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Parque Nacional da Gorongosa, um Laboratório 
Vivo para a Renovação da Natureza – 2/2 
- No Parque Nacional da Gorongosa, marcado pela guerra civil, os cientistas estão respondendo questões 
fundamentais sobre ecologia e evolução, e como a vida selvagem se recupera da devastação 
  Parque Nacional de Goron-

gosa (Chitengo) – A leste da fenda, há 
calcário mole, amassado e enrugado 
pela água em cavernas e desfiladeiros, 
dando origem a florestas ribeirinhas, 
repletas de morcegos, grilos, moluscos 
e milípedes endêmicos que prosperam 
com a generosidade do cálcio da pedra 
calcária. 
 

  Na margem oeste, há solos 
graníticos que alimentam uma assem-
bléia inteiramente diferente de formas 
de vida, como uma espécie de lagarto 
recém-descoberta que se enterra pro- 
fundamente em fendas de  rocha,  além 

 

Os elefantes sem presas percorrem o parque, prosperando porque os caçadores furtivos não os 
matam por marfim – CreditJen Guyton / Minden Pictures 

 
 

Frase: 
O crescimento do turismo está intrinsecamente ligado à valorização do 
artista. Por isso advogo, em todas as minhas intervenções académicas, 
um turismo centralizado no talento humano – Viriato Caetano Dias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 04/09/2018 

Compra Venda Moeda País 

68.99 70.37 EUR UE 

59.45 60.64 USD EUA 

3.99 4.7 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 



O Autarca – Jornal Independente, Quinta-feira – 06/09/18, Edição nº 3547 – Página 02/10 
FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

 
Guardas florestais e trabalhadores com um búfalo sedado para localização na Gorongosa em 

2010 – CreditGianluigi Guercia / Agence France-Presse - Getty Images 
 

do alcance de um predador. 
 No meio estão as planícies alu-
viais, pedalando sazonalmente entre o 
dilúvio e a drenagem, e transformando 
o smoking preto com nutrientes con-
centrados nos quais a vegetação pode 
florescer e rebanhos de herbívoros po-
dem engordar. 
 Abrangendo elevações do ní-
vel do mar a 6.000 pés no topo do 
Monte, a Gorongosa, o parque, é uma 
excelente mistura de “quase todos os 
habitats concebíveis”, disse o Dr. Nas-
krecki: floresta alpina, prado montan-
hoso, savana florestal, pradaria, mata-
gal, um toque de verdadeira floresta 
tropical. 
 E quando você passa por ele, 
batendo por estradas tão profundamen-
te encrespadas que se sente como um 
castanhol humano, percebe que nunca 
foi tão feliz em sua vida. 
 

Desastre ecológico 
 Nos anos 80, a música parou. 
Uma guerra civil irrompeu, o parque 
foi fechado e as forças do governo e 
dos rebeldes transformaram a Goron-
gosa num campo de batalha e num ma-
tadouro improvisado. 
 Elefantes foram massacrados 
por suas presas. Elands, sables, gnus, 
zebras e outros grandes herbívoros fo-
ram caçados por carne ou esporte. Le-
ões, leopardos e hienas foram mortos 
por estar no caminho, e muitos animais 
simplesmente morreram de fome. 
 Quando a luta e a caça desen-
freada terminaram em meados da déca-
da de 1990, o censo dos grandes mamí-
feros havia sido reduzido em 95%, pa-
ra gemidos numéricos: 15 búfalos afri-
canos aqui, seis leões ali, cinco  zebras, 

