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Parque Nacional da Gorongosa celebra excelência 
 

  Chitengo (O Autarca) – Hoje 
é um dia especial para o Parque Nacio-
nal da Gorongosa (PNG), na província 
moçambicana de Sofala. Celebra hoje 
55 anos desde que foi decretado parque 
em 1964, deixando para trás a história 
da Gorongosa iniciada em 1920 quan-
do passou a ser considerada uma reser-
va de caça para os administradores da 
antiga majestática Companhia de Mo-
çambique e seus visitantes. Um percur-
so do parque recorado pelo colunista 
João de Sousa na sua habitual rubrica 
“Uma Data na História”, para ler na úl-
tima página da presente edição. 
 

 Entretanto, numa entrevista o-
casional ao O Autarca, o Administra-
dor do Parque Nacional da  Gorongosa, 
 

 
 Pedro Muagura, declara que a área de 

conservação mais emblemática do  país   
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Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela 
desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade e na desgraça, a 
qualidade – autor anónimo 
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está actualmente no nível excelente e 
destaca que apesar de o início da época 
turística 2019 ter sido retardado pelo 
ciclone Idai, as perspectivas este ano 
continuarão a ser boas considerando 
que o parque explora outras áreas im-
portantes. “É o caso das áreas de pro-
moção do desenvolvimento humano, 
produtos naturais, serviços científicos e 
conservação que inclui a fiscalização, 
onde esperamos continuar a alcançar 
vários sucessos” – Pedro Muagura, 
Administrador do PNG. 
 O nível excelente da Gorongo-
sa é igualmente testemunhado pelos 
seus visitantes. Eliseu de Sousa, Advo-
gado moçambicano residente na cidade 
da Beira, visitou a dias o Parque Na-
cional da Gorongosa e relata a impres-
são que teve: “Estou estupefactamente 
maravilhado com o cenário que encon-
trei aqui na Gorongosa. É a Primeirís-
sima vez que cá estou, uma estreia ab-
soluta, e achei esse lugar muito fantás-
tico. Tem uma acomodação a altura, 
tem actividades extras também muito 
interessantes. Está valer a pena o in-
vestimento e espero que isso continue 
para o melhor. Recomendo, desde já, 
aos demais, para que venham à Goron-
gosa, visitem o parque e desfrutem este 
lugar de referência para o lazer, entre-
tenimento e relaxamento. 
 A Gorongosa é categoricamen-
te um destino obrigatório para quem 
gosta e admira a natureza no seu estado 
mais genuino. A Gorongosa destaca-se 
pela sua rica fauna bravia constituída 
por variedade de espécies animais que 
oferecem uma apreciação e aprendiza- 
gem incríveis. As suas magníficas pai-
sagens, no final do Grande Vale do 
Rift Africano, que contemplam o ex-
traordinário Lago Urema, imensa rede 
de rios, vastas planícies, savanas e flo- 
restas; e ainda a grande Serra da Go-
rongosa repleta de florestas tropicais e 
cascatas   de  água  cristalina  –  preen- 

 
 

Pedro Muagura, Administrador do Parque Nacional da Gorongosa 

 
O Advogado Eliseu de Sousa (a esquerda) na companhia do empresário beirense Perdigão 

Júnior, no recinto do Restaurante Chikalango, no acampamento de Chitengo (PNG) 

chem todos requisitos para oferta do 
melhor turismo em Moçambique. 
 No Parque Nacional da Goron- 

