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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. 

REGIME COM LUXO NA MISÉRIA 
130 MILHÕES
DE DÓLARES

13 MILHÕES MORREM 
DE FOME

enquanto

NUM MUNDIAL 
DE HÓQUEI PATINS

O regime vai 
organizar e 
gastar no 

Campeonato 
Mundial de Hóquei em 
Patins, a realizar no 
nosso país, USD 130 
milhões  de dólares 
( p r ov a ve l m e n t e 
peca por defeito), 
enquanto 
13 milhões de 

angolanos 
definham a fome, a sede e não têm 
serviços básicos de saúde, de 
educação e emprego. 
Com tanta miséria é uma insensibilidade que 
deveria mobilizar-nos a todos como diz o Papa, 
para exigirmos aos governantes um maior 
compromisso com a cidadania.

No Bié
CONSERVADOR FAZ ESQUEMAS

Aeroporto de Luanda

O conservador do Registo Civil do 
Bié, Aníbal Lumati é acusado de 
liderar falcatruas que envergonham 
um sector cuja responsabilidade so-
cial, aconselha maior urbanidade.

Morte no Rocha

O crime continua a pulular em Lu-
anda e a trazer cenas horripilantes, 
como foi a violação e assassinato da 
jovem Jeovania Morais, no fatídico 
dia 08, precisamente data do seu 
25.º aniversário, no bairro Rocha 
Pinto.

JOVEM VIOLADA E ASSASSINADA
CARTÉIS FAZEM FESTA

O aeroporto de Luanda é a principal 
via de entrada de droga em Angola, 
reconhece o chefe do departamento 
da DNIC, superintendente Afonso 
Ganga José

Paulo Kassoma

Paulo Kassoma, já foi tanta coisa 
que qualquer dia será coisa tanta, 
quando já esteve num pedestal 
que poderia augurar que um dia, 
mais tarde, muito mais tarde, ele 
pudesse vir a ser presidente da 
República de Angola. Erro. Foi para 
PCA do BESA. E depois….esper-
emos não aceite ir para a ELISAL...

HOMEM DE SETE OFÍCIOS
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Muitas são 
as mães que, 
um belo ou 
menos belo 
dia, terão 
perguntado 

a si mesmas de que raio 
podia servir educar com 
amor um filho, ao vê-lo 
descarrilar, ou ir para a má 
vida, ou ainda entrar vezes 
demais em fases de “mala-
pata”.
Não sabemos se esse teria 
sido o caso da mamã de 
Paulo Kassoma, até por-
que o homem quase foi 
posto num pedestal que 
poderia deixar augurar 
que um dia, mais tarde, 
muito mais tarde, ele pu-
desse vir a ser presidente 
da República de Angola. 
Erro, era um finta do JES/
MPLA
Tendo nascido no seio 
duma família da etnia dos 
Ovimbundos, Paulo Kas-
soma foi educado a pre-
ceito e chegou a ser eco-
nomista, modesto, mas 
sem que se saiba se a mo-
déstia era do saber ou do 
carácter. A verdade é que 
ele singrou na vida, passou 
a ministro dos transpor-
tes e, depois de uma mini 
travessia do deserto, foi 
catapultado a governador 
do Huambo e primeiro 
secretário do MPLA. Exo-
nerado, veio a assumir as 
pastas de primeiro-minis-
tro e depois de presidente 
da Assembleia Nacional. 
Caiu e desceu a deputa-
do, depois foi nomeado 
secretário do MPLA para 
os quadros e nem sequer 
teve tempo de aquecer 
a cadeira, mostraram-
-lhe um bonito cadeirão 
e disseram-lhe: «Senta-te 
e fica sossegado, agora és 
PCA do BESA.O que po-
deria ter levado a sua mãe 
a levantar a questão a que 
aludimos na abertura des-

te artigo e a questionar 
o esmero com que tinha 
educado o filhote. Tinha 
servido para quê, se agora 
os outros fazem dele uma 
marionete e se amanhã 
dos Santos decidir, o Pau-
linho poderá assumir a 
pasta de coordenador da 
equipa de astrologia galác-
tica e não declinará a pro-
moção!
Se a mãe de Paulo Kas-
soma tivesse desabafado 
deste modo, talvez fosse 
injusto, pois o posto actual 
do seu Paulinho, na nova 
faceta empresarial privada 
como PCA do BESA não 
é de desdenhar, embora 
suscite várias “leituras”, 
uma das quais se baseia 
na ideia de o decisor ou 
os decisores que lá o pu-
seram, tivessem como 
objectivo remodelar em 
seu proveito próprio (já 
vamos ver como) a du-
pla faceta de Kassoma, de 
homem político e de ne-
gócios ao mesmo tempo, 
o que é, de resto, comum 
a quase todos os políticos 
angolanos.
Nesta conjuntura que An-
gola atravessa, plena de 
augúrios de benefícios 
incalculáveis, o que se 
impunha no “caso Kas-
soma” era privilegiar o 
homem de negócios em 
detrimento do político. 
Segundo revelações de 
fontes próximas do Futun-
go, JES não estaria alheio 
a esta alteração e deve ter 
influenciado os accionis-
tas angolanos do BESA, 
entre os quais a Portmil, 
do general Kopelipa, pelo 
que se pode compreender 
facilmente que Kassoma, 
tendo tão pouca margem 
de manobra, se sentisse 
quase obrigado a aceitar 
a proposta desses pode-
rosos e insaciáveis padri-
nhos.

 
Nesta promoção, que dá 
para pensar numa vitória 
de Pirro, entram certa-
mente considerações rela-
cionadas com o desiderato 
de uma relativa margina-
lização política de Paulo 
Kassoma, mas também 
com problemas atinentes 
aos seus negócios priva-
dos, cada vez mais pericli-
tantes. E neste ponto, é de 
referir os empecilhos que, 
uns atrás dos outros, têm 
vindo a minar os seus in-
vestimentos. 
De facto, nenhum dos 
seus muitos negócios pri-
vados está hoje em dia 
de boa saúde; alguns aca-
baram mesmo de vez. 
Segundo o que nos foi 
comunicado, a Pecus, um 
matadouro industrial cria-
do por José Récio, e de-
pois adquirido por Kasso-
ma a Carlos Lages, ainda 
continua em dívida com 
o vendedor, na ordem dos 
cerca de 12 milhões de dó-
lares, que o ex-presidente 
da Assembleia Nacional 
não consegue honrar, já lá 
vão mais de 5 anos, mes-
mo sendo sócio do gene-
ral Kundi Paihama e do 
ministro Pedro Mutindi, 
mas como se pode veri-
ficar tudo continua a dar 

A
UM HOMEM DE SETE OFÍCIOS 
OU PAU PARA TODA OBRA.

sinais de não sair da cepa 
torta.
Se fosse só isso, ainda o 
andor ia andando, o pior 
é que se não chegasse a 
tábua de salvação de JES, 
os seus negócios privados, 
em vias de estar a chegar, 
iria mesmo à falência, ale-
gadamente por obra do 
seu sucessor na governa-
ção do Huambo, Faustino 
Muteka, que parece ter 
metido na cabeça uma 
ideia fixa, “rebentar” com 
os negócios do antecessor.
A filha de Paulo Kassoma, 
Kanda Kassoma, a quem 
o pai, já feito Primeiro Mi-
nistro, confiara a gestão 
dos empreendimentos, foi 
assediada por um monte 
de dificuldades, alegada-
mente instigadas por Mu-
teka, sob pretexto formal 
de que o seu antecessor 
havia aplicado parte dos 
dinheiros do orçamento 
nos seus investimentos, o 
que, de resto, é uma práti-
ca muito generalizada no 
país.
A princípio, Kanda enfren-
tou os problemas injectan-
do nas empresas dinheiros 
que a sua fortuna pessoal 
estava apta a enfrentar. 
Quando as coisas deixa-
ram de ser assim, recorreu 
ao crédito dos bancos – 
que não deixaram de aten-
der às solicitações, mas 
cortando cada vez mais 
em relação a novos pedi-
dos.
E foi assim que se atingiu 
um ponto de ruptura e 
surgiram os agudos pro-
blemas que se diz estarem 
os Kassoma a enfrentar.
O mais engraçado é que 
Muteka, o governador que 
lhe “rebentou” com os ne-
gócios no Huambo, tem 
estatuto político e social 
inferior ao seu. Daí surgir 
a especulativa ideia de que 
ele teria agido sob orien-

tações ou com o beneplá-
cito do Executivo, «algo a 
que normalmente não são 
estranhos difusos cálculos 
políticos».
Por outro lado, para bem 
compreender este imbró-
glio, é preciso levar em 
conta que Paulo Kassoma, 
nascido em Luanda, mas 
filho de umbundos, é por 
estes considerado um dos 
seus em razão de tradi-
ções antigas. 
Os proveitos que os seus 
negócios lhe trouxeram, 
concederam-lhe grande 
popularidade e pensou-se 
que se poderia vir a ali-
mentar ambições políticas, 
entre as quais não era de 
excluir a Presidência da 
República, o que chegou a 
ser aventado. Repetimos: 
era um “miroir aux allou-
ettes”, uma miragem!
Ora aí é que está o prin-
cipal busílis do problema. 
Segundo o que muitos in-
dícios levam a crer, «à luz 
de realidades considera-
das “palpáveis” de Angola, 
a ideia de um umbundu, 
no seio do MPLA se vir a 
tornar Presidente da Re-
pública ainda é rejeitada». 
E talvez tenha sido isso 
que verdadeiramente in-
fluenciou o apagamento 
da sua estrela política e 
empresarial. Agora, como 
PCA do BESA, depois de 
lhe ser retirado o tapete 
vermelho da carreira polí-
tica, não tem maka, foi-lhe 
atribuído o prestígio como 
recompensa da sua dócil 
aceitação, assim como se 
abrirão muitas portas para 
novos empreendimentos 
rentáveis, ao que se jun-
ta o poder financeiro de 
que poderá dispor para 
recompor os seus negó-
cios privados. O essencial, 
entretanto, foi claramente 
atingido: pô-lo mais dis-
tante da vida política.

PAULO KASSOMA
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Em nenhum ou-
tro país os ricos 
d e m o n s t r a m 
mais ostentação 
que em Angola. 
Apesar disso, os 
Angolanos ricos 

são pobres. São pobres 
porque compram sofisti-
cados automóveis impor-
tados, com todos os exa-
gerados equipamentos da 
modernidade, mas ficam 
horas engarrafados ao 
lado dos autocarros e can-
dongueiros do subúrbio. 
E, às vezes, são assaltados, 
sequestrados, abusados 
e violentados no trânsito. 
Presenteiam belos carros 
a seus filhos e não voltam 
a dormir tranquilos en-
quanto eles não chegam à 
casa. Pagam fortunas para 
construir modernas man-
sões, desenhadas por ar-
quitectos de renome, e são 
obrigados a escondê-las 
atrás de muralhas, como 
se vivessem nos tempos 
dos castelos medievais, 
dependendo de guardas 
que se revezam em tur-
nos. 
Os ricos angolanos, usu-
fruem privadamente tudo 
o que a riqueza lhes ofere-
ce, mas vivem encalacra-
dos na pobreza social. Na 
sexta-feira, saem de noite 
para jantar em restauran-
tes tão caros que os ricos 
da Europa não consegui-
riam frequentar, mas per-
dem o apetite diante da 
pobreza que ali por perto 
arregala os olhos pedindo 
um pouco de pão; ou são 
obrigados a restaurantes 
fechados, cercados e pro-
tegidos por policiais pri-
vados. Quando terminam 
de comer escondidos, são 
obrigados a tomar o car-
ro à porta, trazido por um 
manobrista, sem o prazer 
de caminhar pela rua, ir 
a um cinema ou teatro, 
depois continuar até um 
bar para conversar so-
bre o que viram. Mesmo 

assim, não é raro que o 
pobre rico seja assaltado 
antes de terminar o jan-
tar, ou depois, na estrada 
a caminho de casa. Feliz-
mente isso nem sempre 
acontece, mas certamen-
te, a viagem é um susto 
durante todo o caminho. 
E, às vezes, o sobressalto 
continua, mesmo dentro 
de casa. 
Os ricos Angolanos são 
pobres de tanto medo. Por 
mais riquezas que acumu-
lem no presente, são po-
bres na falta de segurança 
para usufruir o patrimó-
nio no futuro. E vivem no 
susto permanente diante 
das incertezas em que os 
filhos crescerão. 
Os ricos angolanos con-
tinuam pobres de tanto 
gastar dinheiro apenas 
para corrigir os desacertos 
criados pela desigualdade 
que suas riquezas provo-
cam: em insegurança e 
ineficiência. No lugar de 
usufruir tudo aquilo com 
que gastam, uma parte 
considerável do dinheiro 
nada adquire, serve ape-
nas para evitar perdas. 
Por causa da pobreza ao 
redor, os angolanos ricos 
vivem um paradoxo: para 
ficarem mais ricos têm de 

perder dinheiro, gastando 
cada vez mais apenas para 
se proteger da realidade 
hostil e ineficiente. 
Quando viajam ao exte-
rior, os ricos sabem que 
no hotel onde se hospe-
darão serão vistos como 
assassinos de crianças na 
Lunda, destruidores da 
Floresta do maiombe em 
Cabinda, usurpadores da 
maior concentração de 
renda do planeta, portado-
res de malária, de paludis-
mo e de filária.. São ricos 
empobrecidos pela vergo-
nha que sentem ao serem 
vistos pelos olhos estran-
geiros. 
Na verdade, a maior po-
breza dos ricos angolanos, 
está na incapacidade de 
verem a riqueza que há 
nos pobres. A pobreza de 
visão dos ricos impediu 
também de verem a rique-
za que há na cabeça de um 
povo educado. Ao longo 
de toda a nossa história, os 
nossos ricos abandonaram 
a educação do povo, des-
viaram os recursos para 
criar a riqueza que seria 
só deles, e ficaram pobres: 
contratam trabalhadores 
com baixa produtividade, 
investem em modernos 
equipamentos e não en-
contram quem os saiba 
manejar, vivem rodeados 
de compatriotas que não 
sabem ler o mundo ao re-
dor, não sabem mudar o 
mundo, não sabem cons-
truir um novo país que be-
neficie a todos. 
Muito mais ricos seriam 
os ricos se vivessem em 
uma sociedade onde to-
dos fossem educados. 
Para poderem usar os seus 
caros automóveis, os ri-
cos construíram viadutos 
com dinheiro de colocar 
água e esgoto nas cidades, 
achando que, ao comprar 
água mineral, se protegiam 
das doenças dos pobres. 
Esqueceram-se de que 
precisam desses pobres 

e não podem contar com 
eles todos os dias e com 
toda saúde, porque eles (os 
pobres) vivem sem água e 
sem esgoto. Montam mo-
dernos hospitais, mas tem 
dificuldades em evitar in-
fecções porque os pobres 
trazem de casa os germes 
que os contaminam. Com 
a pobreza de achar que 
poderiam ficar ricos sozi-
nhos, construíram um país 
doente e vivem no meio 
da doença. Há um grave 
quadro de pobreza entre 
os ricos angolanos. E esta 
pobreza é tão grave que a 
maior parte deles não per-
cebe. Por isso a pobreza de 
espírito tem sido o maior 
inspirador das decisões 
governamentais das po-
bres ricas? elites? angola-
nas. Se percebessem a ri-
queza potencial que há nos 
braços e nos cérebros dos 
pobres, os ricos angolanos, 
poderiam reorientar o mo-
delo de desenvolvimento 
em direcção aos interesses 
de nossas massas popula-
res. Liberariam a terra para 
os trabalhadores rurais, re-
alizariam um programa de 
construção de casas e im-
plantação de redes de água 
e esgoto, contratariam 
centenas de milhares de 
professores e colocariam 
o povo para produzir para 
o próprio povo. Esta seria 
uma decisão que enrique-
ceria ANGOLA INTEIRA 
- os pobres que sairiam 
da pobreza e os ricos que 
sairiam da vergonha, da in-
segurança e da insensatez. 
Mas isso é esperar demais. 
Os ricos são tão pobres 
que não percebem a triste 
pobreza em que usufruem 
suas malditas riquezas”. 

*(Adaptado de um texto 
de Cristovam Buarque 
que assenta que nem 
uma luva a esta Angola, 
ainda em plena “Acumu-
lação Capitalista Primiti-
va”)

SÃO TÃO POBRES, 
QUE SÓ TÊM DINHEIRO.....

“
TEXTO DE *EDSON VIEIRA DIAS NETO

DIRIGENTES ANGOLANOS



FOLHA8  10 DEAGOSTO DE20134 // DESTAQUE

juiz presiden-
te do Tribu-
nal Militar 
da Região 
Centro, co-
ronel Eurico 
Pereira, está 

preocupado com a ausên-
cia constante de alguns 
militares das respectivas 
unidades. Não é um aban-
dono definitivo mas, diz, 
prolongado.
De acordo com o coronel 
Eurico Pereira, no Tribu-
nal Militar da Região Cen-
tro, que envolve unidades 
das províncias do Huam-
bo, Bié e Benguela, 88 por 
cento dos processos cri-
mes que se registam pren-
dem-se com ausências das 
unidades.
“Nos últimos dias os cri-
mes desta natureza têm 
aumentado bruscamente. 
Alguns militares quando 
são interrogados em jul-
gamento alegam razões 
religiosas e também trata-
mentos tradicionais, como 
causa da ausência na uni-
dade”, frisou o juiz, acres-
centando que o Tribunal 
Militar está a trabalhar 
com os comandantes e 
chefes de secções, de ma-
neira a encontrar-se uma 
medida que desencoraje o 
cometimento de tal crime.
Nesse âmbito, tem vindo a 
realizar palestras de sensi-
bilização em unidades das 
Forças Armadas Angola-
na e da Polícia Nacional, 
dando a conhecer as con-
sequências decorrentes 
da ausência prolongada e 
injustificada dos militares.
De facto, para a maioria 
dos militares no activo e 
para a quase totalidade dos 
ex-militares a vida não está 
fácil. Muitos certamente se 
recordarão do enorme es-
forço do Governo quando, 
em 2010, ajudou 15 196 ex-
-militares (o que é obra!) 
com charruas, carroças, 
sementes agrícolas diver-
sas e fertilizantes, de modo 
a reforçar a capacidade de 
produção agro-pecuária 
nas comunidades rurais 
dos 11 municípios da pro-

víncia do Huambo.
Conhecidas, mas quase 
sempre silenciadas, são 
as dificuldades de muitas 
unidades militares que se 
encontram em situação de 
penúria generalizada, en-
volvendo tanto soldados 
como oficiais.
Ainda no dia 30 de Julho 
deste ano, o Maka Angola 
revelou que “os militares 
do Batalhão de Reparações 
do Comando da Região 
Militar Sul, no Lubango, 
queixam-se da falta de 
condições básicas de alo-
jamento e de alimentação”, 
sendo que “os cerca de 
400 militares ali destaca-
dos são obrigados a parti-
lhar uma dúzia de camas”, 
o que obriga muitos a dor-
mir no chão, “sentados e 
outros nos carros avaria-
dos”.
 Um oficial contou que 
“não há recursos para dar 

de comer a metade dos 
soldados”, o que leva os 
que vivem próximo da uni-
dade a fazer refeições nas 
suas residências. Será esta 
uma das razões que está 
na origem, como refere o 
juiz presidente do Tribu-
nal Militar da Região Cen-
tro, coronel Eurico Pereira, 
das ausências prolongadas 
dos soldados? Terão eles 
de ir matar a fome para as 
lavras?
“Também os instrutores 
da Escola de Inter Armas 
do Lubango, destacados 
no campo de tiro situado 
na área da Kilemba, nos 
arredores da cidade do 
Lubango, queixam-se das 
condições na sua unidade. 
O artilheiro F.M explica 
como os militares são obri-
gados a dormir ao relento 
por falta de condições 
de alojamento”, contou 
o Maka Angola, citando 

um cabo que afirma: “Es-
tendemos nas casernas as 
nossas capas. Os meios já 
nem chegam, não temos 
colchões nem cobertores 
para todos. Cama já não se 
fala.”
Além disso, os soldados 
têm de “desenrascar” a 
sua própria alimentação 
porque a logística militar 
é negligente e deixa os 
soldados à fome. “Não so-
mos só nós [militares do 
Batalhão de Reparações], 
é assim em todas as unida-
des. O mais triste é quando 
há prevenção e temos de 
estar todos nos quartéis”, 
disse o cabo.
Curiosamente, ou talvez 
não, foi em Agosto de 2012 
e no Lubango, que uma 
concentração de mais de 
250 veteranos de guerra, 
que se preparavam para 
uma manifestação, foi re-
primida pela polícia à bas-

tonada.
Recorde-se que na base 
dessa manifestação esta-
va o direito à indignação, 
peculiar em qualquer de-
mocracia mas proibido 
no nosso país, relativo ao 
facto de pelo menos 16 mil 
desmobilizados não re-
ceberem subsídios desde 
1992.
Exactamente há um ano, o 
coordenador da Comissão 
de Ex-Militares Angolanos 
(COEMA), general na re-
forma Silva Mateus dizia 
que são cerca de 60 mil os 
ex-militares nestas con-
dições, abarcando cinco 
mil soldados, sargentos e 
oficiais que desde 1992 dei-
xaram de receber os ven-
cimentos estabelecidos, e 
também os que foram des-
mobilizados depois daque-
le ano, e que receberam as 
guias da Caixa Social das 
Forças Armadas mas que, 

O
TEXTO DECASTRO OSÓRIO

MILITARES “PIRAM-SE” DAS UNIDADES
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quando vão receber, são 
informados que não há di-
nheiro.
Mas havia, ou há, mais. 
Também lá estão os que 
não tendo sido desmobi-
lizados continuam a ser 
militares e não recebem, 
mais os 250 efectivos do 
processo “27 de Maio”, que 
aguardam o pagamento 
da pensão de reforma, os 
402 do Batalhão Comando  
Ex-Tigres, que lutaram na 
vizinha República Demo-
crática do Congo, que têm 
direito a subsídios desde 
2007 e que só receberam o 
correspondente a 2012.
Segundo afirmava Silva 
Mateus, fazem também 
parte daquele total de 
60 mil, os 32.600 anti-
gos militares dos antigos 
braços armados da UNI-
TA (FALA) e da FNLA 
(ELNA), ainda 18 mil 
oficiais que passaram à 
reforma e os que inte-
graram a chamada Defe-
sa Civil, então tutelados 
pelo Ministério da Defe-
sa Nacional e integrados 
nos governos provinciais 
na última guerra civil 

(1998/2002) e, finalmen-
te, os que estavam inte-
grados na Segurança do 
Estado, nas chamadas 
Tropas Territoriais, na 
Organização de Defesa 
Popular e nas Brigadas 
Populares de Vigilância.
“Os actuais dirigentes, 
tanto a nível do Minis-

tério da Defesa Nacio-
nal como da Chefia do 
Estado-Maior General 
das Forças Armadas An-
golanas não conhecem, 
não têm percepção da 
dimensão deste dossiê”, 
acusava Silva Mateus, 
interrogando: “Será que 
estas entidades não têm 

conhecimento da exis-
tência deste dossiê e des-
ta demanda dos militares 
ao Estado, e, se têm, por-
que não reagem? Estão à 
espera de quê?”.
E respondia: “Estão à es-
pera que os militares per-
cam a paciência e saiam 
à rua para serem apelida-

dos de arruaceiros”.
Silva Mateus assegurou 
ainda que “não serão 
meia dúzia de generais 
de barriga cheia” que im-
pedirão os ex-militares 
de sair à rua, caso estes 
continuem sem receber 
um sinal de disponibili-
dade para o diálogo.

MILITARES “PIRAM-SE” DAS UNIDADES
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TEXTO DE ORLANDO CASTRO E WILLIAM TONET

OS DONOS DO PAÍS REALIzAM  O MUNDIAL  
DE HÓQUEI ENQUANTO MILHõES  
DE ESCRAVOS MORREM DE FOME!

hama-se Rosa 
Mayunga, mas 
deveria cha-
mar-se “Mãe 
Angola” ou, 
apenas, Ango-

la. A propósito do Cam-
peonato Mundial de Hó-
quei em Patins, que terá 
lugar no nosso país com 
um custo global estimado 
(provavelmente peca por 
defeito) de 130 milhões de 
dólares, arrasa o regime 
angolano, sem esquecer 
os neocolonizadores para 
quem as riquezas são mais 
importantes do que as pes-
soas. Desde logo nós mor-
remos mas o petróleo e os 
diamantes, entre outros, 
ficam cá.

Num documento notável, 
endereçado às autoridades 
nacionais e internacionais, 
de modo a que ninguém 
possa ignorar a denúncia, 
põe a nu a megalomania 
de um regime de luxurian-
tes devaneios à custa do 
erário público, mostrando 
o outro lado do país onde 
morrem milhares de ango-
lanos, em especial crian-
ças, à fome e por doenças, 
“consequência da negli-
gência governamental e da 
corrupção”.
Angola tem 50% da po-
pulação com menos de 15 
anos na sua maioria mu-
lheres e lidera o ranking 
da violação dos direitos 
humanos. Isso não im-

pede que se gastem 130 
milhões de dólares num 
campeonato de hóquei em 
patins. É certo que o pre-
sidente da nona Comissão 
dos Direitos Humanos, 
Petições, Reclamações e 
Sugestões dos Cidadãos 
na Assembleia Nacional, 
Higino Carneiro,  ou será 
que já é ex, ao ter sido 
nomeado governador do 
Kuando Kubango, afirmou 
que o Executivo respeita 
os conceitos da dignidade 
humana e de justiça social 
previstos na Constituição.
Também disse, recorde-
-se, que o país continua a 
promover e defender os 
direitos e liberdades fun-
damentais do homem e 

lembrou que a Constitui-
ção estabelece, de forma 
clara, o respeito pelos di-
reitos humanos e princí-
pios fundamentais para 
uma convivência em so-
ciedade.
Mas como é que isso é 
compaginável com uma 
realidade em que as nossas 
crianças são geradas com 
fome, nascem com fome 
e morrem pouco depois 
com fome?
Rosa Mayunga, afirma 
que “o Governo que não 
previne situações que pe-
rigam a vida dos seus cida-
dãos, patrocina e organiza 
eventos, que desperdiçam 
avultadas verbas, como 
foi com o CAN e agora 
com o hóquei em patins”, e 
acrescenta que “o mundo 
caminha galopantemente 
numa trincheira sem saída, 
por causa de algumas mi-
norias no mundo, que por 
ambição desmedida, usam 
certos poderes, e que com 
eles, têm vindo a destruir a 
Humanidade”. 
“Mãe Angola” esclarece, 
e nunca é demais fazê-lo, 
que “os Povos de Angola 
são detentores de um dos 
países hoje considerados 
mais ricos do mundo, em 
recursos minerais, biodi-
versidade natural e hu-
manos”, explicando que, 
“apesar destes recursos 
todos, quem tem usufruí-
do são os países ocidentais 
e europeus, que outrora 
colonizadores e que hoje 
estão como neocoloniza-
dores, mantendo os nossos 
povos na miséria, porque 
corrompem os governos, 
para a satisfação dos seus 
negócios”. 
“Os angolanos mal se refi-
zeram da violência duma 
guerra genocida que durou 
mais de 30 anos e que foi 

C ``Higino Carneiro,  
ou será que já é 
ex, ao ter sido 
nomeado gover-
nador do Kuando 
Kubango, afirmou 
que o Executivo 
respeita os con-
ceitos da dignida-
de humana e de 
justiça social
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patrocinada pelos mesmos 
países outrora colonizado-
res, que vendiam as armas 
com que se matou e muti-
lou milhares de angolanos. 
Mal conseguimos a Paz, já 
estamos a ser assediados 
com eventos que estão a 
enriquecer terceiros e a 
empobrecer ainda mais os 
nossos povos. E o mundo 
em silêncio a explorar os 
recursos de todos os an-
golanos, poucos ou quase 
nenhum governo europeu 
e ocidental se insurge con-
tra a corrupção que limita 
o desenvolvimento em 
Angola, até parece que são 
todos cúmplices, para com 
o sofrimento imposto aos 
angolanos”, diz com uma 
coragem inaudita a “Mãe 
Angola”. 
Também ela compreende 
a valia do desporto, embora 
este esteja muito distante 
do emblemático desígnio 
de “alma sã em corpo são”.
Mas, de facto, realizar um 
campeonato do Mundo 
quando, ali ao lado, existe 
fome, o índice de mortes 
materno-infantis é eleva-
díssimo e onde há ainda 
milhares de crianças sem 
acesso à escola ou aos 
mais elementares meios 
de dignidade humana, é 
– no mínimo – um crime 
que deveria levar os seus 
responsáveis ao Tribunal 
Penal Internacional por 
crimes contra a humani-
dade.
Neste país que vai realizar 
o campeonato mundial, a 
esmagadora maioria dos 
angolanos continua a não 

ter água potável em casa, 
luz, alimentos nutritivos e 
saúde, embora tenha uma 
taxa de analfabetismo ele-
vada e índices de mortes 
materno-infantil pior que 
outros países de África.
Como muito bem diz Rosa 
Mayunga, “este campe-
onato é visto por todos 
os angolanos e cidadãos 
de bem no mundo, como 
um patrocínio ao terceiro 
genocídio contra a Hu-
manidade, imposto aos 
povos de Angola, porque 
entendemos que uma ins-
tituição que promove o 
desporto para o bem estar, 

deve também promover a 
consciência humana e so-
lidária”.
Os países participantes, 
cujas comitivas serão aloja-
das em hotéis dos mais luxu-
osos do mundo, sabem que 
no nosso país existem 85.5% 
de miseráveis. Sabem mas 
calam-se. Pelos vistos nun-
ca ouviram falar de Martin 
Luther King  que, atento ao 
sofrimento do seu Povo, dis-
se: “o que mais me preocupa 
não é o grito dos violentos, 
nem dos corruptos, nem dos 
desonestos, nem dos sem 
carácter, nem dos sem mo-
ral. O que mais me preocupa 

é o silêncio dos bons”. Bons? 
Onde estarão eles?
Quando será que os ango-
lanos em particular, mas 
os africanos em geral, vão 
denunciar que o Ociden-
te e a Europa nos impin-
gem tudo que é contra a 
vida, como agrotóxicos, 
alimentos geneticamente 
modificados, mosquiteiros 
impregnados com insecti-
cida, prostituição de me-
nores, assassinatos, tráfico 
humano, escravatura, co-
mércio de drogas, comér-
cio de armas de guerras, 
experiências em seres hu-
manos, que querem cons-

truir fábricas de armas de 
guerra, que patrocinam 
guerrilhas, que exploram 
os nossos recursos sem 
controlo, nem respeito 
pelo ambiente, que mani-
pulam os estados corrom-
pendo-os, que apoiam os 
ditadores porque com eles 
é mais fácil negociar?
Quando será que os ango-
lanos em particular, mas 
os africanos em geral, vão 
denunciar esses ditos pa-
íses desenvolvidos que 
também marginalizam e 
discriminam os africanos 
que lá vivem e limitam a 
sua entrada deixando-os 
morrer no alto mar, como 
acontece em Espanha e 
em Marrocos?
É certo que o Ocidente e 
a Europa falam de direitos 
humanos e de democra-
cia. No entanto estão-se li-
teralmente nas tintas para 
os povos que, em África, 
morrem devido à desme-
dida ambição dos gover-
nos ditatoriais que ajuda-
ram a chegar ao poder e 
que lá se mantêm com o 
seu apoio e cumplicidade. 
Porque muitos, cada vez 
mais, fogem sem pensar, 
é preciso que alguns pen-
sem sem fugir, mesmo 
quando lhes encostam 
uma pistola à cabeça, mes-
mo quando são obrigados 
e pensar com a barriga... 
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``Os povos que, em 
África, morrem 
devido à desme-
dida ambição dos 
governos ditato-
riais que ajuda-
ram a chegar ao 
poder e que lá se 
mantêm com o 
seu apoio e cum-
plicidade

vazia.
Infelizmente os povos 
de África, e os de Angola 
não são excepção, pedi-
ram ajuda ao leão para os 
livrar dos cães. Quando se 
aperceberem (alguns já se 
aperceberam), o leão der-
rotou o cão e está a comê-
-los a eles. O leão, como 
mais uma vez se confirma, 
não terá necessariamente 
de ter nacionalidade norte-
-americana ou europeia.
Aliás, os homens do tio 
Sam são especialistas em 
criar leões onde mais lhes 
convém. Em certa medida 
Osama bin Laden, tal como 
Saddam Hussein, como 
Muammar Kadafi, foram 
leões “made in USA”. Ao 
contrário do que pensam 
os ilustres operacionais da 
NATO, do FBI da CIA ou 
de qualquer coisa desse 
tipo, ninguém tem neste 
planeta (pelo menos neste) 
autoridade e poder ilimita-
dos.
Os maus da fita, segundo 
os realizadores da NATO, 
poderão não ter a mesma 
capacidade bélica do que 
os EUA e seus aliados. Vão 
ser, continuam a ser, hu-
milhados, sobretudo pelo 
número dos mortos que o 
único erro que cometeram 
foi terem nascido.
São as leis da razão? Não. 
São as leis dos instintos. 
Instintos que vão muito 
além das leis da sobrevi-

vência. Entram claramen-
te (tal como entrou Bin 
Laden ou Muammar Ka-
dhafi) na lei da selva em 
que o mais forte é, durante 
algum tempo, mas nunca 
durante todo o tempo, o 
grande vencedor.
Seja como for, e como 
exemplo, o Mundo Árabe 
só está do lado dos países 
da NATO por questões es-
tratégicas, por opções ins-
tintivas. Bem ou mal, em 
matéria de razão, os árabes 
estão com os seus... e esses 
não são os ocidentais.