pessoas que vivem por aqui, esta é a 
sua pátria, e elas têm o direito de viver 
em um ambiente decente que possa 
sustentá-las". 
 A equipe começou reabaste-
cendo os herbívoros maiores, impor-
tando 200 búfalos e 200 gnus da África 
do Sul. À medida que os herbívoros de 
granéis começavam a cortar os campos 
cobertos de vegetação, o conjunto de 
espécies menores de antílopes do par-
que, com seus chifres sinuosos e cali-
gráficos e seus rostos de Modigliani, 
conseguiam se alimentar e se reprodu-
zir de maneira mais confiável. 
 A expansão das opções de pre-
sas logo elevou a contagem de leões, o 
que por sua vez começou a atrair tu-
ristas para os quais um avistamento de 
leão é sinônimo de um safári de safári. 
Mas  os  leões,  por  si  só,  não  conse- 

algumas dúzias de hipopótamos e ele-
fantes. A infraestrutura do parque ha-
via sido destruída. Apenas a vida das 
aves da Gorongosa, cerca de 500 espé-
cies fortes, sobreviveu relativamente 
intacta. 
 A vida selvagem do parque co-
meçou a se recuperar, mas lentamente, 
e ao visitar o parque em 2003, Carr 
disse: "Eu poderia dirigir o dia todo e 
não ver um único animal". Depois de 
consultar uma ampla gama de especia-
listas, Carr propôs ao governo moçam-
bicano uma parceria público-privada 
que ele esperava que apressasse a re-
cuperação da grandeza da Gorongosa e 
também levantasse a economia. 
 "Sendo um motor econômico e 
um promotor dos direitos humanos, es-
sa é uma nova maneira de pensar em 
parques   nacionais",   disse  Carr.  "As 
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Um cão selvagem na Gorongosa. Um pacote foi reintroduzido e um segundo será introduzido 

no próximo ano – CreditBrett Kuxhausen / Gorongosa Media, através da Associated Press 

guiam aguentar as fileiras de herbívo-
ros e onívoros, e os cientistas da Go-
rongosa perceberam que o parque pre-
cisava de uma guilda de predadores 
mais diversificada. 
 Onde estavam os leopardos? 
Os leopardos são os grandes felinos 
mais difundidos do mundo, mas por ra-
zões misteriosas eles não encontraram 
o caminho de volta para a Gorongosa. 
Como resultado, os babuínos da Go-
rongosa, um item favorito do cardápio 
do leopardo, estão se reproduzindo co-
mo esquilos cinzentos, devorando tudo 
em que podem colocar seus dedos não-
atarefados e se movendo sem medo pe-
la paisagem. 
 "Você não vê em outro lugar 
da África babuínos andando no chão à 
noite ou dormindo no chão", disse 
Pringle. "Mas aqui você faz". 
 

 Os esforços dos pesquisadores 
para importar leopardos de outras par-
tes da África mostraram-se desafiado-
res do ponto de vista legislativo, e fica-
ram entusiasmados quando um leopar-
do adulto, um imigrante voluntário da 
zona de amortecimento, apareceu no 
final de março e parece que ainda está 
por aí.   

 Os cientistas admitiram que 
cometeram erros. "Tentamos introduzir 
a chita", disse o Dr. Naskrecki, "mas a-
prendemos que esse não é o ambiente 
certo para eles e, historicamente, eles 
não estiveram aqui".   

 Cães selvagens africanos, por 
outro lado, têm uma história em Go-
rongosa e estão sob menos restrições 
comerciais, e Bouley disse que eles 
vão trazer outro bando no ano que 
vem.   

 Outros aspectos intrigantes do 
recrudescimento da Gorongosa perma-
necem. Na maioria das reservas africa-
nas, por exemplo, os waterbucks são 
incomuns, em comparação com outras 
espécies de antílopes. Na Gorongosa, o 
seu número explodiu para 50.000. 
 

