 
nasceu em Lisboa e viveu na Itália e em Espanha durante vá-
rios anos antes de se mudar para Moçambique, no ano 2005. 
Frequentou diversas universidades para se formar em ciências 
sociais, computadores, gestão de bases de dados, estatística e 
marketing. É casado e tem dois filhos, duas filhas e uma neta. 
 Conheço-o pessoalmente a aproximadamente uma 
década e meia e desde então temos mantido e desenvolvido 
uma relação de honra. Aproveito esta ocasião para renovar a-
gradecimentos pelas inúmeras oportunidades de visita profis-
sional e particular ao parque. A melhor de todas foi quando e-
le, a sua esposa e a filha Melita vieram nos levar pessoalmente 
em casa proporcionando uma vista ao parque em ambiente 
com família. 

 

Segundo consta do seu conto exposto no site da “Go-
rongosa”, foi seu sonho sempre mudar-se da Europa para Á-
frica para trabalhar com as comunidades locais de modo a 
criar um futuro melhor para as crianças africanas. E, em Mar-
ço de 2005, veio para Moçambique, na qualidade de voluntá-
rio, para dar aulas. Visitou o Parque Nacional da Gorongosa 
em Julho de 2005 e, três meses depois, conheceu o cidadão fi-
lantrópico norte-americano Greg Carr em Maputo. Greg Car 
é parceiro do Governo de Moçambique, o grande impulsiona-
dor do projecto de restauração da Gorongosa, destacado como 
sendo um dos maiores exemplos de recuperação da vida sel-
vagem no mundo. Galante conta que “quando ele (Greg Carr)  

 
 

partilhou comigo o seu plano para a conservação do parque, 
não pude deixar de dizer "por favor, conte comigo". 
 Afinal, segundo uma reportagem patente no site da 
RTP, assinada por Pedro Martins, correspondente da RTP em 
Moçambique, Vasco Galante apaixonou-se pela Gorongosa 
quando ainda tinha seis anos, depois de ver um documentário 
na televisão. 
 Vasco Galante frequentou o Liceu Nacional de Al-
mada; estudou “History General” em Faculdade de Letras da 
Universidade Clássica de Lisboa; e estudou MBA Marketing 
em Universidade Católica Portuguesa. “A minha formação a-
cadémica e experiências anteriores em gestão em diferentes 
países ajudam-me a alcançar os dois principais objectivos do 
Departamento de Comunicação Nacional da Gorongosa: criar 
consciência local e internacional em relação ao parque e 
transformar os visitantes do Parque da Gorongosa em seus de-
fensores”. Galante salienta que a Gorongosa está a ajudar Mo-
çambique a tornar-se um destino turístico de eleição. “Tam-
bém tenho que admitir que é um privilégio trabalhar num lu-
gar tão bonito, rodeado de algumas das pessoas mais bonitas 
e felizes do mundo”. 
 A personagem em referência nasceu a 31 de Agosto 
de 1956, em Lisboa e hoje celebra o seu 66º aniversário natalí-
cio. Desejo-lhe parabéns por mais um aniversário, com votos 
de longa vida repleta de saúde e que a nossa amizade seja ain-
da mais fortificada.■ 
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