gosa, onde o turista encontra uma aco-
modação e serviços de restaurante a al-
tura, pode-se a partir do  acampamento 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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de Chitengo realizar actividades de sa-
fari de jipe, de barco e canoa (depen-
dendo da época), de bicicleta e a pé. O 
safari de jipe é o mais tradicional e que 
tem atraído mais praticantes (nacionais 
e estrangeiros), que permite com maior 
facilidade alcançar a imensa diversida-
de de habitats, animais selvagens e a-
ves magnificantes. Num passeio de três 
horas, que inclui um coktail numa i-
mensa planicie com vista invejável do 
pôr do sol (nas tardes) e emergir do sol 
(de manhã), é suficiente para avistar le-
ões, manadas de elefantes, búfalos, hi-
popótamos, antílopes, antropoides, a-
ves e crocodilos. 
 O Administrador do Parque 
Nacional da Gorongosa, na sua susten-
tação sobre o nível de excelência que a 
mais emblemática área de conservação 
moçambicana apresenta actualmente, 
recuou no tempo para lembrar que 
“quando conheci o parque, a sensivel-
mente 15 anos atrás, levavamos uma 
semana para vermos um elefante, fica-
vamos meio-dia para vermos um maca-
co, passavamos dois dias para vermos 
uma piva... conheci o parque quando 
eu era professor no Instituto Agrário de 
Chimoio e eu acompanhava os estu-
dantes para trabalhos práticos e recor-
do-me que várias vezes acampavamos 
aqui e ficavamos as vezes um mês sem 
ver um único leão. Mas, de lá para cá, 
posso dizer que pivas são essas que es-
tamos a ver aqui a nossa frente, maca-
cos são esses que estão a passear tran-
quilamente a nossa volta, o elefante a-
penas precisamos entrar e dependendo 
do período do dia podemos deparar 
com centenas de elefantes em meia ho- 
ra, o leão podemos levar uma hora para 
encontrar”. 
 Pedro Muagura, um especialis- 
 

 
 

No Parque Nacional da Gorongosa os visitantes tem o privilégio de praticar várias 
modalidades turísticas, de entre safari de jipe, de barco e canoa, de bicicleta e a pé 

  
Na Gorongosa, os turistas podem avistar leões e elefantes em menos de meia hora de safari  

 Refira-se que o Parque Nacio-
nal da Gorongosa, considerado um dos 
maiores exemplos mundiais de recupe-
ração da vida selvagem, está a benefi-
ciar de um projecto de restauração que 
conta com o patrocínio da Fundação 
Car, do multimilionário norte america-
no Grag Car.■ (Falume Chabane) 

ta em conservação, salientou que o es-
tágio do parque será muito mais exce-
lente quando tiver sido completado o 
próprio restauro, tendo se referido da 
ausência ainda de algumas espécies 
que já foram importantes no parque a 
exemplo de rinocerontes que a muito 
deixaram de existir. 
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Correspondênci@ Electrónic@ 
 

Por: Augusto Macedo Pinto  

António Guterres, Secretário Geral das 
Nações Unidas em Sofala 
 Falar de uma personagem tão importante como Gu-
terres, acredito que é um grande atrevimento da minha par-
te. Vou ser atrevido, desculpem-me.   

 Convivi de forma mais próxima nos tempos idos de 
1998, a quando da visita de António Guterres então Primei-
ro-Ministro de Portugal e eu na altura Cônsul Geral Hono-
rário de Moçambique no Porto e Zona Norte de Portugal e 
ele me convidou para integrar a comitiva da sua visita ofi-
cial a Moçambique. Claro que esta iniciativa teve o apoio 
do então Embaixador de Moçambique em Portugal, Pedro 
Comissário.   

 O que mais me entusiasmou na visita de Guterres a 
Moçambique foi ter incluido no seu programa, a visita ofi-
cial à cidade da Beira, pois saindo da prática habitual dos 
governantes estrangeiros circunscreverem as suas desloca-
ções a Moçambique, só a Maputo. Tal entusiasmo da minha 
parte, fui tão extrovertido que membros da comitiva houve 
que me disseram “OH DR MACEDO PINTO, estamos 
muito curiosos de ir conhecer a sua Beira, pois está muito 
entusiasmado com a deslocação à Beira”. “O que se passará 
na Beira? O que tem a Beira?”, diziam eles, os outros mem-
bros da comitiva.   

