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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,  
submissa  e  militarizada. 
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“ M P L A 
C$PITAL” 
veio uma vez 
mais mostrar 
não estar 
preparado 
para a mu-

dança, não estar pronto para 
abraçar a democracia real 
em que os outros são respei-
tados e as suas ideias tidas 
em conta. 
No dia 27 de Maio de 2013, 
emitiu um comunicado, 
onde ao invés de baixar a 
humildade e a um verdadei-
ro espírito   de reconcilia-
ção nacional e humanismo, 
preferiu abraçar o machado 
de guerra do passado e ar-
remessar a sua arrogância 
e complexo de superiorida-
de a milhares e milhares de 
cidadãos, marcados pelas 
marcas de assassinatos se-
lectivos e prisões sem culpa 
formada e julgamentos, ao 
condenar o que considerou 
“o aproveitamento políti-
co do que se passou a 27 de 
Maio de 1977 por parte de 
cidadãos que, não tendo es-
tado directamente envolvi-
dos nas acções à volta desses 
acontecimentos e das suas 
consequências, distorcem a 
verdadeira razão dos factos”. 
Eis um dos trechos do co-
municado divulgado pelo 
bureau político do partido 
dos camaradas, que é um 
insulto a todos que sofreram 
nas masmorras ou mor-
reram fuzilados em 1977 e, 
recordo-me, como hoje, ter 
sido preso, por Carlos Jorge 
“Cajó”, que foi meu “canoa” 
na prisão de São Nicolau, 
igualmente, ao meu pai e 
dois tios, que foram cobarde 
e traiçoeiramente enterrados 
vivos…
Hoje, enquanto estamos pre-
ocupados com o futuro, pois 
o passado não volta, mas se-
ria importante o pragmatis-
mo, para que o recalcamento 
não caminhe incubado no 
coração dos discriminados e 
humilhados.
Mas, ainda assim, o “MPLA 

C$PITAL”, estranhamente, 
em 2013, século XXI, acre-
dita que os horrores co-
metidos, autênticos crimes 
contra a humanidade, se ex-
plicam muito bem por um 
elevado grau de imaturidade 
de alguns dos seus militantes 
e “a incipiente organização e 
funcionamento das institui-
ções e excessos de zelo dos 
seus principais agentes”, que, 
com a rédea solta que lhe foi 
dada durante pouco menos 
de dois anos posta à dispo-
sição pelo presidente Neto, 
a quem hoje, aqui e agora, tal 
como no meu livro, conside-
ro não ter sido um médico 
profundamente humano, se-
gundo versão partidária, mas 
sim um “médico profunda-
mente assassino” e que por 
isso, a sua ordem irrespon-
sável de: “não vamos perder 
tempo com julgamentos”, 
contribuiu para os trans-
bordamentos que provoca-
ram 80 mil assassinatos e a 
prisão ilegal de mais de 190 
mil cidadãos e militantes do 
“MPLA de esquerda”.
Quando, hoje, o “MPLA 
C$PITAL” se fica por um 
simplório reconhecimento 
de que os acontecimentos à 
volta do 27 de Maio de 1977, 
marcaram, de forma bastan-
te negativa, uma época da 
nossa história e apela a que 
toda a acção futura deve 
procurar sempre evitar que 
comportamentos e atitudes 
deste tipo não se possam re-
petir, está a falsear a verdade 
dos factos, pela sua gravida-
de. 
Este “MPLA C$PITAL” em 
claro desrespeito a memó-
ria das vítimas, quando diz 
reconhecer que o ideal seria 
caminhar sem hesitar para 
“um processo de reconci-
liação e unidade nacionais, 
cada vez mais profundo e 
genuíno”, apenas faz alusão 
ao seu cinismo. Isso por ser 
consabido, nunca ter feito 
nada para ouvir os “chama-
dos vencidos”, para que es-
tes possam esbater recalca-

mentos e ódios.
O “MPLA C$PITAL” frisa 
que a prática democrática 
deve, deste modo, constituir 
o caminho ideal, uma vez 
que nos últimos dez anos 
nos têm sido dados com a 
finalização do conflito militar 
e com as manifestações de 
perdão, de tolerância e de re-
conciliação, são provas evi-
dentes desta nova realidade. 
Ora, aqui está a filosofia do 
capitalismo ideológico selva-
gem dos camaradas, que não 
cumprem nada do que tex-
tualizam e aprovam, salvo o 
capital corruptor e corrupto, 
que passou a nova ideologia 
e a continuidade de todo tipo 
de ilegalidades, como pri-
sões arbitrárias, julgamentos 
encomendados e assassina-
tos contra opositores.
E, depois de afirmar que a re-
conciliação foi a razão princi-
pal por que o MPLA se bateu 
firmemente pelo alcance da 
paz, quando todos os anos 
milhares de angolanos pe-
reciam injustamente, acres-
centa, terminando assim, 
ipsis verbis:
«Em relação a todos quan-
tos, de algum modo, estive-
ram envolvidos nos aconte-
cimentos em torno do 27 de 
Maio de 1977 e aos demais 
cidadãos que, de qualquer 
forma, estiveram associa-
dos à guerra fratricida que 
o País viveu, o MPLA reco-
menda que as instituições 
do Estado, com o apoio da 
sociedade, devam continuar 
a trabalhar para que as con-
sequências produzidas por 
estes acontecimentos não 
criem entraves ou dificulda-
des de qualquer natureza, ao 
exercício pleno dos direitos 
constitucionais e legais, por 
qualquer cidadão (2013».
Parece ser o fim mas não é, 
pois para fechar com cha-
ve de ouro o BP do “MPLA 
C$PITAL” sacode toda a 
água (de lágrimas) acumu-
lada no capote, assim: “Ao 
virarmos mais esta página 
da nossa história (não se fala 

mais nisso, né?) devemos 
assumir o compromisso, 
perante o povo angolano e 
o mundo, de tudo fazermos 
para que Angola seja a Pátria 
da liberdade, da tolerância, 
da democracia e da justiça” 
(sic).
Quando o “MPLA 
C$PITAL” diz que houve ex-
cessos e nada mais adianta, 
está a reconhecer os assas-
sinatos e prisões arbitrárias, 
sem culpa formada, como 
algo normal e os excessos 
de assassinatos, como lógica 
natural que não assaca a nin-
guém responsabilidade pela 
barbárie contra dezenas de 
milhares de militantes e inte-
lectuais autóctones, pela lide-
rança de Agostinho Neto.
Ingenuamente, ainda acre-
ditei que 36 anos depois, o 
“MPLA C$PITAL”, pelo qual 
me bati em nome de uma 
Angola mais justa, viesse di-
zer o seguinte: 
a) que a Comissão de Inqué-
rito, liderada por José Eduar-
do dos Santos, não cumpriu 
o seu papel, contribuindo 
com a omissão para a mons-
truosa chacina;  
b) que os intelectuais da Co-
missão de Lágrimas, foram 
autores morais dos maiores 
assassinatos selectivos em 
Angola e África, depois da II 
Guerra Mundial; 
c) que elementos, como 
Agostinho Neto, Henrique 
Teles Carreira, Henrique 
Santos Onanbwe, Ludy 
Kissassunda, Carlos Jorge 
“Cajó”, Miguel de Carvalho 
Wadjimbi, Artur Pestana 
Pepetela, Cristiano André, 
EduardoVeloso, Tino Ka-
buatu, João Beirão, Jetueira, 
José Maria, Mainga, Kafuma, 
entre outros, deveriam ser 
responsabilizados civil e cri-
minalmente, pela sua partici-
pação nos assassinatos;
d) que estava aberto a cria-
ção de uma Comissão da 
Verdade e Reconciliação so-
bre o 27 de Maio de 1977; 
e) que iria solicitar e tudo 
fazer, para que o Ministério 

da Justiça, através dos seus 
órgãos emitisse boletins de 
óbito dos falecidos; 
f) que iria autorizar a realiza-
ção de um lomba colectivo 
e a realização de individuais 
por parte dos familiares das 
vítimas;
g) apoiar, a discussão, elabo-
ração e aprovação de uma lei 
de Amnistia; 
j) pedido de desculpas aos 
familiares das vítimas e a to-
dos angolanos em geral     
Infelizmente nada disso foi 
feito, mais grave, a pessoa 
ou as pessoas que redigiram 
este comunicado, foram 
com certeza dar uma vista 
de olhos nos arquivos e re-
cuaram até ao ano de 2002, 
onze anos já passados, à data 
em que o “MPLA C$PITAL” 
também reagiu aos clamores 
das vítimas do 27 de Maio e, 
pela primeira vez em 25 anos 
se dignou reconhecer a vera-
cidade e monstruosidade do 
sangue derramado no seio 
do próprio partido e do país.
De notar que, nós não repro-
duzimos, muito longe disso, 
o comunicado do BP, mas 
o que podemos assegurar é 
que mesmo tendo indicado 
alguns parágrafos mal ama-
nhados, a servir de introdu-
ção com floretes embotados 
a uma verdadeira aborda-
gem do horror, tudo o que se 
pode tirar do texto de 2002 
é por assim dizer igualzinho 
ao que foi escrito em 2013, 
quer dizer, em onze anos o 
MPLA não saiu da cepa tor-
ta, mas saiu-se com um co-
municado para adormecer 
bois.  
Como é possível os angola-
nos continuarem a acreditar 
em  indivíduos tão intoleran-
tes, arrogantes e com falta 
de espírito de reconciliação 
nacional, pese estarem no 
poder a tanto tempo e con-
trolando toda a máquina 
e instituições do poder do 
Estado, onde nem sequer 
conseguem promover o 
contraditório e dar voz aos 
diferentes?!…   

O

Um COmUnICADO TRISTE E ARROgAnTE 

27 DE MAIO DE 1977
PERDOAR SIM, ESQUECER NUNCA 



governo so-
cialista ca-
pitalista da 
Venezuela, 
está a seguir 
as peugadas 

do seu amigo MPLA de 
Angola, que para a conti-
nuidade da Liberdade de 
Imprensa e de Expressão 
nada melhor do que com-
prar toda imprensa priva-
da, para que na existência 
de muitos órgãos todos 
passem apenas a falar e a 
pensar pela voz do dono, 
aquele que se quer perpe-
tuar no poder. Aqui com-
praram e ou manietaram 
tudo, absolutamente tudo, 
na comunicação social, 
com excepção do F8 e Rá-
dio Despertar.     
Na Venezuela, o apresen-
tador de um programa po-
lítico na estação privada 
Globovisión foi despedi-
do. Kico Bautista denun-
ciou  a “censura” da nova 
direcção do único canal 
de oposição ao Governo, 
que foi recentemente ven-
dida a investidores cono-
tados com o… Governo.

O apresentador disse na 
sua conta do Twitter que 
foi despedido no fim de 
uma reunião com a nova 
direcção “que nem cinco 
minutos durou”.
“Sugiro que recusem a po-
lítica que tencionam levar 
a cabo os novos proprie-
tários [da Globovisión]. 
Contesto a censura que 
eles impõem”, acrescentou 
Kico Bautista. O animador 
do programa Buenas No-
ches (Boa Noite), que jun-
ta crítica política e humor, 
tinha no 26.05 difundido, 
naquela que veio a ser a 
sua última emissão, um 
discurso proferido na vés-
pera por Henrique Capri-
les, governador e principal 
líder da oposição venezue-
lana.
Antes de denunciar a cen-
sura, Bautista deu conta do 
seu despedimento, no final 
de uma reunião que não 
durou sequer cinco minu-
tos.
Também pelo Twitter, a 
esposa de Kico Bautista, 
Ibeyise Pacheco, disse que 
“a direcção da Globovisi-

ón não apreciou que Kico 
tivesse retransmitido as 
imagens” do discurso de 
Capriles.
Na véspera, a direcção ti-
nha despedido, segundo 
um comunicado publicado 
pela estação, o deputado 
da oposição Ismael Garcia, 
que intervinha igualmente 
na antena e tinha torna-
do público uma gravação 
áudio fazendo menção de 
desvios de fundos e um ru-
mor de conluio no interior 
do poder “chavista” (fiel 
ao legado político do ex-
-Presidente Hugo Chavez, 
que morreu a 5 de Março 
deste ano).
Até à mudança de proprie-
tários em meados de Maio, 
a Globovisión era o único 
canal do país que transmi-
tia em directo os discursos 
do governador Capriles, 
que duas vezes se candi-
datou e saiu derrotado em 
eleições presidenciais na 
Venezuela. Capriles conti-
nua a contestar o resultado 
das eleições de 14 de Abril, 
que perdeu por menos de 
1,5% dos votos, e que de-

ram a vitória ao candidato 
“chavista” Nicolás Madu-
ro.
Depois da saída daqueles 
dois animadores, a Globo-
visión começou a baixar 
a quota de popularidade 
no Twitter, perdendo em 
poucos dias cerca de 300 
mil inscritos.
A estação, que pertenceu 
durante 18 meses à famí-
lia Zuloaga, foi vendida, 
depois de vários anos de 
tensões com o Governo, 
a homens de negócios 
locais, vistos por oposito-
res e observadores como 
próximos do actual poder. 
Por acaso se o leitor en-
contrar semelhanças com 
o que se passa em An-
gola, pense no caminho 
que está a trilhar a nossa 
incipiente democracia e 
nos perigos que estamos, 
todos, absolutamente, to-
dos a correr face a política 
de arrogância e mentira, 
onde só uns é que podem 
tudo e os outros, não têm 
direito a nada por serem 
considerados “do outro 
lado”. 
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líder da Igre-
ja Teosófica 
Espírita, pro-
fetiza Suzete 
João, talvez 
pelo peso 

dos dólares, tal como fez 
Judas, em declarações a 
propósito do 50º aniversá-
rio da União Africana, diz 
que o continente africano 
tem visto sempre Angola 
como um grande exemplo 
a seguir.
Segundo ela, África reco-
nhece o papel de Agosti-

nho Neto “na luta não só 
pela independência nacio-
nal, mas de todos os países 
do continente”, percurso 
“que está a ser seguido 
pelo actual Chefe de Es-
tado, José Eduardo dos 
Santos”. Pelos vistos a luz 
desta senhora, não lhe per-
mite saber o que foi a luta 
de libertação nacional, tão 
pouco percebe da história 
de Angola e de África. 
Suzete João em nome da 
bajulação e da descarac-
terização  da fé, sublinhou 

que Angola está de para-
béns, assim como o pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos, pelo contributo 
que tem prestado no cum-
primento dos objectivos 
que levaram à fundação 
de Organização da Unida-
de Africana, hoje  União 
Africana.
Suzete João, face a sua ce-
gueira bajuladora política 
e de traição aos princípios 
da fé e doutrina cristã, e 
com ela muitos outros, já 
não se recordam que o en-

tão Papa Bento XVI convi-
dou os africanos a não ido-
latrar o poder do dinheiro 
e a tomar conta “daqueles 
que são postos de lado”.
“Sem dúvida, pode pare-
cer desconcertante para 
nós, mas hoje, como há 
dois mil anos, estamos 
acostumados a ver sinais 
de “realeza” em sucesso, 
poder e dinheiro e temos 
dificuldade em aceitar um 
rei que é o servo dos hu-
mildes”, disse Bento XVI.
Bento XVI aproveitou 

para pedir aos africanos 
para ajudar todos “aqueles 
que são postos de lado”, 
principalmente “todos 
aqueles que sofrem, os do-
entes, as pessoas afectadas 
pela Sida e outras doenças 
e todos aqueles que são 
esquecidos pela socieda-
de”.
“Mantenham a coragem”, 
disse o Papa, acrescentan-
do que muitos em África 
“cuja fé é fraca têm uma 
mentalidade e o hábito 
de ignorar a realidade do 

A
TExTO DE OSWALDO CATENGUE

CORRUPTOS DE PORTAS 
AbERTAS  NO REINO DOS CéUS
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Evangelho, acreditando 
que a busca da felicidade 
egoísta, fácil de ganhar, é 
o objectivo final da vida”.
Também segundo o ar-
cebispo do Huambo, D. 
José de Queirós Alves, em 
Angola subsiste uma men-
talidade em que o poder 
económico se sobrepõe à 
justiça.
O arcebispo pediu em 
tempos um maior esfor-
ço dos órgãos de justiça 
no sentido das pessoas se 
sentirem cada vez mais 
defendidas e seguras.
Importa ainda recordar, 
a bem dos que não têm 
força mas têm razão, que 
numa entrevista ao jornal 
português “O Diabo”, em 
21 de Março de 2006, D. 
José de Queirós Alves já 
dizia (e assim continua) 
que “o povo vive misera-
velmente enquanto o gru-
po ligado ao poder vive 

muito, muito bem”.
Nessa mesma entrevista 
ao Jornalista João Naia, 
o arcebispo do Huambo 
considerava a má distri-
buição das receitas públi-
cas como uma das causas 
da “situação social muito 
vulnerável” que se vivia (e 
ainda vive) no nosso país.
D. Queirós Alves disse en-
tão que, “falta transparên-
cia aos políticos na gestão 
dos fundos” e denunciou 
que “os que têm contac-
to com o poder e com os 
grandes negócios vivem 
bem”, enquanto a grande 
massa populacional faz 
parte da “classe dos mise-
ráveis”.
E, já agora, citemos Frei 
João Domingos que afir-
mou que em Angola 
“muitos governantes têm 
grandes carros, numero-
sas amantes, muita rique-
za roubada ao povo, são 
aparentemente reluzentes 
mas estão podres por den-
tro”. Finalmente, reconhe-
çamos com bispos, como 
Suzete João, as congrega-
ções religiosas continuam 
a afastar os fiéis das suas 
fileiras, uma vez o dinhei-
ro de sangue estar a des-
virtuar a real missão cris-
tã, que é de luta e defesa 
dos menos dotados e sem 
oportunidades.
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27 DE mAIO DE 1977 

s que destruíram o país 
não têm o direito de 
criticar o governo”, afir-
mava em 2008 Álvaro 
Boavida Neto, governa-
dor do Namibe, acres-

centando que “o povo sabe quem partiu as es-
colas, quem partiu os centros de saúde, quem 
partiu os hospitais, a destruição das pontes, as 
destruições das aldeias, dos quimbos, das co-
munas”. 
Será por isso que o regime tenta a todo o custo, 

utilizando todos os métodos coercivos e inti-
midatórios, que o povo – sobretudo as novas 
gerações – continue a não saber a verdade so-
bre o 27 de Maio de 1977?
Ainda hoje, 36 anos depois desse fatídico dia 
27 de Maio, o regime teima em dizer que na “O

TExTO DE ORLANDO CASTRO E WILLIAM TONET

FALAR VERDADE 
E RECONCILIAR 
SEM INCRIMINAR
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origem desse massacre, 
desse hediondo crime 
contra a humanidade, es-
teve uma alegada tentativa 
de golpe de Estado, lidera-
da pelo então ministro da 
Administração  Interna 
da República  Popular de 
Angola, Bernardo “Nito” 
Alves Baptista, negando 
que quem tem outra visão 
– tenha ou não participado 
no caso – possa dizer o que 
pensa.
Porque os mortos não 
falam do assunto, e os vi-
vos que o fazem correm 
o sério risco de passarem 
a ser mortos, não se sabe 
o número aproximado de 
mortos desse macabro ca-
pítulo das nossas vidas. As 
diferentes análises oscilam 
entre os 30 e mais de 80 
mil mortos.
Os crimes do regime da 
Alemanha Nazi nunca 
prescreveram. Dezenas de 
anos depois do Holocausto 
que vitimou mais de 6 mi-
lhões de judeus, por serem 
judeus, os algozes conti-
nuam a ser procurados e 
julgados.
Também o que se passou 
com o massacre de 27 
de Maio de 1977 não está 
prescrito. Nunca estará. 
Isso não significa neces-
sariamente julgamentos 
e condenações. Deverá 
significar, isso sim, conhe-
cimento da verdade e um 
eventual julgamento da 
história. Só depois de ex-
piar essa tormento é que o 
nosso país poderá ter paz e 
uma conciliação sincera e 
perene.
Só quem teme a verda-
de se recusa a aceitar um 
debate, tão amplo quanto 
possível, 36 anos depois, 
em que todos possam res-
gatar a dignidade dos seus 
familiares mortos, sem que 
uns sejam os maus e os ou-
tros os bons. Mas apenas, 
todos angolanos. 
Angola bem merece que 
seja criada uma comissão 
para organizar a reconci-
liação e permitir que a fe-
rida seja definitivamente 
curada. E isso só será exe-
quível quando, pelo me-
nos, se possa saber onde 
estão os restos mortais dos 
que – não importa conhe-
cer de que lado estavam 
– morreram nessa altura 
negra da nossa história.

Em 10 de Abril de 1992, o 
Governo negou alegações 
de que mais de 60 mil 
pessoas haviam “desapa-
recido” durante os anos 
de 1977 e 1979, admitindo, 

no entanto, a ocorrência 
de “excessos lamentáveis” 
e declarou compartilhar 
a legítima preocupação 
das famílias das vítimas, 
interessadas em saber o 

que acontecera aos seus 
parentes, admitindo até a 
possibilidade de ser criada 
uma comissão  para  tratar 
do assunto. 

A verdade espera e o Povo 
desespera

Na versão oficial, ampla-
mente divulgada e todos 
os anos reiterada pela es-
tratégia  do MPLA que visa 
ir de mentira em mentira 
até à “verdade” final,  os 
acontecimentos do 27 de 
Maio de 1977 não passa-
ram de um golpe de Esta-
do, cujo fim era destituir 
e  assassinar o presidente 
Agostinho Neto.
Essa “verdade” oficial es-
barra, contudo, na memó-
ria dos chamados  “fraccio-
nistas” que – ao contrário 
dos desejos dos carrascos 
de então - escaparam ao 
massacre. Assim, o que 
era uma demonstração ca-
bal de solidariedade com 
Agostinho Neto mas con-
tra o governo da então Re-
pública Popular de Angola, 
onde grassava a incompe-
tência e a corrupção, foi 
transformada em tentativa 
de golpe de Estado.
Se há expressão que se co-
aduna com a realidade dos 
acontecimento, ela é a de 
David Birmingham, histo-
riador britânico, quando 
fala da “Insurreição desar-
mada de massas”. O ro-
mantismo da iniciativa, à 
qual aderiu maciçamente 
uma população sequiosa 
de justiça e equidade so-
cial, acabou por demons-
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trar que, afinal, Agostinho 
Neto estava manietado 
por um núcleo duro de ex-
tremistas.
Não será líquido que em 
caso de sucesso, Nito Al-
ves deixasse Agostinho 
Neto continuar no poder. 
No entanto, também é crí-
vel a tese de que o então 
ministro da Administração 
Interna venerava o presi-
dente a ponto de, ingenua-
mente, acreditar que ele se-
ria incapaz de pactuar com 
os que faziam da razão da 
força a força da sua razão, 
de que é exemplo acabado 
Lúcio Lara.
Sabe-se hoje, até pela pró-
pria evolução (ou estagna-
ção) do MPLA, que Agos-
tinho Neto só valorizava 
todos aqueles que tinham 
total liberdade para pensar 
como ele. Se assim não fos-
se o “cadafalso” era, como 
continua a ser hoje, a solu-
ção.
Que o digam, embora em 
épocas diferentes, Viriato 
da Cruz ou Matias Miguéis 
e, entre outros, os coman-
dantes da frente Leste (Pa-
ganini, Joaquim, Carlos, 
Roquete), da Rebelião da 
“Gibóia”, transformada em 
Revolta de Leste, encabe-
çada respectivamente pelo 
comandante Barreiro Frei-
tas, “Gibóia”, Katuwa Mi-
twe, substituído mais tarde 
por Daniel Chipenda.
A execução sem julga-
mento (mantém-se hoje a 
tese de que até prova em 
contrários os adversários 
são inimigos) de Pagani-
ni e companhia, mortos 
numa fogueira, acusados 
de feitiçaria, em 1966, todos 
oriundos do Leste, numa 
zona sob o comando do co-
mandante Toca, natural do 
Norte, foi vista como uma 
pura eliminação de qua-
dros da região pelos que 
vinham de fora. 
Recorde-se que em 1965, 
Agostinho Neto mandou (e 
nem os extremismos colo-
niais chegaram a tanto) en-
terrar vivo  Matias Miguéis, 
então vice-presidente que 
havia trocado o MPLA pela 
FNLA. Para dar enfâse a tão 
bárbara crueldade, a vítima 
ficou com a cabeça de fora 
para que os mabecos que 
ali o colocaram pudessem 
nele cuspir e urinar. Resis-
tiu cerca de 48 horas.

O assassinato de Deolinda 
Rodrigues, ordenado pelo 
comandante Gourgel da 
FNLA, à revelia de Holden 
Roberto, poderá ter sido 
uma retaliação ao que fora 
feito a Matias Miguéis.
Foi com este enquadra-
mento que Barreiro Frei-
tas, também conhecido por 
“Katuwa Mitwé”, encabe-
çou em Dezembro de 1969 
um movimento de con-
testação de guerrilheiros 
“mbundu” (Sul de Angola), 
que partiu do Leste com a 
firme intenção de chegar a 
Lusaka e fazer contas com 
Agostinho Neto. A inicia-
tiva gorou-se na fronteira 
por desentendimentos in-
ternos.
O “golpe” do 27 de Maio 

nada mais foi, na sua géne-
se, do que uma manifesta-
ção que, como as de hoje, 
causou alergias ao regi-
me. E o que era pequeno 
transformou-se em grande, 
em imenso. E eis quando, 
no dia seguinte, os corpos 
carbonizados de Eugénio 
Veríssimo da Costa (Nza-
ji), membro do Comité 
Central do MPLA e da Se-
gurança das FAPLA; José 
Gabriel Paiva (Bula), chefe 
adjunto do Estado-Maior 
General; major Saydi Min-
gas (Lutuima), membro do 
Comité Central e ministro 
da Finanças; Paulo Silva 
Mungungu (Dangereux),  
membro do Comité Cen-
tral e do Estado-Maior 
Geral; comandante Eurico 

Gonçalves, membro do 
Estado-Maior General; An-
tónio Garcia Neto, director 
da cooperação internacio-
nal; Cristino Santos e João 
Rodrigues são encontrados 
num jipe e numa ambulân-
cia, na zona das barrocas 
da Boavista. De acordo 
com a versão oficial, que é 
verosímil, embora existam 
outras, e até em função 
dos cargos que ocupavam, 
terão sido mortos pelos 
apoiantes de Nito Alves, 
mas a verdade hoje é de a 
trama ter sido orquestrada 
por membros infiltrados 
da DISA, a mando de Hen-
rique Santos Onanbwe e 
materializadas por Toni 
Laton, que os assassino, 
para depois culpabilizaram 

os apoiastes de Nito Alves, 
com o apoio cúmplice, na 
chacina, dos já históricos 
Jornal de Angola e Rádio 
Nacional de Angola, que 
têm aversão ao contradi-
tório.
Durante os meses seguin-
tes, milhares de angolanos 
desapareceram (apesar de 
estarem, supostamente, sob 
custódia das forças leais a 
Agostinho Neto), muitos 
foram torturados, outros 
mortos com ou sem ordem 
do tribunal militar, criado 
para o efeito, mas cujas se-
melhanças com um ver-
dadeiro tribunal são mera 
coincidência, que o diga o 
juiz conselheiro presidente 
do Tribunal Supremo, Cris-
tiano André.                            
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omei conhe-
cimento da 
declaração do 
Bureau Políti-
co do MPLA 
sobre o 27 de 
Maio, apenas 

quando procedia ao lança-
mento da minha mais re-
cente e modesta obra – A 
CHAGA −  no Anfiteatro da 
Liga Africana, evento que 
não contou com a presença 
dos órgãos de difusão mas-
siva públicos e privados 
controlados pelos detento-
res do poder no meu país, 
porque tais órgãos foram 
orientados a lá não compa-
recer, fundamentalmente a 
Televisão Pública de Ango-
la, a Rádio Nacional de An-
gola, o Jornal de Angola e a 
TV Zimbo. Apenas coberto 
o acto o Repórter da Rádio 
Eclésia. 
No entanto os mesmos 
órgãos de difusão massiva 
do Governo do MPLA, não 
se fartam de repetir até a 
exaustão, que em Angola há 
liberdade de expressão e de 
expressão e que a censura 
há muito deixou de existir 
por força do Estado de De-
mocrática de Direito insti-
tuído desde 1992 e agora re-
forçado com a entrada em 
vigor da nova Constituição 
(atípica) em 2010. Engane-
-se quem quiser. 
Depois de lida a referida 
declaração, muito since-
ramente fiquei mais uma 
vez completamente estar-
recido, porque confesso, 
que desta vez não estava a 
espera de uma declaração 
vinda de uma organização 
como é o MPLA, organiza-
ção onde militei durante 38 
anos, e por não me rever 
na forma como o partido 
estava a ser conduzido, es-
tatutariamente renunciei a 
minha militância em 29 de 
Maio de 2012, mas ainda 
assim, continuo a acreditar 
que esta organização pauta 
a sua conduta na humildade 
e, por isso, evolui no tempo. 
Enganei-me redondamente, 
porque confrontei-me com 

uma declaração completa-
mente vazia de conteúdo e 
cheia de ambiguidades. E é 
sobre essas ambiguidades 
que sou forçado a reagir.
Diz a tal declaração, logo no 
primeiro parágrafo, “haver 
um aproveitamento políti-
co com os acontecimentos 
do dia 27 de Maio de 1977 
até por parte de pessoas 
que não estiveram ligadas a 
tais acontecimentos”. 
O que se quer dizer com a 
expressão “aproveitamen-
to”? Fazer uma declaração 
como a que fez o Bloco 
Democrático, um partido 
político legalmente consti-
tuído, organizar uma ma-
nifestação ou vigília pací-
fica em memória dos que 
foram barbaramente as-
sassinados neste dia e nos 
subsequentes, publicar um 
livro versando assuntos 
relacionados com os trági-
cos acontecimentos de 27 
de Maio considera-se isso 
aproveitamento?
Sinceramente, não consi-
go compreender como é 
que a direcção do MPLA 
ainda não se convenceu 
que a questão do 27 de 
Maio de 1977, pela sua 
gravidade e magnitu-
de, quer se queira quer 
não, é hoje uma ques-
tão transversal, que diz 
respeito não apenas 
ao próprio MPLA, en-
quanto instituição res-
ponsável pela tragédia 
que agora ousa minimizar, 
mas sim a todos angolanos, 
quer sejam elas pessoas 
singulares ou colectivas, as-
siste-lhes legitimidade para 
com as suas ideias contri-
buírem para a solução deste 
bicudo problema criado por 
um punhado de dirigentes 
perfeitamente identificá-
veis, cuja responsabilidade 
cimeira recai, sem sombra 
de dúvidas para o MPLA 
e, em última instância ao 
Estado angolano, por ele 
dirigido. Por isso, não pode 
agora o MPLA vir com este 
argumento falacioso de 
“aproveitamento”.

