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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. 

REAJA ANGOLA

ESTA NÃO É A NOSSA BANDEIRA
Angola não respeita os direitos humanos nem os tratados assinados. A impunidade das autoridades, a falta de investigação e o desrespeito do gov-
erno pelos tratados nacionais e internacionais, que consagram os direitos humanos e as regras sociais, são o maior problema no país. Não admira. 
Assinar é uma coisa, cumprir é outra. Ter uma Constituição (mais ou menos) democrática que institucionaliza um Estado de Direito é uma coisa, 
cumprir o que ela estabelece é outra. Mas não nos esqueçamos que a Constituição é – como disse Eduardo dos Santos referindo-se à democracia 
– uma coisa imposta e, por isso, contranatura e violadora da génese do regime angolano. Recordam-se que os traficantes de droga mexicanos con-
seguiram reduzir a Imprensa ao silêncio em várias regiões do país, com a sua política de terror contra jornalistas, incluindo assassinatos particular-
mente atrozes? Em Angola os traficantes utilizam na sua actividade outros tipos de droga, mas conseguem, igualmente, silenciar grande parte – ou 
seja, a esmagadora maioria – da Imprensa. Na costa ocidental de África trafica-se corrupção, influências,  negociatas, serviços secretos e actividades 
similares. E como estão quase todos envolvidos nesse tráfico, o jornalismo acabou por ficar em silêncio sobre o essencial mas, é claro, glorificando o 
acessório, como aliás pretende o Ministério da Comunicação Social.

RESENTE 
27 MAIOP O mercado literário angolano contará com uma nova obra de Michel Francisco, que não 

se considera escritor, mas um aglutinador de ideias, vivências e palavras, transformadas 
em texto, sobre experiências vividas e sentidas ao longo da sua curta, mas intensa vida, 
enquanto político cidadão.  Em CHAGA, 27 de Maio de 1977, o autor da obra faz uma 
incursão nas águas próximas ao que se considera romance, pois caberá a crítica definir 
se, de facto, o é, ou não. A nova obra será lançada ás 16h00 do dia 27 de Maio de 2013, 
na Liga Africana e rompe com o tradicional discurso das que lhe precederam

CORRUPÇÃO E CORRUPTOS 

ACABARÃO COM O PAÍS
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WILLIAM TONET
kuibao@hotmail.com

ALAR IMPRENSA, PRECISA-
MOS!

Caro Ministro,
No ontem das nossas vidas, 
seria menos formal e sairia, na 

certa, caro Luís. Infelizmente hoje, as curvas 
sinuosas da vida, impedem-me de o fazer, 
daí a eleição do formalismo. 
Decidi escrever-lhe, como mandam as boas 
regras indígenas, para lhe solicitar uma au-
diência, visando esclarecer mal- entendidos 
derivados do comunicado que publicou, no 
dia 15 de Maio e, para nossa desgraça, fomos 
notificados pela imprensa, daí a utilização do 
mesmo recurso.
Não foi a opção correcta do seu Ministério, 
até mesmo do ponto de vista das normas do 
procedimento administrativo, que pugnam 
pela prévia notificação do visado, o que nun-
ca foi feito. Assim, outro caminho não me 
resta, quanto a igualdade cunhada no art.º 
23.º da Constituição, do que escrever-lhe a 
solicitar publicamente uma audiência.  
Custa-me compreender a sua postura en-
quanto ministro que deveria ser de todo o 
espectro da comunicação social, mas que 
se reduz a discriminação institucionalmente 
consagrada.      
Nesta hora, deve estar a enfrentar o dilema 
de desconseguir separar as águas entre o mi-
litante, ideologicamente comprometido com 
a cartilha partidária e o de servidor público, 
que deve ser escravo da cidadania e das ins-
tituições republicanas. 
E como se afigura difícil a divisa, logo emer-
ge o preconceito. 
Mas longe de mim a injúria de o considerar 
prisioneiro do programa “quanto mais dis-
criminar os que pensam diferente do regime, 
melhor”. 
Em modesta opinião, depois daquele tris-
te comunicado, não tenho dúvidas de estar 
submisso a regras que atentam contra as 
Liberdades de Imprensa e de Expressão em 
Angola.  
É imperioso nesta fase em que estamos mer-
gulhados numa profunda indefinição políti-
ca, quanto ao rumo que a democracia deve 
seguir, para abraçar de igual todos angola-
nos, sermos mais exactos, rigorosos e im-
parciais nas apreciações. 

Tenho a certeza de que se soubermos elevar 
a discussão, olhos nos olhos, sempre conse-
guiremos esbater diferenças, ainda que o ci-
nismo, próprio dos políticos e das políticas, 
faça parte da agenda. Mas o nosso propósito, 
na audiência, será sempre o de encontrar-
mos denominadores comuns, em nome de 
uma imprensa livre, eticamente responsável 
e imparcial, pese sermos filhos órfãos de um 
sistema cada vez mais indefinido.
Se rememorarmos a história manchada com 
o sangue dos bravos filhos desta terra, barba-
ramente assassinados, no distante Maio de 
1977, já lá vão 36 anos, anexaremos exemplos 
do que pode causar a falta de referências, a 
arrogância, a humilhação, a discriminação e 
a prepotência. 
Caro Ministro, 
Custa dizer-lhe, mas o sector que dirige não 
tem lições de moral a dar ao F8, por carência 
de um único órgão capaz de servir de refe-

