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Parque Nacional da Gorongosa, um Laboratório 
Vivo para a Renovação da Natureza – 1/2 
- 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) – Os 14 cães selva-
gens africanos estavam vorazes, cor-
rendo de um lado para o outro ao longo 
da vedação do seu recinto ao ar livre, 
ou boma, saltando loucamente sobre as 
pernas em forma de pula-pula, tagare-
lando as suas distintas chamadas de 
cão selvagem. e abanando a cauda es-
pessa de pontas brancas como competi-
dores em um game show desesperado 
para ser visto.   

 Desde que chegaram ao parque 
três meses antes, quando se acostuma-
ram ao seu novo cenário  e  forjaram  o 

Cães selvagens, predadores que desapareceram do Parque Nacional da Gorongosa durante 
décadas, foram reintroduzidos e estão lentamente a regressar, parte de uma experiência em 
curso de revitalização do ecossistema do parque, após anos de guerra devastadora. Créditos 

Brett Kuxhausen / Gorongosa Media, via Associated Press 
 

  

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 
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UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 
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Compra Venda Moeda País 

68.99 70.37 EUR UE 

59.45 60.64 USD EUA 
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Babuínos e peixe-gato do dente afiado no rio 
de Mussicadzi no parque durante a estação 

seca. Os babuínos da Gorongosa são 
insolentes e abundantes, pois não existem 

muitos leopardos para os manter sob 
controle. CreditPiotr Naskrecki & Jen 

Guyton / NPL / Minden Pictures 
 
excelência. 
 "Este é um momento muito es-
pecial para mim", disse Pedro Muagu-
ra, director do Parque da Gorongosa. 
Em Moçambique, disse ele, muitas fa-
mílias têm um animal totem, e a famí-
lia dele é o cão selvagem. 
 No entanto, até a gangue de 14 
pessoas ter sido transferida de vários 
locais no leste da África do Sul como 
parte do plano de restauração da Go-
rongosa, a única vez que o Sr. Muagu-
ra encontrou um cão selvagem foi co-
mo atropelamento. 
 “Para ver cães vivos no meu 
próprio país, para os libertar na Goron-
gosa”, disse ele, quase em lágrimas, 
“isso é uma coisa linda”. 
 Durante os dias que se segui-
ram, os efervescentes carnívoros con-
seguiram despachar outro impala e 
dois pântanos - belos e antílopes com 
marcas brilhantes de olho de bói em 
suas asas. Eles são muito comuns na 
Gorongosa. 
 A barriga de grávida da Beira 
se elevava cada vez mais visivelmente, 
e  a  matilha  estava  cavando  sua toca. 

fizessem. Excepto que algo estava er-
rado. Os cachorros pararam de comer. 
Eles correram em confusão. 
 Um cachorro estava faltando, e 
não apenas qualquer cão: era o cão su-
perior, a fêmea alfa do bando. Onde es-
tava a rainha deles? 
 Os cientistas também se mexe-
ram. 
 "É a Beira - ela ainda está den-
tro!", Disse Bouley, referindo-se ao 
nome escolhido para a fêmea alfa por 
alunos da escola local em homenagem 
à capital de sua província. 
 Indo até os observadores reu-
nidos, Bouley disse: “Ela não vai sair. 
Ela é cautelosa. Ela sempre foi cautelo-
sa. 
 Agora mais do que nunca: Bei-
ra estava grávida de filhotes que o ban-
do inteiro ajudaria a criar. Houve muita 
emoção. "Eu tenho medo de pedir que 
você saia", disse Bouley. 
 É difícil tentar ressuscitar um 
dos parques nacionais mais célebres e 
biologicamente diversificados de Áfri-
ca de um estado de quase aniquilação, 
o resultado de uma brutal guerra civil 
de 16 anos em que cerca de um milhão 
de moçambicanos foram mortos e uma 
enorme parte da vida selvagem da Go-
rongosa destruída. Difícil, mas não im-
possível. 
 Trinta minutos depois de dis-
persar seus convidados, Bouley enviou 
uma actualização alegre: todos os 
membros da matilha haviam deixado a 
caneta, e o portão havia sido fechado 
para impedir sua reentrada. Os cães ha-
viam terminado o último brunch gra-
tuito e estavam explorando o bairro, 
claramente ansiosos para retomar sua 
carreira como caçadores de equipes por 