Diz também a mesma de-
claração que “com tal atitu-
de se exacerbam tais factos 
que estimulam o ódio e 
fomentam a divisão entre 
os angolanos”. Outra vez a 
mesma astúcia de sempre, 
esta mesma que antes tinha 
sido usada tendo como ban-
deira a palavra “FRACCIO-
NISMO” para depois legi-
timar o massacre. Quem, 
afinal, exacerba ódio e fo-

menta a divisão? 
Aquele que minimiza um 
acontecimento tão grave 
como é a tragédia de 27 de 
Maio de 1977, e que pen-
sa que um acontecimento 
desta gravidade e enverga-
dura se resolve com uma 
simples declaração difun-
dida até a exaustão pelos 
órgãos de difusão massiva 
que absolutamente contro-
los sem um pingo de pudor; 
que reprime jovens mani-
festantes, sendo dois deles 
desaparecidos até hoje, sem 
que as famílias saibam onde 

os mesmos se encontram; 
quem tem a responsabi-
lidade de proteger a vida 
humana cuja garantia está 
consagrada na constituição 
maioritariamente por si su-
fragada e nada faz para que 
os responsáveis pelo desa-
parecimento de tais vítimas 
sejam responsabilizados, ou 
os que se manifestam paci-
ficamente ao abrigo da lei e 
são reprimidos, os que ape-
lam constantemente ao di-
álogo por meio de cartas e 
livros ou declarações? Haja 
pelo menos um pouco de 
rigor, caros senhores!
Para justificar a matança de 
milhares e milhares de an-
golanos cujo número certo 
eu desconheço, o MPLA, 
diz ainda na referida decla-
ração, como sempre, “que 
houve excesso de zelo 
por parte dos seus princi-
pais agentes”. Mais outra 
ambiguidade e até falta de 

rigor, mesmo com a 
quantidade industrial 
de jovens “pensantes” 
que possui. 
Salvo opinião diferente 
dos experts do MPLA, 
entendo que a palavra 
“excesso”, significa aqui-
lo que excede, ou seja, 
o que está para além do 
que é devido, o que, por-
tanto, está a mais. Ora, se 
essa asserção for verda-
deira, então, aqui a pala-
vra excesso na visão dos 
dirigentes do MPLA que 
aplaudiram e parece que 
ainda continuam a aplaudir 

o que se fez nos aconteci-
mentos do dia 27 de Maio 
de 1977 é tão-somente isto:
Foi perfeitamente normal 
terem sido mortas pessoas 
(cujo número não interessa 
determinar) das mais varia-
das maneiras e com todo o 
requinte de crueldade que, 
eu Michel Francisco, pre-
senciei ali no Campo de 
Kalunda no Moxico, sem 
qualquer espécie de julga-
mento, só que o número é 
que foi exagerado, ou seja, 
deviam sim senhor matar 
os fraccionistas, só que ma-

tou-se um pouco a mais, daí 
os excessos. 
Francamente! 
Um partido que diz defen-
der a vida humana, a liber-
dade e a justiça, defende 
aqui a carnificina.
Não vou comentar o resto 
que a referida declaração 
contém, cabendo a opinião 
pública, fundamentalmente 
os que têm ainda um pouco 
de dignidade, e que certa-
mente ainda existe na nos-
sa terra muita gente, pese 
hoje a dignidade ter sido, 
por muitos, atirada a sarje-
ta por causa dos cargos que 
permitem (argumentam) o 
“pão das crianças.” Mas é só 
mesmo o pão das crianças?
Se em Portugal onde os mi-
lionários deste país estão a 
investir rios de dinheiro que 
conseguiram não sei como, 
está sob resgate, então, 
meus senhores, me descul-
pem… Porque, se para um 
assunto tão grave como é o 
do 27 de Maio, quem dirige 
o Estado, que em princípio 
deveria ser uma pessoa 
séria e, acima de tudo, sen-
sível, minimiza a questão 
a ponto de pensar que um 
problema desta magnitude 
se resolve com uma sim-
ples declaração, desprezan-
do e se opondo a qualquer 
tipo de iniciativa que vise 
solucionar a questão du-
radouramente, parece que 
em Angola estamos a beira 
do resgate da Troika euro-
peia, não por défice finan-
ceiro, porque até parece, 
que os nossos milionários 
da corupção, têm kumbú 
a mais, a ponto de estarem 
a enterra-lo na Mukueba a 
môko môko (como dizem 
os kiokos) e estes aplau-
dem, mesmo com a miséria 
a dar nos ossos da maioria 
dos descamisados, mas por 
défice de sensibilidade e 
democraticidade de quem 
nos governa, a procissão 
da vergonha continua. Haja 
coração!
Luanda 29 de Maio de 1977
*Sobrevivente da Tragédia 
de 27 de Maio 

TExTO DE MIChEL FRANCISCO*

ELES TÊM FALTA DE hUMILDADE E MEMÓRIA 

T

REACÇÃO DE Um SOBREVIVEnTE 
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carreira de 
Sívio Burity 
“ao serviço 
do seu país”, 
um país que 
não é An-
gola, mas 

um misterioso território 
independente que só ele 
conhece, é o retrato exacto 
daquilo que a corrupção é 
em Angola. 
Variadíssimas vezes de-
nunciado por pessoas de di-
ferentes quadrantes como 
protagonista de actos e 
tomadas de atitude imo-
rais, ilegais, e por demais 
incompatíveis com as suas 
funções e responsabilida-
des, Burity sempre conse-
guiu dar a volta por cima às 
acusações de que era alvo 
e mesmo agora, quando 
foi exonerado da chefia das 
alfândegas, foi isso mesmo 
que aconteceu.  
O F8, sobretudo na pessoa 
do seu director, William 
Tonet, sabe do que está a 
tratar, uma vez que, quando 
teve a oportunidade de con-
firmar algumas denúncias 
do que se estava a passar 
na Alfândega e revelar até 
que ponto nessa instituição 
de Estado, entre as mais 
importantes do país, reina-
vam assiduamente práticas 
do desvio de fundos, de 
corrupção activa, passiva e 
peculato, foi, como já neste 
espaço relatámos, levado à 
barra do tribunal para ser 
julgado e condenado a pa-
gar uma indemnização de 
USD 100 mil dólares, solici-
tada, entre outras pessoas, 
pelo próprio Sílvio Burity, 
alegando não serem verda-
deiras as denúncias. 
Claro está que a sentença 
terá sido encomendada e 
pronunciada em favor dos 
interesses superiores de 
um partido e seus interes-
ses difusos, pelo juiz Ma-

nuel da Silva “Manico”, que, 
sem a mais pequena réstia 
de bom senso, imparciali-
dade, sentido de justiça e o 
que se pede de  vergonha 
concedeu uma sentença 
adesão, mesmo tendo tudo 
ficado provado.
Passou o tempo e, num arti-
go publicado numa das nos-
sas últimas edições, depois 
de termos feito alusão ao 
facto de ter sido a sua pró-
pria mulher a revelar a dada 
altura até que ponto esse di-
rigente podia ir na perfídia 
para levar avante os seus 
intentos, os seus alicerces 
tremeram, mas o dirigente 
não caiu.
Recentemente, porém, a 
situação agravou-se quan-

do uma carta de queixa foi 
enviada ao Presidente da 
República e ao ministro das 
Finanças de Angola, que 
não se deve confundir com 
república das bananas por 
um grupo de quadros su-
periores e não só das Alfân-
degas, que, atempadamente 
pensavam eles, avisavam os 
seus superiores hierárqui-
cos do que se estava a pas-
sar nos serviços alfandegá-
rios, sobretudo no porto de 
Luanda e demais fronteiras.
Foi como se não tivessem 
avisado, pois o superior 
JES, indirectamente, estava 
na jogada por intermédio 
do seu filho Zenú, segundo 
relatam as fontes que nos 
informaram sobre este caso 

da Bromangol.
Entre parênteses, digamos 
desde já que até hoje não se 
sabe com exactidão quem 
são os donos da Broman-
gol. Mas o rumor diz que 
José Filomeno dos Santos, 
“Zenu”, é apontado como 
um dos sócios predominan-
tes da empresa, em asso-
ciação com o inefável Sívio 
Burity. 
Anotemos.
Voltando, porém, ao nos-
so tema, verdade é que na 
missiva dos trabalhadores 
alfandegários podemos ler 
um apanhado de todas as 
denúncias das trafulhices 
feitas antes, trata-se, portan-
to, de uma confirmação do 
que já se sabia, sugerindo 

pela ocasião e com firme-
za, que a Inspecção Geral 
do Trabalho ou o MAPESS 
se decidissem a fazer uma 
auditoria para ver in loco 
o abuso de poder do Sílvio 
Burity e fazer um relatório a 
quem de direito, que nestas 
ocasiões nunca se sabe bem 
quem é!... Nada se passou!
A páginas tantas, in quieto, 
os trabalhadores denun-
cioates vão mais longe, ao 
assegurar que «é tempo 
de este cidadão ir embora, 
mesmo sabendo nós que o 
mesmo é facilitador de ne-
gócios escuros que entram 
e saem do Pais (Entrada 
de Drogas e mercadorias, 
Saída de Capitais de forma 
clandestina). O país precisa 
de quadros capazes de levar 
o país a bom porto e não 
dizimá-lo e/ou reduzi-lo a 
pó”, denunciaram.
Recorde-se ainda ter Silvio 
Burity assumido publica-
mente que ganhava entre 
100 a 200.000 USD men-
salmente. De onde sai esse 
dinheiro todo? Quem lho 
dá? É lícito? Quanto ganha 
o Presidente da República 
e o ministro das Finanças, 
se o vosso subordinado as-
sumiu perante o juiz que 
ganha 100.000.00 (cem mil 
dólares )?»

A “voltA por cimA” 
de Burity grAçAs 
Aos dólAres
Neste lance de exoneração 
para cima de Sílvio Burity, o 
que desencadeou terá sido 
o papel da estranha empre-
sa Bromangol, de inspecção 
de produtos alimentares, 
com todas as suas derrapa-
gens e atropelamentos das 
leis. 
O sentimento de culpabi-
lidade dos mais altos diri-
gentes das instituições sob 
égide de Burity reflecte-se 
no nervosismo dos mesmo 

A CORRUPçãO 
EM ANGOLA  NO SEU MELhOR

QUEm é ACUSADO DE ROUBO é pROmOVIDO

A
TExTO DE WILLIAM TONET E ARLINDO SANTANA*
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e no esbanjamento de di-
nheiro, tirado ele também 
dos cofres do Estado, para 
defesa dos seus chefes em 
tribunal.
Dizer que ao serviço da 
Alfândega Nacional oficia 
uma enorme brigada de 
mais de 20 (vinte) juristas 
e advogados, parece denun-
ciar que trabalho não falta 
no que toca a diferendos 
e makas de toda a espécie, 
mas como porta de fuga de 
dinheiro dos cofres públi-
cos, são sempre recrutados 
os serviços de advogados 
de fora, inclusive estrangei-
ros.
O resultado, como se vê sai 
exactamente ao contrário 
do que estava programado 
por esses auto-servidores 
dos seus Estados, de alma e 
de finanças.      
Se formos ao fundo da 

questão, vemos primeiro 
que a demissão de Buri-
ty, formalmente ordenada 
pelo novo ministro das Fi-
nanças, Armando Manuel, 
foi, segundo fonte de F8, 
“decidida” pelo Presidente, 
José Eduardo dos Santos 
(JES) por estar intimamen-
te relacionada com o cha-
mado “caso Bromangol”. 
Isso parece estar provado
Esta instituição privada foi 

criada em condições con-
sideradas opacas em fins de 
2012, tendo-lhe sido atribu-
ída a faculdade de efectuar, 
a título obrigatório, análises 
bromatológicas a todos os 
produtos alimentares im-
portados por Angola.
Sem delongas, verificaram-
-se exageros nos custos 
das análises efectuadas 
pela empresa, assim como 
se lamentava a lentidão da 

entrega dos resultados aos 
importadores das mercado-
rias, que espontaneamente, 
se lançaram em campanhas 
de protestos muito contun-
dentes. Armou-se uma fren-
te de protesto alargada num 
clima de descontentamento 
geral, pois eram os próprios 
consumidores as principais 
vítimas do agravamento 
causado aos preços pelas 

práticas da Broman-

gol.
Perante esta situação de 
protestos dos importadores, 
secundados por manifesta-
ções de descontentamento 
de distribuidores e do públi-
co consumidor o que é que 
aconteceu? - estamos em 
Angola -, o Serviço Nacional 
das Alfândegas correu ao 
socorro da Bromangol “com 
uma campanha de impren-
sa, inspirada em métodos de 
agitação considerados insi-
diosos”.
Dá vontade de meter toda 
essa gente na cadeia, mas 
não é possível, pois em An-
gola, quem vegeta as cadeias 
são os inocentes, acusados 
injustamente.
Entretanto, sabe-se que 
existe uma instituição pú-
blica com o mesmo fim, o 
Laboratório Central Agro 
Alimentar, dependente do 
Ministério da Agricultura, 
habilitado a realizar análises 
bromatológicas a preços 
aceitáveis. Brincadeira! Não 
tutelada pelas Finanças, foi, 
num primeiro tempo, en-
viada às favas. A Bromangol 
do filhote e amigo estava ali 
para as encomendas.
Só que, agora, neste exer-
cício para apagar o calor 
insuportável do desconten-
tamento geral, o novo mi-
nistro das Finanças pôs tam-
bém termo ao monopólio da 
Bromangol. Mas, faz calma, 
não te precipites…
Na preocupação superior de 
poupar Sílvio Burity - e te-
mos aqui com certeza uma 
das chaves das denúncias 
de corrupção em Angola - 
explica-se o facto de ele ter 
sido automaticamente no-
meado Director Nacional 
do Património, um depar-
tamento do Ministério das 
Finanças, que tem sob sua 
alçada os imóveis do Estado, 
no país e no estrangeiro, o 
parque automóvel, etc – o 
que de certeza alimentará 
com sucesso a sua bulimia 
por dinheiro, riqueza acu-
mulada e negócios sujos.
E JES, tem agora mais uma 
batata quente, pois acolhe 
mais uma vez, alguém que 
todos contestam. Assim 
terá de fazer alguma coisa, 
para que não digam estar, 
ele por trás de tudo isso. 
Como se diz estar provado, 
ficamos por aqui e está tudo 
explicado!
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e m p r e s a 
S o n a n g o l 
( e m p r e s a 
do Estado/
regime) vai 
c o m p r a r 
parte da 

participação que a Nazaki, 
sociedade do vice-presi-
dente da República e ex-
-presidente da petrolífera, 
Manuel Vicente, e de ou-
tros altos dirigentes, tem 
num bloco de exploração 
de petróleo.
A notícia foi dada pela 
agência Bloomberg, que 
consultou o decreto que 
autoriza a operação, data-
do de 28 de Fevereiro, sen-
do que a compra de 15% do 
bloco 21-09 será feita pela 
Sonangol Pesquisa e Pro-
dução, subsidiária do gru-

po Sonangol.
A Nazaki Oil & Gaz é de-
tida, em partes iguais, para 
além de Manuel Vicente, 
por Manuel Vieira Hélder 
Dias Júnior  “Kopelipa”, 
ministro de Estado da 
Casa Militar do Presidente 
José Eduardo dos Santos, 
e pelo general Leopoldino 
Fragoso do Nascimento, 
consultor de “Kopelipa”.  
A transacção dará à Sonan-
gol 35% do bloco. A maior 
quota pertence à Cobalt 
International Energy, com 
40%. A Nazaki conserva-
rá 15% e os restantes 10% 
são da Alper Oil Ltda, uma 
empresa em que, segundo 
o site Maka Angola, diri-
gido pelo activista Rafael 
Marques, Manuel Vicente 
também tem interesses 

através de terceiros.
O vice-presidente de An-
gola, que  foi até ao ano 
passado presidente da So-
nangol, confirmou a sua 
participação na Nazaki 
numa entrevista ao “Finan-
cial Times”, em 2012.
A compra de metade da 
participação da Nazaki no 
bloco 21-09 deverá contri-
buir para que a Sonangol 
alcance a meta de produ-
ção de dois milhões de 
barris por dia até 2017, um 
crescimento de mais de 
10%.
A operação no bloco é 
assegurada pela Cobalt 
International Energy, que 
em Março anunciou que 
os testes tinham sido “ex-
cepcionais” e que a pro-
dução devia arrancar em 

2016.
A Cobalt, com sede em 
Houston, EUA, é, segundo 
a Bloomberg, detida, en-
tre outros, pelo Goldman 
Sachs, First Reserve, Ri-
verstone Holdings, Carlyle 
Group e KERN Partners. 
As ligações da Nazaki a 
dirigentes angolanos mo-
tivaram uma investigação 
do Departamento de Justi-
ça dos EUA e da US Secu-
rites and Exchange Comis-
sion à Cobalt, em 2011.
A Bloomberg noticiou 
também que existe ou-
tro decreto que autoriza 
a compra de 15% do bloco 
15-06 à Total SA, mostran-
do que a Sonangol está a 
dar corpo à estratégia de 
investir mais de oito mil 
milhões de dólares na ex-

ploração de petróleo na 
próxima década.
Recorde-se que a Global 
Witness revelou o ano 
passado que accionistas de 
uma empresa autorizada a 
concorrer à exploração de 
petróleo em Angola têm o 
mesmo nome de altos res-
ponsáveis do Estado ango-
lano, incluindo o de Ma-
nuel Vicente, um homem 
(ainda) da confiança do 
Presidente da República.
De acordo com a Global 
Witness, os registos da 
Sociedade de Hidrocarbo-
netos de Angola (SHA), 
publicados no Diário da 
República, nomearam Ma-
nuel Domingos Vicente, 
nome do presidente da So-
nangol na altura, como um 
dos accionistas da SHA 

UMA MãO LAVA A OUTRA 
E AS DUAS LAVAM O PETRÓLEO

A
TExTO DE ORLANDO CASTRO



FOLHA8  01 DEJUNHO DE2013 DESTAQUE \\ 13

em Agosto de 2008, bem 
como Manuel Vieira Hél-
der Dias Júnior “Kopelipa”.
A Sonangol é a companhia 
criada pelas autoridades 
angolanas que atribui as 
licenças de exploração de 
petróleo, pelo que a pre-
sença do seu presidente 
na estrutura accionista da 
SHA, pode significar “abu-
so de poder”, afirmou na 
altura Diarmid O’Sullivan, 
um dos activistas da Glo-
bal Witness.
“Não podemos provar mas 
seria uma coincidência 
muito improvável ter dois 
grupos de pessoas com os 
mesmos nomes, ambos 
envolvidos no sector do 
petróleo, um de dirigentes 
governamentais e outro de 
investidores privados, sem 
qualquer ligação”, vincou 

O’Sullivan, acrescentando 
uma expressão popular 

inglesa que diz que “quem 
anda como um pato e fala 

como um pato, então pro-
vavelmente é mesmo um 

pato”.
Recorde-se que o De-
partamento de Estado 
norte-americano refe-
riu, no seu relatório de 
2008, que é comum diri-
gentes angolanos possu-
írem participações em 
empresas que realizam 
negócios com os seus 
ministérios.
Também a Human Ri-
ghts Watch (HRW) 
exigiu ao Governo de 
Angola que explique 
onde estão os 25 mil mi-
lhões de euros em falta 
nos cofres do Estado, 
relacionados com a pe-
trolífera do regime, a 
Sonangol.
A organização de defesa 
dos direitos humanos 

escreveu que, apesar de 
o Governo de Luanda se 
ter comprometido a “au-
mentar a transparência 
das receitas do petróleo” 
e a “fazer uma auditoria à 
companhia petrolífera es-
tatal”, o “desaparecimento 
de 25 mil milhões de euros 
levanta questões sérias 
sobre os seus esforços e 
sublinha a necessidade de 
responsabilizar o poder 
público”.
Relembre-se também que 
o relatório da quinta ins-
pecção do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) 
a Angola indicou que exis-
tem fundos estatais gastos 
ou transferidos entre 2007 
e 2010 que não foram ins-
critos no orçamento.
O FMI conclui que as re-
centes acções do Ministé-
rio das Finanças angolano 
para monitorizar mais de 
perto a Sonangol, após a 
reforma legal de 2010, re-
sultaram na descoberta 
de fluxos financeiros para 
contas estrangeiras acima 
dos valores que podem 
ser justificados pelas auto-
ridades, no volume global 
de 7,1 mil milhões de dóla-
res.
Uma das explicações que 
o FMI aponta para tal 
disparidade é a possibili-
dade de a Sonangol estar 
a “ocultar os fundos que 
recebe”. 
A Human Rights Watch 
já tinha identificado uma 
discrepância anterior se-
melhante nos fundos ango-
lanos - quatro mil milhões 
de dólares de receitas pe-
trolíferas que “desapare-
ceram” entre 1997 e 2002 
-,  levantando suspeitas de 
“má gestão e corrupção”.
A ser verdade que Manuel 
Vicente, que até há bem 
pouco tempo era uma das 
figuras mais poderosas do 
regime, está a ser posto 
na prateleira por Eduardo 
dos Santos, talvez um dia 
destes as comadres se zan-
guem mesmo e as verda-
des se tornem públicas.
Despiciendo  não é o facto 
de Eduardo dos Santos ter 
colocado a mandar no Fun-
do Soberano do Petróleo o 
seu filho, Zenu dos Santos, 
situação que torna Manuel 
Vicente numa figura deco-
rativa.
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d i r e c t o r a 
do Instituto 
Nacional de 
Luta con-
tra o SIDA 
(INLS), Dul-
celina Serra-

no, manifestou em Luanda 
a sua preocupação com a 
subestimação de informa-
ção sobre o real número 
de mortes causadas pelo 
VIH/SIDA no nosso país.
Em declarações à agência 
Lusa, Dulcelina Serrano, 
que falava à margem das II 
Jornadas Científicas sobre 
o VIH/SIDA, organizada 
pelo INLS, disse que anual-
mente são registadas uma 
média de 1500 a 2000 mor-
tes. Segundo disse,  “há um 
sub-registo de óbitos, por-
que geralmente nos atesta-
dos de óbito não é atestada 
a causa real da morte”.
“A informação é subesti-
mada porque há aqueles 
que não estão identifica-
dos como pessoas sero-

positivas e que falecem, 
mas estes óbitos não estão 
registados, não chegam ao 
nosso conhecimento”, re-
feriu Dulcelina Serrano.
“O que me preocupa hoje 
é registar que ainda há um 
grande número de pessoas 
que é identificada já num 
estado de Sida. Isso leva-
-nos a crer que ainda há a 
ocorrência de óbitos nas 
comunidades e mesmo 
no hospital sem a identi-
ficação real da causa, sem 
associação da doença à 
infeção por VIH/SIDA”, 
realçou.
Na sua intervenção, a di-
rectora do INLS sublinhou 
que, apesar do registo de 
melhorias na expectativa 
de vida das pessoas infec-
tadas, a redução de novas 
infecções ainda não atin-
giu o nível desejado pelas 
autoridades sanitárias, 
bem como a redução do 
número de óbitos.
Dulcelina Serrano disse 

NúMERO REAL DE MORTES 
PELA SIDA é SUbESTIMADO

A
que Angola continua a 
manter estável o seu nível 
de epidemia desde 2005, 
com uma taxa de preva-
lência média de dois por 
cento. “Porém, a prevalên-
cia varia ao longo do país. 
Cerca de 11 províncias têm 
prevalência acima da mé-
dia nacional, entre os três e 
cinco por cento”, disse.
Entre as 11 províncias, ci-
tou as regiões fronteiri-
ças e as de maiores rotas 

TExTO DE OSWALDO CATENGUE

ESPERANçA DE CURA GANHA ALENTO
Investigadores norte-americanos conseguiram descrever pela primeira vez a estrutura química do capsídio do vírus VIH o que permitirá 
explorar novas terapias para o tratamento da Sida, afirma a revista Nature.
O estudo, feito por especialistas da Universidade de Pittsburgh (EUA), informou que durante muito tempo os cientistas tiveram dificuldade 
em decifrar o capsídio do VIH, a estrutura da proteína que contém o material genético do vírus e que é fundamental para a sua virulência, 
pelo que estes avanços ajudarão a desenvolver novos medicamentos.
“O capsídio é muito importante e conhecer a sua estrutura em detalhe pode-nos levar a criar novos medicamentos que ajudam a tratar e 
prevenir a infecção”, disse Paijun Zhang, professora associada do Departamento de Biologia Estrutural, da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Pittsburgh.
“A nossa abordagem tem a possibilidade de ser uma alternativa poderosa nas nossas terapias de VIH, que trabalham atacando certas enzi-
mas, mas a resistência às drogas é um grande desafio, devido ao alto nível de mutação do vírus”, acrescentou.
Ao descrever o capsídio, os cientistas mostraram que não é uniforme e assimétrico, de modo que é difícil conhecer o número exacto das 
proteínas que contém.
Para decifrar o capsídio, os investigadores usaram um microscópio com uma resolução alta e em seguida analisaram os dados em compu-
tadores potentes.
De acordo com Paijun  Zhang, o capsídio é muito sensível à mutação, de forma que tentar alterar a sua operação vai ajudar a desenvolver 
novos tratamentos contra esta doença que afecta milhões de pessoas.
“O capsídio deve permanecer intacto para proteger o genoma do VIH ao entrar na célula humana, mas, uma vez lá dentro, tem que desafa-
zer-se para libertar o seu conteúdo para que o vírus possa reproduzir-se”, concluiu.

