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Pedro Muagura, o Admi-
nistrador do Parque Nacio-
nal da Gorongosa, Pedro 
Muagura, foi, na pretérita 
semana, reconhecido pu-
blicamente, em Kigali, na 
República do Ruanda, no 
decurso do Congresso de 
Áreas Protegidas, como ven-
cedor do prestigiado pré-
mio “Kenton R. Miller para 
Inovação em Parques Nacio-
nais e Sustentabilidade de 
Áreas Protegidas”.
O prémio foi atribuído há 
dois anos pela União Inter-
nacional para a Conserva-
ção da Natureza (IUCN) e 
pela Comissão Mundial de 
Áreas Protegidas (WCPA...

páG 2 Pedro Muagura

Pedro Muagura reconhecido 
publicamente em Kigali
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Pedro Muagura reconhecido publicamente em Kigali

trabalho excepcional por ele 
desenvolvido. 
O prémio foi entregue a Mu-
agura perante centenas de 
ambientalistas e foi eufo-
ricamente aclamado pelos 
presentes no evento, em re-
presentação de 50 países de 
todos o mundo.
Confrontado no seu dia-a-
-dia, com o dilema de des-
matamento contínuo, perda 
de biodiversidade e a luta 
pela subsistência dos agri-
cultores locais após uma 
devastadora guerra civil 
que durou 16 anos em Mo-
çambique opondo, Muagura 
teve a ideia de cultivar café 
nas encostas das montanhas 
desmatadas que em algum 
momento serviram de base 
principal do movimento re-
belde armado que combatia 
o Governo estabelecido em 
Maputo.    
Hoje, as encostas da Serra 
da Gorongosa estão paula-
tinamente ficando cober-
tas com um impressionante 
manto verdejante, graças ao 
emprenho deste engenheiro 
agrônomo nascido e resi-

Pedro Muagura, o Adminis-
trador do Parque Nacional da 
Gorongosa, Pedro Muagura, 
foi, na pretérita semana, re-
conhecido publicamente, em 
Kigali, na República do Ruan-
da, no decurso do Congresso 
de Áreas Protegidas, como 
vencedor do prestigiado pré-
mio “Kenton R. Miller para 
Inovação em Parques Nacio-
nais e Sustentabilidade de 
Áreas Protegidas”.
O prémio foi atribuído há 
dois anos pela União Inter-
nacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN) e pela 
Comissão Mundial de Áreas 
Protegidas (WCPA) na Suíça 
a este homem dedicado de 
uma humildade e simplicida-
de em vias de extinção. 
Líder de um projecto que ini-
cialmente foi visto com ele-
vado cepticismo por muitos, 
mas que hoje arrasta segui-
dores e promete réplicas em 
muitas regiões de Moçambi-
que e não só, Pedro Muagu-
ra, participou no Congresso 
Africano das Áreas Protegi-
das como convidado especial 
a em reconhecimento pelo 

as suas necessidades e de-
monstrar que os benefícios 
da restauração superariam 
os ganhos de curto prazo da 
agricultura de corte e quei-
mada. 
Hoje o projecto do café da 
Gorongosa é um inegável su-
cesso e está a ocupar perto 
de meio milhar de pessoas 
de quase todos os extractos 
sociais e níveis académicos, 
até iletrados, na sua maioria 
habitantes da zona tampão 
do parque Nacional da Go-
rongosa (PNG).
Muagura teve também a 
perspectiva do género, ga-
rantindo que as mulheres 
tivessem autonomia para 
contribuir com os viveiros 
de mudas e árvores recém-
-plantadas. 
Actualmente, a população 
da Serra da Gorongosa plan-
ta cerca de 200.000 árvores 
de café por ano, juntamente 
com 50.000 árvores da flo-
resta tropical, e as mulheres 
representam 50% dos pe-
quenos agricultores.
O Congresso de Áreas Pro-
tegidas foi organizado pela 
União Internacional para a 
Conservação da Natureza 
(IUCN) e contou com o apoio 
dos Governos africanos e or-
ganizações internacionais li-
gadas a conservação de Bio-
diversidade.
A delegação moçambica-
na ao Congresso Africano das 
Áreas Protegidas -APAC - é 
Chefiada por Celmira da Sil-
va, Directora Geral da ANAC 
e  integra quadros do Minis-
tério da Terra e Ambiente, 
e em particular da Adminis-
tração Nacional das Áreas de 
Conservação (ANAC).

