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EDITORIAL
O Autarca alcança 4 mil edições
Beira (O Autarca) – O Autarca alcança 4 mil edições na próxima quarta-feira (02SET2020). Mais uma conquista para celebrar. É uma etapa que sucede de muito trabalho, sacrifício, preseverança, resiliência e acima de tudo
comprometimento com a iniciativa que culminou com o
lançamento do Jornal a 10 de Junho de 1998. O marco que
celebramos esta semana lisonjeia os fazedores e todos os
colaboradores do jornal, e honra aqueles que tem apoiado a
prossecução do projecto, com destaque para os anunciantes,
assinantes e os leitores assíduos que bastante tem contribuído com a sua manifestação de valorização e crítica da obra.

É um percurso caracterizado por um misto de êxitos e dificuldades. O esforço abnegado e incondicional dos colaboradores tem garantido a manutenção do Jorna que já é uma
referência nacional no que concerne a promoção de um
jornalismo sério, equilibrado, responsável, veridico, isento
e imparcial. A continua aposta dos patrocinadores é aqui
referenciada como elemento importante para a manutenção
cada vez mais firme do Jornal no mercado. Pouco sentido
faria celebrar esta efeméride sem homenagear aqueles que
se destacaram e os que ainda se destacam para manter de pé
o jornal, começando pelo primeiro Editor e Fundador d’ O

Pessoas deveriam ter coragem de assumir seus próprios
Frase: erros assim como têm orgulho em exibir suas
qualidades!■
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mo sem grandes recursos e actuando no mercado atípico era possível elevar o Jornal à patamares competitivos com
órgãos baseados no mercado privilegiado de Maputo. Importa salientar que O Autarca representa o primeiro Jornal
diário particular a ser editado fora da cidade de Maputo, a
cerca de 1.200 kms da cidade da Beira, onde o mercado
para sustentar um projecto dessa dimensão é ainda um sério desafio, sobretudo devido o nível de percepção, sensibilidade e o próprio poderio económico e de decisão ao nível
das instituições existentes. Ainda assim, assumindo-se como corrente de influêcia à mudança melhorada do ambien-

te, sobretudo das mentes dos principais decisores no espaço
geográfico onde nos encontramos baseados, continuaremos
a acreditar num futuro melhor. Hoje felicitamos as diversas
entidades singulares e colectivas, públicas e privadas nacionais e estrangeiras cujas identidades dispensamos a sua
menção, mas reiteramos que a sua contribuição tem nos sido bastante grátis. Bom Dia à todos e porque nos encontramos praticamente na véspera do Dia da Vitória (07 de Setembro), endereçamos votos antecipados de óptima festa.
Bem hajam à todos Amigos do Jornal e bem haja O Autarca.■ (Redacção)

COVID-19: país inicia a fase 2 do alívio das medidas restritivas
Beira (O Autarca) – Inicia amanhã, terça-feira (01SET2020), em Moçambique, a fase 2 do alívio das medidas restritivas decorrentes da prevenção da covid-19, em que se incluem as actividades de médio risco. A propósito, o Ministério da
Saúde renovou o apelo para o cumprimento rigoroso e responsável de todas medidas de prevenção da pandemia já emanadas.
Trata-se de retomada em pleno funcionamento do Ensino Técnico Profissional; dos cinemas, teatros, casinos, das escolas de
condução e exercício dos desportos motorizados.
“Queremos alertar mais uma vez que esta retoma das actividades deve acontecer de forma gradual e cautelosa, seguindo rigorosamente com o cumprimento de todas as medidas de prevenção a referir”.
“Gostaríamos de assinalar que o impacto da covid-19 em Moçambique é tremendo a vários níveis e sem excepção,
pelo que o futuro de todos, enquanto sociedade, passa por vencer esta pandemia e ver todos os sectores de actividades económicas e sociais a regressarem ao activo sem limitações. E, para que tal aconteca o mais rapidamente possível, reiteramos o
nosso apelo para não relaxarmos ou desistirmos no cumprimento das medidas de prevenção. Como sociedade, somos todos
convidados a continuarmos firmes na luta contra a pandemia da covid-19”.■ (Redacção)
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,...
Por: Eng. Carlos Sousa
Formador Especialista & Certificado para a região SADC
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa

Deixados Sozinhos, Trabalham para Todos Nós e no
Mato,... e Alguém se Preocupa?!
Tratores agrícolas e florestais,... nas machambas, e longe das velocidades das internetes,... distraídos,
correm risco de morte,... 8 vezes superior face aos automóveis!
Admirados?,...vamos entender o motivo.
São veículos como quaisquer outros, circulam nas
estradas, mas trabalham fora das estradas e Quem lhes atribui a devida atenção?
Quando cruzamos com eles, queremos apenas ultrapassá-los depressa, depressa, e nunca mais alguém pensa no assunto!
Entre as principais causas de acidentes com este
tipo de veículos, consideremos, primeiro, primeiro, e depois, PRIMEIRO:
1 - ausência de formação adequada aos condutores;
2 - cansaço - Fadiga, a rotina, e excesso de confiança;
3 - falta de protecção anti capotamento, (roll bar);
4 - reduzida manutenção, antiguidade do veículo;
5 - consumo de substâncias tóxicas e nomeadamente o álcool.

- Os tratores continuam a revelar ser um género de veículo perigoso
- A falta de uso do roll bar, “arco de Santo António” eleva a
gravidade dos acidentes

Para além das vítimas mortais, os tratores também
provocam ferimentos graves em dezenas de pessoas!
Porém, a triste total ignorância, carregada por desprezo que atribuímos aos que trabalham directo para o nosso sustento alimentar, mas ninguém quer saber disso para
nada, pois nem tem sido divulgado, por talvez se tratar de
acontecimentos no mato, no campo, no interior, longe de
quem tem televisão, computadores e claro, agindo antes,
muito ocupados com políticas distraídas, distraindo os outros!
A maioria dos desastres com tratores acontecem durante trabalhos agrícolas ou em caminhos florestais com um piso muito acidentado, afastados das estradas secundárias, e de muito difícil acesso ao eventual socorro, alguém pensou nisso?
O grave que se constata e com frequência é o CAPOTAMENTO do veículo, que faz com que as vítimas
morram esmagadas.

O seu Diário Electrónico Editado na Beira
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Segundo os dados provenientes de Autoridades de
Segurança Rodoviária na zona Euro, dois em cada três capotamentos de trator são mortais e 70% das vítimas resultam deste tipo de acidente, em grande parte devido à inexistência ou não utilização do já mencionado roll bar, ou

conhecido por “arco de Santo António”.
Regras preventivas e básicas por segurança:

CONDUTORES SOZINHOS
O elemento de maior RISCO em muitos dos acidentes mortais, prende-se com o facto de acontecerem
quando o condutor do trator está sozinho, o que atrasa o
acionamento de hipotéticos meios de alerta ao talvez, socorro, acesso a rede móvel?
A maioria continuam a não fazer uso do chamado roll bar, ou “Arco de Santo António”, uma estrutura
capaz localizada acima do posto de operação, e que visa
proteger o condutor de ficar esmagado num eventual capotamento ou tombamento!

As estruturas de proteção roll bar, ou arcos de Santo Antônio, devem ser consideradas como obrigatórias nos
tratores, por motivos óbvios!
Os fabricantes, aconselham a colocação de um sistema de retenção (obrigatória a aplicação do cinto de segurança em alguns modelos de tratores); a proteção de veios
telescópicos de cardans; luz avisadora de marcha-lenta (pirilampo); colocação de espelhos retrovisores.
Os novos tratores deverão apresentar estruturas de
segurança tipo, roll bar, um quadro (por vezes coberto com
uma capota), ou uma cabina (estrutura de segurança mais
completa e em alguns casos essencial o tratamento do ar,
no interior da cabina)
Quando da aquisição do tractor, ou logo após uma
grande reparação, os condutores devem receber Formação Adequada, ter acesso ao manual de instruções, disponível na linguagem de trabalho, como facilidades de figuras
e por respeito ao condutor, e todo o desempenho ser fiscalizado regularmente por supervisão capaz.

RESUMINDO:

Por exemplo, num país dito desenvolvido, em Portugal só este ano,... já perderam a vida, 57 pessoas em incidentes com tratores!
A Autoridade Portuguesa de Segurança Rodoviária
afirma que, em comparação com os condutores de veículos ligeiros, os tratoristas veem a probabilidade de morte ser aumentada em pelo menos 8 vezes.