Pelo menos desde a Guerra 
dos Seis Dias, a aprendiza-
gem dos árabes tem sido 
notável. Aceitam o que os 
donos do mundo definem 
como inimigos, enforcam 
até os seus pares com a cor-
da fornecida pelo Ocidente, 
mas, na melhor oportunida-
de, vão enforcar america-
nos e europeus com a corda 
enviada de Nova Iorque, 
Paris ou Londres.
O nosso caso é paradigmá-
tico de que somos um país 
rico mas não um rico país. 
O presidente diz que An-
gola está a crescer em to-
dos os domínios. E se ele o 
diz… Ou seja, está a crescer 
de tal ordem que, prova-
velmente, a percentagem 

de angolanos na miséria 
está a crescer.
A Ocidente e a Europa 
confirmam. Portugal, pro-
tectorado angolana, não só 
confirma como subscreve. 
Recorde-se que, por exem-
plo, no dia 10 de Março de 
2009, PS, PSD, CDS-PP e 
PCP elogiaram os esfor-
ços de José Eduardo dos 
Santos na consolidação 
(ou crescimento) da de-
mocracia (que se calhar 
até gostariam de ver trans-
plantada para Portugal), e 
congratularam-se com o 
aprofundamento das rela-
ções entre Portugal e An-
gola.
As relações, também 
crescente em todos os 

domínios, são mais e qua-
se exclusivamente entre 
Portugal e o MPLA, entre 
Portugal e família dona de 
Angola (clã Eduardo dos 
Santos). Mas isso é, obvia-
mente, irrelevante desde 
que ajude a atestar os bol-
sos dos políticos e gestores 
portugueses e a manter a 
vaca comum com muito 
leite em todas as tetas.
Democracia angolana deve 
ser aquela coisa – crescen-
te em todos os domínios 
- a propósito da qual Ana 
Gomes, então membro 
da missão de observação 
eleitoral da União Euro-
peia nas segundas eleições 
multipartidárias, disse:
“São legítimas as dúvidas 
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``O presidente diz 
que Angola está a 
crescer em todos 
os domínios. E 
se ele o diz… Ou 
seja, está a cres-
cer de tal ordem 
que, provavel-
mente, a percen-
tagem de ango-
lanos na miséria 
está a crescer

que foram levantadas por 
partidos políticos e or-
ganizações da sociedade 
civil sobre a votação em 
Luanda”; “Posso apenas 
dizer que a desorganiza-
ção foi bem organizada”; 
“À última da hora, foram 
credenciados 500 obser-
vadores por organizações 
que se sabe serem muito 
próximas do MPLA”; “Pa-
rece que alguém não quis 
que as eleições fossem 
observadas por pessoas 
independentes”; “As elei-
ções em Luanda decor-
reram sem a presença de 
cadernos eleitorais nas 
assembleias de voto e isso 
não pode ser apenas de-
sorganização...”
Percebe-se que os países 
ocidentais e europeus 
queiram voltar a ser, e 
são-no cada vez mais, do-
nos crescentes em todos 
os domínios africanos. 
Quanto ao resto, quanto 
aos angolanos, enquanto 
a Sonangol, MPLA, José 
Eduardo dos Santos e os 
seus comparsas espalha-
dos pelo mundo deixa-
rem, os homens erectos 
(que são cada vez menos) 
continuarão a dizer que 
no ranking da corrupção 
divulgado pela Transpa-
rência Internacional, An-
gola está na posição 158ª 
tal como… a Guiné-Bissau, 
que em Angola, mais de 
68% da população vive em 
pobreza extrema e a taxa 
estimada de analfabetismo 
é de 58%, que em Angola, 
a dependência sócio-eco-
nómica a favores, privi-
légios e bens é o método 
utilizado pelo MPLA para 
amordaçar os angolanos, 
que o silêncio de muitos, 
ou omissão, deve-se à 
coação e às ameaças do 
partido que está no poder 
desde 1975, que a corrup-
ção política e económica 
é, hoje como ontem, utili-
zada contra todos os que 
querem ser livres, que o 
acesso à boa educação, 
aos condomínios, ao capi-
tal accionista dos bancos e 
das seguradoras, aos gran-
des negócios, às licitações 
dos blocos petrolíferos, 
está limitado a um grupo 
muito restrito de famílias 
ligadas ao regime no po-
der.
Fica, contudo, a certeza 

dada por José Eduardo dos 
Santos: Angola está a cres-
cer em todos os domínios, 
sendo o Campeonato do 

Mundo de Hóquei em Pa-
tins um pequeno exemplo. 
Crescimento que é mensu-
rável pelo que está à vista 

mas, igualmente, pelo que 
está nos subterrâneos das 
negociatas, internas e ex-
ternas.
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ma recente 
s o n d a g e m 
do Instituto 
Brasileiro de 
Opinião Pú-
blica e Esta-

tística (IBOPE) revela que 
87 % dos brasileiros quer 
discutir e aprovar uma 
reforma política, assun-
to que foi, aliás, uma das 
muitas reivindicações das 
manifestações em massa 
que atingiram o Brasil em 
Junho.
A consulta do IBOPE re-
vela igualmente que 90 % 
dos inquiridos exige san-
ções mais duras para os 
delitos envolvendo dinhei-
ro público.
Para responder às reivin-
dicações dos manifestan-
tes, a Presidente brasileira, 
Dilma Rousseff, propôs 
realizar um plebiscito para 
consultar a sociedade so-
bre os moldes da reforma 
política, a qual poderia es-

tar em vigor para as elei-
ções de Outubro de 2014.
Por cá, de acordo com a 
versão oficial (a única que 
conta e tem força de lei), 
não há manifestações que 
justifiquem qualquer al-
teração ao actual “status 
quo”, desde logo porque 
elas são levadas a cabo – no 
dizer do Presidente Edu-
ardo dos Santos - por não 
mais de 300 jovens frustra-
dos e desempregados.
Como bem diz o Coman-
do-Geral da Polícia Nacio-
nal, as reuniões e manifes-
tações públicas devem ser 
comunicadas previamente 
às autoridades competen-
tes, de acordo com o es-
tabelecido na lei, pelo que 
quem violar as normas e 
regras estabelecidas pela 
lei incorre num processo-
-crime.
A única excepção admiti-
da na prática respeita, com 
toda a legitimidade, aos 

milhões de jovens nada 
frustrados e com emprego, 
que militam no MPLA.
Importa realçar para quem 
tiver dúvidas, sendo que 
esses tais 300 manifestan-
tes devem ser analfabetos, 
que a Polícia afirma que re-
correrá sempre a medidas 
severas para punir os indi-
víduos que, teimosamente, 
pugnem pela desordem e 
alteram a ordem e tranqui-
lidade públicas.
Para saberem o que é a 
ordem e a tranquilidade 
públicas, os manifestante 
(que nesta altura devem 
ser não 300 mas talvez… 
três) deverão consultar 
o programa do Governo, 
sobretudo na alínea em 
que se subentende que o 
MPLA é Angola e Angola 
é o MPLA.
A posição da Polícia Na-
cional resulta, segundo diz, 
da constatação de algumas 
manifestações serem rea-

lizadas por certos grupos 
de cidadãos um pouco por 
todo país, com maior in-
cidência em Luanda, sem 
que tenha sido solicitada 
a autorização prévia, o que 
viola o postulado no arti-
go 47º da Constituição da 
República. A Polícia recor-
da que a lei impõe limites 
ao exercício do direito de 
reunião e manifestação.
A Polícia alerta, em função 
dos artigos 4º, 5º e 6º da lei 
sobre o direito de reunião 
e manifestação, que as 
manifestações não devem 
ser realizadas em lugares 
localizados a menos de 100 
metros das sedes dos ór-
gãos de soberania.
A Polícia não diz, mas 
sabe-se que – se assim 
for entendido pelas auto-
ridades – qualquer poste 
de electricidade, mesmo 
que desactivado, pode ser 
considerado um órgão de 
soberania. 

U

PRIMAVERIS SEMENTES 
DE IMBONDEIRO
TEXTO DE OSWALDO CATENGUE

``Dilma Rousseff, 
propôs realizar 
um plebiscito 
para consultar a 
sociedade sobre 
os moldes da re-
forma política
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Por alguma razão o Co-
mandante da Polícia Na-
cional, Ambrósio de Le-
mos, diz: “Somos uma 
instituição do Governo e 
a polícia vai defender este 
Governo até às últimas 
consequências e muito 
especialmente o seu líder, 
porque é um Presidente 
que está aqui, e não pode-
mos permitir que qualquer 
pessoa de forma leviana 
desafie e insulte a mais alta 

entidade deste país”.
Embora Angola não ne-
cessite de sondagens, to-
dos sabem que milhões 
e milhões de angolanos 
(presume-se que cerca de 
99,9%) estão de acordo 
com todas as decisões do 
MPLA, considerando até 
– ao contrário do Brasil – 
que é abominável pôr em 
causa a divina política do 
regime ou, sequer, falar de 
eventuais irregularidades 

com dinheiros públicos.
Aliás, por alguma razão 
o ministro dos Antigos 
Combatentes e Veteranos 
da Pátria, general Kun-
di Paihama, garante que 
os que lutarem contra o 
MPLA e contra José Edu-
ardo dos Santos “vão ser 
varridos”.
Na senda do que tem feito 
ao longo dos anos, seguin-
do a sua génese, o MPLA 
considera que as manifes-

``Antigos Comba-
tentes e Vete-
ranos da Pátria, 
general Kundi 
Paihama, garan-
te que os que 
lutarem contra 
o MPLA e contra 
José Eduardo dos 
Santos “vão ser 
varridos”

tações, mau grado a sua 
pequenez numérica, são 
“violentas e hostis, provo-
cando vítimas, inventando 
vítimas, incentivando à 
desobediência civil, gre-
ves e tumultos, provocan-
do esquadras e agentes e 
patrulhas da polícia com 
pedras, garrafas e paus”. 
Como comuns mortais, 
também nós estranhamos 
que os tais 300 manifes-
tantes consigam fazer 
tantos estragos. Em quem 
acreditar? Em Eduardo 
dos Santos, Presidente da 
República? Em Eduardo 
dos Santos, Presidente do 
MPLA? Fica a dúvida.
O que não oferece dúvi-
das é o facto de, segundo 
o regime, todos serem 
culpados até prova em 
contrário. E é por isso que 
os angolanos que estão a 
pensar sem ser com a bar-
riga, têm de ir a julgamen-
to. E não vão a julgamento 
para serem julgados. Vão, 
isso sim, apenas para co-
nhecerem a sentença.
Tendo na memória as ma-
nifestações dos jovens e 
dos ex-combatentes, não 
adianta dizer que a polícia 
(armada até aos dentes) e 
os seus capangas à civil, 
desrespeitam o direito à 
manifestação e os direitos 
humanos. E não adianta 
porque Angola não é um 
Estado de Direito. Seja 

como for, todos esses ma-
nifestantes (sejam 300, 30 
ou 3) vão lançando prima-
veris sementes de imbon-
deiro.
Os defensores da neces-
sidade, tal como no Brasil, 
de uma reforma política 
alegam que no nosso país 
existe uma democracia 
com medo. Mas isso é fal-
so. Se perguntarem a Ca-
vaco Silva, Passos Coelho, 
Durão Barroso ou Eduar-
do dos Santos, todos dirão 
com plena unanimidade 
que em Angola existe a 
mais avançada democracia 
de que há conhecimento.
O regime sabe bem que a 
melhor forma de exercer a 
sua “democracia” é ter 70% 
da população na miséria, é 
ter tirado a coluna verte-
bral à esmagadora maioria 
dos seus opositores políti-
cos e militares, a começar 
por Geraldo Sachipengo 
Nunda e acabando em 
“Black Power”.
Defender a liberdade de ex-
pressão não é nada do ou-
tro mundo, mas é algo que 
o regime não quer. Tudo 
quanto envolva a liberdade 
(com excepção da liber-
dade para estar de acordo 
com o regime) é algo que 
causa alergias graves a 
Eduardo dos Santos. Mas, 
na verdade, as suas teses 
estão a ter cada vez mais 
adeptos, mesmo na Europa. 
Quando Bento Bento, o 
chefe do MPLA em Luan-
da, foi diz: “Quem tentar 
manifestar-se será neutra-
lizado, porque Angola tem 
leis e instituições e o bom 
cidadão cumpre as leis, 
respeita o país e é patriota,” 
está claramente a assumir 
as virtudes da democracia, 
não tanto aquela em que o 
Povo é quem mais ordena, 
mas uma outra que tem o 
seu expoente máximo na 
Coreia do Norte.
Se, perante o anúncio da 
primeira manifestação 
em Luanda, o Governo se 
apressou a pagar salários 
em atraso nas Forças Ar-
madas e na Polícia, a fazer 
promoções em série e a, 
inclusive, a mandar car-
radas de alimentos para 
a casa de milhares de mi-
litares, o que aconteceria 
se por cá se registassem 
manifestações similares 
às brasileiras?

``

O regime sabe 
bem que a melhor 
forma de exercer 
a sua “democra-
cia” é ter 70% da 
população na mi-
séria, é ter tirado 
a coluna vertebral 
à esmagadora 
maioria dos seus 
opositores políti-
cos e militares, a 
começar por Ge-
raldo Sachipengo 
Nunda e acaban-
do em “Black Po-
wer”.
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ara entrarmos 
na brincadeira 
de comparar 
estas duas pes-
soas, creio que 
pouco mais 

além iremos daquilo que 
se designa por superficia-
lidade, pelo que, para além 
do que é evidente o que 
sobrará serão pensamen-
tos especulativo. Avance-
mos, pois, com prudência.
Nas turmas, círculos e ter-
túlias em que este funda-
mental assunto é discuti-
do, a questão básica sobre 
a existencialidade intrínse-
ca, efémera, verdade seja 
dita, destes dois cidadãos 
da República de Angola, 
relaciona-se com a riqueza 
e seu agenciamento inter-
no e externo. O que, vai de 
si, não quer dizer nada.
Nas abordagens internas 
e externas do tema da di-
fícil coexistência entre os 
filhos de José Eduardo dos 
Santos (JES), o que mais 
inquieta os observadores 
científicos  é o facto de sa-
ber se é Isabel dos Santos 
ou José Filomeno dos San-
tos “Zenu” o que está mais 
próximo do progenitor e/
ou goza da sua preferên-
cia. Cuidado, estamos a 
caminhar em cima de ovos 
frescos. Avancemos deva-
gar.
Corre, nas galerias e salões 
almofadados do palácio 
presidencial a impressão 
de que JES provavelmente 
tem neste momento “um 
fraco” por “Zenu”.
Assim sendo, incumbe-
-nos revelar que são tidos 
em conta elementos que, 
em termos de parecença 
física e personalidade, os 
identificam. Não é possível 
negar a potência quase ex-
tra-natural dos cromosso-
mas puríssimos do Chefe 
de Estado.
Zenu, na sua fisionomia, 
no modo pausado como 
fala e em sentimentos que 
lhe são atribuídos, tais 
como secura límpida e 
frieza desaquecida, exibe 

traços identitários a fazer 
pensar em clonismo cien-
tífico. Tal como ele (ou 
serão orientações supe-
riores?!), “Zenu” também 
promove cuidadosamente 
a sua imagem para o que 
contratou uma agência 
especializada portuguesa, 
com consultores perma-
nentemente in loco.
O rapaz aplica-se especial-
mente em se promover 
em círculos da finança e 
da política internacional. 
Bem haja, por ser o garan-
te possível da grandeza in-
destrutível do MPLA.
A esse respeito, também 
nos incumbe confessar 
que as sugestões segun-
do as quais JES destinou 
ao filho o papel de ser seu 
substituto futuro, são con-
sideradas “utópicas”. Os 
marimbondos, tubarões, 
caracóis e piranhas do 
MPLA (ler o nosso artigo 
sobre as férias/médicas 
de JES) não goza de acei-
tação ou simpatias no re-
gime, muito menos no BP 
do MPLA, e não se prevê 
qualquer evolução capaz 
de transformar tal reali-
dade; a substituição de 
presidentes por seus filhos 

ISABEL SANTOS E JOSé FILOMENO DOS SANTOS 
“zENU” QUEM ESTá MAIS PRÓXIMO DO POLEIRO

P

FILHOS QUE CORREM PARA A SUbSTITUIçãO

``Os marimbondos, 
tubarões, cara-
cóis e piranhas do 
MPLA (ler o nosso 
artigo sobre as 
férias/médicas de 
JES) não goza de 
aceitação ou sim-
patias no regime, 
muito menos no 
BP do MPLA

é considerada um anacro-
nismo esgotado em ter-
mos culturais e de intelec-
to. Quem o diz são aqueles 
que, com mais umas gaso-
sas caríssimas, está claro, 
serão capazes de reconsi-
derar a sua opinião. Para 
tal, só falta discutir o preço.
Isto é o que se pode dizer 
sobre o Zénu, ponto final.
No que toca à Isabel dos 
Santos, esta distingue-se 
do irmão por ser mulher. 
Africana! E é mais que 
consabido que sem mulher 
nunca poderia haver Zénu, 
nem Zédu, nem Nini nem 
Nana. Ela é mãe d’Africa e 
Zenu aspira ser pai. É uma 
grande diferença.
Isabel é a imagem que ela 
construiu de si própria, 
como empresária inteli-
gente e aplicada, como 
comunicadora também, 
por vezes canhota, mas 
sempre digna, com os 
seus “zestes” de pertinên-
cia infusa, ao contrário de 
Zénu,que é um assumido 
tecnocrata cuja missão, 
aos olhos do pai, é apenas, 
e é muito, mostrar que é 
eficaz.
 Isabel, não, é emocional e 
está intelectualmente liga-

da ao computador, segun-
do o que diz o mujimbo. 
Será verdade?,..
Por outra, Zédu abre-se, 
perdão abre, só abre. Abre 
alas, abre portas, abre rela-
cionamentos, abre, abre o 
que mais puder para poder 
justificar que pode abrir os 
cofres que lhe foram con-
fiados: 5 mil milhões de dó-
lares! É obra.
Isabel também conta a seu 
favor com o dinheiro que 
tem, o que lhe permite 
avançar o poderoso argu-
mento de não precisar do 
pai para nada.
Enfim, falta falar da Tchizé 
e o que mais nos incomo-
da é que ela é detestada e 
idolatrada pelas mesmís-
simas razões. Irreverente, 
por vezes impertinente, 
ela não se enquadra per-
feitamente com nada. É 
uma mulher livre e gos-
ta de mostrar que pensa 
com a sua própria cabeça. 
Por isso, por vezes, gosta-
mos dela e por vezes não.
Quando ao Paulino, pou-
co há a dizer, senão que 
canta. Há quem goste, há 
quem não goste, nós apre-
ciamos os seus ensaios 
musicais.
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s serviços 
secretos por-
t u g u e s e s , 
bem como 
alguns dos 
diplomatas 

lusos em África, têm como 
missão prioritária prever 
como será a sucessão de 
José Eduardo dos Santos. 
Sucessão dinástica após a 
morte do Presidente? En-
trega da cadeira do poder a 
Manuel Vicente ainda em 
vida do homem forte do 
país há dezenas de anos? 
Crise política, social e mi-
litar? Transição pacífica e 
democrática?
Entre o ideal, segundo as 
perspectivas dos actuais 
governantes mundiais, 
mas sobretudo portugue-
ses e brasileiros, que seria 
a passagem de testemu-
nho em vida, de modo a 
que Eduardo dos Santos 
continuasse a ser o fiel 
depositário do regime, e a 
possibilidade de uma con-
vulsão social grave resul-
tante da luta pelo poder, 
todos os cenários estão em 
cima da mesa.
Opinião dominante nos 
areópagos políticos lusó-
fonos é a de que José Edu-
ardo dos Santos prepara-
-se para, em vida, passar 
o ceptro real para o actual 
vice-Presidente, Manuel 
Vicente. Esta tese parece, 
contudo, basear-se mais 
num desejo do que numa 
efectiva análise dos factos 
conhecidos.
A promoção unilateral e 
monárquica do filho de 
Eduardo dos Santos, José 
Filomeno dos Santos, a 
presidente do Fundo So-
berano de Angola sugere 
que ele é o delfim que o 
pai prepara, burila e trans-
forma para que seja o seu 
sucessor.
Outra corrente analítica 
aponta para a simbiose das 
duas teses anteriores. Ma-
nuel Vicente seria o suces-
sor de Eduardo dos Santos 
por uma período transitó-
rio, cabendo depois a José 
Filomeno dos Santos en-
cabeçar o MPLA nas pró-
ximas eleições e, dessa 

forma, ser o Presidente da 
República.
Pelo meio aparecem al-
guns peregrinos de boa fé 
que questionam, como se 
isso fosse de facto relevan-
te, se a Lei da Probidade 
Administrativa permite ao 
presidente nomear o filho, 
a filha, o genro ou quem 
ele entender. É um ponto 
de vista inconsequente 
pois, como se sabe, não há 
lei alguma que se sobrepo-
nha à vontade do rei.
José Filomeno dos San-
tos, revelando aliás que 
tem tido um bom mestre 
na arte da manipulação, 
garante a pés juntos (e tal 
não era preciso, bastan-
do para tanto recordar de 
quem é filho) que não foi 
favorecido na escolha para 
presidente do Fundo Sobe-
rano. Como todos sabem e 
aceitam passivamente, a 
nomeação baseou-se em 
estritos critérios de trans-
parência, competência e 
boa governação.
Embora possam surgir 
surpresas, desde logo por-
que Eduardo dos Santos é 
um exímio prestidigitador 
político, tudo parece rodar 
à volta de José Filome-
no dos Santos e Manuel 
Vicente. Diz-se, e parece 
ser verdade, que o núcleo 
duro do MPLA não vai à 
missa com o ex-presidente 
da Sonangol e ministro da 
Coordenação Económica.  

Mas isso não será proble-
ma, caso todo o processo 
ocorra em vida do actual 
Presidente…
Por enquanto, mesmo 
que o risco de implosão 
(política, social e militar) 
esteja latente, a imagem 
é de estabilidade, sendo a 
única nota destoante a que 
é sempre tocada pelos or-
namentos da democracia, 
perfeitamente supérfluos, 
que são conhecidos como 
Oposição.
Paralelamente, como qual-
quer bom monarca, Edu-
ardo dos Santos continua 
a apostar na melhoria, 
sobretudo externa, da sua 
imagem de político im-
poluto, de estadista e de 
putativo candidato a um 
qualquer Prémio Nobel. 
Foi nessa estratégia que, 
por exemplo, se inseriu o 
monólogo chamado en-
trevista que concedeu, ao 
cabo de 22 anos, à televi-
são portuguesa SIC.
Foi nesse frete televisivo, 
certamente lucrativo tam-
bém para o grupo empre-
sarial de Francisco Pinto 
Balsemão, que Eduardo 
dos Santos falou – seguin-
do o respectivo guião ela-
borado com todo cuidado 
– dos méritos da sua go-
vernação, sobretudo de-
pois de 2002, sendo que, 
apesar do seu denodado 
esforço, onze anos depois 
Angola continua a ter bem 

mais do que metade da sua 
população a viver na misé-
ria.
 “Não temos, pelo menos 
na minha percepção, assim 
à vista, qualquer risco de 
instabilidade social neste 
momento”, disse então o 
Presidente, referindo que 
as supostas manifestações 
de contestação são prota-
gonizadas por “pequenos 
grupos de jovens que se 
organizam para realizar 
manifestações, particular-
mente em Luanda, mas 
nunca reuniram mais de 
300 pessoas”. 
“Geralmente são jovens 
com certas frustrações, 
que não tiveram sucesso 
durante a sua vida escolar 
e académica e não conse-
guiram uma boa inserção 
no mundo do emprego”, 
explicou Eduardo dos San-
tos.
É claro que, apesar de jo-
vem, mas porque teve 
sempre uma vida escolar, 
académica e profissional 
de sucesso, José Filomeno 
dos Santos não pertence 
ao grupo desses plebeus. 
Tanto assim é que vai ad-
ministrar um fundo de cin-
co mil milhões de dólares…
Quando o fundo foi criado, 
em Outubro do ano passa-
do, a escolha do príncipe 
herdeiro provocou uma 
onda (não eram mais de 
300) de protesto. A agên-
cia Reuters, por exemplo, 
disse que a presença do fi-
lho de Eduardo dos Santos 
na administração “deverá 
levantar questões sobre a 
transparência” do fundo.
Da mesma irrelevante opi-
nião são os dois maiores 
partidos da oposição, a 
UNITA e a CASA-CE, que 
intitulam a estratégia de 
“política de nepotismo”.
Alcides Sakala, porta-voz 
da UNITA, disse que com 
a nomeação o presidente 
Eduardo dos Santos está a 
seguir a política de alguns 
líderes africanos em que o 
poder passa de pais para 
filhos.
 “Agora está o filho à fren-
te desta instituição e nin-
guém ficará surpreendido 

se amanhã vier a substituir 
o pai,” disse o porta voz da 
UNITA, recordando que o 
mesmo se passou no Ga-
bão e “noutros países afri-
canos”.
Para o vice presidente da 
CASA-CE, Lindo Bernardo 
Tito, o Presidente da Re-
pública aposta num mode-
lo de governação assente 
em aproximações que re-
sultam de laços familiares. 
“Estamos a assistir aquilo 
que acontece nas monar-
quias”, declarou.
Seja como for, mesmo 
considerando as acções de 
marketing e as consequen-
tes lavagens de imagem, 
José Eduardo dos Santos 
solidifica – e se calhar não 
é tão involuntário como 
isso – a mensagem de um 
“rei ou imperador”.
Rei que, recorde-se, duran-
te a última campanha elei-
toral até conseguiu fazer o 
milagre da multiplicação 
da água e da energia eléc-
trica, da abundância ali-
mentar e até de casas para 
enganar os mais necessi-
tados. Depois de “eleito” 
tudo voltou ao normal.
Apesar de ser um político 
do núcleo duro do clã Edu-
ardo dos Santos, Manuel 
Vicente não percebeu – o 
mesmo se terá passado 
mas por outras razões com 
Fernando Dias dos Santos 
“Nandó” – que numa mo-
narquia o poder tem uma 
linha de sucessão directa 
que, é claro, não se com-
padece com devaneios 
democráticos e outras 
coscuvilhices próprias dos 
Estados de Direito.
Aliás, José Filomeno dos 
Santos comporta-se cada 
vez mais como sucessor, 
se bem que ainda seja vi-
sível a sombra tutelar do 
pai. Algo parecido com Ali 
Bongo que, no Gabão, já 
era o rei mesmo em vida 
de Omar Bongo, o pai.
Por alguma razão Irene da 
Silva Neto, filha do primei-
ro presidente de Angola, 
Agostinho Neto, terá acu-
sado Eduardo dos Santos 
de “dirigir o país como 
Bokassa I”.