tipo de ligações imiscíveis que fazem 
de Lycaon pictus um dos mamíferos 
mais sociais do mundo, os cães se a-
costumaram com a entrega diária de 
um recém-morto. antílope para ban-
quetear. 
 Mas já fazia quase 48 horas 
desde a última refeição do pacote e, o-
lá, alguém lá fora? 
 Ah, aqui vem o caminhão de 
comida agora. Paola Bouley, diretora 
associada de conservação de carnívo-
ros do parque, e dois de seus colegas 
cavalgaram até a cerca em uma picape, 
abriram o portão, cercaram o veículo 
dentro do boma e começaram a abaixar 
a carcaça de um impala masculino. 
 Enquanto se postava na trasei-
ra do caminhão, a senhora Bouley se-
gurava uma corda amarrada às patas 
traseiras do antílope, com a intenção de 
atrair os cães do conforto do cercado 
arrastando lentamente o café da manhã 
para fora. Boa idéia, mas os cachorros 
não podiam esperar. 
 Eles agarraram a carcaça, ten-
taram estripá-la no ar, puxando a corda 
tão violentamente que praticamente 
puxaram a extremamente ajustada Ms. 
Bouley para o chão. Para para! ela cho-
rou. 
 Novo plano: vamos amarrar a 
corda na picape. 
 Mais uma vez, a atração e o 
veículo avançaram através do portão, e 
desta vez os cães seguiram, seus casa-
cos da cor da camuflagem do exército, 
suas orelhas do tamanho de sabonetei-
ras. Um, dois, três, quatro, uma dúzia 
de padeiro. 
 Os cães saltaram para a liber-
dade e caíram na impala em massa, as-
sim como os cientistas  esperavam  que 
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Waterbuck - raro em outras reservas, mas com um número de 50.000 ou mais na Gorongosa 
- a pastar numa zona húmida. Crédito John Wessels / Agence France-Presse - Getty Images 

 

Os Leões não eram mais os únicos co-
medores de carne residentes capazes de 
manter sob controle os rebanhos de 
mamíferos em pastoreio. 
 Outro predador de ponta, au-
sente por décadas dos 1.500 quilôme-
tros quadrados do parque, estava de 
volta - ainda mais evidências de que a 
Gorongosa está no caminho certo para 
um segundo grande acto. 
 

Uma experiência massiva 
 Com o nome de uma montanha 
na borda do parque que, por sua vez, 
recebeu o nome do termo Mwani de 
“lugar de perigo”, a Gorongosa está 
longe de ser o maior parque nacional 
ou reserva de caça da África. O Parque 
Nacional Kruger, na África do Sul, tem 
cinco vezes o seu tamanho. A Goron-
gosa nem é o maior parque de Moçam-
bique.   

 No entanto, a Gorongosa dis-
tingue-se dos muitos destinos de safári 
fotogênico do continente como uma es-
pécie de laboratório vivo, uma expe-
riência contínua sobre como a natureza 
se recupera do equivalente a um enor-
me evento de hemorragia e quais par-
tes melhor remendam quando deixadas 
para si e que requerem infusões de san-
gue novo.   

 A Gorongosa atraiu a atenção 
de cientistas de todo o mundo que vê-
em uma oportunidade para abordar, em 
tempo real, questões fundamentais de 
ecologia, evolução, ascensão e queda e 
mudança na distribuição de espécies, e 
mudanças no que os investigadores 
chamam de paisagem do medo.   

