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COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA 
 

Novo filme sobre a fauna bravia do Parque Nacional da 
Gorongosa estreia na TVM 

 
Quarta-feira, 16 de Dezembro de 2020 
 
Moçambique, África – Um novo filme sobre a fauna bravia com o título “Um Ano de Gorongosa” vai ser 

transmitido na TVM no próximo Domingo, dia 20 de Dezembro, às 21:30.  

 

O filme, visualmente deslumbrante, apresenta muitos dos animais mais icónicos da Gorongosa - leões, 

elefantes, mabecos - bem como muitas espécies menos conhecidas como pangolins, térmitas, formigas, 

louva-a-deus, besouros-de-esterco, rãs e, claro, algumas das aves mais famosas da Gorongosa.  

 

 
Leão no Parque Nacional da Gorongosa (Foto de Brett Kuxhausen). 

 

O filme é narrado por uma mulher local chamada Gabriela Curtiz.  A “Gaby” é natural da Vila 

Gorongosa e é a primeira guia feminina do Parque. No filme, ela conta histórias sobre a fauna bravia 

bem como perspectivas culturais sobre os animais e a natureza. 
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Gabriela Curtiz, guia do Parque e narradora do filme 
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O filme foi feito ao longo de dois anos e muitas das imagens foram criadas pelo cinematógrafo 

Moçambicano Augusto Bila, de Maputo. O “Ago” juntou-se à equipa de comunicação da Gorongosa 

como estagiário há 3 anos e tornou-se um cineasta talentoso.  

 
Augusto Bila, cineasta Moçambicano da equipa de Media da Gorongosa 

 

O objectivo do filme é mostrar a fauna bravia e a beleza do Parque Nacional da Gorongosa aos 

telespectadores Moçambicanos. Este país é abençoado com algumas das áreas protegidas mais bonitas e 

biodiversas do mundo e precisamos apreciá-las e preservá-las para as gerações futuras. 

 

“Um Ano de Gorongosa” vai para o ar no dia 20 de Dezembro às 21h30 na TVM e pode ver neste link o 

“trailer” do filme: 

https://vimeo.com/490734800 

 
Sobre o Projecto da Gorongosa 
O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) em Moçambique é talvez a maior história de restauração da vida 
selvagem em África. Em 2008, foi estabelecida uma Parceria Público-Privada de 20 anos para a gestão 
conjunta do PNG entre o Governo de Moçambique e a Fundação Carr (Projecto de Restauração da 
Gorongosa), uma organização sem fins lucrativos dos EUA. Em 2018, o Governo de Moçambique assinou 
uma prorrogação do acordo de gestão conjunta por mais 25 anos. Ao adoptar um modelo de conservação 
do século XXI para equilibrar as necessidades da fauna bravia e das pessoas. O PNG está a proteger e 
salvar esta bonita natureza selvagem, devolvendo-o ao seu devido lugar como um dos maiores parques 
nacionais da África. 
 
O PNG foi descrito como um dos mais diversos parques da Terra, cobrindo uma vasta extensão de 400.000 
hectares. Nos últimos anos, o Projecto da Gorongosa, com o apoio da Administração Nacional de Áreas de 

https://vimeo.com/490734800
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Conservação de Moçambique (ANAC), garantiu a protecção de uma população em recuperação de Leões 
neste ecossistema, reduziu com sucesso ameaças-chave e viu o Parque reconhecido como um dos "Last 
Wild Places" pela National Geographic e como um dos "World’s Greatest Places" pela TIME Magazine. 
 
Se desejar receber mais informações sobre este assunto, por favor ligue para Vasco Galante através de 
+258 82 2970010 (WhatsApp) ou envie email para vasco@gorongosa.net. 
 
Para informações de carácter genérico, por favor consulte www.gorongosa.org 
 
Pode seguir as actividades quotidianas do Parque Nacional da Gorongosa aqui: 
https://www.facebook.com/gorongosa/ 
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