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Adelino  
SerrAS PireS

Adelino Serras Pires nasceu em Ponte de Sor em 1928  
e com oito anos, na companhia da mãe, das duas irmãs e doutro irmão, 

juntou-se ao pai que tinha partido para Moçambique, alguns anos antes. 
Esta podia ser mais uma história idêntica à de muitas  

famílias portuguesas, que um dia partiram para uma das  
antigas colónias em África, mas não é. 

N
ão é, porque Adelino Serras Pires foi 
uma personagem marcante em 
Moçambique e no mundo dos Safaris. 
Não por ter sido um caçador profissio-

nal competente, que foi, como foram dezenas 
de outros portugueses, mas pela importância 
que teve na divulgação de Moçambique no 
mundo dos Safaris e pela sua capacidade como 
organizador.
Mas a sua vida também foi muito mais do que 
isso, foi uma aventura com gargalhadas e 
lágrimas, entusiasmo e frustrações, intrigas 
políticas, lealdades e traições, grandes realiza-

ções e grandes fracassos, imensa felicidade e 
terríveis tristezas, medos e coragem, sonhos e 
pesadelos. Tudo isto se passou em cenários de 
uma grandeza arrebatadora, na savana quei-
mada pelo sol, em pântanos, nos desertos e na 
floresta tropical do continente negro.
Da sua aventura, do seu Safari, fizeram parte 
pessoas simples do mato africano e a fina flor 
da aristocracia europeia e americana, príncipes 
africanos e europeus, chefes de estado e heróis 
da segunda guerra mundial, caçadores famosos 
e astronautas, soldados e guerrilheiros e 
também o Safari Club International.

A quintA dA fAmíliA no Guro
Depois de completar a escola primária em 
Moçambique, Adelino passou a sua adolescên-
cia na então Rodésia do Sul, hoje Zimbabué, 
onde completou os seus estudos do liceu na 
Prince Edward School, um típico colégio inglês, 
que lhe deu uma educação esmerada que havia 
de o ajudar ao longo da sua vida. Terminados 
esses estudos regressou a Moçambique e aos 
negócios familiares. Os Serras Pires tinham uma 
quinta no Guro e várias cantinas em Manica e 
Sofala. Toda esta atividade se passava no mato 
e esta fase da vida do Adelino, também foi uma 
grande escola. Sabia falar os dialetos locais, 
aprendeu a desenrascar-se, a respeitar os povos 
tribais, a caçar, a reparar um carro, a tratar de 
um ferido e tantas outras coisas que só se 
aprendem nos sertões africanos.
Em 1953 foi para a Beira e ficou apaixonado 
pela beleza da Gorongosa. Juntou-se a uma 

	Com	James	Lovell,	comandadante	da	Apollo	13
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Espanha, para aí tentar a sorte. Conheceu Max 
Borrell, companheiro de caça do General Franco 
e proeminente agente de caça que tinha como 
clientela a elite da sociedade espanhola.
No ano seguinte, Max e outro famoso caçador 
espanhol, Enrique Mayer, fizeram um safari de 
30 dias com Adelino. Nesse safari, para além da 
área de caçarem onde se situava a quinta da 
família Serras Pires, também caçaram em 
Marromeu e no Vale do Zambeze. O safari foi 
um sucesso, ficou gravado num filme de 
promoção e segundo os caçadores espanhóis 
tinha igualado ou excedido tudo o que tinham 
encontrado no Quénia ou na Tanganica. Isto foi 
o princípio de uma de uma época de sucesso, 
com safaris com caçadores espanhóis, euro-
peus e americanos. A publicidade boca a boca 
era o melhor cartão-de-visita naqueles tempos.

dA Cotur à SAfriquE
O ano de 1963 foi um marco na carreira do 
Adelino. Por sorte fez parte de um safari com o 
marquês de Vilaverde e a sua mulher, Carmen 

agência de viagens e passou a promover este 
lugar paradisíaco. Passou a ser concessionário 
da reserva e esteve envolvido na construção do 
acampamento do Chitendo. O símbolo do 
Parque, continua a ser a imagem da cabeça de 
um leão, retirada do livro “Big Game Hunting” de 
Marcus Daily, que o Adelino tinha recebido 
como prémio escolar em Salisbúria. A caça 

continuava a fazer parte da sua vida e a quinta 
da família estava situada numa área de caça 
por excelência, cheia de antílopes e habitat dos 
“Cinco Grandes”, onde se destacavam magnífi-
cos leões de juba negra. 