A– Formação adequada, atendendo ao uso da máquina, equipamentos de proteção individual e higiene!
B – Familiarização com os comandos do trator e
dos acessórios;
C – Manutenção regular do trator e dos acessórios,
apenas quando, estiver seguro de que estão totalmente desligados e imobilizados.
D – Planeamento antecipado da tarefa a executar.
E – Não utilização de roupas largas ou muito soltas
F – Pré-avaliação das condições do terreno e clima
onde a máquina vai operar.
G – Evitar proximidade de valas ou bermas.
H – Proibir o transporte de outras pessoas.
I - Efectuar paragem de 15 minutos a cada 2 horas
de trabalho.
J - Fazer uso das pegas de apoio quando sobe e ou
desce da máquina.
K – Adaptar a velocidade de trabalho às condições

Nossos serviços:
- Consultoria Ambiental
- Planeamento Físico
- Auditoria Ambiental
- Consultoria em Minas
- Consultoria em água e saneamento

Our services:
- Environmental consulting
- Physical planning
- Environmental audit
- Minning consulting
- Water and sanity consulting

JOSÉ ZECA, Msc

JOSÉ ZECA, Msc
CONSULTOR

CONSULTOR

BEIRA
SOFALA

Rua Comandante Gaivão N°160 PONTA-GEA
Tel: +258 825782820 ,+258 845782820
Email: zezeca07@gmail.com, zezeca07@yahoo.com.br

BEIRA
SOFALA

Comandante Gaivão Road, N°160 P4NTA-GEA
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Continuação das pág
de utilização.
L - Garantir iluminação adequada, de presença, aviso, alerta, atendendo ao meio de trabalho, deslocação e
risco no terreno!
M - Mecanicos, Experimentadores, Tecnicos de
Seguranca, Inspectores, Supervisores, Condutores, devem
de estar capazes via formação regular, nomeadamente,
Condução Defensiva!

Tenhamos uma palavra de APREÇO, por respeito
com Quem nos facilita desenvolver machambas, florestas,
afinal,... Amigos da nossa mesa, do nosso Chão e da nossa
Família!
O fazer preventivo, facilita caminhos ao menor
custo, baixo risco, promove segurança, menores perdas,
respeito pelo meio ambiente, disponibilidades desenvolvendo economias, como apoio a Famílias, Organizações e Investidores.■

Vodacom anuncia cinco grandes objectivos para os
próximos cinco anos
- Para além da expansão da rede, estão em vista outros grndes projectos inovadores e
sociais, com o propósito de manter a sua posição no mercado das comunicações, em
resposta á exigência dos moçambicanos
Beira (O Autarca) – No quadro dos objectivos para os próximos
cinco anos, a rede de telefonia móvel
Vodacom anunciou, esta segunda-feira
(31AGOSTO2020), em Maputo, um
projecto de expansão da sua rede, para
garantir o acesso dos seus serviços a
pelo menos 21 milhões de moçambicanos, até ao ano 2025. A expansão da
rede é parte dos cinco grandes objectivos da Vodacom definidos para o próximo quinquénio, contribuindo para o
desenvolvimento do País e para a melhoria da vida dos moçambicanos.
Dentro dos objectivos da Vodacom, a responsabilidade social está
na linha da frente, daí que a operadora
vai lançar no período em referência um
programa de melhoria de 500 escolas,
mantendo assim o seu compromisso de
investimento social na educação, integrado no programa “Vodacom Faz
Crescer”, uma iniciativa virada à inclusão digital da educação no País e apetrechamento de bibliotecas escolares.
“Ao longo dos últimos meses,
temos estado a trabalhar no nosso propósito enquanto organização, que se
fará sentir através do alcance de objectivos concretos e ambiciosos nos próximos anos. Este exercício foi feito a
nível interno, mas colhemos a opinião
dos nossos clientes e parceiros de ne-