QUEM VAI SEGURAR O REGIME DO MPLA

O
E DEPOIS DO “ESCOLHIDO DE DEUS”?
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Presidente 
do Partido 
dos Traba-
lhadores do 
Brasil (PT) 
Luiz Falcão, 

— partido que lidera o go-
verno brasileiro — mani-
festou o seu apoio ao direi-
to do povo saharaui a um 
Estado próprio e apelou a 
que seja respeitado “o di-
reito à autodeterminação 
e independência do povo 
saharaui”. Foi isso que dis-
se na inauguração do XIX 
Congresso do Fórum de 
São Paulo.
Em Novembro de 2011, um 
dia depois de uma freira 
budista se ter imolado pelo 
fogo, e morrido, um acti-
vista tibetano recorreu à 
mesma forma de protesto 
em frente à embaixada da 
China em Nova Deli.
No dia 16 de Julho de 2011, 
o presidente norte-ame-
ricano, Barack Obama, 
manifestou uma “preocu-
pação sincera” sobre os di-
reitos humanos no Tibete.
Pois é. Não se sabe quan-
tos pesos, nem quantas 
medidas. Saberá Barack 
Obama o que é Cabinda? 
Não sabe, com certeza. Se 
até o presidente do país 
que assinou um acordo de 
protectorado com Cabin-
da não sabe…
Barack Obama é “o presi-
dente da maior democra-
cia e, naturalmente, mani-
festou a sua preocupação 
com os valores humanos 
fundamentais, com os di-
reitos humanos e com a 
liberdade religiosa”, disse 
o líder espiritual dos tibe-
tanos.
Recorde-se que, segundo o 
conselheiro jurídico e polí-
tico do líder tibetano, Mi-
chael Van Walt, a proposta 
de autonomia apresentada 
pelo Dalai Lama à China “é 
muito parecida à que José 
Ramos-Horta propôs à In-
donésia” em 1995-96.
Michael Van Walt consi-

derava também que o que 
aconteceu na última déca-
da em Timor-Leste e no 
Kosovo “tornou as coisas 
mais difíceis para o Tibe-
te”.
Segundo o conselheiro do 
Dalai Lama, que tem uma 
larga experiência interna-
cional e foi também asses-
sor jurídico do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros 
timorense, a proposta de 
autonomia da chamada 
“frente diplomática” foi 
apresentada a Jacarta “cer-
ca de dois anos antes da 
grande crise na Indonésia” 
(em 1997).
No que a Cabinda respei-
ta, Portugal não se lembra 
dos compromissos que 
assinou ontem e, por isso, 
muito menos se recordará 
dos assinados há 128 anos. 
E, tanto quanto parece, 
mesmo os assinados on-
tem já estarão hoje fora de 
validade.
Portugal não só violou o 
Tratado de Simulambu-
co de 1 de Fevereiro 1885 
como, pelos Acordos de 
Alvor, ultrajou o povo de 
Cabinda, sendo por isso 
responsável, pelo menos 
moral (se é que isso tem al-
gum significado), por tudo 
quanto se passa no territó-
rio, seu protectorado, ane-
xado por Angola, tal como 
a Indonésia fez em relação 
a Timor-Leste.
Quando o presidente da 
República de Portugal, 
Aníbal Cavaco Silva, diz 
que Angola vai de Cabin-
da ao Cunene está, des-
de logo, a dar cobertura 
e a ser conivente, como 
acontece com a China em 
relação ao Tibete, com as 
violações que o regime an-
golano leva a efeito contra 
um povo que apenas quer 
ter o direito de escolher o 
seu futuro.
Para além do Tibete, não 
seria mau que Portugal 
olhasse para Espanha e 
Angola para Marrocos. 

Ou seja, para a questão 
do Saara Ocidental, antiga 
colónia espanhola anexa-
da em 1975 após a saída 
dos espanhóis, como par-
te integrante do reino de 
Marrocos que, entretanto, 
propõe uma ampla auto-
nomia sob a sua soberania, 
embora excluindo a inde-
pendência.
Recorde-se que o governo 
espanhol, na altura lidera-
do por José Luís Zapatero, 
mostrou  – ao contrário de 
Portugal - coragem polí-
tica não só ao reconhecer 
o direito do povo saharaui 
à autodeterminação como 
ao levar a questão às Na-
ções Unidas.

Mas terá Cabinda simili-
tudes com Timor-Leste? 
E com o Kosovo? E com o 
Saara Ocidental?
Embora a comunidade in-
ternacional (CPLP, União 
Europeia, ONU, União 
Africana e similares ele-
fantes brancos) assobie 
para o lado, o problema de 
Cabinda existe e não é por 
não se falar dele que ele 
deixa de existir.
Cabinda é um território 
ocupado por Angola e 
nem o potência ocupante 
como a que o administrou 
pensaram, ou pensam, em 
fazer um referendo para 
saber o que os cabindas 
querem. Seja como for, o 
direito de escolha do povo 
não prescreve, não pode 
prescrever, mesmo quan-
do o importante é apenas 
o petróleo.
Quando o governo portu-
guês reconheceu formal-
mente a independência 
do Kosovo, o seu então 

ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Luís Amado, 
disse que “é do interesse 
do Estado português pro-
ceder ao reconhecimento 
do Kosovo”.
E apontou quatro razões 
que levaram à tomada de 
decisão sobre o Kosovo: a 
primeira das quais é “a si-
tuação de facto”, uma vez 
que, depois da indepen-
dência ter sido reconheci-
da por um total de 47 pa-
íses, 21 deles membros da 
União Europeia e 21 mem-
bros da NATO, “é convic-
ção do governo português 
que a independência do 
Kosovo se tornou um fac-
to irreversível e não se 
vislumbra qualquer outro 
tipo de solução realista”.
Deve ter sido o mesmo 
princípio que, em 1975, le-
vou o Governo de Lisboa a 
reconhecer o MPLA como 
legítimo e único governo 
de Angola, embora tenha 
assinado acordos com a 
FNLA e a UNITA. O resul-
tado ficou à vista nos mi-
lhares e milhares de mor-
tos da guerra civil.
Como segunda razão, Luís 
Amado referiu que “o pro-
blema é político e não ju-
rídico”, afirmando que “o 
direito não pode por si só 
resolver uma questão com 
a densidade histórica e po-
lítica desta”. Amado subli-
nhou, no entanto, que “não 
sendo um problema jurídi-
co tem uma dimensão jurí-
dica de enorme complexi-
dade”, pelo que “o governo 
português sempre apoiou 
a intenção sérvia de apre-
sentar a questão ao Tribu-
nal Internacional de Justi-
ça das Nações Unidas”.
Ora aí está. Cabinda (se é 
que os governantes portu-
gueses, sejam eles quais fo-
rem, sabem alguma coisa 
sobre o assunto) também 
é um problema político e 
não jurídico, “embora te-
nha uma dimensão jurídica 
de enorme complexidade”.

“O reforço da responsabi-
lidade da União Europeia”, 
foi a terceira razão apon-
tada pelo então chefe da 
diplomacia portuguesa. 
Luís Amado considerou 
que a situação nos Balcãs 
“é um problema europeu 
e a UE tem de assumir um 
papel muito destacado”, 
referindo igualmente que 
a assinatura de acordos de 
associação com a Bósnia, 
o Montenegro e a Sérvia 
“acentuou muito nos últi-
mos meses a perspectiva 
europeia de toda a região”.
No caso de Cabinda, a 
União Europeia nada tem 
a ver. Tem, no entanto, a 
CPLP (Comunidade de 
Países de Língua Portu-
guesa) onde – desculpem 
a ingenuidade – Portugal 
desempenha um papel im-
portante.
Luís Amado frisou ainda 
que Portugal, ao contrário 
dos restantes países da UE 
que não reconheceram 
o Kosovo, não tem pro-
blemas internos que jus-
tificassem as reticências. 
Pois. Os que tinha (Cabin-
da é, pelo menos de jure, 
um problema português) 
varreu-os para debaixo do 
tapete.
Como última razão, indi-
cou a “mudança de con-
texto geopolítico que en-
tretanto se verificou” com 
o conflito entre a Rússia e 
a Geórgia e a declaração de 
independência das regiões 
georgianas separatistas da 
Abkházia e da Ossétia do 
Sul que Moscovo reconhe-
ceu entretanto.
Isto quer dizer que, segun-
do o anterior governo de 
Lisboa, no actual contexto 
geopolítico, Cabinda é An-
gola. Amanhã, mudando o 
contexto geopolítico, Por-
tugal pensará de forma di-
ferente. Ou seja, a coerên-
cia é feita – à boa maneira 
portuguesa - ao sabor do 
acaso, dos interesses uni-
laterais.

AS DIFERENçAS E SEMELHANçAS 
ENTRE TIBETE, KOSOVO, SAARA 
OCIDENTAL E CABINDA

O
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a e r o p o r t o 
de Luanda é 
a principal 
via de entra-
da de droga 
em Angola, 

reconhece o chefe do de-
partamento da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC). Não es-
panta, por isso, que se re-
giste um aumento de trá-
fico e consumo de drogas.
O superintendente Afonso 
Ganga José precisou, em 
declarações à Lusa, que 
as autoridades apreende-
ram no primeiro semestre 
deste ano 39,66 quilogra-
mas de cocaína, dos quais 
34,674 foram capturados 
no Aeroporto Internacio-
nal 4 de Fevereiro. 
De acordo com a ONU, An-
gola ainda não é altamente 
consumidor de substân-
cias psicotrópicas, sendo 
catalogada como um país 
de transição. Acresce que, 
de acordo com a revista 
Américas Quartely, o nos-
so país e a Guiné-Bissau, 
para além da Nigéria e do 
Senegal, são parte activa e 
preponderante das placas 
giratórias da droga, sobre-
tudo através de passagei-
ros africanos que fazem o 
seu transporte.
Afonso Ganga José reve-
la que foram igualmente 
apreendidas 2,371 tonela-
das de canábis - a principal 
droga de consumo interno 
- e ainda 450 gramas de 
“crack”, o que levou à de-
tenção de 35 indivíduos de 
diversas nacionalidades,  a 
maior parte dos quais (21) 
da República Democrática 
do Congo, e ainda  com 
nacionalidade angolana 
(seis), da Nigéria (três), 
de São Tomé e Príncipe  
(três), da África do Sul e da 
Libéria (um cada). 
Um dos três nigerianos, 
que transportava um total 
de 1,286 quilogramas de 
cocaína, distribuídas por 
70 cápsulas, morreu dias  
depois com a droga no or-
ganismo. 
“Fazia trânsito para Dua-
la e devido ao seu estado 
de apatia foi interrogado, 
submetido a um raio-X 
na clínica do Prenda, que 

deu positivo, mas ainda 
assim continuou a negar 
que transportava a droga. 
Acabou por morrer, antes 
mesmo dos médicos te-
rem decidido submetê-lo 
a uma cirurgia”, relatou 
Afonso Ganga José. 
O Estado brasileiro de São 
Paulo tem sido o principal 
ponto de partida da dro-
ga com destino a Angola, 
acrescentou o superin-
tendente, especialista  em 
narcotráfico, licenciado 
pelo Instituto Superior de 
Ciências Policiais  e Segu-
rança Interna de Portugal. 
Questionado se admitia 
que alguma droga pudesse 
escapar ao controlo  das 
autoridades, Afonso Gan-
ga José não afastou a pos-
sibilidade, salientando  que 
“era muito sofisticado o 
‘modus operandi’ dos trafi-
cantes”, entretanto,  todos 
debelados pela polícia. 
A introdução de drogas 
em bagagens, disfarça-
das em malas, fármacos e  
prensada em calçado, em 
pranchas rectangulares 
para berços, carteiras para  
senhoras, bem como em 
cintas de mulheres são as 
novas estratégias utiliza-
das  pelos traficantes. 
“Há um caso que ocorreu 
no mês passado, de uma 
cidadã angolana que usou 
uma rota irregular - São 
Paulo/Dubai/Luanda, o 
que não é normal e em 
função de uma denúncia 
que recebemos da polícia 
antidroga dos EUA con-
seguimos apreender 8,803 
quilogramas de cocaína, 

revestida em 86 cartei-
ras de senhoras”, contou 
Afonso Ganga José. 
A polícia angolana conta 
com a cooperação de vá-
rios países no combate  ao 
tráfico de drogas, nomea-
damente dos Estados Uni-
dos da América, de Portu-
gal,  Cuba, entre outros. 
Além da via aérea, tem 
preocupado igualmente o 
Governo angolano, a ter-
restre e fluvial, no norte 
do país, na fronteira com a 
RDCongo e República do 
Congo,  e a marítima.
Do ponto de vista do 
combate ao consumo, foi 
criado em Maio o Institu-
to Nacional de Combate 
às Drogas que tem como 
prioridade ajudar a redu-
zir o consumo de estupe-
facientes. A directora do 
Comité Interministerial de 
Luta Anti-Droga (CILAD), 
Ana Graça, considera que 
está a ser cumprida a mis-
são de informar e sensi-
bilizar a população sobre 
os perigos do consumo 
de drogas, mas que com 
a criação do instituto, as 
campanhas e resultados 
do combate ao uso de es-
tupefacientes passam a ser 
mais visíveis e eficazes.
Ana Graça referiu que 
o CILAD está criar uma 
base para actualizar to-
dos os dados relacionados 
com o consumo de drogas 
em todo o país, que nos 
últimos tempos tem de-
monstrado um nível acres-
cido de consumo, princi-
palmente nos jovens.
O Comité Interministe-

rial de Luta Anti-Droga é 
constituído por dez mi-
nistérios, entre os quais, o 
da Família e Promoção da 
Mulher, Saúde e Educação, 
sendo coordenado pelo da 
Justiça.
E por falar em droga, é 
claro que ela tem tam-
bém outras formas de ser 
usada, sobretudo quando 
é colocada ao serviço da 
manutenção de regimes 
ditatoriais.
Recorde-se que, por exem-
plo, as autoridades portu-
guesas suspeitaram que 
elementos catalogados 
como das “forças de auto-
ridade angolanas” tinham 
colocado droga na baga-
gem do músico luso-ango-
lano Luaty Beirão, detido 
em Junho do ano passado, 
no aeroporto de Lisboa, 
por sinal a principal via de 
entrada de malas, ou cai-
xotes, cheios de dólares 
destinados às lavandarias 
portuguesas.
O rapper Luaty Beirão, ac-
tivista anti-regime e orga-
nizador de manifestações 
em Angola, foi detido na 
noite de 11 de Junho de 
2012 depois de ter sido en-
contrado na sua bagagem 
um pacote contendo co-
caína.
A Polícia portuguesa disse 
então que existiam “fortes 
suspeitas” de envolvimen-
to de “elementos de forças 
de autoridade angolanas”, 
que teriam colocado co-
caína num saco preso à bi-
cicleta do rapper mais co-
nhecido como Ikonoklasta, 
ainda em território angola-

no.
Na altura, o jornal portu-
guês “Correio da Manhã” 
revelou que “dois polícias 
angolanos” foram vistos a 
colocar “1,7 quilos de coca-
ína na bagagem” do músi-
co.
Comentando o caso Lua-
ty Beirão, Daniel Oliveira 
– colunista do Expresso – 
disse que o músico “não 
seria uma ameaça para um 
governo que não vivesse 
em pânico com a liberda-
de dos outros e estivesse 
seguro da sua legitimidade 
democrática”.
“Henrique Luaty é conhe-
cido por ser um opositor 
do regime de José Eduar-
do dos Santos. Esteve na 
origem de várias manifes-
tações e conta com uma 
longa história de persegui-
ções. Nada de novo. Nem 
por se ser opositor de um 
regime autoritário se pode 
traficar droga. Acontece 
que, depois de uma longa 
aventura para o deixarem 
sair de Luanda - coisa ha-
bitual para quem exerça 
a sua liberdade expressão 
-, o músico ficou a saber, 
por funcionários do ae-
roporto de Luanda, que a 
DNIC (Direção Nacional 
de Investigação Crimi-
nal) teria mexido na sua 
bagagem. E a verdade é 
que, chegado a Lisboa, foi 
detido por posse de droga 
na bagagem. Teria havido 
uma denúncia às autorida-
des portuguesas”, escrevia 
Daniel Oliveira, acrescen-
tando que “não é, aliás, 
a primeira vez que este 
esquema é tentado com 
os organizadores das ma-
nifestações contra o pre-
sidente. A 9 de Setembro 
de 2011, Mário Domingos, 
foi preso, em Luanda, du-
rante 45 dias, pela mesma 
suposta razão, depois de 
uma busca, na sua ausên-
cia, à sua casa. A acusação 
tinha tanta credibilidade 
que nem o tentaram levar 
a julgamento. Mas deixa-
ram o aviso”.
Daniel Oliveira concluía 
dizendo: “Portugal tem de 
dizer ao governo mafioso 
de Luanda que este país 
ainda não é o faroeste”.

DROGA PELA PORTA ADENTRO

O



FOLHA8  10 DEAGOSTO DE201316 // PUbLICIDADE POLÍTICA

deputada 
do MPLA 
pelo cír-
culo pro-
vincial do 
Huambo à 

Assembleia Nacional, Ma-
ria do Rosário Amadeu, 
fez uma descoberta digna 
de registo nas enciclopé-
dias mundiais. Então não 
é que ela descobriu, em 
declarações à Angop, que 
a participação de homens 
e mulheres na governação 
de qualquer nação é um 
factor de extrema impor-
tância para o desenvolvi-
mento?
Maria do Rosário Ama-
deu explicou ainda que a 
participação de mulheres 
e homens na vida pública 
de um país é também uma 
questão de justiça social.
“Se num país existem ho-
mens e mulheres que es-
tudam e sabem trabalhar é 
justo que na governação se 
note a presença dos dois, 
para que ambos contri-
buam na sustentação das 
famílias, bem como no 
desenvolvimento socioe-
conómico”, manifestou a 
deputada, num rasgo que 
evidencia a descoberta de 
mais um ovo de Colombo, 
para além de um eruditis-
mo à prova de bala.
Ainda de acordo com a 
parlamentar, é fundamen-
tal haver equilíbrio no en-
quadramento dos dois gé-
neros (homem e mulher) 
para combater eventuais 
descriminações. Maria do 
Rosário Amadeu conside-
ra que a participação da 
classe feminina na gover-
nação deve partir da base, 
para se notar a sua pre-
sença em todas as áreas, e 
defende que se continue a 
apostar na promoção das 
mulheres para ocuparem 
cargos de liderança na so-
ciedade à semelhança dos 
homens.
Em relação à realidade 
angolana, considerou sa-
lutar a participação das 
mulheres na vida pública, 
exercendo cargos de ad-
ministradoras, governado-
ras, ministras, directoras, 
deputadas e outros mais 
de relevo.

A deputada apelou às mu-
lheres no sentido de se 
engajarem no aumento 
do seu nível académico e 
profissional, assim como 
enfrentarem com opti-
mismo os desafios que 
lhes são propostos, tendo 
enaltecido o engajamento 
do Ministério da Família 
e Promoção da Mulher, 
da Organização da Mulher 
Angola (OMA) e demais 
agremiações femininas na 
luta pela emancipação das 
mulheres.
Certo é que o Governo 
tem feito tudo o que pode 
para valorizar as mulheres. 
Basta considerar o exem-
plo daquela angolana que 
em criança vendia ovos e 
que, hoje, é a mulher mais 
rica do país e de África. De 
seu nome, Isabel dos San-
tos. 
Além disso, como diz a 
secretaria-geral da OMA, 
Luzia Inglês, as mulheres 
angolanas, chefiando ou 
integrando delegações que 
participam em reuniões 
de especialidade nos dife-
rentes comités da União 
Africana, contribuem para 
o enriquecimento do de-
bate sobre várias questões 
referentes à promoção e 
avanço das mulheres.
 “Várias organizações fe-
mininas do continente, en-

tre as quais a OMA, em re-
presentação da sociedade 
civil dos seus países tem 
vindo a destacar-se atra-
vés de uma advocacia for-
te e dinâmica junto da UA 
na defesa da promoção de 
uma cultura de paz a nível 
dos vários países do con-
tinente, nas famílias, nas 
escolas, nas comunidades, 
provendo valores como a 
solidariedade, o respeito, e 
a tolerância”, sublinhou re-
centemente Luzia Inglês, 
em declarações à Angop.
A dirigente da OMA lem-
brou a experiência da luta 
das mulheres angolanas 
pela paridade do género 
e para a sua participação 
em todas as instituições 
da sociedade, públicas e 
privadas, e contra todas as 
formas de discriminação, 
o que tem sido apreciado 
e valorizado em vários en-
contros regionais e inter-
nacionais.
“Hoje em Angola temos 
mais de 30% de mulhe-
res no Parlamento, existe 
paridade na direcção das 
Comissões, uma mulher 
vice-presidente da Assem-
bleia Nacional, mulheres 
como vice-presidentes do 
grupo parlamentar do par-
tido maioritário, o MPLA, 
ministras e secretárias de 
Estado com pastas muito 

importantes, governado-
ras provinciais em duas 
províncias de grande peso 
no rendimento nacional, 
líderes comunitárias, em-
presariais e religiosas que 
se destacam pelo seu pro-
fissionalismo e activismo”, 
realçou Luzia Inglês.
“Todos estes exemplos das 
mulheres angolanas tem 
vindo a influenciar deci-
sões a nível local, nacional, 
regional e global, porque 
nunca devemos esquecer 
que em África se educas 
uma menina, educas uma 
comunidade, educas uma 
nação “, sublinhou a secre-
tária-geral da Organização 
da Mulher Angolana.
Eis porque, é claro, a OMA 
tem priorizado o traba-
lho com as jovens meni-
nas para através de uma 
educação adequada, uma 
formação técnica e acadé-
mica, uma preparação po-
lítica sólida e uma atitude 
de vida responsável pos-
sam ser mulheres dignas 
e cidadãs reconhecidas na 
sociedade.
“Estamos convictas que 
o exemplo das mulheres 
angolanas, tanto a nível 
individual como institu-
cional, tem vindo a contri-
buir para revitalizar o pan-
-africanismo, articulando 
as sinergias de todas as 

mulheres a favor do de-
senvolvimento de África, 
a democratização das so-
ciedades africanas e mo-
dernização do continente”, 
sublinhou Luzia Inglês.
 “A OMA, com mais de 
dois milhões de membros, 
é um exemplo do papel 
mobilizador e organizacio-
nal das mulheres, não só 
a nível continental como 
internacional”, afirmou 
Luzia Inglês, sublinhando 
que “estamos conscientes 
que nós mulheres políti-
cas, temos que prosseguir 
os esforços e multiplicar 
iniciativas para garantir o 
avanço das mulheres a to-
dos os níveis e sua verda-
deira emancipação”.
E, como não poderia dei-
xar de ser, Luzia Inglês 
realçou o facto de o qua-
dro geral da situação da 
mulher em Angola ser bas-
tante animador, em grande 
parte devido ao reconheci-
mento e grande apoio que 
o Presidente José Eduardo 
dos Santos tem prestado à 
causa das mulheres.
“Nos últimos 50 anos, Áfri-
ca conseguiu progressos 
significativos no desenvol-
vimento económico e so-
cial, o estatuto da mulher 
melhorou, as democracias 
consolidaram-se e foram 
criadas muitas instituições 
para unir e ajudar o desen-
volvimento do continen-
te”, afirmou Luzia Inglês, 
acrescentando que “con-
tinuaremos a lutar pelos 
ideais de liberdade, digni-
dade, desenvolvimento, 
paz e unidade, que inspira-
ram os pais fundadores do 
panafricanismo há 50 anos 
atrás e cujos valores hoje 
devem ser reacendidos no 
coração de cada filho e fi-
lha de África”.
Considerando o carácter 
da Organização Panafrica-
na das Mulheres (OPM)  
e o seu engajamento na 
busca de soluções para os 
problemas que afectam o 
continente, particularmen-
te as mulheres africanas, a 
OMA, por ocasião dos 50 
anos da OUA/UA, sugere 
a criação de uma comissão 
para tratar dos assuntos li-
gados à OPM.

A
AS COISAS QUE ELAS DESCOBREM!
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presidente 
da Con-
federação 
E m p r e -
sarial da 
CPLP (CE-

-CPLP) pretende dinami-
zar a livre circulação de 
pessoas, bens e mercado-
rias no espaço lusófono e 
criar uma marca própria, 
com produtos de origem e 
qualidade dos países mem-
bros.
Não custa sonhar, sobre-
tudo quando os sonhos 
são agradáveis. O pro-
blema está na altura em 
que se acorda e que, mais 
uma vez, se verifica que a 
Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa é, 
enquanto organização for-
mal, um elefante branco 
vocacionado para albergar 
amigos dos amigos que 
estão no poder nos países 
lusófonos.
“É desta forma (com a 
livre circulação) que va-
mos estimular as parcerias 
estratégicas no mercado 
da CPLP, nomeadamente 
ao nível das importações 
e exportações, e poste-
riormente também fora 
do bloco, com o desen-
volvimento de produtos 
e a criação de uma marca 
CPLP”, diz Salimo Abdula, 
o empresário moçambi-
cano que preside à Con-
federação Empresarial da 
CPLP, fundada em Junho 
de 2004.
“Hoje, em termos de eco-
nomia em escala (global), 
juntos somos mais fortes 
do que um país ou os em-
presários de um país sozi-
nho”, referiu Salimo Ab-
dula, não descobrindo – é 
claro – a pólvora mas, reco-
nheça-se, dizendo algo que 
de tão óbvio escapa, regra 
geral, aos frequentadores 
dos areópagos políticos de 
língua portuguesa.
Para Salimo Abdula, “trata-
-se de um projecto que, 
certamente, irá identificar, 
promover produtos de 
vários tipos, oriundos dos 
Estados membros da CPLP 

que serão destacados pela 
sua origem e qualidade”.
A ingenuidade mais do que 
sacerdotal de Salimo Ab-
dula não belisca, é certo, 
a validade das suas teses 
e a correcta visão do que 
deveria ser. Esquece-se, 
contudo, que com muito 
raras excepções, os donos 
dos países da CPLP estão, 
em termos, práticos muito 
mais interessados, ou até 
exclusivamente, no seu 
umbigo. E quando assim é, 
e é assim quase sempre, é 
inexequível transformar a 
CPLP numa real potência 
mundial. Tem tudo para 
ser essa potência, e é por 
isso que não consegue ser.
“Então, é necessário que 
os empresários possam 
circular livremente entre 
os nossos países sem es-
ses excessos de burocracia 
dos vistos, das complica-
ções, dos sistemas admi-
nistrativos e processuais 
que cada Estado membro 
possui”, afirma Salimo Ab-
dula, acrescentando que “é 
necessário que possamos 

ultrapassar isso, de forma 
que os cidadãos lusófonos 
possam sentir-se protegi-
dos em qualquer dos países 
da CPLP e possam exercer 
sua atividade laboral e de 
empreendedorismo livre-
mente”.
De facto é assim que deve-
ria ser. Todos os cidadãos 
lusófonos deveriam ser 
iguais, estivessem em Lis-
boa, Luanda ou Díli. Mas 
não é assim. Somos todos 
iguais, mas há uns mais 
iguais do que outros. 
O presidente da confede-
ração declarou que preten-
dem uma maior aproxima-
ção e o diálogo permanente 
com o sector empresarial 
da CPLP, “através das suas 
respectivas estruturas e 
entidades representativas”.
Dialogar até não é compli-
cado. Mas o diálogo não 
puxa carroça. As acções, 
essas sim. Mas é nestas que 
reside o busílis. Desde logo 
porque para agir é preciso 
meter os pés na terra, coi-
sa que não agrada aos que 
sabem tudo a partir dos 

gabinetes. Basta, aliás, ver 
que no âmbito da CPLP há 
organismos para todos os 
gostos, muitos em duplica-
do, de forma a satisfazer as 
diferentes clientelas.
Salimo Abdula referiu que 
é necessário realizar uma 
dinamização “das nossas 
organizações económicas, 
de forma a que possamos 
obter, em conjunto, uma 
melhoria do ambiente 
económico e de negócios 
dentro dos países mem-
bros da CPLP”. Tem razão. 
O diagnóstico é, como se 
sabe, transversalmente co-
mum a todo o vasto leque 
de entidades, organismos, 
associações e similares 
que enxameiam a lusofo-
nia. No entanto, quando 
chega a altura de assumir 
responsabilidades pres-
crevendo o tratamento, 
ou assinando a certidão de 
óbito, todos fogem com o 
rabo à seringa.
O empresário moçambica-
no indicou ainda que é ne-
cessário agilizar os proces-
sos de concessão de vistos 

de entrada para pessoas 
dos países observadores 
da CPLP.
“Recentemente, assinámos 
um acordo com as câma-
ras de comércio da Guiné 
Equatorial com objetivo de 
que elas se juntem à confe-
deração empresarial para 
compartilhar as sinergias 
de novos mercados”, disse 
Salimo Abdula, referindo-
-se – assinale-se – a uma 
ditadura que já pediu para 
se tornar membro perma-
nente do bloco lusófono.
Os acordos com a Guiné 
Equatorial foram assina-
dos durante o 1.º Encontro 
Económico e Empresarial 
Público-Privado da CPLP, 
evento no qual a CE-CPLP 
celebrou também acordos 
com a TAP, com o Mille-
nium BCP, Brand New-
-Grupo de Comunicação 
e com a Universidade Lu-
sófona. Estão também as-
sinados protocolos com a 
SOFID (Sociedade para o 
Financiamento do Desen-
volvimento) e com a em-
presa PHD.