A époCA dourAdA doS SAfAriS
Até ao início da década de cinquenta a caça em 
Moçambique era feita por “caçadores de carne” 
e “caçadores de marfim”. Com o fim da lei da 
“caça livre”, muitos desses caçadores tornaram-
se caçadores guias e começaram a fazer safaris 
com clientes. Moçambique deu os primeiros 
passos no mundo dos safaris nessa década e o 
Adelino também resolveu seguir esse caminho. 
Em 1959 visitou os Estados Unidos pela primei-
ra vez, onde passou um mês em Chicago, a 
tentar promover Safaris de Caça Grossa em 
Moçambique. Apesar de se viver a época 
dourada dos safaris, a tarefa não era fácil. 
Desde o famoso Safari de Teddy Roosevelt, em 
1909, que a África Oriental Inglesa era a verda-
deira potência do mundo dos safaris e tudo o 
resto pouco ou nada contava. Competir com o 
Quénia, a Tanganica e o Uganda era quase 
impossível. A primeira visita aos Estados Unidos 
não deu frutos e no regresso Adelino passou por 

	Com	Stu	Roosa,	comandante	da	Apollo	16

	Com	o	general	Jimmy	Doolitle

	Com	Roy	Weatherby
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....uma aventura com ...grandes realizações e grandes fracassos, 
imensa felicidade e terríveis tristezas, medos e coragem, sonhos  

e pesadelos...em cenários de uma grandeza arrebatadora...

	Carmen	Franco
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Franco, filha única do chefe de estado espanhol, 
e ainda com Eduardo e Loli Aznar, marqueses 
de Limiaco. O safari foi um sucesso e marcou o 
início de uma época de grandes realizações e 
anos consecutivos de grandes safaris com a fina 
flor da aristocracia espanhola e europeia. Isto 
fez com que Adelino criasse a sua própria 
empresa, a COTUR, a que se juntou o seu irmão 
mais novo, Augusto Serras Pires. A empresa 
operou entre 1965 e 1969, ano em que por ironia 
do destino Adelino foi convidado para dirigir a 
SAFRIQUE, a empresa que de alguma forma 
tinha constituído a sua maior rival.
A SAFRIQUE pertencia ao Banco Nacional 
Ultramarino e tinha a maior parte das conces-
sões das coutadas da zona da Beira, mas tinha 
muitos problemas. Adelino tornou-se o respon-
sável pelo dia-a-dia da empresa no terreno e as 
coisas mudaram.
A SAFRIQUE era um mini-império, tinha conces-
sões desde o Zambeze à Gorongosa e para 
leste até ao Indico, 31 mil quilómetros quadra-

dos com quatro tipos de habitat e muitas 
espécies variadas. Entre 1969 e 1974 foi a maior 
empresa de safaris de África.
Em 1969 Adelino conheceu Bert Klineburger em 
Moçambique e ficaram amigos quase de 
imediato. Bert geria uma agência de Safaris 
com clientes em toda a América do Norte e 
abriu definitivamente as portas deste mercado 
a Moçambique e em particular à SAFRIQUE.
Foram anos de safaris extraordinários, com 
clientes como o general Jimmy Doolittle, o piloto 
que liderou o primeiro bombardeamento a 
Tóquio, em 1942. Alguns astronautas tiveram o 
privilégio de caçar em Moçambique pelas mãos 
de Adelino Serras Pires, James Lovell, coman-
dante da Apollo 13, Stuart Roosa, comandante 
da Apollo 14, Deke Slayton, instrutor das 
missões Apollo, Charlie Duke, comandante da 
Apollo 16.
Valéry Giscard D’Estaing, na altura ministro das 
finanças de França e mais tarde Presidente da 
Republica, assim como Roy Weatherby, foram 
outros dos muitos notáveis que caçaram em 
Moçambique, com a SAFRIQUE e que se 
tornaram amigos do Adelino.

nA formAção do SCi
Adelino viajava todos os anos para os Estados 
Unidos para promover caçadas. Em 1972 

assistiu ao Congresso de Formação do Safari 
Club International e a partir daí passou a marcar 
presença nas nossas convenções. Adelino 
enquadrou-se perfeitamente no espírito do SCI 
e dizia:
Um bem regulamentado turismo cinegético 
constitui a melhor e mais elevada utilização 
que pode ser dada a um território onde a caça 
floresce e onde o gado e a agricultura são 
impraticáveis. Gera os fundos necessários para 
dar emprego, para treinar e equipar os habitan-
tes locais, de modo a controlar uma das piores 
pragas de África, a caça furtiva. Quotas de 
caça estritamente aplicadas e uma conduta 
ética nos respetivos territórios constituem 
ferramentas poderosas para a conservação da 
vida selvagem. Onde a caça é proibida surgem 
os furtivos e a caça desaparece.