 Uma possível explicação: co-
mo uma das poucas espécies capazes 
de persistir na várzea durante o ano to-
do, através de águas baixas e altas, os 
waterbucks podem ter ficado fora do 
alcance durante a guerra e estarem bem 
posicionados para se recuperarem 
quando o tiroteio parou. 
 O triunfo do pivas, no entanto, 
pode diminuir a recuperação de outro 
mamífero amante da água: o hipopóta-
mo. 
 As zebras também tiveram um 
tempo surpreendentemente difícil de 
recuperar o equilíbrio. Os elefantes 
quase se recuperaram de seus números 
pré-guerra, a população notavelmente 
enriquecida em indivíduos que natural- 

mente não têm presas e, portanto, fo-
ram poupados da ira selectiva dos ca-
çadores de marfim. 
 "A Gorongosa não é um vaso 
Ming que estamos tentando restaurar", 
disse Pringle. "É um ecossistema dinâ-
mico em recuperação" - trabalhando 
como um cachorro e melhorando o 
tempo todo.■ 

 (Por: Natalie Angier (*) Natalie 
Angier tornou-se colunista do 

Science Times em Janeiro de 2007. 
Ela se juntou ao The Times em 1990, 

cobrindo genética, biologia 
evolutiva, medicina e outros 

assuntos, e recebeu o Prêmio 
Pulitzer de 1991 na revista Beat 

Report) 
 

CGB promove torneio alusivo ao Dia da Vitória 
 Beira (O Autarca) – Denominado “President Cap” – o Clube de Golfe 
da Beira promove amanhã, sexta-feira (07) um toneio da modalidade alusivo a ce-
lebraçao do 7 de Setembro, Dia da Assinatura do Acordo de Lusaka, também con-
hecido por Dia da Vitória, por ter sido que criou espaço para a proclamação da In-
dependência Nacional.  
 “President Cap” é um torneio tradicional promovido pelo Clube de Golfe 
da Beira com o patrocínio exclusivo do Presidente do Clube, neste caso o golfista 
Félix Machado.■ (Redacção)   

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Pesquisadores revelam que não ocorreram 
grandes transformações nos últimos dez anos 
 Beira (O Autarca) – “Com a 
reabilitação de infra-estruturas de 
transporte (rodovias e ferrovias) e a ex-
ploracao de minérios na província de 
Tete esperava-se que fossem atrair 
mais investidores para a região. Por 
outro lado, foram criados vários servi-
ços de apoio a agricultura, a exemplo 
de parques de máquinas, silos e rega-
dios. Contudo, apesar dos grandes in-
vestimentos efectuados no sector do a-
çúcar, agro-pecuária e em biofuels, a 
verdade é que não se assistiram gran-
des transformações na região do Corre-
dor da Beira” – Yasser Dada, Investi-
gador assistente no Observatório do 
Meio Rural (OMR). 
 Um estudo prelimiminar apre-
sentado recentemente pelo Observató-
rio do Meio Rural, na Conferência de 
Agro-Negócio no Corredor da Beira, 
revela que ao longo da última década 
não ocorreram grandes transforma-
ções no sector agrario. 
 Conclui que a percentagem de 
produtores que acessam os parques de 
máquinas, silos ou regadios é bastante 
reduzida. 
 Segundo Yasser Dada, Investi-
gador assistente da OMR, apesar de e-
xistirem 10 mil milhões de hectáres de 
terra arável no Corredor da Beira, ape-
nas 1,4 milhões estão sendo explora-
dos, dos quais apenas 25 mil hectáres 
de forma commercial. 
 O inverstigador refere ainda 
que a percentagem de produtores da 
província de Manica que beneficiaram 
do apoio prestado por extensionistas 
tem diminuido, (de 6 por cento para 5). 
A percentagem de produtores que utili- 