viárias, nomeadamente 
Huambo, Bié e Benguela, 
pelas suas características 
comerciais.
Dos cerca de 270 mil 
casos registados, as mu-
lheres continuam a ser 
as mais acometidas pela 
infecção, com mais de 
60 por cento do total de 
casos. A faixa etária mais 
afectada vai dos 25 aos 35 
anos, nas mulheres, e dos 
30 aos 35 anos, nos ho-
mens.
Encontram-se a receber 
tratamento com antirre-
trovirais cerca de 54 mil 
pessoas, disse Dulcelina 
Serrano, acrescentando 
que a prevenção da trans-
missão vertical (de mãe 
para filho) é um desafio 
no país.
“Das avaliações feitas 
em algumas unidades de 
saúde, a percentagem de 
transmissão é inferior a 
dois por cento. O nosso 
grande desafio é aumen-
tar a cobertura. À custa 
do estigma e da discrimi-
nação, as mulheres não 
aderem ao programa de 

prevenção da transmissão 
vertical, mesmo depois de 
identificadas positivas, a 
adesão é baixa, é inferior 
a 50 por cento”, lamentou.
As Jornadas Científicas 
sobre VIH/SIDA visam 
partilhar experiências in-
ternacionais, contando 
com a presença funda-
mentalmente de espe-
cialistas brasileiros, por-
tugueses, cubanos e dos 
Estados Unidos da Amé-
rica.
“Estamos a discutir os no-
vos avanços que se têm 
estado a realizar, quer as 
descoberta de uma va-
cina preventiva ou cura-
tiva, quer o surgimento 
de novos antirretrovirais 
ou a utilização de novos 
esquemas terapêuticos, 
mas também a partilhar 
o ponto da situação da 
epidemia no país e a ne-
cessidade de sermos mais 
responsáveis, principal-
mente os profissionais de 
saúde no atendimento e 
no tratamento das pesso-
as infectadas”, frisou Dul-
celina Serrano.
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ngola é, quer 
se quei-
ra ou não, 
um país de 
sortilégios 
nunca ante-
r iormente 

vistos ou imaginados. A 
Semba Comunicação, pro-
priedade do empresário 
José Eduardo Paulino dos 
Santos (não é mera coin-
cidência ser filho do presi-
dente Eduardo dos Santos) 
atravessou recentemente 
maus momentos financei-
ros.
Segundo o impoluto e ho-
norável  empresário que, 
como próprio diz, tudo 
tem feito para valorizar o 
país e os quadros locais, 
vários incumprimentos 
contratuais levaram a que 
a Semba acumulasse uma 
carrada de prejuízos. Foi 
isso que se passou com a 
impossibilidade da realiza-
ção da terceira edição do 
programa Angola Encanta 
e, mais recentemente, com 
a redução para metade do 
tempo de emissão do Ca-
nal 2 da TPA.
Mas, no meio da tormenta, 
eis que o empresário filho 
de presidente tropeça jun-
to ao cais do porto de Lu-
anda e, in loco, descobre 
à deriva e sem tripulação 
um cargueiro atolado de 
dólares que se prestava 
para zarpar em direcção às 
ocidentais praias lusitanas.
Com um inegável espírito 
empreendedor e com um 
raro sentido de oportuni-
dade, Coreon Du assume 
o comando do cargueiro 
e ruma a Lisboa para dar 
novo alento ao seu “sem-
bódromo” e, dessa forma, 
pôr as contas em dia. 
À sua espera, de braços 
abertos e com os guindas-

tes prontos para descarre-
gar os contentores de dóla-
res, estava a Media Capital 
que, pouco depois, emitia 
um comunicado dizendo 
que “a Semba Comuni-
cação em parceria com o 
grupo português “Até ao 
Fim do Mundo“ criou a 
Masemba, empresa de di-
reito português, que aca-
ba de adquirir à Progresa, 
empresa do Grupo Prisa 
(dona da portuguesa TVI), 
os títulos Lux, Lux Woman 
e Revista de Vinhos.”
Sendo todos bons mari-
nheiros com tradições 
centenárias na arte de bem 
cavalgar mares revoltos, a 
Masemba e as empresas 
do Grupo Media Capital, 
empresa participada maio-
ritariamente pelo Grupo 

há FARRA NO “SEMbÓDROMO” 
DA FAMíLIA SANTOS

A
TExTO ORLANDO CASTRO

Prisa em Portugal, reforça-
ram a sua “linha orientado-
ra” de “qualidade e  exce-
lência, que se orgulha dos 
resultados conquistados, 
reconhecidos em Angola e 
além fronteiras, e que  foi 
fundada em 2006 como 
uma agência de comunica-
ção dedicada a projetos de 
branding.”
Com a participação na 
aquisição destes três títu-
los, a Semba entra - como 
detentora de meios de 
comunicação social – na 
história moderna dos me-
dia e, ao mesmo tempo, no 
milagre da multiplicação 
de dólares ou, quiçá, na re-
definição emblemática da 
tese seguida pelo seu par-
tido, o MPLA, de que se a 
luta continua e a vitória é 

certa, os bons empresários 
vão de prejuízo em prejuí-
zo até ao lucro final. 
É claro que para dobrar o 
Cabo das Tormentas, o jo-
vem filho de presidente e 
irmão da mulher mais rica 
de África, conta com par-
ceiros lusos, como é o caso 
da “Até ao Fim do Mundo”, 
empresa fundada em Por-
tugal, em 1998, dedicada 
à criação e produção de 
conteúdos em várias áre-
as da comunicação, sejam 
elas quais forem, e na sede 
da qual funciona a sede da 
Masemba.
E para que não restem 
dúvidas, se é que alguém 
se atreve a ter dúvidas 
quanto à transparência e 
honorabilidade das acti-
vidades empresariais da 

família Santos, registe-se 
que a Masemba (com sede 
na Rua da Fraternidade 
Operária, Nº 4 em Carna-
xide) tem como actividade 
publicações editoriais, ou 
seja, “comunicação, con-
sultoria em comunicação e 
imagem, assessoria de co-
municação, comunicação 
social e marketing, produ-
ção audiovisual, multimé-
dia, cultura, produção ar-
tística e eventos culturais, 
importação e exportação e 
prestação de serviços nas 
áreas do objecto social e 
afins”.
A compra destas revistas 
representa a mais recente 
colaboração entre a produ-
tora portuguesa e a empre-
sa angolana, agora – como 
outras – instalada com ar-
mas e bagagens em Portu-
gal.
Em Angola, as duas empre-
sas têm vindo a trabalhar 
em conjunto desde 2007 
em projetos televisivos lo-
cais, nomeadamente a re-
formulação e rebranding da 
TPA2 e na TPA Internacio-
nal, canais públicos angola-
nos.
As intervenções surgiram 
após um convite endere-
çado pela Westside Invest-
ments. A consultora, da 
qual (pois claro!) Tchizé 
dos Santos é uma das res-
ponsáveis, tinha sido con-
vidada pelo Ministério da 
Comunicação Social de An-
gola para o desenvolvimen-
to de projectos para a TPA.
Para a Media Capital este 
acordo “é mais um im-
portante passo, no sen-
tido do estabelecimento 
de parcerias fortes para o 
desenvolvimento de  pro-
jetos que visem consolidar 
a sua estratégia de diver-
sificação de actividades e 
alargamento das linhas de 
negócio”.
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SÓ OS DITADORES 
FAzEM GUERRA AO POVO

ão basta ser 
membro do 
Governo ou 
de qualquer 
instituição 
pública ou 

privada para se ser bem 
educado. O nosso país está 
cheio de gente analfabeta 
que, contudo, é detentora 
de diplomas académicos 
ou de superiores patentes 
militares. Pena é que muita 
dessa gente seja analfabeta 
funcional. Ou seja, saiba ler 
e escrever mas não lê nem 
escreve.
E se é verdade que o pro-
cesso de alfabetização em 
Angola regista progressos 
significativos devido ao 
envolvimento efectivo do 
Estado e de várias organi-
zações da sociedade civil, 
não menos verdade é o fac-
to de a estrutura do regime 
estar cheia de pessoas que 
para contar até doze têm 
de se descalçar.
Está a ser feito um impor-
tante esforço para se aca-
bar com o analfabetismo, 
sobretudo entre os jovens. 
Pena é que não se faça 
uma reciclagem retroacti-
va para incluir muitos dos 
que, mesmo com diploma, 
estagnaram na mansidão 
lucrativa dos altos cargos 
públicos.
Os esforços que estão a ser 
feitos em prol da alfabeti-
zação foram, recentemen-
te, reconhecidos com a 
atribuição do prémio “Edu-
cando África” à Associação 
Angolana para a Educação 
de Adultos. 
Que país é este, em termos 
educacionais e de litera-
cia, em que um ministro  
(Kundi Paihama na cir-
cunstância) diz: “Durmo 
bem, como bem e o que 
restar no meu prato dou 
aos meus cães e não aos 
pobres”?
E acrescenta: Eu semanal-
mente mando um avião 
para as minhas fazendas 
buscar duas cabeças de 

gado; uma para mim e fi-
lhos e outra para os cães”.
O analfabetismo político 
e social (entre outros qua-
lificativos) é de tal ordem 

que o mesmo protagonista, 
também general, explica 
que o povo deve comer 
farelo porque “os porcos 
também comem e não 

morrem”.
Ao falar no acto central do 
51º aniversário do início da 
luta armada de libertação 
nacional, ainda por cima 

em representação do Pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos, Kundi Paihama 
disse que “é graças a este 
heroísmo que celebramos 
hoje o inicio da luta arma-
da de libertação nacional 
contra o regime colonial 
português e comemora-
mo-lo sob o lema “Honre-
mos a memória dos nossos 
heróis preservando a paz e 
democracia”.
De acordo com Kundi 
Paihama, que certamente 
merece a designação de 
ministro do farelo, foi a 
partir da inspiração e cora-
gem e determinação desta 
acção que se considerou 
que a via armada era a úni-
ca solução para derrubar 
o regime colonial, genera-
lizando-se aos poucos em 
todo o território nacional, 
gerando um amplo movi-
mento de libertação nacio-
nal.
Provavelmente foi a partir 
dessa inspiração, bem sa-
lientada pelo ministro, que 
o MPLA também resolveu 
matar milhares e milhares 
de outros angolanos no 27 
de Maio.
Não estará na altura de re-
ciclar, de voltar a ensinar 
o básico, de reduzir o ín-
dice de analfabetismo, de 
alguém que, discursando 
em Agosto do ano passa-
do no Estádio Nacional de 
Ombaka (Benguela), disse 
que os que lutarem contra 
o MPLA e contra José Edu-
ardo dos Santos “vão ser 
varridos”?
E se Kundi Paihama o diz, 
foi mesmo ele quem o 
disse, trata-se de uma pro-
messa para levar até ao fim. 
De facto, o regime há mui-
to que começou – embora 
de forma mais subtil - a pôr 
a razão da força acima da 
força da razão, mostrando 
que só é possível haver 
paz e democracia no nosso 
país se tudo continuar na 
mesma.
Se, como todos sabemos, 

N
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se estivesse a falar de um 
Estado de Direito, seria 
criticável que o partido 
que nos governa desde 
11 de Novembro de 1975, 
que tem como seu líder 
carismático e presidente 
da República alguém que 
esteve no poder há 33 anos  
sem ter sido eleito, sentisse 
necessidade de usar diaria-
mente a intimidação vio-
lenta contra todos aqueles 
que pensam de forma dife-
rente. 
E porque o regime só re-
conhece a existências de 
dois heróis nacionais, um 
falecido (Agostinho Neto) 
e um bem vivo, Eduardo 
dos Santos, não admite que 
existam dúvidas, não aceita 
que a sua liberdade termi-
ne onde começa a do Povo. 
Vai daí, intimida, amea-
ça, espanca, rapta e mata 
quem tiver a veleidade de, 
mesmo sendo analfabeto 
com licenciatura conse-
guida na universidade da 
sobrevivência miserável, 
contrariar os peritos dos 

peritos que dominam o 
país.
Como dizia o bispo eméri-
to de Cabinda, Paulino Ma-
deca, “quando um político 
entra em conflito com o 
seu próprio povo, perde a 
sua credibilidade, torna-se 
um eterno ditador”. 
Por alguma razão Kundi 
Paihama, tal como os mui-
tos  “Bentos Bentos” do re-
gime, continua a pedir aos 
militantes do seu partido 
para que controlem “mili-
metricamente” todas as ac-
ções da oposição, para não 
serem “surpreendidos”.
Na senda do que tem feito 
ao longo dos anos, o MPLA 
acusa a Oposição de enve-
redar por “manifestações 
violentas e hostis, provo-
cando vítimas, inventando 
vítimas, incentivando a 
desobediência civil, greves 
e tumultos, provocando es-
quadras e agentes e patru-
lhas da polícia com pedras, 
garrafas e paus”.
Certamente graças ao ár-
duo trabalho de Kundi 

Paihama, o MPLA diz que 
tem em seu poder “infor-
mações secretas que apon-
tam que a UNITA e outros 
opositores estão prestes a 
levar a cabo um plano B”.
Plano que prevê, segundo 
os etílicos delírios dos di-
rigentes do país,  “uma in-
surreição a nível nacional, 
tipo Líbia, Egipto, Tunísia e 
Síria”, sendo as províncias 
de Luanda, Huambo, Huíla, 
Benguela e Uíge as visadas.
Sempre que no horizonte 
se vislumbra, mesmo que 
seja uma hipótese remota, 
a possibilidade de alguma 
mudança,  o regime dos 
ilustres letrados dá logo si-
nais preocupantes quanto 
ao medo de perder as be-
nesses do poder.
Para além do domínio 
(quase) total dos meios 
mediáticos, tanto nacio-
nais como estrangeiros, o 
regime (mesmo que con-
tra a vontade de muito boa 
gente pensante do MPLA) 
aposta forte numa estraté-
gia que tem dado bons re-

sultados. Isto é, no clima de 
terror e de intimidação.
Aliás, um dia destes vamos 
ver por aí Kundi Paihama 
afirmar que todos aqueles 
que têm, tiveram, ou pen-
sam ter qualquer tentação 
de crítica ao regime serão 
considerados terroristas 
que, é claro, devem “ser 
varridos”. Ao que parece, 
pelo menos o esboço dessa 
“ordem de serviço” já foi 
lida no Ministério da Co-
municação Social.
E, na ausência de melhor 
motivo para aniquilar os 
adversários que, segundo 
o regime, são isso sim ini-
migos, há sempre a possi-
bilidade de acusar o Folha 
8 ou a Rádio Despertar de 
incitamento à sublevação, 
à violência e, já agora, à 
substituição de dirigentes 
analfabetos… mesmo que 
tenham o diploma ao lado 
da foto do Presidente ou 
junto à pistola guardada na 
secretária.
Tal como mandam os ma-
nuais, o MPLA (nem todo, 

como é óbvio) começa a su-
bir o dramatismo para jus-
tificar a razoabilidade das 
medidas que visam, numa 
primeira fase, calar (se pos-
sível de forma definitiva) 
todos os que – embora se-
jam ainda poucos – querem 
dar voz a quem a não tem.
Além disso, nos areópagos 
internacionais o regime vai 
deixando a mensagem de 
que ainda existem por todo 
o país, embora em estado 
de hibernação, bandos ar-
mados (provavelmente uns 
com armas e outros com 
ideias) que precisam de ser 
neutralizados.
Aliás, como também dizem 
os manuais marxistas que 
alguns teimam em manter 
em cima das secretárias, 
se for preciso os especialis-
tas sabem como armar uns 
tantos dos seus “paihamas” 
para criar a confusão mais 
útil. E, como também todos 
sabemos, em caso de dúvi-
da as culpas são sempre da 
Oposição e dos jornalistas 
que não são assalariados do 
regime.
Nos anais da nossa (supos-
ta) democracia figura uma 
entrevista à LAC - Luanda 
Antena Comercial, no dia 
12 de Fevereiro de 2008, 
quando Kundi Paihama, 
então ministro da Defesa, 
levantou a suspeita de que 
a UNITA mantinha armas 
escondidas e que alguns 
dos seus dirigentes tinham 
o objectivo de voltar à 
guerra.
Kundi Paihama, ao seu me-
lhor estilo, esclareceu, con-
tudo, que os antigos mi-
litares do MPLA, “se têm 
armas”, não é para “fazer 
mal a ninguém” mas sim 
“para ir à caça”. 
Quanto aos antigos mili-
tares da UNITA, Kundi 
Paihama disse que a con-
versa era outra e lembrou 
que mais cedo ou mais tar-
de seria preciso falar sobre 
este assunto. Na entrevista 
à LAC disse textualmente: 
“Ainda hoje se está a des-
cobrir esconderijos de ar-
mas”.
Até hoje ainda estão por 
descobrir todos esses ar-
senais, o que nos leva a 
concluir que ainda estarão 
em parte incerta. Se calhar 
estão alojados nos compu-
tadores do pessoal do F8 e 
da Rádio Despertar…



FOLHA8  01 DEJUNHO DE201318 // pOLÍTICA

s angolanos 
cumpriram, 
desde 2002,  
e s c r u p u -
losamente 
o que lhes 
foi pedido 

por Eduardo dos Santos. 
Trabalharam mais e falar-
am menos. Resultado? Os 
poucos de sempre têm 
cada vez mais  milhões e 
milhões têm pouco ou… 
nada.
No dia 3 de Outubro de 
2008, seis anos depois dos 
Acordos da Paz, o presi-
dente José Eduardo dos 
Santos pediu aos 33 minis-
tros do seu governo então 
formado e que nesse dia 
tomaram posse, “mais tra-
balho e menos discursos”, 
lembrando-lhes o muito 
trabalho que o país exigia.
Num discurso sobre as 
metas do governo que 
chefia, José Eduardo dos 
Santos sublinhou o “mo-
mento de grande signifi-
cado político e histórico” 
que Angola vivia na altura, 
depois de o povo ter “sur-
preendido” o mundo (que 
não, obviamente, a máqui-
na do MPLA) nas eleições 
de 5 de Setembro desse 
ano pela forma “maciça, 
ordeira e responsável” 
como votou “no partido da 
sua preferência”.
Tendo o MPLA ficado 
com uma maioria qualifi-
cada no parlamento, com 
191 deputados em 220 pos-
síveis, Eduardo dos Santos 
apontou como questões 
essenciais combater a 
fome (ainda hoje mais de 
60% dos angolanos que 
passam fome) e a pobreza, 
e a construção de um 
milhão de casas na legis-
latura, referindo a primei-
ra como “prioridade de 
primeira linha” e, quanto 
à segunda, definiu-a como 
“objectivo ambicioso”, 
pelo que o melhor – disse 
- era começar a trabalhar, 
“quanto mais cedo mel-
hor”.
O presidente lembrou que 
os angolanos exprimiram 
nas urnas “o que queriam” 
ao escolherem o programa 
do MPLA, agradeceu aos 

anteriores membros do 
executivo, sublinhou que 
o Governo de Unidade e 
Reconciliação Nacional 
(GURN) terminou e apon-
tou como referência a 
“grande expectativa dos 
angolanos e da comuni-
dade internacional” que 
recaía sobre o novo elenco 
governamental de Luanda.
No imediato, Eduardo 
dos Santos colocou como 
prioridade para o novo 
governo a preparação do 
Plano Nacional e o Orça-
mento Geral do Estado, 
que deveria ser remetido 
à Assembleia Nacional 
até 31 de Outubro, para 
começar a ser executado a 
1 de Janeiro de 2009. Nada 
de novo. Uma cópia de 
princípios e ideias já vel-
has.
“Deverá ser criado des-
de já um clima propício 
para essa implementação, 
através de acções que 
sirvam para consolidar a 
paz, manter a estabilidade 
política e reforçar a de-
mocracia”, disse Eduardo 
dos Santos.
Colocou ainda na primeira 
linha das prioridades do 
executivo a estabilidade 
macro-económica e a cri-

ação de condições para 
assegurar um crescimento 
económico sustentado, 
“com uma percentagem 
de dois dígitos em relação 
ao PIB” (Produto Interno 
Bruto), sendo esta a “am-
bição que deve mover o 
governo”.
A saúde, a educação e 
as reformas da Adminis-
tração Pública Central e 
Local, da Justiça e do Dire-
ito, bem como do “sistema 
de Defesa e Segurança” do 
país, foram ainda metas 
apontadas pelo Presidente 
aos 33 ministros que, dis-
seram, iam fazer em quatro 
anos muito do que não tin-
ham feito nos anteriores 33.
Na altura o primeiro-min-
istro, Paulo Kassoma, tam-
bém usou da palavra para 
terminar a cerimónia e, 
correspondendo ao repto 
do Presidente da Repúbli-
ca, limitou-se a dizer: 
“Mais trabalho e menos 
discursos”.
Quatro anos depois, numa 
altura em que só faltava 
esperar pela dimensão da 
fraude eleitoral, qual foi 
o balanço? Como estava 
o país real onde todos os 
dias, a todas as horas, a 
todos os minutos, há ango-

lanos que morrem de bar-
riga vazia?
Apesar do tal frase de 
“mais trabalho e menos 
discursos”, 45% das nos-
sas crianças sofrem de má 
nutrição crónica, uma em 
cada quatro (25%) morre 
antes de atingir os cinco 
anos de idade.
Chamado pela Embaixada 
em Portugal para mos-
trar como é sólida a nossa 
democracia, o analista 
Belarmino Van-Dúnem  
foi a Lisboa, em Abril do 
ano passado, dizer de sua 
justiça.
E análise foi de tal maneira 
acutilante e perene que, 
um ano depois, mantém 
toda a actualidade. Como 
esperado, o orador criticou 
a postura de alguns sec-
tores da sociedade portu-
guesa, particularmente de 
certa imprensa que – disse 
ele - “continua a denegrir 
a imagem de Angola, pelo 
facto de desconhecer a re-
alidade da nova Angola”.
Belarmino Van-Dúnem, 
talvez por estar em Portu-
gal, confundiu a beira da 
estrada com a estrada da 
Beira. Nada de mais natu-
ral. O que alguma (cada 
vez menos) imprensa faz 

não é denegrir a imagem 
de Angola, muito menos a 
dos angolanos, mas sim do 
regime que está no poder 
desde 1975 e cujo presi-
dente esteve no poder há 
32 anos sem nunca ter sido 
eleito. Sabemos que é um 
sinal paradigmático das 
democracias modernas, 
mas…
A não ser que, na tese de 
Belarmino Van-Dúnem,  
Angola seja o MPLA e 
o MPLA seja Angola, as 
críticas feitas ao regime 
não são para denegrir nem 
revelam, pelo contrário, 
desconhecimento da re-
alidade da nova Angola. É 
certo que todos sabemos 
que o regime prefere ser 
assassinado pelo elogio 
do que salvo pela crítica. 
Talvez por isso esteja, 
embora não queira saber, 
irremediavelmente conde-
nado.
Belarmino Van-Dúnem 
lamentou que “apesar da 
solidariedade de Angola 
em ajudar, por exemplo, a 
que bancos portugueses 
não declarem falência, certa 
imprensa desse país não se 
cansa de criticar Angola”.
Tem razão. Mas ficou e per-
maneceu uma dúvida: essa 

O
O QUE MAIS PODE O POVO FAzER?
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solidariedade é de Angola 
enquanto nação, ou apenas 
dos donos do país, das em-
presas do estado, que é o 
mesmo que dizer da família 
de Eduardo dos Santos?
Segundo  o analista políti-
co, “a maior parte da eq-
uiparação dos padrões de 
vida que se faz para Angola 
não é justa, pois, grande 
parte das comparações é fei-
ta com países cuja história 
recente é totalmente difer-
ente da de Angola”.
Por outras palavras, não se 
pode falar do facto de, ao 
contrário de Eduardo dos 
Santos, Cavaco Silva ter 
sido eleito e reeleito presi-
dente e – curiosamente – 
não ser nem de perto nem 
de longe o homem mais 
rico de Portugal.
É claro que muitas coisas 
boas foram e são feitas em 
Angola e, ao contrário do 
que diz Belarmino Van-
Dúnem, são noticiadas cá 
e lá. Convenientemente, 
é claro, esquece-se que 
só é notícia o homem que 
morde o cão, e não o con-
trário. Mas isso é querer 
demais.
No campo da consoli-
dação do que chamou Es-

tado de Direito, Belarmino 
Van-Dúnem  citou como 
ganhos dos últimos dez 
anos, a aprovação da actual 
Constituição da República, 
assim como as leis da pro-
bidade pública, património 
público, branqueamento de 
capitais ou o decreto presi-
dencial do investimento 
público.
Esqueceu-se que não são 
as leis que fazem os Esta-
dos de Direito, mas sim 
a sua prática diária. Não 
basta ter leis democráticas 
quando as práticas são di-
tatoriais.
Antes da nossa democ-
racia, a tal que segundo 
Eduardo dos Santos foi 
imposta, as outras democ-
racias diziam que para que 
existissem era preciso que 
o poder judicial fosse inde-
pendente, era preciso que 
o Povo soubesse quem el-
ege ou quem não elege.
É claro que esta coisa de 
ser uma democracia tão 
avançada causa, neces-
sariamente, engulhos aos 
sistemas políticos que se 
recusam a aprender com 
quem sabe mais, como 
é o nosso caso. Já lá vai o 
tempo em que o povo “vo-

tava” nos que lhe davam 
peixe podre, fuba podre, 
30 angolares e porrada se 
refilassem. Hoje vota em 
quem lhe dá um saco de 
fuba ou de farelo.
Pela nova “Constituição”, 
apresentada por Belarmino 
Van-Dúnem como uma 
obra-prima, o Presidente 
da República foi o “cabeça 
de lista” (ou seja o depu-
tado colocado no primeiro 
lugar da lista), eleito pelo 
do circulo nacional nas 
eleições para a Assembleia 
Nacional.
Não é uma eleição indi-

recta, feita pelo parlamen-
to (como acontece por 
exemplo na República da 
África do Sul), mas mais 
uma modernice da nossa 
exemplar democracia. 
Isto porque o presidente 
seria o primeiro deputado 
da lista do partido mais 
votado, mesmo que este 
tivesse apenas 25% dos 
votos expressos. Não foi 
nem nunca será o nosso 
caso. Dificilmente o MPLA 
alguma vez terá menos de 
80% dos votos.
Pela  “Constituição”, o 
Presidente de Angola no-

meia o Vice-Presidente, 
todos os juízes do Tribu-
nal Constitucional, todos 
os juízes do Tribunal Su-
premo, do Supremo Tribu-
nal Militar, todos os juízes 
do Tribunal de Contas, o 
Procurador-Geral da Re-
publica, o Chefe de Estado 
Maior das Forças Arma-
das, os Chefes do Estado 
Maior dos diversos ramos 
destas.
Quando Bokassa, Idi Amin 
ou Mobutu fizeram o mes-
mo foram rotulados de di-
tadores. Os tempos eram 
outros…
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A  PENEIRA COM A QUAL 
O REGIME TAPA O SOL ESTá 
CADA VEz MAIS ESbURACADA

s autorida-
des conti-
nuaram a 
suprimir a 
l iberdade 
de reunião 
em todo 

o país. As manifestações 
contra o governo come-
çaram em Março de 2011 
e prosseguiram em 2012 e 
ocorreram, principalmente, 
em Luanda, Benguela e Ca-
binda.
Assim como aconteceu em 
2011, a polícia não só deixou 
de intervir para impedir a 
violência contra os mani-
festantes pacíficos, como 
ainda teria usado força ex-
cessiva contra eles, alguns 
dos quais foram presos e 
detidos de modo arbitrário.
A polícia também empre-
gou excesso de força em 
situações de greves, como 
a realizada pelos Sindicatos 
dos Trabalhadores de Saú-
de de Cabinda, bem como 
numa manifestação dos 
veteranos de guerra das 
Forças Armadas Populares 
de Libertação de Angola 
(FAPLA) em Luanda. Nin-
guém foi responsabilizado 
pelo uso excessivo da força 
e pelas prisões arbitrárias 

durante as manifestações 
de 2011.
Em Março, meios de comu-
nicação estatais divulgaram 
ameaças aos manifestantes 
contrários ao governo, fei-
tas por um indivíduo que 
alegava representar um 
grupo anónimo que se di-
zia defensor da segurança, 
democracia e paz nacionais. 
No decorrer do ano, vários 
homens não identificados 
suspeitos de colaborarem 
com a polícia infiltraram-se 
em manifestações pacíficas 
e atacaram os manifestan-
tes.
No dia 22 de Maio, um 
grupo de pessoas que se 
reunia para organizar uma 
manifestação foi atacado e 
espancado por agressores 
não identificados no bairro 
Nelito Soares em Luanda. 
Também em Maio, organi-
zadores de protestos iden-
tificaram quatro indivíduos 
ligados à polícia que, segun-
do afirmaram os organiza-
dores, estariam envolvidos 
em ataques contra manifes-
tantes pacíficos. Apesar de 
as autoridades dizerem que 
as ameaças e os ataques 
transmitidos pela televisão 
estavam a ser investigados, 

ninguém foi responsabili-
zado por essas acções até o 
fim do ano.
A polícia de Cabinda usou 
cassetetes e canhões de 
água contra integrantes dos 
Sindicatos dos Trabalhado-
res de Saúde, que faziam 
um piquete diante do hos-
pital provincial entre 30 de 
Janeiro e 3 de Fevereiro. No 
dia 3 de Fevereiro, a polícia 
impediu o acesso dos gre-
vistas ao hospital; no dia se-
guinte, eles  transferiram-se 
para o escritório da União 
dos Sindicatos. A polícia es-
pancou os grevistas e usou 
canhões de água para dis-
persar a multidão, alegando 
que as pessoas realizavam 
um protesto ilegal nas pro-
ximidades de um edifício 
do governo. Dezassete 
mulheres e cinco homens 
foram detidos e soltos no 
mesmo dia.
O julgamento de 15 guardas 
presidenciais do Destaca-
mento Central de Protec-
ção e Segurança da Casa 
Militar da Presidência da 
República teve início no 
Tribunal Militar Regional 
de Luanda em 15 de Setem-
bro. Os guardas foram acu-
sados de “fazer exigências 

em grupo” com base no 
facto de eles terem assina-
do uma petição, no dia 11 
de Setembro, requerendo 
salários justos, contestando 
o processo de candidatu-
ra para os cargos iniciais e 
pedindo melhorias na as-
sistência social em caso de 
morte de um familiar.
A liberdade de expressão 
continuou a ser suprimida, 
sobretudo na imprensa. 
Ocorreram tentativas de 
impedir a publicação de 
jornais ou de artigos con-
siderados potencialmente 
contrários ao governo. Não 
houve qualquer desdobra-
mento com relação aos re-
cursos interpostos por Ar-
mando Chicoca e William 
Tonet, condenados, em 
2011, por difamação.
Em 12 de Março, cerca de 
15 policiais da Direcção Na-
cional de Investigação Cri-
minal (DNIC) entraram na 
Redacção do jornal Folha 8 
e confiscaram 20 computa-
dores. A acção relacionava-
-se com uma investigação 
sobre a publicação, em 30 
de Dezembro de 2011, de 
uma fotomontagem que 
satirizava o presidente, o 
vice-presidente e o chefe 

