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Oferecemos uma ementa diária 
pronta a despertar apetites 

 

Estamos no Maquinino – defronte do Hotel Tivoli – Beira  

Parque Nacional da Gorongosa 

Turismo tem de começar a vir desde já 
- José Manuel Pinto Teixeira, Embaixador da da União Europeia* 

Por: Falume Chabane 
Encontrámo-lo a dias num 

passeio turístico ao Parque Nacio-
nal da Gorongosa, o tal “ouro e pe-
tróleo” da província de Sofala, se-
gundo o Governador Alberto Cle-
mentino Vaquina. 
 No dia seguinte, logo pela 
manhã (cerca  das  06:00  horas  lo- 

cais), acampanhados pelo director 
de turismo do parque, Vasco Ga-
lante, partimos para uma volta ao 
parque e mais tarde, num espaço de 
algumas horas, um passeio às cas-
catas da Gorongosa – o tal mundo 
oculto onde abundam esparsas zo-
nas arborizadas do miombo à luxu-
riante floresta tropical. 

 “Gostei muito. Cheguei 
“ontem” e pernoitei aqui no acam-
pamento do Chitengo, e hoje de-
mos um passeio no próprio parque 
e agora acabamos de subir aqui as 
cascatas. Realmente é um ambiente 
excepcional, uma paisagem paradi-
síaca (relativo ao paraíso; próprio 
do paraíso) e, sobretudo, louvar o 
esforço do governo, através do Mi-
nistério do Turismo, especialmente 
o senhor Ministro Fernando Sum-
bana, do governo provincial, da 
Fundação Carr e de todos os seus 
colaboradores que estão aqui a tra-
balhar” – afirmou José Manuel Pin-
to Teixeira, em entrevista ocasional 
ao nosso jornal. 

 

O último conflito armado 
entre o governo e a Renamo, que 

o um dos prin- teve Gorongosa com  
 Publicidade

 

Frase: O amor é conivente com a esperança porque conhece a fé 
que o faz alcançar.■ 
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É uma maravilha visitar o parque e as cascatas 
“Gostei muito. Foi para mim uma grande maravilha visitar o 

parque e as cascatas da Gorongosa. É um lugar muito bonito. Como disse, 
eu gostei muito. A única coisa lamentável que vi é tanta flora incendiada. 
Penso que deviam potenciar um pouco mais para poder devolver o que já 
foi o parque, isso seria muito importante” – Mireja Jornet Paui, Médica 
oftamologista baseada em Barcelona, Espanha.■ 
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Soluções Empresariais e Particulares 
O maior Internet C@fé da Beira 

Agora com preços mais baixos da cidade 
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cipais campos de batalha, ditou o 
encerramento do “paraíso de vida 
selvagem” em 1982. Neste momen-
to, o Parque Nacional da Gorongo-
sa está ainda numa fase de recupe-
ração, esforço que conta com o en-
volvimento da Fundação Carr, com 
sede nos Estados Unidos da Améri-
ca, que juntou-se agora ao  governo 

jecto pode ser sustentável e, acima 
de tudo, através desse desenvolvi-
mento do parque, as populações 
que vivem aqui à volta possam ter 
alternativas de modos de vida, não 
só para reduzir o estado de pobreza 
em que vivem, mas tamém para te-
rem ingressos melhores, poderem 
educar os seus filhos e poderem ter 
rendimentos”.■ 

moçambicano num abrangente pro-
jecto de trinta anos.  
 “Mas penso que os turistas, 
e foi esse o meu objectivo neste ca-
so, vir aqui como turista vindo de 
Bruxelas, onde estou agora basea-
do, devem já nesta fase começarem 
a visitar o parque, porque é através 
do suporte financeiro que os turis-
tas dêem ao parque,  que  este  pro- 

Factores de actracção para 
turistas da UE

Questionamos ao Embaixa-
dor José Manuel Pinto Teixeira: na 
sua opinião quais os principais fac-
tores de atracção para turistas da U-
nião Europeia, ou seja, o que este 
parque oferece de direfente em re-
lação ao outros nacionais e ou da 
região para atrair mais turistas da 
Uninão Europeia? 

- Este parque tem vários e-
cossistemas, portanto é um parque 
que embora tendo uma dimensão 
relativamente reduzida em compa-
ração com outros parques, como 
por exemplo o Kruger Park, na vi-
zinha África do Sul, mas tem uma 
grande diversidade de ecossiste-
mas. Portanto, isso é certamente 
um atractivo para o incremento do 
turismo.  