Nuno Quelhas, Presidente do Conselho de Administração da Vodacom

gócio, para perceber quais os seus sonhos e ambições, as suas frustrações e,
acima de tudo, que desafios sociais
precisam de maior apoio, para que todos nós possamos ter acesso a mais
oportunidades”, afirmou Nuno Quelhas, Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Vodacom.
Os cinco grandes objectivos da
vodacom:
1 – Até ao ano 2025, a Vodacom vai expandir a sua rede, abrangendo 21 milhões de moçambicanos;
2 – Em 2021, será criada a Vila Digital, um modelo que pretende
reinventar a conectividade no meio ru-

ral moçambicano;
3 – Nos próximos cinco anos,
serão alargados os serviços financeiros
para todos os indivíduos acima dos 16
anos, através do M-Pesa;
4 – Será lançado um programa
de melhoria de 500 escolas até 2025, através do compromisso de investimento social da Vodacom, integrado na iniciativa “Vodacom Faz Crescer”;
5 – Até 2025, cerca de 80%
das nomeações e promoções na Vodacom serão internas. Ao mesmo tempo,
de forma a garantir a equidade de género, 40% dos colaboradores serão
mulheres.■(Redacção)

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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Visite-nos e desfrute dos cardápios típicos que reflectem a melhor gastronomia regional
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PESSOAS & FACTOS
Por: Falume Chabane

31 de Agosto de 1956 … Vasco Galante
Vasco Galante é o Director do Departamento
de Comunicação do Parque Nacional da Gorongosa,
na província de Sofala, centro de Moçambique, desde
2005. O Parque Nacional da Gorongosa, onde Vasco
Galante trabalha e reside desde 2005, é considerado o
verdadeiro santuário da natureza em Moçambique. É
cidadão português, nasceu em Lisboa, Portugal, e viveu na Itália e em Espanha durante vários anos antes
de se mudar para Moçambique, em 2005. Frequentou
diversas universidades para se formar em ciências sociais, computadores, gestão de bases de dados, estatística e marketing. É casado e tem dois filhos, duas filhas e uma neta.
Conheço-o pessoalmente a aproximadamente
uma década e meia e desde então temos mantido e desenvolvido uma relação de honra. Aproveito esta ocasião
para renovar agradecimentos pelas inúmeras oportunidades de visitir o Parque que já formulou à mim e minha
família.
Segundo consta do seu conto exposto no site
da “Gorongosa”, foi seu sonho sempre mudar-se da
Europa para África para trabalhar com as comunidades locais de modo a criar um futuro melhor para as
crianças africanas. E, em Março de 2005, veio para
Moçambique, na qualidade de voluntário, para dar aulas. Visitou o Parque Nacional da Gorongosa em Julho
de 2005 e, três meses depois, conheceu o cidadão filantrópico norte-americano Greg Carr em Maputo.
Greg Car é parceiro do Governo de Moçambique, impulsionador do projecto de restauração do Parque Nacional da Gorongosa, destacado como sendo um dos
maiores exemplos de recuperação da vida selvagem no
mundo. Galante conta que “quando ele (Greg Carr)
partilhou comigo o seu plano para a conservação do
Parque, não pude deixar de dizer "por favor, conte comigo".
Afinal, segundo uma reportagem patente no site
da RTP, assinada por Pedro Martins, correspondente da

RTP em Moçambique, Vasco Galante apaixonou-se pela
Gorongosa quando ainda tinha seis anos, depois de ver
uma documentário na televisão.
Vasco Galante frequentou o Liceu Nacional de
Almada; estudou “History General” em Faculdade de
Letras da Universidade Clássica de Lisboa; e estudou
MBA Marketing em Universidade Católica Portuguesa.
“A minha formação académica e experiências anteriores
em gestão em diferentes países ajudam-me a alcançar os
dois principais objectivos do Departamento de Comunicação Nacional da Gorongosa: criar consciência local e
internacional em relação ao Parque e transformar os visitantes do Parque da Gorongosa em seus defensores”.
Galante salienta que o Parque Nacional da Gorongosa está a ajudar Moçambique a tornar-se um destino turístico de eleição. “Também tenho que admitir que
é um privilégio trabalhar num lugar tão bonito, rodeado
de algumas das pessoas mais bonitas e felizes do mundo”.
A personagem em referência nasceu a 31 de Agosto de 1956, em Lisboa e hoje celebra o seu 64º aniversário natalício. Desejo-lhe parabéns por mais um aniversário, com votos de longa vida replete de saúde e que
a nossa amizade seja ainda mais fortificada.■

https://www.facebook.com/Jornal-O-Autarca-da-Beira-Mozambique-298173937184488/
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VuJonga - todas edições actualizadas em | e-Book grátis:
https://www.recantodasletras.com.br/autor_textos.php?id=212768&categoria=M

Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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[O BRASIL colonial na obra do Professor Adelto Gonçalves]

