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Procurador mentiu...
O Procurador Geral Adjunto da República, 
Adão Adriano, mentiu, no dia 06 de Novembro 
de 2012, ao País  sobre o advogado William  
Tonet, caluniando, difamando e  colocando - o  
no desemprego sem  provas.  Até  hoje  nin-
guém  toma  medidas.  É  a  justiça  ideológica,  
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Tal como a revista norte-americana “Time”, também o Folha 8, elegeu o Papa Francisco como Personalidade do Ano em 
2013 “por arrancar o papado do palácio e o levar para as ruas” e por “dosear o julgamento e a misericórdia”.
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u, cristão e lei-
go católico, re-
novo aos fiéis 
leitores do F8 e 
angolanos dis-
criminados e 
sem voz (cada 

vez em maior número por 
imposição de quem deveria 
existir para os servir), votos 
de novo ano, com muita co-
ragem e resistência, pois o 
meu prognóstico é de 2014 
ser transformado num ano 
deainda maior intolerância 
por parte das forças poli-
ciais, de segurança e milita-
res do regime. Adiante.
Entrei o ano com tristeza, 
ante a partida inesperada 
de Eusébio da Silva Ferreira, 
meu conhecido. Ingenua-
mente ainda acreditei, tal 
como milhões de compa-
triotas e não só, numa lufada 
de bom senso nacionalista, 
poderia  assistir à outorga 
da nacionalidade angolana 
a título póstumo a Eusébio 
da Silva Ferreira, uma vez 
ser filho de pai angolano, 
um autóctone malanjino. 
Lembro-me de ele me ter 
dito uma vez, no Restau-
rante do Barbas: “tenho um 
coração tripartido”: pai de 
Malange, mãe de Maputo e 
Lisboa, cidade de adopção. 
Felizmente, Portugal fez bo-
nito, concedeu três dias de 
luto nacional, com bandeiras 
a meia haste. Moçambique e 
Angola, nada…                           
Os portugueses, todos, sem 
excepção, homenagearam, 
mesmo com chuva, de for-
ma sentida o Homem cuja 
humildade transbordou as 
fronteiras benfiquistas, para 
se instalar nos corações da 
nação lusa, que agora – pe-

rante a indiferença das suas 
duas outras pátrias - o quer 
no Panteão Nacional. 
Tal como entrei, também 
já havia saído triste de 2013, 
não só pelos milhões de au-
tóctones que ficaram sem 
uma refeição, por imposição 
da má política económica, 
mas fundamentalmente, 
pelo apagar da luz mais 
cintilante de esperança em 
África e no mundo: Nelson 
Mandela. Em todo caso fi-
quei orgulhoso por ver o 
reconhecimento mundial, 
excepção do governo an-
golano, face à sua elevada 
estatura reconciliadora, pa-
cifista e democrata, mesmo 
tendo estado 27 anos encar-
cerado nas masmorras do 
apartheid. Em Angola como 
opositor, mesmo de ideias, 
do actual regime, Madiba 
teria sucumbido, antes de ir 
a julgamento, num banquete 
de um qualquer jacaré do 
Dande… 

Exemplos para quê? De 
Matias Miguéis (1965, ex-
-vice presidente do MPLA, 
enterrado vivo), ao coman-
dante Paganini (1966, quei-
mado vivo numa fogueira, 
na Frente Leste, numa base 
guerrilheira do MPLA, na 
companhia de outros cama-
radas, acusado de feitiçaria 
e pretender dar um golpe a 
Agostinho Neto). 
No primeiro ano da Inde-
pendência Nacional, antes 
mesmo da sua proclamação, 
22 de Agosto, a cultura dos 
assassinatos sem julgamen-
to, conheceria um ponto alto 
ao ser fuzilado, no campo da 
Revolução, por ordem de 
Agostinho Neto, com trans-
missão em directo da Rádio 
Nacional de Angola, um he-
rói da luta clandestinaque 
nos levaria à independência, 
Virgílio Sotto Mayor (1975, 
guerrilheiro do 4 de Feverei-
ro), passando por José Van-
-Dúnem e Nito Alves (1977, 
dirigentes do MPLA, assas-
sinados sem julgamento na 
Fortaleza de São Miguel?!, 
acusados de tentativa de 
golpe de Estado), ao jornalis-

ta Ricardo de Melo, director 
do Imparcial Fax (assassi-
nado em 1995, nas escadas 
do seu edifício em Luanda), 
Mfulumpinga Landu Victor 
(2004, presidente do PDP-
-ANA, assassinado no Bair-
ro Kassenda em Luanda, 
depois de ter participado 
numa reunião do Conselho 
da República), Alves Kamu-
lingue, Isaías Cassule (2012, 
ex-militares da Guarda Pre-
sidencial, assassinados por 
reivindicarem uma pensão 
de reforma justa e digna), 
Hilbert Ganga (2013, dirigen-
te juvenil da CASA-CE, as-
sassinado pela Guarda Pre-
sidencial, por estar a colar 
panfletos, no muro do Clube 
de Ténis de Luanda, sito na 
Rua Francisco das Necessi-
dades Castello Branco).
Como se pode verificar 
por este pequeno, mui-
to pequeno, número de 
cidadãos(quantos serão os 
que, anonimamente, têm o 
mesmo destino?), a cultura 
de assassinatos selectivos 
continua inalterável, even-
tualmente e de acordo com 
os avisos do Presidente da 

República feita com redo-
brados cuidados…
Em 2014, como cristão, leigo 
e católico, espero ver alte-
rada a actual instituição de 
violência e discriminação 
governamental, com mais 
respeito pela “Constituição 
Jessiana” e pelas leis. Espero 
ainda que a oposição possa 
bater-se para a comunica-
ção social do Estado deixar 
de ser partidariamente do 
MPLA, exigindo a eleição 
das suas administrações e 
direcções, conformando-se 
com o carácter público e 
imparcial, que devem ter em 
democracia. 
Igualmente, deverão impug-
nar, denunciando nacional 
e internacionalmente a par-
cialidade da Comissão Na-
cional Eleitoral, abstendo-se 
de concorrer se este órgão 
não se converter em inde-
pendente, imparcial e sem 
o comando fraudulento de 
forças adversas à transpa-
rência, lisura  e respeito pela 
vontade do eleitor. 
Quanto aos leigos católicos, 
deverão multiplicar roma-
rias e vigílias em todo o ter-
ritório nacional, acendendo 
velas brancas, para iluminar 
a mente dos governantes, 
para que possam respeitar 
os compromissos livremen-
te assumidos, quanto à ex-
tensão do sinal da Rádio Ec-
lésia. Manifestemo-nos por 
um direito adquirido e nisso 
temos o apoio espiritual do 
Papa Francisco.  Lembrem-
-se do que ele disse no Brasil 
aos jovens: “manifestem-se 
pelos vossos direitos”. É o 
que deveremos fazer em 
defesa da propagação da pa-
lavra do Senhor.  

RAzõEs pARA O MEu
pEssIMIsMO EM 2014

E

Eu, cristão e leigo católico, renovo aos fiéis leitores do F8 e angolanos discriminados e sem voz, votos de novo 
ano, com muita coragem e resistência, pois o meu prognóstico é de 2014, ser transformado num ano de maior 
intolerância por parte das forças policiais, de segurança e militares do regime. Adiante.

BALAnÇO nEBULOSO DE 2013

Em Angola como 
opositor, mesmo 
de ideias, do ac-
tual regime, Ma-
diba teria sucum-
bido, antes de ir a 
julgamento, num 
banquete de um 
qualquer jacaré 
do Dande… ̀
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título da Angop 
(Agência de Notícias 
Angolana), reconhe-
ça-se, não podia ser 
mais elucidativo: “Par-
lamento marca passo 
histórico em 2013”. 

Com este título a agência de notí-
cias do regime entra, sem apelo nem 
agravo, para a enciclopédia do nosso 
jornalismo, assemelhando-se a uma 
verdadeira e inequívoca obra-prima 
da informação.
Embora o Parlamento seja to-
talmente dominado pelo 
MPLA, tal como a pró-
pria Angop, ver a agên-
cia dizer que em 2013 
ele marcou passo 
é obra. É certo que 
isso dura há muitos, 
muitos anos. Mesmo 
assim…
E se o título vale um ras-
gado elogio que fazemos 
com todo o gosto, o texto, 
esse mantém as louvaminhas ha-
bituais por parte de um agência de no-
tícias que, tal como outras instituições, 
não é do país mas do regime. Escreve 
o autor do texto assinado por Elias 
Tumba: “ímpar, histórico e inovador, 
com diplomas marcantes “saídos” de 
acirrados e democráticos debates, as-
sim resume-se o ano parlamentar 2013, 
cujas discussões perseguiram, como 
ponto fulcral, a melhor fiscalização e 
transparência governativa”.
Só contaram para ele e, por isso, re-
solveu “marcar passo” no jornalismo 
e dar um salto na propaganda, es-
tratégia que no contexto do regime 
até costuma dar bons resultados. O 
MPLA deve, aliás, reconhecer que 
será difícil encontrar um texto bajula-
tório tão enfático.
Diz o autor do texto assinado por Elias 
Tumba que, “no ano findo, os repre-
sentantes do povo iniciaram um novo 
ciclo de aprendizagem, assente em 
pressupostos jurídico-legais inova-
dores, quanto ao direito de controlo e 
fiscalização dos actos do Executivo”.
Trata-se de mais uma forma de “mar-
car passo” porque numa democracia 
imposta (como reconheceu o Pre-
sidente José Eduardo dos Santos), 
mesmo considerando que a sua gé-
nese é das mais avançadas do mundo, 
eventualmente só ultrapassada pela 
da Coreia do Norte, nenhum órgão 
fiscaliza os actos do Governo dirigi-
do, tal como o partido e a Presidên-
cia da República, pela mesma pessoa. 
Admite-se até que seja um plágio já 

que noutras partes do mundo, com 
democracias bem mais rudimentares 
do que a nossa, aí sim o Parlamento 
fiscaliza as actividades dos outros 
órgãos políticos, nomeadamente do 
Governo.
“Contra todas as expectativas, este 
direito passou a ser “balizado” pelo 
Acórdão nº 13/12, de 09 de Outubro, 
que considera “inconstitucionalida-
de parcial de vários artigos do Regi-
mento da Assembleia Nacional, por 
desconformidade com a Constituição 

da República de Angola”, 
escreve o autor do tex-

to assinado por Elias 
Tumba.
“Na sua interpre-
tação sobre este 
ponto polémico 
no Parlamento, o 
tribunal deliberou 

que a Constituição 
não confere compe-

tências à Assembleia 
Nacional para fazer in-

terpelações e inquéritos ao 
Executivo, nem para convocar, fazer 
perguntas ou audições aos ministros”, 
diz o mesmo texto, relembrando mais 
uma vez que a democracia do regime 
é uma coisa de somenos relevância 
para os mais atentos e de sublime 
transcendência os néscios do cos-
tume, e que oscila entre as teses de 
Kim Jong-Un e as de Teodoro Obiang 
Nguema Mbasogo.
Para que, de forma pedagógica, não 
restem dúvidas, o autor do texto as-
sinado por Elias Tumba escreve que 
“o acórdão precisou que estes e os 
governadores provinciais desempe-
nham funções delegadas pelo titular 
do Poder Executivo; o Presidente da 
República”, devendo por isso os de-
putados – mesmo os do MPLA – as-
sumir apenas a plenitude de funções 
que se enquadram no estatuto orgâni-
co dos sipaios.
“A questão do controlo e da fiscali-
zação foi, efectivamente, o ponto de 
maior discórdia na “casa das leis”, 
num ano de maior “confrontação” de-
mocrática entre os parlamentares do 
partido no poder (MPLA) e do bloco 
da oposição”, escreve o autor do texto 
assinado por Elias Tumba, acrescen-
tando num raro e, por isso, louvável 
exemplo de algum jornalismo que “o 
Acórdão do tribunal, que esclarece 
os limites e as forma de desempenho 
do acto de fiscalização dos deputados 
foi considerado “inconstitucional”, 
pelo bloco das bancadas da oposição 
(UNITA, CASA-CE, PRS e FNLA)”.

Entre os pontos que, com a devida 
vénia ao autor do texto, Elias Tum-
ba, mais “marcaram passo”, a Angop 
cita como “caixa alta” a “aprovação 
da Conta Geral do Estado 2011, um 
exercício primário na casa das leis, 
que marca um passo firme e histórico 
rumo à prestação regular de contas”.
Ficamos então a saber que, “com o iní-
cio deste exercício, junto dos deputa-
dos, o titular do poder executivo e os 
seus auxiliares propõem-se a elucidar 
o eleitor, anualmente, sobre a aplica-
ção prática dos fundos públicos, pelo 
Estado”, facto que fez com que, “cien-
tes da responsabilidade e do desejo do 
Executivo de “refinar” os mecanismos 
de transparência e aplicação dos fun-
dos públicos, os cinco grupos parla-
mentares acolheram, sem reservas, a 
conta geral”.
Mas o histórico “marcar passo” não 
ficou por aqui: “As discussões à volta 
do conteúdo do histórico instrumen-
to financeiro fizeram nascer na casa 
das leis um verdadeiro “braço-de-fer-
ro” entre os parlamentares do MPLA 
(poder) e da oposição”.
Ou seja, “a oposição, que condicionou 
a análise da Conta Geral do Estado 
2011 à solicitação e consequente entre-
ga do parecer do Tribunal de Contas, 
apontou, ainda assim, falhas que con-
sidera graves no documento”, tendo 
a “UNITA, CASA-CE e PRS revelado 
haver pouca transparência quanto aos 
dados relativos às empresas públicas 
de interesse estratégico, sendo esta 
uma das principais razões do seu voto 
desfavorável”.
“Outro assunto que a oposição conta 
levar a debate em 2014, escreve o au-
tor do texto, também muito debatido 
em 2012 e 2013, é a autorização das 
transmissões em directo dos debates 
da Assembleia Nacional, na Televisão 
Pública de Angola e na Rádio Nacio-
nal”.
Por fim, a “UNITA, CASA-CE e PRS 
prometeram continuar a lutar, com 
todos os meios democráticos ao seu 
alcance, para verem ultrapassada esta 
questão, afirmando ser esta transmis-
são uma grande estratégia para a con-
solidação do Estado Democrático e de 
Direito”.
Provavelmente quando fizer o balan-
ço deste ano, a Angop voltará a dizer 
que o “Parlamento marca passo his-
tórico em 2014”.  É claro que estamos 
com o passo ao contrário da maioria 
dos outros países mas, como certa-
mente dirá o autor deste texto assina-
do por Elias Tumba, eles é que estão 
errados.

PARLAmENtO mARCA PASSO

O
SEgUnDO A AngOp

BALAnÇO nEBULOSO DE 2013
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m 2013, o que 
é grave, só 
oito Chefes 
de Estado, 
dois primei-
ro-ministros 
e um vice-pri-

meiro ministro de vários 
países visitaram o nosso 
país. Estará o mundo ba-
julador a perder o fôlego? 
Isto porque em 2012 regis-
taram-se 14 visitas de Che-
fes de Estado, entre eles 13 
africanos.
O primeiro “hóspede”, se-
gundo a terminologia ofi-
cial do portal do Governo, 
foi o Presidente da Repú-
blica do Benin, Thomas 
Yayi Boni, que chegou 
ao país no dia 14 de Janei-
ro, para uma visita oficial, 
destinada ao reforço das 
relações entre os dois paí-
ses.
Jacob Zuma, Chefe de 

Estado da África do Sul, 
foi o segundo a chegar a 
Angola, dia 16 de Janeiro, 
para uma visita de tra-
balho de algumas horas, 
no âmbito do reforço da 
cooperação entre os dois 
estados.
No mês de Março, dia 11, 
Jacob Zuma chegou a 
Luanda pela segunda vez, 
a fim de participar numa 
mini-cimeira tripartida, 
com os seus homólogos 
de Angola e do Congo De-
mocrático.
Dia seguinte, 12 Março, 
desembarcou em Luanda 
o Presidente da República 
Democrática do Congo, 
Joseph Kabila, a fim de 
participar na mini-cimeira 
tripartida, com os seus ho-
mólogos de Angola, José 
Eduardo dos Santos, e da 
África do Sul, Jacob Zuma.
A 11 de Abril chegou a 

Luanda, para uma visita 
oficial de 24 horas, o presi-
dente da República de São 
Tomé e Príncipe, Manuel 
Pinto da Costa, no âmbito 
do reforço das relações bi-
laterais de cooperação.
Dia 22 Maio, o Presiden-
te da República da Gui-
né Equatorial, Teodoro 
Obiang Nguema Mbaso-
go, inicia em Luanda uma 

visita de trabalho de 24 
horas, visando o reforço 
da cooperação entre os 
dois países.
Dois dias depois, 24 de 
Maio, escalou o país a 
Chefe de Estado do Brasil, 
Dilma Roussef, por cerca 
de uma hora, em trânsito 
para Addis Abeba (Etió-
pia), para participar nas 
comemorações dos 50 

anos da União Africana.
Em Junho, dia 7, chegou a 
Angola o primeiro-minis-
tro da República de São 
Tomé e Príncipe, Gabriel 
Arcanjo Ferreira da Cos-
ta, para uma visita oficial 
de dois dias, no âmbito 
do reforço da cooperação 
existente entre os dois 
países.
No dia 22 de Agosto, che-
garam a Luanda os presi-
dentes do Congo Demo-
crático, Joseph Kabila, e 
da África do Sul, Jacob 
Zuma, para participarem 
na Cimeira Tripartida 
entre os seus países e 
Angola.
Outubro, dia 7, inicia uma 
visita oficial de 72 horas, o 
vice-primeiro ministro da 
Federação Russa, Dmitri 
Rogozin, visando o refor-
ço da cooperação bilateral 
em vários domínios.

E

`
A FRACA  iNFLuêNCiA 
DO GOvERNO DE ANGOLA 

A CApITAL DO BEIJA-mÃO

``Em 2013, o que é grave, só oito Che-
fes de Estado, dois primeiro-minis-
tros e um vice-primeiro ministro de                             
Estará o mundo bajulador a perder o 
fôlego?
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Ainda em Outubro, dia 8, 
chegou ao país o Presiden-
te de São Tomé e Príncipe, 
Manuel Pinto da Costa, 
para uma visita de algu-
mas horas, em trânsito 
para o seu país, provenien-
te de Lisboa, onde esteve 
numa visita privada de 15 
dias.
No dia 27 do mesmo mês, 
chegou o primeiro-ministro 
da República de Moçambi-
que, Alberto Clementino 
António Vaquina, para 
uma visita oficial de traba-
lho, no âmbito do reforço 
das relações de cooperação 
entre os dois países.
O Presidente de Cabo 
Verde, Jorge Carlos Fon-
seca, desembarcou em 
Luanda no dia 2 de No-
vembro, para uma visita 
oficial de trabalho de três 
dias, para o reforço das re-
lações de amizade e coo-
peração bilateral.
No dia 2 de Dezembro 

chegou ao país o primeiro-
-ministro da República 
Democrática de São Tomé 
e Príncipe, Gabriel Cos-
ta, em escala para Paris 
(França), para participar, 
dias 6 e 7, na Cimeira de 
Chefes de Estado sobre 
“Paz e Segurança “.
Sete dias depois, 9 De-
zembro, escalaram o país 
os presidentes de Cabo 
Verde, Jorge Carlos Fon-
seca, e do Níger, Issifou 
Mahamadou, em trânsito 
para a República da África 
do Sul, para participarem 
na cerimónia fúnebre de 
Nelson Mandela.
Dia seguinte, 10 Dezem-
bro, escalou também 
o país a presidente do 
Brasil, Dilma Rousseff, 
acompanhada dos os ex-
-presidentes José Sarney, 
Fernando Collor de Me-
llo, Fernando Henrique 
Cardoso e Luiz Inácio 
Lula da Silva, vindos da 
África do Sul, onde assis-
tiram às cerimonias fúne-
bres de Nelson Mandela.
Dia 11 Dezembro escalou 
ao país o presidente da 
Gâmbia, Alhaji Yahya 
Jammeh, proveniente da 
África do Sul, onde parti-
cipou também, em Joanes-
burgo, na cerimónia fúne-
bre do antigo presidente 
Nelson Mandela.
Ernert Bai Koroma, pre-

sidente da Serra Leoa, foi 
o último a escalar o país, 11 
de Dezembro, provenien-
te da África do Sul, onde 
participou na cerimónia 
oficial do funeral do anti-
go Presidente sul-africano, 
Nelson Mandela.
Serão estes dados motivo 
de tristeza para o “querido 
líder”, também conhecido 
por “o escolhido de Deus”? 
Não, claro que não. 2014 
vai com certeza ser dife-
rentes, até porque o índice 
de bajulação continuará a 
ser liderado  por Portugal.
Eduardo dos Santos pode 
estar descansado. Lisboa 
sabe que o MPLA é Ango-
la e que Angola é o MPLA. 
Ora, como saco vazio não 
se aguenta de pé, Portugal 
terá mesmo necessidade 
vital de continuar a rumar 
a  Luanda para o encher. 
Este será, portanto, um 
ano em que continuará a 
romaria de políticos lusos, 
sempre com uma mão à 
frente e outra atrás.
De facto, não há membro 
do Governo português 
que se preze e que queira 
valorizar substancialmen-
te o seu currículo que não 
inclua, obrigatoriamente, 
Luanda no seu estratégico 
roteiro. Os “troikanos” de 
Portugal sabem, por expe-
riência própria ou por tra-
dição que já começa a ser 

histórica, que o seu país 
não seria o mesmo sem 
a mãozinha (e a recheada 
carteira) protectora de 
José Eduardo dos Santos.
Já se perdeu a conta aos 
bajuladores que Lisboa 
manda para Luanda de 
mão estendida, de cóco-
ras, alguns mais do que 
uma vez. Já por cá passa-
ram tudo quanto é minis-
tro e secretário de Estado, 
todos eles elogiando o 
progresso e o desenvol-
vimento do país. E têm 
razão. Aliás, a lagosta é 
de alta categoria e o povo 
que come, quando come, 
farelo ou mandioca até 
está longe dos mais lu-
xuosos hotéis onde ficam 

`

`

2014 vai com cer-
teza ser diferen-
tes, até porque o 
índice de bajula-
ção continuará a 
ser liderado  por 
Portugal.
Eduardo dos San-
tos pode estar 
descansado. Lis-
boa sabe que o 
MPLA é Angola e 
que Angola é o 
MPLA. Ora, como 
saco vazio não se 
aguenta de pé, 
Portugal terá mes-
mo necessidade 
vital de continuar 
a rumar a  Luanda 
para o encher

A EXCESSivA BAJuLAÇÃO DE PORtAS 

VICE-pRImEIRO mInISTRO LUSO

zumA E kABiLA BiSARAm 
os ilustres convidados.
Sempre que o regime en-
tende que é chegada a 
altura de reactivar as via-
gens oficiais de Lisboa 
para Luanda, basta-lhe dar 
um sinal crítico. Todos se 
recordam que, mesmo an-
tes de Eduardo dos Santos 
pôr em banho Isabel (ba-
nho Maria já não se usa) 
a questão da parceria es-
tratégica, Manuel Vicente 
fizera soar todos os alar-
mes lusos, da Presidência 
ao Governo, ao dizer que 
o investimento directo 
em Portugal deixou de ser 
uma prioridade, cabendo 
aos empresários privados 
“encontrarem oportunida-
des”.

Para a história comum fica o célebre beija-mão do 
actual vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo 
Portas, que em Luanda abriu a picada para o acor-
do sobre as novas regras dos vistos e uma auto-
-estrada para “doar” o BPN (Banco Português de 
Negócios).
Mas, ao contrário do que se pensa noas areópagos 
do poder lisboeta, a paciência e a abertura dos cor-
dões da bolsa a Portugal não são favas contadas. 
De facto, 2914 poderá ser o ano de Espanha e a cola-
boração com o nosso país poderá ir muito além dos 
acordos de cooperação nos domínios dos transpor-
tes, aviação e gestão de portos.
De acordo com o ministro dos Assuntos Exte-
riores e Cooperação da Espanha, José Manuel 
García-Margallo, “o clima que temos entre os dois 
Governos, o trabalho que fazem os embaixadores 
(de Angola em Espanha e de Espanha em Ango-
la) permite-nos dizer que em muito pouco tempo 
vamos ter novos acordos”, acrescentando que, 
dentro dos marcos legais do espaço Schengen, a 
Espanha vai dar “maior velocidade e agilidade à 
obtenção de vistos” em passaportes normais.
José Manuel García-Margallo acredita, aliás, que 
Espanha pode ajudar Angola no seu processo de 
reconstrução nacional, através de uma cooperação 
nos domínios das infra-estruturas ferroviárias, ener-
gias renováveis e tratamento de águas residuais.
Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores de 
Angola, George Chicoti, salienta que “Angola e a 
Espanha já têm relações estabelecidas há 35 anos 
e desde então essas relações têm vindo a crescer 
em vários domínios. Assinámos acordos nos do-
mínios dos transportes, na aviação e na gestão 
de portos, mas também assinámos um acordo de 
aproximação entre os dois ministérios das rela-
ções exteriores”.
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é PARA ti; PAPA FRANCiSCO 2013
RENOvADOR DA ESPERANÇA CAtóLiCA 

A DEmOCRACIA, O pApA  E O ESCOLHIDO  DE  DEUS 

8F
pERsONALIDADE DO ANO
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F8 tal como 
a revista 
norte-ameri-
cana “Time” 
elegeu o 
Papa Fran-
cisco como 

Personalidade do Ano em 
2013 “por arrancar o papa-
do do palácio e o levar para 
as ruas” e por “dosear o jul-
gamento e a misericórdia”. 
Tivesse aquela publicação 
a capacidade de aprender 
com quem sabe, no caso 
o “Jornal de Angola”, e não 
teria dúvidas em colocar 
no primeiro lugar do pódio 
o mais merecedor dessa 
designação: José Eduardo 
dos Santos.
“No espaço de nove me-
ses, desde que assumiu 
funções, o Papa Francis-
co ocupou exactamente 
o centro das conversas 
fulcrais dos nossos tem-
pos: sobre a riqueza e a 
pobreza, a equidade e a 
justiça, a transparência, a 
modernidade, a globaliza-
ção, o papel das mulheres, 
a natureza do casamento, 
as tentações do poder”, 
acrescenta a “Time”.
Fica por saber como se 
esqueceu, num manifesto 
atentado contra a realida-
de mundial, de uma per-
sonalidade como Eduardo 
dos Santos que há déca-
das tem sido o timoneiro 
de todas as qualidades e 
intervenções que, agora, 
são atribuídas ao Papa. 
Aliás, até no âmbito reli-
gioso, importa realçar que 
o Presidente de Angola é 

mesmo considerado “o es-
colhido de Deus”.
Após o anúncio da escolha 
da prestigiada (não tanto 
como o “Jornal de Angola”. 
obviamente) revista norte-
-americana, o porta-voz do 
Vaticano, padre Federico 
Lombardi, afirmou que esta 
decisão “não surpreende, 
tendo em conta a ressonân-
cia e a grande atenção que 
a eleição do Papa Francisco 
e o início do novo pontifica-
do despertaram”.
Segundo a “Time”, “o líder 
da Igreja Católica tornou-
-se na nova voz da cons-
ciência, com a atenção 
centrada na compaixão”, 
apresentando Francisco 
como “o Papa do Povo”.
Na sua declaração, Fede-
rico Lombardi considerou 
“um sinal positivo que 
um dos reconhecimentos 
mais prestigiosos no âm-
bito da imprensa inter-
nacional seja atribuído a 
quem anuncia no mundo 
valores espirituais, religio-
sos e morais e fala eficaz-
mente a favor da paz e de 
uma maior justiça.”
Por seu lado, o Papa – fri-
sou - não procura fama 
nem sucesso, faz simples-
mente o seu trabalho de 
anúncio do Evangelho do 
amor de Deus para todos. 
Se isto atrai mulheres e 
homens e lhes dá esperan-
ça, o Papa sente-se feliz. 
Se esta escolha “da Figu-
ra do Ano” significa que 
muitos compreenderam – 
pelo menos implicitamen-
te – esta mensagem, com 
certeza que isto o fará 
sentir-se feliz, concluiu o 
porta-voz da Santa Sé.
Francisco é o terceiro 
Papa a ser escolhido como 
personalidade do ano pela 
“Time”, após os beatos 
João XXIII, em 1962, e 
João Paulo II, em 1994.
Francamente. Distinguir 
o representante de Deus 
e esquecer o “escolhido 
de Deus” é um manifesto 
atentado contra uma per-
sonalidade, Eduardo dos 
Santos, que só em África 
deixa a quilómetros de 
distância dirigentes como 
N’Krumahn, Nasser, 
Amílcar Cabral, Senghor, 
Boigny, Hassan II ou Nel-
son Mandela.

``O Papa Francisco e F8 
comunga, anuncia no 
mundo valores espiri-
tuais, religiosos e mo-
rais e fala eficazmente 
a favor da paz e de uma 
maior justiça.”

