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Parque Nacional da Gorongosa eleito pela National
Geographic Travel para as Melhores Viagens de 2019
`
Chitengo
– O Parque Nacional
da Gorongosa faz parte da lista dos 28
Melhores Lugares para visitar em
2019, de acordo com os Editores e Exploradores da National Geographic
Traveler.
Com a publicação da sua edição anual Melhores Viagens, a revista
National Geographic Traveler revelou
os seus 28 destinos e experiências de
viagem imperdíveis para 2019. Juntos,
os Editores da Traveler e os Exploradores da National Geographic seleccionaram os seus principais lugares para
viajar em quatro categorias: Cidades,
Natureza, Cultura e Aventura – e o

Filhotes de leão no Parque Nacional da Gorongosa, Moçambique (foto de Paola Bouley)

Exija muito de ti e espere pouco dos outros. Assim,
Frase:
evitarás muittos aborrecimentos – Confúcio.■
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leccionado na categoria NATUREZA.
Nessa categoria, a Gorongosa, na província de Sofala, é o único lugar seleccionado em África.
A lista das Melhores Viagens
deste ano é relevante, surpreendente e
inspiradora, destacando uma mistura
de destinos global que vão desde a Amazónia Peruana até Kansas City, Missouri.
"A nossa edição das Melhores
Viagens apresenta 28 destinos e experiências que podem inspirar-nos, mudar as nossas perspectivas e conectarnos com culturas, lugares e ideias importantes para o mundo" – diz George
Stone, Editor-chefe da National Geographic Traveler. "A edição está repleta de fotografias espectaculares da National Geographic e é impulsionada pela nossa missão de explorar, conservar,
respeitar e interagir com o nosso planeta".
“O Parque Nacional da Gorongosa é o tesouro de Moçambique e
cientistas de todo o mundo consideram
a Gorongosa como um dos parques nacionais mais especiais e únicos da
Terra, um local repleto de 'biodiversidade', um local que deve ser preservado para as gerações futuras.” – diz Pedro Muagura, Administrador do Parque
do Parque Nacional da Gorongosa.
Os destinos eleitos pela National Geographic para Melhores Viagens
em 2019 são:
CIDADES: Dakar (Senegal),
Salvador (Brasil), Kansas City (Missouri, EUA), Toronto (Canadá), Matera (Itália), Perth (Austrália), Cidade do
México (México)
NATUREZA: Amazónia (Peru), Montenegro, Belize, Parque Nacional da Gorongosa (Moçambique),
South Walton County (Florida, EUA),
Fanjingshan (China), Tahiti (Polinésia
Francesa)

CULTURA: Cairo (Egipto),
Hoang Lien Son (Vietname), Galway
(Irlanda), Bauhaus Trail (Alemanha),
Oakland (Califórnia, EUA), Vervey
(Suíça), Dordogne (França)/
AVENTURA:
Gronelândia,
Bisti/De-Na-Zin Wilderness (Novo
México, EUA), Isla de los Estados
(Argentina), Macedónia, Canterbury
Region (Nova Zelândia), Caño Cristales River (Colômbia), Oman.
A edição de Dezembro / Janeiro de 2019 da revista Traveler está agora disponível nas bancas de jornais e
on-line em NatGeoTravel.com/BestTrips2019.
A experiência digital das Melhores Viagens inclui destaques de cada destino seleccionado para a lista,
bem como fotografias icónicas da National Geographic que transportam os
leitores para as localidades escolhidas.

