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COMUNICADO DE IMPRENSA 
PARA DISTRIBUIÇÃO IMEDIATA 
 

O Parque Nacional da Gorongosa em Moçambique é o 
protagonista de dois novos filmes (e um terceiro ganhou um 

Emmy) 
 

Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020 
Moçambique, África – A emissora de televisão pública dos EUA, PBS, vai estrear dois novos 
filmes com o Parque Nacional da Gorongosa em 14 de Outubro de 2020.  
 
“Nature’s Fear Factor” conta a história da reintrodução de Mabecos (também conhecidos como 
Cães Selvagens Africanos) de volta à Gorongosa. O filme foi produzido por HHMI Tangled Bank 
Studios, um dos principais criadores de filmes científicos premiados.  
 

 
 

Filhotes de mabecos no Parque Nacional da Gorongosa (Foto de Brett Kuxhausen). 
 
“O que a Gorongosa deixa claro para o mundo é que, se lhe for dada uma oportunidade, a 
natureza é notavelmente resiliente”, disse o Presidente  do HHMI Tangled Bank Studios, Dr. 
Sean B. Carroll. “Estes cientistas estão a colocar as peças no lugar para que a natureza possa 
restaurar-se, e isso dá-nos esperança para o futuro.” 
 
Os produtores do filme descrevem a história da seguinte forma: “Para os animais do Parque 
Nacional da Gorongosa em Moçambique, o equilíbrio normal entre competição e predação foi 
alterado quando uma guerra eliminou os principais predadores. Os animais restantes não 
simplesmente cresceram em número - eles começaram a comportar-se de maneiras incomuns, 
mudando os seus territórios e padrões de alimentação típicos. Será que não são apenas as 
mortes causadas por predadores que mantêm outras populações sob controle, mas também o 
medo que eles inspiram? A NOVA juntou-se a uma equipa de cientistas enquanto reintroduziam 
mabecos na Gorongosa para descobrir se restaurar a “paisagem do medo” no Parque pode 
restaurar o equilíbrio de todo um ecossistema.” 
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Imagem fornecida por HHMI Tangled Bank Studios. 
 
O filme especial de uma hora apresenta o Veterinário Senior de Fauna Bravia da Gorongosa, 
António Paulo “Tonecas”, natural do distrito do Buzi, no centro de Moçambique. Impulsionado 
pelo amor pelos animais, formou-se em Medicina Veterinária pela Universidade Eduardo 
Mondlane em 2016. “Tonecas” actualmente co-lidera a investigação e gestão de espécies 
protegidas no Parque - leões, elefantes, pangolins, leopardos e, claro, os mabecos.  
 

 
 

“Tonecas” dá as boas-vindas a um mabeco (anestesiado) da África do Sul  
em Abril de 2018 (Foto de James Byrne). 

 
Desde a reintrodução inicial de 2 alcateias de mabecos (de 28 indivíduos), Tonecas acompanhou 
de perto o seu progresso. A população agora é de 79. Só este ano, nasceram 33 novos filhotes. 
 
O filme também apresenta Paola Bouley, Directora Adjunta de Conservação da Gorongosa, que 
dirige a recuperação de felinos e de mabecos no Parque; e o Dr. Rob Pringle, Professor 
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Associado de Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade de Princeton (EUA), um investigador 
líder nos impactos ecológicos a longo prazo da restauração na Gorongosa. 
 
Imediatamente após a estreia de "Nature’s Fear Factor", irá para o ar o Primeiro Episódio da 
série documental em três partes "The Age of Nature", produzida para a PBS e a BBC. Narrada 
pela actriz nomeada para os Óscares, Uma Thurman, a série mostrará os ecossistemas da Terra 
e como os cidadãos, cientistas e governos agem para consertar erros do passado e salvar o 
planeta. A Gorongosa será apresentada como uma história icónica e inspiradora de restauração 
e esperança.  
 
Em 21 de Setembro de 2020, outro filme com o Parque Nacional da Gorongosa ganhou um 
prémio Emmy®, o maior prémio concedido a um programa de TV nos EUA. “The Serengeti 
Rules”, baseado num livro de mesmo nome de Sean B. Carroll, também foi produzido por HHMI 
Tangled Bank Studios e transmitido pela PBS em 2019 como parte da sua longa série Nature. 
 

 
 

Imagem fornecida por HHMI Tangled Bank Studios. 
 
NATURE’S FEAR FACTOR estreia nos EUA na Quarta-feira, 14 de Outubro às 21h ET na PBS e 
estará disponível para “streaming online” e no aplicativo de vídeo PBS. 
 
https://www.pbs.org/wgbh/nova/video/natures-fear-factor/ 
 
A série “The Age of Nature” será transmitida às Quartas-feiras de 14 a 28 de Outubro às 22h ET 
na PBS.  
 
https://www.pbs.org/show/age-nature/ 
 
 
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 
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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 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. 
 
Todas estas colaborações cinematográficas ajudam o objectivo da Gorongosa de partilhar esta 
história inspiradora de resiliência e renascimento com o mundo.  
 
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 /  
https://www.gorongosacoffee.com 
 
Pode seguir as actividades quotidianas do Parque Nacional da Gorongosa aqui: 
https://www.facebook.com/gorongosa/ 
 
 