O
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Não fosse a “vi-
são estratégica” 
do Presidente 
José Eduardo 
dos Santos e, 
reconheça-se, 
a democracia, 
a reconcilia-
ção, a igualda-

de, a liberdade, 
a equidade social 
já há muito ti-

nham colapsado.
O mundo tem ain-
da de perceber, de 

uma vez por todas, 
que também na eco-

nomia, tal como em 
todas as outras vertentes 

da vida, e da morte, dos 
angolanos, Deus tem em 

Eduardo dos Santos o seu 
escolhido. Poucos são os que 

se podem gabar de chefiar um 
clã que representa quase 100 por 
cento do Produto Interno Bruto dos 
seus países.
Além disso, ao contrário do Papa 
Francisco, José Eduardo dos San-
tos não chegou ontem à liderança 
de um país que é um paradigma 
celestial. Ele, o nosso “escolhido 
de Deus”, tinha 37 anos quando, a 
21 de Setembro de 1979, foi investi-
do no cargo, sucedendo a António 
Agostinho Neto, que tinha morrido 
poucos dias antes em Moscovo na 
sequência de uma intervenção di-

vulgada como cirúrgica... no senti-
do clínico.
Nas únicas eleições presidenciais e 
nominais realizadas no país depois 
das independências proclamadas a 
11 de Novembro de 1975 (uma em 
Luanda e outra no Huambo), José 
Eduardo dos Santos venceu a pri-
meira volta, mas o resultado obtido 
não foi suficiente para a sua eleição. 
O que, em termos práticos, nada 
significou.
Certo é que a democracia real um 
dia destes vai chegar ao nosso país. 
A que temos é uma simulação de 
fraco gosto porque, como reconhe-
ce o próprio Presidente, “foi impos-
ta”. E por ter sido imposta é que, 
justifica Eduardo dos Santos,  An-
gola é o MPLA e o MPLA é Angola.
Até lá os donos do país, capitanea-
dos pelo mais sério concorrente do 
Papa Francisco, continuarão a ser 
cada vez mais ricos e os angolanos 
continuarão a ser cada vez mais po-
bres. Embora seja assim há quase 
40 anos, certo é que, como tudo na 
vida, não há bem que sempre dure 
nem mal que nunca acabe.
Esta não é, aliás, a Angola idealizada 
pelos angolanos e pela qual todos 
lutaram. Não é a Angola sonhada 
por todos. Como dizia Teta Lando, 
“se tu és branco isso não interessa 
a ninguém, se tu és mulato isso não 
interessa a ninguém, se tu és negro 
isso não interessa a ninguém. O que 
interessa é a tua vontade de fazer 

uma Angola melhor. Uma Angola 
verdadeiramente livre, uma Angola 
independente.”
Até agora o líder do MPLA (parti-
do que governa Angola desde 1975), 
presidente da República não eleito 
nominalmente e chefe do Gover-
no, José Eduardo dos Santos, mos-
tra que não brinca em serviço e 
que não descansará enquanto não 
for escolhido como personalidade 
mundial e, é claro, não conquistar 
um mais do que merecido Prémio 
Nobel.
De quando em vez, o Presidente re-
vela um humor inaudito e exorta os 
seas súbditos a, nem mais nem me-
nos, “não pactuar com a corrupção 
e com a apropriação de meios do 
erário público ou do partido”.
“Hoje é voz corrente equiparar a 
pessoa investida em funções po-
líticas a um homem sem palavra, 
desonesto e sem escrúpulos. É 
necessidade absoluta assumir ati-
tudes positivas que desfaçam essa 
imagem pálida e inconveniente de 
forma a dar credibilidade, valorizar 
e repor a nobreza da função dos di-
rigentes políticos”, diz Eduardo dos 
Santos com a mesma desfaçatez 
com que, por exemplo, condena a 
cultura da morte ou do assassinato.
Eduardo dos Santos pede também 
com alguma regularidade o “fim da 
intriga, dos boatos e da manipula-
ção de factos na comunicação so-
cial para prejudicar os outros”.

POuCOS vÃO CONtiNuAR A tER muitO
muitOS A tER POuCO PARA COmER 
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E a fazer fé na escolha da 
“Time”, é evidente que 
Eduardo dos Santos tem 
toda a razão. Daí o querer 
seguir, entre outros, o mo-
delo de liberdade de Im-
prensa praticado na Coreia 
do Norte.
“Devemos aperfeiçoar o 
modo de encarar a políti-
ca, um modo pró-activo 
e rigoroso de mostrar o 
nosso empenho e dedica-
ção que sirva para mobi-
lizar milhões para a nossa 
causa”, disse Kim Jong-un, 
perdão, Eduardo dos San-
tos, certamente depois de 
ter tido num só dia o que 
milhões de angolanos não 
têm durante muitos dias: 
refeições.
Fizesse Eduardo dos San-
tos o que o seu homólogo 
norte-coreano faz e, certa-
mente, não teria de dizer 
(embora sem convicção 
ou lamento) que “em cada 
100 angolanos, 60 são mui-
to pobres, não conseguem 
comer normalmente todos 
os dias, não têm acesso 
fácil a água potável, aces-
so aos cuidados de saúde 
nem casa normal para se 
abrigar”.
O “desemprego, o analfa-

A iNJuStiÇA DA “timE”

``60 são muito 
pobres, não con-
seguem comer 
normalmente to-
dos os dias, não 
têm acesso fácil 
a água potável, 
acesso aos cuida-
dos de saúde nem 
casa normal para 
se abrigar”.

N
uma noite, 27.12.13, em que o Vice-Pre-
sidente da República, Manuel Domin-
gos Vicente, destacou o papel de lide-
rança de José Eduardo dos Santos no 

processo histórico para que “Angola vencesse o 
abismo e se tornasse hoje uma referência na re-
gião, em África e no mundo”, as personalidades 
cumprimentaram o Casal Presidencial e janta-
ram nos jardins do Palácio no que a “Time”, per-
dão, o “Jornal de Angola” descreve como uma 
“noite cheia de glamour e requinte”.

A Luz DE mv é JES
betismo e a pobreza são 
três problemas muito gra-
ves e difíceis de resolver, 
que atingem especialmen-
te as mulheres, as famílias 
e as crianças”, diz Eduardo 
dos Santos sempre que 

escreve algum capítulo na 
sua enciclopédia de hipo-
crisia ou que, por ocasiões 
especiais, puxa do seu 
refinado humor e passa 
atestados de menoridade 
e matumbez a todos os an-
golanos, mesmo aos seus 
correligionários do MPLA.
Ainda no âmbito da sua 
veia humorística, nem 
sempre compreendida pe-
los jornalistas, José Eduar-
do dos Santos também diz 
que o MPLA pugna desde 
1975 “pela defesa das liber-
dades direitos e garantias 
dos cidadãos, e conside-
ra o direito à associação 
como fundamental”. 
O auge desse humor, dir-
-se-ia que é quase um or-
gasmo, regista-se quando 
o Presidente evoca como 
a causa de todos os males 
a “pesada herança do colo-
nialismo”.
Por último registe-se que, 
reverencialmente, 400 
personalidades foram ao 
Palácio Presidencial apre-
sentar cumprimentos de 
fim de ano ao Presidente 
José Eduardo dos Santos e 
à Primeira-Dama da Repú-
blica, Ana Paula dos San-
tos.
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osé Eduardo dos 
Santos, Presiden-
te da República 
não eleito nomi-
nalmente, líder 
do Governo e do 

MPLA, fez o balanço de mais 
um ano, partilhando-o - se-
gundo disse – “com todas as 
famílias angolanas”. Famílias 
que, assim, ficaram a saber 
que em 2013 se registaram 
acontecimentos de “nature-
za dramática que causaram 
enormes prejuízos e retira-
ram do nosso convívio cida-
dãos que muito ainda tinham 
para dar à Nação”.
“Que as suas almas des-
cansem em paz e que os 
seus bons exemplos sejam 
seguidos pelas novas ge-
rações”, disse o Presidente 
referindo-se, dizem os mais 
ingénuos, a Alves Kamulin-
gue, Isaías Cassule e Ma-
nuel de Carvalho Hilbert 
Ganga.
Mas, é claro, o Presidente 
também encontrou “acon-
tecimentos que tiveram 
feição positiva e ocorreram 
no domínio económico, so-
cial e cultural, contribuindo 
sobremaneira para o desen-
volvimento da nossa socie-
dade”.
“Com o início da aplicação 
do Plano Nacional de De-
senvolvimento, o Governo 
começou a implementar 
políticas públicas para ga-
rantir a estabilidade, o cres-
cimento e o emprego”, dis-
se José Eduardo dos Santos, 
acrescentando que “este 
processo visa a valorização 
e a melhoria das condições 
de vida da família, a promo-
ção da igualdade do género, 
a protecção social do idoso, 
a protecção integral dos 
direitos da criança e a inte-
gração social completa dos 

desmobilizados”.
O Presidente goza, nesta 
matéria, do benefício da dú-
vida. Se esse programa co-
meçou apenas em 2013 ain-
da não teve, de facto, tempo 
para mostrar resultados. 
Veremos o que nos reserva 
o futuro. Do presente e do 
passado todos sabemos que 

apenas funcionou, e bem, o 
Plano Nacional de Desen-
volvimento dos membros 
do clã presidencial.
“A intenção é fortalecer a 
estrutura familiar, enquanto 
núcleo básico da sociedade, 
e pugnar pela inclusão so-
cial e económica de todos 
os cidadãos, sem qualquer 

distinção”, diz o Presiden-
te. Ao especificar que a in-
clusão social e económica 
“sem qualquer distinção”, 
José Eduardo dos Santos 
reconhece, presume-se 
que involuntariamente, que 
apesar de 38 anos de inde-
pendência o país continua a 
ter essa enorme chaga, essa 

enormíssima gangrena, de 
ter angolanos de primeira e 
de segunda.
É, aliás, caso para perguntar: 
De quem é a culpa? Até 2002 
o regime diria sem qualquer 
hesitação que o responsá-
vel era Jonas Savimbi. Onze 
anos depois se calhar a culpa 

é dos querem instituir no 
nosso país uma demo-
cracia.
Diz o Presidente que 
“um segmento da 
nossa sociedade que 
mereceu toda a nos-
sa atenção foi o da 
juventude, com 
a qual o Gover-
no encetou um 
diálogo franco, 
construtivo e 
abrangente, 
sobre os seus 
p r i n c i p a i s 

anseios e aspi-
rações”, acres-

centando que o 
“Fórum Nacional da 
Juventude foi a ex-
pressão do dinamis-
mo e da criatividade 
dos jovens angolanos 
e os temas nele deba-
tidos integram agora 
o Plano Nacional de 
Desenvolvimento da 
Juventude”.
Tem razão. Tirando 
os cerca de 300 jovens 
frustrados (assim os 
definiu o Presidente), 
é verdade que, como 
se vê todos os dias, 

seja nas manifestações ou 
nos caixotes do lixo, mais 
de 99% da nossa juventu-
de está de acordo. E os que 
não estão deixam de contar 
porque, acidentalmente – é 
óbvio, levam uns tiros ou 
são presos, torturados e ree-
ducados nos rios onde pre-
dominam jacarés famintos.

J

tANtA POBREzA NO mEiO 
DE tÃO POuCOS miLiONáRiOS

OS DISLATES DO TITULAR DO pODER ExECUTIVO

TEXTO DE ORLANDO CAStRO

é O BALANÇO DE 2013
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Diz o Presidente que “as 
prioridades desse Plano 
são: aumentar a oferta de 
emprego; cuidar do pri-
meiro emprego; ajustar as 
qualificações dos jovens 
às necessidades do merca-
do de trabalho e garantir o 
seu acesso a uma habitação 
condigna”. Para isso, acres-
centa, “vão ser destinados 
mais recursos à formação 
técnico-profissional dos 
trabalhadores e quadros 
médios, aumentando ou 
ampliando os centros e 
escolas de formação em 
todos os municípios”.
Tudo porque “é de facto 
urgente inverter a actual 
pirâmide do sistema de 
formação, em que se re-
gista um número dez ve-
zes maior no ensino supe-
rior do que no escalão de 
formação profissional de 
base”.
A teoria está bem vista. Ou 
seja, o diagnóstico presi-
dencial corresponde à rea-
lidade do país. Falta, con-
tudo, a medicação. E esta 
continua à espera de me-
lhores dias, talvez aguar-
dando que um dia destes 
sejamos uma democracia e 
um Estado de Direito. Até 
lá, jovens ou não, todos va-
mos continuar a saber que 
a fome se mata com comi-
da, mantendo contudo a 
dura realidade de sobrevi-
ver com a barriga vazia.
“O Governo continuará 
também a desenvolver 
as infra-estruturas, para 
que os jovens tenham um 
maior acesso à prática des-
portiva, às artes e aos bene-
fícios da cultura sem qual-
quer tipo de discriminação, 
pois isto poderá contribuir 
para o fortalecimento livre 
e harmonioso da sua per-

sonalidade e para a con-
solidação da identidade 
nacional”, diz José Eduardo 
dos Santos. Mais coisa me-
nos coisa, é o mesmo que 
tem dito todos os anos. É o 
mesmo que há mais de 50 
anos prometia o MPLA e 
que corresponde, em sín-
tese, à tese de Agostinho 
Neto quando dizia que o 
importante era resolver os 
problemas do Povo.
O Presidente também não 
se esqueceu a “mulher an-
golana, e com grande evi-
dência a mulher rural” que 
“teve sempre de enfrentar 
múltiplas dificuldades e ad-
versidades”.
“Muitas foram mortas e 
muitas viram morrer os 
seus maridos, filhos e ou-
tros familiares. Muitas ti-
veram de assumir a chefia 

dos seus lares e a liderança 
das suas famílias. Tiveram 
de lutar arduamente em 
condições de sobrevivên-
cia pelo sustento dos filhos 
e familiares, pela sua edu-
cação e saúde, mantendo 
a coesão e a unidade fami-
liar”, recorda Eduardo dos 
Santos que nesta matéria, 
como em muitas outras, 
fala sem conhecimento de 
causa directo. 
Dizendo que “a Nação está 
grata à mulher angolana e, 
em particular, à mulher ru-
ral e presta-lhe um mere-
cido tributo”, o Presidente 
reconhece que “temos de 
ir mais longe do que te-
mos feito, intensificando 
o desenvolvimento rural e 
melhorando as condições 
de vida e de bem-estar das 
famílias e das comunida-
des rurais”.
Finalmente Eduardo dos 
Santos descobriu que 
existem famílias e comu-
nidades rurais, que muitas 
famílias – ao contrário da 
sua – consideram a man-
dioca um manjar divino, 
sendo que nenhuma de-
las conseguiu pôr as filhas 
menores a vender ovos nas 
ruas da cidade. O máximo 
que conseguiram foi, quan-
do fugiram para as cidades, 
pô-las a catar restos nas 
lixeiras e a vender a sua 

dignidade nas esquinas da 
sobrevivência.
O Presidente afirma que 
“os Ministérios da Promo-
ção da Mulher, da Admi-
nistração do Território e 
do Trabalho e Segurança 
Social devem conduzir um 
programa de auscultação e 
discussão dos problemas 
da mulher rural em 2014, 
a exemplo do que foi feito 
em 2013 em relação à ju-
ventude, para ajustarmos 
os nossos programas de 
apoio à mulher rural à rea-
lidade de cada município e 
de cada província e definir 
os recursos adequados no 
Orçamento Geral do Esta-
do de 2015”.
Mais vale tarde do que 
nunca. Se valer, é óbvio. Só 
agora (a independência foi 
em 1975 e a paz total data 
de 2002) o Presidente vê 
a necessidade de auscultar 
os problemas da mulher 
rural. É obra.
Mas há mais novidades 
que o Presidente considera 
dignas de registo. 
“Nunca é demais falarmos 
da necessidade da tolerân-
cia e do respeito mútuo e 
também do respeito pela 
vida e pelos direitos dos ci-
dadãos por parte das insti-
tuições públicas e privadas, 
independentemente da sua 
condição social, da sua 

origem, das suas crenças 
religiosas e das suas pre-
ferências partidárias”, diz 
o Presidente da República 
que em 2013, tal como nos 
anos anteriores, mandou 
prender, torturar e assas-
sinar cidadãos que apenas 
queriam fazer valer os seus 
supostos direitos de cida-
dania. 
Como se nada se tives-
se passado no nosso país, 
Eduardo dos Santos resol-
veu recordar a todos nós, 
nomeadamente aos ami-
gos e familiares de – entre 
outros - a Alves Kamulin-
gue, Isaías Cassule e Ma-
nuel de Carvalho Hilbert 
Ganga, que “a condenação 
à pena de morte foi abolida 
no nosso país pela Consti-
tuição em 1991”.
“A ‘cultura da morte’ ou do 
assassinato por razões po-
líticas não é prática do Es-
tado angolano”, salientou 
o Presidente da República 
perante as gargalhadas dos 
jacarés e a revolta tumu-
lar dos restos mortais de 
alguns dos nossos irmãos 
que foram vítimas des-
sa cultura da morte que 
Eduardo dos Santos diz 
não ser prática do seu Esta-
do que, ao contrário do que 
afirma, “não protegeu nem 
garantiu o direito à vida 
dos cidadãos”.

PROmEtER muDAR O QuE NuNCA muDA

``

Ou seja, o diag-
nóstico presiden-
cial corresponde à 
realidade do país. 
Falta, contudo, a 
medicação. E esta 
continua à espera 
de melhores dias, 
talvez aguardando 
que um dia des-
tes sejamos uma 
democracia e um 
Estado de Direito. 

N
um manifesto ataque à 
nossa inteligência e às re-
gras de um Estado de Di-
reito que Angola não é, o 

Presidente teve o dislate de dizer que 
“sem respeito e aceitação do outro 
não há tolerância nem existem con-
dições para o exercício da cidadania”.
Mas o atestado de matumbez que 
pretendeu passar a todos nós foi 
mais longe quando, impávido e sere-
no, Eduardo dos Santos disse que “a 
liberdade e a democracia garantidas 
pela Constituição não constituem um 
livre trânsito para o insulto gratuito, 
para a ofensa moral e para a calúnia 
de quem quer que seja”.
Em matéria de liberdade, todos sa-
bemos que a nossa termina onde co-
meça a do regime. Mas também sa-
bemos que a do regime não termina 
onde começa a nossa. Pelo contrário. 
O regime não tem limites para nada. 

Insulta gratuitamente, explora, pren-
de, tortura e mata sem prestar contas. 
“Aqueles que utilizam esta prática 
com intenção de colher dividendos 
políticos e projectar a sua imagem 
perdem tempo e também perdem 
prestígio e consideração diante dos 
seus compatriotas”, diz o Presidente 
que, por exemplo, dirige através da 
delegação de poderes em sipaios do 
regime, os órgãos públicos de comu-
nicação social que são os mais saga-
zes exemplos de ofensas e calúnias 
de que há registo.
Mesmo admitindo que o discurso te-
nha sido escrito por algum assessor 
com noções básicas de democracia, 
foi pena que o Presidente tenha ali-
nhado (voluntariamente, por obriga-
ção ou intimidação) numa farsa e em 
mais uma tentativa de branqueamen-
to de um regime claramente esclava-
gista.

O vERBO QuE DiSCRimiNA A REALiDADE 
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m entrevis-
ta à Lusa, o 
padre Raul 
Tati, anti-
go vigário-
-geral de 

Cabinda, garante que a 
vontade de independência 
(de Cabinda) “está genera-
lizada” entre a população, 
embora entenda que a luta 
armada não é opção para 
os cabindas.
Raul Tati mantém a com-

batividade que no passado 
o levou várias vezes para 
a prisão por defender a in-
dependência de Cabinda. 
Foi para manter viva a me-
mória dessa luta que, ago-
ra, lançou um livro sobre 
o papel da Igreja Católica 
naquele conflito.
Ao longo de 400 páginas, 
em “Cabinda - Percurso 
histórico de uma igreja 
entre Deus e César - de 
1975 a 2012”, o padre Raul 

Tati apresenta pontos de 
vista, documentos e teste-
munhos do envolvimento 
de religiosos e leigos na 
luta pela autonomia do en-
clave.
“O pretexto para este livro 
tem a ver com a história. 
Todos os povos têm a sua 
história e a Igreja tem tam-
bém a sua história que tem 
que ser escrita, e eu achei 
que devia, tendo em conta 
o papel que desempenhei 

nesta igreja, durante cer-
ca 20 anos, que devia pôr 
por escrito vários factos 
que foram acontecendo 
durante esse período de 
tempo”, disse Raul Tati.
Raul Tati quis ainda, com 
o livro, homenagear o pri-
meiro bispo da Diocese de 
Cabinda, Paulino Madeka, 
e a geração de sacerdotes 
subscritores do documen-
to “Não podemos deixar 
de falar”, publicado a 10 de 

E

Fevereiro de 1975, em que 
pedem aos bispos de An-
gola e à Santa Sé “especial 
atenção” a Cabinda.
Questionado se em 2014 
ainda faz sentido falar em 
autonomia para Cabinda, o 
padre Raul Tati responde 
que “isso é o mínimo” que 
se pode reivindicar.
“No mínimo uma admi-
nistração autónoma em 
Cabinda. É o mínimo. Su-
blinho bem este aspecto, 
porque a vontade de inde-
pendência está generaliza-
da”, afirmou Raul Tati dan-
do, mais uma vez e como 
diz o padre Jorge Casimiro 
Congo, alma à tese de que 
os cabindas estarão de 
joelhos perante Deus mas 
sempre de pé perante os 
homens.
Quanto à alegada divisão 
dos cabindas nesta luta, o 
padre Raul Tati considera-
-a uma “mistificação”: “É 
verdade que nós temos 
também alguns proble-
mas no seio dos cabindas 
relativamente às várias 
tendências políticas e até a 
vários interesses em jogo. 
Todavia, havendo vontade 
séria da parte do Governo 
de Angola, não há qualquer 
entrave, qualquer obstácu-
lo para se conseguir um 
entendimento com cabin-
das. Não há”.
Para Raul Tati, o que está 
em causa é a “falta de von-
tade” de Luanda em en-
contrar soluções, frisando 
que “entre os documentos 
que coloquei neste livro 
tem a ver com a estratégia 
gizada pelo MPLA para 
impedir que todas essas 
iniciativas de diálogo e de 
entendimento entre os ca-
bindas aconteçam. Nesse 
caso, eu sempre digo que a 
questão da união entre os 
cabindas é um problema 
que importa desmistifi-
car”.
O problema, alega, “está 
na vontade política das 
autoridades de Angola em 
resolver definitivamente 
o diferendo de Cabinda”. 
E quanto à via para o con-
seguir, Raul Tati afirma-se 
“pacifista”: “Eu nesse sen-
tido sempre fui claro. Sou 
um pacifista. Não sou pela 
via armada para resolver 
as questões”.

 RAuL tAti DEFENDE 
iNDEPENDêNCiA

FACE A pOLíTICA DISCRImInATóRIA DO gOVERnO
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A via armada foi “um ins-
trumento”, porque, salien-
tou, “os cabindas tiveram 
que se organizar para 
resistir”, em 1975, ao que 
classifica como “invasão 
de tropas do MPLA aliadas 
aos cubanos”.
“A resistência armada, 
no contexto da luta de li-
bertação de Cabinda, de 
alguma maneira teve a 
sua expressão e marcou a 
história. Agora é preciso 
procurar outras vias que 
nos possam levar ao diá-
logo frutífero em relação à 
questão de Cabinda”, con-
clui o padre Raul Tati.
Periodicamente e forma 
oficial a Igreja Católica diz 
que está  preocupada com 
a pacificação de Cabinda, 
mas não pretende (ou en-
traria em colisão com o 
regime do MPLA) assumir 
um protagonismo na faci-
litação do diálogo entre os 
cabindas que querem uma 
solução definitiva e o Go-
verno angolano.
Aliás, o bispo da diocese 
de Cabinda desdramati-
za igualmente a latente e 
muitas vezes visível crise 
reinante na Igreja Cató-
lica de Cabinda desde a 
sua nomeação como bispo 
diocesano.
Filomeno Viera Dias con-
sidera que a Igreja de Ca-
binda não está dividida, 
embora – a muito custo, é 
certo – reconheça a exis-
tência de um grupo de 
fiéis afastados de uma co-
munhão plena com o bis-
po e com o Papa e que, por 
isso, vivem à margem das 
paróquias e da eucaristia.
De facto, sete anos após a 
sua nomeação o bispo de 
Cabinda, continua a ser 
rejeitado por um vasto 
grupo de cristãos. Filome-
no Vieira Dias considerou 
que se trata de um falso 
problema porque “as de-
cisões do Papa são sobe-
ranas”. São as do Papa tal 
como são as dos donos do 
regime angolano, ou seja, 
o MPLA.
Apesar do esforço que 
supostamente terão sido 
feitos para a  reconciliação 

dos fiéis, a crise agudizou-
-se com a expulsão de três 
grandes figuras do clero 
de Cabinda. O afastamen-
to dos padres Raul Tati, 
Jorge Casimiro Congo e 
Alexandre Pambo mos-
trou – entre outras coisas 
– que o rei (da Igreja Cató-
lica em Cabinda) vai nu e 
que está submisso ao regi-
me do MPLA.
Contrariando os seus 
mais basilares princípios, 
a Igreja Católica está cla-
ramente “vendida” ao 
regime angolano, sendo 
conivente nas acções de 
dominação, de prepotên-
cia, de desrespeito pelos 
direitos humanos. Aliás, 
a tese da libertação foi há 
muito – mas sobretudo 
nos últimos anos – manda 
às malvas pela hierarquia 
católica.
Ainda estão bem paten-
tes na memória de alguns 
as informações de que, 
em 2011, foi celebrado um 
acordo entre o MPLA e a 
Igreja Católica para que 
esta o apoiasse na campa-
nha eleitoral de 2012.
“Da parte do partido no 
poder agenciou o acordo 
Manuel Vicente, na con-
dição de PCA da Sonangol 
a mando de Eduardo dos 
Santos, ao passo que da 
parte da Igreja estiveram 
alguns bispos do regime, 
Dom Damião Franklim e 
a Filomeno Vieira Dias de 

Cabinda, com orientações 
do militante cardeal Ale-
xandre do Nascimento, es-
creveu na altura o Club K.
Que a hierarquia da Igreja 
Católica de Angola con-
tinua a querer agradar a 
Deus (José Eduardo dos 
Santos) e ao Diabo (José 
Eduardo dos Santos), avil-
tando os seus mais subli-
mes fundamentos de luta 
pela verdade e do espírito 
de missão, que deveria ser 
o de dar voz a quem a não 
tem, não é novidade.
Ao que parece, a enor-
me violação dos direitos 
humanos em Cabinda, a 
forma execrável como as 
autoridades de Angola tra-
tam impolutos cidadãos 
de Cabinda, pouco inte-
ressa à Igreja Católica. Isto 
porque, de facto, o regime 
compra a sua cobardia 
dando-lhe as mordomias 
que a leva a estar de joe-
lhos perante o MPLA.
Dom Filomeno Vieira 
Dias sabe que em Cabin-
da, como em Angola, há 
cada vez mais gente a ser 

tratada de forma ignóbil 
pelo regime do MPLA. No 
entanto, desde que a Igreja 
não perca os seus privilé-
gios vai fazendo o jogo dos 
poucos que têm milhões, 
estando-se nas tintas para 
os milhões que têm pouco 
ou nada.
Não deixa de ser elucida-
tivo da posição subser-
viente da Igreja Católica 
o facto de Dom Filomeno 
Vieira Dias quase resumir 
os atentados aos direitos 

humanos em Cabinda ao 
caso que então correu 
mundo, e que foi obvia-
mente muito grave, do pa-
dre Raul Tati.
“Eu, pessoalmente, visitei 
este sacerdote. Tive en-
contro com ele. O nosso 
vigário geral, também, há 
poucos dias, visitou-o e 
teve encontro com ele”, 
acrescentou o prelado, 
que rematou, indicando 
que “é quanto temos a di-
zer sobre esta matéria.”