 

zam adubos químicos continua muito 
baixa (diminuiu de 3 para 2 por cento), 
e os que utilizam  a rega diminuiu de 
23 por cento para 14). 
 A produção de milho por hec-
tare manteve-se baixa e estagnada, ten-
do aumentado apenas de 0,7 toneladas 
por hectare para 0,75 toneladas por 
hectare, bem longe das 3 toneladas que 
poderiam ser possível colher por hecta-
re com o uso de adubos e sementes 
melhoradas. 
 Neste cenário, 99 por cento 
dos produtores continuam a ser peque-
nos produtores, a grande maioria dos 
quais praticando uma agricultura de 
subsistência e abaixo da linha de po-
breza. 
 Refira- se que nesta pesquisa, 
o OMR estudou 400 médios produto-
res na região do Corredor da Bei-
ra,  precisamente nos distritos de Mani-
ca, Sussundenga, Gondola (Manica) e 
Nhamatanda, Dondo e Búzi (Sofala). 
 Médios produtores são todos 
aqueles que produzem mais e 10 hecta-
res de sequeiros, ou 5 hectares de rega-
dio ou criam pelo menos 10 bovinos, 
ou 50 caprinos ou ainda 3.000 aves. 
 Os médios produtores são so-
bretudo descendentes de líderes comu- 
nitários, os quais tiveram acesso as me- 
 

lhores terras por herança da famí-
lia, possuem níveis de escolaridade a-
cima da média e complementam a acti-
vidade agricóla com negócios de trans-
porte, moagens, criação de gado, lojas 
ou trabalhos no Estado, empresas pri-
vadas ou ONGs. 
 Grande parte destes produtores 
apoiam as campanhas do partido no 
poder e beneficiam do Fundo de De-
senvolvimento Distrital (FDD), sendo 
que na maioria muita das vezes não fa-
zem o respectivo reembolso. 
 A dificuldade de acesso a trac-
tores é compensada pela existência de 
uma mão-de-obra abundante e barata, e 
as maiores dificuldades sentidas estao 
relacionadas com o acesso a subsídio, 
crédito, irrigação, assim como boas es-
tradas para o escoamento de Mercado-
rias. 
 Segundo o mesmo estudo, ba-
seando-se nos dados do Instituto Na-
cional das Estatísticas (INE), a maioria 
da pobreza encontra-se no campo e es-
tá concentrada entre as populações que 
tem a agricultura como principal acti-
vidade.  
 Neste cenário, a melhor forma 
de combate a pobreza rural sugere o a-
poio intensivo a agricultura.■ (Fran-
cisco Esteves) 
 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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Leia e Divulgue O Autarca 

O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 

PORTUGAL PIONEIRO NA ESCRAVATURA GLOBAL 
LACOBRIGENSES: DE PESCADORES                

A NAVEGADORES E CORSÁRIOS. 
3ª Parte – Resenha 

  
   [Em 1434] – «Quando Gil Eanes dobrou 
o Cabo Bojador trouxe para Portugal algumas 
amostras de Azenegues, espécie de mouros, isto 
é, os mestiços negro-bérberes, os negróides do 
norte do Senegal.» (Oliveira Martins 
1888/1920, 53-54) 
    Em baixo, representação da estátua do al-
garvio Gil Eanes, navegador pioneiro, natural 
de Lagos, e por tal, um lacobrigense.■ DIALO-
GANDO. Mphumo Kraveirinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Três representações iconográficas                            
de Mphumo Kraveirinya©2016. 

      

LAGOS, ALGARVE: PRIMEIRO 
MERCADO de ESCRAVOS AFROS 

na EUROPA OCIDENTAL. 
 
 
 
 
 
     
    

 Imagem actual do antigo ‘Mercado de Es-
cravos (Vedoria),’ em Lagos, na Praça Infante 
D. Henrique. Edifício original erguido em 1691.   
    «Implantado próximo do local onde terá 
sido realizado o primeiro mercado de escravos 
trazidos de África pelas caravelas em 1444 e 
que foram vendidos num terreiro perto da Porta 
da Vila (antiga porta Norte situada onde hoje 
tem início a rua General Alberto da Silveira, 
…)» (in Fototeca Municipal de Lagos, Algarve, 
2018) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Imagem panorâmica da baía de Lagos por 
onde entraram os escravos africanos. 
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Estudantes da Unilúrio Limpam Praias da Ilha de 
Moçambique 