rência, quanto ao cumprimento e respeito 
das normas mais elementares do jornalismo 
e da democracia. 
Ir mais longe, apontando factos, seria ofensi-
vo, pelo que opto por sugerir-lhe uma visita 
à linha editorial, discriminatória, agitadora e 
promotora de sublevações sociais, dos ór-
gãos de comunicação social públicos…
Por esta razão, discutiremos, naturalmente, 
como poderemos coabitar, durante o seu 
consulado, de forma civilizada e responsá-
vel, em nome do respeito pelas normas de-
mocráticas de uma sã convivência. 
Poderemos discordar em muitos pontos, 
mas sempre surgirão convergências deter-
minantes quanto à Liberdade de Imprensa, 
daí que privilegiarei uma discussão humilde, 
sobre a eficácia desta, num país que textuali-
za na Constituição ser um Estado Democrá-
tico e de Direito. E, em adiantado apresen-
tarei provas práticas sobre o contributo do 
F8 e dos órgãos públicos na consolidação de 
um clima de paz e de reconciliação nacional, 
bem como as acções veladas de discrimina-
ção, ofensas, incitação à violência e desres-
peito a todos os que pensem diferente. Feliz-
mente neste aspecto está tudo simplificado…               
Caro Ministro, 
Vou terminar dizendo-lhe que a ideia des-
ta minha carta pública, para um encontro 
privado, deriva da ideia do diálogo ser uma 
base para dirimir divergências, para além de 
sensibilizá-lo a repensar a sua opinião, numa 
fase em que o país não carece de atitudes 
musculadas e ameaçadoras de extinção, 
mas de pedagogia de acção, capaz de revo-
lucionar a podridão que grassa no seio de 
uma classe, cujo papel é importante para a 
construção de um verdadeiro Estado Demo-
crático e de Direito. 
Daí que lhe deixo para reflexão, caso decida, 
com a legitimidade que lhe assiste, rejeitar 
o nosso pedido, um trecho de Suffit Kitab 
Akenat: 
“Não queiras a fome
A rondar a liberdade
Pois podes matá-la”

Luanda, 19 de Maio de 2013

Atentamente
O Chefe Indígena 
William Tonet

F

CARTA ABERTA
AO MINISTRO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL



 líder da UNI-
TA, Isaías Sa-
makuva, afir-
ma que “não 
há liberdade 
de expressão 

nem liberdade de impren-
sa em Angola”. Por uma 
questão de coerência, cer-
tamente que o regime vai 
acusar o maior partido da 
Oposição de apelar à de-
sordem pública e mesmo 
à sublevação, avançando 
talvez com a sua suspen-
são, se possível definitiva.
Em declarações à Lusa, o 
líder da UNITA afirmou 
que “os jornalistas têm 
sido permanentemente 
perseguidos e outros mor-
reram mesmo no quadro 
dessas perseguições”.
Recorde-se que o Gover-
no acusou-nos (F8), tal 
como à Rádio Despertar, 
de veicularmos “ofensas 
e calúnias contra institui-
ções do Estado e titulares 
de órgãos de soberania” e 
de apelarmos à “desordem 
pública”.
Num comunicado, do qual 
não foi dado conhecimen-
to aos visados, o Minis-
tério da Comunicação 
Social instou o Folha 8 e a 
Despertar a mudarem de 
“conduta”, avisando que, 
caso contrário, poderá 
adoptar medidas adminis-
trativas e judiciais, incluin-
do a “suspensão temporá-
ria das emissões da Rádio 
Despertar” e a aplicação 
de uma sanção idêntica ao 
nosso jornal.
Para Isaías Samakuva, o 
que o regime “fez agora 
com essas ameaças reflec-
te apenas a sua natureza”, 
porque “o Governo ou 
aqueles que representam 
o Governo não conse-
guem ouvir vozes contrá-
rias ao que proclamam”.
No entanto, o dirigente 
partidário disse acreditar 
que “Angola está a mudar” 
e que “o povo angolano 
não vai permitir que esta 
ameaça seja concretizada”.
“Nós constatámos que o 
que a comunidade inter-
nacional sabe da realida-

de de Angola é através da 
propaganda”, mas “não 
sabe o sofrimento do 
povo”, porque “os media 
públicos estão completa-
mente controlados pelo 
Governo”, afirmou o diri-
gente da UNITA, acres-
centando que “o que o 
Governo procura é silen-
ciar as forças democrá-
ticas que se batem pelas 
liberdades individuais”.
Quem quiser saber qual 
é o modelo de Imprensa 
que o regime quer para 
Angola deve, clara e ine-
quivocamente, olhar para 
o “Jornal de Angola” (JA). 
Todos os dias o JA apre-
senta textos dignos do 
Prémio Pulitzer, sobretu-
do por neles se ficar a sa-
ber o que é a democracia 
e o jornalismo segundo o 
MPLA.
Diz o JA que, por exem-
plo, os órgãos de informa-
ção privados nada mais 
são do que um “Cavalo 
de Troia que vomitava do 
seu seio a subversão dos 
mais elementares valores 
que regem o jornalismo.”
Como confirma o Minis-
tério da Comunicação 
Social (MCS), parece que 
é esse mesmo o entendi-
mento oficial que, mais 
uma vez, mostra ao mun-
do que tal como José Edu-
ardo dos Santos está para 
os angolanos (e não só) 
como Deus está para os 
cristãos, e que o JA está 

para o jornalismo como o 
MPLA está para Eduardo 
dos Santos. Ou seja, um 
único jornal – propriedade 
do Estado – seria mais do 
que suficiente.
Com o beneplácito do 
MCS, que certamente não 
viola as regras do próprio 
Governo, o JA escreve 
que em Angola “a liberda-
de de imprensa convive 
com abusos repugnantes e 
os novos jornais até come-
çaram a servir para crimes 
de chantagem e extorsão”, 
para além de que ”quase 
sempre são palcos de in-
trigas, veículos de ataques 
pessoais, mananciais de 
insultos, calúnias e difa-
mações.”
Espera-se, portanto, que 
o regime meta na linha 
todos aqueles que não afi-
nam pelo diapasão do JA, 
dando cobertura às teses 
de que, afinal, num regime 
de partido único (na práti-
ca é mesmo assim) todos 
têm liberdade para pensar 
como pensam os donos 
dos escravos.
O interesse público, a opi-
nião pública, a livre esco-
lha, a liberdade, são ma-
térias que não se aplicam 
em Angola, desde logo 
porque são manias e recal-
camentos coloniais dos re-
gimes democráticos e dos 
Estados de Direito.
Finalmente, o Ministério 
da Comunicação Social 
deu ouvidos aos donos 