TExTO DE MULUkA-ANNE MITI*

da Casa Militar. Em Junho, 
sete funcionários do jornal 
foram interrogados pelo 
DNIC.
Pelo menos dois casos que 
se suspeita serem de de-
saparecimentos forçados 
foram registrados duran-
te o ano. António Alves 
Kamulingue e Isaías Se-
bastião Cassule desapare-
ceram, respectivamente, 
nos dias 27 e 29 de Maio. 
Eles estavam envolvidos 
com a organização de um 
protesto planeado para o 
dia 27 de Maio por vete-
ranos de guerra e por ex-
-guardas presidenciais para 
demandar o pagamento de 
pensões e salários que lhes 
eram devidos.
Dois integrantes da Comis-
são do Manifesto Jurídico 
Sociológico do Protecto-
rado da Lunda Tchokwe 
(CMJSP-Lunda), Mário 
Muamuene e Domingos 
Capenda, que permane-
ciam na penitenciária de 
Kakanda apesar de suas 
sentenças terem expirado 
em 9 de Outubro de 2011, 
foram libertados no dia 17 
de Janeiro de 2012.
Embora o Grupo de Tra-
balho da ONU sobre De-
tenções Arbitrárias tenha 
concluído as suas delibera-
ções em Novembro de 2011 
pedindo a libertação dos 
membros da Comissão de-
tidos entre 2009 e 2011, cin-
co deles – Sérgio Augusto, 
Sebastião Lumani, José 
Muteba, António Malende-
ca e Domingos Henrique 
Samujaia – permaneceram 
presos. No decorrer do 
ano, não foram registradas 
novas prisões de membros 
da Comissão.
Em 12 de Fevereiro, Eugé-
nio Mateus Sangoma Lo-
pes e Alberto Mulozen fo-
ram presos e acusados de 
crimes contra a segurança 
do Estado, depois de a polí-
cia de Lucapa supostamen-
te ter ido até às suas resi-
dências para dizer que eles 
deveriam apresentar-se na 
delegacia de polícia a fim 
de falar sobre a Comissão. 
De acordo com o mandado 
escrito do tribunal, eles fo-
ram condenados e senten-
ciados, em Junho, a 18 me-
ses de prisão por rebelião.
*Investigadora da Amnistia 
Internacional

A
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MPLA e o 
g o v e r n o 
mostraram, 
uma vez 
mais a sua 
aversão ao 
cumprimen-

to da Constituição e o res-
peito pela democracia, ao 
espancar selvaticamente, 
jovens manifestantes que, 
no 27 de Maio pretende-
ram realizar uma vigília. 
Os angolanos, perceberam 
mais uma vez e a comuni-
dade internacional, come-
ça a dar razão as vozes da 
sociedade civil e da oposi-
ção, quanto a Polícia Na-
cional está completamente 
partidarizada e cumpre or-
dens expressas do partido 
no poder. 
Quando se trata de mani-
festação do poder protege, 
o contrário, leva cães, ca-
nhões e porretes, para es-
pancar, prender e …matar...   
Ora o que se passou, no 27 
de Maio de 2013, não pas-
sava duma simples vigília, 
sem gritos, sem alarido, 
com jovens que se junta-
ram a ali ficaram juntos 
“quietinhos” como disse 
Samakuva. Tendo sido as-
sim, por que raio de razão 
foram eles violentamente 
reprimidos pela Polícia Na-
cional do MPLA? Os seus 
homens sem razão alguma 
a não ser a de obedecer a 
ordens superiores, disper-
saram com o uso da força 
os manifestantes, ferindo 
gravemente alguns deles.
“Uma simples vigília no dia 
27 foi brutalmente repri-
mida e desmantelada com 
meios que levavam a crer 
que se estava a viver um 
estado de sítio”, salientou 
o analista angolano Nelson 
Pestana. 
E nós, salientamos que o 
que se passou é a prova 
de que este regime nem 
sequer respeita os que 
pacificamente desejam 
rememorar os que mais 

que provavelmente tam-
bém morreram pelo 27 de 
Maio.
É verdade que a dita vigí-
lia foi convocada por uma 
organização  considerada 
proscrita, o Movimento 
Revolucionário, que, para 
assinalar o primeiro ano 
do desaparecimento de 
Alves Kamulingue e Isaí-
as Cassule com esta vigí-
lia rendiam uma póstuma 
homenagem aos dois ex-
-militares que, sem dei-
xar rasto, desapareceram 
quando tentavam organi-
zar uma manifestação de 
outros ex-combatentes, 
para exigir o pagamento 

de subsídios em atraso. 
Suspeita-se que as auto-
ridades policiais estejam 
envolvidas no caso, embo-
ra neguem, mesmo tendo 
a certeza como eles terão 
sido barbaramente assas-
sinados.
Vistas as coisas por este 
ângulo, estamos conver-
sados no que toca ao pa-
pel que exerce a nossa 
polícia, que de nacional 
muito pouco tem e que 
se comporta estritamente 
sob ordens de um único e 
sempre o mesmo partido. 
Ora é precisamente desse 
partido que queremos re-
tirar indicações do mani-

festo que fez publicar nes-
se mesmo dia e contém a 
confirmação do atavismo 
dramático que vai ser a 
principal razão do desapa-
recimento ou, pelo menos 
do secundário ou terciá-
rio papel, em termos de 
importância política que 
virá a desempenhar num 
futuro não muito distan-
te. E quanto a alegação de 
falta de autorização, a Po-
lícia Nacional mente des-
caradamente, quer por 
desconhecimento, quer 
por má fé, o que agrava 
a sua partidária e vergo-
nhosa actuação. Primeiro 
as manifestações, está na 

“constituição jessiana”, 
aprovada por maioria 
do MPLA e, segundo, a 
Polícia a nenhum jovem 
solicitou a cópia da carta 
enviada ao Governo de 
Luanda e que deu entrada 
atempadamente. Assim, 
uma vez mais, as mãos de 
sangue do regime conti-
nuam a actuar e têm nas 
suas masmorras vários 
jovens, acusados por um 
polícia, precisamente, o 
seu algoz, a inventar acu-
sações, que os cida  dãos 
já se habituaram da falta 
de seriedade de um órgão 
que deveria ser imparcial.  

INTOLERÂNCIA DO REGIME 
REPRIME MANIFESTAçãO  

O
TExTO DE ORLANDO CASTRO
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REFéM DOS GRANDES MONOPÓLIOS
lguns mo-
n o p ó l i o s 
económi -
cos insta-
lados em 
Benguela , 
poderão vir 

a ser questionados, se não 
houver uma política de in-
versão da batota e dos ba-
toteiros. 
Pese alguns destes, se-
rem liderados por figuras 
próximas do “Futungo de 
Belas”, a verdade é dos 
mesmos serem acusados 
como os principais suga-
dores do OGE de Benguela 
através do programa de 
investimentos públicos, 
cujas rubricas para os mais 
diferentes serviços foram 
desenhadas e engenhadas 
meticulosamente de forma 
“cabalística”.
Fontes do F8, apontam a 
Angolaca empresa prove-
niente da falida portugue-
sa Laca e ressuscitada por 
um alto general angolano 
e que em Benguela tem a 
testa o general Fernando 
Andrade, que é, apontado, 
também, como represen-
tante da Casa Militar.
A Angolaca presta servi-
ços desde terraplanagem 
asfaltagem, captação de 
água nos municípios do in-
terior, sinalização de estra-
das, jardinagem, etc, obras 
adjudicadas sem concurso 
público, tão pouco sem co-
nhecimento público, dos 
custos e a durabilidade da 
empreitada, contrariando 
a transparência pública.
O protagonismo da Ango-
laca num vasto mundo de 
negócios com destaque 
para as obras públicas tem 
colocado o general Fernan-
do Andrade numa espécie 
de governador “sombra”. 
Segundo as nossas fontes 
trabalhos como a sinaliza-
ção da cidade sem consul-
ta prévia da administração 
municipal de Benguela, 
tapa buracos e a requalifi-
cação considerada de

má concessão técnica da 
via que dá acesso ao aero-
porto 17 de Setembro tem 
colocado o também cha-
mado “governador Som-
bra” acima das autoridades 
municipais da província 
que nunca ousaram con-
trariar as suas decisões 
empresariais.
No negócio milionário do 
lixo estão as poderosas lu-
so-angolanas Vista e Am-
biáfrica que entraram em 
cena logo após o “derrube” 
de Dumilde Rangel, estan-
do mesmo a Vista rotulada 
como próxima de altas pa-
tentes das forças armadas, 
que operam, também no 
negócio pouco transpa-
rente “água para todos” 
nos municípios do interior.
A Ambiáfrica tem na re-
qualificação e manutenção 
dos jardins os seus ovos 
dourados numa engenha-
ria financeira aparente-
mente legal, onde é a única 
fonte de destino das suas 
receitas. Com o esquema 
ardilmente montado a re-
ferida empresa trouxe a 

Benguela jardineiros por-
tugueses, num gesto que 
mereceu repulsa social 
ante a brutal onda de de-
semprego que assola a re-
gião de Benguela.
A factura total da requa-
lificação dos jardins de 
Benguela e do Lobito estão 
nos segredos dos deuses, 
mas com o “rabo de fora” 
está o jardim da rotunda 
localizada junto ao contro-
lo do Lobito considerada a 
mais cara do mundo e or-
çada em 680 mil dólares, 
bem como os jardins que 
ladeiam a sede do Mpla e 
a colina saudade do Lobi-
to, orçadas ao Estado por 
500 mil dólares cada, nú-
meros que traduzem bem 
o negócio do “verde” da 
Ambiáfrica associado a re-
colha do lixo na cidade do 
Lobito.
A GB aparece também na 
lista, mas com o rótulo de 
ser o mais higiénico su-
gador, pelo tipo serviços 
que presta com auxílio de 
técnicos de Portugal, nas 
áreas de assessoria. Com 

um contrato avaliado em 
cerca de um milhão de 
dólares/ano a GB funciona 
como uma autêntica área 
do governo onde se
confunde com as activi-
dades das direcções das 
obras públicas e do gabi-
nete do Plano do executi-
vo de Benguela.
Os serviços prestados pela 
GB vão desde consultoria, 
formação de quadros, ela-
boração de projectos para 
obras públicas e ainda a 
gestão dos concursos pú-
blicos para as empresas de 
construção civil.
Especialistas no ramo de 
consultoria contactados 
pelo F8 defendem que a 
criação de um gabinete 
técnico na direcção pro-
vincial das obras públicas 
devidamente equipado, 
com o recrutamento de 
técnicos médios e supe-
riores que abundam em 
Benguela muitos dos quais 
desempregados fariam o 
mesmo trabalho da GB e 
evitariam o sangramento 
em demasia dos cofres do 

estado.
Empresários ligados a 
construção civil falam 
ainda de crassos erros na 
elaboração dos cadernos 
de encargos para as em-
preitadas públicas, con-
cretamente nas medições 
e na quantificação dos ma-
teriais de construção civil 
a utilizar, com perdas para 
os empresários do ramo 
num esquema em perfeita 
sintonia com o Gabinete 
do Plano.
Até que ponto a nova go-
vernação poderá travar o 
negócio da GB é para já a 
grande incógnita nas acá-
cias rubras a julgar pela 
influência do empresário 
junto dos grandes corre-
dores da cidade alta.
Fora dos monopólios que 
gravitam em torno do 
OGE de Benguela, existe 
ainda a delapidação da orla 
marítima da Restinga do 
Lobito, ocupada hoje pela 
conhecida “gang do betão”, 
com o olhar alegadamente 
cúmplice do seu adminis-
trador, Amaro Ricardo, 
com todas as consequên-
cias para o meio ambiente, 
já identificados por espe-
cialistas que conhecem a 
especificidade da maior 
“Língua de areia de Ango-
la” e seus arredores.
O actual quadro levanta o 
velho debate no seio de in-
fluentes sectores do Mpla 
e da sociedade civil sobre 
a distribuição mais equili-
brada das oportunidades 
de negócios por parte de 
empresários locais.
Os mesmos sectores de-
fendem que áreas como 
a jardinagem, consultoria 
geral e obras públicas de-
veriam criar oportunida-
des para o surgimento de 
mais agentes empresariais 
locais e alargar o número 
de postos de trabalho.
Perante este quadro avizi-
nham-se nuvens cinzentas 
na acção prática do execu-
tivo de Benguela.

A

OgE DE BEngUELA
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CÓLERA MATA NA REGIãO DO OShIFENGO 
nAmIBE

localidade 
do Oshi-
fengo, zona 
fronteiriça 
da provín-
cia do Na-
mibe, está 

a ser assolada pela epide-
mia da cólera que já dizi-
mou dezenas de pessoas, 
segundo informações de 
autóctones daquela região, 
enquanto as autoridades 
sanitárias da respectiva 
comunidade disseram ter 
registado apenas a ocor-
rência de um óbito.          
O surto de cólera naquela 
região da província do su-
doeste angolano, adstrita à 
comuna do Iona, de acor-
do com as autoridades tra-
dicionais, é resultante da 
péssima qualidade de vida 
das populações que vive 
obrigada a consumir água 
imprópria. “Nem mesmo 
o elefante ou outro animal 
selvagem conseguiria so-
breviver nas nossas condi-
ções, é triste ver velhos e 
crianças a morrer de cóle-

ra”, lamentou o autóctone 
Ambrósio Tchiwa.
O Administrador do Mu-

nicípio do Tombwa, João 
Guerra, fez deslocar para 
aquela localidade de difícil 

acesso, uma equipa com-
posta por médicos cuba-
nos e outros técnicos do 

sector da saúde, chefiada 
pelo responsável da repar-
tição Municipal dos servi-
ços de saúde, António do 
Rosário que durante três 
dias trabalhou junto da-
quela comunidade no sen-
tido de estancar a doença 
que já fez vítimas mortais.
Quatrocentas pessoas es-
tão infectadas e as auto-
ridades falam em apenas 
um óbito, número discor-
dado pelas comunidades 
e autoridades tradicionais 
que apontam a média de 
cinco óbitos dias durante 
os primeiros quatro dias 
desde que começou o sur-
to.
A equipa médica que já 
regressou ao Município 
do Tombwa, segundo 
António do Rosário, vai 
reforçar a capacidade me-
dicamentosa para atender 
o fluxo de pessoas infec-
tadas pelo surto de diar-
reia nesta localidade, mas, 
deixaram recomendações 
para a população ferver a 
água antes do consumo.

A

A fome “aperta” a popula-
ção do interior da província 
do Namibe, assolada pela 
estiagem prolongada há 
dois anos. As comunidades 
afectadas lançam o grito de 
socorro de emergência às 
autoridades governamen-
tais.
Nas regiões do Tombwa 
e do Virei não choveu, a 
estiagem prolongada regis-
tada nestas localidades ape-
sar dos gritos das comuni-
dades, o Governo Central 
e provincial pouco ou nada 
fazem para que a fome que 
ameaça vidas humana seja 
mitigada.
Outra preocupação com 
quem se debatem as popu-
lações tem a ver com o gado 

que morre todos os dias por 
falta de água, criando igual-
mente constrangimentos 
aos velhos e crianças que 
por razões culturais, ficam 
impedidos de se alimentar 
do leite, a principal dieta 
alimentar.
O soba António Mbeapé 
fez o rastreio crítico da 
situação social das comu-
nidades locais e nas áreas 
pastoris de Obwo e Pedi-
va, Município do Tombwa, 
onde considera de grave a 
sobrevivência das pessoas 
e animais.
Já o Soba grande do Municí-
pio do Virei Bernardo Mus-
sonde diz ter culminado 
com as incursões na região 
fronteiriça com a província 

FOME FUSTIGA INTERIOR DA PROVíNCIA

TExTO DE LAURINDO MARTINS 

do Cunene e alerta as au-
toridades governamentais 
que a fome está a apertar 
cada vez mais o seu povo, 
muitas vidas humanas cor-
rem o perigo de sucumbir 
nos próximos dias.
“O assunto já foi ventilado 
ao nível do governo da pro-
víncia, no fórum dos servi-
ços de protecção civil, mas, 
a pressão das vítimas tiram-
-nos o sono e não temos 
como fazer. Aproveitamos 
fazer igualmente apelos, já 
que localmente não temos 
qualquer capacidade de 
intervenção, para que as 
autoridades afins revejam a 
situação com urgência”, de-
sabafou a governante.
Para aquele Município, 

alem da comida para acu-
dir a fome, a Administrador 
Juliana Fonseca também 
defende a inclusão de aber-
tura de furos de agua para 
a população, no quadro 
do pacote do programa de 
emergência em apoio a po-
pulação assolada pela seca,
O segundo Secretario 
Provincial do Namibe do 
MPLA Carlos da Rocha 
Caito confirma que todos 
os dias recebem o grito 
das comunidades assoladas 
pela seca. Aquele político 
fez saber que diligências 
foram feitas junto das en-
tidades de Luanda a fim de 
se viabilizar apoios necessá-
rios para a população asso-
lada no Namibe.
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ADMINISTRADOR DO LONDUIMbALy  FUGIU
RAUL DAnDA AFIRmOU

o passado dia 
28/05, o ad-
ministrador 
e 1º Secretá-
rio do MPLA 
do município 
do Londuim-

baly, Evaristo Ulombe, fur-
tou-se de receber a comiti-
va do Grupo Parlamentar 
da UNITA, composta pelo 
seu presidente Raul Dan-
da e Lukamba Paulo Gato; 
apesar de ser bem infor-
mado da  referida activi-
dade, disse em conferência 
de imprensa, R. Danda, na 
passada quarta-feira 29/05. 
Na sequência, o adminis-
trador da Kuketa, escon-
deu-se pelas arestas. Folha 
8 no terreno, apurou que, a 
administração comunal da 
Kuketa/ Londuimbaly, fun-
ciona na mesma estrutura 

a do Comité do MPLA. 
No âmbito do assassinato 
a pauladas de um militan-
te da UNITA, no dia 11/05, 
Raul Danda dirigente do 
grupo parlamentar da 
UNITA, promete a cria-
ção de uma comissão par-
lamentar de inquérito.
O n°1 da UNITA, pela As-
sembleia Nacional, Raul 
Danda, interrogou-se por 
não perceber o porque é 
que, dirigentes políticos do 
MPLA, fogem de seus ad-
versários políticos, quando 
há debates (…) a moda José
Eduardo dos Santos; ao in-
vés do combate aproxima-
do. Na cidade do Huambo, 
Danda chamou a imprensa 
e disse que a aceitação da 
diferença de opiniões, de 
pertença partidária, parece 
ser ainda um parto difícil. 

Para o parlamentar, o Hu-
ambo tem estado na linha 
da frente, desde práticas 
absurdas e antidemocráti-
cas.
No dizer de Norberto Gar-
cia secretário provincial do 
MPLA, para os assuntos 
eleitorais, o vandalismo es-
tava na base de: “as popu-
lações locais não gostarem 
da UNITA”. Raul Danda 
em resposta, considerou 
as alegações do político e 
jurista de irresponsáveis e 
inacreditáveis.
Outras versões dizem que 
as motivações do vanda-
lismo prendem-se com a 
colocação de bandeiras em 
locais impróprios, a reali-
dade dos factos diz outra 
coisa. Para o deputado do 
Galo-negro, “ficamos sem 
perceber o que significa lo-

cais impróprios”. A impren-
sa tentou ouvir o coman-
dante municipal da Polícia 
Nacional do Londuimbaly, o 
superintendente chefe Aço; 
este que na voz de um agen-
te, “oficial dia”, não identifi-
cado pelo seu nome, dizia: 
“O comandante disse que, 
não foi orientado a tecer 
qualquer comentário aos 
jornalistas”.
Na Kuketa, militantes do 
Galo-negro contactados 
por este jornal, afirmaram 
que nas localidades de 
Kumbila e Ngalanga; este 
último há 43kms, os mi-
litantes do MPLA foram 
orientados superiormente a 
retirar militantes do partido 
de Isaías Samakuva, da loca-
lidade. A acusação
pesa sobre o soba da comu-
na da Kumbila.

N

O ambiente político entre os partidos: MPLA e UNITA, no Londuimbaly/Kuketa, parece doentio. Na região, 
os militantes do Galo-negro continuam em zonas montanhosas, para além de outros localizados no município. 
Constatações feitas pelo presidente do grupo parlamentar da UNITA, Raúl Danda é que, a Kuketa vive  
momentos de mono  partidarismo.

uambo regis-
ta apagões 
sucessivas 
que exaspera 
a população.
Entrevistado 
o director 

da província no sector de 
energia e águas do Huam-
bo, Eduardo George Mar-
ques Andrade, assegurou 
que o plano está a abarcar 
duas fases. Com sérias in-
certezas na distribuição 
eléctrica, o responsável do 
sector garantiu alargar o 
projecto à província do Bié.

O funcionamento da rede 
de distribuição de ener-
gia eléctrica no Huambo, 
parece ir de mal à pior, 
lamentam consumidores 
dos bairros de:
Kalundu, Bomba Alta, Bom 
Pastor, Sandangoti, Kapan-
go, Sassonde, Kassilias, São 
José, Kalute, entre outros, 
que vivem a (in)felicida-
de da iluminação eléctri-
ca pública. A maioria de 
consumidores da cidade 
do Huambo, reclama bem 
alto que, primeiro sejam 
resolvidos os problemas da 

província para mais tarde 
estender-se para o Kuito-
-Bié.
Eduardo George Marques 
Andrade, director provin-
cial de energia e águas do 
Huambo disse que a hidro-
eléctrica do Ngove tem a 
capacidade de produzir 
cerca de 60 MW dos quais, 
apenas 20 MW estão ainda 
mobilizados para as cida-
des do Huambo e Caála; 
equivalentes 34%.
Para as sedes municipais e 
a cidade do Kuito, Eduardo 
Marques assegurou que 

66%, estão na reserva. Refi-
ra-se que, vezes sem conta, 
apagões desregrados, es-
pantam consumidores do 
referido bem.
Eduardo G. Marques, afir-
mou que as centrais são 
sistemas isolados. Não há 
interligação de redes de 
distribuição de centrais 
eléctricas. O governante 
lembrou que um cruzeiro 
de abastecimento energé-
tico está na agenda, para o 
corredor norte-sul do país, 
continuando pela região da 
(SADC) África Austral. No 

dizer de Eduardo G. Mar-
ques, o projecto está em 
carteira e sonegado desde 
2008. Para o F8, o director 
garantiu certo, que todos 
os habitantes terão corren-
te eléctrica em boas con-
dições, mas faseadamente. 
Questionado! Marques não 
acredita em alaridos se-
gundo os quais: Dos Santos 
embaraçou a distribuição 
de energia eléctrica ao ter 
inaugurado a Barragem do 
Ngove, precipitadamente, 
apenas para servir objecti-
vos políticos.

h

ENERGIA ELéCTRICA EMPERRADA POR DOS SANTOS
nO HUAmBO

Antes da inauguração da barragem do Ngove, por José Eduardo dos Santos,a distribuição de energia eléctrica, 
através de grupos geradores,parecia regular, sem sobressaltos, na cidade do Huambo. Bastou Dos Santos 
cortar a fita e quebrar o Champanhe naquele maldito dia, o projecto soçobrou e os apagões se multiplicaram, 
queixam-se os residentes da cidade.

TExTO DE ISRAEL SAMALATA

TExTO DE ISRAEL SAMALATA
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nquanto dis-
cute-se no 
sentido de 
baixar os altos 
níveis de atro-
p e l a m e n t o 
rodoviário, au-

menta os níveis de casos de 
pessoas colhidas por com-
boio de Luanda. Pelo me-
nos, se se tiver em contas os 
últimos quinze dias em que 
foram vítimas três pessoas, 
das quais duas morreram 
no local e a outras perdeu 
os membros superiores. 
Na sequência, as autorida-
des dos Caminhos de Ferro 
de Luanda apelam no senti-
do das pessoas que vivem 
ao longo da linha férrea a 
submeterem-se às condi-
ções de segurança imposta 
pela empresa. Condições 
estas que, no entanto, ca-
recem de investimentos 
como prova, por exemplo, 
a falta de sinalizações mais 
visíveis nalguns pontos es-
tratégicos.   
Ainda assim, as autoridades 
responsáveis pela seguran-
ça ao longo da linha férrea 
garantem estar a trabalhar 
no sentido de manter a ten-
dência de redução de sinis-
tralidades como aconteceu 
em 2012, comparativamen-
te a 2011 como pode ver no 
quadro. 
No ano passado registou-
-se 74 casos contra os 77 
de 2011, enquanto em 2010 
registaram-se 34 casos dos 
quais 8 colisões, duas obs-
truções e igual número de 
descarrilamento que resul-
taram em 8 mortes e 14 fe-
ridos. (ver dados no quadro 
comparativo).
Segundo a direcção dos 
Caminhos-de-Ferro de Lu-
anda, o padrão da sinistra-
lidade que ocorre em Lu-
anda é semelhante ao que 
acontece na generalidade 
dos países, particularmente 
europeus, ou seja, a esmaga-
dora maioria dos acidentes 
ocorre com pessoas estra-
nhas á actividade do trans-
porte ferroviário. 