Um escândalo: o caso das arcas que ao serem abertas diante do rei continham
chumbo no lugar de ouro. Um profano: o frei capuchino que usava o dinheiro das
esmolas para levar confortável vida de senhor de escravos. Uma caçada: a
perseguição aos irmãos Leme, aos quais o governo atribuía uma lista de crimes em
Cuiabá e Itu. Uma amante: Lorena era filho dos Távora ou fruto de um envolvimento
adúltero do rei?
Fascinantes histórias de conflitos, perseguições e falcatruas percorrem os
subterrâneos, mas vem à tona em cada capítulo de O Reino, a Colônia e o Poder – O
governo de Lorena na capitania de São Paulo 1788-1797 (Imprensa Oficial do
Governo do Estado de São Paulo (Imesp), 2019) graças à astúcia investigativa de
quem já frequentou as principais redações de jornais de São Paulo, como o escritor
Adelto Gonçalves.
O aguçado faro de repórter se completa por meio do texto leve e elucidativo, e
assim Adelto Gonçalves consegue romper com os padrões e clichês adotados por
outros historiadores ao montar um curioso painel sobre as relações de poder e suas
influências – oficiais, extraoficiais e clandestinas – de um período do colonialismo
que representou a consolidação de São Paulo como cidade e de Cuiabá como vila.
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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A construção da Calçada do Lorena, estrada que ligava São Paulo a Santos por
um trecho da Serra do Mar, é a marca principal do governo de dom Bernardo José
Maria da Silveira e Lorena. Mas o livro vai muito além das edificações e estratégias
para permitir que São Paulo ficasse mais próxima da Coroa, driblando a interferência
econômica e política do Rio de Janeiro – ao reunir episódios do recorte de nove anos
do governo Lorena em São Paulo.
Lorena foi o mais jovem capitão-general a governar a capitania de São Paulo:
tinha 32 anos ao desembarcar e tomar posse em julho de 1788. Seria filho de Nuno
Gaspar de Távora, irmão do marquês de Távora, e de sua segunda mulher e cunhada,
dona Maria Inácia da Silveira. É o que diz seu assento de batismo, lavrado em Lisboa,
segundo o autor. Faria parte da primeira nobreza portuguesa com ascendentes em
uma das mais distintas famílias da França, os Lorena. Pelo menos era essa a
informação oficial porque sempre correram rumores de que seria filho adulterino do
rei dom José I com sua amante, a marquesa Teresa de Távora e Lorena, esposa do
jovem marquês dom Luís Bernardo de Távora.
PESQUISA PROFUNDA
Baseado em primorosa documentação histórica, o autor desvela as raízes da
corrupção e malversação do dinheiro público no Brasil em uma situação análoga aos
tempos atuais de um País que parece condenado a viver preso ao passado tortuoso da
Colônia e à cultura da propina, do suborno e da barganha.
Nesse aspecto, há o risco de vermos a corrupção como fruto exclusivo da
política, conforme alerta o sociólogo Jessé de Souza em A elite do atraso (2017). “A
população (...) foi convencida de que existe corrupção apenas na política – essa é a
corrupção dos tolos – e não enxerga a corrupção real, a corrupção no mercado, o
problema central, que é a manutenção de uma sociedade desigual”, afirma.
A capitania passou nas mãos de antecessores pouco confiáveis antes da chegada
de Lorena. Um deles foi Antônio da Silva Caldeira Pimentel, um dos raros
governadores coloniais que se transferiram para o Brasil com a família, conforme
revela o autor. Pimentel chegou em 1727 e um ano depois já estourava o escândalo
que apressaria sua queda. “Em Lisboa, quando as autoridades metropolitanas, à frente
de dom João V, abriram arcas recém-chegadas do Brasil com 7 arrobas de ouro dos
quintos reais, descobriram, estupefatas, que ali só havia chumbo”. Obra de Pimentel e
Leia, Divulgue e Publicite n’O Autarca – 1º jornal electrónico na cidade da Beira - Moçambique
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e seus protegidos, entre eles Sebastião Fernandes do Rego, definido pelo historiador
Afonso de Taunay como “aventureiro da pior espécie”.
O ouvidor-geral da comarca de São Paulo, desembargador Francisco Galvão da
Fonseca, abriu a devassa para apurar os nomes dos responsáveis pelo descaminho.