Os visitantes podem mergulhar ainda
mais fundo em quatro dos destinos para Melhores Viagens - Cidade do México, Tahiti, Dordogne e Oman - com
reportagens nesta edição.
A National Geographic Traveler publica seis edições por ano e é a
revista de viagens mais lida do mundo,
com 18 edições internacionais. A National Geographic Travel compartilha
o seu conteúdo digital inspirador e autêntico, incluindo sugestões de destinos, notícias de viagens, galerias de fotos e muito mais com a sua comunidade @NatGeoTravel de mais de 50
milhões de pessoas.
Sobre o Parque Nacional da
Gorongosa e o Projecto da
Gorongosa
O Parque Nacional da Gorongosa é o principal parque nacional de
vida selvagem de Moçambique, localizado na extremidade sul do Grande
Vale do Rift do Leste Africano. É o lar
de alguns dos ecossistemas biologicamente mais ricos e geologicamente
mais diversos do continente africano.
As suas fronteiras abrangem as grutas
e desfiladeiros do planalto de Cheringoma, as vastas savanas do Vale do
Rift, e a preciosa floresta tropical da
Serra da Gorongosa.
O Projecto da Gorongosa integra a conservação e o desenvolvimento
humano com a compreensão de que
um ecossistema saudável beneficiará
os seres humanos, que por sua vez serão motivados a apoiar os objectivos
do Parque Nacional da Gorongosa.

INAM mantém alerta sobre vaga de calor
Beira (O Autarca) – O INAM – Instituto Nacional de Meteorologia
manteve em comunicado distribuído nesta terça-feira (04Dez18) o alerta sobre a
vaga de calor afectando principalmente as províncias de Maputo, Gaza e Inhambane até o próximo sábado (08Dez18). As temperaturas máximas poderão variar
de 35 a 40 graus celsius, recomendando-se a tomada de medidas de precaução.■

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Polícia de Protecção passa a apresentar-se com
novo fardamento
Maputo (O Autarca) – A Polícia de Protecção (PT) – uma sub-unidade da Polícia da República de Moçambique (PRM), passa a partir de hoje, terça-feira (04Dez18) a apresentarse com novo fardamento, de cor azul,
conforme ilustra a imagem ao lado, em
substituição do anterior de cor cinzento. Uma nota do Comando Geral da
PRM refere que a partir de hoje é proibido o uso do fardamento anterior (cinzento), passando a ser obrigatório o uso do novo fardamento (azul) ou pingo-de-chuva.■ (Redacção)

Correspondênci@ Electrónic@
Por: Viriato Caetano Dias
(viriatocaetanodias@gmail.com)

Síntese de uma conversa
- Em boa verdade, não só de armas, se levanta a bom termo uma grande e verdadeira
revolução! Tavares Braz – Os meus “pecados” na RM, Matolense, 2018, p. 89
Semana passada estive a conserva com o meu amigo José Ribeiro Soares (JRS), de alma alentejana, que carrega Moçambique no coração. Septuagenário, JRS está
preocupado com a corrupção e a pobreza que assolam a África. Em seu desabafo, JRS afirmou que a maioria dos dirigentes consegue (com ajuda de alguma elite capitalista ocidental) transformar um continente rico e com uma população jovem em inferno na terra.
A pobreza é real, onde muitos não têm comida regular nas suas mesas, nem medicamentos, nem roupa, nem
habitação, nem horizonte de emprego, enfim, nem justiça e
prestígio que merecem. A terra, que deveria ser um direito
natural de todos os seres vivos, constitui fonte de conflitos
em que os pobres são esmagados pelo poder capitalista. Eles encontraram, actualmente, uma nova forma de expro-