O
EMPRESáRIOS LUSÓFONOS 
TAMBéM SONHAM
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equipa luso-
- a n g o l a n a 
que está a 
d o c u m e n -
tar a música 
de Angola 
vai partir de 

Lisboa para Luanda, no dia 
11.08, para seguir “pistas 
muito fortes de arquivos 
que nunca foram ouvidos”, 
disse à Lusa a directora do 
projecto.
Em curso desde Maio, o 
projecto Documentar a 
Música de Angola preten-
de, após entrevistas e pes-
quisas, produzir e editar 
um triplo CD, um DVD e 
um catálogo.
Proposto ao Banco de De-
senvolvimento de Angola, 
que o financia no âmbito 
da área de responsabilida-
de social que apoia a cultu-
ra, à custa dos “cinco por 
cento de receitas de pe-
tróleo livres de impostos”, 
o projecto, da consultora 
UPF–Comunicação e Re-
lações Públicas, pretende 
“dar voz aos músicos”, re-
sume Ulika dos Santos.
“Não queremos ser nós a 
ter o ‘snobismo’ de escolher 
uma ‘playlist’ e apresentá-la, 
queremos que os músicos 
falem e digam o que é real-
mente importante”, explica.
“Os músicos precisam de 
ser ouvidos”, sustenta, re-
cordando a “riqueza mui-
to particular” da música 
angolana, que “influenciou 
muito a música do Brasil e 
a música portuguesa, ao ní-
vel do fado”, cujas origens 
algumas investigações 
atribuem ao lundu, “dança 
levada pelos escravos de 
Angola para o Brasil”, no 
século XVIII.
Outra dança-cantada liga-
da aos escravos negros, 
a umbigada, explica por 
que, ainda hoje, alguns fa-
distas mantêm o ritual de 
só se mexerem da cintu-
ra para cima, exemplifica, 
destacando a “importância 
crucial” no que aos instru-
mentos musicais diz res-

A
FORTES “PISTAS” DA  EXISTÊNCIA 
DE TEMAS INéDITOS DE CANTORES ANTIGOS

ESPÓLIO DA MÚSICA ANGOLANA

``Não posso avan-
çar muito (…), 
mas temos pistas 
muito fortes de 
arquivos que nun-
ca foram ouvidos 
por ninguém até 
hoje.

peito, com estes a serem 
“replicados em vários pa-
íses, como Cuba, Colôm-
bia”.
O CD triplo vai conter 
“três olhares” sobre a mú-
sica: sobre “os sons pri-
mórdios”, recorrendo à 
etnomusicologia e à etno-
grafia; sobre música urba-
na dos anos 1960 e 1970; e 
sobre música contempo-
rânea, desde os anos 1980. 

O DVD mostrará o proces-
so de trabalho e o catálogo 
conterá uma cronologia 
histórica.
A particularidade do pro-
jecto – que deverá estar 
concluído em Dezembro – 
é não ter “o peso de ter que 
fazer escolhas comerciais”, 
sublinha a coordenadora.
Ao mesmo tempo que 
quer “recuperar” a produ-
ção de artistas angolanos 
conhecidos, como Bonga 
ou Rui Mingas, e trabalhos 

de investigação já feitos, o 
projecto vai analisar a liga-
ção à música angolana de 
autores portugueses, como 
Paulo de Carvalho ou Luís 
Cília. A equipa, composta 
por nove colaboradores 
angolanos, portugueses 
ou luso-angolanos, assu-
me também o objectivo de 
“encontrar inéditos”.
Ulika dos Santos adian-
ta que “foram sinalizados 
alguns arquivos” que po-
derão ter “temas comple-

tamente novos”, frisando: 
“Não posso avançar muito 
(…), mas temos pistas mui-
to fortes de arquivos que 
nunca foram ouvidos por 
ninguém até hoje.”
A audição desse mate-
rial e a visita a arquivos e 
museus será feita durante 
a segunda deslocação a 
Angola, agendada para Se-
tembro/Outubro, que le-
vará a equipa “pelo menos” 
às províncias de Cabinda, 
Benguela e Bengo.

A primeira visita, que se 
inicia já no 11.08 e dura até 
dia 25, é uma “viagem de 
reconhecimento”, que se 
vai restringir a Luanda, a 
capital, onde a equipa tem 
agendadas entrevistas com 
músicos, críticos e outros 
peritos angolanos, nomea-
damente do Ministério da 
Cultura, identificados com 
a ajuda de Jomo Fortunato, 
“reputado crítico de mú-
sica angolana” e consultor 
do projecto.
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s autorida-
des ango-
lanas frus-
traram no 
passado dia 
04 uma saí-
da ilegal de 

combustível para a vizinha 
República Democrática do 
Congo, a partir do municí-
pio do Soyo, província do 
Zaire.
Segundo o comandante da 
Polícia Fiscal, o superin-
tendente-chefe, João Tchi-
tombi, a operação realiza-
da nos arredores da ilha de 
Fuma resultou na apreen-
são de três embarcações 
motorizadas de madeira 
que transportavam 90 mil 
litros de gasolina.

Os tripulantes e os pro-
prietários do combustível 
estão em fuga, acrescen-
tou aquele oficial.
O comandante João Tchi-
tombi destacou a colabo-
ração existente entre a 
Polícia Fiscal e a Marinha 
de Guerra de Angola e ou-
tras forças de segurança 
no combate à imigração 
ilegal, contrabando e fuga 
ao fisco.
A complexidade da locali-
zação geográfica do Soyo, 
com 102 ilhas, das quais 
65 são habitadas maiorita-
riamente por cidadãos da 
RDCongo, resulta ainda 
de ter uma ligação directa 
ao principal canal fluvial 
do país vizinho, sublinhou 

aquele oficial.
Para as autoridades an-
golanas, o fenómeno da 
imigração ilegal constitui 
uma ameaça à segurança 
nacional.
A ideia foi expressa já em 
Junho pelo ministro do 
Interior, Ângelo Veiga Ta-
vares, num seminário so-
bre o Direito de Asilo e o 
Estatuto do Refugiado em 
Angola.
A presença de número 
indeterminado de ilegais, 
sobretudo da RDCongo, 
preocupa as autoridades 
de Luanda por aqueles se 
envolverem em activida-
des marginais e ainda no 
garimpo e tráfico ilícito de 
diamantes de diamantes.

A

FRUSTRADA TENTATIVA 
DE EXPORTAçÃO ILEGAL 
DE COMBUSTÍVEL DE 
ANGOLA PARA RDCONGO

petrolífera 
Sonangol 
p o d e r á 
iniciar em 
breve a 
prospeção 
de hidro-

carbonetos no Vietna-
me, informou o ministro 
dos Petróleos, Botelho 
de Vasconcelos, à saída 
do encontro que mante-
ve no 07.08 em Luanda 
com o chefe da diplo-
macia vietnamita, Pham 
Binh Minh, que termi-
nou no 08, uma visita 
oficial de 48 horas a An-
gola.
“Desde 2008 que Angola 
e o Vietname têm coo-
perado no domínio dos 
petróleos. Mas, como 
sabem, as coisas não ti-
veram o curso suficiente 
para que efectivamente 
o processo pudesse ser 
implementado. Como 
sabem, situações des-
ta natureza requerem 

aprovação e ratificação 
dos dois governos”, su-
blinhou Botelho de Vas-
concelos.
Em causa está a falta de 
ratificação pelos gover-
nos dos dois países do 
protocolo assinado há 
cinco anos.
Ultrapassadas aquelas 
contingências, Botelho 
de Vasconcelos acres-
centou que “estão cria-
das as condições para 
que efectivamente as ex-
ploradoras de petróleo 
dos dois países tenham 
o suporte institucional 
para a identificação dos 
vários projectos e para 
que as intenções das 
duas empresas possam 
ser implementadas”.
Na ocasião, Pham Binh 
Minh salientou que o seu 
país considera os inves-
timentos no sector dos 
hidrocarbonetos como 
sendo “inequivocamente 
o prioritário”.

A
PETROLÍFERA SONANGOL PODERá 
FAzER PROSPECçÃO NO VIETNAME
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O INFORTúNIO DE IVETE TEIXEIRA

A
vida de 
Maria Ive-
te Teixeira 
deixou de 
ser a mes-
ma depois 
da morte 

do marido em 2001, a des-
graça bateu a porta dela 
e surgiram as piores difi-
culdades para uma mãe 
viúva na capital mais cara 
do mundo (Luanda); nin-
guém a prestava atenção, 
os amigos das festanças 
dos fim-de-semanas de-
sapareceram sem deixar 
rasto; sentia-se só no mun-
do, chegou a pensar no 
suicídio, mas seria impru-
dente porque tinha filhos 
por cuidar.
Depois de tanto sofrimen-
to, Maria Ivete Teixeira 
encontrou a solução dos 
problemas. Arrendou a re-
sidência, sito na travessa 
Comandante Bula, prédio 
número 15, 1º andar, apar-
tamento 12, bairro São 
Paulo, distrito urbano do 
Sambizanga, município de 
Luanda. Isto, passados três 
anos da morte do marido 
dela (2004). Para celeri-
dade, contactou um dos 
parentes que rapidamente 
encontrou o inclino, César 
Augusto da Costa Montei-
ro. Parecia mesmo o fim 
do sofrimento da viúva, o 
arrendamento do imóvel 
era tido negócio rentável.
Como desconhecia os pro-
cedimentos legais para a 
efectivação do contrato, 
Ivete Teixeira pediu ajuda 
ao primo, conhecido por 
Rui Jorge Miranda que res-
pondeu satisfatoriamente 
ao pedido da prima viú-
va. O negócio foi fechado, 
César Augusto da Costa 
Monteiro “Jika” compro-
meteu-se a pagara o equi-
valente a 400 centos dó-
lares por mês; o dinheiro 
seria depositado na conta 
nº 526704 do Banco de Fo-
mento Angola.
O contrato celebrado entre 
ambos tinha a validade de 
cinco anos (Abril de 2004 a 
Abril de 2009), “prorrogá-
veis por iguais períodos, se 

nenhuma das partes o de-
nunciar três meses antes”; 
ainda no âmbito do pacto 
contratual ficou acordado 
que o inclino só faria obras 
de benfeitorias com a auto-
rização da proprietária.                
Tudo ficou bem esclareci-
do, mas Maria Ivete Tei-
xeira tinha por receber o 
dinheiro da renda, pelo 
facto de ter sido deposita-
do na conta nº 526704 do 
Banco de Fomento Angola 
(BFA), pertença do primo 
Rui Jorge.
“Sugeri a conta do meu pri-
mo porque naquela altura 
(Abril de 2004) o meu bi-
lhete de identidade estava 
caducado, confiei ao pa-
rente próximo, visto que 
me acompanhou desde o 
início, aliás foi o subescri-
tor do contrato de arreda-
mento do apartamento”, 
esclareceu a proprietária 
do bem imóvel em posse 

de “Jika”.             
Volvidas algumas sema-
nas depois da ocupação 
da residência, Ivete Tei-
xeira procura Rui Jorge 
para poder levantar, no 
BFA, o dinheiro referen-
te aos doze meses, mas 
infelizmente nada encon-
trou, o fiel depositário, fez 
questão de gastar a massa 
toda. “Nem sequer deixou 
um tostão a fim de contar 
a história”, disse dona Ive-
te.
Apesar do comportamen-
to do parente próximo, 
a autóctone continuou a 
confia-lo, inclusive fazer 
parte das negociações 
com César Augusto da 
Costa Monteiro “Jika” 
para a possível realiza-
ção de obras de benfeito-
rias no apartamento em 
causa. Nunca se chegou 
a um consenso, face ao 
valor monetário exigido 

por ambos. A massa da 
primeira renda nunca foi 
devolvida, Rui Jorge terá 
usurpado cerca de 4 mil e 
800 dólares.                    
Descontente com a ati-
tude do parente, foi ter 
com o inquilino, tendo 
sugerido o pagamento à 
mão e assim aconteceu. 
Meses depois, apercebe-
-se da remodelação feita 
na residência por parte de 
Jika sem a anuência dela. 
Enfurecida, vai ao aparta-
mento com o intuito de 
se inteirar sobre o assun-
to, mas os pedreiros em 
serviço impediram-na de 
entrar. “Já uma cláusula 
do contrato estava a ser, 
flagrantemente, violada”, 
disse Ivete.
Assim andou a relação 
contratual entre Maria 
Ivete Teixeira e César 
Augusto Monteiro, mas 
quando faltavam três 
meses para o término, a 
senhoria fez chegar ao 
inquilino a intenção de 
terminar o contrato por-
que receberia, no ano 
seguinte (2010), os filhos 
que viviam em Portugal. 
Rui Jorge também estava 

informado.
Ficou por efectivar a acção 
porque foi a Portugal para 
assistir ao funeral do pai. 
A estadia em terras luzas 
foi de seis meses quando 
a intenção era de três. Já 
no País (10 de Outubro de 
2009), manifesta o desejo 
de reaver a residência, no-
tificou o inquilino, mas este 
recusou-se a abandonar 
o imóvel alheio, alegando 
que tinha renovado o con-
trato e o dinheiro da renda 
fora aplicado nas obras de 
benfeitorias. Tudo ficou 
“escuro”.
César Augusto Monteiro 
recusa-se a deixar o imóvel 
de Maria Ivete Teixeira e 
defende-se com a cláusu-
la 2 do respectivo acordo. 
Contactado pelo F8, Jika 
baralhou-se nas declara-
ções, ao ponto de se recur-
sar a falar sobre o assunto 
porque o caso fora entre-
gue a um advogado que 
nos iria contactar tão logo 
fosse informado.
Num segundo contacto, 
César Augusto “Jika” ga-
rantiu-nos o contacto com 
o advogado, mas voltou a 
falhar.

Facsmile do BI de César Augusto da Costa Monteiro, o que se nega 
a abandonar o apartamento de Maria Ivete Texeira
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TEXTO DE RAFAEL MARQUES DE MORAIS*

Procurado-
ria-Geral da 
República 
(PGR) re-
cebeu uma 
queixa-cri-
me contra 

o vice-presidente da Re-
pública, Manuel Domin-
gos Vicente, por acumu-
lação de funções públicas 
e privadas alegadamente 
contrárias à legislação em 
vigor no país. 
Interposta pelo jornalista e 
defensor dos direitos hu-
manos Rafael Marques de 
Morais, a queixa-crime re-
fere-se ao exercício actual, 
por Manuel Vicente, do 
cargo de director na Chi-
na-Sonangol International 
Holding Limited, uma em-
presa privada chinesa.
Segundo a denúncia, a 
PGR deve iniciar um pro-
cesso de destituição con-
tra Manuel Vicente, à luz 
do Art. 138.º da Constitui-
ção. A lei magna proíbe 
os membros do Executivo 
de exercerem, entre ou-
tras, as “funções de admi-
nistração, gerência ou de 
qualquer cargo social em 
sociedades comerciais e 
demais instituições que 
prossigam fins de natureza 
económica”.
O queixoso disse ao Maka 
Angola que o envolvimen-
to de Manuel Vicente em 
empresas chinesas, numa 
altura em que já havia sido 
eleito vice-presidente, po-
deria levá-lo a favorecer 
“a influência e o domínio 
geoestratégico da China 
e dos interesses chineses 
sobre a independência na-
cional, sobre o controlo e 
gestão dos recursos natu-
rais e sobre a capacidade 
de decisão colectiva do 
Estado angolano”.
Manuel Vicente, ex-pre-
sidente do Conselho de 
Administração da Sonan-
gol, foi nomeado ministro 
de Estado em Janeiro de 
2012, e foi eleito vice-presi-

dente nas eleições de 31 de 
Agosto de 2012. A 6 de Se-
tembro de 2012, já depois 
de eleito e antes da sua 
tomada de posse, Vicen-
te aceitou a renovação do 
seu cargo de director da 
empresa China-Sonangol 
International Holding.
Mais de dois terços do 
capital social da China-
-Sonangol são detidos por 
sócios chineses, através 
da Dayuan International 
Development Limited. Do-
cumentos apresentados 
ao Procurador-Geral da 
República mostram que 
a Dayuan adquiriu a sua 
participação maioritária 
na China Sonangol atra-
vés de um investimento 
de apenas US $7.000. A 
Dayuan tem a sua sede em 
Queensway, Hong Kong, 
no mesmo edifício que a 
China-Sonangol.
A Sonangol detém uma 
participação minoritária 
de 30 porcento na China-
-Sonangol. A petrolífera 
nacional, por lei, “é deten-

tora exclusiva de direitos 
para a prospecção, pes-
quisa e produção de hi-
drocarbonetos líquidos e 
gasosos”.
De acordo com a queixa-
-crime, Manuel Vicente 
era o responsável máximo 
da Sonangol à data da cria-
ção da China-Sonangol. A 
sua permanência no car-
go dessa empresa chinesa 
levanta, segundo o de-
nunciante, questões sobre 
eventuais actos corrupção 
e tráfico de influências. 
Estas práticas são proibi-
das pela lei angolana e por 
tratados internacionais de 
que Angola é signatária.
Embora o Artigo 138.º da 
Constituição não mencio-
ne o cargo de vice-presi-
dente explicitamente, a 
queixa-crime argumenta 
que, por interpretação ex-
tensiva, a lei deve aplicar-
-se ao vice-presidente 
como membro pleno do 
Executivo.

*MAKA ANGOLA

A

QUEIXA PARA DESTITUIçÃO 
DE MANUEL VICENTE

``PGR deve iniciar 
um processo de 
destituição contra 
Manuel Vicente, à 
luz do Art. 138.º 
da Constituição
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ecerto, deter-
minado es-
trangeiro que 
nunca esteve 
em Angola e, 
em particular, 

em Luanda, ao ouvir que 
a capital do País é a cida-
de mais cara do mundo 
imagina que este território 
tem aquilo que uma cidade 
normal precisa e algo mais: 
transportes públicos à so-
brar e conforte inigualável, 
comunicações interminais, 
ruas limpinhas e sem bu-
racos, balneares públicos 
cheirosos e a sobrar, praias 
limpinhas, prostibulos or-
ganizados, assim como 
hoteis e semilares acolhe-

dores. Não é no entanto, o 
caso. Pior do que abundar, 
muitos destes serviços não 
existem.  
A situação dos transportes 
públicos é o que se sabe. 
Apenas estrangeiros pro-
venientes de cidades com 
uma oferta semelhante, su-
portariam esperar pelo au-
tocarro, nas paragens, sem 
saber a que hora de facto 
passaria. Assim como mui-
tos luandeses, poucos não 
serão os estrangeiros que 
não suportariam a enchen-
te e empurrões dos nossos 
autocarros, assim como a 
“canvuansa” dos taxistas e 
das kupapatas. 
A qualidade das viaturas 

das empresas de táxis (que 
é cada vez melhor” seriam 
a solução, não fosse o redu-
zido número. Um número 
reduzido muito por culpa 
do mau estado das vias, 
sobretudo secundárias e 
tercearias que também são 
uma das caracteristicas da 
cidade mais cara do mun-
do. Decerto, muitos dos 
estrangeiros que se aper-
ceberam da liderança de 
Luanda, entre as cidades 
mais caras do mundo, não 
fazem ideia que, em tem-
po chuvoso, grande parte 
torna-se intransitável tan-
to para piões como para os 
meios rolantes. 
Uma realidade que, conju-

gada a execessiva poeira, 
provocada pelo excesso 
de zonas areais, exige mui-
to banho que, no entanto, 
por vezes, pode estar com-
prometida pelo défice de 
produção e distribuição 
de água na cidade. Cer-
tamente as pessoas que 
hospedam-se em hóteis 
de primeira sentem pouco 
a problemática da falta de 
água tal como de energia, 
mas não se pode discurar 
os estrangeiros que ficam 
em casas alugadas e ou 
particulares, assim como 
em unidades hoteleiras ou 
similares que enfrentam 
estes problemas que não 
são poucas.

D

O “LUXO” DA CIDADE 
MAIS CARA DO MUNDO

``

Muitos dos es-
trangeiros que se 
aperceberam da 
liderança de Lu-
anda, entre as ci-
dades mais caras 
do mundo, não 
fazem ideia que, 
em tempo chuvo-
so, grande parte 
torna-se intransi-
tável tanto para 
piões como para 
os meios rolantes
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LIXO E SAúDE
No que diz respeito a lim-
penza é o que se sabe. Ape-
sar de não se estar a en-
frentar os piores cenários, 
um estrangeiro que, even-
tualmente, chegue, neste 
momento, pela primeira 
vez em Luanda, nos dias de 
hoje, facilmente concluirá 
que existe elevado défice 
na limpeza e saneamento 
básico. Para muitos que 
conhecem a cidade con-
sideram o excesso de lixo 
e deficitário saneamento 
básico como “as piores 
coisas de Luanda”, como 
classificou a cubana Marta 
Granido, lembrando tratar-
-se da razão do paludismo 
em Luanda e no País.
Só no Hospital David Ber-
nardino, o único centro de 
pediatria de referência da 
capital do País, estima-se 
que o paludismo mata 10 
crianças/dia. Tal como a 
unidade para atender aos 
petizes, a capital do País 
também tem apenas uma 
unidade para atender aos 
queimados. Como conse-
quências, as duas têm es-
tado abarrotadas. No que 
diz respeito, aos hospitais 
outro cenário, decerto, 
despertaria a atenção de 
muitos estrangeiros. 
O facto de inúmeras pes-
soas pernoitar defronte 
dos hospitais onde encon-
tram-se hospitalizados 
os respectivos familiares. 
As entidades defendem 
tratar-se de uma atitude 
desnecessária, enquanto 
os familiares apresentam 
várias. Uns dizem que por 

``É urgente que se 
tome uma medida 
semelhante em 
Luanda, caso con-
trario se vai aca-
bar com um dos 
valores da cidade

falta de dinheiro de táxi 
para suportar as viagens 
constantes de e para o 
hospital, enquanto outros 
apontam como razão a 
eventual necessidade de 
irem procurar por algum 
fármaco em falta na unida-
de hospitalar.
Verdade é que trata-se de 
uma situação que muitos 
estrangeiros não espera-
riam encontrar na cidade 
mais cara do mundo. O 
mesmo poder-se-á falar 
nos inúmeros mercados 
nas vias públicas, assim 
como a péssima relação 
entre vendedoras ambu-
lantes e agentes da polícia 

e fiscalização. Muitas fo-
ram as vezes, por exemplo, 
que estrangeiros não hesi-
taram em sacar máquina 
fotográficas e ou telemó-
veis com intuito de regis-
tarem cenas de pancada-
rias contra as zungueiras. 
“É verdade que isso (mer-
cados em locais públicos) 
cria mal aspecto à cidade 
e não é bom para o sane-
amento básico, mas a por-
rada também não deve ser 
a melhor via, o Governo 
deve encontrar uma solu-
ção melhor”, defendeu o 
brasileiro Josué Marques. 
Os luandenses, no entanto, 
conhecem a razão desta si-

tuação: falta de espaços ou 
mercados oficiais.
Estes são, de resto, al-
gumas das característi-
cas da cidade da capital. 
Um território de praias 
lindas, mas sujas. Um 
território onde, no en-
tanto, as praias tendem a 
desaparecer em virtude 
da privatização das mes-
mas. O português João 
Carlos lamenta o facto 
e lembra que, devido a 
uma situação parecida 
em Portugal, em 2005, o 
então ministro do Am-
biente português, Nunes 
Correia fez o despacho 
acabando com as praias 
privadas. “É urgente que 
se tome uma medida se-
melhante em Luanda, 
caso contrario se vai aca-
bar com um dos valores 
da cidade”, argumentou.
Uma cidade que, como 
todas as outras, tem 
muita coisa interessan-
te como são os casos do 
Miradouro da Lua e a Ilha 
do Mussulo que concor-
rem 27 para as 7 maravi-
lhas do País. No entanto, 
os “luxos” desagradáveis, 
sobrepõe-se a estas, so-
bretudo porque retiram 
muito do valor das ma-
ravilhas da cidade mais 
cara do mundo. 



FOLHA8  10 DEAGOSTO DE201324 // SOCIEDADE

uitas das 
armas de 
fogo em 
posse dos 
deliquen-
tes são 

fornecidades pelos efec-
tivos das empresas de se-
gurança privada. A acusa-
ção foi feita pelo ministro 
do Interior Angelo Veigas 
num encontra, esta sema-
na, com os responsáveis 
destas empresas.
“O motivo da realização 
deste encontro prende-se 
com o ineficiente serviço 
prestado pela maioria das 
empresas de segurança 
privada, no quadro do seu 
papel de instituições auxi-
liares dos órgãos de polí-
cia. Preocupa-nos não só 
o débil trabalho de protec-
ção dos objectivos sobre 
sua responsabilidade, mas 
também, e sobretudo, o 
envolvimento directo e/ 
ou indirecto de efectivos 
destas empresas no come-
timento de crimes” frisou.
Prosseguindo, destacou “a 
venda e aluguer e a simula-
ção de roubos de armas de 
fogo que, por esta via vão 
parar às mãos dos margi-
nais que as utilizam para 
cometer crimes”.
O governante disse que, 
segundo do ministério, há 
empresas que não têm o 
controlo efectivo do seu 
pessoal, em termos de 
identificação, e até mesmo 
de residências, o que torna 
complicado detectar os 
mesmos em caso de envol-
vimento em crimes.
“O mais grave é que as em-
presas de segurança pri-
vada, de um modo geral, 
não têm o controlo do seu 
efectivo, não conhecendo 
sequer, a sua residência, o 
que dificulta a sua locali-
zação, quando os mesmos 
participam em crimes, de-
clinando amiúde a respon-
sabilidade civil, decorrente 

das acções destes confor-
me estabelecido por lei”, 
salientou.
Na ocasião garantiu estar 
para breve a entrada em 
vigor de uma nova lei so-
bre as empresas privadas 
de segurança. Enquanto 
isso, disse que “por im-
periosa necessidade de 
Estado” ordenou a Polícia 
Nacional, no sentido de 
exercer uma actividade 
de fiscalização mais acen-
tuada as estas empresas, 
sobretudo as que prestam 
serviços as instituições do 
Estado, institutos públi-
cos ou outras que depen-
dem do erário público. 
A futura lei, segundo ar-
gumento do governante 
auqndo da apresentação 
da mesma na Assembleia 
Nacional, no passado mês 

de Junho, tem por funda-
mento melhorar a articu-
lação entre a necessidade 
dos cidadãos criarem ou 
utilizarem os serviços de 
segurança privada e os 
interesses que emergem 
do serviço público de se-
gurança, exercida pelo 
Estado.
Pretende-se ainda esta-
belecer padrões de re-
crutamento e admissão 
do pessoal de segurança, 
sugerindo-se, como tal, a 
obrigatoriedade dos efec-
tivos dessas empresas 
frequentarem cursos liga-
dos à segurança privada. 
cursos estes que seriam 
ministrados em centros 
de formação autorizados 
para o efeito.
A instalação e utilização 
de equipamentos de vi-

gilância electrónica por 
parte de alguns actores 
públicos e privados, como 
garantia de prevenção de 
actos criminosos suscep-
tíveis de ocorrerem em 
instalações onde estes 
funcionem será outras 
das obrigatoriedades da 
futura lei. A lei em vigor 
foi criada em Julho de 
1992. 

TArde 
MAs úTiL

Para muitos a revisão da 
lei em vigor e, mais do 
que isso, a disciplinação 
da actividade da empre-
sas de segurança é um 
imperativo que se impõe 
a vários anos devido aos 
atropelos das mesmas. 
Além do envolvimento 

dos efectivos destas em-
presas em acções crimi-
nosas, muitos cidadãos 
também queixam-se do 
desrespeito dos mesmo 
nas estradas. Outra si-
tuação que preocupa os 
cidadãos e também auto-
ridades tem que ver com 
o facto de o descontrolo 
do armamento permitir 
o uso de balas encendea-
riass por algumas empre-
sas. No entanto, algumas 
vozes acreditam que o 
Executivo terá dificulda-
des de pôr ordem no sec-
tor pelo facto de muitas 
empresas pertencerem a 
altas patentes, mas, deter-
minada corrente, acredita 
que o citado factor pode 
funcinar a favor da orga-
nização que se espera e 
deseja. 

M

PREOCUPADO COM O 
NEGÓCIO DE ARMAS ENTRE 
PROTECTORES E CRIMINOSOS

MINISTRO DO INTERIOR MANIFESTA-SE
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A

sta semana, o chefe do departamento da 
Direção Nacional de Investigação Criminal 
(DNIC), superintendente Afonso Ganga 
José precisou que as autoridades angolanas 
apreenderam, no primeiro semestre do ano 
em curso cerca de 39 mil quilogramas de 

cocaína, dos quais mais de 34 mil no Aeroporto Interna-
cional 4 de Fevereiro. Números que fazem do principal 
aeroporto do País a principal porta de entrada da coca-
ína. Uma situação que, segundo especialistas, entende-
-se por tratar-se, mesmo da principal porta de entrada 
de entrada e saída de pessoas. 
No entanto, alguns manifestam-se pessimistas em rela-
ção ao números baixos das restantes províncias levan-
tando a possibilidade de nestas localidades e o cidades 
carecer de meios e mecanismos que permitem a deten-
ção do produto a igual nível de Luanda. Ainda assim, 
garante, diminuiu “bastante” o uso do aeroporto para 
a entrada de drogas em Angola, devido ao “aperto do 
cerco”.
“Num período de 15 dias éramos capazes de apreender 
entre dois e três quilogramas de cocaína”, disse aquele 
oficial, salientando que há mais de 15 dias que não é feita 
nenhuma apreensão. 
Por outro lado, o responsável adiantou que foram igual-
mente apreendidas 2,371 toneladas de canábis - a princi-
pal droga de consumo interno - e ainda 450 gramas de 
“crack”. 
Ainda no mesmo período foram detidos 35 indivíduos de 
diversas nacionalidades, a maior parte dos quais (21) da 
República Democrática do Congo, e ainda com naciona-
lidade angolana (seis), da Nigéria (três), de São Tomé e 
Príncipe (três), da África do Sul e da Libéria (um cada). 
Um dos três cidadãos nigerianos, que transportava um 
total de 1,286 quilogramas de cocaína, distribuídas por 70 
cápsulas, morreu vários dias depois com a droga no orga-
nismo. “Fazia trânsito para Duala e devido ao seu estado 
de apatia foi interrogado, submetido a um raio-X na clínica 
do Prenda, que deu positivo, mas ainda assim continuou 
a negar que transportava a droga. Acabou por morrer, 
antes mesmo dos médicos terem decidido submetê-lo a 
uma cirurgia”, avançou aquele oficial em entrevista a SIC. 
O Estado brasileiro de São Paulo tem sido o principal pon-
to de partida da droga com destino a Angola, segundo es-
pecialista em narcotráfico que falou dos diversos modos 
usados pelos traficantes para transportar o produto. “A 
princípio vinha no estômago. Esse modus operandi já 
não está a resultar porque nos parece que as próprias 
mulas (transportadores da droga), em função do risco 
que correm, já não estão a aderir”, explicou. 
A introdução de drogas em bagagens, disfarçadas em 
malas, fármacos e prensada em calçados, em pranchas 
retangulares para berços, carteiras para senhoras, bem 
como em cintas de mulheres são as novas estratégias 
utilizadas pelos traficantes, explicou. 
“Há um caso que ocorreu no mês passado, de uma ci-
dadã angolana que usou uma rota irregular - São Paulo/
Dubai/Luanda, o que não é normal e em função de uma 
denúncia que recebemos da polícia antidroga dos Esta-
dos Unidos conseguimos apreender 8,803 quilogramas 
de cocaína, revestida em 86 carteiras de senhoras”, lem-
brou. 