da verdade que dirigem, 
por delegação, o JA, não 
se preocupando – e bem 
– em saber se na circuns-
tância alguns deles têm de 
se descalçar para contar 
até doze. O importante é 
mesmo educar o povo no 
sentido de pensar sem-
pre com a barriga (vazia), 
dando-lhe o sublime direi-
to de utilizar a cabeça para 
dizer amém.
Estamos, por estanho que 
possa parecer, de acor-
do com o JA quando nos 
acusa de todos os males, 
metendo-nos no saco dos 
criminosos comuns. Aliás, 
só criminosos como nós 
poderiam não deixar es-
quecer os crimes do 27 de 
Maio de 1977, uma purga 
que – segundo os crimi-
nosos do Folha 8 – sacrifi-
cou milhares de angolanos 
mas que, na verdade e cer-
tamente segundo a análi-
se do JA, nem sequer terá 
existido.
Diz o JA, inspirando de-
finitivamente um Minis-
tério da Comunicação 
Social que confunde a 
obra-prima do Mestre 
com a prima do mestre 
de obras, que “o Presiden-
te da República é o alvo 
privilegiado dos jornais 
privados. Há entre eles 
uma competição estranha 
que consiste em ver qual 
deles fere mais a honra e 
o bom-nome de José Edu-
ardo dos Santos. O mais 
alto magistrado da Nação 
é tratado como um pária 
ante a indiferença dos ór-
gãos de Justiça, das orga-
nizações dos jornalistas, 
das associações patronais 
e, pasme-se, do Conselho 
Nacional da Comunicação 
Social.”
Assim sendo (e quando 
essa bíblia do jornalis-
mo o diz, todo o mundo 
– começando em Pyon-
gyang e terminando em 
Naypyidaw - se rende), 
urge pôr na prática o que 
vai na alma de alguns dos 
mentores do regime, até 
porque as purgas do tipo 
27 de Maio podem ser 
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em tudo, se-
gundo é pú-
blico, vai bem 
no Serviço 
Nacional das 
Alfândegas 

(SNA), cujo lema é Inte-
gridade, Responsabilidade 
e Transparência. Sucessi-
vos avisos chegavam ao 
ex- ministro das Finanças, 
Carlos Lopes, mas ainda 
não se vislumbram resul-
tados.
Se no aspecto de maximi-
zar a arrecadação de re-
ceitas mediante a aplica-
ção de sistemas eficientes, 
sustentáveis e transparen-
tes tudo parece estar bem, 
já no que concerne ao 
investimento no pessoal, 
para – como diz o próprio 
SNA – “criar uma força de 
trabalho competente, ho-
nesta e reconhecida como 
modelo de boa gestão nos 
serviços públicos”, há ra-
zões de queixa.
Embora o director nacio-
nal, Sílvio Franco Burity, 
afirme que o SNA “está 
aberto para receber suges-
tões, críticas e até mesmo 
denúncias que nos ajudem 
a melhorar os nossos ser-
viços”, a verdade é que há 
funcionários que preferi-
ram antes expor as suas 
queixas ao ex-ministro 
Carlos Lopes.
“Nas Alfandegas de Ango-
la há funcionários que são 
perseguidos sem tréguas. 
Uns são mandados para os 
confins, outros são man-
dados para os aeroportos 
para serem humilhados e 
colocados na verificação 
de malas e transportes das 
mesmas. Há casos em que 
um técnico superior fica a 
revistar malas e nos gabi-
netes ficam os protegidos 
que não são formados e 
nada  entendem da maté-
ria”, conta um deles, expli-
cando que isso atinge “os 
que têm ideias contrárias 
e que não são amigos dos 
chefes e principalmente 

se não forem os Van Dú-
nem, os Vieira Dias, Bu-
rity, Vitorianos (família 
presidencial), familiares 
de generais ou ministros”,
Em matéria de integrida-
de, um dos lemas do SNA, 
alguns  funcionários dizem 
que se o director nacional, 
Sílvio Franco Burity, “fos-
se íntegro não colocaria a 
sua nova namorada, Ana 
Carina dos Santos Gaspar, 
e o seu irmão nas alfân-
degas sem que houvesse 
concurso publico”.
Acrescentam que se hou-

vesse integridade, o direc-
tor nacional “expulsava 
também da mesma for-
ma que fez recentemente 
com alguns funcionários, 
o seu chefe de Departa-
mento de Informática, 
Heitor Miguel, quando o 
mesmo apresentou como 
formação académica a 
licenciatura em Tecno-
logias de Informação, o 
que foi rejeitado pelo Tri-
bunal de Contas embora 
sem consequências pois o 
mesmo mantém a mesma 
categoria”.

De igual forma, como 
tornaram público através 
de uma carta dirigida ao 
ministro das Finanças, os 
funcionários pretendem 
saber como “ficou o caso 
do ex-chefe do Conten-
cioso Aduaneiro e depois 
director Regional do Na-
mibe, António Assun-
ção, que desviou muitos 
milhões de dólares dos 
cofres do Estado e que 
afirmou que Sílvio Fran-
co Burity sabia do caso 
e também recebia parte 
desses valores”. 