VEntoS dE mudAnçA
Mas os ventos da história eram ventos de 
mudança, também se viviam os tempos em 
que os guerrilheiros da FRELIMO chegavam a 
Manica e Sofala. Em Portugal acontecia o 25 de 
Abril e deu-se a independência das colónias 
portuguesas. 
Foram tempos conturbados. Entre 1972 e 1975 
Adelino viu-se arrastado para um turbilhão de 
acontecimentos, de que por vezes foi o protago-
nista. Em 1973, deixou a SAFRIQUE e passou a 

dirigir a Safarilândia, em Moçambique, mas 
apenas operou em 1974, depois veio a indepen-
dência.
Em 1975, fez uma época de caça em Angola, na 
concessão do Mucusso, no Cuando Cubango, 
mas também veio a independência.
Em 1976 operou no Zimbabué, numa concessão 
de Chete, junto ao lago Kariba, mas aconteci-
mentos trágicos relacionados com a guerrilha 
obrigaram-no a deixar de caçar nessa área.
Em 1977 dirigiu um hotel no Quénia, em Nairobi, 
mas o maravilhoso mato africano continuava a 
chamar por ele. A seguir esteve no então 
Império Centro Africano, hoje RCA, numa 
passagem efémera. Também teve passagens 
curtas pelo Sudão e pelo Zaire, mas como 
agente e organizador, visto ter uma invejável 
carteira de clientes e investidores, que continua-
vam a demandar África e a acreditar no Adelino.
Finalmente, em 1984, esteve na Tanzânia, onde 
operou para a Hunters Safaris, dirigida por 
Gordon Cundhill, que tinha três concessões na 
Maisailand. No final dessa época fez um Safari 
com Giscard D’Estaing e passado poucos dias 
foi preso e levado para Moçambique, onde 
juntamente com o seu filho Tim Tim, o sobrinho 
Caju e Rui Monteiro, passaram pelas maiores 
privações das suas vidas, durante vários meses. 
Acabaram por ser libertados graças aos 
esforços da comunidade internacional da caça, 
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	Com	o	general	Norman	Schwarzkopf		
na	Convenção	do	SCI	de	1998

	Adelino,	James	Lovell,	Charles	Duke	e	Bert	Klineburguer	na	Conveção	de	2005
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que nunca esqueceu ou poupou esforços para 
libertar os Serras Pires.
Mais tarde ainda caçou na África do Sul, mas as 
“game farms” não eram para ele e acabou por 
deixar o mundo dos safaris. 
Ao longo dos anos regressou a Moçambique 
várias vezes e esteve presente em diversas 
convenções do SCI, com quem manteve laços 
fortes, nomeadamente com Steve Comus, 
diretor de imprensa do nosso clube e que 
ajudou Adelino na divulgação do seu livro 
“Ventos de Destruição”, ou “The Winds of 
Havoc”, a versão inglesa. Este livro foi um 
best-seller, conta a sua vida de aventuras e 
também é um retrato da tempestade política 
que varreu África nas últimas três décadas do 
seculo XX. 
Adelino faleceu no dia 10 de Agosto de 2015, 
com quase 87 anos, em Pretória, onde viveu os 
seus últimos anos. Alguém com uma personali-
dade tão forte, como era a sua, agita muito as 
águas e nem sempre é consensual, sobretudo 
em tempos tão conturbados como aqueles que 
viveu. Depois de tantas aventuras e das priva-
ções porque passou, conseguiu finalmente viver 
em paz em África, uma África que amou como 
poucos e que sempre quis partilhar com o 
mundo. 

Em 2016 o SCI Lusitânia Chapter prestou a 
merecida homenagem, ainda que a título 
póstumo, a este grande senhor dos matos 
africanos, pela extraordinária divulgação que fez 
de Moçambique no mundo da caça e pela sua 
relação com o Safari Club International. 
Kanimambo Adelino Serras Pires, até sempre! a

	com	Valéry	Giscard	D’Estaing,	na	Convenção	de	2000
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