``É verdade que 
nós temos tam-
bém alguns pro-
blemas no seio 
dos cabindas re-
lativamente às 
várias tendências 
políticas 

REGimE tRANSFORmOu 
tAti Em PRESO POLÍtiCO 

pOLíTICA CEgA

LutA ARmADA NÃO é A viA

Recorde-se que, entre outros, Raul Tati foi humilhado física e psicologicamente e, 
apesar disso, a Igreja Católica fez de conta que ele até estava bem, recusando-se a 
denunciar – como era e é seu dever – as abomináveis condições em que o padre 
e todos os outros detidos tentavam sobreviver.
No final de 2011, D. José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo e porta-voz da 
Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, disse que os padres que teimam 
em defender os interesses dos cabindas não foram afastados por razões políticas, 
mas por questões disciplinares, nomeadamente por não manterem uma boa rela-
ção pastoral com o bispo D. Filomeno Vieira Dias.
D. José Manuel Imbamba sabia e sabe que está a mentir. É grave. Ou estava calado 
ou, se para tanto tivesse coragem, falaria das pressões do regime angolano sobre 
os prelados que - tal como aprendeu o arcebispo de Saurimo – apenas querem dar 
voz a quem a não tem, nomeadamente ao Povo de Cabinda.
Aliás, o mesmo se passa com D. Filomeno Vieira Dias que só de vez em quan-
do, raramente, quase nunca, se vai lembrando do “rebanho” que tem a seu cargo 
como bispo de Cabinda.
Frei João Domingos, por exemplo, afirmou numa homilia em Setembro de 2009, 
em Angola, que Jesus viveu ao lado do seu povo, encarnando todo o seu sofrimen-
to e dor. E acrescentou que os nossos políticos e governantes só estão preocupa-
dos com os seus interesses, das suas famílias e dos seus mais próximos.
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ela primeira 
vez, o culto 
de persona-
lidade a José 
Eduardo dos 
Santos, é as-

sociado à alteração das re-
lações com um outro país: 
Portugal. 
Durante a época marxista-
-leninista, um dos mais 
populares slogans de pro-
paganda política visando 
um país era simples e me-
morável: “Reagan! Tira as 
mãos de Angola.” Tratava-
-se, durante a Guerra Fria, 
de uma expressão política 
de pendor antiamericano, 
país liderado na época por 
Ronald Reagan.
O enorme cartaz de propa-
ganda a que nos referimos 
encontra-se defronte do 
Comité de Acção n.º 76, da 
Camama Sede, em Luan-
da. Nele se apresentam os 

feitos do presidente José 
Eduardo dos Santos – e, 
por conseguinte, o estado 
da Nação – por meio do 
slogan “País estável e paz 
sólida”.
Com os dedos em V de 
“vitória”, a figura sorri-
dente de José Eduardo 
dos Santos dá corpo a seis 
presumíveis conquistas do 
presidente, que terão cria-
do a estabilidade do país e 
a solidez da paz:

p

PROPAGANDA SEm JuÍzO
mpLA, pARTIDO nO pODER 

Curiosamente, na Camama 
situa-se o primeiro hospital 
público construído de raiz 
desde 1975. Inaugurado em 
2006 pelo presidente José 
Eduardo dos Santos, o Hos-
pital Provincial de Luanda 
teve de encerrar portas em 
2010, porque se encontrava 
em risco iminente de desa-
bamento devido à sua pés-
sima construção por uma 
empresa chinesa. A capital 
angolana, com mais de seis 
milhões de habitantes, con-
tinua a aguardar por um 
novo hospital público.
A 20 de Outubro passado, 
o secretário do presiden-
te da República para os 
Assuntos Sociais, Simão 
Helena, visitou o Hospital 
Provincial do Kwanza-Sul 
e o Hospital Municipal do 
Porto-Amboim, e cons-
tatou, segundo a Angop, 
que nenhum deles oferece 

“condições de atendimen-
to a pacientes”.
No município do Lucapa, 
na província da Lunda-Nor-
te, rica em diamantes, os 
mortos são injectados com 
gasolina: um método ru-
dimentar de conservação, 
aplicado devido à falta de 
uma morgue. Improvisos 
desta natureza ocorrem um 
pouco por todo o país.
Como parte da sua políti-
ca de saúde, o presidente 
procedeu a cortes de 14,5 
porcento no orçamento do 
sector para este ano, por 
comparação com o ano 
de 2013. A ADRA e o Ob-
servatório Político e Social 
de Angola (OPSA), no seu 
mais recente relatório so-
bre o Orçamento Geral do 
Estado (OGE), assinalam 
que o governo gasta quatro 
vezes mais com a defesa, a 
segurança e a ordem públi-

ca do que com a saúde. Em 
termos comparativos, es-
tas entidades referem que 
Moçambique, país com 
muito menos recursos, 
gasta mais de 20 porcento 
do seu orçamento em ser-
viços de saúde, enquanto o 
OGE nacional dedica este 
ano apenas 4,3% ao sector.
No que diz respeito ao 
emprego, à educação e à 
atenção à juventude, a pro-
paganda do MPLA simples-
mente desafia os jovens a 
responderem. Em Junho do 
ano passado, em entrevista 
à estação televisiva portu-
guesa SIC, José Eduardo 
dos Santos encorajou os 
jovens portugueses a emi-
grarem para Angola em 
busca de trabalho, uma vez 
que o país “tem grande fal-
ta de pessoal qualificado”. 
O presidente está no poder 
há 34 anos.

`
`

No que diz respei-
to ao emprego, à 
educação e à aten-
ção à juventude, 
a propaganda do 
MPLA simplesmen-
te desafia os jo-
vens a responde-
rem. Em Junho do 
ano passado, em 
entrevista à esta-
ção televisiva por-
tuguesa SIC, José 
Eduardo dos San-
tos encorajou os 
jovens portugue-
ses a emigrarem 
para Angola em 
busca de trabalho, 
uma vez que o 
país “tem grande 
falta de pessoal 
qualificado”

1     Aposta no crescimento e no emprego

2   Mais cuidados de saúde

3   Melhor formação de professores

4   Atenção à mulher e à juventude

5   Acesso à riqueza é legítimo

6  Relação com Portugal alterada

TEXTO DE RAFAEL mARQuES DE mORAiS
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A ADRA e o OPSA fazem 
referência ao corte, no OGE 
de 2014, de 23,6 porcento 
do orçamento destinado à 
educação, por comparação 
com o ano passado. O Bu-
rundi e a Costa do Marfim, 
de acordo com o relatório 
acima mencionado, inves-
tem anualmente mais de 
20 porcento do seu orça-
mento no sector da edu-
cação, enquanto Angola, 
para o corrente ano, gasta 
apenas 6,2 porcento.
“Como compreender que 
Angola continue a gastar 
na defesa, na segurança e 
na ordem pública quase 
três vezes mais do que gas-
ta em educação? Que pre-
sente e futuro se pretende 
construir deste modo?”, 
interrogam as duas organi-
zações.
Para justificar o saque le-
vado a cabo pela família 
presidencial e por alguns 
generais e governantes, a 
propaganda do comité do 
MPLA fala em acesso legí-
timo à riqueza.
Será legítimo o enriqueci-
mento ilícito?
Nas saudações de fim de 
ano, o membro do Bureau 
Político do MPLA e gover-
nador do Namibe, Rui Fal-
cão Pinto de Andrade, cri-
ticou alguns dirigentes do 
seu próprio partido no que 
se refere ao tema do acesso 
e da distribuição da riqueza 
nacional.
“A riqueza do país não pode 
definitivamente cingir-se 
a meia dúzia de pessoas, é 
preciso levar o bem-estar a 
todas as famílias da nossa 
nação, e este é um trabalho 
imperioso, é um trabalho 
que temos que fazer com 
seriedade e espírito de mi-
litante”, afirmou Rui Falcão 
Pinto de Andrade.
Portugal aparece na lis-
ta devido a investigações 
preliminares da justiça 
sobre suspeitas de bran-
queamento de capitais por 
parte de dirigentes angola-
nos, incluindo o vice-pre-
sidente Manuel Vicente. É 
em Portugal que a maioria 
dos predadores angolanos 
esconde e investe parte 
considerável do saque às 
riquezas nacionais.
“Só com Portugal as 
coisas não estão bem. 
Têm surgido incom-

preensões ao nível da cú-
pula e o clima político ac-
tual, reinante nessa relação, 
não aconselha à construção 
da parceria estratégica an-
tes anunciada”, afirmou o 
presidente no seu discurso 
sobre o estado da Nação, 
em Outubro passado.
Não houve qualquer mo-
dificação nas relações di-
plomáticas e comerciais 
entre Angola e Portugal. 
O discurso presidencial 
é apenas um exercício de 
chantagem e de retórica 
política. A reacção serve 
também para disfarçar a 
ausência de uma política 
externa séria, coerente e 
benéfica para os angolanos. 
A política externa é ditada 
mais pelos interesses pri-
vados de “meia dúzia de 
pessoas” e pela rotina das 
relações internacionais. A 
propaganda, por sua vez, é 
reveladora de “inércia e do 
espírito de deixa-andar” do 
MPLA, posturas igualmen-
te criticadas por Rui Falcão 
Pinto de Andrade. O que o 
presidente afirmou, é lei e 
toca a andar.
No entanto, o servilismo 
perante o regime angolano 
revelado pelo presidente 
da República Portuguesa, 
Cavaco Silva, pelo ministro 
Rui Machete, por outros 
governantes e pela comu-
nidade de portugueses em 
Angola não tem sido, ao 
que parece, suficiente para 
apaziguar os espíritos do 
Grande Líder.
O Maka Angola convida 
os leitores a comentarem 

`
DANOS NAS RELAÇõES ENtRE 
LiSBOA E LuANDA “SÃO REPARávEiS” 

JUIZ OnOFRE DOS SAnTOS ADVOgA

o tipo de propaganda que 
a fotografia ilustra. O me-
lhor comentário recebe 
como oferta um livro sobre 

a situação de Angola em 
1975: Mais Um Dia de Vida 
– Angola 1975, escrito pelo 
repórter polaco Ryszard 

Kapuscinski, recentemen-
te reeditado, em Portugal, 
pela editora Tinta-da-chi-
na.

O juiz-conselheiro do Tribunal Constitucional Ono-
fre dos Santos considerou no 09.01, que os danos re-
sultantes da mais recente tensão diplomática entre 
Portugal e Angola são reparáveis, com “tempo e mão 
de obra”.
Em declarações aos jornalistas, à margem de uma 
conferência sobre cultura angolana realizada em 
Lisboa, o magistrado disse que “todos os danos são 
reparáveis” e as relações entre Lisboa e Luanda não 
são excepção.
“Como num acidente de carro, não há danos irrepa-
ráveis, mas é claro que houve danos que vão levar 

algum tempo e mão de obra para serem resolvidos”, realçou.
Os danos referidos dizem respeito à recente tensão diplomática entre os dois países, 
depois de declarações do chefe da diplomacia portuguesa, Rui Machete, a propósito 
de investigações judiciais a dirigentes angolanos.
Em entrevista à Rádio Nacional de Angola, em Setembro, Rui Machete minimizou as 
consequências das investigações da justiça portuguesa e acabou por pedir desculpa 
a Luanda.
Na sequência disso, em Outubro, o Presidente, José Eduardo dos Santos, descartou, 
num discurso perante o Parlamento, uma possível parceria estratégica entre os dois 
países.
Lisboa e Luanda tinham acordado a realização da primeira cimeira bilateral para o 
próximo mês.
No dia 08.01, Rui Machete afirmou que a cimeira entre Portugal e Angola não se vai 
realizar, mas apenas reuniões bilaterais, insistindo, porém, que as relações entre os 
dois países se processam “normalmente”.
Questionado sobre se o Governo português devia pedir desculpa a Angola, o juiz-
-conselheiro Onofre dos Santos respondeu: “Tenho a minha opinião, mas não me pos-
so pronunciar,” acrescentando ainda o facto dos “agentes agitadores das ideias, que 
passam por impolutos e acusam outros de cometerem crimes, como branqueamento 
de capitais, vão continuar a usar o processo de denúncia”.
Considerando que tal recurso “é legítimo”, o jurista frisa que o é apenas quando as 
denúncias partem de factos que “podem ser comprovados”. Caso contrário, pode res-
valar em “injustiça” e em fins que não justificam os meios.
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Rui FALCÃO SOLiDáRiO 
COm A OPOSiÇÃO

o dizer 
que a ri-
q u e z a 
não pode 
c i n g i r -
-se a meia 
dúzia de 

pessoas, Rui Falcão repe-
tiu o que a Oposição diz 
há muito tempo, faz suas 
as palavras escritas por al-
guns, entre os quais o F8, 
mostrou que – afinal – nes-
te MPLA há quem pense 
pela sua própria cabeça. 
Mas, mais do que isso, ar-
riscou-se – se se mantiver 
coerente – a entrar para a 
cadeia alimentar dos jaca-
rés.
O primeiro Secretário do 
Comité Provincial do Na-
mibe do MPLA, Rui Fal-
cão, pediu também maior 
vigilância dos militantes 
do seu partido, no controlo 
da gestão da coisa pública 
para se evitar açambarca-
mentos. Por outras pala-
vras, disse que a corrupção 
continua galopante e que, 
ao fim de onze anos de 
paz absoluta, o Governo e 
o Presidente da República 
(são uma e a mesma coisa) 
continuam a trabalhar para 
que os poucos que têm mi-
lhões mais milhões conti-
nuem a ter, esquecendo os 
milhões que têm pouco ou 
nada.
Falando aos seus cama-
radas, a propósito da pas-
sagem de ano, Rui Falcão 
mostrou que das duas uma. 
Ou perdeu a cabeça e re-
solveu cometer um crime 
(segundo a bitola do regi-
me) de lesa-pátria, ou sabe 
que a implosão no seio do 
partido e do país está pres-
tes a acontecer. Não fosse 
isso e, certamente, não di-
ria que que a divisão equi-

tativa da riqueza do país 
pelos cidadãos angolanos, 
constitui premissa para a 
promoção do desenvolvi-
mento harmonioso na vida 
das comunidades.
“A riqueza do país não 
pode definitivamente 
cingir-se a meia dúzia de 
pessoas, é preciso levar o 
bem-estar a todas as famí-
lias da nossa nação, e este 
é um trabalho imperioso, 
é um trabalho que temos 
que fazer com seriedade e 
espírito de militante”, afir-
mou o dirigente do MPLA 
na província do Namibe.
Rui Falcão, que para além 
de líder do MPLA na Pro-
víncia do Namibe é tam-
bém Governador, foi mais 
longe na sua análise suici-
da, ou libertadora, ao cri-
ticar a corrupção e a febre 
das comissões em todo o 
tipo de negócios ou nego-
ciatas. 
“Mais do que olhar para as 
pessoas, temos que olhar 
para os programas e para 
os nossos progressos. Te-
mos que ser coerentes 
connosco próprios, temos 
que ser sérios no nosso 
dia-a-dia, não basta vestir 
fatos e gravatas, não basta 
ostentar títulos de mem-
bro do Comité provincial 
ou membros do Comité 
central do partido. Isto, 
hoje nós somos e amanhã 
já não seremos, outros 
exercerão estas funções”, 
frisou Rui Falcão.
É certo que este é o mesmo 
Rui Falcão que em Maio de 
2012 disse ao jornalista Pe-
ter Wonacott (“The Wall 
Street Journal”) que “o 
fantasma da fraude, ou de 
qualquer outra coisa, ad-
vém daqueles que sabem, 
antecipadamente, que não 

A

gOVERnADOR DO nAmIBE

`

`

A riqueza do país não pode definitivamente cingir-se a meia 
dúzia de pessoas, é preciso levar o bem-estar a todas as fa-
mílias da nossa nação, e este é um trabalho imperioso, é um 
trabalho que temos que fazer com seriedade e espírito de mili-
tante



FOLHA8  11 DE JANEIRO DE2014 pOLíTICA\ \ 17

têm capacidade para ga-
nhar as eleições”. Mesmo 
assim…
Também é o mesmo que 
em Março de 2011 afirmou 
que as armas e munições 
encontradas no navio ame-
ricano Maersk Constella-
tion, então retido no Lobi-
to, pertenciam  à UNITA, 
apesar de se destinarem ao 
Quénia. Mesmo assim…
Recorde-se que Rui Falcão, 
em Fevereiro de 2011, pe-
rante a reacção da UNITA 
contra a prisão de um mi-
litante que tinha hasteado 
a bandeira do Galo Negro 
na sua aldeia, disse que o 
protesto se devia à “falta 
de um projecto político, 
de um programa”. Mesmo 
assim…
Hoje, Rui Falcão exorta os 
quadros e dirigentes políti-
cos do MPLA (não se sabe 
se essa exortação se aplica 
também ao Presidente do 
partido e da República) a 
pautarem a sua actuação 
por critérios de humildade, 
honestidade e de serviço 
aos cidadãos.
Rui Falcão Pinto de An-
drade, na sua intervenção 
suicidada ou redentora, de-
safiou os militantes do par-
tido e, por inerência, todos 
os angolanos, a exigiram 
responsabilidades a todos 
quantos exercem cargos 
públicos.
“Não basta, igualmente, 
o partido dar opinião em 
relação aos quadros pro-
postos para serem nomea-
dos para este ou aquele 
cargo do aparelho do Es-
tado. Temos que ser mais 
exigentes em relação aos 
que estão no exercício de 
funções. A inércia, o deixa-
-andar, desgastam o pró-

prio partido, e aqueles que 
exercem funções, sejam 
quais forem, só estão aí, 
porque têm o parecer fa-
vorável do nosso partido”, 
referiu Rui Falcão.
Talvez agora Rui Falcão te-
nha reparado que no nosso 
país 68% (68 em cada 100) 
dos angolanos são gerados 
com fome, nascem com 
fome e morrem pou-
co depois com 
fome; que 
45% das 
crianças 
s o f r e -
rem de 
má nu-
t r i ç ã o 
crónica, 
sendo que 
uma em cada 
quatro (25%) mor-
re antes de atingir os cinco 
anos.
Terá também visto que 
no nosso (mais deles do 

que nosso) país a depen-
dência sócio-económica a 
favores, privilégios e bens 
(o cabritismo) é o método 
utilizado pelo MPLA para 
amordaçar os angolanos? 
Ou que 80% do Produto 
Interno Bruto é produzi-
do por estrangeiros; ou 
que mais de 90% da rique-
za nacional privada é sub-
traída do erário público e 

está concentrada em 
menos de 0,5% de 

uma população?
Ou, ainda, que 
o acesso à boa 
educação, aos 
condomínios, 
ao capital accio-

nista dos bancos 
e das seguradoras, 

aos grandes negócios, 
às licitações dos blocos 
petrolíferos, está limitado 
a um grupo muito restrito 
de famílias ligadas ao regi-
me no poder?
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PGR ESPERA ORDENS SuPERiORES 
PARA ABRiR PROCESSO

a n u e l 
Hilbert 
de Car-
v a l h o , 
“ G a n -
ga”, an-
golano, 

jovem militante e dirigen-
te da CASA-CE, foi assas-
sinado há mais de um mês. 
Quem disparou foram ele-
mentos da Guarda Presi-
dencial à porta da sua uni-
dade defronte ao Tribunal 
Constitucional. No dia 12 
de Dezembro foi apresen-
tada a respectiva queixa 
na DNIAP e na PGR. No 
passado dia 6, o advogado 
de “Ganga”, Dr. Miguel 
Francisco, Michel, ficou a 
saber que o processo nem 
sequer ainda tem número. 
É este o país que a maioria 
não quer mas que uma mi-
noria mantém acorrentado 
dentro do cárcere do regi-
me.
Assim sendo, ninguém foi 
nem será detido e o caso 
continua no âmbito das 
supostas averiguações po-
liciais. As autoridades pro-
curam ainda o candeeiro 
que encandeou o autor dos 
tiros, originando assim que 
o tiro para o ar acertasse 
em cheio na vítima.
Era sexta-feira, madruga-
da de 22 de Novembro de 
2013,  “Ganga” (um ango-
lano de alma e coração) 
colava cartazes anti-Vio-
lência no âmbito de uma 
manifestação contra a re-
pressão e em repúdio pe-
las violações sistemáticas 
dos direitos humanos por 
parte do regime. Foi um 
crime de lesa-majestade 
punível, como se verificou, 
com a pena de morte ime-
diata e sem julgamento. 
Tudo a bem da casta su-
perior que dirige o nosso 
(mais deles do que nosso, 
é por enquanto certo) país.
Julgando-se iguais aos 

restantes angolanos, os jo-
vens que colavam cartazes 
foram diplomaticamente 
abordados pelos serviçais 
da Guarda Presidencial 
que se apresentaram ar-
mados até aos dentes e os 
convidaram a subir, com a 
sua ajuda – como é óbvio, 
para as viaturas de servi-
ço. As testemunhas deste 
civilizado acto de cidada-
nia e de respeito integral 
pelos direitos humanos 
dizem que os guardas pro-
feriram “palavras agressi-
vas e ameaças de morte”. 
Nada de mais errado. Eles 
limitaram-se a um cordial 
“sejam bem-vindos a bor-
do das nossas viaturas”.
A marcha, quase com ca-
racterísticas nupciais, não 
foi bem interpretada pelo 
“Ganga” que, desconfia-
do com tanta cordialida-
de que quase roçava uma 

declaração de amor, não 
compreendeu que a che-
gada ao perímetro do Pa-
lácio Presidencial visava 
uma recepção democráti-
ca por parte do Presidente. 
Vai daí, “Ganga” tentou fu-
gir. Chateados, os homens 
do Presidente dispararam 
para o ar mas as balas, tei-
mosas, acabaram por o as-
sassinar.
Até agora, seguindo a tradi-
ção regime(ntal), ninguém 
foi responsabilizado. Tanto 
quanto se crê, a culpa é ape-
nas das balas que desobe-
deceram e em vez de irem 
para o ar foram direitinhas 
ao corpo do “Ganga”. 
“As autoridades ainda não 
falaram nada. A CASA-CE 
pôs o caso em tribunal. Se 
elas não querem mostrar a 
pessoa que matou, é por-
que, obviamente, estão a 
esconder quem mandou 

matar”, diz Adolfo Cam-
pos, jovem militante do 
partido, em declarações à 
Voz da Alemanha. 
“Ganga” foi fisicamente 
assassinado. No entanto, 
os seus carrascos (os que 
dispararam e os que os 
autorizam a disparar) não 
conseguiram matar a sua 
alma e o seu espírito de 
resistência. Ele é, aliás, o 
“patrono da juventude pa-
triótica de Angola”.
Em entrevista ao jornalista 
António Cascais da DW 
África, Adolfo Campos 
lamenta a morte do cole-
ga e afirma que os jovens 
angolanos, politicamente 
conscientes, estão furiosos 
e não acreditam na Justi-
ça do país. Não acreditam 
eles nem ninguém de sã 
consciência. Mas essa é, 
necessariamente, uma ou-
tra luta, uma outra guerra.

A Procuradoria-Geral da 
República garante que 
continua a investigar a 
morte de “Ganga”. Talvez 
um dia destes descubram 
uma zungueira para cul-
par. Aliás, para o regime 
o importante é matar os 
opositores. O resto é tudo 
uma questão de formalida-
des. Se for preciso arranjar 
bodes expiatórios, eles se-
rão fabricados e punidos. E 
é por isso que o jornalista 
Ricardo de Melo foi mor-
to, tal como Nfulumpin-
ga Landu Victor, líder do 
PDP-ANA.
“A guarda do Presidente 
é que matou, obviamente 
são os guardas do Presi-
dente da República que 
podem matar. Mas é o 
Presidente que dá ordens”, 
frisa o jovem militante da 
CASA-CE, reportando-se 
ao malogrado “Ganga”.
Segundo o porta-voz do 
Comando Geral da Polícia 
Nacional do MPLA (que 
alguns de nós teimam, in-
genuamente, em dizer que 
é de Angola), Aristófanes 
dos Santos, o grupo, do 
qual “Ganga” fazia parte 
“foi detido quando pro-
cedia à afixação indevida 
de cartazes de propagan-
da subversiva de carácter 
ofensivo e injurioso ao 
Estado e aos seus diri-
gentes, tendo os mesmos 
sido prontamente neutra-
lizados por uma patrulha 
da Guarnição do Palácio 
Presidencial, resultando na 
sua detenção”.
Simples. Se alguém, que 
não seja do regime, foge 
é porque está comprome-
tido com um golpe de Es-
tado e, por isso, é abatido. 
Se não foge, é preso, tortu-
rado e encaminhado para a 
cadeia de segurança mais 
do que máxima, ou seja 
para a cadeia alimentar 
dos jacarés.

M

Em mEmóRIA DO JOVEm “gAngA” 
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TERROR 
CONtiNuA 
NAs LuNDAs

supervisor 
da empresa 
privada de 
s e g u r a n -
ça Bikuar, 
conhecido 
como Ra-

tinho, disparou à queima-
-roupa e atingiu, na cabeça, 
Maró Maria Franco, de 28 
anos. O corpo do motoris-
ta inclinou-se ligeiramen-
te para a frente. A cabeça 
tocou no volante, a chave 
continuou na ignição. O jo-
vem morreu sentado, por 
volta das 13h45, na viatura 
que conduzia, a 27 de De-
zembro, na área diamantí-
fera de Calonda, no muni-
cípio do Lucapa, província 
da Lunda-Norte. 
A seu lado, o jovem que o 
acompanhava, no Toyota 
Land-Cruiser, saiu ileso. 
Matar tem sido o lema en-
tre os guardas das empre-
sas privadas de segurança, 
ao serviço das companhias 
diamantíferas, nas Lundas. 
A impunidade tem sido a 
palavra de ordem entre os 
proprietários das referidas 
empresas, por norma altos 
oficiais do exército e da Po-
lícia Nacional. 
Nesse cortejo de mortes, 
a diferença tem estado 
apenas nos detalhes sobre 
como a vida alheia, nas 
Lundas, não vale nada. 
Segundo depoimentos 
prestados pelo irmão do 
malogrado, António Ale-

luia, de 19 anos, que se fez 
presente ao local, Maró 
Maria Franco foi morto 
porque se recusou a entre-
gar a chave da viatura. O 
supervisor da Bikuar havia 
bloqueado a via com outra 
viatura e exigiu a chave 
para confisco do Toyota. 
“O meu irmão disse que 
estava conduzir na via 
pública e não tinha nada 
de entregar as chaves. Foi 
morto por isso”, reafirmou 
António Aleluia . 
Maró Maria Franco traba-
lhava para um comprador 
de diamantes de naciona-
lidade senegalesa, conheci-
do localmente como o Boss 
Petit Ba. Transportou uma 
equipa de garimpeiros, ao 
serviço do seu patrão, para 
uma zona de exploração 
artesanal. A abordagem 
fatal aconteceu na sua via-
gem de regresso. 
“Eu fui remover o corpo do 
meu irmão porque a polícia 
estava lá no local, incluindo 
o comandante da Polícia 
do Sector de Calonda, o 
intendente Mário Muan-
dumba, mas não fazia nada 
e as horas passavam”, disse 
António Aleluia. 
“ Só depois de eu ter pega-
do no corpo, um dos ofi-
ciais disse para eu esperar, 
para eles tirarem dados. 
Como eu estava muito 
nervoso, colocaram-me na 
viatura do próprio coman-
dante Muandumba”, afir-

mou o irmão da vítima. 
Na viatura do comandante 
encontrava-se já o moto-
rista da Alfa-5, que trans-
portava o supervisor da 
Bikuar e, segundo depoi-
mentos recolhidos junto da 
polícia local, terá facilitado 
também a sua fuga da cena 
do crime. 
A Alfa-5 e a Bikuar prestam 
serviços privados de segu-
rança à Sociedade Mineira 
de Angola (Somipa), a em-
presa diamantífera que ac-
tualmente faz a prospecção 
de diamantes no Calonda.
 
O GENERAL JJ 
De acordo com o depoi-
mento de António Aleluia, 
na viagem de regresso à 
vila de Calonda, “o coman-
dante Muandumba falou 
com o general JJ, a quem 
tratava por sua excelência, 
para ficar tranquilo. ‘Sua 
excelência, vou pôr tudo 
em ordem, fica calmo’ dizia 
o comandante”. 
O general JJ, cuja verdadei-
ra identidade a testemunha 
desconhecia, é o segundo 
comandante provincial da 
Polícia Nacional no Uíge, 
subcomissário José João. 
Até recentemente, o sub-
comissário exercia as mes-
mas funções na província 
da Lunda-Norte. É o prin-
cipal responsável da em-
presa Bikuar, no relaciona-
mento com as autoridades 
locais. 

O

Maka Angola tem acompa-
nhado as intervenções pes-
soais do general JJ junto da 
polícia local, sempre que os 
guardas da empresa come-
tem actos de homicídio e 
outros crimes. 
João Inácio, tio do malogra-
do, interveio na narrativa 
para reafirmar o que é um 
segredo público na Lunda-
-Norte. “Os donos dessa 
empresa são o general JJ, 
o próprio governador pro-
vincial da Lunda-Norte, 
Ernesto Muangala, e o 
empresário Santos Bikuku. 
Não vamos esconder a rea-
lidade”. 
“Essa empresa é um exérci-
to clandestino que criaram 
para dar cabo do povo”, 
alegou o tio da vítima. 
Em reacção ao homicí-
dio, centenas de popula-
res tomaram de assalto o 
principal acampamento 
da Bikuar, situado fora do 
perímetro da mina, tendo 
os guardas abandonado o 
local em debandada. Efec-
tivos policiais foram envia-
dos ao local para dispersar 
a população a tiro, quando 
estes destruíam e saquea-
vam o referido acampa-
mento. 
Já no comando policial de 
Calonda, o comandante 
Muandumba telefonou ao 
“general JJ”, diante de vá-
rios membros da família do 
malogrado, para negociar 
uma compensação. “Na 
nossa presença, o coman-
dante perguntou-nos o que 
queríamos, para transmitir 
ao general JJ”. 
O tio João Inácio detalhou 
a conversa entre o padras-
to, em representação da 
família, e o comandante, 
em nome do subcomissá-
rio José João. O padrasto 
recusou-se a negociar sem 
a presença dos familiares 
directos, na altura em via-
gem para o local, e exigiu 
apenas o montante devido 
para a realização das des-
pesas do funeral, avaliadas 
em um milhão de kwanzas 
(US $10,000). 
“O comandante Muan-
dumba ligou outra vez para 
o general JJ [o subcomissá-
rio] apresentou a proposta 
e recebeu instruções e um 
número de telefone para 
ligar à direcção da Somipa, 

para a empresa efectuar o 
pagamento”, revelou João 
Inácio. 
Maka Angola teve acesso 
às duas notas de entrega 
de um total de 900,000 
kwanzas à família. A nota 
da Somipa, datada de 31 
de Dezembro, indicava a 
contribuição de 500,000 
kwanzas da concessioná-
ria diamantífera e foi as-
sinada pelo seu director 
de operações, Viacheslav 
Savelyev. A segunda nota, 
de 400,000 kwanzas, como 
contribuição da Bikuar, foi 
assumida pela Esquadra 
policial de Calonda e assi-
nada pelo seu comandante, 
Mário Muandumba. 
“Venho por intermédio 
desta informar que Es-
quadra Policial do Ca-
londa que em função do 
incidente ocorrido no dia 
27 de Dezembro de 2013, 
às 13:45 que vitimou o ci-
dadão Maró Maria Frank 
procedemos à entrega de 
400,000,00 Kz (quatrocen-
tos mil kwanzas) valores 
provenientes da direcção 
da Bikuar à mãe da vítima 
senhora Maria Tchabua 
Ngamba (…)”, lia-se na nota 
de entrega da polícia. 
No entanto, os montantes 
só foram entregues a 2 de 
Janeiro.
 