 O mato da Gorongosa, por e-
xemplo, é incomumente atrevido em a-
venturar-se longe da folhagem que es-
conde os cupinzeiros, onde tradicional-
mente se encontra o antílope tímido e 
esguio. Em vez disso, o mato da Go-
rongosa está pastando em campos a-
bertos, com toda a arrogância de búfa-
los ou zebras africanos. 
 Isso é bom, neutro ou  destruti- 

letar amostras de sangue, medir seus 
sinais vitais e, em seguida, equipá-los 
com coleiras de GPS - e para os elefan-
tes, isso significa colares grandes o su-
ficiente para cingir um carvalho. 
 "Muitos parques limitam ou a-
té mesmo proíbem essas actividades", 
disse Pringle. "Mas sem eles, você não 
pode ter uma estratégia de gerencia-
mento verdadeiramente baseada na 
ciência ou responder definitivamente a 
perguntas candentes na vanguarda do 
conhecimento ecológico". 
 A Gorongosa também tem 
uma sorte sobrenatural por ter um rico 
benfeitor dedicado à restauração e ao 
futuro do parque. 
 Desde 2004, Gregory C. Carr, 
que fez fortuna em telecomunicações 
antes de se dedicar à filantropia em 
tempo integral e à defesa dos direitos 
humanos, gastou dezenas de milhões 
de dólares no parque e nos 1.300 quilô-
metros quadrados da chamada zona in-
termediária que o cerca, onde algumas 
das comunidades mais pobres em Mo-
çambique e, portanto, no mundo, po-
dem ser encontradas. 
 Carr, 59 anos, é genial, deter-
minado e infalivelmente sociável, uma 
espécie de L. pictus em um boné de 
beisebol, sempre procurando novas co- 
nexões, novas idéias para ajudar o  par- 
 

vo para o habitat local - para a mistura 
de vegetação e suas multidões de mi-
crofauna, o fluxo de água, a ciclagem 
de nutrientes, a facilidade com que os 
besouros de estrume podem colocar a 
generosa recompensa a ser usada? E 
quanto tempo até que o despreocupado 
bushbuck perceba que os predadores da 
Gorongosa estão se multiplicando e en-
cabeçando o seu caminho? 
 A Gorongosa é ao mesmo tem-
po mais e menos “natural” do que ou-
tras reservas de caça na África. "Não 
há cercas ao redor da Gorongosa, e é 
assim que um parque deve ser", disse 
Test Malunga, um guia de campo no 
parque. 
 Ao mesmo tempo, a adminis-
tração do parque, com a bênção do go-
verno de Moçambique, decidiu “enco-
rajar e promover activamente a ciên-
cia”, disse Robert Pringle, ecologista 
da Universidade de Princeton que faz 
parte do conselho de administração do 
Projecto Gorongosa. 
 Como resultado, os pesquisa-
dores não estão confinados a simples 
estudos observacionais da vida selva-
gem livre do parque. Eles podem mani- 
pular as condições de campo para res-
tringir as esporas ao movimento dos a- 
nimais e às escolhas de forrageamento. 
Eles podem disparar  animais  para  co- 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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poca colonial em 1960, em grande par-
te pelo prazer de aventureiros ociden-
tais ricos, mas foi rapidamente reivin-
dicado como um tesouro nacional 
quando Moçambique conquistou a in-
dependência em 1975. 
 Por detrás do esplendor do par-
que, explicou Piotr Naskrecki, director 
adjunto de investigação da Gorongosa, 
localiza-se no extremo sul do Grande 
Vale do Rift de África, uma formação 
geológica massiva que, ao longo de 
milhões de anos, canalizou enormes 
quantidades de biodiversidade para a 
região de Moçambique.■ 

(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) 
 