 Momentos que se viveram na Beira durante a visita 
de António Guterres e a sua comitiva em Outubro de 1998, 
foi ele que anunciou aos presentes aqui na Beira e numa re- 
cepção nas instalações do Centro Recreativo  do  Banco  de 

Moçambique, nas Palmeiras, que José Saramago tinha gan-
ho o Prémio Nobel da Literatura, o primeiro português a al-
cançar tal feito. Um episódio relatado na REVISTA ES-
TANTE a propósito aqui transcrito, dada a sua relevância: 
“Quinta-feira, 8 de Outubro de 1998. No Aeroporto de 
Frankfurt, ao final da manhã, um homem aguarda sozinho a 
hora de embarcar no avião que o conduzirá a Madrid e, 
posteriormente, à ilha espanhola de Lanzarote. Acaba de 
deixar a Feira do Livro local e está pronto para voltar a ca-
sa. Não lhe passa pela cabeça que está a ser procurado. 
 “Senhor José Saramago”, chama uma voz de mu-
lher pelo altifalante na sala de embarque. O sobressalto le-
va a que uma hospedeira se aproxime: “É o senhor?” E 
continua: “É que está aqui uma jornalista que quer falar 
consigo. O senhor ganhou o prémio Nobel!” 
 As grandes novidades da vida chegam-nos muitas 
vezes nas ocasiões mais triviais. E é assim, sem protocolos 
ou formalidades, que José Saramago recebe a notícia de 
que é o primeiro escritor de língua portuguesa a vencer o 
prestigiante Nobel da Literatura. A Academia Sueca elogia-
lhe as “parábolas portadoras de imaginação, compaixão e i-
ronia” com que torna “constantemente compreensível uma 
realidade fugidia”. 
 Mas não é nisso que pensa. É em Pilar del Río, a 
mulher. Sente-se triste por não estar com ela naquele mo-
mento. E dá-se conta, como há de recordar depois, que “a 
alegria, se se está sozinho, é nada”. 
 ....Enquanto caminha, resmunga para si próprio: 
“Tenho o Nobel, e o quê?”■ 
 

 

Presidente do TS tomou posse esta manhã  

 

 Maputo (O Autarca) – O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, conferiu posse na 
manhã desta terça-feira (23JUL19), a Adelino Manuel Muchanga, reconduzido em Maio último ao 
cargo de Presidente do Tribunal Supremo (PTS). 
 Nascido no dia 15 de Janeiro de 1974, no distrito de Chibabava, sul da província central de 
Sofala, Adelino Muchanga foi conduzido à Presidência do Tribunal Supremo, em substituição de 
Mário Mangaze, em 2014, na época da governação do antigo Presidente da República Armando 
Guebuza. Antes, de 2010 à 2014, exerceu os cargos de Juiz Conselheiro e Vice-Presidente do 
Tribunal Supremo. 
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Puma Energy promove campanha de combate às 
drogas nas escolas 
 Maputo (O Autarca) – Puma 
Energy e o Projecto Associação Mãos 
Livres das Drogas (ASSOMALD) jun-
tam-se no combate ao consumo de dro- 
gas no país. Para o efeito, ambos, pro-
moveram semana passada, na Escola 
Secundária Maria Ana Mógas, na cida-
de da Matola, um debate visando a 
consciencialização e sensibilização  so- 

bre as consequências do consumo de 
drogas, junto da camada estudantil.    

 Falando aos estudantes, o pa-
lestrante Alberto Balate, contou sobre 
a sua experiência no mundo das drogas 
como forma de desencorajar o consu-
mo de drogas. “Entrei no mundo das 
drogas por más influências, por isso 
sugiro aos jovens que selecionem as a- 
mizades, para que não cometam o mes-
mo erro” – aconselhou o Palestrante. 