N

DOIS TEXTOS, DOIS JORNALISTAS, SOBRE UMA MESMA REALIDADE

ALGO VAI (MUITO) MAL NO SERVIÇO 
NACIONAL DAS ALFÂNDEGAS

sempre concretizadas em 
qualquer mês, dia e hora.
Para grandes males, gran-
des remédios, dirão os 
estrategas do regime, im-
buídos do melhor espírito 
democrático e convictos 
da sua imaculada, impo-
luta e honorável imagem, 
equacionando a possibi-
lidade de cortarem o mal 
pela raiz, sempre – como 
dizia António de Oliveira 
Salazar – a bem da Nação.
A maior parte (bem, qua-
se todos) dos meios de 
comunicação social que 
nasceram independentes, 
e assumiram o crime de 
quererem ser livres, ren-
deu-se e está hoje a comer 
na manjedoura do Estado. 
Os outros, os tais perigo-
sos delinquentes, crimino-
sos de alto coturno, conti-
nuam a resistir e por isso 
devem ser silenciados.
Por alguma razão, por 
exemplo, muitas armas 
usam silenciadores…
Acresce, e é de crer que 
esta seja matéria de facto 
carreada para a acusação 
- até agora abstracta – do 
Ministério da Comuni-
cação Social, que uma 
democracia reconhecida-
mente evoluída como é a 
nossa não pode nem deve 
tolerar no seu seio jornais 
que, segundo o JA, “se en-
carregam de fazer alastrar 
a mancha da calúnia e do 
insulto”. 
O que nos vai valendo, 
pelo menos de acordo 
com notícias que chegam 
da Coreia do Norte e de 
Myanmar, é o facto de An-
gola ter um paradigma de 
nobreza e altruísmo, ver-
dadeira catedral do jorna-
lismo, que dá pelo nome 
de Jornal de Angola.
E, aproveitando o balanço, 
para além de exterminar o 
Folha 8 a Rádio Despertar, 
seria aconselhável ilegali-
zar os principais partidos 
da Oposição. 
Na verdade, como demo-
cracia exemplar que so-
mos, como Estado de Di-
reito de méritos firmados, 
só necessitamos de dois 
baluartes perenes. De um 
partido que represente to-
dos os angolanos e de um 
jornal que ajude a educar 
a classe operária. E isso já 
temos. É o MPLA e o Jor-
nal de Angola. Portanto…

TEXTO DE OSWALDO CATENGUE
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Os queixosos dizem, inclu-
sive, que António Assun-
ção “conseguiu com esse 
dinheiro comprar quatro 
fazendas em Calulo, um 
iate, vários jeeps, uma 
mansão no Namibe e ou-
tras em Talatona”. 
Na missiva em questão, 
pergunta-se porque razão 
“foi envenenado o ex-
-chefe do Departamento 
de Fiscalização Aduanei-
ra (DFA), porque o ma-
taram”,  acrescentando 
que “apenas se sabe que o 
mesmo descobrira essas 
“maracutaias” no seio do 
Serviço Nacional das Al-
fandegas”.
Quanto à responsabilida-
de, dizem que Sílvio Fran-
co Burity se separou da 
mulher porque esta “não 
aceitava os seus sucessi-
vos envolvimentos com 
as subordinadas”, explici-
tando que “ele valia-se do 
seu cargo, pelo que se elas 
não aceitassem eram logo 
transferidas para os con-
fins ou para áreas de risco, 
podendo mesmo ser ex-
pulsas através de um pro-
cesso disciplinar forjado, 
cuja sentença é ditada por 
ele próprio”.
Quanto à transparência, 
outro dos pilares do SNA, 
perguntam: “Como pode 
uma instituição ter como 
lema a transparência quan-
do todos os dias vemos 
pessoas novas a entrarem 
sem que haja concursos 
públicos? De onde saíram, 
quem são essa pessoas que 
mal entram são logo efec-
tivos, chefes de secções, 
supervisores e já entram a 
mandar?”
Nesse contexto, sugerem 
ao ministro que “pergun-
te a Sílvio Franco Burity 
quantas pessoas entraram 
pela mão de Teresa Gore-
th – chefe do Departamen-
to dos Recursos Huma-
nos”, dizendo mesmo que 
“o seu próprio marido en-
trou pela porta do cavalo”.
“Transparência como, se 
quando a receita baixa, bai-
xam também os subsídios 
e quando sobe os mesmo 
se mantêm? Para onde vai 
a outra parte do dinheiro? 
Transparência como, se 
pessoas são expulsam ale-
gando corrupção e os ver-
dadeiros corruptos estão 
lá dentro, vendem de for-

ma camuflada mercado-
rias para as suas próprias 
empresas, alegando terem 
ultrapassado os 60 dias, 
carros novos vendidos a 
pessoas amigas e familia-
res a preço de banana”, 
interrogam e afirmam os 
autores da denúncia públi-
ca endereçada ao ministro 
das Finanças.
Contam, aliás, “que o ano 

passado foram vendidas 
viaturas novas de impor-
tadores a 49 mil kzs e um 
dos compradores de duas 
viaturas foi o jornalista 
João Ligio... levando um 
Hyundai I20, Kia Cruze e 
uma carrinha Tundra, tudo 
isso a 149 mil kwanzas”.
Relatam ainda o caso de 
Heliandra da Silva, que “fi-
cou fora do país por quase 