 
Os leões eram escassos na Gorongosa no final da guerra civil de Moçambique, 

 em meados dos anos 90. CreditJen Guyton / Minden Pictures 
 

que, disse que muitas pessoas na região 
acreditam que o Sr. Carr é o dono da 
Gorongosa e nunca esteve lá dentro. 
 Na verdade,  o Parque  da  Go- 
 

que e seu povo, novas maneiras de 
conquistar os céticos e criar pontes po-
líticas. Apesar das recorrentes disputas 
de guerrilha na região, Carr disse: "A-
cho que o parque fez um bom trabalho 
em ser amigo de todos". 
 Sua fundação e vários doado-
res investiram em escolas locais, clíni-
cas móveis, fazendas de abelhas, plan-
tações de café sustentáveis, clubes de 
meninas e um programa de mestrado 
em biologia da conservação para estu- 
dantes moçambicanos. A sala de aula é 
a Gorongosa. 
 "É o único programa de biolo-
gia da conservação no país", disse 
Carr. "Dizem que pode ser o único no 
mundo ensinado inteiramente em um 
parque nacional". 
 Ainda assim, os desafios só-
cioculturais espinhosos permanecem. 
Carr é um americano branco com mui-
to dinheiro, e embora a Gorongosa seja 
um parque nacional que pertence in- 
teiramente a Moçambique, Larissa 
Sousa, que trabalha no departamento 
de  desenvolvimento  humano  do  par- 
 

Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Viriato Caetano Dias 
(viriatocaetanodias@gmail.com) 
 

Uma reflexão sobre o Turismo 
 

- O Turismo ocupa um lugar central nas sociedades contemporâneas, 
pela quantidade de inter-relações que estabelece com as restantes 
actividades económicas, sociais e culturais. Eduardo Figueira – O 
Projecto Educativo do Departamento de Sociologia no Quadro da 
Declaração de Bolonha. Évora: Universidade de Évora, 2006, p. 15 
  

 Na minha tese de doutoramento intitulado Recursos Naturais e Democra-
tização em Moçambique escrevi o seguinte: “Um outro sector que merece consi-
deração na diversificação económica é o turismo. São sobejamente conhecidas as 
potencialidades de Moçambique no sector do turismo, país 'rico em fauna e flora, 
terrestres e marítimas', porém, o seu aproveitamento é muito restrito, não explo-
rando a vertente cultural, isto é, os valores culturais das comunidades (as crenças, 
o canto, as danças, o vestuário, a culinária, os ritos de iniciação, os protocolos ma- 
 

 

O seu Diário Electrónico Editado na Beira 
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trimoniais, as práticas mágicas, a língua, as trocas comer-
ciais, entre outros factores que formam a riqueza idiossin-
crática do povo moçambicano) onde esses recursos e patri-
mónios estão inseridos. Desenvolve-se um turismo locali-
zado, geralmente concentrado nas praias, que não tem liga-
ção alguma com as comunidades. Nesse sentido, não seria 
de todo exagerado dizer-se que as comunidades tão-pouco 
tiram proveitos do turismo.  
 Fica claro que Moçambique precisa de um modelo 
em que o turismo e a cultura atuem em simbiose (integra-
da), complementando-se, de modo que quando o turista vi-
sita um determinado local tenha contacto directo com as 
comunidades. Porque um dos grandes desejos do turista é o 
contacto com o lado exótico da realidade. E a cultura mo-
çambicana, pela sua diversidade, é rica em momentos que 
poderiam atrair um número significativo de turistas. Isto 
significa, em primeiro lugar, a valorização das comunida-
des e os seus valores culturais e, em segundo, a criação de 
condições para o surgimento de pequenas e médias empre-
sas ligadas ao artesanato e outras áreas da indústria cultural 
que farão a comercialização e exportação desses produtos.”     
 O trecho acima, publicado há pouco mais de três 
meses, continua actual e demonstra a situação real do turis-
mo em Moçambique. Os turistas, sobretudo os sul-africa-
nos, quando vem a Moçambique preferem acampar, estabe-
lecendo “áreas restritas”, ao invés de se hospedarem em ho-
téis ou pensões, que cobram “os olhos da cara”. Trazem 
com eles toda a logística, desde alimentos até material mé-
dico-hospitalar, desfrutando, apenas, das nossas belíssimas 
praias.  
 Falta o contacto entre o turista e as culturas nacio-
nais, promotoras do desenvolvimento sustentável das co-
munidades locais e do país em geral. Esta problemática le-
va-me a pensar que alguns turistas estrangeiros não são a-
penas turistas: são “agentes secretos” dos países de prove-
niência. Alguém dizia que os países que desconhecem o 
que têm do ponto de vista de recursos naturais, outros, cer-
tamente, sabem e procuram explorar.  
 Alguém já parou para pensar, no turismo de mergu-
lho, que interesses têm os turistas, além de observarem os 
animais? Todos nós sabemos o que acontece em cada pal-
mo de terra desta Pátria Amada, será que todos sabem o 
que acontece no mar?  
 O país preocupa-se mais em promover um turismo 
de praia e não de serviços. Poucos são os turistas que se in- 
teressam em comprar objectos de arte, porque desconhe-
cem as potencialidades artísticas do país. Eu, pessoalmente, 
teria muita dificuldade em indicar a um turista algum “local 
formal” (licenciado) de venda de objectos artísticos, salvo 
os “senta-abaixos”. A exposição dos objectos artísticos per-
deu a cotação, num país tradicionalmente cultural.  
 