dente no Centro de Moçam-
bique e dono de um sorriso 
cativante.
Ele propôs que o café fosse 
cultivado à sombra de árvo-
res nativas replantadas, dan-
do uma renda à população 
local e, ao mesmo tempo, 
restaurando a floresta. 
Na altura, a ideia de Pedro 
Muagura não foi compreen-
dida pelos  colegas da equi-
pa. 
“Cantávamos todos os dias 
para reflorestar, plantar as 
espécies de flora nativas 
que estavam em desapare-
cimento, as pessoas planta-
vam, mas o volume das pes-
soas que percebiam o que é 
que estava a acontecer e o 
que devíamos fazer era me-
nor, mas pensando na parte 
de benefícios econômicos, 
que deve ser um benefício 
imediato”, desabafa Muagu-
ra.
Por acreditar no poder trans-
formativo da iniciativa nas 
Comunidades, Pedro Mua-
gura perseverou e continuou 
focado em provar que a sua 
visão ganharia espaço, ape-
sar de não ter sido registada 
experiência de cultivo de 
café na zona da Gorongosa, 
ou mesmo em muitas partes 
de Moçambique.  
Firme no seu desígnio, Mu-
agura reuniu mudas de café 
e plantou. Dois anos e meio 
depois, colheu os frutos de 
Café e levou a Reunião de 
Coordenação do Parque e 
apresentou o resultado.   A 
sua iniciativa foi aceite o 
Projecto financiado pelo 
Parque e Parceiros. 
Pedro Muagura  trabalhou 
em estreita colaboração com 
a comunidade auscultando 

Firme no seu desígnio, Muagura reuniu mudas de café e plantou. Dois anos e meio depois, 
colheu os frutos de Café e levou a Reunião de Coordenação do Parque e apresentou o 
resultado.  A sua iniciativa foi aceite o Projecto financiado pelo Parque e Parceiros
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No total, cerca 
de 62 mil pessoas, 
quase a totalidade 

da população, 
abandonaram a vila 

costeira devido 
ao conflito nos 
últimos quatro 

anos, com destaque 
para as fugas 
em massa que 

ocorreram após 
a intensificação 

das ações rebeldes 
em Junho de 2020

Regresso a Mocímboa da 
Praia deve ser gradual e 
sob orientações do Governo

O secretário permanente de 
Mocímboa da Praia apela a 
população para que aguarde 
pelas orientações do Gover-
no para regressar à região, 
lembrando que o terrorismo 
ainda não foi erradicado na 
província moçambicana de 
Cabo Delgado.
“As pessoas estão a regres-
sar e nós achamos que, se 
calhar, elas não estão a per-
ceber as nossas mensagens, 

apelando para que esperem 
mais um pouco”, disse João 
Saraiva, secretário perma-
nente do distrito de Mocím-
boa da Praia.
Mocímboa da Praia foi o 
distrito em que grupos ar-
mados protagonizaram o 
seu primeiro ataque no dia 
05 de Outubro de 2017, 
tendo a sua vila sede sido, 
por muito tempo, descrita 
como a “base” dos rebel-
des.
Após mais de um ano nas 
“mãos” de rebeldes, Mocím-
boa da Praia foi saqueada e 
quase todas as infraestrutu-
ras públicas e privadas fo-
ram destruídas, bem como 
os sistemas de energia, 
água, comunicações e hos-
pitais.
No total, cerca de 62 mil 
pessoas, quase a totalidade 
da população, abandona-
ram a vila costeira devido ao 
conflito nos últimos quatro 
anos, com destaque para as 
fugas em massa que ocor-
reram após a intensificação 
das ações rebeldes em Ju-
nho de 2020.
Para o secretário permanen-
te daquele distrito, apesar 
da região ter sido recupe-

redactor

rada pelas forças governa-
mentais, o regresso da po-
pulação deve ser gradual e 
sob orientações do Gover-
no, que continua a envidar 
esforços para a reabilitação 
de infraestruturas básicas e 
a garantia da segurança do 
local, na medida em que o 
terrorismo ainda não foi er-
radicado em Cabo Delgado.                                         
“Precisamos de um pouco 
de paciência por parte da 
população”, frisou o secre-
tário permanente do distri-
to.
Mocímboa da Praia está si-
tuada a 70 quilómetros a Sul 
da área de construção do 
projecto de exploração de 
gás natural conduzido por 
várias petrolíferas interna-
cionais e liderado pela Total.
A província de Cabo Delga-
do é rica em gás natural, mas 
aterrorizada desde 2017 
por rebeldes armados, sen-