TRÊS VíTIMAS EM 15 DIAS
CAmInHOS-DE FERRO DE LUAnDA

E
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TITO MARCOLINO

APRENDER COM OS ERROS

onscientes 
das causas 
que nortea-
ram a cons-
trução nos 
anos 70, do 
Autódromo 

Internacional de Ben-
guela questionam-se por 
que é que, ao invés de se 
reconstruir o autódromo 
que há décadas fora ergui-
do para que as provas de 
automobilismo deixassem 
de acontecer em ruas da 
cidade com vista a evita-
rem-se desastres e conse-
quentes perdas de vidas 
cerca de 4 décadas depois 
se autorizam realizações 
de corridas lá aonde, expe-
riências anteriores haviam 
desaconselhado.
Querem saber porque não 
se passa da palavra à ação 
em coisas tão elementa-
res como estas? Por que 
não, numa altura em que 
os oradores da nova vaga 
adoram dizer em tudo que 
é sítio que é bom aprender 

com os erros.
O benguelense que sabe 
que Benguela por longo 
tempo não assistiu a cor-
ridas de carros, em vir-
tude do seu portentoso 
autódromo ter em dado 
momento ter caído em 
desuso dizem por outro 
lado não entender por que 
é que de um momento 
para o outro deu na pinha 
dos organizadores teimar 
com o dever e a obriga-
ção de em tudo na vida ser 
aconselhável às pessoas e 
às coletividades aprender 
com os erros.
Lamentam que a referida 
máxima usada para colo-
rir as oratórias dos porta-
-vozes de tudo o que vai 
acontecendo de entre 
nós seja esquecida pelos 
fazedores de realizações 
esbatendo as suas lamú-
rias interrogam por que 
se permite que depois de 
nos 70 os organizadores 
de corridas de automóveis 
em Angola realizem com-

petições automobilísticas 
de alto nível e risco dentro 
das cidades?
Sugerem que o erro co-
metido desta vez seja o 
último; que passe a haver 
mais preocupação com a 
reabilitação do verdadei-
ro e apropriado palco de 
provas de automóveis de 
alta cilindrada existente 
no morro do Dokota e ja-
mais se regresse às ruas 
avenidas habitadas porque 
estas há cerca de meio sé-
culo terem provado serem 
impróprias e, como se não 
bastasse causadoras de ví-
timas mortais.
Recomendam outrossim 
que se deixe de confiar nas 
unhas dos distintos pilotos 
e em vez disso tendo em 
conta, o imperativo apren-
der com os erros, se ne-
cessário, façam das tripas 
coração para efetivarem 
a recuperação e moderni-
zação do prestigiado Au-
tódromo Internacional de 
Benguela.

Finalmente vão dizendo já 
não fazer sentido e, nem 
sequer ser explicável toda 
e qualquer autorização 
para corridas lá aonde 40 
anos antes era proibido 
fazer  roncar bólides em 
compita.
A não ser que se goste 
de fazer manchete com 
notícias fúnebres entris-
tecedoras de sociedades 
inteiras, nada explica que 
ano após terem morrido 
dois seres humanos e fica-
do feridos outros tantos e 
consequentemente ter-se 
falado de população cons-
ternada por infausto acon-
tecimento em pista auto-
mobilística, nada explica 
que se tenha dito sim, um 
ano depois, à realização 
de mais uma corrida de 
carros que por não se ter 
aprendido com o erro co-
metido um ano antes dá 
origem ao destaque da im-
prensa da semana a seguir 
à ocorrência.
De esperar que tanto os 

fazedores das corridas do 
género como os autoriza-
dores das suas efetivações 
tenham desta feita apren-
dido com o erro gravíssi-
mo de incorrer na repe-
tição de organização que 
traz azar.
O apelo em questão ouvi-
do das bocas de milhares 
de populares não só da 
cidade de Benguela mais 
diretamente assombrada 
pelo resultado da deso-
bediência ao princípio de 
aprender com os erros, 
mas também pela socie-
dade Angolana em geral 
recomenda que as corri-
das regressem já agora e 
definitivamente aos autó-
dromos.
Não vá a casmurrice e os 
ouvidos de mercador fazer 
lei  e eternizar desastres 
do género do que ocorreu 
na fatídica tarde de 26 de 
Maio em Benguela, c ida-
de que viu a celebração 
do seu 396º aniversário, 
ensanguentada e enlutada.

C

Há já cerca de meio século, 
Benguela construíra um 
autódromo em virtude 
de, na circunstância, as 
autoridades vigentes 
terem chegado à conclusão 
de que é perigoso realizar 
circuitos automóveis, 
no centro da cidade. Daí 
que os benguelenses 
chocados com o ocorrido 
no circuito automóvel 
realizado por ocasião 
das comemorações do 
396º Aniversário de 
Benguela consideram 
incompreensível o 
regresso à realização de 
corridas de automóveis em 
artérias daquela urbe.
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Soba deixa jES sem palavras

n
a passada sexta-feira, o presidente José Eduardo dos Santos deslocou-se ao Caxito, capital da 
província do Bengo, no quadro de uma jornada de campo que deverá  de futuro vir a ser estendida 
a todas as províncias de Angola. Ora, essa mudança de posição do pR, que durante os seus quase 
34 anos de presidência praticamente nunca saiu de Luanda, excepto um punhado de vezes e quase 
sempre no âmbito de campanhas eleitorais, conforta-nos, por ter sido essa sua inércia luandina uma 

das nossas mais persistentes críticas. Infelizmente, o homem deu-lhe desta vez para discursar, teve de abrir a 
boca e saiu-se com chavões e lugares comuns, “Estamos mal”, “não estamos bem” e “podíamos estar melhor”, dis-
se ele, após ter feito uma série de caretas de desagrado e denotando profunda reflexão, que o Bengo não tinha 
progredido quase nada e que só em infra-estruturas rodoviárias, assim visto à primeira vista, seria preciso de coisa de 1 bilião de dólares para 
fazer trabalho que se visse. Dá para pensar que em tanto dinheiro estarão incluídas as habituais ”comixões”, que têm enriquecido de modo ilegal 
uma maioria de agentes do Estado, mas tudo não passou de blablá que irritou um dos sobas presentes, que, do alto da sua sapiência ancestral 
disse o seguinte: «Se o governador não diz, então as autoridades tradicionais dizem!...Os programas de reabilitação das vias secundarias etc../ já 
foram implementados há 3 anos. porquê só na província do Bengo não se vê nada?...» À parte essa bafo do soba, a visita do pR ,ao Bengo foi boa 
e ele deveria de futuro fazer mais visitas a várias províncias do país e não ter medo de demitir os governadores que nada fazem.. 

 

As curiosas listas da CIA World Factbook

S
aiu a público já há algum tempo e com larga difusão na Internet, uma série de curiosas listas, classificativas de países 
e personalidades africanas, que, se por um lado nos deixaram surpreendidos, por outro, vieram confirmar o que nos 
parecia ser um painel dourado de fachadas esburacadas. Assim, entres os dez países que nos últimos anos mais 
cresceram em África do ponto de vista económico, Angola nem sequer aí figura.
pelo essencial, as classificações apresentam os 10 países que alcançaram as mais altas taxas de crescimento do seu 

respectivo produto Interno Bruto (pIB) REAL, nestes últimos três anos, a partir de dados do CIA World Factbook. 
por outro lado, essas mesmas classificações baseiam-se também em projecções de desenvolvimento (pDF) feitas pelo Fundo 
monetário Internacional (FmI) para o ano de 2011, assim como sobre a taxa de corrupção (pDF) estabelecida rigorosamente 
pela organização Transparency International, ao que acrescem os dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), fornecidos pela Organização das nações 
Unidas (OnU), assim como o pIB por habitante da CIA a partir dos cálculos do FmI e do Banco mundial. E do conjunto de todas essas análises, estatísticas e outras 
observações adstritas, é que foi elaborada esta classificação de desenvolvimento global. Assim, na seguinte classificação, 10-Tanzânia, 9-malawi, 8-moçam-
bique, 7-Etiópia, 6-Zâmbia, 5-nigéria, 4-Zimbabwe, 3-Botswana, 2-República do Congo e 1-gana. temos os dez países que maior crescimento económico têm. 
A Tanzânia em décimo lugar enquanto o primeiro lugar vai para o gana. Angola nem sequer aí figura, o que contraria do tudo ao todo as baboseiras debitadas a 
elogiar o nosso “prodigioso” crescimento económico, dixit, «O maior de África e um dos mais dinâmicos do mundo”.
países com o pior crescimento económico de África: 10-Costa do marfim, 9-Benim, 8-Lesotho, 7-Eritreia, 6-Comores, 5-Swazilândia, 4-guiné, 3-Angola, 2-guiné 
Equatorial e 1-madagascar. Ó dolorosa surpresa!! não estar entre o melhores, bom, podemos aceitar, mas estar assim!!?... Entre os piores, e não é tudo, pois 
Angola ocupa um tristíssimo lugar no pódio, no terceiro lugar a partir do último, e atrás de nós só encontramos a guiné Equatorial e o madagáscar, como países 
com pior crescimento económico (!!!). Angola entre os piores dos piores do mundo no que toca ao crescimento global interno!?... Talvez não seja bem assim, mas 
temos de ser humildes e levar em linha de conta estes cálculos divulgados por agências de grande credibilidade internacional.

O roubo dos cofres de Angola

O 
mundo ocidental, aquele que tudo açambar-
cou ao restante da humanidade, a começar 
pelos seus filhos, continuando pela delapi-
dação das suas riquezas ou simplesmente 
pelo seu roubo, atravessa nos tempos que 

correm uma perigosa e mais que evidente crise de falta 
de fundos monetários em alguns dos seus mais impor-
tantes bancos. Lógico, o essencial desses fundos das 
mais altas finanças encontra-se nos paraísos fiscais.
no caso que nos retém a atenção neste artigo, o que 
mais sidera a nossa inteligência é a fragilidade dos sis-
temas de prevenção e controlo dos fluxos de capitais, 
alguns deles multibilionários.
 O escândalo da negociata que se seguiu a um incrível contrato assinado entre 
Angola e dois  traficantes de armas (Pierre Falcone e Acadi Gaydamak) ainda 
vai dar muito que falar e escrever porque o seu andor ainda não saiu do adro. 
para a Avalone, o facto de realce nesta monumental trafulhice é o facto de a 
empresa fantasma do russo gaydamak ter tão singela e rapidamente roubado 
os tesouros da Rússia e de Angola no quadro do Angolagate, recorrendo a uma 
simples e corriqueira manobra de sobrefacturação, quase institucionalizada em 
Angola, abstracção feita à abismal diferença dentre os montantes astronómicos 
surripiados por gaydamak&Cia  e as poucas centenas de milhões de dólares que 
caem como por encanto dos cofres do Estado para os bolsos dos nossos medío-
cres e corruptos dirigentes de serviço.

Dr. LIMBU
1-Impoténcia sexual.
2-Esterilidade
3-Corrimento
4-Borbulhas no pé-
nis
5-Sífilis
6-Doenças venéri-
as crónicas
7-Asma
8-Dores de útero
09-Período pro-
longado
10-Diabete

11-Hemorróide
12-Comichão
13-Dores de coração
14-Aumento do tamanho 
do pénis
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

O doutor Limbu cura qualquer tipo de doença e problema 
como já tivera feito em Mombasa em várias pessoas.

Contacto: 927217707 

de àfricA do leste (momBAsA)
Doutor tradicional da Mombasa, do oceano Índico com troféu de grandes trabalho 
compreensível. Ele já esta aqui. Vamos conhecer os nossos antepassados, o uso da 

erva africana, Medicina nativa do mar, ele cura estas doenças:
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TAxA báSICA 
DE jURO SE MANTéM 
EM 10% AO ANO

decisão do 
CPM ocor-
reu durante 
a 20ª sessão 
ordinár ia , 
com vista à 
tomada de 

medidas das políticas mo-
netárias que visam con-
correr na manutenção da 
estabilidade de preços da 
economia nacional.
O Comité de Política Mo-
netária do BNA de igual 
modo decidiu manter a 
Taxa de Juro da Facili-
dade Permanente de Ce-
dência de Liquidez em 
11,25 porcento ao ano, en-
quanto a Taxa de Juro da 
Facilidade Permanente de 
Absorção de Liquidez em 
1% ao ano.
Na reunião foi debatido 
também, problemas re-
lacionados à evolução 
da inflação, a economia 
real do país, o controlo e 
transparências das contas 
fiscais e monetárias, bem 
como a conjuntura eco-

nómica regional e inter-
nacional, tendo em vista o 
curso da estabilidade dos 
preços.
Durante o encontro, o co-
mité concluiu, em termos 
de evolução da economia 
monetária e financeira 
nacional, que no mês de 
Abril, a taxa de inflação 
mensal foi de 0,60 por-
cento, inferior à regista-
da em Março, que foi de 
0,66%.
A taxa de inflação dos úl-
timos 12 meses registou 
uma diminuição, tendo 
passado de 9,11% para 
9,00%. A Classe 07, dos 
Transportes, foi a que re-
gistou maior variação de 
preços, com 0,97%, sendo 
a Classe 01 – Alimentação 
e Bebidas Não Alcoólicas 
a que mais contribuiu, em 
53,87%, para a inflação re-
gistada no mês.
Quanto ao crédito à eco-
nomia, registou-se, no 
mês de Abril, um aumen-
to de 0, 18%, tendo atin-

gido o stock de Kz dois 
biliões e 678 milhões e 817 
mil e 70 kwanzas.
A taxa de juro média do 
crédito de 181 dias a um 
ano em moeda nacional 
aumentou para 12,53% 
para o segmento de par-
ticulares e diminui para 
13,70% para o segmento 
empresarial.
Já a taxa de câmbio média 
de referência do Kwan-
za em relação ao dólar 
norte-americano situou-
-se em 96,045 kwanzas 
no início do mês de Maio, 
mantendo-se assim, a ilu-
são da estabilidade cam-
bial em Angola.
Relativamente à venda 
de divisas, o BNA vendeu 
ao mercado um volume 
de 1.980 milhões de dó-
lares norte-americanos 
durante o mês de Abril, 
totalizando uma soma de 
6.232 milhões de dólares 
norte-americanos duran-
te os primeiros 4 meses 
de 2013.

A

O Banco Nacional de Angola, por intermedio do Comité de 
Politica Monetária, decidiu no passado dia 29 de Maio do 
corrente ano manter a Taxa Básica de Juro nos 10 porcento ao 
ano, segundo um comunicado de imprensa.

TExTO DE TONI NETO

Banco Na-
cional de 
Angola  põe 
em circula-
ção as notas 
de maior va-
lor facial da 

nova família do Kwanza, 
referidamente as de 1000, 
2000 e 5000, a partir do 
dia 31 de Maio. Tal como 

sucedeu dia 22 de Março, 
com a introdução no mer-
cado das notas e moedas 
metálicas de menor valor 
facial.
O comunicado de impren-
sa do BNA a que o F8 teve 
acesso, realça que, em 
matéria de segurança, nas 
novas notas destaca-se 
a textura em alto-relevo, 

a marca de água, o filete 
metálico, um componente 
de deslocação de cor e a 
considerável melhoria da 
qualidade do papel.
Neste âmbito, o BNA 
tranquiliza aos cidadãos e 
operadores económicos, 
que terão acesso às novas 
notas, por via da rede co-
mercial bancária.

bNA COLOCA A CIRCULAR NOTAS DE MAIOR VALOR FACIAL

O
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ISAbEL DOS SANTOS INVESTE EM SãO TOMé

empresária 
angolana, 
eleita como 
a mais rica 
de África, 
s e g u n d o 
a Revis-

ta Forbes anunciou esta 
quarta-feira, dia 29 de 
Maio, a intenção de in-
vestimentos futuros na 

O
MILLENNIUM INAUGURA NOVOS 
bALCõES EM LUANDA E CAbINDA

Isabel dos Santos, 
empresária 
angolana vai 
investir na 
formação de 
tecnologia e 
comunicação 
em São Tomé 
e Príncipe, na 
sequência do 
encontro que 
manteve com 
altas figuras do 
governo daquele 
Arquipélago.

TExTO DE TONI NETO

formação tecnológica 
em São Tomé e Príncipe, 
num encontro de poucos 
minutos com o presiden-
te da República e o pri-
meiro-ministro, Gabriel 
Costa.
Em declarações a impren-
sa, a filha de José Eduardo 
dos Santos, presidente da 
República de Angola es-
clareceu que a visita feita 
a São Tomé e Príncipe 
visou informar as autori-
dades locais sobre os pro-
jectos que está a financiar 
no arquipélago.
“Nós viemos a São Tomé 
e Príncipe no âmbito do 
investimento que temos 
neste momento na Unitel, 
que é a empresa de tele-
comunicações de Ango-
la”, disse Isabel dos San-
tos.
A mais nova multimi-
lionária falou também 
em vários outros inves-
timentos que pretende 
implementar, sobretudo 
nas áreas de formação de 
jovens em tecnologia e 
gestão, que poderá fazer 
muito brevemente.

“Estamos nesse momen-
to a terminar os estudos 
e rapidamente iniciare-
mos as obras”, explicou a 
empresária ao Presiden-
te São-tomense, Manuel 
Pinto da Costa.
De igual modo, Isabel 
dos Santos, não deixou 
de avançar a pressa que 
tem em investir nas ter-
ras dos “santolas”, “vamos 
construir instalações para 
a Unitel, um centro de 
formação técnica, vamos 
criar um centro de apoio 
para trabalhar com as em-
presas locais e queremos 
criar obras dentro das co-
munidades”, explicou.
Por outro lado, surgem 
reações negativas, de diri-
gentes do governo ao ins-
tar o surgimento da mega 
riqueza da pérola do “Ti 
Zé” como é tratada pelos 
sobrinhos, muitos deles, 
abestalhados com a fonte 
de rendimento e riqueza 
da primogénita de José 
Eduardo dos Santos. Estes 
acusam a “Filha e o Pai” de 
larapiar o erário público 
em benefícios próprios.

A
BAnCA

Banco Millennium Angola 
inaugurou no passado dia 
29 de Maio do corrente 
ano, um novo balcão na 
zona do Camama, em Lu-
anda, e dois novos balcões 
na localidade de Cabas-

sango, em Cabinda, elevando, respecti-
vamente, para 50 agências na capital e 
três na província mais ao norte do país. 
Estes novos balcões dispõem de todos 
os produtos e serviços do referido banco 
e vão funcionar de segunda a sexta-feira, 
das 8h00 as 15h00, com excepção a do 
Camama que estará aberto até aos sába-
dos no período da manhã, segundo uma 
nota de imprensa da instituição a que o 
Folha8 teve acesso.
Segundo um dos responsáveis, actual-
mente o Banco Millennium Angola tem 

representações nas 18 províncias do 
país, possui mais de mil colaboradores e 
totaliza 78 balcões, dos quais 41 abrem ao 
sábado de manhã. De igual modo, conta 
também com sete Centros Prestige e 
seis Centros de Empresas, um dos quais 
especializados na indústria petrolífera.

Segundo um dos 
responsáveis, 

actualmente o Banco 
millennium Angola tem 
representações nas 18 

províncias do país
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inalmente, 
por detrás 
dos sorrisos 
e acenos do 
charmante 
casal Ben
Ali, estava 

escondido o Graal de Ve-
neno que davam de beber 
ao povo que

de forma ignorante os 
venerava”, disse um dos 
meus amigos. A escanda-
losa e assassina riqueza de 
Ben Ali, sua esposa, gen-
ros, cunhados e família, foi 
desvendada, ou está a ser 
resgatada agora, depois da 
corajosíssima decisão do 
povo, em Janeiro de 2011, 

encetar a triunfal Revolu-
ção denominada “A Pri-
mavera Árabe”. A família 
e colaboradores, mais de 
uma centena, foram visa-
dos por um Mandato de 
Captura, uns já capturados, 
outros continuam em fuga, 
mas a qualquer momento, 
as autoridades dos países 

TUnÍSIA A ÁRVORE ESCOnDIA A FLORESTA

hIPOCRISIA E CRUELDADE 
DE UM DITADOR

de asilo prometem entre-
gá-los a Justiça tunisina.
A libertação de um povo 
oprimido depende essen-
cialmente da consciência
de opressão desse mesmo 
povo. Por conseguinte, 
Estávamos numa Reunião 
sobre os Direitos Huma-
nos, procuramos tratar o 
assunto do impacto das 
ajudas humanitárias aos 
povos necessitados, em 
particular africanos, quan-
do um dos participantes 
levantou e disse: “Um 
Povo que não faz esforço, 
não merece ajuda. Há mui-
ta riqueza nestes países 
que daria muito bem para 
tornar seus povos felizes. 
Os dirigentes fazem o uso
abusivo dos bens do Esta-
do e os povos aplaudem. 
Foi necessário a Primave-
ra árabe, para sabermos o 
quanto os deuses do Norte 
de África assassinavam si-
lenciosamente seus povos. 
Olhai para a riqueza de 
Ben Ali e de sua esposa na 
Tunísia e digam se minto. 
Devia-se ajudar aqueles 
que lutam eles próprios 
para o merecerem”. O 
‘colega’ fazia referência 
ao Leilão e exposição da 
monstruosa riqueza do ex 
Presidente tunisino, Ben 
Ali. Forneceu-me os ende-
reços electrónicos sobre o 
assunto, e o pouco que se 
pode dizer é: simplesmen-
te escandaloso.
Um Leilão foi organizado 
aos 23 de Dezembro de 
2012, pelo actual Minis-
tério das Finanças_ mais 
propriamente por uma 
Comissão da Verdade, Jus-
tiça e Gestão dos Haveres 
Confiscados, para vender a
mínima parte da Fortuna 
do Casal Ben Ali, encon-
trada na cidade privada
do PR em Sidi Bou Said. 
Isto aconteceu na esplên-
dida estância balneária de 
Ben Ali, em Gammarth, o 
Palácio Lunático de Sidi 
Dhrif, - a Norte de Tunis. 
O espaço foi denomina-
do Cleópatra Gammarth. 
Só os objectos pessoais 
encontrados numa busca 
imediata nos aposentos 
onde vivia o casal, rendeu 
aos cofres do Estado a mó-
dica soma de mais de 10
milhões de Dólares, que 
serão reinvestidos a bem 
do povo tunisino; cerce de 

45% largados ao desem-
prego.

A fortuna
Pertencia a Primeira-
-dama, e família, mais de 
1800 Barras de Ouro, 12 mil 
peças raras de prata, ouro, 
marfim e outros materiais; 
mobiliário sofisticadíssi-
mo; cerca de 40 viaturas 
de luxo e de desporto (As-
ton Martin, Lamborghini 
Gallardo LP 460, Merce-
des, Porsches, ou ainda a
pérola rara de carro do 
Presidente o Maybach, fa-
bricado apenas em 6 exem-
plares); barcos de recreio 
– Yacht; quadros de arte 
contemporânea; Colecção 
de roupas exclusivas, con-
cebidas por renomados 
costureiros mundiais, para 
a ex Primeira-dama, Leila 
Trabelsi.

A tunísia os pertencia 
Tudo tinha a etiqueta ou 
Ben Ali, ou Trabelsi. Nada 
circulava, nada se podia 
fazer sem que não se do-
brasse uma instituição, 
empresas telefónicas, in-
dústrias ou Banco que não 
os pertencesse directa ou 
por via de um de seus co-
labós, ONG, associações 
caritativas, etc. Segundo o 
presidente da Comissão de 
Confiscação Najib Hnene, 
cerca de 400 empresas e 
um número considerável 
de bancos e imobiliário 
foram confiscados perten-
centes ao Clã. Muitos dos 
bens estão escondidos ou  
foram matriculados em no-
mes de pessoas anónimas, 
mas pertencentes ao Casal.
Porém, é sobretudo a pri-
vatização das antigas em-
presas pertencentes ao 
Clã que vai dar mais di-
nheiro ao Estado, nome-
adamente a cedência de 
50% do capital da empre-
sa de telecomunicações 
“Tunisiana”, cerca de 360 
milhões de Dólares à Qa-
tar Telecom, ou ainda a 
venda de 60% da Empre-
sa d’Ennakel, uma conces-
sionária de automóveis 
que importava carros de 
luxo como Porche, SEAT 
e Audi ou a Poulina-Pare-
nin, uma Joint-venture de 
Poulina-Group Holding 
e do Grupo Ben Yedder, 
para além de acções na 
TunisAir.

F

Fortuna Bilionária em Leilão. Enquanto o ex - Presidente da 
Tunísia, Ben Ali, sua 2ª esposa Leila Trabelsi e família levavam 
uma vida ostentatória, com uma riqueza bilionária, avaliada 
em muitos milhares de dólares e uma vasta rede de imóveis 
extremamente luxuosa, palácios, aviões, Yatchs, carrões 
desportivos, jóias, etc. a população tunisina durante os 23 anos 
de ditadura subtil e corrupção escandalosa, padecia entre a 
pobreza e a miséria, massacrados pela opressão, obediência cega 
e submissão ao jogo de influências pela família do Presidente, 
particularmente da sua esposa Leila, também conhecida como a 
Rainha de Cartago.

