
CIRCULAR AOS AMIGOS DA GORONGOSA 

ASSUNTO:  Próximo almoço-convívio do GAG, a ter lugar dia 2 de Março do corrente ano, em  Lisboa. 

Caros Amigos, 

O Grupo de Amigos da Gorongosa  (GAG) , formado  por um pequeno grupo de Amigos que a partir de 2007 

acompanharam  com regularidade as mostras anuais do Parque Nacional da Gorongosa na Bolsa de Turismo de 

Lisboa (BTL), alcançou, no ano transato,  uma considerável expressão ao reunir, no almoço-convívio de 4 de Março, 

mais de três dezenas de Amigos, todos eles admiradores do famoso santuário da vida bravia de Moçambique e, 

alguns mesmo, seus  antigos colaboradores. 

O entusiasmo crescente que se tem verificado por parte  dos elementos presentes nos convívios anuais  do GAG  e, 

também,  de muitas outras pessoas que apoiam esta iniciativa e a ela desejam aderir,  levou  a criar-se um núcleo 

coordenador que tem como função dinamizar as iniciativas e os objetivos do GAG. Este núcleo é constituído por seis 

voluntários cujos nomes e fotos aqui se incluem. Eles contarão, brevemente, no Blog do GAG (rúbrica “Histórias da 

Gorongosa”),  a razão por que fazem parte deste Grupo. São histórias muito interessantes que desde já convidamos 

todos os Amigos a ler e, também, a escrever as suas próprias histórias relacionadas com a Gorongosa,  para 

igualmente serem publicadas no mesmo Blog. 

   
Maria José Coimbra Graça Moreira António Jorge (TóJó) 

   

   
José Canelas Fernando Gil Celestino Gonçalves 

 

As primeiras tarefas destes coordenadores  constituíram na elaboração do Perfil e Objetivos do GAG e a sua 

publicação no Blog e na página no Facebook,  instrumentos estes que foram criados em Dezembro findo, cujos links  

se seguem : 



 

Link do Blog: http://amigosdagorongosa.blogspot.pt/ 

 

Link da Página do Facebook:  http://www.facebook.com/groups/amigosdagorongosa/?fref=ts 

 

 

Link da página de acompanhamento do blog: http://sofalaonline.com/GAG.html 

Outras  tarefas  vão seguir-se, como seja manter ativos estes  dois importantes meios de comunicação de forma a 

serem os polos de encontro e de troca de impressões entre os Amigos da Gorongosa e, também, instrumentos 

mobilizadores de muitos mais  aderentes ao GAG. Por outro lado e tal como assumimos no nosso perfil e objetivos, 

serão, ainda, as ferramentas ideais para  divulgar a Gorongosa  e com ela nos relacionarmos cada vez mais, com a 

sua história e com os progressos que ali vão sendo alcançados. Neste aspeto,  contamos já com a colaboração do 

nosso compatriota Vasco Galante, um dos principais quadros do Projeto de Restauração do PNG e, também ele, co-

fundador e membro do GAG. 



Para  já, os coordenadores estão a organizar o próximo almoço-convívio, que foi acordado para o dia 2 de Março 

(sábado), véspera do encerramento da BTL /2013. Estamos empenhados em que este almoço seja ainda melhor que 

o do ano passado, nomeadamente: a)- que tenha mais participantes;  b)- que seja realizado num restaurante 

integrado no complexo do Parque das Nações, o mais perto possível da FIL onde decorrerá a BTL; c)-  que o 

restaurante  tenha uma sala onde possamos conviver sem perturbar ou ser perturbado por pessoas estranhas ao 

GAG; d)- que o menu principal seja  do agrado de todos e com alternativas para pessoas eventualmente 

impossibilitadas de nele alinhar; e)- que o custo do almoço, incluindo bebidas,  tenha um preço ajustado 

antecipadamente, etc. 

Contamos transmitir aos Amigos, antes de  15 de Fevereiro próximo, os dados aqui em falta (local do almoço, menu 

e custo por pessoa) relativos ao almoço-convívio, os quais só serão obtidos após confirmação do número de 

participantes. 

Todos os Amigos que desejarem participar no mencionado almoço, solicitamos que façam a sua inscrição, se possível 

até dia 10 de Fevereiro,  através deste e_Mail,  por mensagem inserida na página do GAG no Facebook, ou, ainda, 

pelos telefones dos coordenadores: 918691611 (C. Gonçalves), 962595102 (F. Gil), 968012479 (J. Canelas), 

925376291 (A. Jorge), 968063741 G. Moreira) e 962555350 (M.J.Coimbra). 

Entretanto, o GAG, através do núcleo coordenador,  convidou  para o próximo almoço-convívio, o senhor 

Embaixador de Moçambique em Portugal, o senhor Greg Carr, principal responsável pela restauração do PNG e o 

Vice-presidente do Grupo Visabeira, Dr. Paulo Varela. 

Desejamos, por último, solicitar a todos os Amigos que receberem esta Circular, que transmitam a mesma às pessoas 

das suas relações, sobretudo àquelas que, tal como nós, gostam de Moçambique e do seu maravilhoso Parque da 

Gorongosa, o mais belo santuário da vida bravia de África, que recordamos com revigorada paixão justamente 

porque está a ser bem dirigido e restaurado! 

Saudações amigas dos membros do núcleo coordenador do GAG! 

 

14 de Janeiro de 2013 

 

 

 