priar a terra sem indeminização com o pretexto de reformas
agrárias. Algumas lideranças mundiais que aparentavam ser
honestas acabaram contaminadas pela corrupção.
Abrindo parêntesis, veja-se o caso de Lula da Silva. Fez muito pelos pobres e analfabetos do seu país. Foi
um seguidor brilhante de Fernando Henrique Cardoso. Até
que se deixou cercar pelos corruptos e se vendeu também.
A sucessora não conseguiu também parar com a corrupção.
Ou não quis. A esquerda perdeu para a extrema-direita,
porque o povo não perdoa a corrupção. E com muita razão.
Concordando com JRS, de facto, o poder corrompe
e torna-se um instrumento fácil de usar pelo grande capital.
O cadastro efectivo de terra, abrangente e nacional,
ajudaria a combater a miséria no país, a dirimir conflitos de
Direito do Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT), ao ma-
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Há excepções,
incapazes
áreas de preservação e das zonas rurais (até para poderem
ria. Temos ladrões que são constitucionalmente elevados ao
cobrar os impostos), mas também a conservar o meio ampoder. Aliás, um dos requisitos é mesmo esse: ser ladrão.
biente e o combate ao desmatamento ilegal, bem como a
De tudo isso, não vale a pena atribuir a terra ao direito priproteger os direitos adquiridos por herança ou ocupação. Avado, porque um só gatuno pode comprar todo o país e deijudaria, ao camponês, a obter financiamentos para o invesxar o resto dos seus compatriotas sem terra ou os transfortimento da sua propriedade agrícola (sem hipotecar a terra),
mar em escravos como, aliás, gostam de fazer os capitalisa incentivar o crescimento económico e sustentável.
tas. A propriedade privada tem o grande defeito de permitir
Na opinião de JRS, em Moçambique nunca houve
que haja quem tenha muito e que haja quem não fazendo
um cadastro para as terras dos camponeses. Nem antes,
«nadica de nada » tenha grandes rendimentos (só porque
nem depois do 25 de Abril. Antes, porque o colonizador aherdou). Tem a vantagem de permitir, a alguns, dedicaremchava que cultivava melhor do que o indígena; depois porse ao estudo, à filosofia, à escrita, à arte ou à ciência. Tem
que o regime instituído era comunista e, portanto, contra a
sido assim que todo o Ocidente se fez grande. Infelizmente,
propriedade privada. Agora, nas mãos de uma elite que
temos um continente sem regras, as coisas acontecem por
quer enriquecer rapidamente e sem esforço, vende tudo a
acaso, por instinto, e não pelo raciocínio. Em África catroco de dólares, euros, rands ou moeda chinesa.
çam-se mais pessoas que pensam diferentes que “animais
Eu gostaria muito que o meu amigo JRS estivesse
irracionais”.
totalmente errado, mas não posso escamotear a verdade,
As reformas não passam de vontades, servem para
para acomodar o “politicamente correcto”. De facto, tenho
amortizar as pressões dos doadores, pois nunca saem do padito nestas minhas centelhas que os países africanos estão a
pel. É esta a minha África, que ano após ano cresce econoavançar nas estatísticas, mas não na qualidade de vida dos
micamente, mas nunca mentalmente. A revolução, sem arseus povos. Um país não é feito de infra-estruturas nem de
mas, um dia chegará! Zicomo e um abraço nhúngue à Tânúmeros (as pessoas não comem o PIB), mas, sim, de pesnia, uma das mais novas filósofas do país.
soas que são muitas vezes marginalizadas e até mesmo asNOTA 1: Nunca vi tanta gente hipócrita. Tanto asassinadas por causas democráticas.
tacaram Guebuza, pela decisão de construir um dos maiores
Por isso, comecei por responder que a Europa é
empreendimentos de Moçambique e de África, em geral.
constituída maioritariamente por Estados-nações há vários
Aqueles que o vilipendiavam, hoje são exímios utilizadores
anos, com uma democracia consolidada, onde o respeito
da Ponta Maputo-Katembe. O tempo faz dele, Armando
pelos direitos humanos não é uma ficção. Segundo, a escoGuebuza, um herói vivo.
laridade tem ajudado significativamente os países europeus,
NOTA 2: A Ponte Maputo-Katembe não é um jarde tal forma que há um sentido de estado e do amor pelo
dim de namorados ou local para turismo. Os automobilistas
próximo. Terceiro, a União Europeia é uma sociedade que
que têm por hábito parar suas viaturas para tirar fotografias
caminha para o federalismo (comunidade só há de caçado(selfies) devem ser actuados pela polícia de trânsito, pois
res e recolectores, etc., nunca de países), onde há uma culcriam constrangimentos na circulação das mesmas. E a putura de direito democrático. Não estou a dizer que a Europa
nição deve começar já (não devemos aceitar a desculpa de
é um paraíso, nada disso. Porém, é um continente que valoque “estamos a curtir a ponte, a punição pode ser mais tarriza a vida humana. As pessoas contam, decidem, particide”), para desincentivar esses hábitos que em nada dignifipam nos processos de tomada de decisão e não os votos
cam os utentes da ponte.
que, em África, criam ditadores. Em África há o culto da
NOTA 3: Noto que alguns polícias de trânsito corpersonalidade, problemas étnicos-tribais, ganância exacerruptos migraram para Katembe. Não sei se, com a actuação
bada, ódio, negação do outro, desvalorização da vida humadesses agentes, o turismo conseguirá justificar a construção
na, a favor de uma etnia, casta política, enfim, uma acadeda referida ponte. Fica aqui um alerta para o enérgico Comia de corrupção, onde o diploma que serve é mesmo esse.
mandante Geral da PRM Bernardino Rafael.■
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Uma Data na História
Por: João de Sousa