do alguns ataques reclama-
dos pelo grupo extremista 
Estado Islâmico.
Há cerca de 800 mil deslo-
cados internos devido ao 
conflito, de acordo com a 
Organização Internacional 
das Migrações (OIM), e cerca 
de 4.000 mortes, segundo o 
projecto de registo de con-
flitos ACLED.
Desde Julho de 2021, uma 
ofensiva das tropas gover-
namentais com o apoio do 
Ruanda a que se juntou 
depois a Comunidade de 
Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC) permi-
tiu recuperar zonas onde 
havia presença de rebel-
des, incluindo Mocímboa 
da Praia, mas a fuga des-
tes tem provocado novos 
ataques noutros distritos 
usados como passagem ou 
refúgio.
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“Talibã” do ANC vence 
“Ankole” em KZN

O Congresso Nacional Afri-
cano (ANC), governante na 
África do Sul, desde 1994, 

está em tempo de contagem 
de armas e munições para 
a “batalha final” interna de 
Dezembro e a ala de Jacob 
Gedleyihlekisa Zuma ganhou 
vantagem no passado fim-de-
-semana num confronto em 
KwaZulu-Natal (KZN), com 
os “Talibã” a vencerem os 
“Ankole” de Matamela Cyril 
Ramaphosa.
Efectivamente, Sboniso 
Duma, que liderava o grupo 
denominado “Talibã” é o novo 
número 1 do ANC, em KZN, de-
pois de derrotar a lista “Anko-
le”, liderada por Sihle Zikala-
la, actual Primer da terra natal 
de Zuma e tido como rosto do 
grupo pró-Ramaphosa. 
Sboniso Duma obteve 930 
votos contra 665 de Sih-
le Zikalala facto que já tem 
promessa de uma “festa de 
arromba” em Nkandla, resi-
dência oficial de Zuma.
A vice-presidência do ANC, 
em KZN, também ficou com 
o grupo próximo de Jacob 
Zuma, ao ser eleito Bheki 
Mtolo, que venceu a concor-
rência de Mdumiseni Ntuli. A 
facção “Talibã” acabou fican-
do com cinco dos seis assen-
tos do comité provincial.
Chegou a haver dúvidas se 
Ramaphosa iria ou não fechar 
a conferência provincial de 
KwaZulu-Natal, até porque 
na sala onde decorria a reu-
nião cantava-se “Uenzeyini 
Zuma”, que numa tradução 

KwaZulu-Natal 
sempre mostrou 
uma liderança 

forte em várias 
questões que 

afectam nossa 
organização como 

um todo. Vocês 
sempre foram 

líderes em mostrar 
um caminho para o 
futuro que nossa 
organização deve 
seguir. Então, eu 

diria que devemos 
sair desta 

conferência, 
com um programa 

claro e um 
compromisso para 

melhorar a 
vida de nosso 
povo aqui em 

KwaZulu-Natal 
- Matamela Cyril 

Ramaphosa

livre significa o que fez Zuma 
[para ser perseguido e preso, 
para responder a vários pro-
cessos judiciais].
Na sala também foi ouvida 
uma canção intitulada “Phu-
ma Sihle”, o mesmo que saia 
Sihle, numa referência ao 
actual Primer de KZN, agora 
próximo de Cyril Ramaphosa. 
Tudo leva a crer que nas elei-
ções gerais de 2024, Sihle 
Zikalala não vai liderar o ANC 
nos pleitos provinciais.
A informação da indisponibili-
dade de Ramaphosa de encer-
rar a conferência de KZN até 
foi festejada pelos próximos 
de Zuma, que exibiram carta-
zes onde se podia ler “Arrest 
Ramaphosa”, ou seja pren-
dam Ramaphosa, uma mensa-
gem claramente relacionada 
com o chamado “farmagate” .
A filha do ex-presidente Ja-
cob Zuma, Duduzile, recor-
reu ao Twitter para felicitar 
a nova liderança do ANC na 
província de KwaZulu-Natal, 
ao escrever: “Posso confirmar 
que daremos as boas-vindas 
à liderança recém-eleita 
em Nkandla [casa de Jacob 
Zuma] quando a poeira bai-
xar após a conferência”.
Depois de muita confusão 
que se instalou, Cyril Rama-
phosa, na qualidade de Pre-
sidente do ANC [apoiantes 
de Zuma entoavam canções 
a seu favor quando o actu-
al estadista ao local da reu-
nião], acabou discursando no 
encerramento da conferência 
provincial, onde comprome-
teu-se a trabalhar com a nova 
liderança e voltou a apelar 
para a união e renovação do 
partido. 
“KwaZulu-Natal sempre mos-
trou uma liderança forte em 