 A ideia de que os “vistos de fronteira” estimulam a 
economia nacional é, na minha opinião, falsa. Devo recon-
hecer que a ideia é estupenda, mas os resultados são desas-
trosos. Quando dão entrada no território nacional, através 
dos postos fronteiriços estabelecidos pelos Serviços de Mi-
gração e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, os turistas são confrontados com preços de hospe-
dagem e das passagens aéreas exorbitantes, razão pela qual 
eles optam pelos países vizinhos. Muitos são os que pernoi-
tam nos países vizinhos, onde a oferta, os preços e as con-
dições de segurança são melhores.  
 Há um descompasso gigantesco entre o Plano Es-
tratégico de Desenvolvimento do Turismo e o modus ope-
randi do governo. Moçambique só pode avançar rumo ao 
desenvolvimento efectivo se o turismo tiver os olhos volta-
dos para o futuro. Em outras palavras, é fundamental que se 
promova as infra-estruturas elementares, melhore as vias de 
comunicação e transporte mais baratos, salvo se quisermos 
apenas ter turistas dos países das redondezas. 
 O turismo para lograr desenvolvimento deve, igual-
mente, deixar de estar concentrado a 100% na “natureza”, 
isto é, nas paisagens cinematográficas, nos “animais irra-
cionais”, nas águas interiores, que, aliás, têm seus valores 
definidos, e passar a valorizar mais o Homem (artista) co-
mo portador da cultura. A verdade é uma: se o Homem, do-
tado de uma paleta (diversidade) cultural não for valorizado 
e exaltado, então a cultura morre. Não são as praias que fa-
zem o turismo, é o Homem, que as transforma de uma for-
ma espantosa e dá o valor que elas merecem.  
 É absolutamente necessário sublinhar que a culiná-
ria (xicoa, matapa, frango à zambeziana, caracata, chiguin-
ha, mucapata) pintura, a escultura, a indumentária, a músi-
ca, a dança, a fotografia, a poesia, são “partos” do artista. 
Isto sim, é um turismo light. O crescimento do turismo está 
intrinsecamente ligado à valorização do artista. Por isso ad-
vogo, em todas as minhas intervenções académicas, um tu- 
rismo centralizado no talento humano. Tal pressupõe, ne-
cessariamente, a abertura de espaços ou oficinas de arte e 
sua divulgação de modo a dinamizar a indústria cultural e a 
economia nacional em geral. Efectivamente, podemos afir-
mar que o futuro do país não está nos recursos naturais (mi-
nerais e energéticos), mas sim no turismo.    
 Zicomo e um abraço nhúngue ao Gondola, pela de-
cência de carácter.■  

 