5 anos, mas ganhava salá-
rio e recebia todos os sub-
sídios e findo esse tempo 
voltou e foi novamente en-
quadrada e para camuflar 
foi enviada pra Cabinda 
e agora que já vendaram 
os nossos olhos ela está 
novamente na Delegação 
do Terminal de Carga, de 
onde deveria ser demitida 
por abandono do posto de 

trabalho.”
Sugerem os funcionários 
que a Inspecção-Geral do 
Trabalho, ou MAPESS, 
deviam fazer uma audi-
toria para ver o abuso de 
poder de Sílvio Franco 
Burity e fazer um rela-
tório para conhecimento 
do ministro da tutela e 
do Presidente da Repú-
blica”.
Por último, perguntam ao 
ministro Carlos Lopes se 
“acha justo um angolano 
que passou quatro anos 
ou mais na cadeira de 
uma Universidade e mui-
tos com mestrados feitos, 
ficarem nos aeroportos a 
abrirem malas, nas fron-
teiras a revistarem cami-
ões de mercadorias, ou 
nos confins a contempla-
rem a paisagem por falta 
de trabalho, enquanto 
nos Serviço Nacional das 
Alfândegas os não forma-
dos ficam em gabinetes 
e são colocados em áre-
as chaves (contenciosos 
aduaneiros onde está a 
irmã do director nacio-
nal, Andrea Burity)”.
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TRABALHADORES DENUNCIAM

SÍLVIO, “PROMOVIDO”, DEPOIS 
DE TER ROUBADO MILHÕES

omos apanha-
dos de surpre-
sa no passado 
dia 21.05 à noite 
quando ficámos 
a saber, sem 

outros pormenores, que o 
Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, 
enquanto titular do poder 
executivo, tinha exone-
rado o Director Geral das 
Alfândegas, Sílvio Burity, 
e, no seu lugar, nomea-
do Valentim Manuel, um 
quadro antigo da institui-
ção que nos últimos anos 
se encontrava em funções 
de responsabilidade no 
PERT.
Burity é um personagem 
“especial”. Por tudo o que 
fez e da maneira como o 
fez, pode orgulhar-se de 
ser uma espécie de angola-
no do 3º tipo. Praticamen-
te invisível quanto às suas 
intenções, andou pelas Al-
fândegas uma data de anos 
e é acusado, por muitos 
trabalhadores de ter ganho 
uma fortuna que se deve 
avaliar em centenas de mi-
lhões de dólares. 
Não satisfeito com tudo o 
que, alienadamente, dizem 
ter açambarcado, recente-
mente meteu-se num ne-
gócio de fundação de um 
laboratório de pesquisas 
de bens alimentares que, 
de imediato, provavel-
mente por sua iniciativa, 
começou a fazer dinheiro 
ao desbarato por conta de 
importadores que chega-
ram a pagar mais de 4 mil 
dólares por uma análise de 
caixas de tomates!...
Assim, quando ouvimos a 
nova da sua exoneração, a 
primeira ideia que nos sal-
tou à mente foi de alegria, 
ao que se seguiu a questão 
de saber se essa abrupta 
saída tinha, ou não tinha, 
algo a ver com a entrada 
em funções do novo mi-
nistro das Finanças; pen-
sámos também que não 

deviam estar ausentes das 
razões que o levaram a 
sair pela porta do cavalo, 
os exageros cometidos 
pela Bromangol, empresa 
onde Burity se teria meti-
do como raposa num ga-
linheiro, e começou a ser 
conhecida por efectuar 
facturações de milhares de 
dólares para analisar a pu-
reza dos tomates, facécia 
de mau gosto desse redu-
to económico do MPLA. 
Pensámos mal, errámos 
redondamente!
Com efeito, isso de sair 
ou não sair pela porta das 
vergonhas, atinam os seus 
críticos, no fundo pouco 
pesava na consciência des-
se homem e, no cômputo 
final, nos astronómicos 
roubos que terá cometido 
nos cofres do Estado. 
Burity foi modesto, não 
abusou, cobrou umas cen-
tenas em comparação com 
os biliões de Gaydamak e 
Falcone e, para isso, bas-
taram-lhe alguns anos na 
direcção das Alfândegas 
de Angola, em exímios 
exercícios na corda bamba 
da lei, para sair agora de 

lá completamente empan-
turrado com dinheiro, as-
seguram, os trabalhadores. 
Com um bocado de sorte, 
passado o vento da mu-
dança, com certeza que o 
veremos a cair de baixo 
para cima, com todas as 
honras, e quase de certeza 
com um tacho novinho em 
folha!
Erro atrás de erro, pura ilu-
são da parte dos legalistas, 
que acreditam estarmos 
diante de um Estado de Di-
reito, na medida em que só 
neste último ponto é que 
acertámos. 
Burity não saiu nada pela 
porta do cavalo, mas sim, 
pela porta grande e com 
todas as honras: foi exo-
nerado, é verdade, e pela 
mesma ocasião nomea-
do pelo PR para ocupar o 
prestigioso cargo de Di-
rector Nacional do Patri-
mónio de Estado do Minis-
tério das Finanças…E para 
cúmulo, aí sim, das muitas 
vergonhas deste regime 
de Angola, roubar parece 
mesmo ser um dever re-
volucionário merecedor 
de promoção.

  
O LEGADO 
CURRICULAR 
DE SÍLVIO BURITY   

Conhecido pelos seus 
detractores como preda-
dor de eleição do sistema 
JES/MPLA, Sílvio Burity, 
foi variadíssimas vezes 
denunciado por pessoas 
de diferentes quadrantes 
como protagonista de ac-
tos e tomadas de atitude 
imorais, ilegais, e por de-
mais incompatíveis com 
as suas funções e respon-
sabilidades.
O F8 teve a oportunidade 
de confirmar algumas des-
sas denúncias e, por sua 
vez, cumpriu a sua missão 
de revelar aos angolanos o 
que se estava a passar na 
Alfândega e até que ponto, 
nessa instituição de Esta-
do, entre as mais impor-
tantes do país, reinavam as 
práticas do desvio de fun-
dos, de corrupção activa e 
passiva e peculato.
Nessa altura, o director 
do F8 foi levado à barra 
do tribunal, foi julgado e 
condenado a pagar uma 

