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Contagem aérea da fauna bravia da Gorongosa 
desempenha papel fundamental na gestão do parque 

Parque Nacional da Gorongosa, Vasco 
Galante, postada em sua página do Fa-
cebook, é destinada aos apaixonados 
observadores de aves. Galante revela 
que "a equipa de contagem aérea da 
fauna bravia da Gorongosa avistou um 
corujão-pesqueiro-de-Pel, que está na 
lista de desejos da maioria dos obser-
vadores de aves, e um grupo de fla-
mingos-rosados, algo que não vemos 
fre-quentemente no Parque Nacional 
da Gorongosa".  
 

 No Parque Nacional da Goron- 
 

 
 

mundo.  
 Uma óptima notícia trazida ho-
je   pelo   director  de  comunicação  do 

 Beira (O Autarca) - Já termi-
nou o levantamento aéreo bienal de 
2020 da fauna bravia do Parque Nacio-
nal da Gorongosa, na província central 
de Sofala, a mais emblemática área de 
conservação moçambicana. Os dados 
ainda não estão disponíveis, mas infor-
mações preliminares anunciam o cres-
cimento vigoroso e exoberante do re-
curso faunistico na grande Gorongosa 
que acolhe um dos maiores projectos 
de  recuperação  da  vida  selvagem  no  
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Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não 
terão outra escolha senão acreditar com você.■ – Cynthia Kersey 
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gosa, a monitoria e contagem da fauna 
bravia é feita diariamente por meio de 
uma ampla rede de câmaras remotas, 
gravadores acústicos e, bienalmente, o-
corre o levantamento aéreo. 
 "A monitorização da fauna 
bravia, do clima, dos cursos de água, 
da vegetação e das queimadas do Par-
que Nacional da Gorongosa desempen-
ham um papel fundamental na gestão e 
na medição do sucesso dos nossos es-
forços de restauração" - explica Vasco 
Galante em sua outra postagem ante-
rior feita na sua página do Facebook.  
 A Gorongosa é um dos prince-
pais destinos turísticos de Moçambi-
que. É uma área riquíssima em biodi-
versidade e acolhe uma das maiores 
variedades de fauna bravia na região 
sul africana. 
 O parque está a beneficiar de 
um dos mais ambiciosos projectos de 
restauração, numa parceria público pri-
vado participada pelo Governo de Mo-
çambique e a Fundação Carr dos Esta-
dos Unidos da América.■ (Érica Cha-
bane) 
  

Corujão-pesqueiro-de-Pel, que está na lista de desejos da maioria dos observadores de aves, e 
um grupo de fla-mingos-rosados, algo que não é frequentemente visto no Parque Nacional da 

Gorongosa foram avistados pela equipa de contagem aérea da fauna bravia da Gorongosa 
 

 

  

 

Cheringoma terá área de conservação comunitária 
  Beira (O Autarca) – O distri-
to de Cheringoma, na província de So-
fala passará a contar proximamente 
com uma área de conservação comuni-
tária, com cerca de 64.300 hectares de 
terra, um corredor de fauna bravia que 
faz limite com o Parque Nacional da 
Gorongosa e com a Coutada 12. 
 A criação desta área de conser-
vação, segundo soube O Autarca, re-
sulta do debate sobre a proposta de 
criação da área de conservação Comu-
nitária de Cheringoma, com vista a as-
segurar a manutenção e a protecção 
dos valores da conservação, estéticos, 
históricos e culturais, como  também  a 

melhoria da situação sócio-económica 
das comunidades locais, através da ge-
ração de rendimentos e uso sustentável 
dos recursos naturais. 
 A mesma é destinada à conser-
vação da fauna e flora e será adminis-
trada pelas comunidades locais através 
do estabelecimento de um conselho de 
administração comunitária que irá inte-
grar os comités de gestão de recursos 
naturais. 
 O Administrador do Parque 
Nacional da Gorongosa, Pedro Muagu-
ra congratulou-se pela iniciativa, tendo 
referido que o conhecimento sobre a 
conservação  deve  ser partilhado e que  
 