INJECçõES DE 
GASOLINA NO CORPO 
Apesar dos grandes anún-
cios de desenvolvimento 
que têm ocorrido no país, 
a morte de Maró Maria 
Franco expôs a falta de 
uma morgue no município 
do Lucapa, uma área com 
mais de 80,000 habitantes 
e rica em diamantes. 
Os familiares tiveram de 
levar o corpo directamente 
para casa. O enterro seria 
realizado no dia seguinte, 
enquanto aguardavam pela 
chegada de mais familiares 
provenientes de Luanda e 
Cafunfo. 
“Para não inflamar e man-
ter o corpo até ao enterro, 
tínhamos de injectá-lo re-
gularmente com gasolina. 
É assim que fazemos aqui 
para conservarmos os 
nossos mortos até serem 
enterrados”, explicou João 
Inácio.

mAkA ANGOLA



FOLHA8  11 DE JANEIRO DE 201420 // nACIOnAL

té há pouco 
tempo, os 
portugueses 
e u r o p e u s 
eram uma 
espécie em 
franco cres-

cimento. Agora, pela mão 
da dupla Cavaco & Passos 
Coelho, as coisas tendem a 
mudar.
Assim, os portugueses afri-
canos que agora nasceram 
de gestação espontânea, 
um híbrido ao estilo da 
subserviência de Portugal  
perante ditadores, corres-
pondem a uma espécie de 
mercenários que nada têm 
em comum com muitos 
outros portugueses de ou-
trora, esses sim africanos 
de alma e coração.
Os novos descobridores 
vão para a África rica (caso 
de uma parte de Angola) 
sacar tudo o que for pos-
sível e depois regressam à 
sua normal e tipificada for-
ma de vida, voltando a ter a 

porta sempre fechada.
Com a conivência cons-
ciente de Eduardo dos 
Santos, que não dos an-
golanos, Portugal aposta 
tudo o que tem (lata) e o 
que não tem (dignidade) 
nos mercenários que têm a 
porta blindada e sempre fe-
chada, remetendo para as 
catacumbas todos aqueles 
portugueses que sempre 
tiveram a porta aberta.
Como é que se vê a dife-
rença? É simples. A grande 
diferença é que os portu-
gueses europeus, os que 
agora aceleram na tentati-
va de chegar à cenoura na 
ponta da vara de Angola, 
sempre consideraram 
(quiçá com razão) que até 
prova em contrário todos 
os estranhos são culpados.
Já os portugueses africa-
nos, os que deram luz ao 
mundo, os que choram ao 
ouvir Teta Lando, Elias Dia 
Kimuezo, Carlos Lamar-
tine ou os N’Gola Ritmos, 

entenderam que até prova 
em contrário todos os es-
tranhos são inocentes.
Em África, os portugueses 
africanos aprenderam a 
amar a diferença e com ela 
se multiplicarem. Apren-
deram a ser solidários com 
o seu semelhante, fosse ele 
preto, castanho, amarelo 
ou vermelho. Aprenderam 
a fazer sua uma vivência 
que não estava nas suas 
raízes.
Na Europa, os portugueses 
aprenderam a desconfiar 
da diferença e a neutralizá-
-la que possível. Aprende-
ram a ser individualistas 
mesquinhos e a só aceitar 
a diferença como exemplo 
raro das coisas do demó-
nio.
Com o re(in)gresso de mi-
lhares de portugueses afri-
canos ao Portugal europeu, 
a situação alterou-se ape-
nas por breves momentos. 
Tão breves que hoje quase 
se contam pelos dedos de 

uma mão os que ainda se 
assumem como portugue-
ses africanos.
Isto é, muitos dos portu-
gueses europeus que foram 
para África tornaram-se fa-
cilmente africanos. No en-
tanto, ao re(in)gressarem 
às origens ressuscitaram a 
velha mesquinhez de um 
país virado para o umbigo, 
de um país de portas fecha-
das. Voltaram a ser apenas 
europeus.
Nessa mesma leva vieram 
muitos portugueses afri-
canos nascidos em África. 
Esses não re(in)gressaram 
em coisa alguma. Mantive-
ram-se fiéis às suas raízes 
mas, é claro, tiveram (e 
ainda têm) de sobreviver. 
Apesar disso, só olham 
para o umbigo de vez em 
quando e as suas portas só 
estão meias fechadas.
Acresce que muitos destes 
acabaram por constituir 
vida em Portugal, muitos 
casando com portugueses 

europeus. Por força das 
circunstâncias, passaram 
a olhar mais vezes para o 
umbigo e a porta fechou-se 
quase completamente.
Chega-se assim aos filhos, 
nados e criados como 
“bons” portugueses euro-
peus. Estes só olham para o 
umbigo e trancaram a por-
ta. Por muito que o pai, ou 
a mãe, lhes digam que até 
prova em contrário todos 
(brancos, pretos, amarelos, 
castanhos ou vermelhos) 
são inocentes, eles já pou-
co, ou nada, querem saber 
disso.
Por força das circunstân-
cias, os portugueses africa-
nos diluíram-se no deserto 
europeu, foram coloniza-
dos e só resistem alguns 
malucos que, por força dos 
seus ideais, admitiram que 
o presente de Portugal po-
deria estar na Europa, mas 
sempre e desde sempre ti-
veram a certeza que o futu-
ro estava em África.

A
PORtuGuESES EuROPEuS? Sim, QuASE tODOS!
PORtuGuESES AFRiCANOS? SE CALhAR ALGuNS!
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ervir a socie-
dade por in-
termédio do 
microfone da 
Rádio eleva 
o sentimen-
to patrióti-

co de qualquer radialista 
determinado a contribuir 
para o desenvolvimento 
socio-económico do País, 
tal sentimento funciona 
como um agente inibidor 
das vicissitudes vividas, 
enquanto profissional de 
Comunicação Social, ser-
vidor público de excelên-
cia, apesar de sentir a alma 
a definhar pela falta de 
recursos que o levaria ao 
cume da vida.
O brio profissional serve 
de manto para simular o 
estado de necessidade do 
radialista que confrontado 
com a realidade do quoti-
diano se sente desmotiva-
do, principalmente quan-
do toma conhecimento 
da falta de cooperação da 
entidade empregadora 
que nem sequer considera 
o conhecido brocardo lati-
no “primum vivere, deinde 
philosophare”; traduzido, 
literalmente, para portu-
guês significa primeiro vi-
ver, depois filosofar.  
Sem a satisfação das ne-
cessidades básicas o pro-
fissional jamais será efi-
ciente na plenitude, seja 
qual for o grau académi-
co. Diante deste dilema, 
só mesmo Deus poderá 
salvar os radialistas da 
Rádio Despertar porque 
Zito Kalhas, único que se 
bateu pela dignidade dos 
funcionários daquela casa 
de comunicação já está 
fora do mundo dos vivos 
(morreu). Hoje nenhum 
quadro sénior vela pelo 
quotidiano dos jornalistas 
“despertadores”.            
A condição social dos qua-
dros da respectiva estação 
radiofónica tende a piorar 
porque o regime de paga-
mento de salário poderá 
vir a ser trimestral, o que 
contaria os princípios ju-
rídico-laborais vigente na 
República de Angola. “Se 
a direcção efectivar esta 

medida será o fim da nossa 
carreira, enquanto radialis-
tas”.              
Tudo torna-se mais com-
plicado para aqueles co-
municadores porque as re-
vindicações são conotadas 
como forma de desestabi-
lizar a Rádio Despertar, a 
mando de grupos políticos 
rivais. “Em 2011 fomos sus-
pensos e ameaçados por 
revindicar salários atrasa-
dos, bem como a melhoria 
das condições de trabalho”, 
disseram.           

“Como vamos pagar as 
nossas despesas (renda de 
casa, propinas dos filhos)? 
Como sustentaremos as fa-
mílias? Em que pé fica a jus-
tiça social defendida pela 
direcção do partido se não 
consegue manter cerca de 
meia centena de trabalha-
dores?”, Questionaram os 
técnicos da “Despertar”.  
Os profissionais daquela 
casa de rádio estão habi-
tuados a trabalhar mesmo 
com atraso salarial, mas 
na quadra festiva o qua-

dro foi diferente; a tristeza 
abateu-se sobre eles por-
que estavam desprovidos 
de dinheiro a fim de pro-
porcionar um natal e uma 
passagem de ano condigna. 
“Nem pudemos comprar 
brinquedos para os filhos”.       
Na óptica daqueles radialis-
tas, a direcção esquece-se 
que os constantes atrasos 
salariais, a falta de condi-
ções técnicas e outras rega-
lias, como seguro de saúde 
para socorrer problemas 
decorrentes do uso cons-

tante e prolongado da voz 
sem uma garrafa de água, 
inibi a capacidade profis-
sional, seja qual a preferên-
cia partidária.           
“Propalamos aos quatro 
cantos que somos a voz 
do sem voz. O paradoxal é 
que diariamente a estação 
divulga informações que 
espelham o descontenta-
mento social, fruto de atra-
sos salariais, melhoria das 
condições de trabalho dos 
funcionários públicos e das 
empresas privadas de pes-
soas ligadas ao regime, mas 
também atravessamos as 
mesmas dificuldades”.          
Apesar das constantes re-
vindicações, o Sindicato 
dos Jornalistas de Angola 
(SJA), secretariado por Luí-
sa Rogério, nunca tomou 
qualquer posicionamento a 
respeito do caso. Este facto 
tem deixado triste os radia-
listas da Rádio Despertar, 
um dos órgãos de Comuni-
cação Social com maior au-
diência na Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba (An-
gola). “Rogamos a inter-
venção dos representantes 
da classe jornalística, tal 
como o MISA-Angola”.       

s
TEXTO DE FONGANi BOLONGONGO

O LAmENtO DOS “DESPERtADORES”
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stão em curso, 
desde o pas-
sado dia 6.01 
(vão até ndia 
18.01), as ins-
crições para as 

4.733 vagas existentes na 
Universidade Agostinho 
para o ano lectivop 2014. 
Tal como nos outros anos, 
a correria é uma realidade, 
assim como o espectro da 
corrupção domina o senti-
mento dos candidatos. 
Desta feita, muitos estão a 
fazer as inscrições “só por 
fazer”, acreditam que não 
ingressarão por falta de 
dinheiro, como é o caso do 
jovem Marcos António. 
“Temos que ter os pés 
assentes, conhecemos o 
País que temos e sabemos 
que sem uma “cunha” ou 
corredores fortes é quase 
impossivel conseguir”, ar-
gumentou, acrescentando 
que apesar segundo as in-
formações que colheu são 
precisos cerca de 2 mil 
USD para comprar uma 
vaga. Interrogado se está 
disposto a pagar, salientou 
que estaria, mas não tem. 
“Se tivesse certamente pa-
garia porque nada melhor 
que investir na formação”, 
salientou, acrescentando 
que está a fazer a inscrição 
apenas para não ficar com 
remorço por não ter feito. 
Um sentido, de resto, ma-
nifestado por muitos dos 
entrevistados que, desta 
feita, contrariam os res-
ponsaveis que negam a 
existências de cobranças 
para ingresso na referida 
instituição de ensino. “Eles 
sabem que existe este fe-
nómeno”, assegurou Mar-
cos António. Facto, no en-
tanto, é que de ano em ano 
os responsaveis apelam 
para a denúnciam dos ca-
sos de corrupção, mas sem 
sucesso. 
“Como denunciar se é 
um esquema que benef-
cia também o candidato”, 
argumentou uma das can-
didatas que garantiu ter 

o ingresso praticamente 
assegurado, visto ter pa-
gado cerca d3 mil USD “a 
alguém de confiança”.
Alguns funcionários con-
firmaram a existência do 
esquema à reportagem, 
garantindo, no entanto, 
tratar-se de uma realidade 
com tendência a diminuir, 
sobretudo com a abertura 
de mais universidades. 

“Quando as condições das 
outras universidades asse-
melharem-se a da Agosti-
nho Neto, este fenómeno 
irá terminar”, assegurou 
um funcionário sénior da 
UAN, estimando em cer-
ca de cinco ano o cenário 
que perspectiva. “mas será 
preciso um investimento 
forte do Executivo porque 
grande parte das novas 

universidades de univeri-
sidade apenas têm o nome 
e a vontade dos estudan-
tes”. 
O cenário calculado pelo 
referido funcionário vai 
de encontro a decisão de 
Juliana Tomás que depois 
de algumas tentativas fra-
cassadas de ingresso na 
UAN decidiu em 2012 ten-
tar na universidade Lweji 

‘A Nkonde (ULAN), na 
Lunda Norte onde entrou 
na primeira tentativa sem 
pagar um único centavo 
quando lhe era cobrado 
1500 USD para ingressar 
na UAN. “Foi uma de-
cisão difícil mas valeu”, 
lembrou, reforçando a 
necessidade de mais in-
vestimentos na referida 
instituição.

A MESMA 
HISTóRIA 
NA BASE

Engana-se que pensa que 
o fantasma da corrupção 
apenas preocupa os can-
didatos ao ensino univer-
sitário. O cenário também 
se vive para os candida-
tos do ensino médio e de 
base, sobretudo os das 
classes de entrada. O fo-
lha8 apurou que a vaga no 
ensino médio está a co-
mercializado a 500 USD, 
enquanto nos níveis in-
feriores entre 100 e 200 
USD… Uma realidade que 
será melhor reportada na 
próxima edição.

FANtASmA DA CORRuPÇÃO 
mARCA CANDiDAtuRAS A uAN 

E
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nformações divul-
gadas esta semana 
por alguma impren-
sa portuguesa co-
loca Angola como 
o maior fornecedor 

dos doentes lusofonos que 
vai aquele País europeu 
em busca de tratamento 
médico. As ifnromações 
estimam em cerca de 10 
mil os doentes lusofonos 
que ao longo de 2013 pro-
curaram, sobretudo pelas 
diversas clinicas e hospitai 
privados portugueses. 
Estima-se que 1/3 destes 
pacietes sejam angolanos. 
Por exemplo, só a José de 
Mello Saúde (JMS), um 
dos principais grupos pri-
vados de saúde portugue-
sa atendeu en 2013 pouco 
mais de 1000 angolanos 
contra perto de 500 bra-
sileiros que é o segundo 
maior emissor.
Uma realidade que motiva 
interrogar qual a principal 

razão de tanto angolano 
procurar cura médica fo-
ram do País, no caso em 
Portugal. Falta de alternati-
vas médicas e ou tecnolo-
gicas ou elevado custo dos 
tratamentos? 
Para muitos é a combina-
ção das duas situações, 

enquanto um considerado 
número de pessoas incli-
na-se para os custos eleva-
dos. No global, defende-se 
a melhoria de uma série e 
factores que iniciaria com 
o aumento da quota do 
sector no OGE que para 
este ano é de 315,7 mil mi-

lhões Kz, tendo sofrido 
uma redução de cerca de 
14,5%, comparativamente 
a 2013.
Apesar de grande parte 
dos diversos intervenien-
tes defenderem o aumen-
to da cifra, recentemente 
manifestou-se confortável 
com a mesma apesar de 

reconhecer ser insuficien-
te para atender as preocu-
pações. 
“Há coisas que não são 
exclusivas nossas. O orça-
mento em saúde nunca é o 
desejado e as necessidades 
são sempre elásticas. É o 
orçamento possível”, argu-
mentou José Van-Dúnem. 
Facto, no entanto, é que os 
números de doentes ango-
lanos a “correrem” no ex-
terior para tratar-se mostra 
que muito há por ser feito. 
Uma situação muito bem 
explorada pelas clinicas 
privadas portuguesas se 
se tiver em conta que uma 
delas criou uma campanha 
publicidade propositada 
para o País que, segundo 
consta, tem resultado.  A 
preocupação prende-se 
com os que não podem 
dar-se ao luxo de viagem 
para tratamento médico 
que é a realidade da maio-
ria dos angolanos.

ANGOLA GARANtE O mAiOR 
NúMERO DE DOENTEs 
LuSOFONOS Em PORtuGAL

I

s brasileiros 
(leitores da 
revista Guia 
M e l h o r e s 
Destino) co-
locaram a 

Taag na última posição, 
num grupo de 35 avaliadas, 
entre as que aterram nos 
aeroportos brasileiros, em 
2013. A companhia de ban-
deira obteve uma média de 
4,0; resultante de 6 visua-
lizações. Na lista aparecem 
mais duas companhias 
africanas, no caso, A South 
African Airways, na 14ª po-
sição e a Ethiopian na 16ª 
posição. 
Entre as que também ater-
ram no País, a Emirates é 
a melhor posicionada com 
a 5ª posição. Uma desci-
da de quatro lugares se se 

tiver em conta que esta 
companhia foi a melhor, 
também em 2013, pelo 
Ranking Sky Trax que, de 
resto, em companhia mais 
conceituada internacional 
em termos de avaliação 
do desempenho das com-
panhias aéreas. Segundo 
este ranking, a Taag em 
2013 passou de duas a três 
estrelas que era um dos 
objectivos traçados pela 
administração da empresa. 
Voltando a classificação 
dos brasileiros, além da 
Emirates, entre as que 
voam para o País, foram 
ainda avaliadas a British 
Airways e a Lufthansa que 
aparecem, respectivamen-
te, na 6ª e 9ª posições, en-
quanto a holandesa KLM e 
a francesa Air France ocu-

pam as 10ª e 12ª posições, 
respectivamente. Para os 
votantes brasileiros, as 
três melhores companhias 

são respectivamente a 
Etihad, Singapore Airlines 
e a Singapore Airlines. A 
Taag tem 7 frequências 

semanais para o Brasil das 
quais 4 para a cidade do 
São Paulo e três para o Rio 
de Janeiro.   

tAAG NA “LiStA NEGRA” DOS BRASiLEiROS

O
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P o l í c i a 
c u b a n a , 
com base 
no pro-
tocolo de 
cooperação 

, que tem com a congéne-
re angolana, realizou com 
êxito, o 2º curso de “Supe-
ração de Chefes de Nível 
Provincial” da Polícia de 
Guarda Fronteira de An-
gola (PGF), assegurou o 
director do Instituto Supe-
rior de Ciências Policiais e 
Criminais (ISCPC), Alber-
to Mendes Limão.
A formação decorreu no 
ISCPC de 24 de Outubro 
à 13 Dezembro de 2013 em 
Luanda, tendo participado 
30 (trinta) Comandantes 
dos Comandos e Postos 
provinciais de Guarda de 
Fronteira, que tiveram as 
disciplinas de Direcção, 
Psicologia, Técnica de Es-
pecialidade, Informática, 

Prática Profissional e Exer-
cício de Mando Integral. 
“Durante a formação os 
formandos mostraram 
grande nível de discipli-
na de motivação no que 

concerne a aquisição de 
conhecimentos científi-
cos, daí ter sido positiva”, 
disse Alberto Mendes, no 
discurso final, tendo ainda 
ocasião de presenciar a ou-

torga de reconhecimento 
de mérito aos formandos, 
superintendentes-chefes, 
Domingos Manuel Mala-
bo, José Valerinho Augus-
to Félix Moisés, Wpongo, 

Américo Uzangui Roberto 
e Fernando Walter, classi-
ficando-os como os me-
lhores do curso. Recorde-
-se ser a Polícia de Guarda 
Fronteira (PGF) uma es-
trutura do Comando Ge-
ral da Polícia Nacional, 
criada à luz da Lei 11/78, 
de 26 de Agosto, artigo 
1, do então Conselho da 
Revolução. No momen-
to da “sua” constituição, 
denominava-se Tropa 
de Guarda Fronteiras de 
Angola (TGFA), tendo 
como objecto, exercer 
a vigilância e protecção 
das fronteiras terrestres, 
marítimas e fluviais da 
República de Angola. 
Neste momento esta im-
portante força da Ordem, 
segundo o Comissário-
-chefe, António Pedro 
Kandela, está “mais equi-
pada e com pessoal me-
lhor formado”.

CuBANOS FORmAm 
POLÍCiA DE FRONtEiRA

A
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m cidadão 
foi agredi-
do pelo fi-
lho, Bruno 
de 21 anos 
de idade, 

que o flagrou aos beijos 
com a namorada dele, no 
distrito do Sambizanga, a 
01.01.14. O incesto ocor-
reu por cerca das 2h:20 
minutos da madrugada, 
quando o jovem, regres-
sava para a casa, depois 
de ter estado numa Raiv, 
no bairro Rangel. 
O letmotiv ocorreu quan-
do o jovem ao cruzar 
o beco que desagua na 
“paralela” da “sua” resi-
dência, dá de caras com o 
“seu” progenitor em “fla-
grante delícias” com a sua 
namorada; Filomena de 19 
anos. Os olhos saltaram 
da cara. Ficou petrificado, 
mas não se conteve. 
O kota, mais conhecido 
por Matamba, de 51 anos 
de idade, atrapalhado, diz 
o “candengue” não conse-
guiu esconder o “Legal” 

(preservativo) que tinha 
em mãos, nem o desali-
nhado dos botões da ca-
misa, tal como Filó, não 
conseguia baixar a saia 
que a desnudava, para 
facilitar a intimidade ca-
ricial. 
Ante o cenário, descon-
trolado o puto partiu com 
tudo para cima do rival, 
afinal seu pai, divorciado 
à sete anos, que o “cornea-
va” ao vivo e a cores, ten-
do da peleja resultado KO, 
dois dentes partidos do 
kota Macamba, que alega 
em sua defesa, desconhe-
cer a relação de um ano do 
filho com a jovem Filó… 
Desde já o kizango entre 
pai e filho não foi salutar, 
mas não podemos deixar 
de exaltar a “assanhadice” 
da ndengue Filó, que não 
se contentando só com 
linguiça foi a procura do 
chouriço na mesma casa. 
Não podendo ser consi-
derada de adultera, ela 
não pode deixar de ser 
acusada de “fogosa”.   

JOvEm AGRiDE PAi POR CiúmE

u

nA pASSAgEm DO AnO 
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ELE ERA FILHO DE mALAngInO

EuSéBiO ANGOLANO 
NO PANtEÃO DA LuSOFONiA

usébio da Sil-
va Ferreira. 
Pai angolano 
( L a u r i n d o 
António da 
Silva Ferrei-
ra, de Ma-

lange) e mãe moçambi-
cana (Elisa Anissabeni). 
Portugal país de adopção. 
Futebolista de profissão. 
Símbolo eterno do Sport 
Lisboa e Benfica e da Se-
lecção portuguesa. Ci-
dadão do mundo. Figura 
maior da Lusofonia. Pa-
trimónio da humanidade. 
Morreu aos 71 anos.
Portugal quere-o no seu 
Panteão Nacional ao lado 
de D. Nuno Álvares Pe-
reira, Infante D. Henrique, 
Pedro Álvares Cabral, 
Afonso de Albuquerque, 
Humberto Delgado e 
Amália Rodrigues. Legal-
mente só daqui a um ano 
os restos mortais de Eu-
sébio poderão ser trans-
ladados para esse edifício 
consagrado à memória de 
personalidades ilustres.
Quando isso acontecer, o 
“Pantera Negra” terá ainda 
ao seu lado, numa selecção 
histórica, Almeida Garrett, 
Aquilino Ribeiro, Guerra 
Junqueiro, João de Deus, 
Manuel de Arriaga, Óscar 
Carmona, Sidónio Pais e 
Teófilo Braga.
E enquanto Portugal rei-
vindica, legitimamente, a 
posse física de alguém que 
é património da humanida-
de, a Comunidade de Paí-
ses de Língua Portuguesa 
(CPLP) e, sobretudo, An-
gola e Moçambique perma-
necem silenciosos quanto 
à necessidade de um Pan-
teão Lusófono onde, com 
igual legitimidade, deveria 
figurar Eusébio da Silva 
Ferreira, um cidadão que 
– apesar de ser de todo o 
mundo – é angolano, mo-
çambicano e português.

O governo angolano e 
mesmo o Presidente da 
República, José Eduardo 
dos Santos poderiam ou-
torgar a título póstumo a 
nacionalidade angolana a 
Eusébio, por ser filho de 
um autóctone malanjino, 
mas como temos uma 
memória curta e com es-
cassez de sentimento na-
cionalista e solidário, as-
sistimos o governo a ficar 
na margem, sem um dia de 
luto nacional, a exemplo 
do que fez com a morte de 
Nelson Mandela.
A lei portuguesa prevê 
que as “honras do Panteão 
destinam-se a homenagear 
e a perpetuar a memória 
dos cidadãos portugueses 
que se distinguiram por 
serviços prestados ao país, 
no exercício de altos car-
gos públicos, altos servi-
ços militares, na expansão 
da cultura portuguesa, na 
criação literária, científi-
ca e artística ou na defesa 
dos valores da civilização, 
em prol da dignificação da 

pessoa humana e da causa 
da liberdade”.
As honras podem consis-
tir na deposição dos restos 
mortais no Panteão e na 
“afixação no Panteão Na-
cional da lápide alusiva” à 
vida e obra dos cidadãos 
distinguidos. A lei prevê 
ainda que as honras de Pan-
teão Nacional não poderão 
ser concedidas “antes do 
decurso do prazo de um 
ano sobre a morte dos ci-
dadãos distinguidos”. Cabe 
ao Parlamento português, 
onde nesta altura existem 
um consenso total, a res-
ponsabilidade de votar a 
trasladação para o Panteão.
No dia 9 de Julho de 2004, 
o presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Gaia (Portugal) defendeu a 
criação de um Ministério 
para a Lusofonia, indepen-
dente do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, e 
a “naturalização de todos 
aqueles que queiram ser 
portugueses”.
“Espero que o próximo 

primeiro-ministro tenha 
a atitude de criar um Mi-
nistério para a Lusofonia. 
Qualquer cidadão que viva 
em Portugal e fale portu-
guês é português, pelo que 
devemos assumir a gran-
deza da Lusofonia”, afir-
mou Luís Filipe Menezes.
A afirmação, demagógica 
e populista segundo mui-
tos, adiantada no tempo 
segundo outros, foi feita 
durante a cerimónia de 
inauguração de um novo 
complexo habitacional, na 
freguesia de Serzedo.
E sabem como se chama 
esse bairro, inaugurado há 
dez anos? Chama-se Eu-
sébio da Silva Ferreira e 
contou com a presença do 
“Pantera Negra”.
Em Portugal ninguém fi-
cou indiferente à morte 
de Eusébio. Para além da 
dor sincera do Povo anó-
nimo, esse mesmo que 
durante décadas viveu 
enclausurado nos três efes 
da ditadura (Fado, Fátima 
e Futebol), todo o mundo, 

sobretudo do desporto e 
da política, mostrou o seu 
pesar. No entanto, a mais 
visível sintonia foi prota-
gonizada pelos políticos 
que, num raro consenso, 
estiveram na primeira li-
nha dos elogios.
Nas principais cerimónias 
lá estiveram todos. Ocupa-
ram as primeiras filas para 
serem vistos. O Povo, esse 
que idolatrava com su-
blime sinceridade o ídolo 
que era seu, permaneceu 
nas últimas filas não para 
ser visto mas apenas para 
ver. O Povo do Eusébio 
era mesmo isso. Anóni-
mo mas sincero. Chorou 
e aplaudiu aquele que, por 
todo o mundo, era sinóni-
mo de Portugal, sem nun-
ca renegar as suas origens.
Dos muitos milhares que 
sofreram com a morte de 
Eusébio, poucos conhe-
cem a sua história. Mas 
isso pouco importa. Já vai 
longe o tempo em que An-
tónio de Oliveira Salazar 
decretara que o “Pantera 
Negra” era invendável. 
Como vai distante a época 
em que Eusébio mostra-
va a razão de ser imortal: 
amor à camisola e ao Povo.
Povo que em Mafalala, 
bairro onde nasceu Eu-
sébio, exige a construção 
de uma estátua do Rei. 
Apesar de ter sido nesse 
aglomerado pobre que 
viveram também Samora 
Machel e Joaquim Chissa-
no, o antigo primeiro-mi-
nistro Pascoal Mocumbi, 
o poeta José Craveirinha, 
músicos e outros artistas 
como Wazimbo, o poder 
político da FRELIMO (par-
tido também financiado 
por Eusébio) também se 
esqueceu de honrar um 
dos seus mais ilustres fi-
lhos, hoje merecidamente 
considerado património 
da humanidade.

E
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A revista France Football 
titulou: “Pantera Negra no 
paraíso”, e escreveu que, 
“apesar de sabermos que 
estava fragilizado, o anún-
cio da sua morte provocou 
uma viva emoção no mun-
do do futebol, como fica 
demonstrado nos nume-
rosos testemunhos prove-
nientes de todo o Mundo”. 
A publicação francesa fez 
de Eusébio o primeiro por-
tuguês a conquistar a Bola 
de Ouro, em 1965.
O autor do texto, Roberto 

Notarinni, escreve 
que Portugal é o 
“país que mais cho-
ra a morte de um 
dos seus filhos mais 
brilhantes”, exem-
plificando com os 
três dias de luto 
nacional decreta-
dos pelo Governo, 
pelos milhares de 
adeptos presentes 
na homenagem ao 
“Pantera Negra”.