E

POLÍCIA 
APREENDE 39 MIL 
QUILOS DE COCA

Muitas escolas de três 
municípios angola-
nos, monitorados pelo 
Conselho das Igrejas 
Cristãs em Angola 
(CICA), continuam 
ainda a enfrentar “o 

dilema da superlotação”, com salas que 
chegam a albergar 70 alunos, indica um 
relatório de Monitoria Social do CICA, 
que analisou 22 programas de investi-
mentos públicos, de 2012, nos municí-
pios do Negage, província do Uíge, do 
Cubal (Benguela) e da Cela (Kwanza 
Sul), relativamente à construção de es-
colas e de hospitais e a reabilitações.
Como conclusão, o documento refere 
que “houve um grande esforço” das ad-
ministrações municipais para iniciar os 
projectos nas datas previstas, mas “uma 
boa parte das obras não foram conclu-
ídas”, o que representa uma queda no 
grau de execução observado em 2011.
O documento inscreve-se no projecto 
social denominado “Boa Governação 
e Monitoria Social”, que o CICA está a 
executar para “contribuir na boa e justa 
gestão das receitas públicas”.
No seu relatório, o CICA lamenta que 
“nem sempre as reais prioridades das 
comunidades foram tidas em conta, 
pelo facto de os beneficiários não te-
rem sido inclusos no processo de pla-
nificação”.
Para o CICA, essa falta de observância 
das necessidades dos beneficiários nos 
projectos “coloca em risco a relevância 
e a qualidade para os beneficiários dos 
bens e serviços fornecidos com fundos 
públicos”.
Nesse sentido, o relatório, que tem 
como objectivo primordial “contribuir 
para a construção da relação harmonio-
sa e saudável entre governantes e go-

vernados”, recomenda a reactivação do 
papel de vários actores na promoção da 
cultura de participação, “inibida pelos 
longos anos de conflito armado”.
Entre as várias recomendações ao Go-
verno central, governos provinciais, 
administrações municipais e igrejas, o 
relatório apela às autoridades tradicio-
nais a ajudarem e encorajarem as popu-
lações “a romper a cultura do medo, de 
modo a participarem nos processos que 
visam o seu próprio desenvolvimento”.
O apelo às igrejas vai no sentido de 
reforçarem a educação ética e moral 
“para a conservação dos bens públicos 
pelas populações”.
O CICA sublinha no relatório que a 
sua monitoria social, realizada no âm-
bito do projecto criado em 2010, não 
visa fiscalizar, mas sim acompanhar e 
controlar o trabalho das autoridades 
governamentais.
No município do Negage foram anali-
sadas nove obras (construção e reabi-
litação de escolas, hospitais, estradas, 
quadra desportiva e residências) das 
quais cinco foram concluídas e quatro 
continuam por terminar.
Relativamente ao Negage, o relató-
rio conclui que além do baixo grau de 
execução das obras, o orçamento das 
mesmas não está aberto ao público, “li-
mitando a transparência da gestão dos 
fundos públicos”.
No Cubal foram monitoradas seis 
obras, cuja execução foi realizada a 
cem por cento e a disponibilização dos 
valores orçamentados para cada pro-
jecto divulgado, representando “gran-
de contribuição para a transparência 
orçamental”.
Já na Cela, os sete projectos fiscaliza-
dos foram todos concluídos e os custos 
divulgados.

ESCOLAS ANGOLANAS 
COM “DILEMA DA SUPERLOTAçÃO”

RELATÓRIO DENUNCIA 
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27 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013

7 de Julho
O problema 
sem solu-
ção da nossa 
democracia 
é como um 

comboio que circula sem-
pre na mesma linha, na 
mesma direcção, sempre 
com o mesmo velho ma-
quinista que não consegue 
mudar de rumo.
E eu vi uma boa e bela coi-
sa debaixo do sol dos ho-
mens. Toda a minha vida 
andei errado – é próprio 
de uma ovelha – afinal na 
moderna democracia é 
possível, muito natural ela 
sobreviver, viver sem de-
mocratas e sem partidos 
políticos, excepto o sem-
pre com um só partido 
político que governa para 
além da eternidade, por-
que as pessoas se revêem 
nele, pensam como ele, 
porque sempre protegi-
do, abençoado, eleito por 
Deus e por todas as igre-
jas existentes na face da 
inundação da corrupção 
da Terra. 
Era uma vez um senhor 
que morava numa mo-
radia rodeada de gradea-
mentos, porque antes os 
assaltantes aproveitavam 
brechas e levavam o que 
bem entendiam, até che-
garam a entrar por uma ja-
nela gradeada. Mas quem 
mais sofria as consequên-
cias eram dois carros es-
tacionados no quintal, que 
eram canibalizados como 
se piranhas por ali nadas-
sem. E depois da moradia 
gradeada, mesmo assim 
os assaltantes entravam 
pelo gradeamento abrindo 
nas calmas o cadeado que 
lá se emblemava. Então, o 
senhor decidiu-se por re-
forçar o gradeamento, o 
cadeado do portão ficou 
a contento, um portento. 
Também lá estacionou 
dois brutos cães, daque-
les que à noite desfazem 
quem deles se aproximar. 

E o senhor radiante esfre-
gava as mãos e comentava 
como assunto já encer-
rado, de processo arqui-
vado: «A partir de agora 
assaltantes nunca mais!» 
E nessa noite de céu car-
regado de estrelas dormiu 
confiante, de bom sonho e 
sono, tranquilizante. 
Levantou-se ao som dos 
pardais que lhe invadiam a 
casa à procura de arroz, ou 
qualquer outra coisa para 
debicarem, pois pardal não 
é esquisito, come tudo o 
que aparecer. Sorriden-
te, espreitou a manhã que 
anunciava cores impres-
sionistas. E falou em voz 
alta como a espreguiçar-
-se: «Já o sol se anuncia 
com força, hoje teremos 
um dia bem saudado, bem 
iluminado!» E extrema-
mente calmo interiormen-
te e de olhar muito feliz, 
sorridente olhou para o te-
jadilho de um dos seus car-
ros onde viu um bocado de 
papel com uma pedra em 

cima. Pegou-lhe e leu: «Ó 
senhor, não vale a pena te 
armares em esperto, nós 
quando quisermo6s e nos 
apetecer te assaltaremos 
quantas vezes quisermos.» 
Digam-me: qual é o Gover-
no africano que ganhou as 
eleições sem fraude eleito-
ral?
Jovens! Brevemente es-
tarei convosco na minha 
auscultação à juventude. A 
propósito: acham que é ne-
cessário, uma vez que toda 
a gente sabe quais são os 
problemas dos jovens, en-
tão para quê andar para aí 
a auscultá-los de Kabinda 
ao Kunene? Mais um sub-
terfúgio para ganhar tem-
po e para complicar ainda 
mais as coisas?

28 de Julho
Não dá para entender, 
mas também por aqui o 
que há para entender? As 
zungueiras são corridas 
por comércio ilegal, e os 
chineses que exercem ac-

tividades ilegais em larga 
escala - até vendem coisas 
que são lixo, não servem 
para nada - de Kabinda ao 
Kunene, não são corridos 
porquê?!

29 de Julho
O boato: A kinguila final-
mente apanha um dos 
seus devedores. Depois de 
caçá-lo cai-lhe em cima, e 
obriga-o a ir no banco para 
que ele levante o dinheiro 
para pagar o que lhe deve. 
Já no banco, o seu cliente 
prepara-se para levantar o 
dinheiro, mas em vão por-
que o empregado bancário 
esclarece-lhe que: «Não 
temos dinheiro porque o 
Presidente mandou levan-
tar todo o dinheiro para 
fazer um negócio. Agora, 
temos que esperar até que 
os nossos clientes façam 
depósitos.»

30 de Julho
Luanda já está como os 
bancos, sem sistema. To-

talmente, tolamente entre-
gue nas hordas de assal-
tantes, dos tais sem direito 
a pátria, nem a uma sobra 
das fabulosas fortunas an-
gariadas na lâmpada de 
Aladino. 

31 de Julho
Poluição petrolífera aca-
bou com o peixe em Ca-
binda, ele fugiu para outras 
áreas limpas, devidamente 
ecológicas. In Cristóvão 
Luemba, Rádio Ecclesia.

01 de Agosto
Neste cemitério de apa-
gões, a energia eléctrica 
faleceu às 04.00 e ressus-
citou às 04.29 horas.
Este ainda é o tempo dos 
sacrificados, dos mutila-
dos, dos espoliados, dos 
novos-ricos semeados que 
depois serão à terra, baixa-
dos.
Será possível que em An-
gola não haja ninguém 
que resolva problemas? Só 
existem pessoas cuja única 

DIáRIO DA CIDADE DOS 
LEILõES DE ESCRAVOS

2
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função é complicar?

02 de Agosto
Onze horas e cinquenta 
e sete minutos. Ouviu-se 
uma curta rajada de tiros 
aqui na banda. Significa 
que alguém já deixou a 
vida violentamente. 13.03 
Horas. Escutam-se mais 
três disparos.
A marcha dos apagões 
prossegue como um fune-
ral, assim fomos apagados, 
enterrados às 17.11 e exu-
mados às 18.12 horas.

03 de Agosto
O nosso jornalismo é alco-
ólico?
Afinal Angola só tem al-
guns municípios? “Bornito 
de Sousa (ministro do Ter-
ritório) admite que elei-
ções autárquicas serão re-
alizadas apenas em alguns 
municípios em 2015.” 
Tem que se manter o rimo 
da dança da escuridão, e 
mais uma vez lá fomos es-

poliados da luz das 13.40 
até às 14.32 e pouco depois 
das 15.28 às 16.51 horas. 
Viva a negociata dos gera-
dores.
A EDEL esteve sem siste-
ma para compra de recar-
gas do seu sistema chinês 
pré-pago. Assim durante 
todo o dia até às 21.30 ho-
ras… nada. Estava lá muita 
gente, como sempre pois 
é importante manter o es-
pírito que engrandece esta 
terra, a bicha.
23.28 horas. Ouviram-se 
seis tiros.

04 de Agosto
E finalmente conseguimos 
a perfeita organização de 
um Estado, a saber: afinal 
um Estado divide-se em 
três classes: o Poder, os 
estrangeiros e os assaltan-
tes. No nosso caso temos 
o Poder do petróleo e de 
todas as riquezas de An-
gola. A classe dos estran-
geiros que apoiam o Poder 

– pois claro – pois sem ele 
não conseguem transferir 
os dólares para os seus 
países. E a classe dos as-
saltantes, os mwangolés, 
pois quem haveria de ser? 
Francamente! 
Todos os multi-caixas da 
cidade de Luanda não tem 
dinheiro só há papéis para 
as consultas de saldos Mi-
coli Eduardo Gito. Face-
book
Outra vez outro apagão: 
das 21.23 às 21.44 horas.

05 de Agosto
Não é acabando com os 
terroristas que se acaba 
com o terrorismo.
As desigualdades sociais 
intensificam-se, ditadu-
ras ferozes disfarçadas 
de democracias impõem-
-nos o ritmo do silêncio 
da informação – não se 
lhes pode exercer a mí-
nima crítica – povos in-
teiros são espoliados, si-
lenciados, na mais atroz 

escravidão nunca antes 
denunciada, sob a direc-
ção de potências demo-
cráticas que se sustentam 
no império da corrupção. 
Povos são submetidos à 
fome, pedintes dos seus 
próprios recursos na-
turais. O analfabetismo 
aperta o cerco da infor-
mação na vã tentativa da 
eliminação dos democra-
tas honestos, a salvaguar-
da, o farol da democracia. 
Está tudo preparado para 
a descarga social, para o 
empurrar na pia os usur-
padores das nossas vidas. 
Com tanta miséria nas-
cente, latente, não é pois 
acabando com os terro-
ristas que se acaba com o 
terrorismo.
Pelo actual estado das 
coisas - pode-se dizer 
que - quantos mais ter-
roristas se eliminarem, 
mais o terrorismo se for-
tifica, pois a pilhagem dos 
povos é o oásis, o maná 

da sua proliferação. Até 
a Europa corre o risco 
de sucumbir no sufrágio 
universal do terrorismo.
06 de Agosto
As crianças, muitas, inva-
diram a cantina do “sênê” 
e roubaram muitas gu-
loseimas, uma razia, e o 
sênê sem poder reagir, 
sem fazer nada. 

07 de Agosto
Os chineses já estão por 
toda a Angola, de Ka-
binda ao Kunene. Como 
conseguiram? Pelas redes 
das máfias já montadas? 
Mas que mais grandíssi-
mos problemas estão a 
chegar, a ribombar, pois 
estas coisas são o futuro 
que não se pode evitar, 
nos desgraçar.
08 de Agosto
As kinguilas estão muito 
atentas. Assaltantes an-
dam-lhes no encalço de 
Moto-rápidas e em car-
ros muito bem vestidos.
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R ú s s i a 
anunciou a 
libertação 
do financia-
mento ne-
cessário, 37 
mil milhões 

de kuanzas, para o arranque 
da construção do primeiro 
satélite de Angola (Ango-
sat), revelou o embaixador 
Dmitri Lobach, à margem do 
segundo fórum de negócios 
Angola/Rússia, que decor-
reu em Luanda.
O Angosat, projecto a car-
go de um consórcio russo e 
com lançamento inicialmente 
previsto para 2015, deverá estar 
concluído e lançado apenas em 
2016, devido ao atraso no seu 
financiamento, anunciado ori-
ginalmente em Dezembro de 
2012.
Segundo o diplomata russo, o 
financiamento foi feito através 
do Ruseximbank, banco públi-
co russo.
“Que eu saiba esse processo 
vai levar dois a três anos, tendo 
em conta as fases de constru-
ção, lançamento do satélite e 
de construção dos centros de 
operações, que serão dois, sen-
do um em Moscovo e outro em 
Luanda”, referiu Dmitri Lobach.
O embaixador russo adiantou 
ainda que numa primeira fase 
os gestores do satélite vão tra-
balhar no centro de Moscovo, 
para que os angolanos ganhem 
alguma experiência e formação, 
para a operação do satélite na 
capital angolana. A construção 
do Angosat está a cargo de um 
consórcio russo liderado pela 
RSC.
Com a entrada em funciona-
mento deste satélite, Angola vai 
fornecer serviços de suporte às 
telecomunicações electrónicas, 
incluindo a prestação de servi-
ços em banda larga e de televi-
são.
O Angosat terá um período 
de vida de 15 anos e possui 22 
“transponders”, dispositivos de 
comunicação electrónica, e o 
projecto inclui a criação de duas 
estações de rastreio, em Angola 
e na Rússia.
Na cerimónia formal de lança-
mento das obras, em Dezembro 

de 2012, o secretário de Estado 
angolano das Telecomunica-
ções e Tecnologias de Infor-
mação, Alcides Safeca, disse 
que o Angosat marca a entra-
da de Angola “numa nova era 
das telecomunicações, o que 
pressupõe a condução de um 
programa espacial que inclua, 
futuramente, o lançamento de 
satélites subsequentes”.
“Estas estações permitem uma 
intervenção russa no controlo 
e comando do satélite, sempre 
que se mostre necessário, en-
quanto Angola cria autonomia 
neste domínio”, disse na altura 
Alcides Safeca, acrescentando 
que o Angosat vai ter uma uti-
lização de 99,2% da capacidade 
prevista.

O POVO QUE ESPERE 
DE BARRIGA VAzIA

A verdadeiro drama de 
Angola, “noves fora” 
as guerras contínuas 
que sempre lhe caí-
ram em cima, seja de 
fora para dentro, seja 
de dentro para os de 

dentro, entre irmãos, é um dos resul-
tados mais evidentes de uma rotura 
civilizacional histórica ocorrida em 
finais do século XV, precisamente a 
partir do ano 1482 da era de Cristo, 
marcado pela chegada dos navios de 
Diogo Cão à foz do Zaire, aconteci-
mento-chave da nossa história ao 
qual se seguiu a tragédia da escrava-
tura, que ainda existe nos dias de hoje.
Com o advento e desenvolvimento da 
escravatura, toda a população bantu 
do nosso país foi submetida durante 
mais de cinco séculos a um regime de 
opressão contínua que deu origem a 
todos os nossos males e àquele que 
nos ficou como legado dessa opres-
são: a indisciplina!
Com efeito, o homem negro, propen-
so a obedecer ao colono em regime 
de simulação, primava, à socapa, por 
fugir às ordens recebidas e de obriga-
tória obediência a que era sujeito.
Veio a Dipanda e a opressão conti-
nuou. Com o passar do tempo piorou, 
fez-se tanto ou mais feroz do que a 
do colono e o negro, habituado a fa-
zer “mbaias” ao homem branco, não 
teve dificuldade nenhuma em adop-
tar a mesma postura com os novos 
endo-colonialistas de raça negra que 
tomaram o poder. Assim sendo, o que 
nos resta é admitir que, por mais que 
sejam promulgadas leis de grande en-
vergadura humanista e moral, a ver-
dade é que há muito pouca gente que 
lhes obedecerá.
O mal começa por cima, pelas esfe-
ras superiores do Estado, ou melhor, 
pela esfera superior, porque, de facto, 
só há uma esfera, o presidente da Re-
pública. Tudo o resto, ministros, de-
putados, militares, juristas e respecti-
vos assessores, mais não são do que 
correias de transmissão e carretos de 
desenvolvimento da acção da “esfera” 
mestra.
O caso é tão grave, que nem vale a 
pena dar exemplos, pois são tantos 
que seria muito mais difícil encontrar 
exemplares de um outro comporta-
mento, oposto, ou seja, de obediência 
estrita à lei. Assim, visto ser essa a 

realidade, correias de transmissão e 
carretos também têm por tendência, 
irresistível, fazer o que entendem e 
passar por cima da lei instituída, em 
princípio de obrigatória obediência 
para todos os angolanos.
Hoje vamos dar um exemplo de um 
dos milhares de aptopelos à lei an-
golana, uma rebaldaria notória que 
nos vem do Bié na sequência de re-
clamações de cidadãos sobre o com-
portamento menos correcto daquele 
que está à frente da Conservatória do 
Registo Civil dessa província, Aníbal 
Lumati.  
Trata-se de um estratagema inventa-
do com o claríssimo intuito de, preci-
samente, fugir ao que está escrito na 
lei. E, além de ser ilegal, esse modus 
operandi está a transformar-se numa 
maneira de proceder constante que já 
quase se insere numa espécie de bi-
zarra normalidade. O autor da enge-
nharia, Aníbal Lumati, não é caloiro 
nestas andanças de meter a unha para 
se desembaraçar da lei, as suas mani-
gâncias datam do tempo em que ele 
era conservador adjunto. Como subiu 
de posto, a sua nova patente abriu-lhe 
portas para um mais alargado exercí-
cio do poder na sua área e ele apro-
veita-se disso. Com grande apetência 
para o vil metal, não se coíbe de emitir 
certidões (de nascimento, casamento 
e outras), cujo assento não existe nos 
livros daquela conservatória.
Atrapalhado com os transtornos que 
a sua indecorosa conduta têm causa-
do, em virtude de aqui e acolá se vis-
lumbrarem algumas carecas do seu 
modo de agir, vai daí, Lumati teve a 
“brilhante” ideia de adquirir um livro 
de registos, (sabe-se lá aonde), no 
qual ele se dá ao árduo trabalho de 
transcrever os registos já existentes. 
E, aprimorando no sentido da malan-
drice o seu desempenho, ele não se 
coíbe de ajuntar nesse livro outros re-
gistos por ele fabricados, conferindo 
autenticidade a estes últimos. 
Simples. Nesta empreitada bastante 
lucrativa, o homem tem-se desdobra-
do em esforços, a ponto de, a pouco e 
pouco, começar a ter parecenças com 
o famoso Mister Hyde que, noite vin-
da, virava Mister Jeckyll, pois ao que 
tudo indica, a engenharia prospera 
bué,  e tanta é a obra que o homem 
já foi visto altas horas da noite empe-
nhado no  seu “métier”.      

``O embaixador 
russo adiantou 
ainda que numa 
primeira fase os 
gestores do sa-
télite vão traba-
lhar no centro de 
Moscovo, para 
que os angolanos 
ganhem alguma 
experiência e for-
mação

AS FALCATRUAS 
DE ANÍBAL LUMATI
CONSERVADOR DO 
REGISTO CIVIL DO BIé

O



FOLHA8  10 DEAGOSTO DE2013 TOP SECRETO\\ 29

MEGALOMANIA DO ESTADO EM TODO O SEU ESPLENDOR 

T
emos a honra e o prazer de apresentar nesta página um extracto da apresentação feita 
por um dos arquitectos brasileiros (cremos nós), que se encontra ao serviço da Odebre-
cht e está muito por dentro do megalómano projecto de remodelação da zona ribeirinha 
de Luanda, que se estende mais ou menos da Camuchiba até às Palmeirinhas. Perante a 
pobreza endémica da esmagadora maioria dos angolanos, tal projecto é pura e simples-

mente uma escarradela dos poderes instituídos a todo o povo de Angola
«O país virou uma espécie de campo de batalha entre grandes empresas chinesas, brasileiras, por-
tuguesas e sul-africanas  por maiores empreendimentos na área de infra-estrutura, reurbanização e 
construção civil.
Luanda é extremamente favelizada e os investimentos em re-urbanização são gigantescos, como 
as propostas para o Novo Sambizanga, Zona Costeira da Corimba e Aldassa. Dezenas de empresas 
chinesas, dos países do Golfo Pérsico, do Brasil e de Portugal estão desenvolvendo esses projetos 
em parceria com o governo Angolano. Não sei a quantas andam esses gigantescos projetos, que 
merecem um estudo mais aprofundado para um futuro post. O fato é que um dos projetos, o da Zona 
Costeira do Corimba, pretende reformular toda a zona costeira de Luanda, eliminar os “musseques” 
(favelas) e transformar a cidade em uma espécie de Dubai-Miami africana». 

VANDALIzAçÃO GOVERNAMENTAL DE LUANDA

D
ecidimos que este TOP será publicado durante as próximas semanas até ordem 
superior o interdir, tão miserável é a programação do Ministério da Cultura, que, 
coitado, pouca culpa tem, a não ser o de ser escravo ao serviço de um indivíduo 
megalómano.
«Depois de terem sido sacrificados à ganância dos promotores do progresso e 

serem destruídos no  arranco duma campanha orquestrada pelo Executivo, os edifícios da 
Dona Joaquina e do Kinaxixi, depois de o Teatro Elinga ter sido enviado ad mortem aos olvi-
dos do passado e de o Liceu Salvador Correia se ter transformado em entreposto 
de uma empresa de construção civil… depois da privatização de uma das zonas ribeirinhas 
mais queridas dos luandenses em redor do Museu da Escravatura, uma praia lunar como 
raras há no mundo, depois de se ter deixado ao abandono a Rua dos Mercadores, sabe deus 
por que razão, a verdade é que ainda parece faltar algum tempo, muito pouco, mas haja 
esperança, para destruir Luanda. Por que não começar pelo Estádio da Cidadela, actual centro 
principal das festividades pluviométricas angolenses, verdadeira piscina citadina quando 
chove e que assim passará de Catedral do futebol a Catedral do waterpolo e da natação (em 
tempo de chuva), e,após tão miseráveis tarefas, por que não continuar a arrasar completa-
mente o centro de Luanda, a começar pela histórica cervejaria Biker, seguindo-se o Prédio 
dos Correios de Angola e toda zona não modernizada da Rua Direita, numa empreitada que 
incluiria a destruição definitiva do Palácio de Ferro. Note-se que o projecto existe. Tenhamos 
paciência se este regime não for ele mesmo vítima desta modernização de “ÉME”!»

C
omo aferido pelo amigo poeta Fredolim Correia, que depois de ter dito que «a 
arte está ao serviço da nação, estuprada por um gang de vigaristas milionários que 
compram Portugal enquanto o antigo combatente mal tem dinheiro para com-
prar um par de sapatos!», saiu-se com outra verdade de “Monsieur de La Palisse” 
numa asserção óbvia ao visto dos sucessivos desmandos e derrapagens superior-

mente controlados pelo nosso caquéctico regime, «(…) o MPLA não é um partido constituído 
por pessoas sérias, se assim fosse teria compreendido melhor o universo dos outros como se 
estivesse a ver com os olhos dos outros Como se pensasse com a cabeça dos outros e como se 
sentisse com o coração dos outros». Em boa verdade, dizemos nós, hoje, nesse partido já não 
há este tipo de gente. Ou talvez não seja tanto assim, pois haver, de certo que há, mas esconde-
se, perante a tal vitória certa que se avista nos tempos que correm, na estrupadora roubalheira 
em  tantos anos de «uma desgovernação cruel e escandalosa do país , onde tudo vale para ser 
coisa açambarcada pelo poder».
Entretanto, o ambiente social cheira a sangue e são cada vez mais numerosos os que são 
acusados de quererem a guerra de volta. Isso, não obstante pensar assim seja erro crasso. 
«Precisamos de ser realistas e vermos as coisas com os olhos de ver, sobretudo porque 
elas acontecem diante dos nossos olhos. E, em vez de continuar a viver com tantas ilusões, 
passados quase 40 anos desde que começou a humilhação de uns e a veneração de outros», 
despoetiza ainda o poeta.

MAS QUEM é QUE QUER A GUERRA?
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nvestigadores norte-
-americanos anuncia-
ram progressos para 
alcançar uma vacina 
eficaz contra a malária, 
uma doença que infec-
ta mais de 200 milhões 

de pessoas e mata cerca de 
um milhão por ano, segundo 
um artigo publicado no 08.08 
na revista Science.
Grande parte do número de 
casos de malária está relacio-
nado com o parasita Plasm-
modium faliparum, transmi-
tido aos humanos através da 
picada de mosquitos infecta-
dos.
A nova vacina só pode ser ad-
ministrada por via intraveno-
sa, o que a difere das actuais, 
que são injectadas por via in-
tramuscular ou intradermal, 
ou são administradas pelas 
vias respiratórias, e abre ca-
minho à prevenção da malá-
ria de for aplicada em larga 
escala.
A vacina, conhecida como 
PfSPZ, foi desenvolvida por 
investigadores da empresa 
Sanaria, em Rockville, estado 
de Maryland, Estados Unidos 
da América.
A avaliação científica ficou 
a cargo de investigadores do 

Instituto Nacional de Aler-
gias e Doenças Infecciosas, 
em colaboração com o Insti-
tuto Walter Reed de Investi-
gação, o Exército e o Centro 
Naval de Investigação Médi-
ca.
Até agora, a única protecção 
duradoura contra a malária 
passava por permitir que os 
mosquitos portadores do es-
porozoíto Pf, as células que 
se desenvolvem na glândula 
salivar do mosquito Anófeles, 
piquem as pessoas e estimu-
lem a sua imunidade.
Ao longo de mais de quatro 
décadas, os cientistas tinham 
conhecimento da eficácia 
desta técnica, mas não con-
seguiam ir mais além da pica-
da do mosquito, porque não 
conseguiam usar parasitas 
suficientemente debilitados 
para serem usados, mas sim 
vivos e activos metabolica-
mente.
Na prova inicial participaram 
voluntariamente 57 adultos 
saudáveis, com idades entre 
os 18 e os 45 anos, que nunca 
tinham tido malária e 40 re-
ceberam a vacina.
Para avaliar a segurança da 
vacina, alguns dos participan-
tes receberam quatro doses 

de vacina completa de parasi-
tas e outros receberam cinco.
Seis dos voluntários que re-
ceberam cinco doses intrave-
nosas não contraíram malária 
quando ficaram em contacto 
com o parasita, enquanto três 
dos nove que receberam qua-
tro doses contraíram a doen-
ça.
Quanto maior é a dose de va-
cina, mais anticorpos especí-
ficos de esporozoítos podem 
ser detectados no sangue dos 
participantes no estudo.
O nível de protecção desta 
vacina experimental só tinha 
sido alcançado antes median-
te a imunização com o espo-
rozoíto Pf completo através 
da picada do mosquito.
Os autores do artigo adver-
tiram que são necessários 
mais estudos para determinar 
quanto tempo dura a protec-
ção desta vacina e qual o grau 
de eficácia contra outras va-
riantes do parasita Plasmmo-
dium faliparum.
Ainda assim, sublinharam 
que falta ver se uma vacina 
cuja aplicação se faz por via 
intravenosa pode ser usada 
de forma generalizada entre 
as populações mais necessi-
tadas.