4 de Dezembro de 1949 ... Rafael Maguni
Quando chegou ã Rádio, em Outubro de 1975, a
primeira coisa que disse e que eu me lembre foi: "Não pensem que tenho uma varinha mágica para resolver todos os
problemas. Não sou santo milagreiro”.
O pouco tempo que esteve connosco, por força da
sua integração na equipa negocial de Lancaster House, que
preparou as bases para a independência do Zimbabwe, permitiu perceber e confirmar que Rafael Maguni era aberto ao
diálogo. Gostava de aprender. Não impunha nada. Encontrava concensos. Respeitava o trabalho dos seus colaboradores. Corrigia quando era preciso. Era um diplomata. Um
verdadeiro "gentleman".
Estes seus predicados, são, quanto a mim, um exemplo que devia ser seguido por muito boa gente, particularmente por aqueles que ocupam cargos de direcção e gestão e que infelizmente fazem do “poleiro” a rampa de lançamento para usufruto de benefícios pessoais.
Maguni aderiu à FRELIMO em 1964 quando tinha
16 anos de idade. Formou-se nas escolas da FRELIMO na
Tanzânia e trabalhou como jornalista, locutor e produtor de
programas da "Voz da Frelimo", que emitia em Onda Curta
a partir de Dar es-Salaam, a capital tanzaniana.
Maguni foi governador da província de Manica, antes de ser nomeado ministro da Informação de 1990 a 1994.
Durante as eleições multipartidárias realizadas no
mesmo ano, foi eleito deputado da bancada da FRELIMO
no parlamento e reeleito em 1999.

Maguni foi secretário-geral da Associação dos excombatentes da luta nacional de libertação, e membro do
"bureau" político da FRELIMO.
Lembrei-me do meu primeiro Director Geral, porque ele nasceu no dia 4 de Dezembro de 1949. Se fosse vivo completaria hoje os seus 69 anos de idade.
Embora por pouco tempo, dado que logo após a Independência do Zimbabwe, foi nomeado Embaixador de
Moçambique naquele País, Rafael Maguni deixou saudades na Rádio Moçambique.■