Na morte de Nelson Man-
dela foram também de-
cretados três dias de luto 
nacional, contra um em 
2005 na morte de Álvaro 
Cunhal e cinco, em 1980, 
pela morte de Francisco Sá 
Carneiro.
“A emoção está à altura do 
que significa para o fute-
bol o desaparecimento de 
Eusébio”, garante a France 
Football, que recupera os 
depoimentos de Cristiano 
Ronaldo, José Mourinho, 
José Altafini, num artigo 

em que detalha a vida de 
Eusébio, desde o Bairro da 
Mafalala, na então Louren-
ço Marques (actual Mapu-
to), passando pelo Benfi-
ca, desviado do Sporting, 
da desejada mas falhada 
transferência para Itália e 
terminando no título ca-
nadiano, ofuscando o Cos-
mos de Pelé.
A France Football garan-
te um lugar a Eusébio no 
“Panteão” dos vencedores 
da Bola de Ouro, que já 
conta com o russo Lev Ya-
chine, os ingleses Stanley 
Matthews e George Best, 
o italo-argentino Omar 
Sivori e o húngaro Florián 
Albert.
“Foi o melhor avançado de 
todos os tempos em Por-
tugal. O ‘avô’ de Cristiano 
Ronaldo, que tinha gran-
des capacidades físicas, 
marcava de cabeça, de pé 
esquerdo, de pé direito. 
Tanto driblava o guarda-
-redes, como rematava a 

30 metros. Ainda por cima, 
era um rapaz afável fora 
do terreno de jogo. Não o 
vamos esquecer tão cedo”, 
referiu o antigo internacio-
nal francês Just Fontaine, 
melhor marcador do Mun-
dial de 1958.
Além da Bola de Ouro em 
1965, o “Pantera Negra” 
conquistou duas Botas de 
Ouro (1967/68 e 1972/73). 
No Mundial de Inglaterra, 
em 1966, foi considerado o 
melhor jogador e foi o me-
lhor marcador, com nove 
golos, levando Portugal ao 
terceiro lugar.
King, Pantera Negra, Pé-
rola Negra. Louvaram-no 
com muitos qualificativos, 
mas só um vingou: Pantera 
Negra. Na altura Eusébio 
temia que por razões polí-
ticas fizessem ligações aos 
Black Panthers, o partido 
activista negro dos EUA. 
Preferia que lhe chamas-
sem King, o Rei. Foi em 
Wembley, esse mítico es-

tádio que iria marcar sua 
carreira, que Eusébio pas-
sou a ser pantera. Foi na 
sua segunda internaciona-
lização pela selecção por-
tuguesa. Dos onze, apenas 
um jogador tinha nascido 
em Portugal continental 
(Cavém, algarvio) e um 
nos Açores (Mário Lino). 
Havia um jogador brasilei-
ro (Lúcio), todos os outros, 
incluindo o selecciona-
dor (Fernando Peyroteo), 
eram africanos.
Foi o seleccionador inglês 
Walter Winterbottom 
que avisou o jogador que 
estava encarregado de 
marcar Eusébio: “Tem 
cuidado com o Pantera 
Negra.” Mais tarde, se-
ria um jornalista inglês, 
Desmond Hackett, a 
cunhar esse nome no Dai-
ly Express após a final de 
Amesterdão, com o Real 
Madrid. O Benfica venceu 
por 5-3 com dois golos de 
Eusébio.

“PANtERA NEGRA NO PARAÍSO”

Eusébio merecia melhor. 
Mas, para memória pre-
sente e futura, importa re-
gistar algumas acções dos 
políticos responsáveis pe-
las suas diferentes pátrias. 
José Eduardo dos Santos, 
dando como irrelevante o 
facto de o pai do “Pantera 
Negra” ser angolano, en-
dereçou duas mensagens 
de condolências aos ho-
mólogos de Moçambique 
e de Portugal.
“Com muita tristeza, to-
mamos conhecimento do 
passamento físico de Eu-
sébio da Silva Ferreira, um 
ilustre filho de Moçambi-
que que se tornou numa 
das maiores referências 
do futebol mundial e cujo 
talento e qualidades en-
cantaram, durante déca-
das, milhares de adeptos 
e amantes do mundo des-
portivo”, escreveu o Presi-
dente Eduardo dos Santos.
“Com muita tristeza toma-
mos conhecimento do de-
saparecimento súbito da-
quele que em vida foi um 
dos expoentes máximos 
do futebol mundial, Eusé-

bio da Silva Ferreira”, diz 
a mensagem de Eduardo 
dos Santos a Cavaco Silva, 
acrescentando que, “nes-
ta hora de comoção para 
o povo português devido 
ao seu desaparecimento 
físico, apresento a Vossa 
Excelência, ao Governo e 
ao povo de Portugal, em 
nome do Governo ango-
lano e no meu próprio, os 
mais sentidos pêsames 
que peço transmita à famí-
lia enlutada”.
Entretanto, também a di-
recção da UNITA lamen-
tou a morte de Eusébio, 
que considera exímio 
futebolista mundial. Na 
mensagem assinada pelo 
seu presidente, a direcção 
da UNITA sublinha que 
foi com profunda cons-
ternação e surpresa que 
recebeu a notícia da morte 
de Eusébio e endereça, em 
nome dos seus militantes 
e simpatizantes, à família 
enlutada, ao Sport-Lisboa 
e Benfica e aos amantes de 
futebol em geral, as mais 
sentidas condolências.
Por outro lado, numa carta 

dirigida a Armando Gue-
buza, o primeiro-ministro 
de Portugal, Pedro Passos 
Coelho apontou Eusébio 
como um símbolo que une 
Portugal e Moçambique.
“Tendo presente a íntima 
ligação de Eusébio a Mo-
çambique e ao seu povo, 
inúmeras vezes evoca-
da e consubstanciada na 
sua dupla nacionalidade, 
apresento agora a Vossa 
Excelência e a toda a gran-
de nação moçambicana 
a expressão das minhas 
mais sentidas e sinceras 
condolências. Este voto é 
partilhado por Portugal in-
teiro”, lê-se na carta.
“A sua obra e o seu per-
curso de vida representam 
ainda um símbolo dos im-
perecíveis laços que unem 
os nossos dois países. A 
sua memória, a que aqui 
presto renovada homena-
gem, nunca se apagará”, 
diz ainda Passos Coelho.
E que disse o Presidente 
de Moçambique, Armando 
Guebuza? “Perdemos, a 5 
de Janeiro de 2014, Eusébio 
da Silva Ferreira, futebolis-

ta de primeira água e 
com uma carreira in-
ternacional célebre e 
celebrada como uma 
referência de grande 
craveira.
Neste momento de 
muita dor, gostaría-
mos de endereçar as 
nossas mais sentidas 
condolências à famí-
lia enlutada, aos ami-
gos e admiradores 
de Eusébio da Silva 
Ferreira, bem como 
a todos os despor-
tistas e cidadãos do 
mundo inteiro que 
perderam uma refe-
rência insuperável.
O Pantera Negra 
projectou o nome 
desta pátria de heróis à es-
cala planetária. Ao mesmo 
tempo, demonstrou que, 
com auto-estima, determi-
nação, criatividade e muito 
trabalho nós, moçambica-
nos, podemos realizar os 
nossos sonhos transfor-
mando desafios em opor-
tunidades.
Nascido no chão da nossa 
terra, a 25 de Janeiro de 

1942, Eusébio da Silva Fer-
reira, com os seus pés nus, 
construiu, a partir da na-
cionalista, desportiva, poé-
tica, artística e multifaceta-
da Mafalala uma carreira 
que viria a torná-lo uma 
referência incontornável 
na rica geração dos futebo-
listas moçambicanos e de 
outras partes do globo do 
seu tempo”.

O hOmEm mERECiA BEm mELhOR
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A Embaixada de Portugal 
em Luanda abriu um Li-
vro de Condolências pela 
morte de Eusébio. Sendo o 
“Pantera Negra” uma figu-
ra do património da Luso-
fonia, com laços umbilicais 
a Angola e a Moçambique, 
terão as embaixadas de 
outros países da CPLP, co-
meçando pelo nosso, feito 
o mesmo por esse mundo 
fora?
Por cá, os dois únicos diá-
rios angolanos, Jornal de 
Angola e Jornal dos Des-
portos, dedicam a Eusébio 
editoriais e amplo espaço 
no interior das respectivas 
edições.
E o Estado? O país? Pois. 
Apesar de ter pai angolano, 
Eusébio não mereceu que 
oficialmente se honrasse a 
sua grandeza profissional 
e humana que em muito 
deveria ter ultrapassado 
as fronteiras do país que o 
adoptou.
Além da imprensa, a mor-
te de Eusébio abriu os 
noticiários de rádio e te-
levisão angolanas, tendo 
sido o tema de abertura 
do principal bloco de no-
tícias da Televisão Pública 
de Angola, o Telejornal de 
domingo à noite, em que 
ocupou os primeiros 15 mi-
nutos de emissão.
A Rádio Nacional de An-
gola transmitiu a mensa-
gem do Presidente portu-
guês, Aníbal Cavaco Silva, 
e as restantes estações de 
rádio e de TV registaram 
testemunhos de muitos 
angolanos, designadamen-
te Joaquim Diniz, ex-joga-
dor do Sporting Clube de 
Portugal, conhecido como 
o “Brinca na Areia”.
Ou seja, tal como em Mo-
çambique, noticiou-se o 
infausto acontecimento 
sem que, oficialmente, se 
assumisse em pleno que, 
apesar de ser património 
da humanidade, Eusébio 
da Silva Ferreira também 
é nosso por direito e von-
tade.
Será que nos contentamos 
em ouvir o ministro da Ju-
ventude e Desportos, Gon-
çalves Muandumba, consi-
derar a morte de Eusébio 
como uma “perda para 

ChEGA-NOS tÃO POuCO?

Faleceu aquele que é considerado 
como um dos maiores futebolistas 
de todos os tempos, havendo quem 
o considerasse o Rei, faleceu Eusé-
bio!
Ora, Eusébio da Silva Ferreira, de 
seu nome completo, era filho de um 
angolano de nome Laurindo Antó-
nio da Silva Ferreira, de Malange, e 
de mãe moçambicana, D. Elisa Anis-
sabeni, tendo nascido no bairro de 
Mafalala, na antiga colonial Louren-
ço Marques, hoje Maputo, capital da 
princesa do índico.
Como se sabe Eusébio começou 
em Moçambique a dar uns ponta-
pés numa “trapeira” antes de entrar 
no Sporting de Lourenço Marques 
(SLM) depois de ter sido preterido 
pelo Desportivo, na altura sucursal 
das águias lisboetas, por não ter con-
dições físicas aceitáveis…
Quando começou a singrar no SLM, 
os dois mais importantes clubes 
lusos, o Sport Lisboa e Benfica e o 
Sporting Clube de Portugal passa-
ram a acompanhar o seu desenvol-
vimento e evolução futebolística e 
providenciaram a sua contratação.
Rezam as crónicas que o Benfica 
foi mais expedito e conseguiu a sua 
transferência. Como também rezam 
as mesmas e decanas crónicas que 
Eusébio se tornou no símbolo eter-
no do Benfica e, naturalmente, da 
selecção portuguesa.
E foi esta figura Humana tornada ci-
dadão do Mundo e, particularmente, 

cidadão da Lusofonia – recordemos 
as ainda recentes palavras de Man-
torras ao dizer que todos os africa-
nos queriam ser como ele – teve o 
seu passamento físico na véspera do 
dia dos Reis.
É certo que Portugal se tornou no 
seu país de adopção. Mas mais cer-
to é que Moçambique era o seu país 
de origem, país esse que ele nunca 
abjurou e que, por ordem de Samora 
Machel, numa altura em que a dupla 
nacionalidade já não era admitida – 
penso que nunca foi – pelo estado 
moçambicano, Eusébio recebeu a 
nacionalidade moçambicana.
Por isso não se entende como esta 
figura multinacional, esta personali-
dade mundial, este património lusó-
fono, não teve a devida retribuição 
e o natural reconhecimento fúnebre 
do seu país de origem.
Portugal concedeu-lhe três dias 
de luto nacional e quase honras de 
Estado no seu funeral; em Angola 
desde o semanário O País, através 
da sua revista Vida, com a rubrica 
a “ícones” homenageou Eusébio, o 
Jornal de Angola e o Jornal de Des-
portos dedicaram várias páginas a 
este ícone do Desporto, em geral, e 
do futebol, em particular, nas pági-
nas sociais debate-se a sua origem 
angolana; Timor-Leste, através do 
seu primeiro-ministro, Xanana Gus-
mão, louvou-lhe as suas qualidades; 
São Tomé e Príncipe prestou-lhe 
homenagem através de um serviço 
religioso; Cabo Verde não se esque-
ceu de o elogiar através de diversas 
individualidades públicas e privadas; 
Guiné-Bissau, bom, com estes des-
de que não sejam sírios ou “farinha 
branca” nada devem saber ou co-
mentar; sobre Moçambique, nada!, 
nada excepto as homenagens que os 
seus amigos pessoais e do bairro lhe 
fizeram e que agora pedem que seja 

erigida uma estátua no bairro em sua 
homenagem. Oficialmente só se ou-
viram palavras de circunstância do 
presidente Guebuza e do seu antigo 
companheiro de “trapeira” e antigo 
presidente Joaquim Chissano.
Mas, desculpem mas apetece mes-
mo dizer, PORRA! Eusébio foi um 
dos maiores contribuintes líquidos 
da FRELIMO (directa e indirecta-
mente e como comprovam as es-
tórias de Borges Coutinho, antigo 
presidente do Benfica, ter sido obri-
gado a controlar os gastos pessoais 
de Eusébio para que não ficasse sem 
dinheiro). Não merecia, pelo menos, 
um dia de luto nacional?
Sabe-se que Eusébio sempre amou 
a terra que o viu nascer. Como se 
sabe, através de uma informação 
televisiva, um dos seus desejos se-
ria ser coberto com as bandeiras do 
Benfica, de Portugal e de Moçambi-
que. No entanto, e durante o período 
que vi imagens do cortejo fúnebre 
e do enterro, só vi as bandeiras do 
Benfica e da Federação Portuguesa 
de Futebol. A de Moçambique só se 
vislumbrou uma ou outra em mãos 
de anónimos e a certa altura uma a 
meia-haste entre a de Portugal e a do 
Benfica no Estádio da Luz. Depois, 
depois deve ter voado com o tempo-
ral que se abateu em terras tugas…
Eusébio da Silva Ferreira, Eusébio, o 
Pantera Negra, o King, faria 72 anos 
no próximo dia 25, dia que fará 10 
anos que faleceu o então também 
jogador do Benfica, Miklos Feher, 
falecido em campo num jogo com o 
Vitória de Guimarães…
Eusébio foi um Cidadão do Mundo. 
Uma figura maior da Lusofonia. Um 
Património da Humanidade. Morreu 
aos 71 anos!

 (*) Especialista em Relações 
Internacionais; http://pululu.

blogspot.com

EuSéBiO mERECiA 
mAiS DE… mOÇAmBiQuE

África, em particular para 
Angola e Moçambique”?
Será para nós suficiente 
ouvir o presidente da Fe-
deração Angolana de Fute-
bol, Pedro Neto, dizer que 
a morte de Eusébio repre-
senta a perda de “um dos 
ícones do futebol mun-

dial”?
Chega-nos ouvir Pedro 
Mantorras (que em 2001 
chegou a ser apelidado de 
o novo “Pantera Negra”) 
afirmar que todos os jo-
vens futebolistas africanos 
sonham ser como Eusébio 
da Silva Ferreira? Ou que 

“Eusébio é tudo de bom, é 
uma pessoa que transmitia 
muita alegria às pessoas. 
Nunca ninguém se vai 
comparar a Eusébio, vai 
sempre marcar a histó-
ria e ele teve uma grande 
história. Era uma pessoa 
humilde, fácil de lidar e 

aconselhou-me bastante”?
Chega-nos ouvir Mário 
Soares, ex-Presidente da 
República do país que o 
quer no seu Panteão Na-
cional, dizer que Eusébio 
era uma pessoa inculta e 
que passava os dias a be-
ber whisky?

tEXtO DE EuGéNiO COStA ALmEiDA (*) 
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O LAmENtO DO PROF. NGOLA kiLuANGE

P
or mais de 33 anos , José Eduardo dos Santos tem governado Angola com 
punhos de aço... e o sanguíneo esquadrão da morte ligado a si já eliminou 
milhares de vidas angolanas, sem piedade!... Para muitos, a existência desse 
grupo era mera invenção de papagaios em busca de protagonismo fora ou 
dentro do MPLA.Mas a verdade é que o instinto assassino herdado ou adqui-

rido por Dos Santos e os seus comparsas mais directos continua a ser uma praga que 
nem o máximo dos “curandeiros” africanos consegue curar. E muitos dos homens da 
chamada nomenclatura do MPLA (leia-se parasitas!) que aplaudiam em silêncio o ca-
valgar desses , esquadrões da morte, endividados moralmente com Dos Santos, hoje es-
tão debilitados física e mentalmente. Infelizmente, esse maldito instinto germinou uma 
geração selvática de assassinos de aluguer... afinal de contas, a ousadia de José Eduardo 
dos Santos continua a impor-nos a cultura da impunidade que tem a sua origem nas 
matas…. Para quem realmente conhece esse instinto fatal nunca deveria acreditar que Isaías Cassule e Alves Kamulingue ainda viviam, após 
mais de um ano de ausência da vista de toda a gente conhecida e anónima... Assim como aconteceu no 27 de Maio de 1977 e por aí fora...»

O hORROR DOS NOSSOS DiAS

N
uma versão de algum modo pertinente veiculada pelo Facebook, os usos e costumes em voga nos dias de hoje são traduzidos 
em observações pertinentes pelos nossos mais astutos analistas (estamos a falar dos requintados analistas do Folhinha, assí-
duos frequentadores do Facebook, onde foram garimpar estes aforismos). De facto, os actuais procedimentos, pensamentos 
e definições da vida prática, considerados inaceitáveis por uma maioria palradora minoritária, e compartilhados pela maioria 
silenciosa, representada por todos os que já pouco esperam de éticas e morais (excepto de Vinicius), pouco mais são do que 

um requinte do horror, algo que parece errado a olho nu, mas que ninguém vê nem sente, nem afecta sobremaneira sociedades inteiras, 
entre as quais a nossa, isso é certo. Aquilo que antes desdenhávamos, passamos a ver com bons olhos nos tempos que correm. 
A imoralidade virou moralidade e o que há tempos atrás era motivo de vénia e consideração, hoje é simplesmente ridículo.
Nos nossos dias é assim: 
Falsidade virou autenticidade.
A mentira virou verdade.
Adultério é amor livre.
Corrupção é esperteza.
Roubalheira, é criatividade financeira.
Lixo é arte esculpida no chão.
Ruído é música. 
Enfim, a lista é grande, não dá para meter tudo aqui!»

ESCRAvO ADmiNiStRAtivO FEitO Juiz DO DONO

D
a mesma maneira que JES pensou que podia dar um desdenhoso pontapé nos tomates 
do mundo ao se abster de ir assistir às exéquias de Nelson Mandela. Adão do Nas-
cimento, ministro do Ensino Superior e seu primo perante o Padre Eterno, pensou 
que podia dar umas cabeçadas na lei invalidando todos os documentos académicos 
que atestam a conclusão de formação graduada e pós-graduada na American World 

University (AWU), determinando também pela ocasião que são considerados nulos e de nenhum 
efeito dois Instrumentos Jurídicos de Cooperação assinados entre a Universidade Agostinho Neto 
e a AWU em 2008,  
A principal alavanca da argumentação do ministro foi sustentada por um historial complicado desse 
estabelecimento de ensino que durante muito tempo teve de lutar para ser admitido como digno de 
reconhecimento académico, não só nos EUA, mas também no resto do mundo, o que acabou por 
acontecer em 2006.
O caricato deste despacho assemelha-se à tentativa de um pai, pretender ser promotor de uma 
acção de divórcio de um filho, pelo simples facto de ser progenitor, mandando as urtigas, a relação 
jurídico - matrimonial, contraída entre os cônjuges, únicos com capacidade jurídica para a dissolução do contrato. 
Por outra, trata-se aqui, voltamos a repetir, duma brilhantíssima demonstração da mentecapta maneira de pensar política deste regime que 
nos assola há quase quarenta anos, numa quase sistemática prática da incoerências por parte duma quadrilha de teólogos políticos que desgo-
vernam Angola e os levou nesta anulação irreflectida da validade dos diplomas da AWU, tal como já opinámos,« a um resultado digno da sua 
própria estupidez, pois dela redundou a prova formal, límpida e indesmentível de que a anulação compulsiva da validade do diploma de Mes-
trado de William Tonet (WT), seguida da sua expulsão da barra do tribunal, sentença lavrada pelo juiz da causa no decorrer do julgamento, 
afinal faz parte de uma cabala urdida ao mais alto nível, quicá no gabinete presidencial, com as suas várias antenas departamentais.
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FiSCALizAÇÃO ARRECADA 
OitO miLhõES DE kwANzAS

VIAnA

repartição 
dos Servi-
ços de Fis-
calização e 
Inspecção 
da Admi-
nistração 

Municipal de Viana arre-
cadou no último trimes-
tre de 2013, oito milhões 
143 mil e 353 Kwanzas, re-
sultado das transgressões 
administrativas.

De acordo com a nota de 
imprensa a que F8 teve 
acesso, o valor acumulado é 
resultado da emissão de 215 
notificações, 98 multas apli-
cadas no valor 11.404.233.00 
Kwanzas, das quais foram 
pagas 69 multas correspon-
dentes a oito milhões 143 
mil e 353 Kwanzas. 
O documento refere ainda 
terem sido embargadas 45 
obras, 17 demolições, 30 

processos abertos, quatro 
encerrados e 34 materiais 
apreendido. Acções de 
combate ao comércio am-
bulante, no casco urbano, 
concretamente, na estrada 
nacional 230 e Km 90A, 
tendo resultado na apreen-
são de diversos produtos.
No cômputo geral das ac-
ções e regulação adminis-
trativa, incidência para as 
áreas da Sapú, Mulenvos, 

KM-30, Regedoria, Capa-
langa, Caop, KM-9, 12, 14, 
Calumbo, e no perímetro 
do Kikuxi/Muculonga, 
por supostamente serem 
as mais propensas às 
transgressões.
Outras questões tidas em 
conta neste período têm 
a ver com a remoção de 
viaturas mal estacionadas 
ao longo da via 230 e ar-
redores da vila de Viana, 

bem como, a notificação 
dos painéis publicitários á 
nível do município.
De acordo com a nota de 
imprensa, o êxito de todas 
acções foi possível graças 
ao apoio de todos orga-
nismos afectos a admi-
nistração local, tais como 
Comércio, Transportes 
Hotelaria e turismo, Divi-
são da Polícia de Viana e 
Polícia Militar.

A

nova taxa 
aduaneira, 
que en-
trou em 
vigor no 
dia 01, faz 
aumentar 

os preços não só dos pro-
dutos importados, mas 
também dos produtos 
produzidos localmente, 
de acordo com a análise 
feita pelos economistas 
do Banco Português de 
Investimentos (BPI).
A nova pauta aduaneira 
vai aumentar os impostos 
médios sobre as merca-
dorias importadas num 
valor que pode chegar aos 
50%, no caso da cerveja e 
da água mineral, cuja taxa 
é actualmente de 30%.
O aumento deste imposto 
sobre os bens importa-
dos, sublinha o BPI, “tem 
o objectivo principal de-
sencorajar as importa-
ções e fortalecer a pro-
dução nacional, de modo 
a tornar a economia auto-
-sustentável”.

De acordo com a nota do 
Departamento de Estudos 
Económicos e Financei-
ros do BPI, de Dezembro, 
“dado o peso dos bens 
importados no cálculo do 
nível de preços domésti-
co, o aumento das tarifas 
aduaneiras provavelmente 
vai resvalar para os preços 

locais e pode colocar em 
risco o controle da inflação 
por parte do Banco Nacio-
nal de Angola”. Os econo-
mistas do BPI explicam 
que isto pode acontecer 
por duas razões: primeiro, 
“há um efeito directo asso-
ciado ao aumento do preço 
no consumo final de bens 

importados” e, depois, “as 
empresas que dependem 
de bens e intermediários 
estrangeiros reagem a cus-
tos de produção mais eleva-
dos, aumentando os preços 
finais para evitar descidas 
na sua margem de lucro”.
Segundo a análise, isto faz 
com que as empresas que 

não precisem de bens im-
portados no seu negócio 
acabem também por au-
mentar os preços devido à 
subida dos valores dos seus 
concorrentes, podendo 
aumentar o valor dos seus 
produtos até ao limite que 
os consumidores consegui-
rem acomodar.

PAutA ADuANEiRA viSA LiXAR 
O EmPREENDEDOR AutóCtONE  

A

TUDO mAIS CARO
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Dr. Kaunda
1-Diabete
2-Impoténcia sexual.
3-Aumento 
do tamanho do pénis
4-HIV/Sida
5-Corrimento
6-Borbulhas no pénis
7-Sífilis
8-Doenças 
venérias crónicas
9-Asma
10-Dores de útero
11-Período prolongado
12-Dores de coração

13-Hemorróide
14-Comichão
15-Sonhar a fazer sexo
16-Deixar de fumar
17-Dar sorte no trabalho
18-Recuperação 
de amor perdido
19-Ajuda de todo tipo de 
problema que você tem
20-Ser apertado 
por maus espiritos
21-Esterilidade
22- Reduz tamanho 
da vagina 

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 914739393 - 949447159

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:
presidente 
do Conse-
lho Con-
sultivo da 
PT, Luís 
Todo Bom, 

considerou no dia 09.01 
que o sistema financeiro 
de Angola ainda não tem 
a capacidade necessária 
para financiar as infraes-
truturas de que o país pre-
cisa para se desenvolver.
“A banca ainda é frágil 
para suportar os inves-
timentos em barragens, 
por exemplo, que são ne-

cessários, mas demoram 
anos a concretizar-se e 
são brutalmente caros”, 
disse o gestor de várias 
empresas em Angola, 
numa conferência sobre 
as comemorações do dia 
da cultura angolana, em 
Lisboa.
“O sistema financeiro tem 
cumprido o seu papel, 
mas não se exija mais do 
que aquilo que é capaz de 
dar”, enfatizou o gestor, 
sublinhando que a banca 
em Angola “é credível e 
está bem alicerçada”.

Questionado pela Lusa 
sobre o que falta à banca 
para poder financiar esses 
grandes projectos, Luís 
Todo Bom disse que é 
preciso “mais intervenção 
do Estado e investimento 
estrangeiro e mais en-
volvimento da banca de 
investimento estrangeira 
de médio e longo prazo”.
Para o antigo secretário 
de Estado da Indústria nos 
anos 1980, também não 
ajuda o facto de o Fundo 
Soberano ainda não estar 
“a funcionar em pleno” e, 

BANCOS Em ANGOLA 
SEm CAPACiDADE PARA 
FiNANCiAR GRANDES 
PROJECtOS 

O

LUíS TODO BOm, AFIRmA
por outro lado, o Banco 
de Desenvolvimento de 
Angola tem poucos re-
cursos, além de a banca 
estrangeira, por “cons-
trangimentos e receios”, 
não estar a funcionar de 
modo adequado.
O tom, no entanto, sobre 
o futuro do país é positi-
vo: “Penso que vão co-
meçar agora a ser criadas 
condições para que a ban-

ca de investimento nacio-
nal possa apoiar os inves-
timentos de longo prazo”, 
disse, lembrando o papel 
decisivo que a interven-
ção do Fundo Monetário 
Internacional, há cerca de 
seis anos, teve, não tanto 
pelo empréstimo de mil 
milhões de dólares, “mas 
sim pelas exigências de 
regras e transparência das 
contas que imprimiu”.