I

ANGOLA e viziNhOs 
APrOvAM fuNdO 
dA MAiOr áreA 
TrANsfrONTeiriçA 
de CONservAçãO 
MuNdiALs

Angola e quatro países vizinhos 
aprovaram no dia 07.08, em Me-
nongue, capital provincial do 
Kuando Kubango, um fundo de 
gestão para a maior área transfron-
teiriça de conservação do mundo.
O fundo, no valor de 30 milhões de 
kwanzas (cerca de 230 mil euros) 
foi aprovado na reunião que jun-
tou em Menongue os ministros da 
Hotelaria e Turismo de Angola, da 
Namíbia e da Zâmbia, e represen-
tantes governamentais do Botsua-
na e do Zimbabué.
A área em questão integra o pro-
jeto KAZA, acrónimo da língua 
inglesa para designar a bacia do 
Okavango/Zambeze, que liga An-
gola aos vizinhos Botsuana, Namí-
bia, Zâmbia e Zimbabué.
Segundo o Jornal de Angola, aque-
le fundo “serve apenas para o fun-
cionamento do secretariado do 
KAZA”.
“Paralelamente, existe ainda um 
fundo global de 12 milhões de eu-
ros provenientes de contribuições 
de países doadores que foi distri-
buído aos cinco países membros. 
Da parte de Angola, o dinheiro só 
agora vai começar a ser utilizado 
na organização dos parques nacio-
nais de Luiana (Mavinga), Luengue 
(Rivungo) e noutros programas de 
apoio do KAZA”, acrescenta o diá-
rio estatal angolano.
A coordenadora do projeto Oka-
vango/Zambeze pela componente 
angolana, Amélia Cazalma, disse 
no final do encontro que as despe-
sas do secretariado do KAZA, des-
de a sua criação, sempre foram su-
portadas por fundos de doadores.
Durante a reunião ministerial foi 
também abordada a entrada em 
vigor do denominado visto KAZA, 
para permitir que os membros, tu-
ristas e visitantes possam circular 
no espaço do projeto sem impedi-
mentos e que deve ser aprovado 
no próximo encontro de ministros 
a ser realizado em fevereiro de 
2014.
Na reunião foram ainda abordadas 
questões como o desenvolvimen-
to organizacional, harmonização 
de políticas, registos, produção de 
um documento sobre o projeto, 
medidas de mitigação de riscos, 
recursos humanos e a participação 
do KAZA na assembleia-geral da 
Organização Mundial do Turismo 
de 2013.

PODE ESTAR 
A CHEGAR A VACINA 
CONTRA A MALáRIA

CIENTISTAS NORTE-AMERICANOS ANUNCIAM 
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governador provincial do 
Kuando Kubango, Higino Car-
neiro, anunciou no 07.08 no 
Menongue, capital da provín-
cia, a realização em Setembro 
de um fórum económico, para 
troca de experiências e promo-

ção de investimentos nacionais e estrangeiros.
Higino Carneiro interveio na abertura dos tra-
balhos da reunião que juntou naquela cidade 
ministros de cinco países da África Austral, 
para aprovar um fundo de gestão da maior 
área transfronteiriça de conservação do mun-
do.
Trata-se do projecto KAZA, acrónimo da 
língua inglesa para designar a bacia do OKa-
vango/Zambeze, que liga Angola aos vizinhos 
Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabwe.

Angola, que presidiu o encontro, a Namí-
bia e a Zâmbia se fizeram representar pe-
los respectivos ministros da Hotelaria e 
Turismo, enquanto o Botswana e o Zim-
babwe se fizeram representar “por res-
ponsáveis de escalão inferior”.
Na reunião, os cinco países aprovaram 
um fundo que vai financiar a gestão do 
ambicioso projecto, que tem já o apoio das 
Nações Unidas e que, se avançar, transfor-
mará esta região austral de África num dos 
maiores destinos turísticos do mundo.
Quanto ao anúncio de realização do fórum, 
Higino Carneiro destacou a inclusão nos tra-
balhos de uma mesa redonda sobre o turismo, 
tendo por isso convidado os países membros 
do KAZA para que se façam representar atra-
vés dos empresários locais.

 

KUANDO KUBANGO 
PREPARA  FÓRUM 
ECONÓMICO

r g a n i z a -
ções sin-
dicais an-
g o l a n a s 
reunidas no 
dia 07.08 

em Luanda constituíram 
um grupo técnico para 
trabalhar na elaboração 
de um parecer conjunto 
sobre o anteprojecto de 
revisão da Lei Geral do 
Trabalho, para ser apre-
sentado ao Governo a 28 
de agosto.
Participaram do encontro 
representantes da União 
Nacional dos Trabalha-
dores Angolanos - Confe-
deração Sindical (UNTA-
-CS), da Central Geral dos 
Sindicatos Independentes 
e Livres de Angola (CG-
SILA), Força Sindical An-
golana - Central Sindical 
(FSA - CS) e Sindicatos 
Independentes.
Em declarações à im-
prensa no final da reu-
nião, o secretário-geral 

da UNTA-CS, Manuel 
Viage, disse que o encon-
tro, “é um primeiro exer-
cício das organizações 
sindicais angolanas”, ser-
viu para “trocar pontos 
de vista, fazer constata-
ções e tirar algumas con-
clusões sobre a impor-
tância que a revisão (da 
Lei Geral do Trabalho) 
terá naquilo que são os 
direitos laborais”.
Segundo Manuel Via-
ge, no próximo dia 25 as 
centrais sindicais voltam 
a reunir-se, para a apro-
vação do parecer que vai 
ser entregue ao Governo.
O Governo angolano 
colocou em discussão 
pública o anteprojecto 
de revisão da Lei Geral 
de Trabalho, que altera, 
entre outras matérias, a 
constituição da relação 
jurídico -laboral, o exer-
cício do poder discipli-
nar, o sistema remunera-
tório, as compensações/

indemnizações e a in-
tervenção dos órgãos da 
administração da justiça 
laboral.
Manuel Viage salientou 
que é sobre estas maté-
rias que o movimento 
sindical angolano vai 
avançar um conjunto de 
propostas, para salva-
guardar os direitos dos 
trabalhadores, “alguns 
deles já adquiridos”.
O sindicalista sublinha 
que a forma como está 
formulado o anteprojec-
to “a priori não dá garan-
tias de haver estabilida-
de no emprego”.
“Queremos lutar para 
que tenhamos empregos 
dignos em Angola e para 
que também os trabalha-
dores tenham estabilida-
de nos empregos”, refe-
riu Manuel Viage.
Para o secretário-geral 
da UNTA-CS, a forma 
como a constituição da 
relação jurídico - laboral 

é apresentada no ante-
projecto de revisão pode 
agravar a estabilidade do 
emprego.
“Nomeadamente, de-
fende-se o princípio da 
livre contratação, mas, 
por outro lado, os prazos 
para que os contratos a 
tempo determinado se 
transformem por tempo 
indeterminado, são con-
trários àqueles que estão 
previstos na actual lei”, 
alertou.
“E a actual lei, se olhar-
mos para os relatórios 
que a própria Inspecção-
-Geral do Trabalho pro-
duz trimestralmente, 
mostra que já temos al-
guma crise de instabili-
dade, porque amiúde os 
empregadores inobser-
vam a lei”, acrescentou.
Outro retrocesso na lei, 
segundo o SG da UNTA-
-CS, é relativo ao con-
junto de propostas no 
anteprojecto, que visa, 

no entendimento do 
movimento sindical, “a 
redução dos custos das 
empresas, com o sacri-
fício de direitos, que os 
trabalhadores já adquiri-
ram, por exemplo, a re-
dução do percentual das 
indemnizações”.
A política de fixação 
do salário mínimo está 
igualmente prevista na 
proposta para o novo di-
ploma legal, estando os 
sindicatos a defenderem 
um valor que cubra a ces-
ta básica em Angola, que 
a preços de mercado ron-
da os 250 a 270 dólares.
“Propostas concretas 
não temos, mas conti-
nuamos a defender as 
nossas ideias à volta 
disso - um salário que 
seja compatível com a 
cesta básica, que seja a 
referência. A UNTA-CS 
continua a sua luta firme 
para que seja na ordem 
dos 300 dólares”, frisou.

CENTRAIS SINDICAIS ANGOLANAS 
ENTREGAM POSIçÃO COMUM NO DIA 28

O

O
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CONSELHO JURISDICIONAL DA UNITA  
ULTRAPASSA PRAzOS PROCESSUAIS 

C o n s e -
lho Juris-
dicional 
da UNI-
TA tinha 
o prazo 
de cerca 

de uma semana (oito dias) 
para concluir o processo 
disciplinar que pende con-
tra o líder da sua organiza-
ção juvenil a JURA, Mfuka 
Muzemba, acusado de prá-
ticas de corrupção, alicia-
mento e uso indevido de 
símbolos da organização, 
para a prossecução de fins 
pessoais. 
No entanto, até ao fecho 
desta edição nada transpi-
rou para a opinião pública, 
com todas as especulações 
daí inerentes. 
No calor de todo este 
imbróglio, o lesado, tem  
mantido uma postura de 
recolhimento, evitando 
comentários à comunica-
ção social, para não “preju-
dicar as investigações”, ac-
tualmente em curso, para 
apurar responsabilidades.
Quanto a suspensão mais 
mediática da política in-
dígena, fontes próximas a 
Muzemba, dizem o mes-
mo considerar, legítimas 
a posição da direcção de 
Samakuva, tal qual ser le-
gítima a sua defesa, com 
ponderação, ciente de 
nada ter feito que o possa 
comprometer. “Mas ele 
está sereno e de consciên-
cia tranquila de a verdade 
vir ao de cimo, mais cedo 
ou mais tarde”, afirmou 
ao F8, a fonte que vimos 
citando. 
Enquanto isso, o líder da 
Juventude do Galo Negro, 
continuará provisoria-
mente suspenso e a UNI-
TA a colher prejuízos com 
esta situação, uma vez, 
antes mesmo da conclu-
são final do processo o ter 
atirado as feras, ao afirmar 
existir crimes públicos, 
merecedores de procedi-

O

FUTURO DE MUzEMbA AINDA INCERTO

mento judicial, num claro 
convite ao Ministério Pú-
blico a intervir contra o 
seu, também, deputado.
Neste clima de pinga que 
não molha, as especula-
ções estão a fluir, muitas 
negativamente, ao pon-

to de se apontar como 
sendo uma batalha entre 
Ovimbundus e Bakongos, 
esta última etnia originá-
ria do líder suspenso da 
JURA, enquanto outros 
defendem ser ela fruto das 
guerras entre este e o pre-

sidente da UNITA, Isaías 
Samakuva. “E quando as-
sim é a corda rebenta pelo 
lado mais fraco”, sustenta 
a fonte de F8.
Mas a espinha dorsal do 
processo são as acusa-
ções sobre  violações aos 

estatutos e regulamentos 
internos da UNITA e da 
JURA, a utilização “abu-
siva e fraudulenta” do 
timbre e carimbo de um 
órgão da UNITA junto da 
Embaixada Portuguesa 
para obtenção de vistos de 
entrada em Portugal para 
cidadãos estranhos à UNI-
TA, em troca de dinheiros; 
compromissos inconfes-
sos com Bento dos Santos 
Kangamba e seu elenco, 
nomeadamente o Direc-
tor de Gabinete deste e 
o senhor Gabriel Veloso, 
assessor de imprensa. O 
general já negou qualquer 
envolvimento com Nfuka, 
quer diz conhecer muito 
mal e nunca lhe ter dado 
dinheiro algum e que “se a 
UNITA quer um bode ex-
piatório deveria ir para ou-
tra freguesia”. Esperemos 
todos os fins desta novela, 
que seguramente mais do 
que um vencedor, no fi-
nal terá, seguramente, um 
perdedor: a UNITA. 

``Mfuka Muzemba, 
acusado de prá-
ticas de corrup-
ção, aliciamento 
e uso indevido de 
símbolos da or-
ganização, para 
a prossecução de 
fins pessoais
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REGIME ESTá A POLITIzAR 
ENCONTRO COM A JUVENTUDE 

DIáLOGO JUVENIL 

P r e s i -
dente da 
Repúbli-
ca, num 
belo dia, 
33 anos 

depois de ter chegado ao 
poder, decidiu chamar os 
líderes das organizações 
juvenis partidárias, com 
assento no Conselho Na-
cional da Juventude, para 
um diálogo, mas o que 
deveria ser um encontro 
distendido passou a uma 
pauta partidocrata.
Logo de início, foi impos-
to rigor oficial, com fato e 
gravata e o chefe a deter-
minar 3 minutos para cada 
um, pronunciar-se sobre 
os milhões de problemas, 
naturalmente, no final só o 
fiasco poderia ser bom. 
Agora pelo país, vão se 
politizando os encontros, 

O

O Secretário Executivo Nacional da Juventude Patriótica de Angola (JPA), braço 
juvenil da CASA-CE, Rafael Daniel Aguiar, empossou o novo Executivo da Provín-
cia do Bengo, no passado dia 3 de Agosto de 2013. Luís Andrade é o novo secretário 
provincial, coadjuvado por   Milton Mateus, enquanto os outros pelouros ficaram 
a cargo de Teixeira Andrade, Marques José, Maria Correia, Simão Andre, Rosa dos 
Santos, Preciosa Delfina, Ana Claudia e Emiliano Bernardo.

CASA BENGO COM NOVOS ROSTOS 

Cerca de 10% da popula-
ção de Angola tem acesso 
à Internet, menos do que a 
média da Comunidade de 
Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADC), que é 
de 12%, noticia a agência 
Angop, a propósito de um 
Fórum que decorreu em 
Luanda.
Os dados relativos a Ango-
la são da União Nacional 
das Telecomunicações e 
foram divulgados pelo por-
ta-voz do 2º Fórum para 
Governação da Internet da 
África Austral, João Leão.
Segundo João Leitão, o nú-
mero de utilizadores em 
todo o continente africano 
representa 6% da popula-
ção, enquanto em Angola 
ronda os 10%.
“Os meios mais usados 
pelos angolanos para ace-

derem à Internet ainda 
são os computadores e os 
telefones celulares”, ex-
plicou, defendendo que é 
necessário promover os 
acessos, a conectividade e 
a capacitação das pessoas 
para utilizarem cada vez 
mais as novas tecnologias, 
além de reduzir custos de 
equipamentos e serviços.
O representante de Mo-
çambique no mesmo 
Fórum, Adilson Gomes, 
afirmou por seu lado que 
apenas 12% da população 
da região da SADC tem 
acesso à Internet, o que 
considerou “muito pouco”, 
acrescentando que aumen-
tar o acesso à Internet na 
região “é o caminho para 
atingir o sucesso económi-
co, político e social projec-
tado”.

Na sua opinião, a região 
tem de encontrar formas 
de acesso mais baratas e 
outras soluções para mas-
sificar os serviços e dimi-
nuir os preços.
Nas conclusões do mesmo 
fórum, que decorreu em 
Luanda, os Estados-mem-
bros da SADC apontaram 
a necessidade de aumentar 
as capacidades dos cida-
dãos na área das Tecnolo-
gias de Informação e Co-
municação.
Garantir a segurança dos 
utilizadores da Internet e 
promover a cooperação 
dos Estados-membros da 
SADC no combate ao ci-
bercrime são outras reco-
mendações do Fórum.
Na sua intervenção no 
encerramento do even-
to, o secretário de Estado 

angolano para as Teleco-
municações e Tecnologias 
de Informação, Aristides 
Safeca, defendeu que a 
oferta de serviços na Inter-
net, a segurança no espaço 
cibernético e a consulta e 
manuseamento de dados 
são os grandes desafios da 
governação electrónica na 
região da SADC.
Já Adilson Gomes afirmou 
que os africanos estão cada 
vez mais consciencializa-
dos sobre a necessidade 
de uso das tecnologias de 
informação e insistiu que 
o desenvolvimento dos 
povos africanos está de-
pendente em parte da evo-
lução das tecnologias de 
informação.
“Se quisermos ser compe-
titivos e melhorar a vida 
dos nossos povos devemos 

assegurar que haja tecnolo-
gias de qualidade em todo 
o lugar e para todos”, refe-
riu.
A reunião, que decorreu 
sob o tema “Governação 
da Internet como Base de 
Sustentação para a Inte-
gração Regional da SADC”, 
abordou temas como 
“Princípios da governação 
da Internet e reforço da 
cooperação”, “Acesso e 
diversidade”, “Governação 
da Internet pelo desenvol-
vimento”.
Participaram no encontro 
peritos ligados às teleco-
municações de Angola, 
Moçambique, Tanzânia, 
República Democrática do 
Congo, Malawi, Zimba-
bwe, Suazilândia, Namíbia, 
Maurícias, Zâmbia e do Le-
soto.

QUANTO MENOS INFORMADOS… MELHOR

com gastos públicos des-
necessários, pois todos co-
meçaram a fazer contas ao 
saque ao dinheiro público, 
mandando confeccionar  
camisolas, chapéus, etc, 
para encontros de pouco 
mais de duas horas, onde 
naturalmente a bandeira 
de proa é a tentativa do re-
gime passar a sua visão aos 
jovens. 
É a politização da degra-
dação dos sectores da 
educação, da saúde e do 
emprego, tão reclamados 
pelos jovens e que deve-
riam merecer uma atenção 
de todos, sem pendor par-

tidocrata.   
Daí que Rafael Aguiar líder 
juvenil da CASA CE diga 
que “os diálogos juvenis 
estão a ser utilizados como 
água para limpar os rostos 
dos dirigentes que estão 
cheios de lama: lama da 
corrupção, lama da perse-
guição, lama de arrombo 
dos cofres, lama de não 
resolver o problema da ju-
ventude e lama de desviar 
o país,” disse, acrescentan-
do, ainda, na tomada de 
posse da liderança da ju-
ventude no Bengo, que os 
jovens não devem “esperar 
que o diálogo juvenil resol-
va os vossos problemas 
porque o diálogo juvenil 
não vai resolver os vossos 
problemas. Eles só estão 
a dialogar os temas de in-
teresse de um dialogante 
que é o executivo, não de-
batendo os problemas dos 
outros que somos nós, os 
excluídos,”.
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CONVOCADA FALSA MANIFESTAçÃO 
CONTRA EDUARDO DOS SANTOS

ALERTA A POLÍCIA NACIONAL

ma carta 
c o n s i -
d e r a d a 
apócrifa 
está a 
circular 
pela ca-

pital e algumas províncias 
do país, chegando alguns 
exemplares, a dar entra-
da em várias instituições 
do Estado, exortando a 
juventude a participar 
numa manifestação para 
destituir o Presidente José 
Eduardo dos Santos, no 
próximo dia 26 de Agosto 
de 2013. 
A iniciativa poderia ter 
legitimidade e nobreza, 
tivesse ela rosto e corpo 
para assumir as intenções 
nela textualizadas, não 
sendo assim, ela asseme-
lha - se a uma brincadeira 
de garotos a não levar a 
sério. 
No entanto há quem atri-
bua a paternidade desta 
carta a  certos órgãos da 
Segurança de Estado, tan-
tas vezes acusados, de 
serem os promotores de 
actos de vandalismo, nas 
manifestações juvenis pa-
cíficas e não ser da lavra 
do Movimento Revolu-
cionário que, ao longo de 
alguns anos têm se mani-

U
festado contra a má gover-
nação que grassa pelo país. 
“Esta carta não tem nada 
a ver connosco, ela tem a 

marca de quem nos quer 
assassinar e nos têm es-
pancado e prendido, sem 
razões”, denuncia M. Xi-

lengue, acrescentando que 
a dita carta nem tem o es-
tilo, nem persegue os “nos-
sos objectivos”, pois ela 
deu entrada, nos serviços 
administrativos do Gover-
no da Província de Luanda, 
em Junho de 2013, só tendo 
dado entrada no gabinete 
do governador de Luanda, 
no 21 de Julho do corrente. 
F8 contactou os serviços 
administrativos do GPL, 
que confirmaram a recep-
ção, a aposição de carimbo 
na mesma, como mandam 
os regulamentos internos, 
no acto de recepção de do-
cumentos públicos. 
A carta convida todos os 
jovens da Maianga, Cacu-
aco, Sambizanga, Cazenga, 
Catambor, Benfica, Mar-
goso, Prenda, Ramiros, 
enfim de Luanda, para par-
ticiparem numa alegada 
manifestação, no dia 26 de 
Agosto, dois dias antes da 
data de aniversário de JES,  
que rumaria do Largo 1º de 
Maio até ao Palácio Pre-
sidencial para, dentre ou-
tras, reivindicativas exigi-
rem a destituição do actual 
Presidente da República, 
por altos crimes contra o 
Estado, como o nepotismo 
e a corrupção desenfreada. 
Por outro lado, os mani-

festantes, gritariam ainda 
contra o incumprimento 
das promessas de mais 
emprego e das famosas 1 
milhão de casas prome-
tidas por Dos Santos aos 
pobres e nunca cumpridas.
“Este não é o nosso estilo 
de actuação. Não produzi-
mos nenhum documento, 
porque se o fizéssemos os 
jornalistas saberiam, logo 
é falso e tem um objectivo 
inconfesso, talvez a Segu-
rança de Estado pretenda 
assassinar os jovens revo-
lucionários como fizeram 
no 27 de Maio de 1977”, 
assegurou ao F8, Gaspar 
Luamba. 
E não perdendo fôlego, 
alertou: “se houver uma 
chacina de um ou outro 
cidadão resultante das es-
tratégias criadas através 
deste falso documento, 
a responsabilidade deve 
ser atribuída a Segurança 
de Estado. Por outro lado, 
solicitamos a protecção da 
Polícia, propriamente dita, 
não daquela que quando 
solicitamos a sua protec-
ção, se tornam como os Si-
paios do período colonial, 
apelou Gaspar Luamba, 
um dos rostos mais visí-
veis do Movimento Revo-
lucionário.
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ROCHA ASSISTE VIOLAçÃO
E  ASSASSINATO DE JOVEM ESTUDANTE 

POLÍCIA DEVE ENCONTRAR CULPADOS

c r i m e 
continua 
a pulular 
em Luan-
da e a tra-
zer cenas 
horr ip i -

lantes, como foi a violação 
e assassinato da jovem Jeo-
vania Morais, no fatídico 
dia 08, precisamente data 
do seu 25.º aniversário, 
quando vinha da escola 
IGCA e atravessava a Rua 
do Inter, no bairro Rocha 
Pinto, para chegar a casa e 
poder, com os seus ainda 
apagar as velas de mais um 
ano de vida. 
No entanto quis o destino 
que os cobardes assassinos 
cruzassem o seu caminho 
e, colocassem termo, por 
volta das 23h00, a vida de 
uma jovem que frequen-
tando a 11.ª classe vivia car-
regada de sonhos.
De acordo Emília Tomás, 
colega e amiga da vítima 
desde a tenra idade, am-
bas saíram da escola na 
companhia de dois colegas 
da mesma sala de aula e 

SAMBIzANGA COM ALTOS  ÍNDICES DE VIOLÊNCIA 

decidiram, num ambien-
te modesto comemorar o 
aniversário da amiga, no 
pequeno “Restaurante Ma-
riselson”. 
No final, os quatro toma-
ram o caminho de regresso 

as respectivas casas, tendo, 
segundo Emília Tomás, a 
última que partilhou com a 
falecida os minutos finais, 
os dois rapazes apanharam 
um táxi e elas foram ambas 
para o seu bairro. “Assim 

que chegamos na nossa 
rua, descemos e os nossos 
dois colegas continuaram 
a marcha de táxi e como 
de hábito, também nos se-
paramos, fui para minha 
casa e ela (Jeovania) para 
a dela”, assegurou a amiga 
da vítima, Emília Tomás, 
que tinha a sensação da 
mesma ter chegado bem a 
sua casa. 
Ledo engano.
Na manhã do dia seguinte, 
a rua, pelas 6h00 da manhã 
acordou agitada, pois as 
primeiras vizinhas, ao var-
rerem os quintais depara-
ram-se com o corpo inerte 
e violentado de Jeovania. 
Entre gritos de comoção e 
dor a agitação estendeu-se 
a outras ruas do Bairro que 
responsabilizaram o crime 
ao pouco patrulhamento 
policial no interior do bair-
ro, cujas ruas são escuras, 
uma vez o serviço público 
da EDEL, ser ruim ou mes-
mo inexistente. 
“A escuridão é um grande 
cobertor para delinquen-
tes, que cometem estes 

crimes hediondos, fican-
do, na maioria das vezes 
impunes”, lamentou um 
vizinho. 
De acordo com fontes da 
Polícia, o corpo de Jeova-
nia demonstrava sinais de 
clara violação, por mais 
de uma pessoa, pois foi 
encontrada nua com vá-
rias escoriações na zona 
vaginal, inúmeros preser-
vativos ao redor da mes-
ma , para além de um cabo 
eléctrico amarrado ao pes-
coço, que a asfixiou.
O ancião Morais, pai da ví-
tima, pede somente que a 
Polícia investigue com se-
riedade para se encontrar 
os verdadeiros autores de 
tão hediondo crime, para 
que seja feita justiça, para 
que os dois órfãos (um de 
4 e outro de 6 anos de ida-
de), de Jeovania, possam 
crescer sem espírito vin-
gativo, mas com noção de 
ter sido feita justiça. 
F8 vai acompanhar o de-
senrolar investigativo po-
licial e processual deste 
“triste” assassinato.

OO Comando 
da 2ª Divisão 
do distrito do 
Sambizanga regista 
aproximadamente 
sete crimes de 
ofensas corporais 
por semana e 
nenhum homicídio 
há mais de um mês

agora dis-
trito do 
“Sambizan-
ga” tinha 
a fama de 
ser a zona 

mais perigosa de Luanda, 
e registava quase todos os 
dias ocorrência de homicí-
dios de vária ordem, assal-
tos, roubos, agressões, etc, 
mas hoje a situação tende 
a uma ligeira inversão, face 
aos esforços da corporação 
policial.
O patrulhamento e a luta 
contra a prevenção dos cri-
mes tem estado a dar frutos 

e hoje, já é possível circular 
a pé do Largo da Frescura 
até a Dinimuca, mesmo 
no cair da noite. Antes, tal 
proeza era um chamado 
para a delinquência actuar, 
pois logo, nos 300 metros 
percorridos e surgia um 
assaltado, um roubo à mão 
armada, uma agressão ou, 
no caso das mulheres, uma 
violação, com a maior im-
punidade bandida. 
Noutra zona, por exemplo, 
Linha férrea, a qualquer 
hora do dia, os integrantes 
de grupos marginais, como 
os “Bibi Squad, os “Tan-

gas”, entre outros chega-
vam a violar raparigas ou 
mesmo assaltar, bem na 
frente da Escola associada 
Vida Abundante, que tinha 
patrulheiros policiais. 
Hoje o quadro começa a 
inverter-se, com a nova  
actuação do corpo policial, 
que actua com mais proxi-
midade e pede o apoio da 
sociedade civil e religiosa 
da zona. “Esta política pa-
rece estar a dar relutados, 
pois hoje os grupos de 
bandidos já não têm mui-
tos seguidores”, denunciou 
Domingas João, moradora 

da zona da Madeira. Tal-
vez por esta razão a baixa 
dos crimes dos vinte (20) 
para sete casos de ofensas 
corporais por semana e ne-
nhum homicídio há mais 
de um mês. “Portanto, essa 
pacífica situação que se 
vive no Sambizanga é fruto 
de um programa bem ela-
borado e estruturado do 2º 
Comando da Divisão local 
que tem contado com o 
apoio incansável das igre-
jas e dos jovens, portanto, o 
mérito é de todos”, garan-
tiu um dos oficiais da polí-
cia daquela circunscrição. 

TEXTO DE ANTUNES zONGO
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
oi noticiado em 
quase todos os 
órgãos de infor-
mação nacio-
nais e estran-
geiros que, em 

Maio último fui convidado 
a integrar as festividades 
do Rei e da Rainha da Tai-
lândia, divulgando as po-
tencialidades da Medicina 
Tradicional Chinesa no 
Canal de Televisão Chan-
nel 11 (NBP). Nesta entre-
vista demonstrei ao vivo 
várias terapias da MTC. 
O surpreendente foi o tra-
tamento de dois pacientes 
vítimas de hemiplegia de-
vido a acidente vascular 
cerebral. Apenas com um 
tratamento consegui re-
cuperar o movimento do 
braço afectado.
Também, aqui na clínica 
em Luanda recebi em Ja-
neiro deste ano um doente 
vindo de Benguela, o Se-
nhor Cesário Eurico, viti-
ma de um violento AVC, 
provocando-lhe distorção 
facial, com incapacidade 
de fechar a pálpebra do 
olho, assim como de fechar 
a boca correctamente, dei-
xando cair os alimentos 
por um dos lados onde ha-
via incapacidade cerrar os 
lábios. Ficou também com 
incapacidade de falar.
Logo que recebi o senhor 
Cesário verifiquei durante 
o diagnóstico que havia 
uma Deficiência do Qi le-
vando a uma circulação do 
Xue (Sangue) atrasada e 
estagnação do Sangue nos 
Xue Mai.
A minha principal preo-
cupação foi equilibrar-lhe 
a alimentação baseando-a 
de início a 80% em cereais 
integrais e 20% em vege-
tais. Depois, à medida que 

o paciente ia recuperando, 
reajustava-a.
Prescrevi a fórmula Bu 
Yang Huan Wu Tang. Ao 
mesmo tempo iniciei vá-
rias sessões de acupunc-
tura.
Logo ao fim de dez trata-
mentos verificava-se que 
o paciente apresentava a 
face mais relaxada e a sua 
fala tornou-se mais fluente, 
mas ainda não podia abrir 
e fechar a boca e os olhos 
livremente. Com o decor-
rer dos tratamentos a re-
cuperação era notável. Em 
Junho, Cesário termina os 
tratamentos, verificando-
-se uma recuperação total.
Vamos então ver o que é o 
AVC. É um distúrbio ma-

nifestado por início repen-
tino de hemiplegia, disfasia 
ou afasia e distorção fa-
cial, com ou sem perda de 
consciência.
O AVC manifesta-se ge-
ralmente nos indivíduos 
idosos, com saúde debi-
litada (sofrendo a maior 
parte das vezes de hiper-
tensão), que apresentem 
deficiência de Qi e de 
Sangue e desequilíbrio 
do Yin – Yang do Fíga-
do, Coração e Rins. Pode 
ser induzida por crises 
emocionais, ingestão de 
alimentos e líquidos de 
forma inadequada, exces-
so de actividade sexual 
ou invasão de factores 
patogénicos exógenos e 

acarreta obstrucção na 
circulação de Qi e de San-
gue. Pode também ser 
causada por deficiência 
de Yin, que gera hiperac-
tividade de Yang, agita-
ção do Vento do Fígado, 
ascensão adversa do Qi e 
do Sangue e produção de 
Fogo e Mucosidade; ou 
ainda por obstrucção dos 
orifícios superiores, ge-
rando deficiência na parte 
inferior do corpo e ex-
cesso na parte superior e 
falha na inter manutenção 
entre o Yin e o Yang. São 
ainda responsáveis pela 
patogenia da doença a de-
ficiência de Yin do Fígado 
e do Rim, hiperactividade 
do Yang do Fígado, estag-

nação sanguínea, esforço 
excessivo e stress mental 
(que causam agitação do 
Fogo do Fígado e do Co-
ração), insuficiência d Qi 
(complicada pela invasão 
de Vento exógeno nos 
meridianos) e obstrucção 
dos meridianos pela Hu-
midade – Mucosidade. 
É de salientar que a re-
cuperação é tanto mais 
eficaz quando o paciente 
recorre à Medicina Tradi-
cional Chinesa, imediata-
mente após o ataque.