  ção da Ilha de Moçambique à categoria 
de cidade, que se comemora a 17 de 
Setembro de 2018, altura em que se es-
peram receber na Ilha muitos visitantes 
provenientes dos mais distintos  pontos 

do país e do mundo, incluindo o Presi-
dente da República de Moçambique a 
quem os estudantes da FCSH querem 
mostrar uma Ilha com praias mais lim-
pas a pensar no bem-estar de todos.■  
 

 

 Nampula (O Autarca) – As 
praias da Ilha de Moçambique, na pro-
víncia nortenha de Nampula, já come-
çaram a ganhar uma nova face, tudo 
graças a uma campanha de limpeza le-
vada a cabo por estudantes da Faculda-
de de Ciências Sociais e Humanas 
(FCSH) da Universidade Lúrio (Unilú-
rio), que teve início no último sábado 
(01), na praia dos pescadores.  
 De acordo com Hélder Combo, 
estudante da FCSH, que falava em re-
presentação dos estudantes, trata-se de 
um projecto do Núcleo de Estudantes 
da FCSH, denominado epharaya yo-
wara, que em português significa pra-
ias brilhantes. O projecto “está na sua 
primeira fase de implementação que 
vai de Setembro a Novembro de 2018 
e tem por objectivo dar um novo visual 
a todas as praias da Ilha de Moçambi-
que”. 
 Para Ganito Bantaleão, presi-
dente do Núcleo de Estudantes da 
FCSH, a implementação do projecto e-
pharaya yowara é um contributo dos 
estudantes para a melhoria da qualida-
de de vida dos habitantes da Ilha de 
Moçambique, visto que um dos desa-
fios do milênio consiste na conserva-
ção do meio ambiente e na protecção 
do ecossistema. 
 Questionado sobre possíveis a-
poios ao projecto, Ganito respondeu 
nos seguintes termos: “reconhecemos 
que é um projecto bastante ambicioso, 
mas o que nos falta é apoio. Precisa-
mos de apoio logístico, principalmente 
em materiais de limpeza”. 
 Note-se que esta iniciativa sur-
ge num momento em que se preparam 
as  festividades  dos 200 anos da eleva- 
  

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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Governo prepara nova Estratégia para a Melhoria do 
Ambiente de Negócios 
  Beira (O Autarca) – No âm-
bito da melhoria do ambiente de negó-
cios, está em processo de elaboração 
no país uma nova Estratégia para a 
Melhoria do Ambiente de Negócios 
que irá orientar a acção do Governo no 
horizonte temporal de 2019 a 2021. 
 Segundo explicou recentemen-
te o Primeiro-Ministro, Carlos Agos-
tinho do Rosário, no VI Conselho de 
Monitoria do Ambiente de Negócios, a 
nova Estratégia vai agregar num único 
documento vários instrumentos disper-
sos, o que permitirá aprimorar os me-
canismos de planificação, monitoria e 
avaliação da implementação de refor 
mas no país e, desse modo, concorrer 
para a melhoria do ambiente de negó-
cios. 
 

 O governante enfatizou que es-
tas e outras acções que tem sido imple-
mentadas demonstram a determinação 
do Governo de tudo fazer para tornar o 
país mais atractivo, competitivo e des-
tino preferencial do investimento. 
 “Para que as reformas em cur-
so produzam o impacto desejado na e-
conomia do país, o Governo continuará 
a aprofundar os mecanismos de envol-
vimento e auscultação a todos os seg-
mentos da sociedade, incluindo o sec-
tor privado, no processo de elaboração 
de instrumentos legais”. 
 Carlos Agostinho do Rosário 
desafio os sectores público e privado a 
continuar a aprimorar os mecanismos 
de comunicação e divulgação das re- 
formas que tem vindo a ser  implemen- 
 

 
Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do 
Rosário numa saudação com Agostinho 