FOLHA8  11DE JANEIRO DE201432 // DOSSIER

descalabro 
político do 
regime ten-
do atingido 
os extremos, 
a direcção 
da American 

World University preten-
de intentar, a partir deste 
mês de Janeiro de 2014, 
uma acção judicial contra o 
Ministério do Ensino Supe-
rior de Angola pelos moti-
vos aqui invocado, ou seja, 
por ter, à revelia, invalida-
do, em Novembro último, 
o “Acordo Educacional” e 
o “Protocolo de Coopera-
ção”, assinados entre este 
estabelecimento de ensino 
superior e a Universidade 
Agostinho Neto em 2008, 
através do Despacho n.º 
2477/13,
Numa breve entrevista 
concedida ao Club K, o 
vice-reitor da American 
World University em 
Angola, Rufino Tunga, 
garante que a medida 
visa simplesmente repor 
a legalidade dos factos 
e salvaguardar o bom 
nome da instituição que 
já formou, desde a sua 
entrada no país, dezenas 
de angolanos.
Nessa sua intervenção, Ru-

fino Tunga aplica-se a pôr 
os pontos nos “is” e os tra-
ços nos “tês”, «Primeiro é 
que, administrativamente, 
nós não fomos notificados. 
Por regra, o Ministério do 
Ensino Superior devia no-
tificar a American World 
University ou a Universi-
dade Agostinho Neto. Mas 
não o fez. Nós tentamos 
saber através do Ministé-
rio e a única coisa que di-
zem é que este documen-
to é confidencial e não se 
pode entregar a ninguém. 
Mas se o documento está a 
comunicar o que se está a 
passar devia ser exposto a 
todo o mundo. No entanto, 
até hoje ainda não vimos 
esta documentação. O mi-
nistro do Ensino Superior 
é um individuo que faz 
parte do Poder Executivo. 
Ele não é nenhum juiz para 
invalidar um “instrumen-
to jurídico”. Isso caberia 
aos tribunais quando uma 
das partes se sentir lesada 
por incumprimento dos 
acordos. Mas isso até ago-
ra não aconteceu. O certo 
é que se este documento 
realmente existe, estamos 
diante de uma inconstitu-
cionalidade orgânica por-
que o ministro do Ensino 

Superior tratou de um 
assunto que não lhe com-
pete. Além disso, toda lei 
nova só tem efeito retroac-
tivo quando vem para be-
neficiar, mas não para pre-
judicar. Isto é Clauso. Uma 
lei nova não pode e nem 
deve surgir para prejudi-
car a anterior. Logo nós 
temos direitos adquiridos. 
Nós encontramos isso até 
no âmbito da própria segu-
rança jurídica».
Esta será a base fundamen-
tal da defesa da AWU para 
salvaguardar os seus inte-
resses e repôr a legalidade. 
Sendo esta a situação, todo 
esta processo será então 
do foro judiciário, o que 
em Angola significa mais 
ou menos que será do foro 
do MPLA, o que augura 
uma decisão que pouco 
terá levado em considera-
ção as leis e pautará pela 
intervenção de um plano 
inclinado em seu favor.  
Seja qual for o veredicto fi-
nal, em todo o caso há evi-
dências que não se podem 
ignorar e estamos em crer 
que a justiça se verá obri-
gada a levar em conside-
ração. Por exemplo, como 
explicar que só agora, pas-
sados uns cinco anos des-

de a data da assinatura do 
acordo WUA/UAN, é que 
se aperceberam das irre-
gularidades do mesmo? 
Ou será que em Angola 
entre os endeusados diri-
gentes apenas haja um que 
seja iluminado, o Adão do 
Nascimento? Desde 2008 
se mantiveram calados e 
só agora, quando falta me-
nos de um ano para o fim 
do acordo é que acorda-
ram?… Só pode ser cabala…
Outra coisa: a acreditação 
nos Estados Unidos é con-
cedida estado por estado, 
uns podem dizer sim, ou-
tros dizer não e, ademais, a 
acreditação não é garantia 
de um bom ensino ou edu-
cação. Por exemplo, como 
sublinhou um crítico da 
nossa praça, «As Univer-
sidades católicas ou reli-
giosas não são acreditadas. 
Há muitas Universidades 
de reputação nos Estados 
Unidos que não são acre-
ditadas. Esta acreditação 
é dada às Universidades 
Privadas quando reuni-
rem requisitos em termos 
de programas de Ensino e 
muitas das vezes somente 
para ter acesso ao subsídio 
de Ensino que é concedido 
pelo Estado Americano».

«A Secretaria de Educação 
Americana ou Ministério 
de Educação Americana 
não faz creditação de ne-
nhuma Universidade mas 
sim utiliza organismos pri-
vados de âmbito regional 
e nacional (reconhecidos 
pela C.H.E.A.) para fazer 
este trabalho a partir de 
revisão de programas, 
currículos do Ensino das 
Universidades com base a 
requisitos pre-estabeleci-
dos. Toda a Universidade 
que não cumprir com es-
tes requisitos não pode ser 
acreditada mas também 
existem aquelas Universi-
dades licenciadas pelas Se-
cretarias de Educação de 
cada Estado e que autoriza 
a concessão e a emissão 
de diplomas e certificados 
a Universidades que não 
são acreditadas por estes 
organismos regionais ou 
nacionais. Há muito deba-
te sobre este assunto».
Vamos aguardar e seguir 
de perto este caso, que, 
no nosso entender, já 
está decidido antes de ir 
a tribunal. Por uma razão 
simples: «em Angola, o 
inferno e o paraíso per-
tencem ao mesmo pro-
prietário».

ENSiNO SuPERiOR NAS mÃOS 
DE miNiStRO iNCOmPEtENtE

O

O DESCALABRO SUpERIOR
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Da mesma maneira que 
JES pensou que podia dar 
um desdenhoso pontapé 
nos tomates do mundo ao 
se abster de ir assistir às 
exéquias de Nelson Man-
dela. Adão do Nascimento, 
ministro do Ensino Supe-
rior e seu primo perante o 
Padre Eterno, pensou que 
podia dar umas cabeçadas 
na lei invalidando todos os 
documentos académicos 
que atestam a conclusão 
de formação graduada e 
pós-graduada na Ame-
rican World University 
(AWU), determinando 
também pela ocasião que 
são considerados nulos 
e de nenhum efeito dois 
Instrumentos Jurídicos de 
Cooperação assinados en-
tre a Universidade Agos-
tinho Neto e a AWU em 
2008, 
A principal alavanca da 
argumentação do minis-
tro foi sustentada por um 
historial complicado so-
bre esse estabelecimento 
de ensino, admitido como 
digno de reconhecimen-
to académico, não só nos 
EUA, mas também no res-
to do mundo...
Ora, o acordo passado 
entre a American World 
University e a Universi-
dade Agostinho Neto foi 
concluído, assinado no 
ano de 2008, numa altura 
em que a AWU já tinha re-
conhecimento  nacional e 
internacional junto de or-
ganismos de acreditação 
institucional, tais como da 
“Secretaria de Estado do 
Estado de  Iowa”, em 02 
de Setembro de 1994, da 
“Association International 
des Educateurs por la Paix 
Mondiale” e da UNESCO, 
aos 17 de Julho de 1997, 
da “World Association of 
Universities and Colleges” 
WAUC”, aos 25 de Janeiro 
de 2001. A sua fundadora, 
Maxine Asher, conseguiu 
ultrapassar muitas dificul-
dades e hoje a AWU é a 
terceira  universidade no 
ranking mundial do Ensino 
à distância.
Assim, tal com já expu-
semos neste espaço, a 
interpretação feita pelo 
ministro aos vários instru-

A Comissão Instaladora da Asso-
ciação dos Estudantes da Ame-
rican World University (AWU), 
integrada por mais de mil forman-
dos, impugnou, no 30.12.13, o acto 
administrativo do ministro do 
Ensino Superior, Adão do Nasci-
mento, produzido pelo despacho 
2477/13, por anular o Protocolo 
de Cooperação Educacional ce-
lebrado entre a AWU (American 
World University) e a UAN (Uni-
versidade Agostinho Neto),  em 
2008. 
Adão do Nascimento, sem ter sido 
parte do acordo,  sustenta a sua 
decisão, sob a alegação da Ame-
rica World University (AWU) ser 
uma instituição de ensino superior 
não acreditada no país de origem: 
EUA, para além dos acordos en-
tre as duas instituições do Ensino 
Superior não terem sido homolo-
gados pelo órgão de tutela minis-
terial, “conforme exigência legal 
consagrada na alínea q) do artigo 
16º do Despacho nº 90/09, de 15 de 
Dezembro. Logo, lê-se no docu-
mento, “determino serem nulos e 
de nenhum efeito os dois instru-
mentos jurídicos de cooperação 
assinados entre a UAN e AWU, 
em 2008. Para todos os efeitos, são 
considerados inválidos todos os 
documentos académicos que ates-
tam a conclusão de formação gra-
duada e pós-graduada na America 

World University”, diz o despacho 
do ministro, Adão Gaspar Ferreira 
do Nascimento. 
Segundo a Comissão de Estu-
dantes, o Despacho ministerial, 
demonstra não só ignorância e 
desconhecimento da lei, o que é 
grave, mas arrogância, por extra-
vasar toda sua competência, pois 
ele é incompetente para anular 
certificados e não respeitar direi-
tos adquiridos de terceiros de boa 
fé. A AWU foi registrada e acredi-
tada pelo Certificado assinado por 
Erick Clark, Secretário do Estado 
do Mississipi, EUA, aqui está o 
desmentido ao ministro, por outro 
a sustentação no Despacho 90/09 
de Dezembro é bizarra por ter 
surgido depois do acordo entre as 
duas universidades. “Assim sendo, 
impugnamos este acto, visto que, 
no domínio do direito administra-
tivo e, particularmente no direito 
administrativo angolano é inacei-
tável a eficácia retroactiva da Lei 
que não obedece ao artigo 71º do 
Decreto-lei nº 16-A/95 de Dezem-
bro”, sustenta Rodrigo da Cruz 
Suama, membro da Associação 
dos estudantes da AWU. 
Os estudantes fazem referência 
a Marcello Caetano, no seu livro: 
“Manual do Direito Adminis-
trativo”, onde este jurisconsulto 
diz haver “uma razão jurídica e 
uma razão social a impedirem a 

retroactividade, a razão jurídica 
alerta ser injusto desrespeitar as 
consequências regulares de uma 
conduta que se passou de acordo 
com as normas vigentes à data em 
que decorreu. Já a razão social está 
na necessidade de segurança das 
relações travadas de acordo com 
a Lei vigente, pois se os cidadãos 
não podem confiar em que o poder 
respeite as situações adquiridas 
e os actos perfeitos no domínio 
de uma Lei, a instabilidade jurídi-
ca abalará a ordem social”. Posto 
isso, demonstram a  nulidade do 
Despacho 2477/13, por registar-se 
a omissão do artigo 76 do Decreto-
-lei 16-A/95, de 15 de Dezembro, no 
seu nº2, nas alíneas a) e b) sobre 
os actos viciados de usurpação de 
poder e actos estranhos às atribui-
ções dos ministérios ou de pes-
soas colectivas referidas no artigo 
2º em que o seu autor se integre”. 
Portanto, importa referir que a 
impugnação ao acto administrati-
vo do despacho do ministro Adão 
do Nascimento é um direito que 
assiste aos estudantes da AWU, 
porque de acordo com o artigo 7º 
da Lei 2/94 de 14 de Janeiro, “cons-
titui fundamento da impugnação 
dos actos administrativos, a ilega-
lidade que se pode consubstanciar 
na violação da lei, incompetência, 
vício de forma, desvio de poder e 
usurpação de poder”. 

EsTuDANTEs LEsADOs 
imPuGNAm DESPAChO DO miNiStRO

ESpERAm QUE A LEI SEJA CUmpRIDA

mentos jurídicos em vigor 
em Angola para sustentar 
o despacho é tão básica 
que raia ao ridículo, pois 
em nenhum deles se lhe 
atribui competência para 
a decisão tomada. Mesmo 
numa sanzala do interior 
nenhum soba, socorrendo-
-se do Direito Costumeiro, 
tomaria uma atitude, tão 
sensível, sem consultar e 
socorrer-se dos conselhos 
dos seus melhores “Indu-
nas” (conselheiros). 
O caricato deste despa-
cho assemelha-se à tenta-

tiva de um pai, pretender 
ser promotor de uma ac-
ção de divórcio de um fi-
lho, pelo simples facto de 
ser progenitor, mandando 
as urtigas, a relação jurí-
dico - matrimonial, con-
traída entre os cônjuges, 
únicos com capacidade 
jurídica para a dissolução 
do contrato. 
Por outra, trata-se aqui, 
voltamos a repetir, duma 
brilhantíssima demonstra-
ção da mentecapta manei-
ra de pensar política des-
te regime que nos assola 

há quase quarenta anos, 
numa quase sistemática 
prática da incoerências 
por parte duma quadrilha 
de teólogos políticos que 
desgovernam Angola e os 
levou nesta anulação irre-
flectida da validade dos di-
plomas da AWU, tal como 
já opinámos,« a um resul-
tado digno da sua própria 
estupidez, pois dela redun-
dou a prova formal, límpi-
da e indesmentível de que 
a anulação compulsiva da 
validade do diploma de 
Mestrado de William To-

net (WT), seguida da sua 
expulsão da barra do tribu-
nal, sentença lavrada pelo 
juiz da causa no decorrer 
do julgamento, afinal faz 
parte de uma cabala urdi-
da ao mais alto nível, quicá 
no gabinete presidencial, 
com as suas várias antenas 
departamentais. 
Um regime não pode anu-
lar um título académico 
individual, tão pouco um 
despacho novo, pode anu-
lar um acordo antigo, sob 
pena de instalar a insegu-
rança jurídica. 

miNiStRO ARmADO Em Juiz DE mEiA-tiGELA
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e x e c u t i v o 
a n g o l a n o 
saído das 
eleições de 
2012, não 
conseguiu 
em um ano 

cumprir com 1/3 das pro-
messas eleitorais, devido 
a má política económica e 
social. Aqueles que inge-
nuamente acreditaram nas 
promessas eleitorais estão 
a conhecer a verdadeira 
face de um “lobo”, que de-
vora os próprios filhos.  
O derrube das casas, o 
confisco de terras, a proi-
bição dos pobres fazerem 
negócios, como a impor-
tação de carros e peças 
com mais de três anos, o 
elevado custo dos produ-
tos alimentares, foram as 
divisas de um executivo 
que confirmou estar mais 
ligado ao bem-estar dos 
estrangeiros e enriqueci-
mento ilícito de uns pou-
cos do que à resolução 
dos problemas da maioria 
autóctone que agora “re-
cebe fuba podre, peixe po-

dre, porrada e assassinatos 
mesmo sem refilar”.     
Por isso mesmo, nesta edi-
ção publicamos o retrato 
duma desafinada orquestra 
onde se destacam alguns 
dos piores “cantantes”. 
O ministro da Educação, 
Pinda Simão é um homem 
socialmente pacato, mas 
não parece talhado para a 
gestão de um pelouro tão 
importante, com a agra-
vante de não confiar nele, 
pois nem os seus filhos e 
familiares estão enquadra-
dos no ensino nacional, 
preferindo ir estudar pa-
ras o exterior do país. Isto 
para começar, mas tem 
mais: a reforma educativa 
é um embuste. Uma ver-
gonha que nunca nenhum 
colonialista branco euro-
peu impôs aos povos pre-
tos colonizados.
Este sistema educativo é 
uma ofensa contra os an-
golanos pobres, por impe-
dir-lhes de sonhar com um 
nível académico reconhe-
cido internacionalmente. 
Outrossim, o ministro es-

tabeleceu um período es-
colar que atenta contra as 
tradições da maioria dos 
povos de Angola, uma vez 
mais em contraste com o 
que pugnavam os colonia-
listas portugueses, cujo 
ano escolar não ia para lá 
de Julho, muito por causa 
de ser no período do ca-
cimbo (frio) que as crian-
ças na Angola profunda, 
fazem a circuncisão e as 
meninas passam na casa 
das tintas ou no fico.
Por outro lado, o qualifi-
cador dos professores é 
ruim e discriminatório, 
deixando muitos deles 
fora do sistema de ensino 
(muitas vezes por razões 
partidárias) quando milha-
res e milhares de crianças 
aguardam por um docente 
e uma carteira. Os livros 
considerados escolares, 
ou seja, os que são subsi-
diados pelo Estado a cus-
to zero, são uma mentira, 
pois nunca existem nas 
escolas e são vendidos em 
qualquer esquina ou livra-
ria, desafiando o selo de 

“proibida a venda”. Enfim 
um manto de incoerências 
que aconselham a sua des-
locação.  
O ministro da Saúde, deba-
te-se com problemas gra-
ves, de facto, insolúveis, 
face ao raquítico subsídio 
que lhe é alocado pelo Or-
çamento Geral do Estado. 
Na realidade angolana, a 
Saúde está um descalabro, 
não existe um hospital pú-
blico de referência e, em 
qualquer um deles, tudo 
falta, até mesmo os medi-
camentos para os primei-
ros socorros. Quem não 
tiver família morre, por 
isso é frequente vermos 
ao redor dessas unidades 
centenas de pessoas que 
por ali se quedam para as-
sistir os familiares interna-
dos. O Hospital geral caiu, 
por defeito de construção, 
quando o Estado pagou 
centenas de milhares de 
dólares, numa rebaldaria 
de tal ordem que, depois 
de constar os prejuízos, 
viu-se na incapacidade de 
designar os responsáveis, 

por uma razão simples, 
não há, ou seja, eles são 
todos responsáveis da ca-
beça até ás unhas dos pés, 
mas solidários e unidos 
como unha com carne. 
Claro está, nada foi dito 
ao pais, nem nenhuma 
pessoa, entidade estatal 
ou privada nem qualquer 
empresa foram responsa-
bilizadas. 
O Procurador-Geral Ad-
junto da República, Adão 
Adriano foi responsável 
de dois processos bastan-
te mediatizados, como foi 
o “Caso BNA”, com cen-
tenas de presos e dezenas 
de bens apreendidos, sob 
alegação de grandes des-
vios e prejuízos ao Estado. 
Presos os indiciados, só ti-
veram a prisão preventiva, 
após o pagamento de cau-
ção, avaliada em cerca de 
USD 52.000,00, ao mesmo 
tempo que foi noticiado 
com pompa e circunstân-
cia a apreensão de USD 
3.700.000,00 dólaers, em 
posse de Fernando Mon-
teiro, na sua residência….

O

OS PiORES DiRiG
O ExpOEnTE DA VERgOnHA E DA InCOmpETênCIA 
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Na sessão de julgamento 
que decorreu na 8.ª secção 
do Tribunal Provincial de 
Luanda, todos os presos 
foram absolvidos por in-
suficiência de provas. Me-
lhor que isso, as que exis-
tiam e fizeram parte dos 
autos eram tão primárias 
que se assemelhavam as 
intrigas de vizinhas “zon-
golas” e não às de uma ins-
tituição respeitável como 
a PGR…
Depois houve o processo 
conhecido como “Caso 
Quim Ribeiro+ 20 Polí-
cias”, todos eles acusa-
dos do homicídio de dois 
oficiais do ministério do 
Interior e de terem abo-
canhado 3.700.000,00 
dólares em posse de Te-
resa Pintinho, esposa de 
Fernando Monteiro, ao 
qual já haviam apreendido 
igual montante após ale-
gadas buscas e apreensões 
na sua residência. É obra! 
Pois em dinheiro é o mes-
mo montante, foi apreen-
dido por duas vezes, na 
mesma casa e é pertença 

do mesmo casal… Nem em 
filmes de Alfred Hitchcok 
acontece! 
Outra cereja a ameaçar 
“hack-trick” do procura-
dor-adjunto, Adão Adria-
no, foi ele ter mentido 
publicamente no dia 06 
de Novembro de 2012, 
ao apresentar uma de-
claração de frequência 
de 2.º Ano da Faculdade 
de Direito de 1985, onde 
William Tonet iniciou os 
estudos, mas esta declara-
ção nunca fez parte do seu 
processo junto da Ordem 
dos Advogados, tão pou-
co este (WT) alguma vez 
disse ter terminado a li-
cenciatura e mestrado na-
quele instituição, ora com 
base nisso estamos diante 
de um incidente de falsi-
dade protagonizado pelo 
procurador adjunto... 
O ministro do Ensino 
Superior, Adão do Nas-
cimento, pode ser eleito 
como o pior ministro do 
Executivo daquele que 
diz ser seu primo, o Presi-
dente da República. E esta 

apreciação não se deve 
ao facto de alguma ques-
tão pessoal, não, mas sim 
pelos desméritos de toda 
a sua gestão. Promovido 
pela relação familiar e fi-
delidade, incompetência, 
indisciplina e bajulação 
nunca deixaram de ser o 
fio-de-prumo da obliqui-
dade dos seus créditos, ao 
ponto de, durante o seu 
mandato, não ter recebi-
do sequer um único reitor 
das universidades tutela-
das e sob seu controlo. A 
maioria dos processos en-
viados ao Ministério não 
tem seguimento, morrem 
na sua secretaria. 
No entanto, verdade seja 
dita, fez uma verdadeira 
reforma purgativa contra 
todos aqueles, “conside-
rados traidores”, por não 
serem do seu agrado ou 
terem estado do lado da 
ministra da Ciência e Tec-
nologia. E nessa senda, 
seguindo os maus exem-
plos, esvaziou os poderes 
do secretário de Estado, 
colocando-o na condição 

de marionete e “yes man”, 
quando ele poderia ser 
uma verdadeira alavanca 
para ajudar a implemen-
tar tão nobre empreitada. 
Mas o homem não podia, 
porque era espiado, se-
gundo dizem, pela própria 
directora do seu gabinete, 
considerada como tendo 
relações passionais com o 
ministro de quem, de res-
to, espera um herdeiro…
No que toca à Universi-
dade Agostinho Neto, o 
ministro prepara-se para 
desfeitear o actual reitor, 
Orlando da Mata, pese 
embora a sua postura sub-
missa. Talvez seja por este 
motivo, dizem algumas 
fontes, que o homem não 
esteve na apresentação de 
cumprimentos de fim de 
ano presidido pelo minis-
tro e realizado na reitoria 
da UAN. 
Entrementes, o clima en-
tre os quadros no próprio 
Ministério não é dos me-
lhores, pois o ministro é 
acusado de ter promovi-
do uma “quadra” técnica, 

Sónia, sem experiência, 
como sua assessora prin-
cipal, por ter com ela uma 
“relação antiga”..., desde 
os tempos do ISCED. 
O Ensino a caminhar para 
uma novela cor-de-rosa.  
O bastonário da Ordem 
dos Advogados de Angola, 
Hermenegildo Cachim-
bombo, pela sua postura 
parcialmente partidária e 
violadora dos Estatutos da 
OAA, ao ceder processos 
internos dos membros a 
outras instituições, no-
meadamente, PGR e alega-
damente SINSE, mostrou 
não ter condição nem es-
tatura para desempenhar 
tão nobre empreitada. No 
entanto, como estamos 
em Angola e a maioria dos 
advogados, não se impor-
tam com a nobreza da ins-
tituição, mantém-se indi-
ferentes ao seu rastejar na 
lama. Mais palavras para 
quê de um bastonário cujo 
mérito é, na companhia do 
seu staff, perseguir cole-
gas e satisfazer interesses 
estranhos a organização.

ENTEs DE 2013 OS PiORES DiRiG
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SuBSÍDiO à GEStÃO DA uNiÃO 
DA OPOSiÇÃO ANGOLANA

usar o verbo 
postulando a 
democrati-
zação duma 
sociedade 
(mesmo se é 
sempre um 

importante subsídio prepa-
ratório da sociedade para a 
sua libertação) não basta 
para que resulte nesse de-
senvolvimento político. A 
elaboração e divulgação 
de postulados libertários 
apenas sistematiza e socia-
liza aspirações que só são 
materializáveis pelo movi-
mento da sociedade nesse 
sentido.
No caso angolano essa 
transformação política há 
muito que exige a criação 
duma estrutura de acção 
unida da sociedade, lide-
rada por uma elite política 
capaz de conceber e im-
plementar uma estratégia à 
altura desse desafio.

1 O CONTEXTO 
POLÍTICO E SOCIAL 
EM SINTEZE
Nos dias que correm a 
maioria das angolanas e 
angolanos está excluída 
dos rendimentos da agen-
da de “desenvolvimento” 
da ditadura endocolonia-
lista. A maioria das cida-
dãs e cidadãos angolanos 
sobrevive em condições 
de extrema pobreza. Não 
é efectivamente garantido 
o respeito pelas liberdades 
e direitos fundamentais. É 
essa a situação mesmo se 
essas liberdades e direitos 
estão formalmente consa-
grados pela Constituição 
da República de Angola.
Vivemos o contexto im-
posto por uma ditadura 
mascarada de “democra-
cia”, cujos agentes, siste-
maticamente, violam di-
reitos humanos com total 
impunidade, reprimem 
violentamente quem tenta 
contesta-la manifestando-
-se publicamente e assassi-

nam opositores.
É esse o contexto, não é 
um juízo, apenas a sua des-
crição sintetizada .

2 O OBJECTIVO DA 
SOCIEDADE 
ANGOLANA NOS DIAS 
QUE CORREM
No actual contexto o prin-
cipal objectivo da socie-
dade angolana (política 
partidária e civil) consiste 
em por fim ao regime en-
docolonialista com que o 
ditador José Eduardo dos 
Santos e o seu partido 
(MPLA) subjugam a socie-
dade angolana.

3 META, NECESSIDADE 
PRINCIPAL E ACçÃO 
PRIORITÁRIA
O contexto que vivemos 
obriga-nos a agir no plano 
imediato para a criação 
duma rede cívica-política 
vocacionada e capacitada 
para a condução da acção 
unida da sociedade visan-
do como meta (1) o fim 
da ditadura, (2) sucedido 
dum período de transição 
preparatório (3) para a ins-
tauração, de jure e de fac-
to, dum estado de direito e 
dum regime democrático.
É a concretização da estru-
tura dessa união que neste 
momento consubstan-
cia a prioridade principal 
da agenda política para a 
transformação da socieda-
de angolana num universo 
humano livre, fundado no 
primado da lei, harmo-
nioso e engajado na acção 
para o bem estar de todas 
e todos.

4 O DESAFIO 
DA UNIDADE
Unir a sociedade angola-
na para depor a ditadura 
é um desafio que (além da 
remoção dos factores par-
tidários de desunião enrai-
zados na e pela sociedade 
política-partidaria) exige 
um esforço gigantesco de 

informação, formação e 
organização das cidadãs e 
cidadãos em todos os espa-
ços e níveis da sociedade.
A sociedade angolana é 
multi-cultural e foi dividida 
por factores e actores polí-
ticos históricos que conti-
nuam sendo os principais 
interventores no processo 
político angolano. Não po-
demos inibir-nos na abor-
dagem desses aspectos e 
dos seus efeitos. Esse as-

sunto deve ser totalmente 
dissecado para poder ser 
resolvido. Esses aspectos 
têm que ter esse tratamen-
to interno pelos partidos 
históricos da oposição que 
visando a conquista do po-
der desenvolveram a sua 
sustentação pela socieda-
de servindo-se de factores 
culturais que nos dividiram 
e continuam dividindo.
- Conquista do poder ex-
clusivo e desunião.
A conquista do poder pe-
los actores partidários 
históricos foi sendo o seu 
objectivo principal siste-
maticamente sobreposto à 
necessidade de união geral 
das angolanas e angolanos 
para a libertação da socie-
dade. Essa foi uma das ca-
racterísticas principais dos 
movimentos que lutaram 

contra o colonialismo por-
tuguês e continuou sendo 
a característica principal 
da resistência - dividida - à 
ditadura que o MPLA exer-
ce desde a independência 
do país em 1975.
- Principal barreira a re-
mover pela reflexão/acção 
para a unidade
A acção isolada contra a 
ditadura consubstancia 
uma barreira político cul-
tural partidária - e não só 
- à união das angolanas e 
angolanos numa ampla 
frente para a democracia 
e o desenvolvimento. Essa 
barreira à unidade tem que 
ser removida com a maior 
urgência e eficiência. Caso 
não seja removida com a 
maior urgência pela opo-
sição à ditadura, a acção 
dividida/divisionista da 
oposição continuará efecti-
vamente a ter como efeito 
a sustentação da ditadura 
por mais que a oposição 
postule o seu fim.
A gesta da união para a 
libertação e o desenvolvi-
mento humano no nosso 
país, especial e principal-
mente, exige o esforço 
colectivo de informação/
organização/formação da 
sociedade política partidá-
ria e civil (voltada para os 
dirigentes, militantes dos 
partidos e para as cidadãs e 
cidadãos) que deve ser rea-
lizado por um movimento 
unido e com abrangência 
nacional que, criando con-
dições para a viabilidade 
da unidade, liberte os pró-
prios partidos da oposição 
dos efeitos da cultura po-
lítica com que historica-
mente nos dividiram.

5 CONTINUAR A 
ACçÃO ISOLADA 
OU UNIDA ? EFEITO 
PREVISÍVEL
Neste momento do país 
os políticos e ou partidos 
que continuarem a visar 
isoladamente por fim à 

ditadura do MPLA, para 
o substituírem no poder 
com exclusividade, não só 
não atingirão esse objecti-
vo como atrasarão a nos-
sa libertação. Se essa for 
a sua escolha estratégica 
é previsível que acabem 
sendo progressivamente 
reduzidos a cadáveres po-
líticos em consequência da 
incidência no seu interior 
dos efeitos do esforço de 
sobrevivência da ditadura 
combinado com os efei-
tos político culturais dum 
movimento para a união 
pela libertação e desenvol-
vimento que, mais cedo 
ou mais tarde, emergirá da 
sociedade e crescerá até 
tornar-se o principal movi-
mento político cultural do 
país .

6 PRINCÍPIO 
ESSENCIAL - UNIR NÃO 
É SUBORDINAR
A unidade não pode ser 
entendida como a subor-
dinação de ninguém a 
ninguém, por maior ou 
mais pequeno que seja. A 
unidade, para ser conse-
guida, exige igualdade dos 
intervenientes em poder 
e capacidade de decisão 
sobre a acção comum. A 
unidade só pode ser viabi-
lizada quando no seu seio o 
poder é exercido em con-
dições democráticas.
Ter esse princípio em 
consideração é essencial 
à gesta duma ampla uni-
dade anti ditadura e para 
a democracia, se efectiva-
mente é esse o objectivo 
visado.
“Unidade” contra uma dita-
dura assente na subordina-
ção dos outros será sempre 
o inicio duma nova ditadura 
e não uma unidade de fac-
to anti ditadura. A unidade 
anti ditadura só será bem 
sucedida se também for 
efectiva no seu interior.
Estamos à altura deste de-
safio.