várias questões que afectam 
nossa organização como um 
todo. Vocês sempre foram 
líderes em mostrar um cami-
nho para o futuro que nossa 
organização deve seguir. En-
tão, eu diria que devemos sair 
desta conferência, com um 
programa claro e um compro-
misso para melhorar a vida de 
nosso povo aqui em KwaZulu-
-Natal”, disse Ramaphosa.
O Presidente do ANC disse 
também que concorda com a 
proposta dos parceiros [Parti-
do Comunista e COSATU] de 
que a África do Sul deve re-
alizar uma conferência para 
analisar a situação económi-
ca. 
“Isto vai nos dar a oportu-
nidade de examinarmos, de 
forma exaustiva, a nossa eco-
nómica e encontrar as razões 
de nos últimos 28 anos a nos-
sa economia não ter criado 
oportunidades de emprego 
como era suposto. Nesses 
28 anos só tivemos dois ou 
três anos em que tivemos um 
crescimento económico na 
ordem de 5%, nos restantes 
estivemos abaixo” vincou Ra-
maphosa.
Na semana passada, o antigo 
Presidente sul-africano, Tha-
bo Mbeki, criticou o governo 
de Ramaphosa por não ter um 
plano concreto de resolver os 
principais problemas do pais 
e alertou que “a África do Sul 
pode explodir” à semelhança 
do que aconteceu nas prima-
veras árabes.
Ramaphosa diz que estão em 
curso progressos nas refor-
mas económicas, que vão tor-
nar a económica sul-africana 
mais competitiva e inclusive.

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/

RAULINA TAIMO, 
Correspondente na África do Sul
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Ramaphosa 
responde a Mbeki

O actual chefe de Estado 
da África do Sul, Matamela 
Cyril Ramaphosa, escolheu 
a província de KwaZulu-Na-

tal, fronteiriça com Moçam-
bique e um terreno que lhe 
é politicamente hostil, para 
responder ao antigo presi-
dente da República, Tha-
bo Mbkei, que na semana 
passada fez duras críticas à 
actual governação do país, 
ao ponto de advertir que a 
terra de Nelson Mandela 
corria o risco de um dia “ex-
plodir”.
Ramaphosa não só minimi-
zou, como também relativi-
zou o actual quadro sócio-
político, referindo que os 
problemas da África do Sul 
não são apenas da respon-
sabilidade dos actuais ges-
tores do país, frisando que 
o que hoje se passa tem ori-
gens antigas.
“Embora todos concorde-
mos que os nossos principais 
objetivos são fazer crescer a 
economia, criar empregos e 
reduzir a pobreza e a desi-
gualdade, devemos lembrar 

Ramaphosa 
não só minimizou, 

como também 
relativizou o 

actual quadro 
sócio-político, 

referindo que os 
problemas da 

África do Sul não 
são apenas da 

responsabilidade 
dos actuais 

gestores do país, 
frisando que o que 
hoje se passa tem 
origens antigas

que o problema e o desafio 
do desemprego não come-
çaram ontem. Não começa-
ram há dois anos. Convive-
mos com este problema há 
vários anos e estivemos en-
volvidos, com os parceiros 
sociais, na descoberta ou 
criação de medidas que pre-
cisamos de tomar para en-
frentar todos estes desafios 
através de um pacto social”.
Na semana passada Mbeki 
teceu severas críticas à go-
vernação de Ramaphosa, 
referindo que no actual con-
sulado “não existe nenhum 
plano nacional para lidar 
com os desafios do desem-
prego, pobreza e desigual-
dades”.
“O camarada presidente 
Cyril Ramaphosa, quando 
fez o discurso sobre o Estado 
da Nação, em Fevereiro, dis-
se que em 100 dias iria ter 
um pacto social abrangente 
para resolver esses assun-
tos. Nada aconteceu, nada”, 
prosseguiu Thabo Mbkei.
Mbeki alertou que “ter tan-
tas pessoas desemprega-
das, tantas pessoas pobres, 
pessoas enfrentando a ile-
galidade, enfrentando a li-
derança em que as pessoas 
do ANC são chamadas de 
corruptas”  para depois dis-