indemnização de USD 
100 mil dólares, solicitada, 
entre outras pessoas, por 
Sílvio Burity, alegando não 
serem verdadeiras as de-
núncias. 
Claro está que a sentença 
teria sido encomendada 
e pronunciada em favor 
dos interesses superiores 
de um partido pelo juiz 
Manuel da Silva, que, sem 
a mais pequena réstia de 
vergonha concedeu uma 
sentença de adesão, mes-
mo tendo tudo ficado pro-
vado.
Quanto aos denunciados 
desmandos de Sílvio Bu-
rity, a pressão não data de 
ontem, já tinha começado 
a aumentar desde há mui-
to tempo e transbordou 
definitivamente com a 
intervenção pungente da 
sua própria esposa, que 
revelou a dada altura até 
que ponto esse dirigente 
podia ir na perfídia para 
levar avante os seus inten-
tos. Recentemente a sua 
situação agravou-se quan-
do uma carta de queixa 
foi enviada ao ex-ministro 
das Finanças por quadros 
superiores das Alfândegas 
perfeitamente identifica-
dos.
Na missiva podemos ler 
um apanhado de todas 
as denúncias feitas antes, 
trata-se, portanto, de uma 
confirmação do que já se 
sabia, mas às quais acres-
ce uma clarificação dos 
métodos empregues pelo 
ex-chefe da Alfândega, 
segundo a qual  «(…) nas 
Alfandegas de Angola há 
funcionários que são per-
seguidos sem tréguas, uns 
são mandados para os con-
fins, outros são mandados 
para os aeroportos para 
serem humilhados e são 
colocados na verificação 
de malas e transportes das 
mesmas (o técnico supe-
rior, fica a revistar malas 
e nos gabinetes ficam os 

F
TEXTO DE SILVIO VAN-DÚNEM E ARLINDO SANTANA
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filhinhos que não são for-
mados e muito menos en-
tendem da matéria), tudo 
porque têm ideias con-
trárias e/ou se não forem 
amigos dos chefes e prin-
cipalmente se não forem 
os Van Dúnem, os Vieira 
Dias, Burity, Vitorianos 
(família Presidencial), fa-
mílias de generais ou mi-
nistros, amigos do sr. Dr. 
BURITY»
À parte esta original técni-
ca de separar para reinar, 
associada à clássica estra-
tégia de dividir, que, em 
conjunto, tinham vindo a 
alimentar um ambiente 
detestável, Burity não se 
coagia de fazer do pecu-
lato uma regra à qual ele 
muitas vezes recorria em 
alternância com múltiplas 
decisões arbitrárias que a 
nossa fonte revelou.
Assim, Burity colocou a 
sua nova namorada Ana 
Carina dos Santos Gaspar 
e seu irmão nas Alfân-
degas sem que houvesse 
concurso público, muitos 
membros da sua família 
foram colocados nos seus 
serviços sem concurso, 
enquanto, por outro lado, 
ele podia muito bem fe-
char os olhos a irregulari-
dades documentais, como 
foi o caso com o seu chefe 
de Departamento de In-
formática, Heitor Miguel, 
quando o mesmo apresen-
tou documentação de grau 
académico duvidoso (Li-
cenciado em Tecnologias 
de Informação) e, por fim, 
rejeitado pelo Tribunal de 
Contas, o que não impediu 
que o mesmo se mantives-
se e mantenha na catego-
ria que ostenta até hoje. 
Isto sem esquecer as falca-
truas do Director Regional 
do Namibe, o Dr. António, 
que desviou milhões de 
dólares dos cofres do Es-
tado e afirmava que o Dr. 
Burity sabia e também re-
cebia parte desses valores.
 A esse respeito, os de-
nunciantes recordam um 
“caso” que nunca chegou 
a ser desvendado e que 
tinha por origem as de-
monstrações de riqueza 
patenteadas pelo Dr. An-
tónio, sem a mais pequena 
inquietação no que toca a 
eventuais investigações 
do fisco. O homem tinha e 
gostava de mostrar que ti-

nha 4 fazendas em Calulo, 
um Iate, vários Jeeps, man-
são no Namibe e outras 
mansões em Talatona. A 
páginas tantas, no entanto, 
a situação teria azedado e, 
estupidamente, não é que 
foi envenenado o então 
chefe do Departamento 
de Fiscalização Aduaneira 
(DFA)?
Porque o mataram? O que 
apenas sabemos é que o 
mesmo descobrira essas 
“maracutaias” no seio do 
Serviço Nacional das Al-
fandegas. Isso é sabido. O 
resto é que não. Morreu de 
maconha e tudo foi abafa-
do.

VIDA FAMILIAR 
E TRANSPARÊNCIA

No que toca à vida familiar 
de Sílvio Burity não nos 
cabe a nós estar aqui a fa-
zer um inventário das suas 
tropelias. 
O pior é que a sua alegada 
falta de respeito dentro da 
sua própria família se re-
percutia sobre o serviço, 
dizem os denunciantes, 
na medida em que ele 
procedia a transferências 
propositadas, fazendo com 
que muitos funcionários 
fossem obrigados a se 
amigar com mulheres de 
fora e a favor da ausência 
dos seus respectivos lares 
constituir várias famílias 
pelos lugares recônditos 
onde eram enviados para 
trabalhar.