TEXTO DE Luiz ARAúJO

O

`̀A maioria das ci-
dadãs e cidadãos 
angolanos sobre-
vive em condições 
de extrema po-
breza.
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Problemas? Não! Não! Pio-
res dias virão!
Eles desfazem e nós co-
mentamos.

06 de Dezembro
Mwangolés! A escravidão 
total e completa é iminen-
te. Muito pouco falta – que 
pouco?! – para que os es-
trangeiros tomem conta 
de Angola. Os mwangolés 
são escorraçados de todo 
o lado e atolados em cam-
pos de concentração a que 
hipocritamente chamam 
de zangos. Os estrangeiros 
estão em tudo e em todas. 
Prevê-se – não é nada difícil 
– outra luta pela libertação 
e independência de Ango-
la. O que impressiona é a 

invasão portuguesa como 
num crescendo que estupi-
damente acalenta o sonho 
da dominação colonial do 
antanho. Que na opulência 
fingem não ver a escravi-
dão mwangolé, porque os 
mwangolés são mesmo 
assim. Contentam-se com 
muito pouco, não gostam 
de trabalhar, gostam de 
viver na miséria, na fome 
e na escravidão. Nasceram 
para serem dominados. De 
Angola está tudo vendido, 
que mais resta?
O português da TDA- Tei-
xeira Duarte Angola, está 
nas traseiras de uma agên-
cia do Banco Millennium 
Angola, com um jovem 
mwangolé. O jovem com 

uma rebarbadora corta 
um bocado de ferro de um 
portão. O pó voa, sem pro-
tecção nenhuma o jovem 
mwangolé está exposto 
como numa mina de car-
vão da escravidão. E o por-
tuguês, sem fazer a ponta 
de um corno, ordena - por-
tuguês é mesmo assim, não 
gosta de trabalhar, só gos-
ta é de mandar-: Mexe-te 
caralho! Corta aí caralho! 
Estás a demorar muito ca-
ralho! Ó caralho mostra aí 
essa merda… já está bom 
caralho. Estás a olhar pra 
mim pra quê caralho?! Etc. 
Sim, Angola está a evoluir. 
Foi num início de tarde, da-
quelas onde o sol persegue 
impiedosamente quem 

o ouse enfrentar, assim 
como as milícias fazem a 
quem se manifestar. Onde 
os corpos se não fossem 
as leis arcaicas do cristia-
nismo que manda tudo 
tapar, mas lá nos secretos 
conventos é tudo para des-
tapar. Mas no fundo o sol é 
muito nosso amigo porque 
deixa o mais sagrado, do 
nosso agrado que existe e 
coexiste, no corpo xuxua-
do, no camel toe destacado. 
Mais um português che-
gou, lá em Portugal a sua 
esposa deixou, abandonou, 
e com uma jovem mboa 
daquelas com diamante 
na testa se concubinou. O 
português tinha quarenta 
e cinco anos – idade mais 

do que suficiente para ter 
juízo, dentro e fora dele – 
claro que a mboa o aceitou 
e planos para o seu futuro 
iniciou. Viviam muito feli-
zes e nunca se cansavam 
das etapas do amor. Assim, 
logo que venciam uma eta-
pa já se preparavam para 
outra, como o atleta de 
alta competição que está 
sempre dedicado a ultra-
passar o seu próprio recor-
de. Ou não sabiam que o 
amor se pratica por etapas? 
Passaram-se alguns anos 
e entretanto a mboa já lhe 
conseguiu apanhar uma 
bruta casa daquelas cons-
truídas a gosto do cliente. E 
a esposa e filhos do portu-
guês a passarem fome em 

NóS QuEREmOS A DEmOCRACiA 
mAS ELES NÃO QuEREm

REpúBLICA DAS TORTURAS, DAS mILíCIAS E DAS DEmOLIÇõES 
DIáRIO DA CIDADE DOS LEILõES DE ESCRAVOS
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Portugal, ou apenas com a 
simbólica quantia do: «sa-
bes meu amor isto aqui em 
Angola está muito mau, 
cada vez pior, ainda não 
consegui o que queria… 
sabes meu amor aguardo 
há vários meses, melhor, 
alguns anos que me pa-
guem o que me devem, 
mas estou convencido que 
as coisas melhorarão e en-
tão já conseguirei enviar-te 
o que necessitas para que 
vivas bem, tu e os nossos 
filhos. Meu amor… amo-te 
do mais profundo do meu 
coração. Ardo de desejos 
por ti, não imaginas o meu 
sofrimento por não poder 
estar em cima de ti, na 
nossa cama abençoada, tão 
profundamente manchada, 
amada.» E a mboa conse-
guiu o que lhe faltava na 
sua trajectória de caçadora 
do amor tuga: um bruto 
carro desses todo o terre-
no, tipo cápsula espacial. 
E largou-o, deixou-o em 
porto aberto e rumou para 
o seu mwangolé, o verda-
deiro amor da sua vida.

07 de Dezembro
E lá se foi essa coisa de 
brincar à energia eléctrica. 
Bazou às 06.01 e pairou às 
08.58 horas. 
Questão: os portugueses 
em Angola são todos co-
munistas? Têm que ser, 
senão como é que o Mi-
noritário lhes vai pagar o 
kumbu? Claro que são ultra 
comunistas/comodistas.

08 de Dezembro
Treze horas e doze mi-
nutos. Ouvem-se três ti-
ros, o habitual, de quem 

convive com este som 
familiar. Os povos correm 
para lugar seguro, talvez 
a lembrarem-se de que a 
etapa da luta na Repúbli-
ca Centro Africana aqui 
também chegou. Mas não, 
ainda não, são tiros que se 
vendem em sacos de plás-
tico. Como? Tiros que se 
vendem em sacos de plás-
tico? Sim, é isso mesmo. 
São tiros de brinquedo que 
vêm dentro de um saco de 
plástico e quando atirados 
contra o chão disparam, 
isto é, rebentam a imitar 
tiros. Só nos faltava mais 
esta, numa cidade com-
pletamente aterrorizada. E 
quando forem tiros reais 
ficamos na dúvida. Tásse 
mal, tásse, tásse.
Bom, costuma-se dizer 
que o assaltante não gosta 
de ser desafiado, porque 
ele também tem o seu brio 
profissional. É como aque-
las pessoas que publicitam 

que têm seguranças arma-
dos e que quem tentar leva 
tiro. Bom, significa que os 
assaltantes já estão preve-
nidos e assim quando vão 
no local a primeira coisa 
que fazem é dispararem 
para os seguranças, pois 
se disseram que eles ati-
ram a matar. Bom fim-de-
-semana. 
14.38 horas. Ali, para os la-
dos do Kinaxixi? Forte ex-
plosão.
15.00 horas, Luanda, mer-
cado dos congolenses. 
Multidão de bandidos ata-
ca e arranca o dinheiro dos 
compradores. Ninguém 
lhes escapa. Vale tudo, até 
cabeçada.
E apagou-se outra vez, a 
energia eléctrica, às 22.54 
horas.

09 de Dezembro
A energia eléctrica voltou 
às 01.10 horas. Horas de-
pois apagou-se de novo – 

este país está muito apaga-
do – das 10.31 às 11.18 horas.  
Batem à porta, as pancadas 
não são as habituais – du-
rante longos anos, quase 
uma vida, tinha uma cam-
painha com som, pode-se 
dizer, agradável, melo-
dioso de se escutar, mas 
a criançada decidiu tecer 
um interminável concerto, 
escancarávamos a porta e 
não estava ninguém, então 
decidi que o melhor era 
acabar com o desconcerto 
sinfónico e desliguei, me-
lhor, cortei os condutores 
eléctricos, e agora ouvem-
-se os sons aterradores das 
pancadas humanas como 
num castelo assombrado 
– e logo fico apreensivo 
a pensar no inglório ro-
sário: no, são eles que me 
vêm buscar, porque não 
se pode ter opinião pes-
soal sobre isto ou aquilo. 
Abro a porta preparado 
para o pior, pronto para o 
assalto, mas não, é apenas 
um amigo que não via há 
longos anos. «Oh! És tu?! 
Quantos anos se passa-
ram, os anos e o tempo 
não perdoam.» Disse-lhe 
emocionado. Falámos so-
bre várias coisas, claro, o 
que mais me afectou foi 
quando ele me confessou 
que estava hipertenso, e 
que intimamente vi a po-
pulação angolana hiperten-
sa, sim tudo é hipertenso, 
e acredito que os animais 
também. Actualizámos as 
moradas dos nossos tele-
fones, e antes do abraço da 
despedida, perguntei-lhe: 
«Ainda estás na mesma 
empresa?» «Não, os por-
tugueses compraram-na, 
e agora está com outro 
nome. Estamos fodidos, os 
portugueses estão em tudo 
e em todo o lado. Vão vir 
muitos problemas!» 
Pouco falta para as treze 
horas. Entretanto numa 
dependência bancária do 
Banco Millenium Ango-
la, um jovem trabalhador 
mwangolé sob um sol 
abrasador, à sombra 33 
graus, trabalha, trabalho 
escravo sob as ordens de 
um capataz português. Os 
mwangolés não têm o di-
reito sagrado do horário 
do almoço? Tenho-os visto 
também noutros locais aos 
sábados a trabalharem sob 

o chicote psicológico neo-
colonial português. Rece-
bem horas extras? Porquê 
trazem para aqui as leis de 
Portugal? As leis do traba-
lho em Angola estão cor-
rompidas como o lodo do 
petróleo.
Mas, porque será que os 
portugueses em Angola 
estão camuflados de co-
munistas? É para agradar 
ao actual MPLA, para que 
as transferências bancárias 
para Portugal lhes caiam 
nas contas? E por isso mes-
mo, este investimento a 
curto prazo dos portugue-
ses é o que lhes soçobrará.
Cerca das vinte e três ho-
ras. Preocupação de uma 
vizinha que acaba de che-
gar em casa. «Isto está 
muito mal, há muitos ban-
didos, há muitos assaltos. 
Passam junto das pessoas e 
roubam-lhes as pastas.»

10 de Dezembro
Para mim a personalida-
de do ano no Facebook é 
a Ana Margoso, pelo seu 
protagonismo especial no 
desvendar da Angola per-
dida em fotos, e pelo seu 
desempenho político di-
dáctico e informativo. 
Onze horas e trinta minu-
tos. Detectei dois chineses 
a apontarem com os dedos 
das mãos para as traseiras 
de três prédios. Faziam 
medidas com gestos dos 
braços e das mãos, riram-
-se dos ares-condicionados 
instalados de um conhe-
cido banco. Será que vão 
ocupar, destruir as trasei-
ras dos três prédios à for-
ça, isto é, com a bênção do 
nosso supremo líder da re-
volução? 
Nesta santa terra do sol 
aplica-se bem este pensa-
mento: os que até agora 
fizeram a revolução, isto é, 
os que fazem a revolução 
fazem a destruição.
E para terminar miseravel-
mente o dia eis que mais 
um apagão surge para nos 
lembrar que nós somos 
trevas e a elas voltaremos, 
e delas jamais sairemos. 
Das 13.54 até às 18.54 horas 
a merda da energia eléctri-
ca fugiu para a China. Esta 
merda já dura há quarenta 
anos, para recordar que 
África é a personificação 
da miséria.
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nA HORA DA LEITURA

ANtóNiO SEtAS 

s divisões 
no MPLA 
percorrem 
toda a his-
tória do 
movimen-
to. Cenas 

de pancadaria não faltam 
entre camaradas desavin-
dos, por exemplo, «(...) no 
início dos anos 60, um in-
formador conta à polícia 
ter assistido a uma cena de 
pugilato em que teriam es-
tado envolvidos dois gru-
pos: de um lado, Viriato da 
Cruz, Matias Miguéis e ou-
tros; do outro lado, Agos-
tinho Neto, Lúcio Lara, 
Henrique Carreira (Iko), 
Domingos da Silva, Aní-
bal de Melo, Deolinda Ro-
drigues, Eduardo Macedo 
dos Santos, Gentil Viana 
e Américo Boavida. Este 
grupo consegue dominar o 
primeiro, cujos membros 
se refugiam em casa de 
simpatizantes».
Dino Matrosse, nas suas 
“Memórias”, fazendo re-
ferência às visitas que Vi-
riato da Cruz fazia à resi-
dência de Ndolo, onde ele 
residia após ter chegado à 
capital do Congo, relem-
bra essa passagem da his-
tória do MPLA, situando-a 
a 7 de Julho de 1963[1].
Deolinda Rodrigues, na 
realidade prima de Agos-
tinho Neto, ou melhor, na 
tradição africana, irmã, e 
isso porque o pai de Neto 
era irmão de pai e mãe da 

mãe de Deolinda, cujo pai 
era natural de Kissembe/
Kalomboloca, e a mãe 
oriunda do Kwanza-Sul, 
também se refere a esta 
penosa época da história 
do MPLA. 
Por exemplo, alguns me-
ses depois da cena de pan-
cadaria em Leopoldville, 
Deolinda, sempre preo-
cupada com a formação 
duma Frente Nacional de 
combate ao colonialismo, 
assegura, numa carta en-
dereçada a Maria, datada 
de 29.09.63, que «alguns 
camaradas sugerem uma 
reconciliação com Viria-
to» e questiona, «(...) Qual 
a vossa opinião? Que bases 
deve haver para tal recon-
ciliação?». A querer unir.
Mais tarde, sempre na pri-
meira linha de combate 
para criar uma Frente Uni-
da de libertação de Angola, 
Deolinda lamenta, em car-
ta datada do 5 de Novem-
bro de 1963, enviada ao seu 
cúmplice amigo Ismael, o 
facto de Viriato ter distri-
buído um panfleto a acusar 
a ala de Neto de estar a in-
formar os Portugueses. No 
dia seguinte, 6 de Novem-
bro de 1963, envia outra 
ao camarada Miguel João, 
exortando-o a lutar pela 
união de forças, «Cada 
militante deve resistir à re-
pressão de angolanos para 
com angolanos e todos 
juntos exigiremos a Unida-
de de todos os angolanos 

(D. Rodrigues, ibidem, pág. 
155)», mas logo a seguir, na 
mesma carta, repete o que 
tinha escrito a Ismael e 
lamenta, «Ontem o grupo 
de Viriato-Matias (Matias 
Miguéis) distribuiu outro 
panfleto em que insistem 
que nós estamos ao servi-
ço dos Portugueses. Esta é 
a faceta mais dura da nossa 
luta aqui: constatar que en-
tre militantes dum MPLA 
antigo, surgem estas insi-
nuações desastrosas, opor-
tunistas e enganadoras». 
Sabe-se que de nada valeu 
o empenho das bases do 
MPLA para forçar o diálo-
go entre as duas alas rivais, 
de nada valeu o esforço de 
Deolinda Rodrigues para 
mudar nem que fosse um 
quase-nada o curso dos 
acontecimentos, fracasso 
de que ficou o registo de 
um certo e visível arrefe-
cimento das suas relações 
com o seu tio Neto. Nada 
valeu de nada. Neto man-
teve-se insensível a todos 
os apelos e a rivalidade 
sino-soviética, que já era o 
catalizador das desavenças 
entre a FNLA e o MPLA, 
roía agora nas entranhas 
do MPLA os alicerces da 
sua própria sobrevivência.  
Por altura da passagem, ou, 
como soí dizer-se, a cavalo 
de 1965 para 1966, Agosti-
nho Neto ver-se-á envolvi-
do, mesmo comprometido 
e acusado de ser o mentor 
do assassinato de Matias 

Miguéis, em circunstân-
cias que em nada dignifi-
cam o seu nome e a áurea 
de líder imortal que o dis-
tingue dos demais patrio-
tas angolanos. 
Evidentemente que essa 
versão é rejeitada em blo-
co pelo MPLA oficial, não 
obstante a existência de 
múltiplos testemunhos 
concordantes e oriundos 
de várias e diferenciadas 
fontes. 
______________________
__________________
[1] «(...) Ele contactou, a 
sós, apenas alguns ele-
mentos que connosco vi-

viam, abordando-os sobre 
questões então por nós 
desconhecidas. Só mais 
tarde soube que Viriato 
se deslocara àquela resi-
dência a fim de contactar 
e aliciar certos camara-
das, cujos nomes dispenso 
mencionar e que mais tar-
de viriam a fazer parte do 
primeiro fraccionismo no 
seio do MPLA, que culmi-
nou (!?) com a pancadaria e 
divisão no seio do MPLA, a 
7 de Julho de 1963, em ple-
na cidade de Leopoldville 
(Dino Matrosse , #Memó-
rias”, pág44)».

O AssAssINATO 
DE mAtiAS miGuéiS

A

O Dr. KALUA sabe os problemas antes que os mencione 
contactar nº telefone.: 929524227/ 917973570

Médico Tradicional  

Especialista em medicina tradicional trata quem sofre
-Dor de cabeça constante
-Dores no útero
Dívidas
-Picadas no corpo
-Angústias
-Hemorragia
-Brigas em casa
-Acordar cansado
-Impotência sexual
-Marido na mão de outra
-Ter relações no sono
-Não engravidar
-Azar
-Amarração financeira ou 
negócios
-Vicios de beber; mulher; 
cigarros
-Nunca é promovido no trab-
alho

-Medo do escuro e ataque de 
gota
-Educação e vício de drogas
-Fome em casa
-Documentos que não saem
-Por ano alguém morre na fa-
milia
-Crtiança ou adulto que não con-
segue assimilar na escola
-Desemprego
-Inveja
-Prevenir bandidos
-Esquecimentos de coisas
-As coisas desaparecem em casa
-Atrair clientes
-Desgraças
-Casamento com problemas
-Promoção no trabalho
-Ser mal falado por inveja

PÁRE DE SOFRER

Dr. KALuA
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tRAtAmENtO DAS DOENCAS 
CRóNiCAS Em ANGOLA  

uando a base 
da nossa ali-
mentacao se 
alicerca nos 
a l i m e n t o s 
e x t r e m a -
mente Yin 

ou Yang, nossas condi-
coes fisiologicas entram 
em desequilibrio. Ja que o 
corpo procura constamen-
te o equilibrio com o meio 
ambiente, este processo 
normal leva a eliminacao  
do excesso ou ao seu ar-
mazenamento, quando seu 
volume excede a capaci-
dade que o organismo tem 
de elimina-lo. Vamos en-
tender agora dos estagios 
progressivos  deste pro-
cesso, particularmente sua 
influencia no surgimento 
dos mais diversos tipos de 
cancro.
1 – Eliminacao Normal – 
Ela ocorre por meio dos 
processos da miccao, mo-
vimento dos intestinos, 
respiracao,  e transpiracao, 
atraves dos quais os com-
postos quimicos existentes 
em excesso sao decompos-
tos em substancias simples 
e finalmente, em dioxido 
de carbono e agua, que 
sao expelidos do organis-
mo. Aeliminacao tambem 
ocorre se efectua atraves 
do exercicio fisico, activi-
dade mental e emocional. 
A eliminacao por meio da 
mnte ocorre na forma de 
vibracoes de onda, ao pas-

so que emo9coes como 
a  raiva, indicam que esta 
sendo expelido um grande 
volume que se encontra 
em excesso no corpo.
Eliminacao Anormal – Ob-
servando o modo caotico 
como o povo angolano 
come, alimentando -se 
constantemente de extre-
mos Yin ou Yang, esses 
excessos criam os seguin-
tes sintomas  anormais de 
descarga:
1 – Febre
2- Tosse
3 – Diarreia
4 – Miccao frequente
5 – Sudacao Anormal
6 – Movimentos anormais, 
tais como arrepios, tremor 
nas pernas, dores no peito, 
hipocondrios, dores de ca-
beca, etc.
Este tipo de descarga pode 
tambem ocorrer atraves 
de pensamentos e emo-
coes anormais. Estas eli-
minacoes, representam 
varios tipos de doencas de 
ajustamento representam 
varios tipos de doencas 
de ajustamento , e sua fre-
quencia depende do volu-
me de excessos desneces-
sarios que se ingere.
O cancro surge a partir da 
degeneracao cronica do 
sangue e do liquido linfa-
tico. O cancro e a conse-
quencia de uma ampla de-
terioracao do corpo. Aqui 
podemos avaliar melhor a 
tentativa do corpo em con-

centrar as celulas cancero-
sas num ponto especifico  
a fm de impedir que todo o 
corpo seja envenenado. A 
localizacao desta concen-
tracao depende do tipo de 
alimentacao que e a maior 
responsavel pela formacao 
das celulas cancerosas.
Falemos agora de Stress. 
Na Medicina Tradicional 
Chinesa, Stress significa 

sobrecarregar o corpo 
ou consumir demasiado 
a energia corporal. Isso 
inclui tambem muita acti-
vidade sexual. Muito sexo 
causa maior dano do que 
as pessoas pensam. Muito 
sexo leva a exaustao do 
Jing renal e ao esvazia-
mento do Yin e do Yang 
dos Rins. Isso vem a ma-
nifestar-se pela perda de 

dentes, fraqueza e dor na 
regiao lombar, dificuldade 
para andar, tonturas, eja-
culacao precoce, impoten-
cia, prostatite etc.
Convem depois desta ex-
plicacao, perguntar: Quais 
eram os segredos daque-
les que detinham o Co-
nhecimento do Tao para 
atingirem a longevidade?                                                                                                                                     
                          ( Continua.....) 

COnSULTóRIO mÉDICO

LuÍS FiLiPE *

Q

pELA mEDICInA TRADICIOnAL CHInESA ( COnT.)

ANGOLANO DE mEDiCiNA ChiNESA PREmiADO  
TAILÂnDIA RECOnHECE mÉRITOS DO DR. LUíS FILIpE 
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As disciplinas artísticas em Angola, têm merecido tratamento desigual. A música tão 
propalada, o cinema, a dança contemporânea, o teatro, para citar exemplos, não constam 
das prioridades estratégicas do ministério da Cultura

MENOs sALAs DE TEATRO 
EM 2014

Médico Tradicional  

Dr. PHILLIPO 
Especialista em medicina 
tradicional, trata quem sofre de:
-Tensão alta e baixa.
-Amor perdido.
-Prevenção de probie-
dades. 
-Assimilação.
-Problemas no lar.
-Diabetes.
-Tuberculose.
-Comichão.
-Dores de coração.
-Deixar de fumar.

-Mau entendimento.
-Sífilis.
-Impoténcia sexual.
-Pouca ereção.
-Problema de periodo.
-Má sorte.
-Problemas no casamento.
-Doenças crônicas

O Dr. Philipo sabe os problemas antes que 
os mencione contactar Cell.: 934525243

pesar de 
muita das 
vezes as ar-
tes cénicas 
não recebe-
rem o seu 
devido va-

lor, o teatro é fundamental 
na formação cultural de 
qualquer pessoa. As re-
presentações cénicas per-
mitem ao indivíduo apro-
fundar os conhecimentos 
de identidade, morais e 
históricos da comunidade, 
etnia ou tribo, ou mesmo, 
mergulhar na discussão te-
mática contemporânea. 
Para os mais pequenos em 
idade escolar, o teatro aju-
da no desenvolvimento e 
formação, despertando o 
desejo pelo conhecimen-
to e por isso deve ser um 
complemento na educação 
básica, pois auxilia a infor-
mação e o entretimento de 
uma forma mais prazerosa 
e divertida.
Entretanto, em 2014, pare-

TEXTO DE NvuNDA tONEt 

ce-nos que não será o ano 
das grandes apostas na 
construção de salas muni-
cipais de teatro. As priori-
dades estratégicas em 2014 
recaem para a aprova-
ção da cidade de Mbanza 
Kongo como património 
da humanidade junto da 
UNESCO, a difusão da cul-
tura nacional no estrangei-
ro e aprofundamento do 
catálogo dos monumentos 
e sítios históricos. 
A mais de sete anos que se 

aguarda pela entrega das 
obras do Edifício Avenida, 
onde funcionou durante 
duas décadas o emble-
mático Teatro Avenida. 
Enquanto as obras não 
terminam, os encenado-
res disputam as salas do 
Horizonte Njinga Mban-
de, da Liga Africana e do 
Cine Teatro Nacional ao 
Chá de Caxinde. Deve-se 
oferecer a juventude an-
golana outras oportunida-
des, além da delinquência 

juvenil. O primeiro sinal 
pode partir do seio fami-
liar. Os pais devem sem-
pre que possível levar os 
seus filhos a uma peça 
teatral, que seja adequada 
para a faixa etária.
No entanto devemos dar 
mais valor para as coi-
sas simples da vida as-
sim como o teatro; que é 
uma simples apresenta-
ção mais que pode trazer 
muito conhecimento para 
essa geração de jovens, 
mergulhada na bebida, nas 
festas, no materialismo 
económico e na vulgari-
dade de uma sociedade 
produzida a custa do vazio 
intelectual apoiado pelo 
conteúdo programático 
da Televisão Pública de 
Angola.  
Em 2014, os encenadores 
de teatro, terão as mes-
mas dificuldades do ano 
transacto: falta de salas de 
exibição e um instituto su-
perior de teatro. 

A

vENDE-SE 
TERRENO BEM LOCALIZADO 

NO BAIRRO BITA SAPU

DIMENSõES: 200 X 150 mts

CONTACTOS:

923 - 604 - 343 *** 923 - 329 - 623

912 - 162 - 040 *** 923 - 471 - 842

Luanda - Angola

breves

FEIRA - A abertura da 
Feira de Artes e Cultura, 
a 6 de Janeiro no Pavilhão 
Gimnodesportivo Ba-
rão Puna, em Cabinda, é 
dos pontos altos do acto 
central das comemora-
ções do Dia da Cultura 
Nacional, que se assina-
la a 8 de Janeiro. A feira, 
organizada pelo Instituto 
Nacional das Indústrias 
Culturais e pela Secreta-
ria Provincial da Cultura 
de Cabinda, é inaugurada 
pela governadora Aldina 
da Lomba. O programa 
inclui igualmente espec-
táculos de variedades, 
oficinas temáticas, visi-
tas a centros de caridade, 
entrega de diplomas de 
Honra e de Mérito às en-
tidades que se destaca-
ram no desenvolvimento 
da cultura nacional.
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CuLtuRA ANGOLANA 
DESvALORizADA

DIA DA CULTURA nACIOnAL

país comemorou 
o 28º aniversário 
da Cultura Na-
cional na última 
quarta-feira, dia 
8 de Janeiro, data 
instituida em 

1986 em homenagem ao dis-
curso pragmático do primeiro 
presidente da República, An-
tónio Agostinho Neto, o “poeta 
maior”, proferido na União dos 
Escritores Angolanos em 1979.
“A cultura evolui com as con-
dições materiais e cada etapa 
corresponde uma forma de ex-
pressão e de concretização dos 
actos culturais. A cultura re-
sulta da situação material e do 
estado do seu desenvolvimento 
social”, dizia Manguxi.
Para percebermos o estado da 
cultura nacional a nossa equipa 
de reportagem ouviu Fridolim 
Kamolakamwe, poeta e músico, 
que principiou por dizer “ah... o 
Ministério dos caixões”.
O poeta adianta que “há mais 
de 30 anos que o ministério da 
cultura abocanha dinheiros dos 
cofres do Estado, e há mais de 
30 anos os artistas morrem de 
doenças, de falta de patrocínios, 
não existem bolsas de criação, 
não existem casa de cultura nas 
províncias, não há salas de es-
pectáculos, nem cinemas”.
Fridolim Kamolakamwe é de 
opinião que a cultura nacional 
não é valorizada, e cita como 
exemplo o facto dos artistas 
morrerem mendigos enquanto 
que os ministros da cultura en-
riquecem.
Alguns fazedores de cultura 
afirmam que o facto de até ao 
momento não se regulamentar 
a lei do mecenato constitui ou-
tra prova da desvalorização da 
cultura nacional por parte da 
administração do Estado.
“A não regulamentação da lei 
do mecenato que vem desde 
2012 é sinal de que a cultura não 
é valorizada até pelas mais altas 
entidades no país”, destacou 
Paulo Santos, músico.
Por sua vez, o secretário de 
Estado da Cultura, Cornélio 
Caley, garantiu em entrevista 
à Televisão Pública de Angola 

que constitui um dos objecti-
vos de 2014 a regulamentação 
da lei nº 8/12 de 18 de Janeiro, 
Lei do Mecenato.
Outra questão apontada como 
sinal da desvalorização da cul-
tura nacional é o facto de não 
ensinar a literatura angolana 
nas instituições acadêmicas do 
país.
Quanto ao teatro, a inexistência 
dum teatro nacional pressupõe 
que o Executivo desvaloriza 
a cultura que diz valorizar, na 
opinião de alguns fazedores de 
teatro.
“Noutros países existe salas de 
teatro em várias províncias, in-
clusive um teatro nacional, mas 
nós aqui não temos nada, e o 
nosso governo pensa que va-
loriza a cultura”, frisa Rodolfo, 
actor e encenador.
O mesmo adianta que deseja 
ver edições do Jardim de Livro 
Infantil a serem realizadas nas 
zonas periféricas da capital e 

demais províncias, isto para es-
timular o hábito de leitura nas 
crianças.
Quanto à medida do Execu-
tivo de reduzir os encargos 
financeiros na exportação de 
livros, conforme a nova pauta 
aduaneira, estudantes univer-
sitários dizem-se satisfeitos, 
mas argumentam que o me-
lhor seria mesmo a isenção.
“Esta medida vem minimizar 
um pouco o sofrimento que 
temos passado, mas o melhor 
seria mesmo se não se pagas-
se nada para assim os preços 
dos livros diminuir. Mas os 
próprios que devem fazer 
isso vivem das comissões”, 
salientou Terêncio Chiwale.
Para finalizar, Chiwale afirma 
que “só as reclamações pode-
rão ajudar a mudança desta 
ideia caso contrário ficare-
mos sempre a sofrer e a nossa 
cultura continuará desvalori-
zada”.