*Mestre em Medicina Tradi-
cional Chinesa 

  luisfilipe03@yahoo.co.uk 
  Life Rising Clinic – Ban-

gkok - Thailand

F
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A  QUEM  PERTENCE  
A  CLÍNICA MULTIPERFIL?

Capitalismo 
e a sua maior  
oferta, o 
m e r c a d o , 
têm disso: 
luxo não é 
para todos, 

é para quem pode. O que 
equivale a dizer,  “para 
muitos poucos”.
E entre os muitos  poucos,  
e a maioria absoluta, exis-
te a imbecil  classe media, 
que sabe cultuar com efici-
ência de submissão canina,  
a cultura e os valores  da 
burguesa. 
Na verdade, a classe me-
dia  é a força motriz do 
processo de implantação 
de tudo o que há de mais 
ruim numa sociedade   ca-
pitalista, pós-colonial  e  
de pessoas enganadas, e 
miseráveis. Essas  coisas 
ruim são: o  racismo, a cor-
rupção, a  destruição do 
patrimônio público, a  des-
valorização do que é de to-
dos ou público, para abrir 
caminho ao que é privado, 
valorizando assim o que  
todos conhecem como as 
regras de mercado.
Num sistema de saúde pú-
blico de excelência, o que 
não é impossível -mesmo 
em Angola-, clínicas como 
a Multiperfil, que ninguém 
entende porque ainda re-
cebem  dinheiro público 
para se manter, estariam 
longe de qualquer avalia-
ção tida como excelente. 
Em tese, mesmo nesta si-
tuação, com um sistema 
público de saúde péssimo 
como no nosso, a Multi-
Perfil chega a ser uma das 
piores clínicas do sistema 
de saúde angolano.
Existem centenas de evi-
dências que poderiam pro-
var isto. A principal delas 
é de que nem os donos 
da MultiPerfil   se tratam 
na mesma clínica, quando 
acometidos pela   mais mí-
nima dor de cabeça.  Ainda 
que seja por uma ressaca 
provocada por bebedeira 

de fim de semana. Estes 
proprietários saem logo 
pelo terminal do Aero-
porto de 4 de Fevereiro,  
procurando tratamentos  
de luxos,  e se necessário 
acompanhados por todos 
os recursos, ainda  a dis-
posição do próprio estado 
angolano, com o carinho 

necessário, por isso, até os 
parentes vão de carona.
Conhecê-los, e até mesmo 
denunciá-los, não é tão di-
fícil assim. O problema é a 
convicção que se tem,  e 
criou-se,   e se propaga  de 
que estes  são os indivídu-
os destinados  a  serem  os 
eternos  bem-feitores  da  

nação. 
Nas suas supostas bene-
volências, diga-se mesmo,  
a  família  Agostinho Neto 
merece  menos  do que o 
cão bajulador que  cuida 
das Quintas e Fazendas  
quer  em Angola como no 
Norte de Portugal.
Clínicas como a MULTI-

PERFIL, além de serem  
para quem tem dinheiro 
que sobra,  não é para  e 
nem  serviria para pesso-
as que vivem reclamando 
do regime.  Além de se 
ter dinheiro, precisa-se 
ser submisso a um siste-
ma corrupto, liderado por 
delinquentes.
Delinquentes, sim! Por-
que como já se sabe, o 
grosso Orçamento Geral 
do Estado Angolano pa-
rece que tem mais como 
finalidade erguer e man-
ter certas famílias para lá 
de privilegiados, os donos 
de tudo e de sempre nes-
te país; agora de “clinicas” 
caras que não curam nin-
guém. E o melhor mesmo 
que sabem fazer é enviar  
o paciente para o dito 
mundo dos pés-juntos, 
para com a sem vergonhi-
ce  cobrarem  o que nunca 
fizeram.

*Nelo de Carvalho
Nelo6@msn.com 

O
TEXTO DE NELO DE CARVALHO* NA HORA DA  LEITURA
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HISTÓRIA DE UM PLáGIO

SUMMERTIME

v e s t i d o 
e s c o r r i a 
como uma 
m a n c h a 
verde pela 
porta bran-
ca do armá-

rio do quarto, como um 
jardim suspenso de  flores 
de pétalas rosas, violáceas 
e amarelas desabrochan-
do no tecido cem por cen-
to de algodão, e que ainda 
há pouco se colava à sua 
pele como se  aqueles tu-
fos coloridos nascessem 
e se alimentassem do hú-
mus do seu corpo.
Duas peças de roupa mais 
íntima estavam sobre a 
cadeira de baloiço de ver-
ga ao pé da cama.
Aninhada no meu peito, 
ainda tinha o perfume 
das flores que foram a sua 
outra pele. Tirei-lhe o fio 
que lhe prendia os cabe-
los dourados quando en-
costou a cabeça no recôn-
cavo do meu ombro e os 
meus dedos deslizaram 
pelos seus cabelos.  Ela 
sem se dar conta adorme-
ceu. 
Encostei os meus lábios 
aos seus ouvidos e men-
talmente trauteei uma 
cantiguinha bem antiga 
com toada de canção de 
embalar: “Quem dorme 
no meu ombro, eu juro 
que não vai embora... que 
não vai embora...”(1)
E tudo ficou suspenso... 
o vestido e o jardim... o 
tempo e o nosso amor... 
como não passasse tudo 
de um sonho de uma tar-
de de Verão !
(1) Encosta a tua cabecinha 
no meu ombro e chora/ 
e conta logo a tua mágoa 
toda para mim/ quem chora 
no meu ombro eu juro que 
não vai embora/que não vai 
embora/porque gosta de 
mim.../amor, eu quero o teu 
carinho/porque eu vivo tão 
sozinho.../ não sei se a a sau-
dade fica, se ela vai embora/
se ela vai embora/ se ela vai 
embora.../porque gosta de 
mim...” (Fagner, música po-
pular brasileira)

TEXTO DE ONOFRE DOS SANTOSNA HORA DA  LEITURA

os artigos 
publicados 
nas duas 
ú l t i m a s 
e d i ç õ e s 
apresentei 
dois textos 

a que se pode dar o nome 
de fontes, mais precisa-
mente, uma notícia breve 
publicada pela Angop, o 
outro, um artigo de opi-
nião assinado por Vas-
concellos e Sá, eminente 
cientista de nacionalidade 
portuguesa. Depois, na 
edição do Folha 8 que se 
seguiu, apresentei o artigo 
que eu próprio tinha escri-
to a partir das duas fontes, 
apelidadas aqui como sen-
do os “originais” apresen-
tados na edição anterior.
No artigo que eu assinei 
havia a seguinte relação 
entre os originais e o texto 
da minha lavra:
Número total de caracte-
res dos originais: 6.995 e 
495 palavras
Número total de caracte-
res retirados dos originais 
e incluídos no meu texto: 
3001 
Ou seja: 42,0% do texto 
total por mim escrito foi 
retirado dos artigos re-
ferenciados e creio que 
ninguém vai jugar que tal 
texto seja um plágio. Por-
quê? Porque o jornalista 
não precisa de pôr entre 
aspas frases como a que 
escrevi logo na primeira 
linha, «Segundo um estu-
do feito pelo Economist 
Intelligence Unit(UIT), 
empresa especialista em 
análise económica à esca-
la mundial». Frases como 
esta creio eu que nunca 
se põe entre aspas; Um 

pouco mais adiante, outro 
exemplo, «o crescimento 
económico, para ser sus-
tentável, tem de come-
çar pelo crescimento das 
bases, não do PIB, a fim 
de, num primeiro tempo, 
poderem ser criadas con-
dições, (infra-estruturas, 
meios energéticos, vias 
rodoviárias e férreas, etc.) 
para que a indústria ve-
nha a ser incrementada 
nas melhores condições 
possíveis (isto aqui tam-
bém fui buscar, mas não 
sei aonde: estava na mi-
nha memória)»; ou ainda 
a seguinte passagem: tal 
como nos mostra um ou-
tro «estudo económico 
realizado à escala mundial 
pelo Word Economic Fo-
rum (WEF) da Suíça», e 
muitas outras, que serão 
omitidas, pois o essencial 
é que ele diga qual é a sua 
fonte e se transcrever um 
frase anódina da fonte, 
não precisa de mencionar 
exaustivamente que aqui 
é da fonte, que ali também 
é, e que mais além ainda é 
da mesma lavra!
Mas, se tirarmos do artigo 
de Vasconcellos e Sá exac-
tamente o mesmo número 
de caracteres e os inserir-
mos numa linguagem in-
formal, por exemplo, num 
diálogo, ou numa tirada 
de um personagem de ro-
mance, os subsídios cien-
tíficos passam desaperce-
bidos. Para compreender 
aquilo a que eu quero che-
gar imaginemos o caso 
do guerrilheiro frustrado 
do meu romance, conde-
nado por ser considerado 
plágio. No caso pendente, 
imaginemos que ele toma 

conhecimento deste ar-
tigo, e eis aqui o que dele 
escreveria no seu caderno:
«Muito mais tarde, já no 
século XXI, deixei de pen-
sar em guerrilhas, inte-
ressei-me por economia. 
Nessa altura vim a saber, 
e concordei, que para um 
país crescer («) é necessá-
rio especialização e todo 
o tipo de especialização 
requer transacções e es-
tas exigem confiança nas 
pessoas e nas instituições. 
Não sei se me faço bem 
entender, o problema é 
que («)a ética empresarial 
é um factor fundamen-
tal para criar aquilo a que 
se dá o nome de “Trust”, 
confiança(») e esta «leva», 
toda a gente sabe disso, («)
a um capital social, dife-
rente do individual(»), («) 
um capital baseado nos 
conhecimentos, atitude e 
talentos, de que depende, 
em primeiro lugar, a par-
tilha de valores comuns, 
segundo, a capacidade 
subordinar os interesses 
individuais aos comuns»,  
metam bem isto na cabe-
ça!(») 
Fim do exemplo 
Eis o meu erro, o guer-
rilheiro fez o mesmo 
que fez o jornalista, mas 
agora é que há maka!... 
Como é que o escritor 
vai revelar, de modo 
científico,  alusão por 
alusão,  sem falhar uma, 
ou mesmo jornalistica-
mente, o que retirou do 
artigo de Vasconcellos e 
Sá? Não pode, diz só que 
aquilo que tirou foi da-
qui e dacolá, como eu fiz, 
mas não vai interromper 
vezes sem conta o blablá 

do guerrilheiro. E vão-lhe 
cair em cima as críticas, 
mas muito menos do que 
a mim, que não sou guer-
rilheiro nem tenho boné 
do MPLA.
  1)  Para publicação jor-
nalística, pareceu-me ser 
mais do que suficiente 
referir as fontes e reser-
var os parênteses a consi-
derações de origem, mas 
só as que eram inéditas e 
de criação exclusiva. Por 
outro lado, não pus aspas 
em tudo quanto tivesse 
sido disponibilizado por 
em outras fontes de co-
nhecimento, como sejam, 
alusões a datas, eventos e 
atitudes de personagens 
ou entidades também di-
vulgadas noutros supor-
tes, jornalísticos ou outros, 
como, comunicados, co-
mentários sem referência 
ao seu autor. 
Na próxima edição da-
rei mais de um exemplo 
do que foi o meu “plágio” 
virtual, como o fiz e como 
saiu. Plágio só houve na 
cabeça de quem não teve 
olhos nem vontade para 
ver que era impossível ser 
plágio um texto que além 
do mais se refere à fonte 
desde que fui aurtorizado 
pelo regulamento do con-
curso a fazê-lo. 
Também explicarei ou-
tros aspectos que tem a 
ver com colagens pictó-
ricas (na pintura artística, 
na fotografia, no cinema e 
mesmo com as mixagens 
dos DJ’s no mundo inteiro, 
que colam músicas umas 
às outra e nem por som-
bras apareceu alguém a di-
zer que isso era um plágio. 
(A seguir)

N
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través do 
Telejornal 
t o m a m o s 
c o n h e c i -
mento da 
c o m e r a -
ção do 5º 

Aniversário da criação do 
Tribunal Constitucional 
no dia 5/07/2008. Para co-
merar a data aquele fictício 
Órgão de Soberania Na-
cional realizou um Semi-
nário de Capacitação dos 
Magistrados Judiciais e 
dos Magistrados do Minis-
tério Público, cuja acção 
formativa decorreu na Ci-
dade de Lubango no pre-
térito dia 16 do mês findo. 
Como não deixaria de ser, 
coube ao (In)venerando 
Juiz Presidente do Tribu-
nal Constitucional Rui Fer-
reira proferir o discurso de 
abertura do evento.
Porém, como Magistrados 
do Direito Consuetudiná-
rio ou Costumeiro, contes-
tantes das incongruências 

jurídicas daquele fictício 
Órgão de Soberania Nacio-
nal, o seu discurso suscitou 
em nós o interesse de tecer 
algumas considerações so-
bre o seu pronunciamen-
to. Pois, a sua assumpção 
jurídica pareceu-nos ser 
uma indesmentível confis-
são dum Presidente dum 
Tribunal Constitucional, 
que no exercício das suas 
funções jurisdicionais, se 
tem evidenciado como 
um defensor oficioso dos 
erros de desgovernação 
da sua encenação política 
o detestado ditador Presi-
dente Eduardo dos Santos 
há mais de três décadas no 
Poder.
Realmente, chamou-nos 
atenção quando a dado 
passo do seu discurso de 
abertura ele afirmou aos 
Participantes do Seminá-
rio que, o processo cons-
titucional e os recursos de 
inconstitucionalidade são 
uma matéria nova. Pelo 

que, exortou-os para se 
inteirar dos conteúdos dos 
recursos de inconstitucio-
nalidade, para melhor po-
derem exercer as suas fun-
ções jurisdicionais. Sem 
medo de errar, esta sua 
racional confissão jurídi-
ca parece ter emanado do 
seu perspírito, que carece 
libertar-se do servilismo 
político em que foi subme-
tido.
Porquanto, somos de opi-
nião que o (In)venerando 
Juiz Presidente Rui Fereira 
devia referir-se também 
sobre a necessidade dos 
novos Mgistrados Judi-
ciais e os do Ministério 
Público interiorizarem o 
escrupuloso respeito dos 
princípios de legalidade 
jurídica, de imparcialidade 
e de separação de poderes 
entre os três Órgãos de So-
berania Nacional designa-
damente a Presidência da 
República, o Parlamento e 
os Tribunais. Na certeza 

de que a cultura duma Jus-
tiça imparcial e transpa-
rente, que não depende da 
influência política de qual-
quer membro do Governo 
ou mesmo do mau capri-
cho político do detestado 
Presidente Santo Inerte, 
promoverá a afirmação 
dum Estado Demcrático 
de Direito.
Realmente, um verdadei-
ro Estado Democrático de 
Direito, onde o funciona-
mento das Instituições do 
Estado e o relacionamento 
entre estas e os Cidadãos 
devem processar-se atra-
vés da Lei. Porque é o vín-
culo jurídico-constitucio-
nal que une os Cidadãos ao 
Estado a que eles perten-
cem. Só assim deixaremos 
de ter fictícios Tribunais 
e Assembeleia Nacional 
que, em vez de primarem 
pelo respeito dos princí-
pios democráticos e pela 
legalidade jurídico-consti-
tucional, se transformaram 

em farrapos políticos, que 
fingem ser surdo-mudos 
perante os erros de des-
governação do seu detes-
tado patrão político.
Na verdade, só assim 
podemos aceitar que o 
fictício Tribunal Consti-
tucional tenha arquivado 
o Processo nº 246-D/2012 
sobre as inconstitucio-
nalidades do detestado 
ditador Santo Inerte, cuja 
acção judicial o FNATA 
intentou em 5/11/2011. 
Mas como o Astral Supe-
rior ou Espírito da Verda-
de não tolera o mal, por 
mais pequeno que ele 
seja, estamos convictos 
que mais cedo ou mais 
tarde o Santismo Inerte 
quedará e os caprichos 
mesquinhos desaparece-
rão no seio da Sociedade 
Angolana.     
                                                                                                  

soba A. M. Mbazela
secretário Geral 

executivo do fNATA/
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TEXTO DE AMADEU CASSINDA*

“…A ORIENTAçÃO HOMOSSEXUAL 
NÃO é PECADO, MAS OS ACTOS 
HOMOSSEXUAIS SÃO.”

AINDA SObRE A VISãO DO PAPA FRANCISCO

iberdade, igual-
dade e fraterni-
dade, foi o lema 
da Revolução 
Francesa o 
qual teve a sua 
inspiração na 

Declaração de Independência 
dos Estados Unidos em 1776 
cuja repercussão contribuiu, 
obviamente, para a varredu-
ra do tráfico de escravo e da 
escravatura em nome dos 
Direitos do Homem e do Ci-
dadão onde a igualdade entre 
os homens foi, sem dúvida, o 
epicentro da revolução.
Para desabrochar o caminho 
lógico da minha navegação 
em torno da conjuntura do 
amor proibido entre a eklesia 
e o status, considero pertinen-
te destacar a palavra “igualda-
de”, pois ela tem sido, ultima-
mente, o pretexto de muitos 
políticos para chamarem bem 
o mal em nome da inocente 
igualdade. É sim! Chamar o 
mal de bem, porquanto se 
tem assistido, de forma impá-
vida e serena, a transladação 
do homossexualismo das 
trevas para a luz (trevas), em 
nome da bem dita igualdade, 
ora é o discurso da actualida-
de! Sim a revolução do tercei-
ro milénio, por assim dizer.
Em torno da história humana 
nunca houve uma reivindica-
ção sob o pretexto da igualda-
de, para induzir a humanidade 
aceitar a união de pessoas do 
mesmo sexo. Multidão de 
homossexuais a nível mun-
dial, cansados de estarem nos 
túneis (anonimato) não re-
sistem ao calor e resolveram 
emigrar para famoso mundo 
do Laissez faire, de sorte que 
os políticos olham para isto 
como fonte de votos para a 
realização das suas concupis-
cências avarentas e egoísta o 
denominado “poder”, pois o 
número é significante.
A França é um exemplo de 
que eles (homossexuais) e 
seus apoiantes representam a 

maioria, pois é só observar as 
últimas eleições, onde Fran-
çois Olande saiu vencedor, 
reparem que mesmo antes 
das eleições ele dizia desca-
radamente que era a favor da 
união homossexual, hoje o ca-
samento homossexual é lícito 
naquele país. Não obstante 
o casamento homossexual 
é, também, lícito na «Grã-
-Bretanha, Holanda, Espanha, 
Canadá, África do Sul, Norue-
ga, Suécia, Portugal, Islândia, 
Argentina, Dinamarca, Uru-
guai, Bélgica e Nova Zelândia. 
Casais gays também podem 
se casar em 13 estados dos 
Estados Unidos, assim como 
na capital Washington. Algu-
mas partes do México permi-
tem o casamento gay, e uma 
decisão judicial permite este 
tipo de união no Brasil» (AFP 
-17/07/13- 13H58).
Atentemos um instante para 
o resumo do que o querido 
Barack Obama dos EUA 
disse no Senegal aquando 
do seu périplo em África 
recentemente realizado: “ o 
reconhecimento das uniões 
homossexuais nos EUA de-
veria se expandir para além 
dos estados individuais e que 
os direitos iguais deveriam 
ser reconhecidos universal-
mente”. 
É nesse contexto da legaliza-
ção moral e política da união 
homossexual onde o líder da 
igreja católica romana, aquan-
do da sua saída do Brasil para 
Roma, depois da sua estada 
naquele país em comemo-
ração da jornada mundial da 
juventude, mostrando o seu 
repertório pós-modernista, 
reitera a posição da igreja ca-
tólica romana a qual é a favor 
da orientação homossexual 1, 
isto é, segundo os parágrafos 
2357 a 2359 do Catecismo da 
Igreja Católica Romana. Dis-
se ainda que “O catecismo 
da Igreja Católica explica isso 
muito bem. Diz que eles não 
devem ser marginalizados 

por causa disso (orientação 
sexual), e sim que devem ser 
integrados à sociedade”. Ora 
por um lado eu não sou con-
tra o que o sumo pontífice 
declarou, porém por outro 
sou, pois é por esta razão que 
redigi este artigo e, por con-
seguinte gozando da minha 
liberdade de expressão con-
sidero prioritário falar deste 
outro lado com o qual não 
concordo.  
Toda acção tem uma reacção, 
dizia Isaac Newton. Neste 
contexto percebo que esta 
reacção pode ser implícita e 
explícita, assim sendo, os pro-
nunciamentos do líder cató-
lico romano produziu, forte-
mente, uma reacção implícita 
e que deu-me a entender que:
1º Sendo o brasil o país com 
mais católicos no mundo e 
que muito destes têm en-
veredado para esta prática 
(homossexual), tendo em 
conta as oposições duras dos 
últimos papas acerca deste fe-
nómeno, então convinha que 
dissesse aos crentes para não 
se preocuparem e que po-
diam estar na igreja indepen-
dentemente das suas opções 
sexuais, pois não constitui 
nenhum problema.
2º Mostrar para o mundo que 
os homossexuais são bem-
-vindos à comunidade eclesi-
ástica romana.
3º Mostrar para o mundo que 
eles são bem-vindo na so-
ciedade e que devemos nos 
conformar com esta realidade 
que o mundo nos apresenta 
(eles devem ser inserido na 
sociedade).
4º Mostrar evidências do 
apoio papal às novas tendên-
cias políticas e que a igreja e 
o estado estão, por um lado, 
em harmonia ideológica, re-
conciliando, desta forma, o 
romance secular depois da 
interferência iluminista em 
sua relação.
Se não vejamos: “ Os reflexos 
foram imediatos à divulgação 

deste e de outros pronun-
ciamentos de Jorge Mario 
Bergoglio na viagem. Grupos 
gays e padres progressistas 
comemoraram, notícias cir-
cularam com mensagens 
positivas sobre o começo da 
aceitação da homossexualida-
de no catolicismo” (zerohora.
clicrbs.com.br – 29/07/13). 
Viram? É nesta perspectiva 
que apresento este artigo. São 
milhares que apreenderam 
as palavras do sumo pontí-
fice nesta vertente. Agora 
pergunto, será que este pro-
nunciamento foi intencional? 
E se não foi, Quantas pesso-
as (homossexuais) estariam 
perdidas por crerem que 
Deus não se importa com as 
suas orientações sexuais e 
que os tais podem adorá-LO 
assim? Afinal foi o represen-
tante de Deus na Terra (isto 
é, segundo a hierarquia cató-
lica) quem o disse. Em con-
sequência deste suposto mal 
entendido relativamente aos 
pronunciamentos do papa o 
quê que a igreja está a fazer 
para acalentar a situação?
A aceitação deste fenómeno 
ou a legalização da união en-
tre pessoas do mesmo sexo 
constitui o maior golpe contra 
a família tradicional na his-
tória da humanidade e, con-
sequentemente, ante a esta 
situação a política (Estado) e a 
igreja estão aos abraços e aos 
beijinhos festejando a iminen-
te vitória contra a vontade di-
vina segundo a qual “Portanto 
deixará o homem o seu pai e 
a sua mãe, e apegar-se-á à sua 
mulher, e serão ambos uma 
carne” (Gênesis 2:23-24). 
É um pronunciamento, opor-
tuno para muitos analistas 
sociais, exortar para a socie-
dade aceitar esta realidade 
deixa, obviamente, vaga para 
muitas ideias, uma das quais 
é: Se o suposto sucessor de 
Pedro aconselha a socieda-
de a aceitar a inserção dos 
homossexuais na sociedade 

sem nenhum problema é ló-
gico dizer que a igreja católica 
romana aceita esta situação 
sem problema nenhum, por-
quanto o cristão não é capaz 
de induzir o seu companheiro 
a um mau caminho ao passo 
que ele está em um caminho 
bom, mas muito pelo contrá-
rio, o cristão tem prazer em 
exortar ao seu próximo a an-
dar num caminho seguro no 
qual ele também anda.   
Acredito que nem a comuni-
dade eclesiástica marketeira 
optaria por esta condição para 
a aquizição de mais fonte de 
receita (crentes), entretanto, a 
mesa está arrumada e o vinho 
é o que mais abunda, todos 
são chamados ao banquete 
ao som das lamentações das 
famílias tradicionais contra a 
coroação do sodomismo sob 
pretexto da igualdade e do 
consentimento divino como 
que este fosse mutável por 
força das mutações sociais 
que se nos apresenta. Bem 
espero que reflictamos em 
torno desta situação, pois, 
brevemente, o nosso país en-
veredará pela legalização da 
união de pessoas do mesmo 
sexo. Brevemente! 

*Colaborador
1- O termo orientação 
sexual é considerado mais 
apropriado do que opção 
sexual ou preferência sexual 
porque opção indica que uma 
pessoa teria escolhido a sua 
forma de desejo. A psicologia 
moderna, embora não tenha 
consenso a respeito do que 
exactamente explica a sexua-
lidade de um indivíduo, deter-
mina que a orientação sexual 
não pode ser mudada com 
terapias e não é uma escolha. 
A orientação sexual pode ser 
determinada por factores 
biogenéticos, sejam questões 
hormonais in utero ou genes 
que possam determinar esta 
predisposição (pt.wikipedia.
org. -08-08-13). 

L
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“LUANDA 
C A R T O -
ON” reúne 
os maiores 
artistas an-
golanos em 

todas as modalidades de 
desenho, designadamen-

te caricatura, banda de-
senhada e charge. Para 
além da exposição, será 
apresentada uma mostra 
de cinema animado e se-
rão realizados workshops 
dirigidos a profissionais e 
amadores. A organização 

do evento destaca a par-
ticipação pela segunda 
vez, nos workshops do 
cartoonista português, 
João Manuel Mascare-
nhas.  
A realização da 10 edição 
do Festival Luanda Carto-

on é da responsabilidade 
do Estúdio Olindomar. O 
“LUANDA CARTOON” 
é uma das iniciativas de 
maior impacto e visibi-
lidade, organizado pelo 
Estúdio, que tem vindo a 
tornar-se uma referência 

no cartoon, não apenas 
a nível nacional, como 
também, cada vez mais, a 
nível internacional. O Es-
túdio Olindomar foi cria-
do em 2006 pela dupla de 
artistas, Olímpio de Sou-
sa e Lindomar de Sousa.

O
LUANDA NA ROTA DO CARTOON
A cidade de Luanda acolhe de 14 a 23 de Agosto de 2013 a 10ª edição do Festival Luanda Cartoon. O evento 
enquadra-se no âmbito da divulgação da banda desenhada em Angola e contará com a participação do cartoonista 
português João Mascarenhas

breves

Literatura - O professor angolano André 
Cristóvão Manuel “brazza” apresenta no 
próximo dia 15 de Agosto, o livro cien-
tífico “A História das Relações Interna-
cionais” na Universidade Lusíada de An-
gola em Luanda. O livro constitui mais 
uma ferramenta de investigação para 
os estudantes universitários, docen-
tes e todos aqueles que se interessam 
pelo estudo e investigação das relações 
internacionais. Segundo a nota de im-
prensa, a obra foi editada na zâmbia e 
conta com mais de três mil exemplares. 
André Cristóvão Manuel “brazza”, natural 
de Luanda, é engenheiro rádio-técnico e 
mestre em ciências técnicas, formado 
em Odessa, (Ex-URSS)  e na Universida-
de Lusíada de Lisboa, onde conclui os 
cursos de pós-graduação em relações 
internacionais na vertente político-
-diplomático e mestrando em relações 
internacionais no vertente político di-
plomático.
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ANSELMO RALPH SUBSTITUI 
SOLANGE KNOWLES EM LISBOA

olange, a 
irmã de 
B e y o n c é , 
cancelou a 
d i g r e s s ã o 
que tinha 
programado 

para o verão lisboeta, in-
cluindo a passagem pelo 
Meo Sudoeste, devido a 
questões pessoais. Num 
comunicado citado pela 
promotora do festival, a 
cantora norte-americana 
explica: “Entre mudar-me 
para uma nova cidade, ini-
ciar o meu filho numa nova 
escola e escrever e gravar 
o meu novo álbum, tive de 
tomar a melhor decisão 
para a minha saúde mental 
e física, e para dar alguma 
estabilidade à minha famíl-
ia”. A cantora acrescentou 
ainda estar “desolada” por 
ter de cancelar os concer-
tos.
Anselmo Ralph actuará 
pelas 21horas na Herdade 
da Casa Branca, perto da 

Zambujeira do Mar, no 
palco Meo, no último dia 
do festival, que tem início 

no dia 7 com uma receção 
aos campistas. Outra das 
novidades do cartaz é o 

jamaicano Gyptian no al-
inhamento dos concertos 
do dia 8 de Agosto, no 

palco Moche Vibrations, 
em substituição de Kon-
shens.