 

  
 O autor do livro intitulado “Ex 
drogado me confesso”, apelou aos es-
tudantes a não seguir por esse camin-
ho, sob o risco de verem as suas vidas 
destruídas pelas drogas. “Por causa das 
drogas a minha relação familiar ficou 
comprometida, tornei-me um jovem re-
belde, que era capaz de fazer tudo para 
sustentar o meu vício, dessa forma per-
di o respeito de familiares e amigos” – 
referenciou. 
 Para a Puma Energy, o apoio a 
este projecto visa contribuir para a 
criação de uma sociedade sã e livre das 
drogas. “As drogas constituem um dos 
maiores problemas para a juventude 
actual, por esta razão a Puma Energy, 
decidiu apoiar a Associação Mãos Li-
vres das Drogas (ASSOMALD), ga-
rantindo todo suporte logístico para a 
realização dos debates de sensibiliza-
ção da camada juvenil e acções seme-
lhantes serão levadas à cabo em outras 
escolas da província de Maputo” – Re-
presentante da Puma Energy. 
 Segundo o relatório das Na-
ções Unidas de 2019, cerca de 35 mi-
lhões de pessoas sofrem de transtornos 
por uso de drogas em todo o mundo e 
apenas uma em cada sete pessoas rece-
be tratamento.■ (R)  
 

 

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/ 
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Uma Data na História 
 

Por: João de Sousa 

23 de Julho de 1964 ... Reserva da 
Gorongosa passa a designar-se Parque Nacional  

 

 O acto oficial com vista a proteger a região de Go-
rongosa apareceu pela primeira vez em 1920, quando a 
Companhia de Moçambique ordenou que 1.000 quilóme-
tros quadrados fossem conservados como uma reserva de 
caça para os administradores da companhia e seus visitan-
tes. A Companhia controlava toda a região central de Mo-
çambique entre 1891 e 1940, tendo sido esta área concedi-
da pelo Governo de Portugal. 
  Em 1935, José Henriques Coimbra foi designado 
administrador e José Ferreira tornou-se no primeiro guia tu-
rístico. Naquele mesmo ano, a Companhia de Moçambique 
alargou o espaço da Reserva para uma área de 3200 quiló-
metros quadrados para proteger o habitat de Inhalas e Rino-
cerontes pretos, ambos troféus de caça muito apreciados. 
  Em 1940, a Reserva já se tornara bastante famosa, 
uma nova administração e um campo turístico foram cons- 
truídos nas planícies perto do Rio Mussicadzi. Infelizmente 
este sítio teve que ser abandonado dois anos mais tarde, de- 
vido a grandes cheias na época das chuvas. Os leões toma-
ram conta das construções abandonadas e o lugar tornou-se 
num grande atractivo turístico por muitos anos, conhecido 
com o nome de Casa de Leões. 
 

  
  

 
  Depois do término do contrato da Companhia de 
Moçambique, a gestão da Reserva passou para as mãos do 
governo colonial. Alfredo Rodrigues tomou os primeiros 
passos oficiais com o objectivo de banir as caçadas e de es-
tabelecer um negócio turístico viável. 
 Em 1951 começaram outras construções de uma 
nova administração e acomodações no Chitengo, incluindo 
um restaurante e um bar. Até aos finais de 1950 mais de 
6000 turistas visitavam anualmente a Reserva e o governo 
colonial tinha atribuído a primeira concessão de turismo no 
Parque. Em 1955, a campanha dos criadores produziu fru-
tos quando a Divisão dos Serviços de Veterinária assumiu a 
responsabilidade da gestão da fauna bravia em Moçambi-
que. 
  No dia 23 de Julho de 1964 o governo português 
decretou a Reserva como Parque Nacional.■ 

 

Fonte: wikipedia 

AAB homologa criação da Comissão 
Autarquica de Avaliação dos Prédios 
Urbanos 
 Beira (O Autar-
ca) – Reunida na manhã 
desta terça-feira (23JUL 
19), a Assembleia Autár-
quica da Beira (AAB) a-
provou, por unanimidade, 
a proposta de homologa-
ção da Comissão Autar-
quica   de   Avaliação   dos 

Prédios Urbanos. 
 

 Ainda esta manhã, 
a Assembleia Autárquica 
da Beira aprovou, já por 
maioria absoluta (MDM e 
Renamo), a Primeira Revi-
são do Orçamento Munici-
pal 2019. A bancada da 
Frelimo votou contra a a-
provação da revisão.■  
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