TExTO DE FéLIx MIRANDA
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Bens e dinheiro devolvi-
do por alguns países
Desde que a Comissão 
de Confisco foi criada, já 
recuperou mais de 15 mi-
lhares de Dólares em di-
nheiro e bens que estavam 
escondidos em contas 
bancárias no Paraíso Fiscal 
e em investimentos ocul-
tos em certos países, um 
pouco por todo o mundo. 
O actual Presidente tunisi-
no Moncef Marzouki, em 
Abril de 2013, recebeu um 
Cheque no valor de 28,8 
milhões de Dólares per-
tencentes a Leila Trabelsi, 
que estavam bloqueados 
no Líbano. Estima-se que 
a operação de resgate dos 
bens poderá numa primei-
ra fase atingir os 20 milha-
res de Dólares extraídos 
dos cofres do Estado ou 
desviados ilicitamente do 
Erário Público.
Segundo Nadhir Ben 
Amou, Ministro da Justiça 
Tunisino, em Abril último, 
a Suíça estava pronta para 
restituir cerca de 55 mi-
lhões de Dólares a Tunísia 
do dinheiro espoliado por 
Ben Ali e escondido nos
bancos. Esta informação 
foi corroborada pelo Mi-
nistro das Finanças.
Por exemplo, aos 15 de 
Abril de 2013, a Itália resti-
tuiu um Yacht que perten-
cia a Kais Ben Ali, sobri-
nho do Presidente Ben Ali. 
A seu turno, aos 28 Abril 
de 2013, as autoridades da 
Espanha devolveram um 
sumptuoso Yacht, bapti-
zado « 5 Fishes », de 32,5 
metros de comprimento, 
8 de largura, num valor 
estimado a 6 milhões de 
Dólares e pertencia a Be-
lhassen Trabelsi, cunhado 
do Presidente, vive asilado 
actualmente em Canadá, 
em fuga desde 14 de Janei-
ro de 2011 e sob Mandato 
de Captura Internacional, 
acusado pelo actual gover-
no de desvios de fundos 
públicos e de corrupção.

como tudo começou
Tudo começou nos pri-
meiros dias de Janeiro de 
2011, com a imolação de 
Sidi Bouzid, um vendedor 
ambulante (zungueiro) 
que se fez incendiar como 
protesto a Governação 
inumana e impopular de 

Zine el-Abidine Ben Ali. 
Assim deu-se o ponta-pé 
de saída da Grande Revo-
lução em Tunis que em 
menos de um mês, pro-
vocou a queda de um Re-
gime velho de 23 anos de 
desastrosa Governação e 
a fuga do casal Ben Ali, da 
sua família e colabós para 
Arábia Saudita onde se en-
contram até a data. Outros
países cujos cidadãos to-
maram consciência da 
opressão, seguiram o 
exemplo dos tunisinos e 
derrubaram os respectivos 
governos ditatoriais. Foi o 
caso do Egipto, da Líbia e 
forçou o Marrocos a
reformas constitucionais 
consideráveis, passando 
de um sistema de governa-
ção Monárquica e Totali-
tária para uma Monarquia 
Constitucional Parlamen-
tar, dotada de um Parla-
mento saído de eleições 
gerais legislativas.
Com a insurreição de de-
zenas de milhares de tu-
nisinos, na Avenida Bour-
guiba, aos gritos, “Ben Ali 
Fora”, lançada contra o pa-
lácio presidencial, a mani-
festação foi violentamente 
destroçada pela polícia, 
provocando mortos e uma 
vaga de detenções.
Ben Ali tentou dirigir últi-
mas palavras a população 
apelando a calma e a mu-

dança de regime para 2014, 
foi em vão. A população 
mesmo com os cerca de 
300 mortos e as centenas 
de detenções avançou. A 
família Ben Ali se destabi-
lizou e não tiveram outra 
alternativa se não a fuga 
para Arábia Saudita. Os 
oficiais da polícia, os fiéis 
da Segurança de Estado, 
ante a determinação do 
povo, começaram a deso-
bedecer as leis do Presi-
dente e de sua esposa. No 
dia 14 de Janeiro, o Chefe 
da Brigada Anti-terrorista, 
Samir Tarhouni, decidiu 
prender o Presidente e a 
família. Nada mais estava 
sob controlo, foi o princí-
pio do fim de 23 anos de 
terror, repressão, nepotis-
mo, oligarquia, corrupção 
e séries de violações con-
tra os direitos humanos. 

Quem foi leila Ben Ali
Segunda esposa de Ben 
Ali, a partir de 1992. Des-
crita como extremamente 
ambiciosa. Se em público, 
esbanjava destreza femi-
nina e fazia do sorriso sua 
arma predilecta para con-
quistar a afeição do povo, 
na realidade era dura, ama-
va a luxúria e colocou seu 
marido praticamente ao 
serviço de seus caprichos. 
A família dela beneficiava
mais do roubo do que a fa-

mília do próprio Presiden-
te. Nada a resistia, tudo o 
que ela quisesse obtinha, 
até o impossível. Frequen-
ta muito os marabus e 
feiticeiros senegaleses e 
malianos, faz muito uso da 
magia negra, como conta 
um dos seus mais antigos 
mordomos, de seu nome 
Lofti Ben Crouda, em li-
vro, com o titulo “Dans 
l’Ombre de la Reine – Na
Sombra da Rainha”.
Leila nasceu aos 24 de Ou-
tubro de 1957, nas proximi-
dades de Benghazi.
Filha de Mohamed Trabel-
si, de origem campesina. 
Seu pai trabalhava como 
vendedor de frutas secas e 
especiarias e sua mãe, do-
méstica.
Aos 18 anos fez seu pri-
meiro casamento com 
Khelil Maaouia, patrão da 
Agência AVIS, mas se di-
vorciou três anos depois. 
Teve na sequência rela-
ções com um industrial, 
Farid Mokhtar, morto anos 
mais tarde, num acidente 
de viação que o jornalista 
Jean-Claude Péclet, julgou
estranho na medida em 
que Farid estava constan-
temente em contradição e
brigas com o Clã Ben Ali. 
Em 1980, antes da morte 
de seu segundo marido, 
encontra-se com Ben Ali, 
então Ministro da Segu-

rança Nacional, deste en-
contro, em 1986 nasce a 
primeira filha. Em 1987 Ben 
Ali é
Presidente da Tunísia e 
passa o divórcio à sua pri-
meira esposa Naïma
Kefi e casa-se aos 26 de 
Março de 1992 com Leila 
que lhe dá uma segunda 
filha neste mesmo ano. 
Dali para frente, a pequena 
Trabelsi, tornou-se a Vam-
pira e passou a vingar-se 
dos tempos perdidos de 
infância nas montanhas 
próximo de Benghazi. No 
princípio foi amada, depois 
detestada e odiada.

condenação de Ben Ali, 
família e colabós
As famílias das vítimas 
com processos organiza-
dos dos crimes que Be Ali 
foi cometendo durante o 
seu reinado, exerceram 
pressão forte contra o Go-
verno actual para repor a 
verdade. Constituiu-se um
Tribunal. Apesar de mui-
to aquém do esperado em 
termos de penas atribuí-
das, Ben Ali julgado a re-
velia ou por contumácia, 
foi condenado a prisão 
perpétua pelo Tribunal 
Militar de Tunis aos 09 de 
Julho de 2011, por cumpli-
cidade de assassinatos du-
rante as manifestações de 
Janeiro de 2011, em Thala 
e Kasserine que o derru-
baram. Na ocasião cerca 
de 50 responsáveis do seu 
governo com destaque 
para sua esposa Leila, o 
irmão de Leila, o genro, 
funcionários e polícias do 
Ministério do Interior e da 
Segurança de Estado, fo-
ram igualmente julgados e 
condenados de 5 a 20 anos 
de prisão como autores 
dos crimes ou por cum-
plicidade. Por exemplo, 
seu Ministro do Interior 
Rafik Belhaj Kacem; os 
comandantes da policia; o 
Director do Ministério do 
Interior, Moncef Krifa e 
Moncef Laajimi, Coman-
dante das brigadas anti-
-terror (anti-motins), bem 
como os mais próximos 
colaboradores e familiares 
foram condenados. Actu-
almente são perseguidos 
pela justiça, cerca de 140 
pessoas que estavam di-
rectamente ligadas ao Clã.
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Diz o portu-
guês Jornal 
de Negócios 
que os an-
golanos re-
crutam mais 
de metade 

dos seus funcionários es-
trangeiros em Portugal, 
nomeadamente ao nível 
de quadros médios e supe-
riores.
De acordo com aquele 
jornal, um estudo reali-
zado pela multinacional 
‘Let’sTalkGroup’ revela 
que mais de metade das 
empresas angolanas, num 
total de 58%, recorre a 
profissionais portugueses 
para preencher as vagas 
de emprego,.
Segundo dados avançados 
em Fevereiro pelo minis-
tro Paulo Portas, trabal-
ham no nosso país mais 
de 100 mil portugueses e 
por cá exercem actividade 
oito mil empresas portu-
guesas.
De acordo com o estudo 

referido, que foi realizado 
em Fevereiro e Março 
junto de 36 organizações 
públicas e privadas ango-
lanas, de vários sectores, 
as técnicas de recruta-
mento mais utilizadas são 
as candidaturas espon-
tâneas (27%), os anúncios 
(24%) e as referências 
(21%).
Registe-se igualmente 
que no que diz respeito 
às remessas financeiras 
de portugueses a trabal-
har nos Países Africanos 
de Língua Oficial Portu-
guesa, houve uma redução 
de cerca de 3%, para 67,6 
milhões de euros, com An-
gola a valer a quase totali-
dade deste valor.
Apesar do incremento 
registado no recrutamen-
to de trabalhadores portu-
gueses, não se julgue que o 
nosso país está de “pernas 
abertas” a todos quantos 
querem vir para cá trabal-
har.
O processo de selecção 

é rigoroso e parte de um 
pressuposto sine qua non 
em que os candidatos têm 
de aceitar uma regra basi-
lar de qualquer democ-
racia e Estado de Direito: 
se tal for necessário, têm 
estar sempre de acordo 
com as regras políticas e 
sociais em vigor. 
Aliás, todo o processo de 
análise das candidaturas 
passa por um crivo muito 
apertado em que, não se 
vá julgar que Angola é um 
país sem regras, é vital 
saber o que pensam os po-
tenciais candidatos da sit-
uação política, sendo por 
isso aconselhável nunca 
terem criticado o regime. 
Se a isso conseguirem aliar 
um cérebro reduzido ao 
mínimo necessário e uma 
coluna vertebral amovível, 
então têm grandes possi-
bilidades de emprego.
Importa, do ponto de 
vista dos candidatos por-
tugueses, levar em conta 
as teses de Miguel Relvas 

que, embora já não sendo 
ministro, continuam a 
ter força de lei. São disso 
exemplo as afirmações 
de que Portugal e Angola 
mantêm uma “parceria 
intensa” alicerçada em 
“números expressivos” 
que favorecem interesses 
mútuos face “às incertezas 
a nível internacional”.
Quando falou num jantar 
organizado pela Câmara 
de Comércio e Indústria 
Portugal-Angola (CCIPA),  
realizado por ocasião da 
29ª edição da Feira In-
ternacional de Luanda 
(FILDA), onde o pavilhão 
português, com 87 em-
presas, foi o que ocupou 
maior área entre os países 
estrangeiros presentes 
no certame, Miguel Rel-
vas disse que Portugal 
pretende reforçar a sua 
parceria estratégica com 
Angola, canalizando in-
vestimento, fomentando 
emprego qualificado, 
apoiando as empresas an-

golanas e fornecendo for-
mação profissional.
Nesse sentido, Portu-
gal tem reforçado a sua 
posição como principal 
país fornecedor de Angola 
e é um dos mais impor-
tantes destinos das expor-
tações angolanas. 
Atrair o investimento es-
trangeiro é precisamente 
uma das prioridades por-
tuguesas do momento. 
Outros desígnios imedia-
tos são o aumento das ex-
portações, que têm vindo 
a registar um acréscimo 
acentuado e consistente, 
e a criação de emprego. A 
economia, citando Miguel 
Relvas, “não pode pre-
scindir desse valor insub-
stituível que é o trabalho”.
Seja como for, é bom ver 
o ar feliz dos membros 
do Governo de Portugal  
sempre que cá se deslo-
cam. Já nem precisam de 
acessórios, tal é a prática. 
Chegam com uma mão 
à frente e outra atrás, de 

O

EMPREGO GARANTIDO 
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joelhos, de cócoras ou na 
horizontal, e partem sem-
pre felizes.
E ao ver os portugueses 
felizes, também os angola-
nos se sentem felizes. Isto 
porque a Portugal restam 
duas únicas alternativas, 
como bem sabem um 
milhão e duzentos mil de-
sempregados, 20% de mis-
eráveis e outros 20% que já 
estão à porta de miséria.
Ou seja, Portugal ou se 
afunda totalmente e passa 
o testemunho a uma co-
missão liquidatária lidera-
da pelos poucos que por 
cá têm cada vez mais mil-
hões, ou assume que quer 
ser uma espécie de sem-
abrigo.
Portugal continua, de facto 
e cada vez mais de jure, 
sem ser um país, sem ser 
um Estado de Direito. É 
cada vez mais um local 
muito mal frequentado em 
que, como por cá, uma re-
duzida casta de “nobres” 
donos da verdade escravi-

za toda a plebe, tratando-a 
como se fosse, como é, 
constituída por escravos.
Em Portugal, tal como cá, 
nada funciona bem para a 
esmagadora maioria, em-
bora funcione quase na 
perfeição para os que estão 
no poder, para os que lá es-
tiveram e, é claro, para os 
que têm esperanças de lá 
chegar a curto prazo.
Segundo a Transparency 
International, mais de meio 
mundo acredita que parti-
dos, parlamentos, polícia 
e tribunais são as institu-
ições mais atingidas por 
uma corrupção quotidiana 
generalizada.
Todavia, no caso portu-
guês, tudo se resolverá 
com uma invenção des-
ignada como  “apelo à 
cidadania responsável e 
participativa” para a qual, 
pensa-se, é fundamental 
que os portugueses se in-
screvam nas organizações 
mais incólumes à corrup-
ção e que, nesta altura, são 

com certeza os partidos 
nacionais, a começar pelo 
PSD.
Ao que parece, 70% dos 
portugueses (claramente 
manipulados pelas forças 
do mal que só sabem fazer 
campanhas negras) con-
sidera os partidos políticos 
(isto é, aqueles seitas con-
sideradas vitais nas democ-
racias) as instituições mais 
corruptas.
Mas poderá lá ser! Certa-
mente que Transparency 
International, a exemplo 
do que faz quando analisa 
a nossa situação e não ouve 
os militantes do regime, se 
esqueceu de ouvir os mili-
tantes do PSD, os candida-
tos a militantes do PSD, os 
desempregados que que-
rem ser do PSD para arran-
jar emprego, os emprega-
dos à custa do PSD etc.
Se os tivesse ouvido sa-
beríamos que no partido 
de Passos Coelho, tal como 
no de Eduardo dos Santos,  
a corrupção não entra. E 

PARA QUEM COME E CALA
não entra porque já lá está, 
porque nunca de lá saiu.
“Hoje somos confrontados 
diariamente com dramas 
pessoais e familiares que 
dificilmente poderíamos 
imaginar. São dramas que 
as estatísticas nem sempre 
revelam, mas que nos vão 
alertando para a dimensão 
social que a actual crise 
económica e financeira tem 
vindo a assumir”, declarou 
o chefe de Estado portu-
guês um dia destes, como 
se nada tivesse a ver com o 
assunto.
Que Cavaco Silva tenha 
dificuldade em imaginar os 
múltiplos dramas dos por-
tugueses, como Eduardo 
dos Santos tem em relação 
aos angolanos, ainda vá que 
não vá. Não pode, contudo, 
é escudar-se na ignorância 
de quem vive longe do país 
real para sacudir a água do 
capote e para fingir que não 
sabe que Portugal talvez 
gostasse de ser mas (ainda) 
não é um Estado de Direito.

Um Estado de Direito, 
chame-se ele Portugal ou 
Angola, conquista-se quan-
do se não tem medo de 
dizer a verdade. E esta não, 
não é pertença nem do que-
ixoso, nem do réu, nem do 
juiz e muito menos daque-
les que têm dinheiro para 
comprar o queixoso, o réu 
e o juiz.
De um presidente de um 
Estado de Direito (seja ela 
qual for) esperar-se-ia que 
tomasse medidas para cas-
tigar tanto o ladrão que 
entra em casa como o que 
fica à porta. Mas não. As-
siste-se apenas ao castigo 
das vítimas e à apologia dos 
ladrões.
De uma coisa os portu-
gueses e os angolanos não 
podem esquecer-se. Como 
dizia Platão: “O castigo por 
não participares na política 
é acabares por ser governa-
do por quem te é inferior.”
E mais inferiores do que os 
que estão hoje no poder é 
impossível.

O interessado devera contactar-me 
no seguintes terminais: 934070414

1- Jogadores de futebol e can-
tores
2-A recuperar propriedade 
perdidas ou roubadas
3-Recuperação de amor per-
dido e mau olhar.
5-Trata mais de 55 doenças 
doenças como: 

6-Impotência sexual, infertili-
dades, trombose, complicação de 
estômago, fraqueza, inflamação 
e dores do corpo etc. E mais 
doenças misteriosos.
5-Negócio, assimilação, casa-
mento

Mais 25 anos experiência
O rei dos doutores tradicionais, esta em Luanda

Dr.BANDA
O especialista em tirar e proteger todo 

tipo de feitiço, ajuda  nos seguintes casos:
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Moda & Decoração
Rua António Manuel de Noronha, 42 

Maculusso 
(junto à Liga Nacional Africana e BFA) 

Telefone 923 506 652/ 917 045 142 
Luanda/Angola                

pUBLICIDADE
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Medicina Tradicional  
TErapEuTa ELisabETh 

venha consultar a TErapEuTa ELisabETh , especialista 
em medicina tradicional. Está aqui para curar e tratar os seus 
problemas usando poder espiritual africano ela trata de quem 
sofre de:

-Criança que chora a noite do-
ença de pássaro
-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 
trabalho

-Medo do escuro e ataque de gota
-Educação e vício de drogas
-Fome em casa
-Documentos que não saem
-Por ano alguém morre na familia
-Crtiança ou adulto que não conse-
gue 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
-Dor de coluna
-Cabeça aberta

a TErapEuTa ELisabETh sabe os problemas antes que os mencione contactar 
Cell.: 912112877 /923035169/ 222004280

m todos os lugares por 
onde pas-
sei e exerci 
clínica, te-
nho trata-
do imensos 
doentes so-
frendo de 

ciatálgia.
A dor ciática geralmente 
começa na região lombo 
sacral, podendo nos ca-
sos mais graves, irradiar 
ao longo de toda a perna, 
percorrendo to o nervo. 
Esta dor pode agravar-se 
quando o paciente anda, 
dobra-se ou tosse. Geral-
mente, apenas um lado é 
afetado.
A ciatálgia pode ser clas-
sificada em primária ou 
secundária; primária, de-
vido a inflamação do ner-
vo ciático; secundária, de-
vido a outras patologias, 
como por exemplo infla-
mação dos tecidos adja-
centes ao nervo ciático, 
prolapso do disco inter-
vertebral e infeção pélvica.

A dor ciática pertence à 
categoria do Bloqueio (ou 
Obstrução), segundo a 
concepção da Medicina 
Tradicional Chinesa. Ela 
classifica a ciatálgia como 
uma síndrome Bi e con-
sidera que se deve a uma 
estagnação de Qi e de 
Sangue ao longo dos me-
ridianos. As causas desta 
patologia deve-se a uma 
invasão de vento – frio ou 
humidade- frio ou, também 
devido a trauma. Se houver 
predominância de Vento, 
a dor é caracterizada pela 
sua natureza migratória. Se 
for o frio, a dor é intensa e 
constritiva. Se o distúrbio 
prolongar-se, o Qi fica blo-
queado, podendo ocasio-
nar a estagnação do San-
gue. Nestas circunstâncias, 
a doença estará estabeleci-
da e a cura será difícil.
Recordo que em Dezem-
bro passado recebi, na Life 
Rising clinic em Bangkok, 
um advogado apresentan-
do um quadro severo de 

ciatálgia.
O tratamento desta pato-
logia está voltado para a 
abertura dos Canais de 
Energia (Meridianos), de 
tal forma a facilitar o flu-
xo do Qi.
Assim aconselhei o pa-
ciente a fazer 10 sessões 
de Acupunctura e a tomar 
as fórmulas Yao Tong 
Fang e Shu Jing Wan. 
Como tratamento exter-
no aconselhei compres-
sas de gengibre.
Foi interessante verificar 
que logo após a primeira 
sessão de Acupunctura, 
50% da dor tinha sido re-
duzida. Ao fim de cinco 
sessões a dor tinha total-
mente desaparecido, em-
bora o doente ainda sen-
tisse uma “corda” a puxar 
impedindo-o de boa mo-
bilidade.  Ao fim das dez 
sessões o doente já não 
apresentava qualquer sin-
toma. Estava completa-
mente curado!

*luisfilipe03@yahoo.
co.uk

 mestre em medicina 

tradicional chinesa
consultório em Ban-

gkok- tailandiaE

TRATAMENTO DA DOR CIáTICA

LUíS FILIPE *
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CONSCIÊNCIA ExISTENCIAL VS CONSCIÊNCIA SOCIAL

COnHEÇA O HOmEm

FéLIx MIRANDA

A
Nos vários 
textos políti-
cos, dis-
sertações 
orais, ao se 
pretender 
galvanizar 

as massas, é muito usual 
a aplicação do termo con-
sciência, entretanto com 
múltiplos objectivos. Muitos 
ao fazerem apelo à palavra, 
parece exigirem que as pes-
soas visadas tenham de ter 
o conhecimento das coi-
sas que lhes acontece ou das 
coisas elas mesmas. Outros, 
pretendem adverti-las sobre 
tais coisas. Para mim, pese 
embora não considere erra-
do, também não classifique 
certo, porquanto, podemos 
ter o conhecimento de um 
determinado fenómeno ou 
divisarmos qualquer coisa, 
“má governação”, mas não 
a consciência dos efeitos 
da coisa em si, num deter-
minado estádio, estado e 
circunstâncias, “o nosso fa-
lecimento precoce, como 
cidadãos num mesmo grupo 
de cidadãos”. Eis o porquê 
que defino Consciência 
como: “A Noção Exacta de 
uma Determinada Coisa”.
Antes de nos alongarmos 
na definição correcta da 
“Consciência”, pelo menos 
no meu ponto de vista, uma 
outra pesquisa se impõe 
para compreendermos as 
dificuldades que temos de 
não somente compreender, 
mas acima de tudo não 
apreender as coisas. Veja-
mos então:
Como nasceu a matéria 
viva?
É um dos maiores enigmas 
de todos os tempos, mesmo 
se remontarmos há milhares 
de anos: a origem da vida. 
Cada etapa da evolução da 
vida permanece até aos dias 
de hoje um mistério. Os 
cientistas já descobriram o 
impossível, mas não con-
seguiram descobrir “o Pos-
sível”, o segredo da vida. 

Como se finalmente o pos-
sível fosse o Impossível, tal é 
a interminável guerra entre 
a metafísica e a física. Con-
tudo, o Homem permanece 
impotente em descobrir 
quem de facto ele é, ou seja, 
quem somos e de onde vie-
mos!? Mais alguns milhares 
de anos serão necessários 
para se obter a resposta 
certa, num Universo cuja 
existência dista de há mais 
de 13 milhares de anos, que 
sofreu milhares de processos 
de transformação, segundo 
buscas científicas e arque-
ológicas, mas sem testamen-
tos escritos e que apenas os 
estados físicos deste Mundo 
do qual se insere o Homem 
se consegue explicar com 
probabilidades científi-
cas um tanto ou quanto 
credíveis ou prudentemente 
falando, aceitáveis. E até lá, 
deixaremos de ser humanos 
com a evolução? Como cos-
tumo questionar “qual dos 
dois foi primeiro, entre o 
Ovo e a Galinha; ou se a Gal-
inha antes foi Pavão?”. 
Dos processos químicos aos 
físicos, são válidas as expli-
cações, mas de forma nen-
huma se consegue explicar, 
tão pouco entender o início 
da vida, se do espírito ou 
do barro, pior ainda o que é 
o pensamento, e como foi 
possível conceber esta por-
caria maravilhosa de massa 
cinzenta que se chama cé-
rebro, capaz de milhões de 
operações imaginárias num 
micro-segundo e que infe-
lizmente não tiramos par-
tido nem em um décimo 
das suas capacidades. Im-
pressionante, não é? Como 
é possível, a articulação das 
mensagens emitidas pelo 
cérebro não só aos mem-
bros que compõem o nosso 
corpo, como por exemplo na 
contracção dos músculos ou 
quando arrepiados na recep-
ção de um estímulo que nos 
comove.
Impressionante também, 

como o Homem conseguiu 
representar o cérebro, a 
imagem dos Chip’s ou das 
memórias dos computado-
res. E, tal como os cérebros 
dos homens se classificam, 
também os (chipes) se dis-
põem uns mais performan-
tes do que outros e com 
funções várias, a medida 
daquilo que os homens 
são capacitados nos vários 
domínios. Uns talhados para 
as ciências exactas, outros 
para as artes, outros para as 
filosofias.
Mas, como tudo o que se 
refere às coisas da mente, o 
mesmo que dizer dos produ-
tos do cérebro, advém sub-
jectivo, portanto difícil de se 
provar matematicamente, 
fui também eu navegando a 
procura de um mar de águas 
mais calmas e límpidas no 
qual me pudesse espraiar e 
nele encontrar um único sig-
nificado que me contentasse 
cientificamente, na medida 
em que, repito, dificilmente 
se consegue provar. 
Não convencido e sem 
deixar de parte nenhuma 
das interpretações, vejam 
bem, cito “interpretações”, 
neste jogo de probabilidades, 
coloquei também a minha, 
numa lógica tirada das múl-
tiplas ilações sobre o seu 
significado, a partir de outras 
deduções.  
Para mim, consciência é 

bem: “A Noção Exacta de 
uma coisa qualquer”. É esta 
Noção Exacta que nos per-
mite ou possibilita comparar 
uma coisa com outra e saber 
escolher sem grandes riscos. 
Se tomarmos consciência de 
qualquer coisa, dificilmente 
nos deixamos teleguiar, in-
fluenciar. Se sou pobre é 
porque, o contrário, alguém 
é rico. Se estou oprimido, é 
porque, alguém me oprime. 
Verdade, a ciência progride. 
Filósofos, biologistas, astról-
ogos, físicos, químicos, até 
feiticeiros ou adivinhos se 
reúnem a busca da resposta 
do princípio do Universo, 
como cada um procura sab-
er o dia da sua morte. Muito 
já se avançou, várias foram 
as reflexões produzidas, 
grande parte contraditórias 
umas das outras, mas não 
o suficiente para esclarecer 
este grande ou enormíssimo 
enigma, a origem da vida, a 
origem dos seres animais e 
seus comportamentos em 
que se destaca o homem 
com as repartições e es-
tratificações de órgãos do 
sentido. Das hipóteses e ex-
perimentações, não se deu 
mais nenhum passo. Luca, 
ou Lucy, Australopithecus, 
Homo Sapiens e tudo o 
resto, não foram respostas, 
apenas deduções; logo não 
credíveis, se bem que acei-
táveis, o mesmo que válidas 

no contexto, mas não verda-
deiras.
Se no debate sobre a origem 
do homem como obra de 
Deus ou da Natureza, pode 
se encontrar uma solução 
amigável entre filósofos 
e cientistas, já o conflito 
do que é a mente, é inter-
minável. Neste imbróglio, 
vamos colocar também a in-
terpretação da Consciência. 
Certo, ser consciente não é 
exactamente a mesma coisa 
que perceber o mundo, mas 
tomar a noção do que nos 
pode suceder se não nos 
precavermos de qualquer 
coisa. É aqui que se deve 
fazer recurso à intuição. A 
previsão.
Podemos conhecer perfei-
tamente as coisas, mas não 
termos a noção exacta de-
las. Indo para o campo so-
cial, por exemplo, a noção 
do ser pobre, é diferente do 
conhecimento do que é a 
pobreza; como é a noção 
do ser oprimido, diferente 
do conhecimento do que é 
a opressão. É a mesma di-
ficuldade que temos de nos 
aperceber quando estamos 
a ser fisicamente explorados 
e da maneira como nos estão 
a explorar. “Teria eu nascido 
para ser o que sou, pobre e 
explorado?”
É esta noção que nos pos-
sibilita antever e precaver 
contra o destino: rejeitar 
ser continuamente pobres 
e oprimidos, quando servi-
mos e veneramos amavel-
mente o carrasco que nos 
oprime. Porém, nem sem-
pre aceitamos a opressão 
por a desconhecermos, mas 
exactamente por nos en-
contrarmos particularmente 
impotentes. Outrossim, não 
significa fatalidade, destino!...?
Aqui um outro tema interes-
sante sobre a previsão dos 
fenómenos que nos ocorrem 
e o destino inevitável que 
alguma coisa nos aconteça, 
enquanto cidadãos. Para os 
próximos temas.
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O AMOR E A SEPARAçãO: PAIS E FILhOS (VIII)
No próximo dia 1 de Junho assinala-se mais uma data reservada a infância e as relações parentais. Trata-
se do dia mundial da criança. No texto que se segue pretendemos analisar quatro pontos fundamentais 
e preponderantes nas relações afectivas precoces, nomeadamente: as políticas integrativas, a posição da 
religião, a adopção e a co-adopção por parte de casais homossexuais e algumas condições financeiras e 
psicológicas da parentalidade. 