NOTA: Por lapso, no artigo da semana passada 
intitulado Eleições Autárquicas: A Renamo vai pagar 
caro, escrevi que Patrick Enessi foi um dos militares 

fundadores da Renamo. Na verdade, o visado, é 
veterano da Renamo. O perdão, como sói dizer-se, é 

uma virtude do Homem novo. Espero que o coração do 
amigo Patrick se encha de misericórdia de Deus e saiba 

perdoar-me pelo lapso.■   
 

Leia e Divulgue O Autarca 

O PRIMEIRO DIÁRIO VESPERTINO EDITADO NA BEIRA 
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Iniciada reabilitação da Avenida Carlos Pereira – 
troço Estoril - Aeroporto 

 Nos últimos anos a referida zo-
na conheceu uma revolução extraordi-
nária do ponto de vista de construção 
de infra-estruturtas sobretudo habita-
cionais e estâncias turísticas. 
 O troço Aeroporto-Estoril era 
a via mais crítica da cidade da Beira, 
considerando que uma boa parte da re-
de viária da urbe conheceu já interven-
ções com vista a facilitar a circulação 
de veículos. 
 Trata-se de uma via  importan- 

 
 

tíssima da urbe, porquanto é a única 
que permite o acesso rápido do centro 
da cidade ao Aeroporto Internacional 
da Beira, e da Manga ao Hospital 
Central, no Macúti.■ (Redacão) 
 

 

   

 Beira (O Autarca) – Já estão 
em curso as obras de reabilitação da A-
venida Carlos Pereira – troço Estoril 
Aeroporto, na cidade da Beira. 
 Trata-se de uma iniciativa do 
Conselho Municipal da Beira, cuja im-
plementação resulta da devolução das 
taxas relacionadas com a exploração de 
Casino do Hotel Peackoc (China 
Town). 
 Um acordo alcançado entre a 
edilidade local e a administração do 
maior complexo hoteleiro da cidade da 
Beira permitiu que as taxas relaciona-
das com a exploração de Casino fos-
sem revertidas em serviços sociais, que 
incluem a reabilitação da Avenida Car-
los Pereira. 
 Neste momento a circulação 
rodoviária no troço Aeroporto – Estoril 
encontra-se interrompida por um pe-
ríodo de trinta dias para dar lugar a e-
xecução plena das obras de reabilitação 
da via. 
 A referida via apresentava-se 
em estado altamente avançado de de-
gradação, em parte devido a circulação 
massiva de veículos pesados transpor-
tando materiais de construção para a 
nova zona de expansão habitacional da 
cidade da Beira. 

 
  

Liga Desportiva de Sofala 
 

Contribuindo para a Promoção 
do Desporto em Sofala 

 

ADIRA JÁ 
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Conselho Constitucional nega provimento ao recurso 
interposto pela RENAMO em relação a Venâncio Mondlane 
 Maputo (O Autarca) – Defi-
nitivamente, Venâncio Mondlane que 
recentemente abandonou o MDM para 
se constituir cabeça-de-lista da Rena-
mo para o Município de Maputo está 
fora da corrida eleitoral de 10 de Outu-
bro próximo. O Conselho Constitucio-
nal deliberou através do Acórdão nº 
8/CC/2018, de 3 de Setembro, recaído 
sobre o Processo n.º 11/CC/2018 (Re-
curso Eleitoral), interposto pela Rena-
mo e o cidadão Venâncio António Bila 
Mondlane, a rejeição de provimento do 
recurso. 
 O Conselho Constitucional 
fundamenta que “analisados os pressu-
postos constitucionais da admissibili-
dade do pedido de fiscalização suces-
siva abstracta de constitucionalidade
  
 

das leis e a ilegalidade dos demais ac-
tos normativos dos órgãos do Estado, 
ressalta o da legitimidade processual 
activa, sendo que a Constituição da Re-
pública reconhece expressamente de-
terminadas entidades para desencadear 
o processo perante o Conselho Cons-
titucional”. 
 O Conselho Constitucional 
lembra que, de acordo com o comando 
normativo constitucional, apenas po-
dem solicitar ao Conselho Constitucio-
nal a declaração de inconstitucionali-
dade das leis ou de ilegalidade dos ac-
tos normativos dos órgãos do Estado a) 
o Presidente da República; b) o Pre-
sidente da Assembleia da República; c) 
um terço, pelo menos, dos deputados 
da Assembleia da República; d) o Pri-
  