Portanto, não se pode espe-
rar 30 anos para que o parque este-
ja em condições perfeitas em todos 
os aspectos para então vir o turis-
mo. Quer dizer, o turismo tem de 
começar a vir desde já. E, a outra 
vantagem que o Parque Nacional 
da Gorongosa oferece é a  concilia- 

ção a sua visita com outras atrac-
ções turísticas que existem em Mo-
çambique, nomeadamente a costa. 
O parque da Gorongosa não está 
longe, por exemplo, do norte da 
província de Inhambane, onde exis-
tem destinos turísticos excelentes 
no litoral. E, é possível fazer uma 
ligação com o parque, também, a-
través da cidade da Beira e outras 
partes do país e da região. 

O parque Nacional da Go-
rongosa já suportou uma das mais 
densas populações de vida selva-
gem de toda a África, incluindo 
carnívoros carismáticos, herbívoros 
e cerca de quinhentas espécies de 
passáros. Devido a prática conti-
nuada de caça furtiva e o impacto 
dos dezasseis anos de conflito ar-
mado civil em Moçambique, os nú-
meros dos grandes mamíferos fo-
ram reduzidos em mais de 95 por 
cento e os ecossistemas largamente 
afectados. 

Com o esforço da Fundação 
Carr, no decorrer do ano em curso 
preve-se  a  reintrodução  de  largos 

números de tríade de animais de 
pasto de grande porte (zebras/gnu/ 
búfalos), que eram responsáveis 
pela manutenção do ecossistema da 
Gorongosa no passado. 

 

A primeira reintrodução o-
correu recentemente, com a aquisi-
ção de 54 búfalos do Kruger Park. 
O plano de reintrodução prevê que 
até 2015 sejam reintroduzidos bons 
milhares de búfalos, zebras e gnus; 
bem como centenas de elefantes, 
hipopótamos, cudos e elandes. Está 
ainda prevista a reintrodução de ri-
nocerontes brancos e pretos, assim 
que existam condições de seguran-
ça para este tipo de animais. 

 

O Embaixador José Manuel 
Pinto Teixeira advoga ser impor-
tantíssimo repovoar o parque, por-
que, infelizmente, vê-se ainda bas-
tante pouca fauna, parte que consi-
dera que há que apostar nela. “A-
cho que é importante reforçar nessa 
área de repovoamento da fauna 
bravia do parque, e reforçar, tam-
bém, a melhoria da qualidade das 
instalações e dos serviços” – embo-
ra tenha reconhecido que isso tudo 
tem de ser possível com o gradual 
aumento do turismo no parque. 

 

“Portanto,   é   isso  que   eu 
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gostaria de apelar, que turistas na-
cionais ou internacionais residindo 
em Moçambique ou nos territórios 
vizinhos e futuramente também da 
Europa e de outras regiões venham 
de qualquer forma ao parque, por-
que é através de um apoio já nesta 
fase inicial que se pode ganhar con-
fiança nesse projecto”.  

Tal como Mireja Jornet 
Paui frisou “a única coisa  lamentá- 

das suas vidas (matéria de aborda-
gem para a próxima edição).■ 

 
* José Manuel Pinto 

Teixeira foi Embaixador da União 
Europeia em Moçambique até este 

semestre. Actualmente está 
baseado em Bruxelas, onde 

funciona a sede da União 
Europeia, desempenhando as 

funções de chefe do Departamento 
África Austral.■ 

vel que vi é tanta flora incendiada”; 
Teixeira disse acreditar que com os 
rendimentos que o turismo no par-
que pode trazer também se pode 
combater a agressão ao ambiente 
que infelizmente ainda se verifica.  

A fonte concluiu defenden-
do ser urgente sensibilizar as co-
munidades para alterarem essas 
práticas, mas, obviamente, entende 
que isso tem de ser acompanhado 
de alternativas  de  sustentabilidade 

A colonização portuguesa 
e a missionação 

Os colonizadores portugueses quando se fixa-
ram em Moçambique entraram em relações intersub-
jecivas com os nativos. 

Urge sublinhar que os colonizadores consti-
tuíam uma minoria e os nativos, a maioria. 