NVUNDA TONET*

A parentali-
dade é um 
termo rela-
tivamente 
recente, que 
começou a 
ser utilizado 

na literatura psicanalítica 
francesa a partir dos anos 
60 para marcar a dimensão 
de processo e de construção 
no exercício da relação dos 
pais com os filhos. Apesar 
de as dimensões inerentes 
ao parentesco terem sido 
estudadas por outras áreas 
do saber, como a antropolo-
gia, a filosofia e a sociologia, 
é no campo da psicologia e 
da psicanálise que podemos 
encontrar uma vasta pesqui-
sa referente aos processos 
psíquicos e mudanças sub-
jectivas produzidas nos pais 
a partir do desejo de ter um 
filho (Zornig, 2010).
Se fizermos uma breve 
retrospectiva histórica, 
podemos observar que nas 
sociedades tradicionais as 
relações de aliança eram 
estabelecidas em função do 
património familiar. O amor 
entre pais e filhos é forte-
mente marcado pela noção 
de educação e a formação 
das crianças torna-se um 
factor importante para o de-
senvolvimento de um país e 
garantia de uma sociedade 
saudável.
1. O VI Fórum Nacional da 
Criança decorreu em Lu-
anda de 28 a 30 de Maio 
e analisou entre muitas 
questões os 11 compromis-
sos de protecção à criança, 
assumidos pelo Governo em 
2008. Em tom assertivo, é de 
todo recomendável que as 
acções e políticas voltadas à 
família (apoio, assistência so-
cial e protecção social), ten-

ham em conta as assimetrias 
regionais, as necessidades 
específicas das famílias an-
golanas, nomeadamente o 
acesso à educação, o acesso 
à habitação condigna, bem 
como a protecção social 
aos deficientes, veteranos 
de guerra e viúvas. Neste 
sentido, temos assistido que 
o Estado Social em Angola 
não funciona como tal e 
nesta óptica compromete-
se várias gerações, pois as 
famílias passam a ter ínfimas 
possibilidades de sucessos e 
integração social; ao mesmo 
tempo que o abandono esco-
lar e as taxas de reprovação 
aumentam. Não basta, au-
mentar-se as salas de aulas, 
formarem-se professores, 
é necessário um plano de 
desenvolvimento integrado 
que perspective os 11 com-
promissos daqui a 10 anos 
tendo em conta a realidade 
macroeconómica do país e o 
possível censo populacional, 
que em verdade condiciona 
as perspectivas pedagógicas.    
2. O papa Francisco 
I criticou recentemente a 
cultura do “conforto” e do 
“provisório”, assente nos 
casais católicos que dese-
jam apenas um filho para 
poder continuar a “viajar 
de férias” ou “comprar uma 
casa”. “O bem-estar nos an-
estesia, nos faz mergulhar, 
nos tira a coragem de ir até 
Jesus”, lamentou o pontifice. 
A religião que nos orienta, 
independentemente da ori-
entação ideológica deve 
estar ajustada a realidade 
social dos seus fiés e segui-
dores. Temos defendido 
amiúde e mesmo em termos 
psiquícos que os sacrificios 
em torno de uma decisão 
parental tem de ser tomada 

em consonância e respei-
tar os interesses pessoais e 
colectivos da conjugalidade. 
Pensamos que os casais 
quando decidem ter mais de 
um filho, devem estar ciente 
dos encargos, não apenas 
financeiro como emocional. 
Um filho não deve vir ao 
mundo por capricho ou de-
sejo apenas de um dos con-
juges. A responsabilidade 
dos pais é um dever irre-
nunciável. Essa prerrogativa 
contempla a vulnerabilidade 
da criança e do adolescente, 
sujeitos em desenvolvimen-
to que merecem tratamento 
especial. Nesse sentido, o 
ordenamento jurídico ango-
lano atribui aos pais certos 
deveres, em virtude do ex-
ercício do poder familiar. O 
motivo da responsabilidade 
civil passar a fazer parte das 
demandas de família, dá-se 
ao facto de que o dever de 
assistência e convivência fa-
miliar passaram a ser encara-
dos como um direito dos 
filhos, no sentido de usufruir 
o desenvolvimento psíquico 
da criança.   
3. A Adopção homoparental 
é a adopção de criança por 
homossexuais e bissexuais. 
Isto pode ser na forma de 
uma adopção conjunta por 
um casal de pessoas do mes-
mo sexo, co-adoção por um 
dos parceiros de um casal de 
pessoas do mesmo sexo do 
filho biológico ou adoptivo 
do cônjuge e a adopção por 
uma única pessoa LGB. A 
adopção homoparental é le-
gal em 14 países, bem como 
na esfera jurídica de vários 
outros. A adopção homopa-
rental é, contudo, proibida 
pela maioria dos países, 
embora muitos debates nas 
diversas jurisdições ocor-

ram para o permitir. A prin-
cipal preocupação mani-
festada por aqueles que se 
lhe opõem é saber se casais 
de pessoas do mesmo sexo 
têm a capacidade de ser 
pais adequados. Como o 
assunto muitas vezes não 
é especificado por lei (ou 
julgado inconstitucional), a 
legalização, muitas vezes é 
feita através de pareceres 
judiciais (Wikipédia, 2010). 
Em Angola, surgem várias 
tentativas de abordagem do 
assunto, alimentadas princi-
palmente pela comunicação 
social pública. Em termos 
psicológicos, essa medida 
não ajuda em nada o de-
senvolvimento psíquico da 
criança, se atendermos que 
o Recém-nascido é depend-
ente do adulto, indefeso. Nos 
três primeiros anos de vida 
ocorre intensa maturação 
neurológica. O sistema ner-
voso central (SNC) evolui 
anatomicamente por meio 
de processos de proliferação, 
migração e diferenciação 
de células nervosas, esta-
belecimento de sinapses e 
mielinização. Por causa dis-
so, o SNC mantém grande 
plasticidade nos primeiros 
anos de vida, com rápido 
desenvolvimento de áreas 
sensoriais e motoras. Ao 
fim dos dois primeiros me-
ses de vida, o bebé inicia a 
conexão de suas habilidades 
sensoriais com o ambiente. 
Há um aumento do perío-
do em que ele permanece 
acordado e, por causa disso, 
maior interacção com o am-
biente e com as pessoas que 
dele cuidam. Assim, pode-
se perceber que em termos 
psicológicos e neurológicos 
a influência do meio e ambi-
ente familiar na vida da cri-

ança. Se uma criança desde 
cedo convive num lar onde 
dois homens fazem papel de 
pai, que garantias teremos 
que ela irá conseguir difer-
enciar a conjugalidade no 
futuro? Em poucas palavras, 
a adopção homoparental 
não deve ser prioridade na 
política e nas acções a favor 
da primeira infância e ado-
lescência. 
4. A condição psicológica e fi-
nanceira inerente a parentali-
dade são igualmente funda-
mentais no desenvolvimento 
psíquico da criança. Entre os 
casais jovens, tem-se obser-
vado por exemplo; os filhos 
a crescerem apenas com um 
dos progenitores, devido a 
separação dos cônjuges. Em 
termos psicológicos temos 
analisado que muitos jovens 
não receberam certa pre-
paração psicológica para en-
frentar a relação conjugal e 
os encargos emocionais para 
gestão de uma família. Em 
muitos lares, os filhos deci-
dem o seu próprio rumo, pois 
os pais estão apenas preo-
cupados com o bem-estar. É 
assim que em Luanda, ficou 
“normal” os guarda-costas 
irem as reuniões de notas, os 
filhos viajarem com as em-
pregadas, os filhos comprar-
em a sua própria roupa, entre 
outras coisas em detrimento 
do conforto e bem-estar dos 
pais que passam a dispor de 
pouco tempo para o acom-
panhamento psíquico da cri-
ança e orientação intelectual 
e social. Fundamentalmente! 
Continua na próxima edição
*psicólogo clínico no Hos-
pital psiquiátrico de luanda
professor de psicopatologia 
geral – especial na univer-
sidade óscar ribas   
e-mail: nvundat@gmail.
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número de 
agentes de 
diversos ra-
mos da Polí-
cia Nacional 
l a n ç a d o s 
ao Largo 1º 

de Maio contra os jovens 
indefesos e o material re-
pressivo utilizado, é até 
ao momento incalculável. 
Pois, para dispersar os
jovens participantes da re-
ferida Vigília ocorrida a 27 
de Maio de 2013, o efectivo 
da Polícia esteve rigorosa-
mente fardado e armado da 
cabeça aos pés. No local, os 
mesmos cometeram bruta-
lidades que num
país de verdadeira cultura 
democrática e de direito, 
colocar-se-ia os coman-
dantes dos mesmos as bar-
ras dos Tribunais.
Portanto, a surra e as pri-
sões desencadeadas pelos 
agentes da Polícia Nacional 
deixaram cair por terra o 
sentido de Estado do Go-
vernador de Luanda, Bento 
Francisco Bento e do Mi-
nistro do Interior, Ângelo 

de Veiga Tavares porque 
ambos, segundo os ma-
nifestantes, receberam o 
documento para o conhe-
cimento da referida vigília 
mais de 10 dias antes do 
sucedido.

siNse mAior “respoN-
sável do ocorrido”
 
Vaticina-se que os agen-
tes dos Serviços de Inte-
ligência e Segurança do 
Estado (SINSE) são os 
principais responsáveis da 
pancadaria e detenções 
ocorridas na Vigília que 
sem o SINSE, tinha tudo 
para ser uma festa ordeira 
e pacífica. O que o SINSE 
fez e tem feito nas mani-
festações promovidas em 
Angola é o que os Serviços 
de Inteligência Ocidentais 
faziam quando “seus” pa-
íses não se tinham casado 
com a democracia e direi-
tos humanos.
Pois, o que o SINSE fez, foi 
simplesmente infiltrar-se 
no meio dos manifestantes 
e lançar palavrões e pedras 

contra os agentes da Polí-
cia Nacional que ingenua-
mente acharam que eram 
iniciativas dos manifestan-
tes e pôs-se as pancadarias 
e prisões. Estas práticas do 
SINSE são antiquíssimas e 
servem para dar a enten-
der que os
manifestantes só querem 
causar desordem e a su-
blevação social.
Ao torturar e prender 10 
dos manifestantes a Polí-
cia Nacional violou o ar-
tigo 47º da Constituição 
de Angola, aprovada em 
Janeiro de 2010 que,
no seu ponto 1 garante a to-
dos a liberdade de reunião 
e de manifestação pacífica 
e sem armas, sem neces-
sidade de qualquer auto-
rização, o que foi o caso. 
Um dos manifestantes na 
circunstancia desabafou: 
“A situação agrava-se e 
os angolanos, com desta-
que para os jovens caem 
em desespero e acreditam 
muito pouco, um dia o 
MPLA vir a deixar o poder 
sem o recurso a força”.

O

PN VIOLA ARTIGO 47º 
AO TORTURAR MANIFESTANTES
Os agentes da 
Polícia Nacional 
voltaram a violar 
deliberadamente 
o artigo 47º da 
Constituição 
da República 
de Angola, ao 
torturarem 
os jovens que 
acorreram ao 
Largo 1º de Maio 
para participar 
na vigília a favor 
dos angolanos 
assassinados no 
passado 27 de Maio 
de 1977.

TExTO DE ANTUNES zONGO

O Dr. Mayaya sabe os problemas antes que os mencione contactar 
Cell.: 932079345

Médico Tradicional  

venha consultar o Dr. Mayaya, especialista em medicina 
tradicional. Está aqui para curar e tratar os seus prob-
lemas usando poder espiritual africano ele trata de quem 
sofre de:
-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.Mayaya
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C o m a n d o 
Provincial 
de Luanda 
da Polícia 
N a c i o n a l 
( C P L P N ) , 
coordenado 

pela Comandante Elizabe-
th Ranque Franck está com 
dificuldades de pôr fim as 
tentativas de descarrila-
mento ao Comboio prota-
gonizado por adolescentes 
e jovens na Linha-férrea 
que divide o município 
do Cazenga do distrito do 
Sambizanga.
Há muito que esta página 
de “Caso de Polícia” do 
F8 vem alertando sobre 
prováveis consequências 
drásticas caso os objec-
tivos daqueles fedelhos 
se concretize. Pois, como 
noticiado nos artigos ante-
riores, os referidos miúdos 
colocam pedras perfiladas 
na Linha-férrea para ver 
se o Comboio despiste do 
caminho-de-ferro.
Aqueles jovens que além de 
pôr pedras na Linha férrea 
também roubam, assaltam 

e batem cidadãos adultos. 
Voltaram no passado dia 29 
de Maio de 2013, a colocar 
objectos na linha causando 
dificuldades ao trajecto do 
comboio. Mesmo com as 
pedras, o comboio das 18 
horas passou moendo por 
completo as referidas pe-
dras. Não se contendo, os 
referidos jovens e adoles-
centes tidos por delinquen-
tes foram arremessando 
pedras contra o comboio. 
Face a tais incidentes consi-
derados atentado à vida de 
diversos cidadãos, a referida 
zona continua sem um po-
liciamento. Pois, o F8 como 
órgão de comunicação que 
pugna também pela “boa” 
convivência social, identifi-
cou o local para uma pronta 
intervenção da Polícia Na-
cional, a referida zona emi-
nente fica aproximadamen-
te há 500 metros do 3º Posto 
da Polícia, na passagem aé-
rea para quem sai da Paró-
quia São Francisco de Assis, 
vulgo “Trilho”, no Bairro São 
João, município do Cazenga, 
Luanda.

O

INCAPAz DE PARAR 
DELINQUENTES NA 
LINhA-FéRREA
Os agentes da Polícia Nacional voltaram a violar 
deliberadamente o artigo 47º da Constituição da República de 
Angola, ao torturarem os jovens que acorreram ao Largo 1º de 
Maio para participar na vigília a favor dos angolanos assassinados 
no passado 27 de Maio de 1977.

TExTO DE SAMbIzANGA/CAzENGA

bETh 
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vencedor 
do prémio 
l i t e rá r io 
mais im-
portante 
da criação 
l i t e r á r i a 

da língua portuguesa é o 
escritor moçambicano, 
Mia Couto. Autor de livros 
como Raiz de Orvalho, 
Terra Sonâmbula e A Con-
fissão da Leoa; é o segundo 
autor de Moçambique a 
ser distinguido, depois de 
José Craveirinha em 1991.
O júri justificou a distinção 
de Mia Couto tendo em 
conta a “vasta obra ficcio-
nal caracterizada pela ino-
vação estilística e a profun-
da humanidade”, segundo 
disse à imprensa José Car-
los Vasconcelos, um dos 
jurados.
A obra de Mia Couto, 
“inicialmente, foi muito 
valorizada pela criação e 
inovação verbal, mas tem 
tido uma cada vez maior 
solidez na estrutura nar-
rativa e capacidade de 
transportar para a escrita 
a oralidade”, acrescentou 
Vasconcelos. Além disso, 
conseguiu “passar do local 
para o global”, numa pro-
dução que já conta 30 li-
vros, que tem extravasado 
as suas fronteiras nacionais 
e tem “tido um grande re-
conhecimento da crítica”. 
Os seus livros estão, de 
resto, traduzidos em duas 
dezenas de línguas.
Do júri, que se reuniu du-
rante a tarde do dia 27 de 
Maio no Palácio Gustavo 
Capanema, sede do Cen-
tro Internacional do Livro 
e da Biblioteca Nacional, 
fizeram também parte, do 
lado de Portugal, a profes-
sora catedrática da Uni-
versidade Nova de Lisboa 
Clara Crabbé Rocha (filha 
de Miguel Torga, o pri-
meiro galardoado com o 

Prémio Camões, em 1989), 
os brasileiros Alcir Pécora, 
crítico e professor da Uni-
versidade de Campinas, e 
Alberto da Costa e Silva, 
embaixador e membro da 

Academia Brasileira de Le-
tras, o escritor e professor 
universitário moçambica-
no João Paulo Borges Co-
elho e o escritor angolano 
José Eduardo Agualusa.

Em declaração à imprensa, 
Mia Couto disse-se “sur-
preendido e muito feliz” 
por ter sido distinguido 
com o 25º. Prémio Camões, 
num dia que, revelou, não 
lhe estava a correr de fei-
ção. “Recebi a notícia há 
meia hora, num telefo-
nema que me fizeram do 
Brasil. Logo hoje, que é 
um daqueles dias em que 
a gente pensa: vou jantar, 
vou deitar-me e quero me 
apagar do mundo. De re-
pente, apareceu esta cha-
mada telefónica e, obvia-
mente, fiquei muito feliz”, 
comentou o escritor, sem 
adiantar as razões.
O escritor que não se fez 
presente na 81ª Feira do Li-
vro de Lisboa, actualmente 
a decorrer no Parque Edu-
ardo VII. Mia Couto esteve 
na Feira do Livro de Bogo-
tá, depois foi para o Canadá 

e só recentemente regres-
sou a Maputo. 
No entanto esta distin-
ção não o vai desviar do 
seu novo romance, sobre 
Gungunhana, personagem 
histórico de Moçambique. 
“O prémio não me desvia. 
Estou a escrever uma coisa 
que já vai há algum tempo, 
um ano, mais ou menos, e 
é sobre um personagem 
histórico da nossa resistên-
cia nacionalista, digamos 
assim, o Gungunhana, que 
foi preso pelo Mouzinho 
de Albuquerque, depois foi 
reconduzido para Portugal 
e acabou por morrer nos 
Açores”, disse  Mia Couto, 
à agência Lusa. “Há naque-
la figura uma espécie de 
tragédia à volta desse he-
rói, que foi mais inventado 
do que real, e que me ape-
tece retratar”, sublinhou.
Nas anteriores 24 edições 
do Prémio Camões, Por-
tugal e Brasil foram dis-
tinguidos dez vezes cada, 
a última das quais, res-
pectivamente, nas figuras 
de Manuel António Pina 
(2011) e de Dalton Trevisan 
(2012). Angola teve, até ao 
momento, dois escritores 
citados: Pepetela, em 1997, 
e José Luandino Vieira, 
que, em 2006, recusou o 
prémio. De Moçambique 
fora já premiado José Cra-
veirinha (1991) e de Cabo 
Verde Arménio Vieira 
(2009).
Criado por Portugal e pelo 
Brasil em 1989, e actual-
mente com o valor mo-
netário de cem mil euros, 
este é o principal prémio 
destinado à literatura em 
língua portuguesa e consa-
gra anualmente um autor 
que, pelo valor intrínseco 
da sua obra, tenha contri-
buído para o enriqueci-
mento do património lite-
rário e cultural da língua 
portuguesa.

LITERATURA 

PRéMIO CAMõES 2013 PARA MIA COUTO

O
Moçambique retorna ao mundo da literatura lusófona no mês de Maio, consagrado ao continente africano. Depois 
da distinção de José Craveirinha em 1991, segue-se o compatriota Mia Couto de 57 anos de idade e uma vasta obra 
ficcional caracterizada pela inovação estilística e valoração da língua-portuguesa.  
TExTO DE NVUNDA TONET*

Biografia
Mia Couto nasceu na Cidade da Beira (Moçambique) em 1955, filho de uma família 
de emigrantes portugueses. Publicou os primeiros poemas no “Notícias da Beira”, 
com 14 anos. Em 1972, deixou a Beira e partiu para Lourenço Marques para estu-
dar Medicina. A partir de 1974, começou a fazer jornalismo, tal como o pai. Com a 
independência de Moçambique, tornou-se director da Agência de Informação de 
Moçambique (AIM). Dirigiu também a revista semanal “Tempo” e o jornal “Notí-
cias de Maputo”.
Em 1985 formou-se em Biologia pela Universidade Eduardo Mondlane. Foi tam-
bém durante os anos 80 que publicou os primeiros livros de contos. Estreou-se 
com um livro de poemas, “Raiz de Orvalho” (1983), só publicado em Portugal em 
1999. Depois, dois livros de contos: “Vozes anoitecidas” (1986) e “Cada Homem é 
uma Raça” (1990). Em 1992 publicou o seu primeiro romance, “Terra Sonâmbula”. 
A partir de então, apesar de conciliar as profissões de biólogo e professor, nunca 
mais deixou a escrita e tornou-se um dos nomes moçambicanos mais traduzi-
dos: espanhol, francês, italiano, alemão, sueco, norueguês e holandês são algumas 
línguas. Outros livros do autor: “Estórias Abensonhadas” (1994); “A Varanda do 
Frangipani” (1996); “Vinte e Zinco” (1999); “Contos do Nascer da Terra” (1997); 
“Mar me quer” (2000); “Na Berma de Nenhuma Estrada e outros contos” (2001); 
“O Gato e o Escuro” (2001); “O Último Voo do Flamingo” (2000); “Um Rio Cha-
mado Tempo, Uma Casa Chamada Terra” (2002). “O Fio das Missangas” (2004).
Em 1999 foi vencedor do prémio Vergílio Ferreira pelo conjunto da obra, um dos 
mais conceituados prémios literários portugueses, no valor cinco mil euros. Em 
2001, recebeu também o Prémio Literário Mário António (que distingue obras e 
autores dos países africanos lusófonos e de Timor-Leste) atribuído pela Fundação 
Calouste Gulbenkian por “O Último Voo do Flamingo” (2000).
*com isabel coutinho em lisboa 
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HISTÓRIA  

“DISSERTAçãO hISTÓRICA EM áFRICA” 
DE ThéOPhILE ObENGA DISPONíVEL EM ANGOLA

T h é o p h i -
le Obenga 
tinha pu-
blicado em 
1980, pela 
P r é s e n c e 
Africaine e 

Les Nouvelles Editions 
Africaines, um livro que 
rapidamente foi consi-
derado como clássico 
depois da releitura feita 
por Cheikh Anta Diop. O 
livro intitulava-se “Dis-
sertação histórica em 
África”. Na verdade é 
uma verdadeira inicia-
ção para os estudantes 
que vão pela primeira 
vez a universidade: o au-
tor apresenta conselhos 
práticos para o sucesso 
do estudante. Também, 
o livro inicia o estudante 
na História de África, de 
forma breve, objectiva e 
responsável, sobre Histó-
ria de África com propó-
sito de descolonizar-lhe.
Segundo uma nota de 
imprensa divulgada pela 
editora, o interesse em 
traduzir e publicar o livro 
“A dissertação histórica 
em África” do historiador 
Théophile Obenga, na 
sua versão portuguesa, 
não foge aos propósitos 
que o autor traçou na 
versão original: fornecer 
os utensílios para que o 
estudante universitário 
angolano busque solu-
ções para solucionar as 
suas insuficiências. Im-
porta lembrar que inicial-
mente este texto desti-
nava-se aos estudantes 
da Universidade Marien-
-Ngouabi, no Congo Bra-
zzaville. Boa parte dos 
docentes oriundos das 
Universidades dos paí-
ses africanos de língua 
oficial francesa utilizou 
densamente o livro deste 
ilustre historiador: Ca-
marões, Congo-Kinshâsa, 
Gabão, Senegal, etc. 

A magnitude do livro 
justificara-se por pro-
porcionar aos formandos 
naquelas Universidades: 
(1) treino metodológico 
face às fontes sobre a 
História de África; (2) ca-
pacidade crítica e dúvida 
metódica/sistemática na 
familiarização da fonte; 
(3) conhecimento pano-
râmico sobre “A disserta-
ção histórica em África”: 
o livro foi readaptado a 
cada realidade daqueles 
países.
A versão portuguesa pre-
tende continuar na mes-
ma perspectiva. Por esta 
razão, desaconselhamos 
toda a leitura precipita-
da. Para os estudantes, 
aconselhamos, portanto, 
que façam leitura assídua 
e com as anotações quer 
das palavras por eles ti-
das novas, quer nas acep-
ções interessantes. 
Neste texto de carácter 
pedagógico cuja simplici-
dade da textura lhe pro-
porciona fácil leitura, re-
corremos às explicações 
secundárias para alguns 
termos técnicos e pen-
samos subsidiar o leitor 
com algumas informa-
ções úteis: Nota do tra-
dutor [NT] Grosso modo, 
o professor Théophile 

Obenga notou que: “mui-
to raros são os estudan-
tes que sabem estruturar 
um plano e conduzir uma 
dissertação”, por isso 
nasceu este importante 
texto. E o autor termina 
com estas belas palavras: 
“Mas para investigar, re-
flectir, conceber, deve-se 
antes de tudo começar 
por colocar a ordem, o 
método, a disciplina nas 
suas próprias ideias, nos 
seus próprios pensamen-
tos”. 
Apraz-nos resumir al-
guns pontos que o autor 
tratou ao longo texto: 
(1) General idades 
informacionais e téc-
nicas. Neste capítulo, 
Obenga começa por dar 
conselhos práticos sobre 
“Como desenvolver e 
aprovar os conhecimen-
tos na Universidade”. 
A seguir, o egiptólogo 
Obenga aborda as “Gene-
ralidades técnicas” para 
aqueles que vão pela pri-
meira vez a universidade, 
e sobretudo aqueles que 
se formam no curso de 
História. 
(2) O segundo capítulo 
é longo. O autor define 
temas concretos – cada 
um é uma Dissertação – e 
desenvolve-os de forma 

metódica, crítica e apre-
senta os resultados. 
3 . A África e a 
História. Visto que Áfri-
ca foi negada como par-
te integrante da História 
universal, Obenga ilustra 
quanto este continente 
estaria no início da His-
tória das civilizações 
humanas. Este livro foi 
publicado 20 anos de-
pois das independências 
em África, e constitui 
um instrumento para re-
buscar auto-estima dos 
africanos na participação 
da História universal: 
menciona os grandes rei-
nos e impérios de África, 
nomeadamente Abomey, 
Benim, Bugânda, Lûn-
da, Kôngo, Kuba, Mali, 
Ndôngo, Zend, Zimba-
bwe, etc.
4. Periodização da Histó-
ria em África. O autor co-
meçar por explicar a ver-
são triunfalista colonial 
sobre os períodos e sua 
repartição no Ocidente. 
Explica de onde terão 

vindo: Pre-História, An-
tiguidade, Idade Média, 
Renascimento, Tempos 
Modernos e Épocas Con-
temporâneas. O autor 
aborda, também, a tese 
de Lenine sobre a “ori-
gem do Estado”, crítica 
as posturas ideológicas 
de Hegel para, já no fim, 
apresentar uma propos-
ta de periodização sobre 
África que responde aos 
“factos produzidos” em 
África.
5. A contribuição da ar-
queologia na História de 
África. Os resultados que 
as escavações arqueoló-
gicas em África são im-
portantes para, por um 
lado datar os períodos 
e compreender as dinâ-
micas deste continente 
no passado; Obenga cita 
eminentes arqueólogos, 
menciona os nomes de 
importantes sítios arque-
ológicos que todo histo-
riador africano deveria 
saber. 

O
A editora Media Press colocou a disposição dos angolanos, uma das obras mais lidas em África por estudantes e 
investigadores em historiografia. Trata-se do livro “dissertação histórica em África” de Théophile Obenga.  

