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Nos tempos em que vivemos caçar é cada vez mais difícil,  
estamos cercados por leis e opiniões extremistas opostas à nossa paixão. 
Poucos no mundo podem afirmar que caçam por necessidade de comida 

ou para se defenderem dos animais, mas muitos de nós continuamos 
caçadores, provavelmente porque a caça é uma das actividades do 
homem desde o primórdio dos tempos e por isso ficou gravada nos 

nossos códigos genéticos. No entanto, o único caminho para podermos 
continuar a caçar é apreciar e valorizar a natureza. Devemos orgulhar-nos 

por contribuir, como ninguém, para a sua conservação!  
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C
ontudo, sem comunidades locais 
empenhadas na preservação desse 
património, ou sem gerações vindouras 
de caçadores mais informados e mais 

bem formados não haverá caça no futuro, em 
África ou em qualquer parte do mundo.
O Safari Club International, para além de 
defender os direitos dos caçadores, defende a 
conservação da vida selvagem. Torna-se 
extraordinariamente importante envolver as 
populações locais nessa tarefa, para isso devem 
ter o retorno daquilo que a caça gera, de forma a 
compreenderem melhor a importância da 
conservação da fauna da sua área.

Programa CamPFIrE
O primeiro programa oficial de conservação dos 
recursos naturais através da caça, envolvendo as 
comunidades locais, nasceu no Zimbabué, 
quando foi criado o Parque Nacional de Ghona-
re-Zhou, em1966. Chama-se CAMPFIRE, 
significa Communal Areas Management 
Program For Indigenous REsouces, e ainda hoje 
existe. Este programa foi concebido devido ao 
conflito entre uma comunidade tribal e o 
Departamento dos Parques Nacionais do 
Zimbabué. Essa comunidade, conhecida como 
Mahenye, teve que ser mudada para fora da 
reserva. Aquelas gentes, da tribo shangane, 

apesar de terem a sua própria cultura ancestral 
de caçadores e de conservação da natureza, 
passaram a ver a vida selvagem como um 
inimigo, que lhe estragava as culturas agrícolas, 
que por vezes os atacava e que os tinha obriga-
do a abandonar as suas terras de origem. 
Rapidamente se tornaram caçadores furtivos e 
passaram a ajudar outros furtivos, que o faziam 
por razões comerciais, quase sempre pelo 
marfim dos elefantes e pelos chifres dos 
rinocerontes. Muitas vezes acabavam presos, 
enquanto os mandantes desse furtivismo 
comercial continuavam à solta.
Clive Stockil, um fazendeiro local, que conhecia 
bem os problemas daquela gente e falava 
fluentemente shangane, porque tinha crescido 
com eles, teve a ideia de propor um acordo entre 
essa comunidade e o departamento de Parques 
Nacionais. O acordo previa que a comunidade 
recebesse a carne e uma percentagem dos 
fundos, com origem nos animais que eram 
caçados nas áreas de caça à volta de Ghona-re-
Zhou, sendo isto um incentivo para que os 
shanganes preservassem os animais dessas 
terras e do próprio Parque Nacional.
Esses fundos serviram para construir escolas, 
postos de saúde, fornecimento de água e electri-
cidade e outras obras que beneficiaram a 
comunidade Mahenye. Isto levou a que estes 
shanganes voltassem a olhar para a vida 
selvagem como sempre o tinham feito ao longo 
dos tempos e ajudassem a prender um dos 
principais mandantes do furtivismo comercial 
daquela região. Este programa foi visto como 
um exemplo e passou a ser utilizado por todo o 
país. Hoje em dia, este modelo é seguido em 
quase todos os países africanos onde se caça e 
é implementado pelos estados ou, muitas vezes, 
pelas próprias concessões de caça localmente.

Na Coutada 10
Para aqueles que possam ter dúvidas sobre isto, 
deixo um conselho. Saiam do conforto das 
vossas casas ou dos vossos escritórios, vão até 
Moçambique, podem ir até Marromeu, à 
Coutada 10, e vejam aquilo que se passa no 
terreno. Se quiserem posso acompanhá-los…
A Marromeu Safaris tem, na Coutada 10, uma 
população local significativa e presta-lhe este 
tipo de apoio. Grande parte da carne dos 
animais caçados é distribuída à comunidade 
que vive naquela área. Mas faz mais do que isso, 
dá emprego a um grande número de pessoas, 

como ajudantes no acampamento, cozinheiros, 
skinners, guardas e pisteiros.
Grande parte dessa população tinha hábitos 
nómadas, movimentavam-se pela concessão, 
faziam o abate indiscriminado de árvores e 
praticavam o furtivismo. A Marromeu Safaris 
convidou esses indivíduos a fixarem-se em 
locais específicos, mas sempre de forma 
voluntária. Para os incentivar preparou áreas 
onde as terras são mais férteis para a lavoura, 
forneceu sementes melhoradas de milho e arroz, 
e criou infraestruturas de apoio. 
A Marromeu Safaris construiu uma escola e 
pediu apoio ao SCI Lusitânia Chapter para 
construir um Posto de Saúde, o que significaria 
uma grande melhoria para a vida daquelas 
gentes Após uma rápida avaliação do projecto, 
decidimos financiar a construção do Posto de 
Saúde, entregando à Marromeu Safaris o 
dinheiro angariado com os donativos de safaris, 
que nos tinha oferecido nos últimos três anos 
para serem leiloados nos nossos jantares, e que 
perfazia a quantia necessária. Devolvemos à 
caça, o que tinha vindo da caça…
Em Outubro do ano passado fiz um safari na 
Coutada 10, onde já tinha caçado há dez anos. 
Naquela altura, tinha ficado impressionado com 
a quantidade de animais, agora ainda há mais. 
Para além de falarmos com o régulo local e 
visitar a aldeia onde foi construída a escola e 
será construído o posto de saúde, também 
convivemos com o resto da população. Aprovei-
támos ainda, para entregar a carne de alguns 
animais que tínhamos caçado. Para os africanos 
tudo é motivo de festa e em Marromeu, um 
acontecimento destes, é razão para uma 
cerimónia. Aceitar e aprender com as culturas 
locais, também ajuda a que sejamos bem 
recebidos, desta vez fomos brindados com uma 
tradicional batucada… 
Não foi um dia de caça, mas foi um grande dia 
para nós e para aquelas gentes. A sua alegria, 
manifestada de forma tão simples como 
naquela dança tribal ou no sorriso das crianças, 
também nos deixou felizes. 
Em África tudo se passa devagar, estes proces-
sos são muito lentos, a paciência e sobretudo a 
perseverança são essenciais para que os 
resultados apareçam. “Os tambores de Marro-
meu” soam ao ritmo do Delta do Zambeze, onde 
as águas quase parecem que estão paradas, 
mas acabam por chegar ao mar…
Boas caçadas! a

Os tambOres de marrOmeu
AO RITMO DO DELTA DO ZAMBEZE
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 À procura de um Oribi nos famosos tandus de Marromeu.

 O Suni apesar de ser muito pequenino tem uns cornos muito compridos, e este era um excelente troféu. 
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 Podia ver-lhe os cornos, o que com o Duiker 
Azul é a certeza de que se trata de um macho 

 e de um bom troféu.