As circunstâncias diversas, quer da ordem de 
distância que implicavam a separação de alguns desses 
colonizadores das suas mulheres, quer doutra ordem, 
criavam condições de relacionamento dos homens que 
representavam a minoria branca colonizadora com as 
mulheres negras que faziam parte da maioria negra co-
lonizada. 

 

Este relacionamento, em alguns casos, redun-
dava no casamento ou na união de facto entre o coloni-
zador branco e a colonizada negra. Prescindimo-nos de 
entrar em discussão relativa à natureza desta união pois 
é da ordem dos sentimentos. Por outras palavras, as 
motivações ou os contornos da união em consideração 
pertencem ao mundo dos dois e situam-se, para eles, 
na zona do inefável, ou melhor, na zona de natureza in-
color. É da ordem dos sentimentos! Só os dois (o bran- 
co colonizador e a negra colonizada) é que podiam fa-
lar dela, do seu mundo, com propriedade! Os que não 
faziam parte do mundo dos dois representavam o mun-
do exterior e desconheciam as profundezas e as rique- 
zas do mundo inefável ou incolor dos dois. Realistica-
mente, pautavam-se pelo silêncio diante do mundo real 
dos dois, não comunicado pelos dois! 

 

Os filhos nascidos desta união não eram reves-
tidos de nenhum problema pois viviam com os pais e 
sob a directa responsabilidade do pai. 

 

Outras circunstâncias de alguns colonizadores 
solteiros ou com esposas na metrópole, constrangiam 
os mesmos a recorrerem a diversas mediações em or-
dem a suprir a falta das mulheres. Uma destas media-
ções, de acordo com D. Sebastião Soares de Resende, 
primeiro Bispo da Beira, consistia em os patrões ins-
truirem os seus moleques a irem buscar-lhes mulheres 
em ordem a passar a noite com elas ou a permanecer 
com elas durante algum tempo. Entre estas mulheres, 
de acordo com D. Sebastão Soares de Resende, havia 
crianças que tinham 11 ou 12 anos.  

 

Outro tipo de mediação consistia em os mes-
mos colonizadores arranjarem mulheres negras pelos 
seus próprios meios. Tratava-se de uniões ocasionais. 
Nestas uniões, em alguns casos, a mulher negra engra-
vidava-se e o pai da criança, o colonizador, não assu-
mia a responsabilidade do filho. A mulher em referên-
cia, em geral, sem recursos, ficava com o seu filho 
misto. Se a mulher em consideração fosse indigena o 
filho misto, apesar de ser filho dum branco (de pai 
branco), era considerado indigena pois vivia segundo 
os usos e costumes indígenas (cfr.D. Sebastião Soares 
de Resende, A ordem anti-comunista, Imprensa Nacio-
nal de Moçambique, Lourenço Marques 1950, página 
84ss; cfr. também, D. Sebastião Soares de Resende, 
Hora decisiva de Moçambique, Imprensa Nacional de 
Moçambique, Lourenço Marques 1954, página 110). 

 

Estas situações foram duramente denunciadas 
por D. Sebastião Soares de Resende. 

 

Alguns padres missionários levavam uma vida 
inautêntica pois a mesma, afastava-se, em demasia, do 
seu ser missionário. Os missionários em referência, en-
gravidavam, também, as mulheres negras e estas fica-
vam com os seus filhos mistos sem o rosto do pai! Esta 
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Soares de Resende, Por um Moçambique 
melhor, Li-vraria Morais Editora, Lisboa 1963, página 
36ss; cfr. também, D. Sebastião Soares de Resende, 
Colonização portuguesa. Sentido, objecto, factos, 
Imprensa Nacio-nal de Moçambique, Lourenço 
Marques 1948, página 28ss; cfr. também Leonardo 
Boff, Teologia da Liberta-ção. Igreja, carisma e 
poder, Editorial Inquérito, Lda, Lisboa, página 73). 