O

espaço poético

Oh, opressão. Amo-te profundamente 
opressão.
Adoro-te…
O teu escarro é o meu adicional para o 
pão, das manhãs solorentas e calorosas.
Amo-te no interior da minha mais ínfima 
partícula quântica.
O meu amor pela opressão,
Faz-me desejar que enfias o teu soldado 
em todos orifícios do meu corpo.
Ah, que prazer você produz opressão… 
Ah, ah, ah. Ó, ó, ó. Que gostoso. Enfia as 
tuas balas. 
Cuspe toda pólvora celestial do teu reino 
nos meus nervos, mandibulas…
O meu corpo faminto deseja este acto re-
dentor.
 Cuspidelas e enfiadelas que me levarão à 
imortalidade social, política, económica e 
transcendental.
Por isso desejo-te, desejo-te, desejo-te in-
cessante…
O que seria de mim se não fosse a opres-
são…
Se não fosse a opressão que faz do fluxo 
menstrual da rainha o mais agradável que 
o vinho escocês de há 250 anos?
E a menstruação das princesas? 
Que são a água para os nossos banhos, 
para confeccionar nossos alimentos, nos-
sos sumos naturais,
… menstruações que são a nascente e 
afluente dos nossos rios, alfa e ómega da 
maior e melhor civilização já vista na his-
tória humana. 
Que seria de mim sem a opressão…
Como saberia que afinal o terreno baldio 
é condomínio.
Como saberia que a razão é loucura e a 
loucura e a idiotice afinal são a verdadeira 
racionalidade.
Ah, amo-te opressão.
Graças a opressão alcancei a conversão e 
a economia da salvação.
Graças a opressão ascenderei aos céus no 
décimo dia ao lado esquerdo, abaixo e aci-
ma da morada do pai.
Oh, Opressão. 
Graças a ti percebi que o xixí é água benta 
que levar-me-á a purificação.
… deus bantu… obrigado pela opressão…
Esta fonte suprema da felicidade e fim úl-
timo da civilização.
Maldito é o homem que não ama a opres-
são,
Em nome do pai, do filho, das filhas, dos 
sipaios… morte à todos que não amam a 
opressão,
Ámen. 
Morrerão porque são apostatas, blasfema-
dores e infiéis…
Morte morrida absoluta aos que não 
amam a opressão.
Assim seja. 

Autor: Domingos da Cruz

TEXTO DE ABDuL RODRiGuES

Amor à Opressão
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TEXTO DE SimÃO SOuiNDOuLA

eproduzido 
a original, 
com infeliz-
mente, uma 
configuração 
micrográfica, 
o livro estala-

-se em 106 páginas e apre-
senta 16 personalidades fe-
mininas marcantes, antes 
do seculo XIX. A Rainha 
do Ndongo e da Matamba 
e superada pela erudita in-
glesa Lady Jeanne Grey e 
seguida por Maria Laetizia 
Bonaparte, mãe de Napo-
leão e Anna Boleyn, espo-
sa do francês Henri VIII e, 
mais tarde, Rainha da In-
glaterra, a Anne-Louise –
Germaine Necker , Barona 
de Stael-Holstein, da Suíça,  
Catarina Alexieiewna, es-
posa de Pedro o Grande, 
Czarina de Rússia. 
A galeria continua com, 
entre outras, a Josephine 
Tascher De La Pagerie, 
Imperador de França, Ma-
ria I, Rainha de Inglaterra, 
Marina Mniszech, Czarina 
de Moscóvia, Marie-An-
toinette e Marie de Medi-
cis, Rainhas de Franca e de 
Navarre e, enfim, Christi-
na, Rainha de Suécia. 
A apresentação da Zingha 
confirma que ela era da 
etnia “abbondi”, filha de 
Zingha – n – Bandi Angola, 
oitavo Rei da Matamba e 
de Changuela Caucamba. 
Todos os singhilles adivi-
nhadores do país predirão 
que ela devia ser fora da li-
nha da normalidade. O pai 
acreditou a este presságio 
e submeteu a adolescente 
a uma educação marcial de 
tipo giague. E este molde 
guerreiro que consolidara, 
segundo a Barona - escri-
tora, o génio superior des-

ta mulher. Isto verificou-se 
durante a audiência que a 
Embaixadora de Cabazzo 
teve na Cidade Alta, em 
Loanda, com o dito Vice-
-Rei, Governador da Colo-
nia portuguesa de Angola. 
Comportou-se com digni-
dade e firmeza e demons-
trou uma extraordinária 
habilidade diplomática 
perante as exigências tri-
butarias do ilegítima ocu-
pação do Ndongo. 
A Princesa jaga conver-
teu- se, ai, ao cristianismo 
numa inteligente mano-
bra diplomática, bem em 
avanço do seu tempo., se-
gundo Laure Junot.
QUIXILAS
Na dinâmica da conquista 
do trono da Matamba, ab-
jurou a sua nova adoção 
religiosa, prometeu casa-
mento ao Giaga – Kasa, se-
gui escrupulosamente as 
quixilas, ultrapassando a 
própria Tem-Bam –Dum-
ba, legisladora dos giagues. 
Plena Soberana de Ma-
tamba, a Dizonda, radica-
lizou-se, ameaçando se-
riamente, ate, a Província 
do Sono, terra dos Nzinga 
e desafiando a Colonia de 
Angola que manipulou o 

Ngola-Aarij, nomeado Rei 
do restante território do 
Ndongo não colonizado, 
facto que provocou um 
conflito armado com a Ki-
luanje. O confronto decisi-
vo aconteceu nas margens 
do Coanza, precisamente, 
perto da ilha de Dangij.
Nzinga escapou, em ple-
na noite, a armadilha ília e 
retornou a Matamba, que 
estava a ser destabilizado 
pelo Giaga Cassange. 
A Rainha, velha, com 75 
anos de idade, decide uma 
nova viragem estratégica 
perante a situação social e 
politica, ambiente, volátil. 
Reconverta-se ao catoli-
cismo, reconciliando-se a 
Igreja por intermediário 
do Padre capuchinho ita-
liano António de Gaeta. 
Engaja uma política de 

cristianização e moderni-
zação da Matamba inter-
rompido pela sua morte, 
aos 82 anos, na sequência 
de uma infeção pulmonar 
mal curada. 
O mérito da reedição da 
obra “As Mulheres Cele-
bres de todos Países: as 
suas Vidas e os seus Re-
tratos” reside numa leitura 
do seculo XIX da excecio-
nal gesta da Soberana de 
Santa Maria de Matamba, 
e, inesperadamente, dois 
seculos apos sua desapa-
rição física. E, foi a única 
africana a entrar nesta ga-
leria literária. Para a Du-
quesa de Abrantes se fosse 
nascida na Europa, Zingha 
seria Rainha na Suécia ou 
na Inglaterra.                                     
*Historiador & Perito da 

UNESCO

R

A RAiNhA NziNGA: FiGuRA 
LitERáRiA muNDiAL Em 1834

HISTóRIA

A classificação foi estabelecida pelo par de escritores franceses Laure Junot Abrantes 
e Joseph Straszewicz na sua bem referenciada obra “As mulheres Celebres de todos 
Países: as suas vidas e os seus Retratos”. Este conjunto de tramas biográficas acaba de 
ser reeditado pela editora hachette com a parceria da Biblioteca Nacional de França e da 
Biblioteca Digital Gálica.

Dr. M.K Rungwe
1-Impoténcia sexual.
2-Esterilidade
3-Corrimento
4-Borbulhas no pénis
5-Sífilis
6-Doenças venérias cróni-
cas
7-Asma
8-Dores de útero
09-Período prolongado
10-Diabete
11-Hemorróide

12-Comichão
13-Dores de coração
14-Sonhar a fazer sexo
15-Deixar de fumar
16-Dar sorte no trab-
alho
17-Recuperação de 
amor perdido
18-Ajuda de todo tipo de 
problema que você tem
19-Ser apertado por maus 
espiritos

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 932630361

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:

sugestão de leitura

Nos contos de Filhos da 
pátria – título mais do 
que acertado – o autor 
(João Melo)  reúne his-
tórias que não retratam 
apenas a realidade; isso 
é pouco. O autor olha 
nos olhos de seus perso-
nagens e faz um clique 
armado, como se lhes 
roubasse a alma africana. 
Nada muito literário no 
sentido de um arranjo 
de texto artesanal, mas 
o que se conta é devas-
tador. Pausa para uma 
breve explicação. Este é 
um livro de 2008. Não 
é lançamento, claro. O 
tema em foco na maioria 
das histórias de Filhos da 
pátria é sempre actual, 
retrata os deslocados da 
sorte e das disparida-
des sociais de um país 
eternamente em guerra, 
mesmo quando não de-
clarada. A pigmentação 
da pele é tratada como 
um assunto muito rele-
vante. João Melo enu-
mera os diversos tons de 
pele do povo angolano 
que vão desde o que cha-
ma “preto genuíno”, pas-
sando pelo pardo “tipo 
papel de embrulho”, o 
cinzento e, claro, o bran-
co, que quase nunca é 
visto como um genuíno 
angolano, pois é confun-
dido com os colonizado-
res. 
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DiSCuRSO COR-DE-ROSA DE JES

N
um breve comentário ao balanço que o Presidente da República de Angola fez em 
relação ao ano de 2013, podemos dizer que a sua prestação não foi grande coisa, paut-
ou pelo cor-de-rosa e nós,expectantes,acabamos por comer um periquito em vez de 
saborearmos o tão augurado peru! O seu “speech” começou com uma nota fúnebre 
sobre aqueles que perderam a vida em 2013 e que ainda tanto tinham a dar à Nação, 

ou seja, não nos parece que se referia a Cassule, Kamulingue ou ao Ganga, assassinados pelas forças 
de segurança ao serviço da ditadura do regime totalitário Angolano). Falou do Plano Nacional de 
Desenvolvimento para os jovens, com mais emprego, formação profissional, habitação, etc…um “bis 
repetitam dos discursos desgastados do PR! Homenageou as mulheres angolanas, falando da vi-
olência doméstica e da luta diária pela sua sobrevivência (se calhar não estava a falar das zungueiras 
perseguidas nas ruas de Luanda…). O governo quer saber «quantos somos e onde estamos», ou seja, 
através do Censo Geral que será realizado a partir de Maio de 2014, permitindo a implantação das 
Autarquias de uma forma «progressiva». Aqui está um assunto para a Oposição em bloco reagir em 
2014, alargando as Autarquias a todo o território nacional, porque não pode continuar a haver dois 
tipos de angolanos, uns de «primeira, outros de segunda». Deu uma saudação especial aos doentes,… 
desejando festas felizes aos Angolanos! Acho que o Presidente da República, saiu um pouco do 
partidário, é verdade, mas falou pouco e menos disse sobre o essencial, com algum interesse para 
melhorar a vida da maioria dos Angolanos que vivem na extrema pobreza. Aparentemente mais 
magro e mais cansado, desejam-se as melhoras ao Senhor Presidente.

A “máfia” das Farmacêuticas

H
á poucos dias, foi revelado que as grandes empresas farmacêuticas dos EUA 
gastam centenas de milhões de dólares por ano em pagamentos a médicos 
que promovam os seus medicamentos. Pela mesma ocasião, o Prémio No-
bel de medicina, Richard J. Roberts, denunciou o facto de os medicamentos 
que curam não serem rentáveis e, portanto, não serem desenvolvidos por 

empresas farmacêuticas que, em troca, desenvolvem medicamentos “cronificadores” que 
sejam consumidos de forma serializada. Isto, diz Roberts, faz também com que alguns 
medicamentos que poderiam curar uma doença não sejam investigados. E pergunta-se 
até que ponto é válido e ético que a indústria da saúde se reja pelos mesmos valores e 
princípios que o mercado capitalista, que chega a assemelhar-se ao da máfia. Pois é, este 
é o rumo que os biólogos têm estado a seguir em busca exclusiva de benefícios máximos.
As farmacêuticas bloqueiam medicamentos eficazes?.... Pois bloqueiam e, pior do que isso, 
fabricam medicamentos que, cientificamente, te enfraquecem o sistema imunitário... No 
que toca ao historial da SIDA a saga ainda tem capítulos a serem lidos e codificados, incóg-
nitas a esclarecer, às quais se juntam as razões que estão na origem das mentiras tecidas 
em torno dessas gripes animalescas, porcina, das aves, ed cetera e tal, que pouco tinham 
de maligno, mas movimentaram biliões de dólares em terapias balofas e suscitaram mes-
mo o aparecimento de uma vacina segundo parece concebida antes de a endemia surgir, 
isto sem esquecer que Louis Pasteur foi um impostor que copiou trabalhos científicos de 
pelo menos de um dos seus colegas cujo nome não me vem por ora à mente, enfim, entre 
bancários, biólogos e farmacólogos, que venha o Demo e escolha para ver quem mais dá 
cabo do bicho homem. 

DEPOiS DO PAi NAtAL vEm AÍ O BiG BROthER

A 
partir de Maio de 2014 entrará em vigor em toda la Comunidade Europeia a 
obrigação de implantar nos bebés um microchip na parte debaixo do pé e no 
momento do seu nascimento. O mesmo comportará informações relativas 
à pessoa acabada de nascer , nome, ficha de nascimento, tipo de sangue, 
alergias, etc.. Só que, este artefacto também contém um detector GPS que 

funcionará com bateria substituível de dois em dois anos. Somente nos hospitais estatais. 
Portanto,a partir de Maio de 2014 os bebés deverão ser apresentados nos Hospitais Pú-
blicos para lhes ser instalado um chip sub-cutâneo do tamanho de um grão de arroz,que, 
sem dúvida alguma será muito útil em casos de sequestro, desaparecimento ou necessi-
dade de intervenção médica urgente quando não houver por perto uma pessoa conhe-
cida. Assinale-se que qualquer pessoa que tenha nascido antes 2014 pode pedir para que 
lhe seja instalado o microchip gratuitamente. Basta para tal preencher um formulário e 
solicitar adesão à ASL. Estaremos muito atentos ao que vier a público sobre este assunto 
até ao momento em que se confirma ou se desminta a noticia. Em caso de confirmação 
quem estará de parabéns será o famigerado Big Brother de Orwell.
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FUTEBOL

om um plan-
tel extre-
m a m e n t e 
reforçado, 
a equipa do 
Kabuscorp 
Sport Clube 

do Palanca apresenta-se 
como o candidato núme-
ro um à conquista da 35ª 
edição do Campeonato 
Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola-2014) 
cujo arranque está previs-
to para a segunda quinze-
na do mês de Fevereiro do 
corrente ano.           
A turma do Palanca, às 
ordens do técnico sér-
vio, Edouard Antranik, 
manteve a maioria dos 
futebolistas influentes na 
manobra técnico-táctica 
do respectivo conjunto e 
incluiu novos atletas que 
poderão elevar a qualida-
de futebolística do grémio 
vencedor da 34ª edição 
do Campeonato Nacional 
de Futebol da I Divisão 
(Girabola-2013), batendo 
na concorrência as equi-
pas do Atlético Petróleos 
de Luanda e Clube “1ºde 
Agosto”. 
O campeão em título do 

Girabola contratou sete 
futebolistas de elevado 
quilate técnico com desta-
ques para Zwela e o con-

golês democrata, Tresou-
re Mputu Mabi, um dos 
melhores pontas-de-lança 
a evoluir no Continente 

Berço da Humanidade que 
conquistou dois títulos 
na Liga dos Clubes Cam-
peões de África quando 

defendeu as cores do TP 
Mazembe da República 
Democrática do Congo; 
“colosso” continental.
Bento Kangamba, presi-
dente do Kabuscorp Sport 
Clube do Palanca, abriu 
o cordão à bolsa, como 
se diz na gíria desporti-
va, para reforçar o plantel 
com fito de reconquistar 
o título do maior evento 
futebolístico na Pátria de 
Ngola Kilwanji Kya Sam-
ba (Angola), o Girabola, 
competição dominada pe-
las formações do Atlético 
Petróleos de Luanda e 1ºde 
Agosto, embora estejam 
há várias temporadas sem 
conquistar o troféu da pro-
va.
O homem forte do gré-
mio da Rua “F” do Palan-
ca também sonha com 
a conquista da Liga dos 
Clubes Campeões de 
África. Para a crítica des-
portiva africana, Bento 
Kangamba desconhece 
a realidade das compe-
tições organizadas pela 
CAF; se soubesse teria 
um discurso mais caute-
loso e sem qualquer des-
vaneio. 

O NOvO DESAFiO 
DE zECA AmARAL

kABuSCORP DE OLhOS NO tÍtuLO

Depois da gloriosa pas-
sagem pelas agremiações 
do Futebol Clube Bravos 
do Maquis e Recreativo 
do Libolo do Kwanza-
-Sul, Zeca Amaral terá a 
espinhosa missão de cui-
dar da equipa técnica do 
Sport Luanda e Benfica.
A nova empreitada do 
técnico angolano ao ser-
viço das “Águias luan-
denses” começa, efectiva-
mente, com o arranque da 
35ª edição do Campeona-
to Nacional de Futebol da 
I Divisão (Girabola-2014) 
e terá como objectivo 
alcançar os lugares ci-
meiros da tabela classi-
ficativa. Tal desígnio vai 

implicar esforço redobra-
do dos benfiquistas da 
capital, face à forte con-
corrência dos clubes parti-
cipantes do maior evento 
desportivo no País.
Zeca Amaral regressa ao 
clube que o lançou à ribal-
ta do desporto-rei angola-
no, depois dos dois títulos 
conseguidos ao serviço 
do Grupo Desportivo e 
Recreativo do Libolo do 
Kwanza-Sul, bem como o 
terceiro lugar no Girabo-
la-2013, nas vestes de trei-
nador do Futebol Clube 
Bravos do Maquis da pro-
víncia do Moxico.     
A priori, o Benfica de 
Luanda apresenta-se 

como um desafio “pesa-
do”, se comparado com 
os clubes acima referen-
ciados (Recreativo do Li-
bolo e Bravos do Maquis, 
face ao grau de investi-
mento que está intima-
mente ligado à ambição 
dos mesmos no principal 
evento futebolístico na 
Pátria de Ngola Kilwanji 
Kya Samba.       
Os analistas desportivos 
estão divididos quanto ao 
sucesso de Zeca Amaral 
no Sport Luanda e Ben-
fica. A maioria acredita 
num possível “fracasso” 
porque o plantel benfi-
quista está longe de se 
igualar com os citados.

C
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equipa do 
Recreativo 
do Libolo do 
Kwanza-Sul 
está à frente 
na fase re-
gular da 36ª 

edição do Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino e ven-
ce a concorrência do 1ºde 
Agosto, Atlético Petróleos 
de Luanda, bem como do 
Grupo Desportivo Inter-
clube de Angola – Século/
XXI, último integrante do 
“G – 4”.
O clube das terras do sisal 
(Kwanza-Sul) impôs-se 
aos demais participantes 
da prova maior da bola ao 
cesto na Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba (An-
gola). A força do Libolo 
ficou evidente no desafio 
contra o Atlético Sport 
Aviação (ASA) que só 
venceu pela qualidade téc-
nica do plantel cujo leque 
de basquetebolistas é dos 
melhores da praça; a título 
de exemplo temos: Carlos 
Morais, Olímpio Cipriano 

e Eduardo Mingas.
Sem qualquer desprimor 
dos demais participantes 
do Campeonato Nacio-
nal de Basquetebol Sénior 

Masculino, o Recreativo 
do Libolo do Kwanza-Sul 
tem o melhor plantel da 
presente época basque-
tebolística e é o principal 

candidato à conquista do 
título da respectiva com-
petição, apesar de ainda 
faltarem muitos jogos. A 
turma libolense procura 

a todo custo conseguir o 
segundo troféu na montra 
maior da bola ao cesto.
O conjunto da Vila de Ca-
lulo está à frente, mas para 
vencer a prova terá de se 
empregar a fundo porque 
a verdadeira competição 
começa na fase final, na 
qual participam as qua-
tro melhores equipas da 
etapa regular. Neste caso, 
entram em acção os clu-
bes que fazem parte do 
chamado “G – 4”, normal-
mente composto pelo 1ºde 
Agosto, Atlético Petróleos 
de Luanda, Recreativo do 
Libolo do Kwanza-Sul e 
Grupo Desportivo Inter-
clube de Angola – Século/
XXI. É justamente nessa 
fase que se assiste ao me-
lhor do basquetebol.
Sem sobras de dúvidas, a 
“rapaziada” do Kwanza-
-Sul pretende “vingar-se” 
da derrota sofrida diante 
do 1ºde Agosto na 28ª edi-
ção da Taça dos Clubes 
Campeões de Sousse, Tu-
nísia. Os “militares” vence-
ram o torneio.            

LiBOLO “DOmiNA” FASE REGuLAR

O hóquei em patins deixou 
de fazer parte do grupo de 
modalidades desportivas 
do Sporting Petróleos do 
Bié.
A medida da direcção do 
clube da província mais ao 
centro do País (Bié) resulta 
da falta de apoio da Fede-
ração Angolana de Patina-
gem (FAPA), instituição 
cujo presidente é Carlos 
Alberto Jaime “Calabeto”. 
Carlos Manuel Dias dos 
Reis, director-geral do ci-
tado grémio, jura de pés 
juntos, como se diz na gíria, 
nunca ter recebido qual-
quer material desportivo 
proveniente da Federação 
Angolana de Patinagem 
(FAPA) para massificação 
do hóquei em patins na 
“martirizada” província do 

Bié, onde o desporto sobre 
rodas teve aderência, mas 
perdeu toda estrutura face 
ao conflito armado que 
“dilacerou” aquela parcela 
angolana.
“Há dirigentes que não 
merecem a confiança 
que se deposita neles. 
Não sei até agora a quem 
a federação fez a entre-
ga do material desporti-
vo”. As declarações do 
director desportivo do 
Sporting contraria os 
dirigentes máximos da 
FAPA que alegam ter 
agraciado aquele grémio 
com meios para massi-
ficar o desporto sobre 
rodas naquelas paragens 
do território nacional, já 
sem possibilidade de as-
sistir ao rolar dos patins 

por alegada má-fé.
Uma vez confirmadas 
as afirmações de Carlos 
Manuel Dias dos Reis, o 
presidente da FAPA, Al-

berto Jaime “Calabeto”, 
como defende a crítica 
desportiva, terá de jus-
tificar o dinheiro pro-
veniente dos cofres do 

Estado para o processo 
de desenvolvimento da 
modalidade no interior, 
sobretudo nas província 
do Bié e Malange.

hóQuEi DEiXA DE EXiStiR NO Bié

BASQUETEBOL

A
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Hermenegildo Cachimbombo violou 
os Estatutos da Ordem de Advogados, 
ao enviar processos dos membros ao 
SINFO e a PGR, para incriminar cole-
gas. Vergonhosa “bufaria”. E nisso os 
bons acobardam-se com o silêncio.
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BAIRRO MACULUSSO
REF.  PRÓXIMO DA EX-LIGA AFRICANA

FNLA/NGONDA ACORDOu 
Ou é Só um iNtERvALO NO SONO?

ernando Pe-
dro Gomes, 
d i r i g e n t e 
da FNLA,/
Ngonda diz 
que em 2013 
houve uma 

subversão do estado de-
mocrático angolano que 
em seu entender combate 
o próprio povo que devia 
defender. Significará isso 
que, finalmente, o partido 
fundado por Holden Ro-
berto, amordaçado pelo 
regime com o apoio de Lu-
cas Ngonda, acordou? Ou 
é apenas um intervalo no 
longo sono?
Diz a Voz da América que 
este dirigente daquela que 
é, ainda, a quarta maior for-
ça partidária da oposição 
considera que só unido 
o país pode alcançar a al-
ternância do poder que se 
deseja, isto porque, afirma 
Pedro Gomes, “quando nós 
pensávamos que o Estado 
caminhava para a demo-
cratização do país, assusta-
mo-nos com assassinatos a 
sangue frio de cidadãos an-
golanos simplesmente por 
defenderem ideias diferen-
tes do regime no poder”.
“Para o responsável do 
partido com dois assentos 

no parlamento, o MPLA 
tem saudades do regime 
de partido único”, escreve 
a Voz da América, porque 
“há uma tentativa do res-
tabelecimento do partido 
único em Angola, isto não 
é democracia, e mais grave 
quando proíbem realização 
de manifestações”.
O também economista 
socorreu-se do Orçamento 
Geral do Estado para 2014, 
para afirmar que este regi-
me político não tem vonta-
de de resolver as questões 
sociais, exemplificando 
que “é só olhar para a do-
tação atribuída a esta área”.
“Neste caso, a fatia que ti-
nha sido atribuída o ano 
passado, reduziu este ano, 
para os imensos problemas 

sociais que o governo tem 
por resolver sobretudo o 
problema dos antigos com-
batentes, pensamos que 
com este orçamento mais 
uma vez fica adiado”, afir-
ma Fernando Pedro Go-
mes.
Tentando ainda apanhar o 
comboio, a FNLA valoriza 
agora o recente fórum en-
tre os partidos da oposição 
que, na óptica de Fernando 
Gomes, é a única maneira 
de se garantir a alternância 
do poder em Angola.
Fernando Pedro Gomes 
diz que a “oposição mar-
cou pontos importantes 
com a plataforma de união 
da oposição porque só as-
sim será possível, nos pró-
ximos anos, assistirmos à 
alternância do poder em 
Angola”
Sobre o problema interno 
que vive a FNLA, o diri-
gente acredita que a cha-
ve para resolução está nas 
mãos dos antigos comba-
tentes do histórico partido: 
“Só a unidade poderá sal-
var a FNLA de uma even-
tual hecatombe, pois a res-
ponsabilidade sobre este 
processo está nas mãos 
dos antigos combatentes 
da FNLA”.

F

Ao dizer que a riqueza não 
pode cingir-se a meia dú-
zia de pessoas, Rui Falcão 
repetiu o que a Oposição 
diz há muito tempo, faz 
suas as palavras escritas por alguns, en-
tre os quais o Folha 8, mostrou que –
 afinal – neste MPLA há quem pense pela 
sua própria cabeça. mas, mais do que isso, 
arriscou-se – se se mantiver coerente – 
a entrar para a cadeia alimentar 
dos jacarés.

RuI FALCÃO SOLIDÁRIO  COM A OpOSIÇÃO
Crise ou simulação

manuel Hilberto de Carvalho, 
“ganga”, angolano, jovem mili-
tante e dirigente da  CASA-
CE, foi assassinado há mais 
de um mês. Quem disparou 
foram elementos da guarda 
presidencial. no dia 12 de Dezembro foi apre-
sentada a respectiva queixa na DnIAp/pgR. no 
dia 06 de Janeiro de 2014, o advogado de “gan-
ga” ficou a saber que o processo nem sequer 
ainda tem número. É este o país que a maioria 
não quer mas que uma minoria mantém acor-
rentado dentro do cárcere do regime.

pGR NÃO INvESTIGA ASSASSINO DA uSp 
em memória do jovem “GanGa” 

Os ministros do Ensino Superior, Adão do nasci-
mento, da Educação, pinda Simão, o vice procura-
dor adjunto da República, Adão Adriano e o bas-
tonário da Ordem de Advogados, Hermenegildo 
Cachimbombo, foram as piores figuras de 2013. 
Oxalá não repitam os mesmos erros em 2014. 
Apesar de garantir que milhões e milhões de an-
golanos (presume-se que cerca de 99%) são sim-
patizantes do mpLA, o regime angolano continua 
a dar porrada e a matar todos aqueles que são, 
aparentem ser, ou poderão ser, da Oposição. Se 
em 2013 foi assim em 2014 será, provavelmente, 
pior. por isso a luta pela Liberdade será contínua 
e a vitória certa.

Os pIOREs 2013

mais um ano termina. 
Balanço?  Tenho as 
certezas que já tinha 
e mantenho as dúvi-
das que sempre me 
acompanharam. Continuo a achar 
que os nossos actuais governantes 
não são uma solução para o proble-
ma mas são, isso sim, um problema 
para a solução.

TATI DEFENDE INDEpENDêNCIA
Caso Cabinda

Eusébio da Silva Ferreira. pai angolano (Lau-
rindo António da Silva Ferreira, de malange) e 
mãe moçambicana (Elisa Anissabeni). portugal 
país de adopção. Futebolista de profissão. Sím-
bolo eterno do Sport Lisboa e Benfica e da Se-
lecção portuguesa. Cidadão do mundo. Figura 
maior da Lusofonia. património da humanidade. 
morreu aos 71 anos. Em Foco no interior

O músico afro-
man, Yannick, com a 
edição do seu segun-
do álbum, denomina-
do Terra Terra, face a 
beleza e consistên-
cia das letras que 
retratam o quotidi-
ano, é pela coragem 
e ousadia eleito a 
personalidade F8 do 
ano.

O mELhOR F8 2013 
YANNiCk AFROmAN

anGolano 

EuSéBIO TAMBéM ERA ANGOLANO
Tinha o nosso sanGue