Logo as suspeitas pairaram sobre homens de confiança do governador Pimentel,
conforme descreve o escritor. “Mas a corrupção era praga tão disseminada por todo o
corpo do Estado que o primeiro a cair foi o próprio ouvidor-geral Fonseca, suspenso
de suas funções e preso por ordem do juiz do Fisco do Rio de Janeiro. Era acusado de
numerosas falcatruas”, conta Adelto Gonçalves.
O juiz de fora da vila de Santos, Bernardo do Vale, assumiu as investigações e
concluiu que o autor do delito havia sido Sebastião Fernandes do Rego, provedor da
Casa de Fundição no governo Caldeira Pimentel e provedor dos quintos (impostos)
no tempo do governador Rodrigo César de Meneses. Surgiram denúncias de que
Rego sempre levava duas oitavas de ouro de quem pagava os quintos, “dizendo que
era pelo seu trabalho”.
Vale concluiria ainda que o governador Pimentel protegia o provedor da Casa
de Fundição. Rego foi acusado de fazer grandes negócios com sonegadores e de
marcar e fundir ouro fora da Casa de Fundição. Na tentativa de denunciar o
governador, João Leite Ortiz viajou para Portugal, mas no navio teria sido
envenenado por um padre, “verdadeiro bandido, coberto de crimes praticados em
Mato Grosso”, conforme relatou o historiador Taunay.
No livro, Adelto Gonçalves refuta o conceito da historiografia tradicional de que
a capitania de São Paulo estava isolada em relação às demais regiões da América
portuguesa e despovoada naquela época, em torno de 1748. Hoje esse conceito está
sendo revisto, segundo o autor. São Paulo não dispunha de uma economia pautada na
grande lavoura e na monocultura escravista, tampouco na extração mineral, mas teve
participação decisiva em direção ao Oeste e à descoberta das minas de ouro ao final
do século XVII, além de ocupar uma estratégica posição no entroncamento de
importantes circuitos regionais, terrestres e fluviais, o que pesou decisivamente no
desenvolvimento da capitania.■ N. Urt.
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SOBRE O AUTOR
Adelto Gonçalves, 68 anos, é jornalista desde 1972, com passagens pelos jornais Cidade de
Santos, do grupo Folhas, A Tribuna, de Santos, O Estado de S. Paulo (Estadão) e Folha da Tarde,
além das editoras Abril e Globo.
Doutor em Letras na área de Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP) e
mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana pela USP, é autor de
Gonzaga, um Poeta do Iluminismo (Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1999), Bocage, o
Perfil Perdido (Lisboa, Editora Caminho, 2003), Mariela Morta, contos (Ourinhos-SP,
Complemento, 1977), Os Vira-latas da Madrugada, romance (Rio de Janeiro, José Olympio,
1981; Taubaté-SP, Editora Letra Selvagem, 2015), Barcelona Brasileira, romance (Lisboa, Nova
Arrancada, 1999; São Paulo, Publisher Brasil, 2003), Fernando Pessoa: a Voz de Deus, artigos e
ensaios (Santos, Editora da Unisanta, 1997); Tomás Antônio Gonzaga, estudo biográfico-crítico
(Rio de Janeiro/São Paulo, ABL/Imesp, 2012); e Direito e Justiça em Terras d´El-Rei na São
Paulo Colonial – 1709-1822, ensaio histórico (São Paulo, Imesp, 2015).
Ganhou os prêmios Assis Chateaubriand de 1987 e Aníbal Freire de 1994 da Academia
Brasileira de Letras. Em 2013-14, com bolsa da Universidade Paulista (Unip), desenvolveu o
projeto que resultou no livro O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de
São Paulo - 1788-1797.

_________________________
O Reino, a Colônia e o Poder: o governo Lorena na capitania de São Paulo – 1788-1797,
de Adelto Gonçalves, com prefácio de Kenneth Maxwell, apresentação de Carlos
Guilherme Mota e fotos de Luiz Nascimento. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo, 408 páginas, R$ 70,00, 2019. Site: www.imprensaoficial.com.br
_________________________________

(*) Nelson Urt é jornalista e historiador, mestre em Estudos Fronteiriços pela
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), autor do blog Nave
Pantanal e editor de livros cartoneros. E-mail: nelsonurt@gmail.com
(legenda da foto) /
(foto: J. Etcheverria) /
Livro de 405 páginas
traz recorte de nove
anos da capitania de
São Paulo
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