Lula da Silva pode conseguir regime “domiciliário”
Beira (O Autarca) – Prossegue no Brasil a batalha para a libertação do ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, detido a 07 de Abril deste ano no âmbito da operação “Lava Jato”, que julga casos de corrupção envolvendo
principais políticos do país. Há uma corrente que está a pressionar Lula da Silva a aceitar o regime de prisão domiciliária,
mas o réu mostra-se relutante por considerar que seria o mesmo que assumir a culpa. Os advogados de Lula da Silva entraram com novo pedido de soltura que deve ser julgado ainda nesta terça-feira (04Dez18) pelo Supremo Tribunal Federal. Esta
é a quinta tentativa de obtenção de soltura do ex-presidente do Brasil. O recurso a ser analisado hoje contesta a imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processos da Lava Jato que ele conduziu na Justiça Federal no Paraná. O facto de Moro ter aceitado o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), para ser ministro da Justiça, é o argumento da defesa de Lula.
Os advogados querem anular o processo do tríplex, suspender seus efeitos e conseguir a liberdade do ex-presidente. Isso acontece numa altura em que Bolsonaro já deu indicação de pretender esquecer os pecados do passado e olhar para frente.■
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Festival We love Summer aquece Maputo
Maputo (O Autarca) – A
cidade de Maputo acolhe, no próximo
dia 08 de Dezembro o festival de verão
denominado “We love Summer”, um
evento que promove a criação de sinergias culturais e um intercâmbio turístico entre músicos e diferentes actores
culturais. A iniciativa, promovida pela
SB Entertainment e parceiros, realizase na Quinta Beija-Flor, no Bairro das
Mahotas, cidade de Maputo, devendo
contar com a presença de músicos e
DJ's moçambicanos e internacionais,
com destaque para o aclamado grupo
de DJ's sul-africanos Strange Loving.
A presente edição conta com o
apoio do Ministério da Cultura e Turismo e tem como principais parceiros, a
COMSERV, Cine Group, Volare, Perfect Clean, Paez, Pro Segurança, Sir
Motors e Fidelidade.
“O que nós queremos não é só
trazer inovação no evento, mas também poder contribuir com muita inovação cultural, para que as pessoas vejam
o We Love Summer como uma garagem de marcas que podem um dia ser
uma referência para qualquer marca inovadora» - destacou Luana Jane, Directora-Geral da SB Entertainment, falando em Conferência de Imprensa para o lançamento do evento.
Com origem na Cidade do Cabo, o festival já escalou as cidades de
Roma e Joanesburgo, para além de
Moçambique, onde acontece duas vezes por ano, estando actualmente na
sua 4ª edição, sob direção da SB Entertainment.
A SB Entertainment é uma
empresa liderada desde 2006 por jovens moçambicanos, "SB Crew", fundada por Jahyr Abdula. Tem como
principais áreas de trabalho a Produção, consultoria de Eventos e Serviços.

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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HISTÓRIA

Um raio-X da
Inquisição em
Minas Gerais 3
I (…) Mas, como mostra a historiadora, [Neusa Fernandes] essas práticas só
começaram a incomodar as classes poderosas a partir do momento em que as atividades comerciais desenvolvidas por esses
cristãos-novos passaram a subverter o projeto metropolitano que queria a colônia voltada para o comércio exterior, ou seja, para
o fornecimento de matérias-primas para os
grandes comerciantes de Portugal, que, como se sabe, eram também dependentes daqueles círculos europeus mais fortes, especialmente ingleses, holandeses, franceses e
italianos. Aliás, como registrou em 1755, à
época do terremoto, o insuspeito ministro
Sebastião José de Carvalho e Melo (16991782), o marquês de Pombal, no século
XVIII, “Portugal estava sem poder e sem
força, e todos os seus movimentos eram regulados pelos desejos da Inglaterra” (vol. 2,
pag.239).
À medida, porém, que a colônia americana se expandia, esse esquema começava
a sair fora do controle metropolitano e eu-

ropeu, especialmente em Minas Gerais, onde a descoberta do ouro e outras riquezas
levou à formação em pouco tempo de uma
sociedade urbana e mercantilista, que atraindo não só portugueses do Reino, formou um comércio interno e intercolonial,
pois os comerciantes tinham também ligações com Angola, Moçambique e demais
colônias portuguesas. Como diz a autora
em suas conclusões, esse mercado criava
seus próprios elos e hierarquias, que se
confrontavam com o poder de uma metrópole um tanto mambembe que lutava para
manter sua própria autonomia na Europa,
sempre preocupada com o possível avanço
da vizinha Espanha em seu território, a exemplo do que já ocorrera na Galiza. E que
precisava da Inglaterra para manter sua alegada independência.2022
II – De fato, como corria risco o seu
esquema de poder, a metrópole não encontrou outra saída que não fosse recorrer à Inquisição, que já tinha grande experiência na
prática da repressão na Península Ibérica.
(…) ADELTO GONÇALVES©
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