a criação  da  área  de  conservação  de 
Cheringoma é de extrema importância 
por apresentar estratos de espécies en-
démicas que podem impulsionar o tu-
rismo, para alé de contribuir na protec-
ção de espécies ameaçadas que ocor-
rem naquele local. 
 Refira-se que o debate sobre a 
proposta de criação da área de Conser-
vação de Cheringoma decorreu há dias 
na cidade da Beira, e contou com a 
presença de membros do Governo Pro-
vincial de Sofala, membros dos gover-
nos distritos de Gorongosa, Cheringo-
ma e as lideraças comunitárias dos re-
feridos distritos.■ (Chabane Falume) 
 

O seu Diário Electrónico  Editado na Beira 
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DE VEZ EM QUANDO... 
 

●por Afonso Almeida Brandão 
 
E «CHEGA» DE VENTURA E TODO 
O RESTO... 
 

 

 
 

lizada). Por que não se faz a pergunta mais evidente: algu-
ma vez essas organizações PROPUSERAM ou DEFENDE-
RAM tais objecções? Eu, por exemplo, nunca condenei a 
falta de WCS públicos, limpos e bem conservados... Será 
que os prefiro imundos e mal-cheirosos?!... 
 E chega. Se os leitores --- sobretudo portugueses --
- gostam tanto desse Ventura (conhecido já pelo "cogno-
me" de «O Vígaro») --- como já uns tantos o apelidaram --
-, de argumentações falsas e ardilosas, de quem confunde 
conceitos e acções, para baralhar o pagode, divertem-se. 
Mas risquem, por favor, o meu endereço das listas de reen-
vios de imbecilidades com "e-mails" desta natureza. É que 
acabo sempre por me chatear com mais uma demonstração 
de superficialidade generalizada, que representa mais uma 
vitória da mentirofilia, mais um passo para enganar as pes-
soas, mais um empurrão para "a saloiada" aceitar um regi-
me autoritário (embora os mesmo se apressem a condenar a 
"violência" das medidas para combater uma pandemia)... 
 Deixo ficar, anexo, o Link referente ao artigo de 
Henrique Monteiro, desta vez publicado no Jornal EX-
PRESSO, na sua edição on line do passado dia 11 deste 
mês, que motivou a crónica de opinião que deixamos à con-
sideração dos nossos Leitores para que possam fazer (ou 
não!) as suas comparações. E Boa Semana para Todos.■ 
 

In: https://expresso.pt/opiniao/2020-11-11-A-proposito-de-
linhas-vermelhas-e-partidos-malditos 
 

 Cheio de imbecilidade, isso sim. Repetindo os e-
ternos argumentos sempre iguais com que os pretensos li-
berais vão tentando --- e, pelos vistos, com algum êxito --- 
confundir as pessoas. Ou alargando o conceito de Demo-
cracia ("liberal", acrescentam quase sempre). Ou recorren-
do a comparações entre coisas que não têm comparação 
possível. Ou fazendo supor que roubar uma banana é i-
gual a assaltar o Banco de Inglaterra (pelo que, logicamen-
te, deveriam merecer a mesma pena. Etc., etc., etc.. 
 E o pessoal continua "a embarcar" nestes sofismas 
"mal-amanhados", até porque é mais fácil, engolindo que 
propor «a pena de morte», uma vez que esta é igual a de-
fender a não intromissão de países estrangeiros noutros paí-
ses e semelhantes dislates. E recusar "comemorar" um mes-
mo acontecimento, sobre o qual as opiniões se dividem é 
tão grave como condenar a defesa clara de racismo, incitar 
ao ódio e acolher sem problemas fascistas condenados... 
Esta é a fase em que os que já são proto-fascistas tentam 
disfarçar os rastos da sua ideologia. 
 Ah! Longe de mim tomar a criatura por "tola".  
 É MESMO UM EXEMPLO DO TOLO, CON-
FIANTE EM QUE A IGNORÂNCIA E SUPERFICIA-
LIDADE DA GENERALIDADE DOS LEITORES 
TRANSFORMA O LUDÍBRIO EM VERDADE.   