parar: “ Um dia, isto vai ex-
plodir” (https://redactormz.
com/thabo-mbeki/ ).
Ramaphosa voltou a prometer 
que, em breve, vai apresentar 
um pacote de medidas para li-
dar com a crise de energia, ou 
grande problema que a África 
do Sul enfrenta, actualmente.
O discurso de Ramaphosa, 
em KwaZulu-Natal, chegou a 
estar em risco, sendo que à 
sua chegada foi “recebido” 
por cânticos pró-Zuma. Valeu 
a intervenção de Siboniso 
Duma, o novo homem forte 
do ANC e tido como próximo 
a Zuma, que pediu aos “seus” 
para alguma contenção e per-
mitirem que Ramaphosa dis-
cursasse sem interrupções.
A nova liderança do ANC, em 
KwaZulu-Natal, promete ago-
ra guerrear contra a política 
do afastamento de membros 
que tenham contas a acertar 
com a justiça, adoptada na 
conferência de 2017. 
O ANC de KZN acredita que 
este princípio está a dividir 
mais o partido e defende que 
seja revogado na conferência 
de Dezembro próximo.
Em resposta, Ramaphosa 
voltou a pedir união no seio 
do ANC.

Cyril RamaphosaThabo Mbkei

RAULINA TAIMO, 
Correspondente na África do Sul
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A Associação de Motoquei-
ros e Transportadores de 
Angola (AMOTRANG) demar-
cou-se da passeata realiza-
da, no sábado, em Luanda, 
por milhares de motoquei-
ros, que terminou em inci-
dentes.
Segundo Bento Rafael, a 
AMOTRANG não fez parte do 
acto, admitindo a participa-
ção de associados, a título 
individual.
“A AMOTRANG directamen-
te não fez parte do acto, 
mas temos associados, que 
em função da oferta feita, 
participaram, convocados 
pela Associação dos Jovens 
Solidários Unidos, a partir 
dos seus locais de traba-

lho”, disse à Lusa Bento Ra-
fael.
O responsável disse não ter 
informações sobre o registo 
de feridos ou mortos entre 
os seus associados.
No passado sábado, cerca de 
14 mil motoqueiros foram 
recrutados para uma passea-
ta em Luanda, a fim de “enal-
tecer os feitos do Presi-
dente João Lourenço”, uma 
iniciativa que acabou por 
ficar marcada por distúrbios 
em vários pontos da cidade, 
incluindo a zona turística da 
Ilha do Cabo e as proximida-
des da Cidade Alta, junto do 
Tribunal de Justiça, de eleva-
da segurança.
Pelo menos uma viatura foi 
incendiada por motoqueiros 
enfurecidos que, em víde-
os que circularam nas redes 
sociais – algumas na posse 
do jornal Redactor –, quei-
maram também material de 
propaganda com a efígie do 
Presidente da República, re-
clamando o pagamento de 
10.000 kwanzas (cerca de 
2.000MZN/cada motoqueiro) 
que lhes teria sido prometido 
para se juntarem à passeata, 
que aconteceu no mesmo 
dia em que João Lourenço, 
nas vestes de presidente do 
Movimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA, no 
poder), realizou um megaco-
mício em Luanda.

A AMOTRANG 
directamente 

não fez parte do 
acto, mas temos 

associados, que em 
função da oferta 

feita, participaram, 
convocados pela 
Associação dos 

Jovens Solidários 
Unidos, a partir dos 

seus locais de 
trabalho

AMOTRANG distancia-se 
da bagunça com o MPLA

Informações que não foi 
possível confirmar oficial-
mente até ao momento dão 
conta da existência de pelo 
menos dois mortos, alguns 
feridos e detenções duran-
te as horas de caos que se 
viveram no sábado à tarde 
em Luanda e que provo-

caram um enorme con-
gestionamento na cidade, 
obrigando à intervenção 
policial.
Estes incidentes marcaram o 
início da campanha eleitoral 
para as eleições gerais de 24 
de Agosto em Angola.
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frase
Devo dizer que acho a televisão muito educativa. No 
momento em que alguém liga a televisão, vou à bibli-
oteca e leio um livro
- Groucho Marx (1890-1977), actor e comediante 

redactor