Importa sublinhar que a maioria negra, moçam-
bicana, do sexo masculino, em geral, não estabelecia 
relações intersubjectivas, de natureza amorosa, com a 
minoria representada pelas colonizadoras brancas. De 
facto, em geral, não havia casamentos ou uniões de 
facto entre os negros colonizados e as brancas coloni-
zadoras! É possível que seja o fruto da visão do mundo 
do negro construída pelo colonizador! É passível estar-
se, aqui, subjacente e projectada, a reflexão centrada 
em torno da problemática da maior probabilidade, em 
termos tendenciais, do casamento entre a minoria ne-
gra masculina com a maioria branca feminina ou entre 
a minoria branca masculina com a maioria negra femi-
nina e a possível menor probabilidade de casamento 
entre a maioria negra masculina e a minoria branca 
feminina ou entre a maioria branca masculina e a mi-
noria negra feminina!■ 

Continuado da Pág. 03 
situação põe em questão a posição de alguns missioná-
rios que defendem o princípio de que o Vaticano devia 
resolver o problema do celibato dos padres africanos 
pois o africano, por natureza, é vocacionado para o 
matrimónio. Os fenómenos de pedofilia, praticada por 
alguns padres católicos, da Europa, ou do mundo oci-
dental, enfraquecem ainda mais este ponto de vista dos 
aludidos missionários. Esta nota remete-nos para a 
constatação de que o Espirito Santo iluminou profun-
damente a totalidade da realidade! Nesta ordem de ide-
ias, o problema deve ser posto nos seus verdadeiros 
termos, ou seja, se se pretender pôr em questão o pro-
blema do celibato, o mesmo problema deverá ser for-
mulado em termos gerais, ou seja, a discussão deverá 
centrar-se em torno do celibato dos padres católicos 
(do homem!) em geral (não duma forma particularista: 
a dos padres negros). Esta é que é a radicalização do 
problema, isto é, esta é que é a problematização do 
fundo! A forma particularista traria algo que remeteria 
para as visões do mundo negro, vigentes no tempo co-
lonial, a saber, as do carácter inferior do negro, ou da 
afirmação da inferioridade do negro. A afirmação da 
inferioridade do negro foi, também, duramente atacada 
por D. Sebastião Soares de Rezende (cfr. D.  Sebastião  

pela voz do seu conselheiro, Fernando Conselho 
Embaixada  de Moçambique na Alemanha 

Por: Ricardo Mapoissa 
 Fernando Conselho é, coin-
cidentemente, o conselheiro da Em-
baixada de Moçambique na Aleman-
ha. Encontrámo-nos com ele algures 
aqui na cidade da Beira, numa das 
suas várias missões como diplomata, 
e não resistimos a saber de viva voz 
o que é isso de ser conselheiro duma 
embaixada e outros assuntos  dos 
quais pudesse falar sem reticências, 
por não constituírem segredo de Es-
tado. Cordialmente acedeu e come-
çou por nos dizer: CONSELHEIRO, 
é uma categoria da Carreira Diplo-
mática que está acima das categorias 
de Secretários de uma Embaixada a 
saber: Terceiro, Segundo e Primeiro 
Secretários. O CONSELHEIRO é 
uma pessoa que tem, de entre outras 
actividades, a responsabilidade de 
Assessorar o Embaixador, velar  pela 

circulação (entrada e saída do expe-
diente na Embaixada sobre assuntos 
das esferas da sociedade humana). 
Coadjuvar o Embaixador na dissemi-
nação da informação política, econó-
mica e social da República de Mo-
çambique junto do Governo Acredi-
tador, bem como na difusão da in-
formação sobre as oportunidades de 
negócio e de investimento em Mo-
çambique. Trabalhar com a comuni-
dade moçambicana radicada no país 
acreditador... 

 

- Qual a situação dos mo-
çambicanos na RFA? a embaixada 
tem um banco de dados? 
 

 - A Embaixada tem um 
banco de dados de moçambicanos re-
sidentes na Alemanha. Trata-se de 
um banco de dados que se encontra 
ainda na sua fase embrionária, pois 
iniciou-se com esse  trabalho  nos  fi- 

nais de 2004 e conta presentemente 
com  um número aproximado de 
1.500 moçambicanos inscritos nesse 
banco de dados. 

- Como são as relações entre 
a embaixada e os moçambicanos na 
Alemanha e qual o papel desta com 
relação à protecção dos moçambica-
nos contra a Xenofobia? 

 

- As relações entre a Embai-
xada e a comunidade moçambicana 
residente são boas, como resultado 
de um trabalho árduo iniciado nos fi-
nais de 2003. temos mantido encon-
tros regulares. Relativamente à pro-
tecção contra a Xenofobia é um as-
sunto que a Embaixada tem tratado 
colectivamente com outros países da 
SADC e da União Africana visando 
proteger os cidadãos desses espaços 
do planeta. O governo Alemão tem 
cooperado positivamente.■ 
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