Quantos casais não se se-
param ou se traíram por 
causa do homem que foi 
enviado para trabalhar no 
Katwitwi, Calai, Bwabwa-
ta, (Fronteira do Kuando 
Kubando com a República 
da Namíbia) etc. E a mu-
lher a viver em Luanda? 
Ou no Massabi, Noque, 
Ruacana, Luvo, Calueque, 
Mucusso, Yema etc, etc..? 
No que toca à transparên-
cia da gestão de Sílvio Bu-
rity, entra-se de rompante 
num túnel grande, para 
não dizer de total opacida-
de. Há pessoas que saem 
e entram, umas que vão, 
outras que vêm…e de onde 
vêm? Quem são essas pes-

soas que mal entram são 
logo efectivos, chefes de 
secção, supervisores e já 
entram a mandar?
A Dra. Teresa Goreth – 
Chefe do Departamento 
dos Recursos Humanos, 
que podia dar informa-
ções, não dá. Entrou com 
o seu esposo pela porta 
do cavalo, é uma esfinge 
angolana, muito mais taci-
turna do que a do Egipto, 
essa pelo menos parece 
estar a sorrir! Transparên-
cia?  Como assim, se agora 
a instituição é das famílias 
dos chefes que lá mandam? 
Transparência como?... Se 
quando a receita baixa, bai-
xam também os subsídios 
e quando sobe os mesmo 
mantém-se? Onde vai a 
outra parte do dinheiro? 
(claro no bolso dos Chefes 
amigos do Dr. Burity, es-
clarece a nossa fonte.
-A transparência com Bu-
rity era é impossível. Co-
meçava tudo pela expul-
são de pessoas, alegando 
corrupção, com os verda-
deiros corruptos a olhar, 
lá de dentro, a rir a ficarem 
nos seus postos, e os de-
nunciantes a explicarem: 
«Vendem de forma ca-
muflada mercadorias para 
as suas próprias empresas 
alegando terem ultrapas-
sado os 60 dias, carros no-
vos foram vendidos a pes-
soas amigas e familiares a 
preço de Banana…Imagi-
ne-se, que o ano passado 
foram vendidas viaturas 

novas de importadores a 
49 mil kzs e um dos com-
pradores de duas viaturas 
foi o jornalista João Lígio... 
levando um Hyundai I20, 1, 
Kia Cruze e uma carrinha 
Tundra, tudo isso a 149 
mil kzs (cento e quarenta 
e nove mil Kwanzas) que 
não se confunda com dóla-
res americanos porque foi 
mesmo em KWANZAS. 
A transparência como? 
Se quase todos os funcio-
nários são descontados e 
lhes são movidos proces-
sos disciplinares cheios de 
lacunas e erros gritantes, 
a sua SOBRINHA Helian-
dra da Silva, ficou fora do 
País por quase 5 anos, mas 
ganhava salário e recebia 
todos os subsídios e findo 
esse tempo voltou e foi 
novamente enquadrada e 
para camuflar foi enviada 
pra Cabinda e agora que já 
vendaram os nossos olhos 
ela está novamente na De-
legação do Terminal de 
Carga, onde ela deveria ser 
demitida por abandono do 
posto de trabalho!
Era demais tanto sofrer, 
mas Burity era intocável, 
no fundo não passava de 
um PERSEGUIDOR de 
funcionários e PAPA fun-
cionárias.»
Pois é, estamos em Angola 
e esse alegado arrogante 
que punha licenciados e 
mestrados a labutar nos 
aeroportos a abrir malas 
nas fronteiras, a revistar 
camiões de mercadorias 
nos confins, a contemplar 
a paisagem por falta de 
trabalho, enquanto no Ser-
viço Nacional das Alfânde-
ga de Angola, em Luanda, 
os não formados tinham 
os seus gabinetes e eram 
colocados em áreas-chave 
(contenciosos aduaneiros 
onde, entre amigos e com-
padres está a irmã do Dr. 
Burity, Andrea Burity).
Pois é, diante de todas es-
tas denúncias comprova-
das, por gente de dentro, 
esse “exonerado” foi, pelo 
mau desempenho, pro-
movido em grande pelo 
presidente José Eduardo 
dos Santos, para o cargo 
de Director Nacional do 
Património de Estado do 
Ministério das Finanças.
O MPLA e JES não estão 
de parabéns e Angola tam-
bém não!

SENHORES FAÇAM JUSTIÇA 

Ex.mo Sr. Ministro, 
como pode um país como Angola que precisa de quadros para se desenvolver, na 
Instituição que vossa “Ex.cia dirige”, os quadros não dão o contributo que deveriam 
dar? (…) Só num país como Angola e uma Instituição a que vossa “Ex.cia dirige” 
acontecem coisas desta natureza, sem responsabilidade e transparência. É tempo 
de dar um basta a este desperdício de quadros que o País tanto precisa. Não pode o 
Sr. Dr. Franco Sílvio BURITY, aniquilar tantos quadros como foi feito no 27 de Maio 
de 1977…. 
É tempo deste cidadão ir embora, mesmo sabendo nós que o mesmo é facilitador 
de negócios escuros que entram e saem do País (entrada de Drogas e mercadorias, 
Saída de Capitais de forma clandestina). O país precisa de quadros capazes de levar 
o país a bom porto e não dizimá-los e/ou reduzi-los a pó.
OBS: Ele assumiu publicamente que ganha 200.000 USD mensalmente onde sai esse 
dinheiro todo? Quem lho dá? 
É lícito? Quanto ganha Vossa Excia. se o vosso subordinado assumiu perante o juiz 
que ganha 200.000.00 (DUZENTOS MIL DOLARES AMERICANOS)?
Sem outro assunto de momento, acredito que outros seguirão este exemplo e de-
nunciarão o que vem escrito aqui e outros ponto que não focamos. 
Cordiais Saudações