 Como é habitual, já tinha sobrevoado o mesmíssi-
mo "discurso", com os mesmo truques, no assoldadado 
"infiltrado" no jornal PÚBLICO, de nome o J.M. Tavares 
de triste memória...   

 Um exemplo de aldrabice merdosa, mas digerível 
pelos distraídos, é "condenar" as propostas mais abjectas do 
CHEGA, para insinuar que BE e PCP nunca condenaram 
essas barbaridades. É claro que já o fizeram, precisamente a 
propósito das propostas dos "chegosos" (e mal cheiro-
sos!!!). Mas aqui há outra habilidade, escondida (muito uti-
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               morte do Stélio  Craveirinha,  neste  domingo  [11 Outubro],  vítima  de  
      doença, veio trazer à superfície uma indisfarçável hipocrisia  dos  aman- 
      tes dos holofotes que, de discurso em discurso,  vieram  nos  lembrar  da 
grandeza do seu papel, enquanto actor desportivo de relevo, como atleta e treina-
dor. 
 O nosso único OURO olímpico nas pistas do atletismo mundial foi por si lapi-
dado: Maria de Lurdes Mutola. 
 Foi preciso o Stélio adoecer para que procissões acompanhadas de cobertura(s) 
televisiva(s) nos mostrassem a(s) cara(s) daquele(s) que foram visitar o coach mori-
bundo no leito hospitalar. Nada contra os visitantes. Mas... muitos dos que o foram 
visitar, com os holofotes da mídia, o mataram na sua dignidade, porque sabiam e bem 
que o Stélio era averso a show-offs gratuitos, de ocasião. A sorte deles foi que o Sté-
lio já estava cego e não ter tido conhecimento das câmeras posicionadas a propósito 
das visitas dos mirones elitizados, pois, caso contrário, os teria mostrado o dedo mé-
dio e os mandado enfiar por onde fazem as suas necessidades maiores! 
 São as mesmas pessoas que nomeados para cargos directivos nunca consegui-
ram criar condições para que os atletas, artistas, informais, possam viver as suas vidas 
com a dignidade que qualquer outro país sério empenha-se para dar aos seus maiores 
filhos e filhas. 
 Tive a sorte, aliás, o privilégio ímpar de conviver de perto com o Stélio Cravei-
rinha, nos últimos 20 anos da sua vida, para saber que foram de um misto de memória 
e revolta contra o esquecimento e a hipocrisia. 
 Quem o conheceu de perto e tinha aversão à verdade, nunca quis partilhar 
por tempos longos da sua companhia. Que o digam certos pretensos escritores de 
Bar da Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) que se aviavam as-
sim que o primogênito do nosso poeta-mor aportasse no local. O Stélio Cravei-
rinha não tinha papas na língua. Dizia o que lhe vinha na alma, de modo des-
comprometido com os “bufos” que ele sempre notificava. Alguns na AEMO! 
 Agora que o Stélio morreu, os hossanas a sua obra estão a ser elevados na 
plenitude do zénite. Já a estas alturas não interessa recordar que o Stélio teve ne-
cessidades básicas e que para supri-las foi sujeito pela direcção de um clube em-
blemático a ser treinador físico aos 59 anos. 
 

