
as margens do colossal rio
Zambeze, e as do pequeno
Pungué, o rio que desagua
na cidade onde nasci.

O que há agora para ver
no Parque Nacional da
Gorongosa está próximo
daquilo que havia antes de
a guerrilha fratricida em
Moçambique ter aniquila-
do, após a independência
do país (1975), pratica-
mente todo o bicho que
mexia por ali.

A matança foi enorme,
os poucos animais que es-
caparam fugiram ou es-
conderam-se. Com a che-
gada da paz, estão todos
de volta, a pouco e pouco.
Na verdade, a uma veloci-
dade impressionante, em
boa parte graças a Greg
Carr, um norte-americano
que visitou e se apaixonou

pelo lugar. O jovem milio-
nário pôs a sua fortuna ao
serviço da recuperação do
Chitengo (a pequena al-
deia que o meu avô ajudou
a erguer, e hoje, como on-
tem, recebe os visitantes
do parque); mas sobretudo
na reabilitação do ecossis-
tema da Gorongosa. Ele-
fantes e outras bestas fo-
ram trazidos de parques
dos vizinhos África do Sul
e Zimbabué para repovoar
o lugar, muito mais vivo.

E agora que os mamífe-
ros regressam em força,
regressam também os
bandos de pássaros, recu-
pera a floresta de miom-
bos e toda a orquestra di-
vina toca novamente afi-
nada a música ecológica.

Está na altura ideal
para visitar o parque, fa-
zer excursões por picadas
e observar o pôr de um
Sol tão gigante que quase
nos cega. É tempo de fazer
as malas e partir para jun-

O meu sonho de pai é le-
var a Matilde a visitar a
Gorongosa. Para ela, é um
lugar desconhecido, per-
dido num continente obs-
curo. Para mim, um sítio
que deu luz à minha vida.
O meu avô foi, durante
anos a fio, fiscal de caça
neste Parque Nacional
(então português), um dos
primeiros nascidos em
África. O meu pai cresceu
e brincou ali até à idade
que a minha filha tem
agora, 16 anos. Fui levado

ano após ano a ver as mes-
mas acácias, os mesmos
rastos de elefantes, os
mesmos lodaçais onde
hipopótamos se banham,
ouvir os mesmos pássaros
que por ali chilreiam des-
de que Deus criou o Mun-
do. Obviamente, tenho de
levar a Matilde lá abaixo,
à savana estendida entre

De pai para filha, a arca

daGorongosa
“Os nossos guias vão levá-lo de manhã
cedo ou pelo fim da tarde, por picadas
que atravessam diversos ecossistemas”

Adopte um animal
A sua visita vai ajudar os progra-
mas de conservação do Parque e
criará empregos, educação e assis-
tência sanitária para as comuni-
dades locais, garantindo uma se-

gurança para o futuro do Parque. Você pode ajudar
com a sua visita ou mesmo adoptando um animal.
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Um mundo de aves e antílopes vive em comunhão pura com a natureza no centro de Moçambique

Veja como em www.gorongosa.net/pt/page/
donate_adopt_animal/adopte-um-animal

Onde fica

Chitengo, o aldeamento

do Parque da Gorongosa,

fica a cerca de 200 km

(três horas de viagem)

do aeroporto da Beira.

A segunda cidade

moçambicana é servida

por voos de Maputo,

a capital, e a partir de

Joanesburgo, Áfr. do Sul.

Quando ir

O Parque está aberto

todo o ano excepto em

alguns dias de Dezembro

e Janeiro. Foto-safaris

só são possíveis entre

Abril e Novembro (isto é,

na época seca) uma vez

que durante a época

das chuvas as picadas

ficam intransitáveis.

Leões, elefantes, antílopes
com nomes que nunca ouviu

Lagos onde vagueiam crocodilos
e hipopótamos Pássaros

fantásticos! Florestas
encantadas Bem-vindo

ao Parque Nacional
da Gorongosa, Moçambique

Durma sossegado

Actualmente tem nove
modernas e confortáveis
cabanas, cada uma com
duas camas de solteiro
ou uma de casal. Todos
os quartos têm casa de
banho e ar condicionado.

Não perca esta cena

Esta visita de 2-3 horas
leva os visitantes até à
zona de Bué Maria onde
podem usufruir da beleza
de um pôr-do-sol especta-
cular sobre o rio Pungué.
Todos os detalhes em
www.gorongosa.net/

to de zebras e leões, em-
bondeiros e quedas de
água, do céu infinito e do
povo amigo. Estou em
crer que a Matilde poderá
gostar. Você também.
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