 

meiro Ministro; e) o Procurador-Geral 
da República; f) o Provedor de Justiça; 
g) dois mil cidadãos.  
 “Na verdade, as sete (7) alí-
neas do n.º 2 do artigo 244 da Consti-
tuição da República indicam taxativa-
mente as entidades titulares com legiti-
midade processual activa no processo 
de fiscalização sucessiva abstracta de 
constitucionalidade e de legalidade e 
não inclui os partidos políticos, o que 
vale dizer que a Constituição não lhes 
reconhece tal prerrogativa” 
 “Em face do exposto, o Conse-
lho Constitucional nega provimento ao 
recurso interposto pelo Partido Resis-
tência Nacional Moçambicana – RE-
NAMO e o cidadão Venâncio António 
Bila Mondlane”.■ (Redacção) 
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PORTUGAL PIONEIRO na ESCRAVATURA GLOBAL   
LAGOS, ALGARVE: PRIMEIRO MERCADO DE 
ESCRAVOS AFROS NA EUROPA OCIDENTAL. 

Início em 1434 com Gil Eanes – Abolição oficial e definitiva, 
25-29 Abril de 1876, Lisboa. Efectiva em 1878. 

     Note-se de que os italianos tinham larga 
experiência de tráfico de escravos a partir do 
Mar Negro, onde se tinham instalado em Feodo-
siya (actual Crimeia), no execrável ‘negócio’ de 
‘gado humano’ de crianças eslavas, mulheres sí-
rias, judias e árabes. Os turcos eram os seus par-
ceiros ‘comerciais.’ 
    Em 1490, Marchionni tinha o monopólio 
de corso de escravos na África Ocidental, do rio 
Benin a Elmina, na Costa do Ouro, actual Gana. 
(Kraveirinya 2015, 40-41) 

 

AMÉRICAS: A PARTICIPAÇÃO DE 
JUDEUS CONVERTIDOS. 

    Os primeiros africanos raptados pelos portu-
gueses rumo ao Brasil, terão saído de Cacheu na 
Guiné-Bissau, a partir de 1502. Levados para o Bra-
sil, Antilhas (Hispaniola: Haiti-São Domingo). Ju-
deus convertidos (cristãos-novos) participariam 
nesse tráfico da Guiné-Bissau para o Brasil.      

 POPULAÇÃO EM 1816, NO BRASIL 
COLÓNIA: 3.358.500 pessoas. [Guaranis não 
terão sido contabilizados]. Livres 1.428.500 
“incluía negros e pardos forros; escravos 
1.930.000.” (Lopes e Mota 2008, 254) ■(DIA-
LOGANDO) M. Kraveirinya©  
      

2ª PARTE – RESENHA 
Lisboa - Ano de 1470: 

BANCA ITALIANA INVESTE NA 
ESCRAVATURA EM PORTUGAL. 

      Banqueiros italianos instalam-se em Lis-
boa para financiar e investir no tráfico de escra-
vos africanos. A família CAMBINI terá sido das 
primeiras. Será no seio dessa família que o jo-
vem florentino Bartolomeo di Domenico MAR-
CHIONNI se instalará até ganhar experiência 
no “negócio” de financiar o rapto de africanos 
para trabalho escravo na Europa, a princípio. 
Mais tarde, exportação escrava para as Améri-
cas. 
    A partir de 1480, Bartolomeo Marchionni 
torna-se no maior traficante de escravos africa-
nos na costa Ocidental de África, em Portugal e 
na Europa. Possuía navios e plantações de cana-
de-açúcar na ilha da Madeira.  
    Na expedição de Vasco da Gama à India 
(1498) um de seus navios de corsários terá inte-
grado a frota portuguesa. Quando o Banco 
Cambini vai à falência, em 1482, Marchionni já 
era “bem estabelecido banqueiro em Lisboa.” 
(Sherwood 2005,1) 