S
O cantor angolano que actuou recentemente na Meo Arena, em Lisboa, é a nova confirmação do cartaz do Meo 
Sudoeste para o dia 11, após o cancelamento do concerto de Solange Knowles

FESTIVAL

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
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amos definir 
a informação 
de forma ge-
ral, por um 
lado. Por ou-
tro, procura-
remos definir 

a informação tal como o enten-
dem os Angolanos em geral. 
Depois faremos uma compa-
ração para perceber a evolu-
ção da mesma em Angola.
Em português, “informação” 
é, modo geral, a notícia. Trata-
-se de uma comunicação im-
portante que se transmite de 
uma para outra pessoa, a partir 
de um conjunto de códigos 
partilhados (conhecidos por 
todos). A luz verde do semáfo-
ro comunica que a passagem 
livre, porque o condutor assim 
aprendeu na escola de condu-
ção.
Nas línguas angolanas, a Infor-
mação não se limita apenas na 
“notícia”. Todos os termos que 
existem em línguas bantu de 
Angola têm três termos funda-
mentais:
(i) Nsângu: deriva de 
sânga, que significa “juntar 
duas ou mais pessoas diferen-
tes”. Isto pode ser: (a) aviso; (b) 
notícia/novidade; (c) instru-
ção.
(ii) Olondolo: deriva de 
lôndola: avisar (Da Silva, 1966: 
294); ou Ociyìmbu (Da Silva, 
idem) que deriva de yîmba: 
cantar, transmitir os desejos 
dos ancestrais aos vivos; noti-
ciar (Da Silva, 1966: 380)
Como podemos perceber, 
toda comunicação é possível 
partindo de auxílio de alguns 
instrumentos, nomeadamente: 
(a) língua; (b) instrumentos a 
percussão e a sopro. Na língua, 
existe: (a) linguagem corrente; 
(b) meta-linguagem: provér-
bio, advinha.  
(i) Características: (a) a 
mensagem é resumida e des-
codificada pelos ouvintes que 
conhecem antecipadamente 
os códigos da comunicação; 
(b) objectiva e mediata; (c) 
(ii) Instrumentos da 
Informação: (a) tradicionais: 
escritas, (b) tradi-modernas: 
batuque, campainha, sineta 
(ngônge), sino (ngûnga), (c) 
contemporâneas: rádio, televi-

são, Internet, etc.

fAses dA 
iNfOrMAçãO

Antes da chegada dos Eu-
ropeus em Angola, os pré-
-angolanos faziam recursos a 
várias formas para transmitir 
a informação. Todas popula-
ções faziam recurso ao mes-
mo conjunto de códigos. O 
primeiro código é a língua, que 
é uma realidade sociocultural 
assegurada pela família e co-
munidade. O segundo código 
é instrumental que se aprende 
nas escolas específicas: o batu-
que por exemplo compreende 
uma série de diferença, e cada 
batuque tinha significação. 
De modo igual, cada som de 
batuque (ou qualquer outro 
instrumento) era interpretado 
de forma precisa. Finalmente, 
existe a escrita. Percebe-se da 
sua existência já no lar familiar, 
mas aprende-se nas escolas 
iniciáticas.
Durante a presença europeia 
– que durou cerca de 491 anos 
(de 1484  até 1975 ) – a Informa-
ção passou por quatro fases in-
terligadas e que explica-nos – 
de forma clara – dois aspectos 
importantes da informação: (a) 
a sua natureza é dinâmica; (b) 
a comunicabilidade é plástica. 
Vamos resumir as fases:
(1) Fase de bi-polarida-
de informacional: Entre 1491 e 
1668, encontramos uma enor-
me bipolaridade informacio-
nal quer na sua natureza quer 
na sua comunicabilidade. Por 
um lado, os pré-angolanos 
mantêm as suas realidades da 
Informação. Por outro, os Por-
tugueses (e outros europeus) 
operando em Angola trazem 
outras noções da Informação. 
Cada pólo estudara os moldes 
da Informação do outro. No 
reino do Kôngo, por exemplo, 
a evangelização serve-se de 
um livro de catequese (kikôn-
go – latim), criar-se-á cerca de 
12 escolas primárias e médias. 
Edificar-se-á cerca de 12 igre-
jas, de maneira que será criado 
uma Sé Catedral de São Salva-
dor. A Luanda, por exemplo, 
nascera um novo poder (1575) 
onde várias autoridades de 

Ndôngo, Matâmba, de Kisâma 
(Mbâmba) serão associados. 
Rainha Ñjîng’a Mbândi, por 
exemplo, ora aceita coopera-
ção ora rompe com os Portu-
gueses. A Informação, nesta 
fase, obedece a dois “mundos” 
existentes.
(2) Fase de pré-coope-
ração: Entre 1668 até 1805 as 
tensões nos vários territórios 
pré-angolanos têm inclinado 
para cooperação, embora nela 
se regista inúmeras instabilida-
des. As imposições religiosas, a 
escravatura que despovoa os 
reinos pré-angolanos e a cons-
trução de novas centralidades 
urbanas europeias, favorecem 
e sobrevalorizam os moldes 
europeus da Informação. Em 
Luanda será criada a primeira 
escola (entre 1663/1668) dos 
Jesuitas, e várias oficinas pro-
fissionais (carpintaria, pedreira, 
etc.). Em Benguela, de modo 
igual, são criadas condições de 
formação. Por um lado, impor-
ta-se mão-de-obra brasileira, e 
por outro, as populações são 
misturadas quer a força (nas 
batalhas que levou a queda de 
Mpûngu’a Ndôngo, por exem-
plo), quer pacificamente (sur-
girá em Benguela, uma mesti-
çagem a grande escala).
(3) Fase da Informa-
ção convergente: 1805 – 1917: 
nas cláusulas da Conferência 
de Berlim, encontramos dois 
pontos que irão convergir os 
moldes da Informação: (a) 
Exploração científica. Portu-
gal irá criar vários centros de 
pesquisa para se estudar bem 
o ex-colonizado; (b) disponibi-
lização de uma tecnologia mais 
avançada em relação as épocas 
anteriores. Nesta época a tele-
grafia (1844) de Samuel Morse 
é um sucesso; Marconi – em 
1895 – patenteou a invenção da 
Rádio. Em 1895 o cinema nas-
cia com os irmãos Lumières, 
em Paris. A Industrialização 
destes suportes tecnológi-
cos trouxe inicialmente – em 
Angola precisamente – uma 
época de “Informação conver-
gente: por um lado, todos os 
instrumentos possíveis eram 
colocados a disposição para 
Informar. As autoridades co-
loniais recebiam e difundiam 

informações a longa alcance 
a partir da “nova tecnologia”. 
Depois convocava as autorida-
des tradicionais (Soba) a quem 
explicava o essencial. Estes, a 
sua vez, utilizavam a sua tec-
nologia (batuque, cartas, etc.) 
para que a informação chega 
aos aldeões.
(4) Fase da “Informação 
contemporânea”. 1917 – 1975: a 
massificação das escolas con-
vencionais fez com que várias 
famílias angolanas abandona-
rem, parcialmente, os moldes 
da Informação tal como se 
fazia nos meus rurais. Ter In-
formação significava possuir 
os códigos da informação. Ora, 
nesta altura, era sinónimo do 
poder económico e uma esta-
bilidade social. Talvez isto jus-
tifica a aderência massiva dos 
angolanos. A administração 
colonial terá percebido – par-
tindo da exibição do filme “O 
nascimento de uma nação” do 
americano David Griffith em 
1915 – que o cinema (mudo) 
tinha muito poder de criar 
certos comportamentos so-
ciais. Em Angola, a Informação 
apresentava as seguintes con-
dições: (a) a televisão era o ve-
ículo nas cidades, e apenas as 
elites urbanas tinham acesso; 
(b) a Rádio estava nas cidades, 
mas também nos meios cam-
pestres: alguns nacionalistas 
aproveitaram deste meio para 
divulgar nas línguas endóge-
nas angolanas os seus progra-
mas e ideologias. Também, 
nas suas propagandas, passa-
vam músicas cujas mensagens 
verbais ou instrumentais inci-
tavam revolução; (c) jornais/
revistas. Reservados apenas 
aqueles que dominavam aos 
alfabetizados (entre os quais 
angolanos endógenos) impor-
ta salientar que nomes como 
António Joaquim Miranda, Jo-
aquim Cordeiro da Matta, José 
António de Nascimento, Car-
los Botelho Vasconcelos, etc. 
Em relação aos jornais salienta-
mos “O Angolense”, “A Voz de 
Angola clamando no Deserto”, 
“Jornal de Benguela”, etc. Liga 
Africana é criada e será um 
instrumento institucional para 
informação.
A Informação é importante, 

por isto ela deve ser bem apre-
sentada, ao risco de induzir 
as pessoas ao erro. Vamos só 
verificar isto em conjunto. A 
anedota diz que Napoleão terá 
ordenado ao seu escrita de es-
crever: “NÃO MATAR, ESPE-
RAR A MINHA CHEGADA”. 
Só que a escriba colocou mal a 
virgula: “MATAR, NÃO ESPE-
RAR A MINHA CHEGADA”.
A gestão da informação é uma 
actividade intelectual que exi-
ge muitos recursos (huma-
nos, financeiros e técnicos). 
Quem a detém é, ipso facto, 
possuidor do poder. De modo 
igual, para ter a “informação” 
as exigências neo-capitalistas 
impõem-me. Durante cerca de 
491 anos, podemos notar que a 
questão da “Informação” em 
Angola tem verificado diacro-
nias importantes que faz com 
que, talvez, se justifique a quali-
dade de Informação que temos 
em Angola:
(1) Informação limitada: 
os instrumentos da Informa-
ção ora ultrapassam a qualida-
de dos técnicos, ora apresenta 
muitas debilidades institucio-
nais. Temos uma desculpas 
genérica – que para mim, co-
meça a deixar de ter sentido 
– de que a Guerra assolou as 
dimensões escolásticas ango-
lanas.
(2) Informação não 
consultadas: a população difi-
cilmente critica a qualidade da 
informação (quer seja estatal, 
quer seja provado), por um 
lado porque dispõe de uma lei-
tura simplista (partindo da alta 
taxa de analfabetismo), e por 
outro lado, porque há poucas 
exigências na parte dos técni-
cos.
A Informação faz parte, hoje, 
das liquidezes do poder. Por 
isto todo “Homo Contempo-
reanus” deve se exigir de ser 
bem informado. Quer dizer, 
ter uma boa escolaridade, ser 
disciplinadamente atento e 
conservar Informação de for-
ma segura. E, ter informação 
torna-nos competentes tecno-
cratas, e dá-nos oportunidade 
no mercado do emprego. Es-
pero não ter levado mais tem-
po, e se o fiz, aceitam as minhas 
desculpas.

BREVES NOTAS SOBRE A DISSEMINAçÃO DA 
INFORMAçÃO EM ANGOLA: DE 1491 ATé 1974

V
TEXTO DE PATRÍCIO BATSîKAMA
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A “BANGA” DO MUNDIAL DE HÓQUEI EM PATINS

O 
Mundial do Hóquei em Patins, eis o que de mais importante acontece por 
hora em Angola, embora o torneio ainda nem sequer tenha começado. 
Porquê? Para satisfazer a vaidade e gosto pela banga do chefe supremo, 
JES. Estamos perto do cúmulo do horror: deixar morrer gente no Cunene 
para dar brilho e esplendor ao Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, 

promovido num irreflectido Gesto Augusto de JES a símbolo da grandeza da Pátria!  
Abaixo o mundial de hóquei, organizado com o dinheiro do povo que está morrer de 
fome! AbAIXO! Esse campeonato é um atentado à pobreza, eis o que clamam os “revús”, 
bOICOTAR O MUNDIAL DE HÓQUEI PATINS, eis o seu objectivo, boicotar este campe-
onato e mostrar ao mundo que neste país há pessoas a morrer de fome e que o din-
heiro gasto no certame devia servir para salvar vítimas da seca e da fome no Cunene. 
Os “revús”, unidos num movimento revolucionário, pelo que parece estão a fazer a sua 
parte. Urge apelar à mesma cruzada os partidos políticos com assento no parlamento. 
Estão à espera de quê? Façam  pelo menos um gesto de repulsa, não se limitem apenas a fazer comícios e a ameaçar o ar, pois nunca 
passam da teoria à prática.
Esta é a verdadeira tara endémica que apoquenta Angola. Tudo o que é espectáculo, tudo o que pode trazer algum brilho ao país e 
a todos os angolanos é desviado para dar brilho ao Executivo e ao MPLA, o país é o partido, MPLA, e este pretende ser o povo que já 
não alinha nem se revê na sua eterna e permanente batotice. A nação, depois de ter corrido com o Colono, continua a ser «estuprada 
por um gang de vigaristas milionários, que compram Portugal enquanto o antigo combatente mal tem dinheiro para comprar um par 
de sapatos»!  Milhões de dólares para o mundial de hóquei patins e nada para salvar vítimas de fome no Cunene. O pseudo defensor 
dos direitos humanos, que herdou o slogan «o mais importante é resolver o problema do povo» e que adoptou o lema «criar mais para 
distribuir melhor», hoje está a crescer cada vez pior e distribuir cada vez menos.

IATE DE ISABEL é UM ATENTADO à POBREzA

E
ste iate parece-se com um outro que eu vi em fotografia numa revista, já 
há muito tempo, mais de um ano creio eu, assegurando o jornalista autor 
do artigo que o navio (coisa assim não é barco) era pertença da filha do 
presidente de Angola, Isabel dos Santos. Não penso que isso seja um 
mal em si, na medida em que essa senhora tem dinheiro para comprar 

mais de uma centena de embarcações iguais a esta. O verdadeiro crime é obra 
dos sistemas de governação política que permitem ser possível tão gigantesca 
acumulação de dinheiro em uma só pessoa. Por outro lado, navios como este 
para uso individual, luxuosíssimos, podendo embarcar mais de cem pessoas  e 
apetrechados com atributos tecnológicos de última geração e equipamentos 
ultra-sofisticados, já nos foram apresentados há mais de 40 anos, por exemplo, 
nos primeiros e seguintes filmes de James Bond. Portanto, nesta queda para 
uma tragédia mundial fabricada cientemente pelo fosso cada vez mais profundo 
entre riqueza e pobreza, sendo este último o principal causador de sofrimento, 

fome, morte e embriões de revolta, assim como duma espécie de vertigem que 
incapacita a visão correcta da realidade aos detentores do poder político e económico, passe o pleonasmo, já é caso para afirmar que 
existirem navios destes se pode perfeitamente integrar numa nova normalidade.    

QUANTO MAIS ME BATES MAIS TE AMO

P
or ser uma límpida demonstração de lucidez que, infelizmente, pouco efeito surte no seio da 
população angolana,  maioritariamente analfabetizada ou vítima de iletrismo agudo, reproduzi-
mos uma dica do nosso amigo Reginaldo Silva, que nos obriga a questionar a nossa inteligência 
se continuarmos a optar por este regime já podre.
«(…) Os estrangeiros procuram em Angola a liquidez de um mercado que não encontram nos seus países. 

 Há mesmo muito dinheiro a circular em Angola dentro e fora das estruturas bancárias. Dentro e fora do 
mercado estruturado. Um dos grandes “pipelines” que alimenta esta circulação menos controlada é, clara-
mente, o OGE, sobretudo na vertente dos colossais desvios e descaminhos protagonizados pelo “sindicato 
dos gestores públicos”.
Em perspectiva não tenho muitas dúvidas em relacionar um eventual novo pico nas estatísticas da emigra-
ção legal ou ilegal com o novo regime cambial para o sector petrolífero que entrou em vigor.
 Tendo em conta a permissividade da administração e a cultura de corrupção institucionalizada a todos os 
níveis, Angola é hoje um dos mercados mais apetecíveis para lavar, branquear e secar capitais provenien-
tes dos mais espúrios negócios que hoje produzem triliões e circulam em malas, quando não mesmo em contentores, à procura do melhor 
porto para acostarem.
Enquanto isso, a maior parte dos angolanos continua a estar à toa na vida e a ser chamada apenas para ver a banda a passar e a cantar 
coisas que poucos entendem, por ser difícil de acreditar nelas diante da realidade sufocante com que estão confrontados...» Na política 
como em certos amores, quanto mais me bates…mais gosto de ti 



FOLHA8  10 DEAGOSTO DE201346 // DESPORTO

O
INTERCLUBE COM MISSÃO DIFÍCIL
GIRAbOLA-2013

Grupo Desporti-
vo Interclube de 
Angola-Século/
XXI tem a espi-
nhosa tarefa de 
interromper o 
ciclo vitorioso do 

Kabuscorp Sport Clube do Pa-
lanca, no estádio “22 de Junho”, 
em jogo válido para a 20ª ronda 
da 34ª edição do Campeonato 
Nacional de Futebol da I Divisão 
(Girabola-2013), principal evento 
desportivo.
A equipa da Polícia Nacional, às 
ordens do treinador português, 
Bernardino Pedroto, já está fora 
da corrida ao título do Girabo-
la-2013, mas tudo fará a fim de 
sair vitorioso do desafio com o 
primeiro classificado, Kabuscorp 
Sport Clube do Palanca ainda 
invicto, sob comando técnico 
do mister Búlgaro Edouard An-
tranike que pode conquistar o 
troféu inédito para o conjunto 
futebolístico pertença de Bento 
Kangamba.
Trata-se do jogo de maior car-
taz da 20ª jornada do Girabo-
la-2013, face à qualidade técnica 

das duas equipas, embora uma esteja 
melhor classificada em relação a ou-
tra. O grémio da Rua F do Palanca 
está com 47 pontos, mais 3 eleva-o 
para os 50, suficientes para dilatar a 
diferença pontual com o segundo co-
locado, 1ºde Agosto, que nesta ronda 
recebe a visita do Sagrada Esperan-
ça da Lunda-Norte, quarto na tabela 
classificativa.
A pressão domina os dois primeiros 
classificados, nenhum deles pode 
falhar nesta ronda, principalmente 
o Grupo Desportivo Militar “1ºde 
Agosto”, que se perder mais pontos 
nas últimas oito jornadas poderá 
“entregar” o troféu ao líder da prova, 
Kabuscorp Sport Clube do Palanca, 
agremiação adstrita à “Kangamba 
Business Corporation”, organização 
empresarial de Bento Kangamba, 
“político” ligado ao partido no Poder.    
Em caso de derrota diante do Inter-
clube de Angola, o clube da Rua F 
do Palanca abre a possibilidade de o 
1ºde Agosto conquistar o título da 34ª 
edição do Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Girabola-2013); 
mas, caso vença o Sagrada Esperan-
ça da Lunda-Norte, no estádio “11 de 
Novembro”, a nova Catedral.            

Já com possibilidades 
rem0otas de se manter 
na mais “alta-roda” do 
Desporto-Rei Angolano, a 
equipa do Atlético Sport 
Aviação (ASA) tem pela 
frente a turma do Santos 
Futebol Clube de Ango-
la, no estádio Nacional da 
Cidadela Desportiva, refe-
rente à 20ª jornada do Gi-
rabola-2013, liderado pelo 
Kabuscorp.
O desafio opõe os dois 
últimos classificados da 
respectiva competição 
futebolística, disputada 
por dezasseis clubes, sen-
do Luanda a província 
mais representativa com 
oito clubes. A formação 
do Atlético Petróleos de 
Luanda detém o maior 
número de títulos con-
quistados, quinze no total; 
seguido pelo 1ºde Agosto 

com dez.
Relativamente ao jogo em 
causa, a equipa do Santos 
Futebol Clube de Angola, 
adstrita à Fundação Edu-
ardo dos Santos (FESA), 
é tida favorita à conquista 
dos três pontos pela quali-
dade técnico-táctica. Mas 
para concretizar a inten-
ção de vencer terá de jogar 
ao mais alto nível porque o 
conjunto aviador também 
entra com o objectivo de 
afastar a maré de azar que 
o persegue desde as pri-
meiras jornadas do Gira-
bola – 2013.     
Será o “tudo ou nada” do 
conjunto aviador porque 
a derrota nesta partida po-
derá a afundar ainda mais 
e ver, antecipadamente, 
os caminhos da “Segundo-
na”, denominação oficial 
do Campeonato Nacional 

de Futebol da II Divisão. 
Trata-se de uma tarefa 
espinhosa para o grémio 

aviador, visto que o clube 
santista também está com 
a corda no pescoço, como 

se diz na gíria desportiva, 
só a vitória pode aliviar o 
sufoco neste Girabola.       

“AFLITOS” A PROCURA DE SALVAçÃO  



Angola objectiva a vitó-
ria da 27ª edição do Cam-
peonato Africano das 
Nações em Basquetebol 
Sénior Masculino (Afro-
basket/2013), a decorrer 
na capital costa-marfinen-
se, Abidjan, de 20 a 31 de 
Agosto, com fito de resga-
tar a mística perdida para 
a Tunísia no Madagáscar 
(Antananarivo) na última 
Copa Africana.
O desaire no Afro-
basket/2011, em Antanana-
rivo, Madagáscar, chamus-
cou o prestígio de Angola 
no plano internacional na-
quele período, inclusive 
ficou pelo caminho no tor-
neio de “repescagem” para 
os Jogos Olímpicos de 
Londres-2012. Os angola-
nos viram-se contrariados 
em todas as frentes; nas 
provas de equipas, o 1ºde 
Agosto perdera o título na 
Liga dos Clubes Campe-
ões contra o Club Sportif 
Sfaxien da Tunísia.

Assim, os tunisinos esta-
vam dispostos a destronar 
a hegemonia dos ango-
lanos, mas durou pouco 
tempo porque o conjunto 
militar conseguir resgatar 
o título da Liga dos Clu-
bes Campeões no ano se-
guinte; o mesmo poderá 
acontecer com a Selecção 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino na 27ª 
edição do Campeona-
to Africano das Nações 
(Afrobasket-2013), em 
Abidjan, centro político-
-administrativo ivoirense.                     
Angola vai entrar a “ma-
tar”, como se diz na gíria 
basquetebolística, a julgar 
pelos resultados dos jogos 
de preparação na Espanha, 
onde efectua o estágio 
pré-competitivo, visando 
o “Abidjam-2013”. O Cinco 
Nacional está no Grupo C, 
ao lado das selecções da 
República Centro Africa, 
Cabo Verde e Moçambi-
que.        

FOLHA8  10 DEAGOSTO DE2013 DESPORTO \\ 47

equipa do 
1ºde Agosto 
deixou esca-
par o Kabus-
corp Sport 
Clube do 
Palanca na 

liderança do Girabola-2013, 
ao empatar a uma bola com 
o Recreativo do Libolo do 
Kwanza-Sul, no prossegui-
mento da 19ª jornada, face 
à participação do conjunto 
da Vila de Calulo na fase de 
Grupo da Liga dos Clubes 
Campeões de África.
Com o resultado de Calulo, 
o grémio das Forças Arma-
das Angolanas, às ordens 
do técnico moçambicano 
Fakirá, tem o segundo lugar 
assegurado, mas agora está 
a 7 pontos do time da Rua F 
do bairro Palanca, Kilamba 
Kiaxi, líder invicto do prin-
cipal evento desportivo na 

A
D´AGOSTO “FACILITA” KABUSCORP
FUTEbOL

Pátria de Ngola Kilwanji 
Kya Samba (Angola).
Desta forma, o 1ºde Agos-
to poderá dizer já adeus 
ao título da 34ª edição do 
Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gi-
rabola-2013), face à con-
corrência do Kabuscorp 
do Palanca que procura o 
primeiro troféu na mais 
“alta-roda” do desporto-rei 
angolano. Dificilmente o 
conjunto palanquino perca 
a liderança do respectivo 
torneio. Bento Kangamba, 
presidente e proprietário 
do clube, jamais “permiti-
rá” tal ocorrência.         
Apesar das possibilidades 
remotas de alcançar o lí-
der invicto, o 1ºde Agosto 
ainda sonha com o título, 
visto que a equipa coman-
dada pelo técnico búlgaro, 
Edouard Antranik (Kabus-

corp do Palanca), defronta 
o Grupo Desportivo Inter-
clube de Angola, no está-
dio “22 de Junho”, recinto 
oficial do time da Polícia 
Nacional. É um jogo consi-
derado difícil para a turma 
de Bento Kangamba por-
que os “polícias” quererão 
vencer ao desafio.       
O Interclube de Angola 
poderá ser o “salvador” 
do 1ºde Agosto, mas só 
se vencer ao jogo diante 
do Kabuscorp. A sorte da 
agremiação rubro-negra 
também passa pela vitória 
sobre o Sagrada Esperança 
da Lunda-Norte, no estádio 
“11 de Novembro”, a contar 
para a 20ª jornada do Gi-
rabola-2013. O Atlético Pe-
tróleos de Luanda defronta 
o Futebol Clube Bravos do 
Maquis, no estádio Jonas 
Kufuna Mundunduleno.       

ANGOLA ALMEJA TÍTULO CONTINENTAL  



8Folha
ANO18 EDIÇÃO1154 10DEAGOSTODE2013 SÁBADOWWW.JORNALF8.NETEDIçãONACIONAL Kz250.00

EDIção
NACIoNAL

Rua Conselheiro Júlio de Vilhena,  - 5º, aptº 19 
Bairro Ingombota - Luanda
Departamento Administrativo, Financeiro e Comercial: 
Manuela Joaquim
Secretariado, Publicidade e Marketing: 
Paula Padrão
Tel:  391943 - 394077 Telefax  392289 Caixa 
Postal 6527 
E-mail: folha@ebonet.net

«Só depois de:
A última árvore ser derrubada, 
o último peixe ser morto, 
o último rio envenenado, 
vocês irão perceber que 
dinheiro não se come!»
(Pensamento indígena)
E-mail: kuibao@hotmail.com

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.

+384 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

fim de todas 
as suspei-
ções parece 
estar a apro-
ximar-se do 
fim, com o 

anúncio feito por fonte 
presidencial de estar tudo 
bem com José Eduardo 
dos Santos e que o mes-
mo, após merecidas férias 
estará de regresso ao país. 
“A família já regressou 
no dia 08 de Agosto, pois 
não tem sido comum a fa-
mília toda regressar junta 
no mesmo avião, logo se 
esta veio, não há razões do 
presidente não regressar 
até ao final de semana”, 
assegurou ao F8, fonte da 
Presidência. 
Esta viagem presidencial, 
foi das mais longas, pois 
iniciou a 26 de junho, até 
ao momento, não tem ha-
vido informação justifi-
cando tal ausência, o que 
alimentou o panorama po-
lítico interno, com várias 
especulações sobre o seu 
real estado de saúde. 
Para uns, a sua saúde esta-
ria a preocupar, ao ponto 
de obrigar a uma alegada 
intervenção cirúrgica, de 
última hora em Barcelona, 
com a participação de mé-
dicos croatas, outros, no 
entanto, mais pessimistas, 
advogavam um estado de 
coma. Pelo sim pelo não, 
a própria presidência ge-
riu a situação com regalo, 
pois a falta de informação 
constituiu um teste, para 
avaliar qual o estado de 
ânimo dos cidadãos e da 
selva política indígena 
ante uma ausência prolon-
gada. 
Para já não se sabe se a 

estratégia resultou como 
esperado, mas na certa a 
mancha de desrespeito 
ao cidadão contribuinte, 
ficou… “Se eu pago, como 
contribuinte o salário do 
presidente da República, 
este deveria informar os 
cidadãos e o país, sobre 
as suas férias e estado 
de saúde, como um de-
ver de obrigação moral e 
respeito constitucional”, 
afirmou o economista Ma-
nuel Augusto, para quem 
a actual política do regime 
é “de total desrespeito e 
desconsideração aos an-
golanos”. 
O actual presidente está 
no poder, desde Setembro 

de 1979 e apenas em 2012, 
participou em eleições ge-
rais, tendo-as ganho, com 
confortável vantagem, en-
quanto cabeça de lista do 
MPLA. 
A oposição contestou os 
resultados, mas a verdade 
é que Dos Santos poderá 
ainda concorrer para mais 
um, mais dois ou mesmo 
três mandatos, pese estar 
prestes a comemorar ani-
versário de 71 anos, no 28 
de Agosto.   
Actualmente o presiden-
te de Angola é o segundo 
mais antigo no cargo, sen-
do apenas superado pelo 
ditador amigo da Gui-
né Equatorial, Teodoro 
Obiang.
Recorde-se que o chefe 
de Estado, diferentemen-
te, das vezes anteriores, 
também no dia 26 de Ju-
nho, deixou no ar, muitas 
pulgas atrás das orelhas 
de muito boa gente, ao 
embarcar com descrição 
a partir da base aérea mi-
litar, onde o esperava o 
seu avião especial, que o 
transportou para Barce-
lona e Praga. Na despe-
dida, também algumas 
restrições dos membros 
do seu gabinete, pois des-
filaram, apenas algumas 
das principais figuras, para 
dizerem um até breve, tais 
como os vice-presidente 
da República, Manuel Vi-
cente, que o substitui, nas 
ausências, dos presidentes 
da Assembleia Nacional, 
Fernando da Piedade Dias 
dos Santos, e do Tribunal 
Constitucional, Rui Ferrei-
ra,  e de alguns membros 
do Governo e da Presidên-
cia da República.

O
DOS SANTOS REGRESSA 
DEPOIS DA FAMÍLIA

PRESIDêNCIA DA REPÚbLICA GARANTE

ex-Presidente sul-africano Nelson Man-
dela, hospitalizado há dois meses em 
Pretória, está a respirar normalmente, 
afirmou no 08.08 a sua ex-mulher, Win-
nie Madikizela-Mandela, numa entrevis-
ta concedida à estação de televisão Sky 
News.

“Os médicos conseguiram controlar a situação e ele está 
a respirar normalmente agora”, acrescentou, sem preci-
sar o que entende por “normalmente”.
Segundo as visitas que recebeu no início de julho, Nel-
son Mandela estava “com respiração assistida”.

O

NELSON MANDELA 
ESTá A RESPIRAR 
NORMALMENTE

EX-MULHER WINNIE ASSEGURA