A 
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 Os mortos, segundo reza a história, não podem mais falar. Mas testemunhamos 
nós os que ainda estamos vivos. 
 O Stélio sempre disse que as políticas desportivas deste país poderiam ser 
melhores se houvesse cultura desportiva por parte de alegados gestores incultos que 
pululam no mercado de fato e gravata. 
 O Stélio costumava abrir as portas da sua flat num certo primeiro andar do bair-
ro central, aos seus amigos, para deixar mais claro que as águas da fonte de qualquer 
nascente que a sua condição qualquerizada era resultado de toda uma vida dedicada 
ao desporto. Era como se nos apresentasse a medalha do agradecimento ao esqueci-
mento colectivo. 
 O Stélio criticava o narcotráfico impune na zona militar como uma amostra da 
decadência de um Estado falhado - não foi por acaso que estabeleceu e dirigiu um 
centro para toxicodependentes no mítico bairro da Mafalala. 
 A morte do Stélio mais do que Hossanas emanados de qualquer púlpito devem 
nos remeter a reflexão a que estão sujeitos, os que não são beneficiários dos serviços 
de previdência social. Porque chegar aos 70 anos em actividade em busca de renume-
ração para o sustento é sintomático da falha dos serviços de previdência social que 
parece beneficiar apenas a servidores públicos e privados. Temos visto muitos acto-
res, músicos, atletas em momentos de agonia a serem socorridos por caridade mo-
mentânea. 
 Só com um sistema justo, equilibrado e honesto é que poderemos ver os princi-
pais actores da construção da nossa moçambicanidade na verticalidade que merecem 
por tudo que fizeram em nome da pátria. Quem recebeu Lurdes Mutola, proibida de 
jogar a bola com os rapazes, foi Stélio Craveirinha que a lapidou e a entregou às feras 
do mundo para fazer jus ao poema do seu pai, José Craveirinha, que nos profetizou 
em ‘SIA-VUMA’ escrito em 1974.2 
{...} “E seremos viajantes por conta própria 
 jornalistas, operários com filhas também dançarinas de ballet 
 arquitectos, poetas com poemas publicados 
 compositores e campeões olímpicos, 
 SIA-VUMA!” 3                    (excerto conforme original de 1966, reeditado)   

 Certamente que na sua cerimónia fúnebre, os dirigentes incultos dirão Sia-vuma 
e fingindo perante câmeras, falarão da vida  do  Stélio  que  nunca  conheceram  farão 
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 discursos laudatórios, mas sem nunca colocarem o dedo na ferida: não sabem o que fazer 
com os cargos que dirigem. Aliás, foi o que se viu com um dirigente cultural quando Do-
mingos Honwana ficou acamado no hospital, em 2019, quando arregimentou um ministério 
para vender os CDs do cantor. Onde já se viu! 

Deixemos a memória do Stélio Craveirinha em PAZ.■ ©Luís Nhachote. 
NOTAS  
1 Imagem de perfil do autor Luís Nhachote, jornalista de investigação, com data venia in 
https://en.moz24h.co.mz/sobre 
2  Excerto poético de José Craveirinha, sob detenção, esboçado em 1966 no Hospital do Infulene, LM.  

3 José Craveirinha em ‘Karingana Ua Karingana’ 1982, p. 167 (INLD Maputo / Edições 70 Lisboa). 

 

Stélio Newton Craveirinha n. 03 Março 1950 - † 11 Outubro 2020. 
Oportunamente inseriremos aspectos inéditos do percurso deste  ser 
injustiçado que em vida pagou muito caro pelo seu apelido CRAVEIRINHA, 
porém, mantendo-se lúcido. Nos seus genes corriam sangues afros-baNto 
vaJonga, euro-Portugueses e Sefardins, e Gregos.  
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https://www.abola.pt/nnh/2020-10-12/mocambique-morreu-stelio-craveirinha-o-professor-de-lurdes-mutola/863879 
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Stélio 
Newton – o 

“rei da 
passada” 
não só no 
Atletismo, 

mas também 
nas pistas de 

dança da 
capital, partiu 

faz hoje 1 
mês e 6 

dias.  

https://rl.art.br/arquivos/7102116.pdf 
 