Vuma, Presidente da CTA – Confederação 
das Associações Económicas de Moçambique 
 

tadas. 
 “Esta melhoria na comunica-
ção e divulgação das reformas vai per-
mitir que as instituições especializadas 
procedam a avaliação mais precisa do 
impacto da implementação das mes-
mas na melhoria do ambiente de negó-
cios” - assinalou.■ (Redacção) 

 





  

2022 
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LAGOS, ALGARVE: PRIMEIRO MERCADO de ESCRAVOS AFROS na EUROPA  

DISCURSO SUL-NORTE / ÁFRICA-EUROPA 
– CONVITE AFRO-DESCENDENTE À IRMÃ EUROPEIA – 
4ª Parte – Poema original de Mphumo Kraveirinya©2008 

  
Na mão, a matraca da tua intolerância /  
Tu, do alto da tua arrogância /  
Tecnocrata e materialista /  
(Perdeste a sensibilidade da tua alma feminista, superiora?) / 
 

3. E (nós) os outros – seremos para ti os que te guardam rancor? /  
Quando nem tu mesma consegues te libertar do torpor/  
Da memória conquistadora do passado?! / 
 

4. Ah minha irmã europeia /  
Não te tenho rancor, não!! / 
Tenho pena de ti! /  
Por não te lembrares que também em tuas veias /  
Corre o mesmo sangue vermelho /  
Que teus antepassados fizeram correr /  
Em África, em Tenochtitlan e Hispaniola, /  
Vera Cruz, Virgínia e Cuba, /  
Brasis e Argentinas, sem Tangos, nem Habaneras! / 
 

5. Já nem choro pelo nosso Holocausto Africano /  
Pois, não tenho mais lágrimas pra chorar! / 
Mas, o que resta ainda no meu globo ocular /  
Chora pela tua insensibilidade /  
De mulher europeia /  
Que devia saber o que custa ser /  
Uma pessoa, duplamente, discriminada! 
 

6. No entanto, se quiseres, pego em tua mão /  
E, ao som de um Fado corrido /  
Rodopiamos no salão! /  
Tu, com tua saia minhota / 
E eu, sem correntes nos tornozelos /  
E tu, sem correntes mentais! /  
Dancemos Livres de nossos fantasmas! / ■MK©  
 

Mphumo Kraveirinya©, 11 Outubro 2008. Lisboa. 
 

PÁGINA DIALOGANDO 2018 

POEMA – MINHA IRMÃ EUROPEIA© 
Original de Mphumo Kraveirinya – 11.10.2008. 

 

1. Minha irmã europeia /  
 

Só poderás sentir nossa indignação /  
Quando, um dia, sem prosopopeia /  
Sentires em tua memória /  
Não como maldição /  
Nem ressentimento ou reclamação /  
Os látegos que nem imaginas /  
Rasgando o corpo africano /  
E ouvires os insepultos gritos / 
Silenciosos de minha gente /  
Arrancados a ferro e fogo /  
Bordados por azorragues sangrentos /  
Na pele escura do afro-escravo /  
Conotado com negro e desgraçado / 
Da cor das trevas amaldiçoado /  
Por tal acorrentado e massacrado. / 
Dezenas de Milhões em África, Europa, /  
Ásia e Novo Mundo, e se mais mundo houvera. /  
Holocausto, por teus historiadores, denegado. /  
Também, a mulher africana violada e humilhada, /  
Reeditada no preconceito, pós-moderno, /  
Aos próprios Afro-descendentes – transmitidos – /  
Sem língua, sem cultura, sem heróis (Só nos futebóis) / 
Em apagão colectivo da memória. / 
 

2. Se puderes minha irmã, veste a pele por um segundo  
Fecha os olhos e tenta sentir o que não podes sentir / 
Um pouco o quanto dói /  
Aquilo que me dói na tua injustiça /  
Quando nos acusas de complexos (Sempre de inferioridade) / 
Olhando verticalmente /  
De cima para baixo /  
 