Dr.NDATULO

1-Impotência
2-Fraca erecção
 3-Fácil ejaculação
4-Estender o pénis
5-Problemas de menstruação 
(Período)
6-Malchaule 
7-Dominação (em casa de prob-
lema)
8- Buscar o amor perdido 

9-problemas de feitiçaria 
10-pretecção dos seus bens 
11- Atrair cliente
12-Sucesso nos estudos
13-Protecção contra infideli-
dades no casamento
15-Diabetes
16-Conseguir Trabalho.

de àfrica do leste (ZanZibar)
Doutor tradicional da ilha da Zanzibar, do oceano Índico com troféu de grandes 

trabalho compreensível. Ele já esta aqui. Vamos conhecer os nossos antepassados, o 
uso da erva africana, Medicina nativa do mar, ele cura estas doenças:

O doutor NDaTuLO cura qualquer tipo de doença e problema 
como já tivera feito em Zanzibar em várias pessoas.

 contactar Cell.: 935871848
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eve se ter 
em conta 
dois pontos 
para res-
ponder a 
esta ques-
tão, e vou 

me basear nas realidades 
neo-capitalistas.
(1) Relação entre 
consumidor e o produto, 
por um lado; por outro, a 
relação entre fabricador e 
o produto. Da mesma for-
ma que não posso comprar 
iogurte sem embalagem 
nem indicações da sua vali-
dade, ao risco de ter cólicas 
e atentar a minha própria 
saúde, as coisas assim fun-
cionam também na aqui-
sição da obra da arte. Mas, 
antes, deve se ter em con-
ta as duas relações acima 
mencionadas:
(a) O consumidor, ao 
querer uma obra, supõe-
-se que ele tenha uma pré-
-educação capaz de lhe 
permitir uma leitura real. 
Caso contrário, e se for por 
questões apenas de gosto, 
o seu analfabetismo pode 
induzir a um aproveita-
mento do vendedor. Por 
isto, aconselha-se sempre 
ao consumidor de medir 
os seus “gostos”. Um con-
sumidor alfabetizado do 
kuduru ou do semba exige 
sempre que o produto seja 
de qualidade. Sebém tem, 
ultimamente, introduzido 
até juízes do kuduro (Sem-
pre a Subir), o que pessoal-
mente louvo a iniciativa. Na 
Semba, a acelerada subida 
das propostas tem, por si só, 
seleccionado as melhores 
propostas musicais, apesar 
dos consumidores maiori-
tariamente analfabetos. Na 
dança, o profissionalismo 
tem reduzido as propostas 
de modo que poucas com-
panhias têm apresentado 
publicamente as suas pro-
postas. Os consumidores, 
na maioria, são estrangei-
ros ou se limitam apenas 
na elite cultural angolana 
(senão luandense). Nas ar-
tes plásticas temos muitas 

propostas, na maioria com 
pouca a qualidade técnica 
e intelectual. O consumidor 
é ou parente, ou compadre 
ou ainda amigo detentor de 
um poder financeiro míni-
mo, como forma de apoiar 
dentro da amizade.
(b) Fabricador do pro-
duto cultural. Quem fabrica 
um pensador em madeira, 
terá sempre os seus admi-
radores, porque trata-se 
da cultura nacional. Quem 
cantar aqueles “minkûnga” 
que nos lembram os nossos 
traços culturais comuns, 
terá sempre apoios (dos 
consumidores). As propos-
tas coreográficas de Mukixi 
chamam atenção, primeiro 
por se tratar de uma re-
leitura sobre o que cultu-
ralmente nos identifica. A 
pergunta inicial seria: terá 
o fabricador as qualidades 
técnicas e intelectuais na 
produção dos seus produ-
tos, já que assim deve ser? 
A obra da arte, desde a alta 
antiguidade, é uma criação 
de intelectuais que exige 
formação (tradicional ou 
tecnocientífica) na parte 
do seu executor. Em An-
gola, os escritores têm sido 
exemplares. Ainda que se-
jam pessoas que não termi-
naram estudos académicos, 
eles têm mostrado o respei-

to das normas, gramáticas, 
estéticas, etc. Ainda que a 
qualidade esteja muito crí-
ticas, são pessoas que no 
mínimo conhecem as re-
gras. Infelizmente, poucos 
angolanos lêem. Aliás, o li-
vro não dá muito dinheiro 
como a música, artes plás-
ticas ou outras modalidades 
artísticas mercantis.
(2) Instituições para 
Fiscalizar o Fabricador: 
Existe dois tipos que fun-
cionam independentemen-
te. Por um lado, são insti-
tuições profissionais, e por 
outro são instituições aca-
démicas:
(a) Em Angola temos 
UEA, UNAC e UNAP, e 
acho que outras associa-
ções devem surgir por ai. 
Pela questão histórica, elas 
surgem sempre no âmbito 
da economia social para ga-
rantir a produção da activi-
dade produtiva no interesse 
público solidária. Hoje elas 
fazem parte das instituições 
da utilidade pública, uma 
forma de dinamizar a classe 
artística na disponibilidade 
de recursos iniciais e co-
bertura alargada e benefício 
do “pequeno povo”. Estas 
organizações devem exigir 
qualidade técnica, estética 
e intelectual dos seus as-
sociados, como condição 

sinequano de organizarem-
-se. Também, a interven-
ção destas instituições nas 
arenas regionais e interna-
cionais profissionalizá-las. 
Para isto, cria-se uma pla-
taforma: galeria, estúdios 
de gravação, palcos para 
teatro e dança. Na base da 
concorrência, as propostas 
artísticas são apreciadas, 
rotuladas e circulam em 
vários circuitos. Dependerá 
das críticas profissionais, do 
consumo estético dos apre-
ciadores e coleccionadores 
e críticos da arte, dos inte-
resses do mercado e seus 
apêndices económicos e 
financeiros.
(b) Ainda não exis-
tem instituições académi-
cas ligadas as artes (todas 
modalidades). Por um lado, 
justificar-se-ia por causa 
de não existir ainda cursos 
relacionados as modalida-
des artísticas: História da 
arte, Estética, Filosofia da 
Arte, Antropologia da arte, 
etc. Pode se aproveitar a 
Faculdade de Letras com 
licenciados e mestres que 
lá são formados. Por falta 
de fomento da pesquisa, as 
Associações académicas 
ou os Núcleos de Pesquisas 
não existem. Há quem diga, 
por falta de cultura. Mas, de 
forma singular ou indepen-
dente, temos pessoas for-
madas no exterior de An-
gola com conhecimento ou 
domínio da matéria. Pode 
se incentivar os estudantes 
do curso de História, já no 
fim das suas formações, a 
criarem núcleos de pesqui-
sas relacionados as Artes, 
promovendo conferências, 
publicações em revistas, 
pesquisas dirigidas, etc. Es-
tas instituições permitem 
reconhecer o valor estético 
da arte (valor este que as 
instituições profissionais 
postulam valores mone-
tários) sem favoritismo 
algum. Destas instituições 
académicas, temos no fim 
o Museu, que finalmente 
consagra o valor estético da 
obra.

(c) A necessidade de, 
estrategicamente, fomentar 
ou incentivar as instituições 
privadas. Se, a economia 
social é baseada na adesão 
voluntária, gestão participa-
tiva e na falta de prospec-
ções lucrativas, a dinâmica 
das modalidades artísticas 
precisará do sector privado 
capitalista. Por um lado, as 
galerias, palcos e gravado-
res privados com origem 
de fundo bem definidas (e 
em ordem fiscal) rentabili-
zam os produtos artísticos 
de forma industrial, e favo-
recem o desenvolvimento 
do país. Eles terão como 
concorrentes as associações 
acima citadas (UEA, UNAC, 
UNAP, etc.). Por outro lado, 
elas fomentam plataformas 
de cooperação com as em-
presas/indústrias privadas 
ou públicas e dinamizam a 
economia do país criando 
riquezas nos artistas.
(3) Instituições para 
Defesa do Consumidor. 
Nas artes em geral o valor 
de aquisição de uma obra 
de arte deve justificar-se, 
evitando toda arbitrarieda-
de. Ele resulta das forças 
do mercado entre as insti-
tuições públicas e privadas, 
entre a Economia social e 
Capitalista efectuada numa 
plataforma onde interve-
nham todos os suportes 
que mercado tem. E, o Esta-
do tem o dever de proteger 
o consumidor avolumando, 
com as taxas fiscais, as re-
ceitas destas actividades. 
Estas instituições não po-
dem só ser públicas, mas 
também privadas para per-
mitir a descentralização e 
para que haja dinâmica nes-
te domínio.
Para responder a pergunta, 
tudo depende inicialmente 
da criação destes suportes 
que mencionamos. Uma 
só instituição, nem mesmo 
o Estado, tem o direito de 
arbitrariamente ditar regras 
na aquisição dos preços. 
Estes dependem de vários 
factores que devem se pre-
viamente criados.

COMO ADQUIRIR UMA ObRA DA ARTE?

D
TExTO DE PATRíCIO bATSîkAMA
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“Morte” aos hospitais mortíferos

N
ão há maneira de erradicar o sistema de morticínio implantado de longa data por alguns hospitais, que 
recusam re3ceber gente as morrer se eles não apresentarem garantias monetárias. Esta “A Quente” sai mais 
uma vez por ser sabido que água mole em pedra dura tanto dá até que fura. Leiam com atenção. e mudem 
de atitude quando um hospital recusar vos receber por causa de falta de dinheiro. Por ser de utilidade pública 
e quase totalmente ignorada pelas clínicas privadas, e se apresentar aos olhos, ou melhor, aos ouvidos de 

uma esmagadora maioria de cidadão angolanos como uma espécie de Top Secreto. o Folha 8 reitera o aviso já dado nesta 
página aos utentes desse tipo de estabelecimentos médicos a propósito de um articulado da lei nº 3359 do 07/01/02 que  
foi publicado no Diário da República em 09/01/02 e dispõe o seguinte: Art.1° – Fica proibida a exigência de depósito de 
qualquer natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de urgência e emergência, em hospitais da rede 
privada. Art 2° - Comprovada a exigência do depósito, o hospital será obrigado a devolver em dobro o valor depositado, 
ao responsável pelo internamento. Art 3° - Ficam os hospitais da rede privada obrigados a dar possibilidade de acesso aos 
utentes e a afixarem em local visível a presente lei. Art 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Não deixe de prevenir todos os seus amigos, parentes e conhecidos, amigos e inimigos dos conhecidos, enfim, toda a gente 
que se encontre no seu caminho, a fm de evitar que abusos dessas clínicas se reproduzam como até esta data e já foram 
causa de morte de muitas pessoas mais carentes. Uma lei como esta, que deveria ser divulgada, está praticamente escon-
dida da população! E isso vem desde 2002. Estamos em 2011. Enviem-nos os relatos de todas as ocorrências que sejam 
violadoras desta lei.

Lamentos do mwangolé

O 
nosso virtual governo, consubstanciado num só indivíduo que funciona a várias e calculadas velocidades continua, para 
não dizer está cada vez mais a   privilegiar as empresas estrangeiras, Das quais os seus membros são quase sempre  
sócios. Faz contratos que nunca são conhecidos do domínio público, arrecada dividendos misteriosos, corrompe tudo e 
todos sem escrúpulos, amordaça a liberdade de imprensa, de exprtessão e de manifestar publicamente o seu desacordo 
total com tais práticas, e tudo isso apesar de publicitar ao mundo que é um país democrático, eleito por esmagadora 

maioria, sempre em eleições livres, justas, democráticas e transparentes. O opor-se a essa fortaleza do totalitarismo estatal, temos 
uma oposição que declara ter havido fraude eleitoral, mas que depois se acoita no covil da Assembleia Nacional, pondo-se como 

que ao abrigo de todos os ventos da anunciada rota irreversível para um regime democrático. Os trabalhadores 
nacionais são obrigados a aceitar salários de escravos, quando os expatriados presentes no nosso país recebem, 
nas modernas fazendas da escravatura a que os seus capatazes chamam de empresas salários de sonho, três, 
quatro ou cinco vezes su+erior ao dos autóctones. O FMI de vez em quando desce à rua e comunica que a 
economia, o tal PIB, está a subir, todos os anos sobe. Sindicatos estão corrompidos, obedientes aos fazendeiros. 
E quando alguns escravos ousam levantar-se contra as infames condições, pois há sempre alguém que diz não, 
chamam-lhes de tudo, até de terroristas. E logo carregam sobre eles forças especiais com: cães, cavalos, tanques, 
helicópteros, tudo, que depois de caçados e bem torturados levam-lhes para prisões desconhecidas, onde o seu 
desaparecimento é mais que certo – lançados de avião na maré-alta? -. Dantes tinham um hino e uma bandeira, 
agora já não é necessário porque foram substituídos pelas bandeiras e hinos do grande aparato militar. 

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 casa-
mento.
-Doenças crônicas

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

hélvio, o popó, a lagoa e o jazz

A 
última, melhor seria dizer uma 
das penúltimas novidades do 
cantor Hélvio é, curiosamente, 
uma canção já muito antiga 
apresentada agora com uma nova 

roupagem, como é de moda dizer-se nos tem-
pos que correm, numa interpretação plena de 
sublimes fragâncias a pequena obra-prima. 
Trata-se daquela canção popular do chofer 
que tem de atravessar uma lagoa para levar 
o seu cliente a casa da sua mboa e, a certa 
altura, em que o cliente lhe pede para ir mais 
depressa pois não quer chegar atrasado ao 
encontro com a sua amada ele lhe responde 
que não ia meter o seu popó na lagoa só para 
ele (o cliente) dar show. E o Hélvio, com a 
quela voz rouca que lhe conhecemos, dá-lhe 
o toque surpreso, transformando a canção 
popular em melodia de jazz de primeira água, 
com variações improvisadas, aparentemente 
é claro, que lhe dão um encanto verdadeira-
mente irresistível.
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ANGOLA ALMEjA “bRASIL-2014”
mUnDIAL DE FUTEBOL

A VEz DO TéCNICO GUSTAVO FERRíN      
Na anterior partida con-
tra o Senegal, válida para 
a 3ª jornada do Grupo J de 
apuramento ao Mundial do 
Brasil-2014, Gustavo Fer-
rín consentiu um empate, 
desta vez tem a chance de 
conquistar a almejada vitó-
ria.
O treinador uruguaio, ao 
serviço da Selecção Na-
cional de Futebol de Hon-
ra “Palancas Negras”, es-
treou-se diante do Senegal 
(relativamente à qualifica-
ção para a Copa do Mundo 
FIFA-2014) e conseguiu 
arrancar um ponto, fru-
to do empate a uma bola, 
quando a crítica futebolís-
tica africana prognosticava 
a derrota do Combinado 
angolano, a julgar pela qua-
lidade dos futebolistas au-

tóctone, comparados com 
os senegaleses.
A equipa do Senegal levou 
para aquele jogo o “grande” 

Den Baba, ponta-de-lança do 
Chelsea da Inglaterra que na 
temporada 2012 conquistou 
a Liga dos Clubes Campeões 

da Europa, a mais mediática 
competição futebolística do 
“Velho Continente” (Euro-
pa). Ferrín travou o catego-

rizado treinador francês, 
Alain Giresse.
Lamá ainda teve a ousadia 
de defender um “penalty” 
cobrado por Den Baba, 
o que, certamente, terá 
influenciado a quebra de 
“ritmo” competitivo do 
avançado do Chelsea da 
Inglaterra naquele desafio, 
considerado importante 
para ambas selecções. O 
resultado do jogo motivou 
o técnico angolano, Gus-
tavo Ferrín, e acredita na 
possibilidade de chegar à 
fase final do Campeonato 
Mundial de Futebol, “Ba-
sil-2014”.
A partida no estádio inter-
nacional “11 de Novembro” 
vai marcar o desempenho 
do treinador Gustavo Fer-
rín.   

C o m b i -
nado Na-
cional de 
F u t e b o l 
de Honra 
“Palancas 
N e g r a s ” 

ainda tem possibilidades 
de chegar à fase final da 
vigésima (20ª) edição do 
Campeonato do Mundo 
“FIFA de 2014”, a decorrer 
na República Federativa do 
Brasil, país sul-americano 
que acolhe pela segunda 
vez o maior evento futebo-
lístico de sempre.
Para materialização do ob-
jectivo almejado, a Equipa 
Nacional de Futebol de 
Honra “Palancas Negras”, 
às ordens de Gustavo Fer-
rín, treinador de nacionali-
dade uruguaia, é obrigada 
a vencer ao jogo diante 
da congénere do Senegal, 
no estádio Internacional 
“11 de Novembro”, em 
Luanda-Angola, referente 
à 4ª jornada do Grupo J 
de apuramento ao Cam-
peonato do Mundo “FIFA-
2014”, a realizar-se na terra 

O

do Samba.
A Selecção de Angola está 
no terceiro lugar da tabela 
classificativa (3), enquan-
to o Senegal comanda o 

Grupo J (5). As respectivas 
selecções estão separadas 
por 2 pontos. A jogar em 
casa, os “Palancas Negras” 
têm a possibilidade de 

vencer ao encontro pelo 
factor casa, sem descorar 
a vertente técnico-táctica 
dos comandados de Gus-
tavo Ferrín que apesar do 

palmarés do combinado 
senegalês no ranking da 
CAF acredita na vitória.
Independentemente do 
factor casa, a equipa técni-
ca dos “Palancas Negras” 
está atenta a toda movi-
mentação dos “Leões da 
Teranga”, denominação 
oficial da selecção sene-
galesa, a fim de evitar sur-
presa “amarga” no estádio 
Internacional “11 de No-
vembro”, palco do desafio 
entre Angola e Senegal, o 
de maior cartaz da 4ª jor-
nada do Grupo J de qualifi-
cação para o Campeonato 
Mundial de Futebol – 2014, 
sob a égide da FIFA. 
Para a partida com o Sene-
gal, Gustavo Ferrín convo-
cou os seguintes jogado-
res: Hugo, Lando, Bastos, 
Mabiná, Dany Massun-
guna, Gomito, Kibecha, 
Pirolito, Fabrício, Mus-
sumary, Amaro, Mingo 
Bille, Ito, Manuel, Adawa, 
Job, Mano, Yano, Geraldo, 
Djalma Campos, Mateus 
Galiano, Guilherme Afon-
so e Mabululo.



Resgatar o título africano 
perdido para a Tunísia no 
Afrobasket-2011 de An-
tananarivo, no Madagás-
car, constitui objectivo da 
Federação Angolana de 
Basquetebol, razão pela 
qual restruturou o Con-
junto Nacional, optou em 
substituir o seleccionador 
José Carlos Guimarães 
por Paulo Macedo, técnico 
que se sagrou campeão do 
BAI-BASKET/2013 ao ser-
viço do Grupo Desportivo 
1ºde Agosto, e convocou 
Reggie Moore.
A Selecção Nacional Sé-
nior Masculina de Bas-
quetebol, às ordens do 
treinador angolano, Pau-
lo Macedo, participa do 
Campeonato Africano 
das Nações (AFRO-
BASKET-2013), a decor-
rer em Abidjan, Costa do 
Marfim, no Grupo C, ao 
lado das equipas nacio-

nais da República Centro 
Africana, Cabo Verde e 
Moçambique. O arranque 
do torneio está marcado 
para o dia 20 de Agosto 
e termina a 30 do mesmo 
mês.
Paulo Macedo está cons-
ciente das dificuldades a 
encontrar na prova maior 
da bola ao cesto no Con-
tinente Berço da Humani-
dade (África), mas acredi-
ta na conquista do décimo 
primeiro título continen-
tal. O novo timoneiro do 
combinado nacional con-
ta com os préstimos dos 
seguintes basquetebolis-
tas: Armando Costa, Car-
los Almeida, Edmir Lucas, 
Felizardo Ambrósio, Her-
menegildo Santos, Islando 
Manuel, Joaquim Gomes 
“Kikas”, Reggie Morre, 
António Monteiro, Edson 
Ndoniema, Muto Fonseca, 
Olímpio Cipriano, Roberto 

Fortes, Carlos Morais, Ni-
valdo Bunga, Leonel Paulo, 

Paulo Santana, Eduardo 
Mingas, Milton Barros, 

Valdelício Joaquim e Yan-
nick Moreira.                              
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e q u i p a 
do Fute-
bol Clube 
Bravos do 
Maquis, às 
ordens do 
treinador 

angolano, Zeca Amaral, 
mantem a passada, quanto 
ao alcance do primeiro lu-
gar na tabela classificativa 
da 34ª edição do Girabola, 
embora esteja ainda dis-
tante do Kabuscorp Sport 
Clube do Palanca e Grupo 
Desportivo Militar “1ºde 
Agosto”, líderes isolados 
do maior evento futebolís-
tico na Pátria do Soberano 
Ngola Kilwanji Kya Samba 
(Angola).
O conjunto militar da Fren-
te Leste está dentre os três 
primeiros classificados do 
Girabola-2013 e à frente do 
Grupo Desportivo Inter-
clube de Angola-Século/

A
MAQUIS NO ENCALçO DO LíDER
gIRABOLA-2013

XXI, Sagrada Esperança 
da Lunda-Norte, assim 
como do Atlético Petró-
leos de Luanda. Tal facto 
ilustra o desempenho do 
grémio comandado por 
Zeca Amaral quando fal-
ta uma jornada para a se-
gunda volta da respectiva 
competição, a de maior 
destaque internamente.
As ambições do clube da 
província mais ao Leste de 
Angola na presente tem-
porada futebolística vão 
para além do quinto lugar 
na tabela classificativa, 
como almejou nas épocas 
passadas. Com Zeca Ama-
ral no comando técnico os 
maquizardes estão mais 
fortes, prova disso foi a 
vitória de 2 - 1 diante do 
Recreativo do Libolo do 
Kwanza-Sul, no estádio 
municipal de Calulo, em 
jogo referente à 14ª jorna-

da do Girabola – 2013.             
A força maquizarde aca-
bou por ofuscar o “brilho” 
do campeão em título que 
mesmo a jogar no estádio 
municipal de Calulo teve 
imensas dificuldades, ra-
zão pela qual perdeu mais 
um desafio quando a críti-
ca acreditara na recupera-
ção do conjunto libolense, 
face às vitórias obtidas nos 
desafios anteriormente re-
alizados 
Os resultados positivos 
também chegaram ao Atlé-
tico Petróleos de Luanda. 
O conjunto da Sonangol 
venceu o Progresso Sambi-
zanga por 2 – 0, enquanto 
o 1ºde Agosto derrotou o 
ASA pelo mesmo escore. 
A formação do Interclube 
empatou (1 - 1) com o Ben-
fica de Luanda. As partidas 
foram referentes à 14ª jor-
nada.                   

SELECçãO PROCURA TíTULO PERDIDO
BASQUETEBOL
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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.

+314 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

elson Man-
dela sempre 
exortou a 
humanidade 
a criar um 
mundo me-

lhor, com mais justiça e 
liberdade para todos. Pou-
cos o ouvem porque, bem 
vistas as coisas, os seus 
valores transcendem a 
pequenez  o nanismo dos 
que nada mais conhecem 
do que o seu próprio um-
bigo. 
Nelson Mandela deu e 
continua a dar várias li-
ções ao mundo, se bem 
que muitos dos seus “cole-
gas” da política internacio-
nal, sobretudo africana, fa-
çam ouvidos de mercador 
porque não entendem que 
quem não vive para servir 
não serve para viver.
Uma das suas qualidade 
foi rodear-se de gente que 
pensava de maneira dife-
rente. Diz Nelson Mandela 
que é a melhor forma de 
encontrar soluções para 
os problemas. Ou seja, 
estar rodeado de quem 
está sempre de acordo é 
encontrar problemas para 
as soluções. Tão simples 
quanto complicado para 
algumas mentes que se jul-
gam donas da verdade.
Algo semelhante dizia, há 
já muitos anos, um famoso 
jornalista português, Ma-
nuel Pacheco de Miranda, 
quando explicava que “a 
liberdade de expressão de 
pensamento que todos de-
sejam não pode ser a liber-
dade de só se pensar como 
nós pensamos”.
É claro que nenhuma des-
tas teses fizeram escola ou 
geraram jurisprudência. 
Hoje o que mais importa 
é estar de acordo, é pensar 
como pensa o chefe, é – ao 
fim e ao cabo – ter a liber-
dade para nem sequer pen-

sar em ter liberdade.
Por alguma razão, fosse 
onde fosse ou quem fosse, 
quando chegava a qualquer 
sítio dizia sempre: “Eu sou 
o Nelson Mandela”. Uma 
postura diametralmente 
oposta à de alguns anões 
que chegam a qualquer 
lado e perguntam: “Não 
sabe quem eu sou?”
E é por tudo isto que com 
Homens como Nelson 
Mandela a carta chegaria 
a Garcia. Mas, a verdade é 
que a sociedade angolana, 
a que de facto mais nos 
interessa, está a abarrotar 
de anões em bicos de pés 
que o melhor que sabem 
é mandar deitar a carta na 
primeira valeta que apare-
cer.
O magnata britânico de 
origem sudanesa Mo 
Ibrahim responsabiliza as 
“falhas monumentais dos 
líderes africanos após a in-
dependência”, explicando 
sem meias palavras (coisa 
cada vez mais rara num 
mundo de analfabetos di-
plomados) que, “quando 
nasceram os primeiros 
Estados africanos indepen-
dentes, nos anos 50, África 
estava melhor em termos 
económicos”.

Mo Ibrahim diz que os in-
teresses da Europa apenas 
podem ser duravelmente 
garantidos pela democra-
cia e não pelo apoio aos 
ditadores.
“Se a Europa quer garan-
tir a longo prazo os seus 
interesses, ela tem todo 
interesse em se aproximar 
dos povos africanos. Pen-
sar que a conivência com 
os ditadores seria benéfica 
é um grande erro”, indicou 
Mo Ibrahim.
Este empresário, que fez 
fortuna na telefonia ce-
lular ao criar o operador 
CELTEL que se tornou 
depois ZAÏN, qualificou 
de “vergonhoso e um gol-
pe à dignidade” a contínua 
dependência de África em 
relação ao ocidente, tendo 
em conta os “recursos im-
pressionantes” que abun-
dam no continente.
“Não se justificam a fome, 
a ignorância e a doença 
que assolam África”, diz 
Mo Ibrahim, para quem a 
solução terá de passar obri-
gatoriamente por “bons 
líderes, boas instituições e 
boa governação”, sem os 
quais “não haverá Estado 
de Direito, não haverá de-
senvolvimento”.

Mo Ibrahim recorda que 
“havia uma África na qual o 
Estado era o único proprie-
tário dos meios de infor-
mação, na qual a única te-
levisão pertencia ao poder, 
na qual toda a informação 
era controlada. Esta Áfri-
ca já não existe”. Talvez 
não exista, mas que alguns 
fazem tudo para que ela 
volte a existir, isso fazem. 
E fazem-no utilizando to-
dos os meios ao seu dispor, 
chame-se eles censura, 
intimidação, prisão ou até 
assassinatos.
Por isso, “o que aconte-
ceu na Tunísia e no Egipto 
nunca teria sido possível 
sem as tecnologias de in-
formação e comunicação. 
Apesar dos esforços colos-
sais, os Governos destes 
dois países não consegui-
ram impedir a circulação 
das informações. Nesta 
nova África, o povo é o úni-
co soberano e os nossos 
amigos europeus devem 
persuadir-se disso”.
Comparando o posiciona-
mento europeu com o nor-
te-americano, Mo Ibrahim 
entende que “os americanos 
escolhem geralmente muito 
claramente a democracia e 
a luta contra a corrupção na 

sua relação com os Estados 
africanos. Seria bom que os 
nossos amigos Europeus 
fizessem o mesmo”.
Em relação às posições 
da Europa, recorde-se 
que Margaret Thatcher, 
recentemente falecida e 
que em Maio de 1979 se 
tornou a primeira mulher 
a dirigir um governo bri-
tânico, proibiu nesse ano 
o seu enviado especial à 
Rodésia de se encontrar 
com Robert Mugabe.
E fê-lo para defender a 
democracia? Para lutar 
contra as ditaduras? Não! 
O argumento, repare-se, 

era o de que “não se dis-
cute com terroristas antes 
de serem primeiros-minis-
tros”.
“Não. Por favor, não se re-
úna com os dirigentes da 
‘Frente Patriótica’. Nun-
ca falei com terroristas 
antes deles se tornarem 
primeiros-ministros”, es-
creveu - e sublinhou vá-
rias vezes - numa carta 
do Foreign Office de 25 de 
Maio de 1979 em que o en-
tão ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Lord Peter 
Carrington, sugeria um tal 
encontro.
Ou seja, quando se chega a 
primeiro-ministro, ou pre-
sidente da República, dei-
xa-se de ser automatica-
mente terrorista. Não está 
mal. É verdade que sempre 
assim foi e que sempre as-
sim será.
Será que, por cá, alguém se 
lembra que Nelson Man-
dela, ex-presidente sul-afri-
cano, pai da pátria e Nobel 
da Paz, passou 27 anos nas 
cadeias sul-africanas por 
ousar resistir ao regime 
de minoria branca, sempre 
afirmou que “está nas nos-
sas mãos criar um mundo 
melhor para todos os que 
nele vivem”?
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