Os funcionários das Alfândegas de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste, 
“etu mudietu”
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OBIANG TEM O APOIO DO IRMÃO DOS SANTOS
 Guiné Equa-
torial conta 
com o deci-
sivo apoio 
de Angola 
para a sua 
a d m i s s ã o 

como membro da Comu-
nidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP), 
o que deverá acontecer 
na cimeira agendada para 
2014 em Díli, Timor-Leste.
Segundo o Presidente 
Teodoro Obiang, tão de-
mocrata quanto o seu ho-
mólogo angolano, “o meu 
irmão (José Eduardo dos 
Santos) assegurou que vai 
apoiar a entrada da Guiné 
Equatorial na próxima ci-
meira”.
No encontro privado entre 
os dois presidentes, que 
durou mais de uma hora, 
foram analisadas questões 
ligadas à cooperação bi-
lateral e também a actual 
situação na Comissão do 
Golfo da Guiné. 
Recorde-se que o secre-
tário executivo da CPLP, 
Murade Murargy, já afir-
mara que “não existe ra-
zão” para a Guiné Equa-
torial ficar à margem da 
organização”, explicando 
que “a Comunidade não é 
uma organização fechada, 
é uma comunidade aberta 
e vamos trabalhando com 
eles e com todos os can-
didatos que também quei-
ram entrar”.
A Guiné Equatorial, país 
liderado por Teodoro 
Obiang desde 1979 é con-
siderado um dos regimes 
mais fechados do mundo 
por organizações de di-
reitos humanos. Será com 
certeza essa uma das ca-
racterísticas basilares para 
integrar a CPLP.
Obiang, reconheça-se, não 
é pobre nem mal agra-
decido. Certamente que 
irá compensar os seus 
apoiantes, admitindo-se 
que às novas avenidas do 
país possam ser dados os 
nomes de Aníbal Cavaco 
Silva e José Eduardo dos 
Santos, entre outros.
Numa vã tentativa de cre-
dibilizar o impossível, a 
própria CPLP tem avan-
çado com a tese de que a 

“Guiné-Equatorial já está 
cumprindo com a aprova-
ção da língua portuguesa, 
como língua oficial, para 
além de estar a abrir-se à 
democracia e ao respeito 
pelos direitos humanos”.
Agora, com a concordân-
cia de Eduardo dos Santos 
e com o agachamento dos 
restantes países, a Gui-
né Equatorial vai estar na 
CPLP com armas e baga-
gens.
É evidente que a entrada 
da Guiné Equatorial na 
CPLP não vai mudar em 
nada o regime de Teodoro 
Obiang que, como sempre 
tem feito, vai continuar a 
violar os direitos huma-
nos, a torturar e a prender 
os que (onde será que já 
vimos a mesma coisa?) ou-
sem pensar de forma dife-
rente.
Mudanças houve por parte 
dos que antes se opunham 
à entrada da Guiné Equa-
torial. Para isso contribuiu 
o respeito pelos altos valo-
res humanos… do tipo dó-
lares, petróleo, negócios. 
De facto, a adesão à CPLP 
não surpreende. Obiang 
sabe, não lhe faltam – aliás 
– exemplos, que o dinheiro 
pode comprar tudo o que 

ele quiser. E é isso que tem 
feito.
A Guiné Equatorial faz 
parte do pior de África e 
está bem acompanhada. 
Mas isso não interessa. E 
não interessa porque os 
negócios fazem-se com 
os poucos que têm mui-
tos milhões e não com os 
milhões que têm pouco ou 
nada.
Reconheça-se, contu-
do, que tomando como 
exemplo Angola, a Guiné 
Equatorial preenche todas 
as regras para integrar a 
CPLP. Ou seja, não sabe o 
que é democracia mas, por 
outro lado, tem fartura de 
petróleo, o que é condição 
“sine qua non” para com-
prar o que bem entender.
Obiang, que a revista nor-
te-americana “Forbes” já 
apresentou como o oitavo 
governante mais rico do 
mundo, e que depositou 
centenas de milhões de 
dólares no Riggs Bank, dos 
EUA, tem sido acusado (tal 
como o seu homólogo an-
golano, agora tratado por 
irmão) de manipular as 
eleições e de ser altamente 
corrupto, tal como o que 
se passa em Angola.
Obiang, que chegou ao po-

der em 1979, derrubando 
o tio, Francisco Macias, 
foi reeleito (isso é que é 
democracia) com 95 por 
cento dos votos oficial-
mente expressos (também 
contou, como em Angola, 
com os votos dos mortos), 
mantendo-se no poder 
graças a um forte aparelho 
repressivo.
Os vastos proventos que 
a Guiné-Equatorial recebe 
da exploração do petróleo 
e do gás natural poderiam 
dar uma vida melhor aos 
600 mil habitantes dessa 
antiga colónia espanho-
la, mas a verdade é que 
a maior parte deles vive 
abaixo da linha de pobre-
za. Em Angola são 70% os 
pobres...
A Amnistia Internacio-
nal (AI) diz que no país 
do Presidente Teodoro 
Obiang ainda se registam 
“vários casos de detenções 
e reclusões arbitrárias por 
motivos políticos”, que 
normalmente ocorrem 
“sem que a culpa dos deti-
dos seja formada e formali-
zada”, e sem que haja “um 
julgamento justo”.
 “Tais práticas não consti-
tuem apenas violação dos 
padrões internacionais de 

Direitos Humanos aplicá-
veis às regras processuais 
policiais, penais e jurisdi-
cionais, mas constituem 
também forma grave de 
restrição à liberdade de 
expressão”, afirma a AI.
As “fortes restrições à li-
berdade de expressão, as-
sociação e manifestação”, 
os “desaparecimentos 
forçados de opositores ao 
Governo”, os “desaloja-
mentos forçados” e a exis-
tência de “tortura e outros 
maus tratos perpetrados 
pelas forças policiais” são 
outras das preocupações 
expressas pela AI referen-
tes a Angola... perdão, refe-
rentes à Guiné Equatorial.
Não se tivesse a certeza 
que a AI estava a falar da 
Guiné Equatorial (formal-
mente é uma democracia 
constitucional) e, com 
extrema facilidade, todos 
pensariam que estaria a 
fazer o retrato de um qual-
quer outro reino.
Por outro lado, a AI des-
taca que “60 por cento” 
da população da Guiné 
Equatorial vive “abaixo 
do limiar da pobreza”, ou 
seja, com “menos de um 
dólar por dia”, apesar dos 
“elevados níveis de cres-
cimento económico do 
país, da elevada produção 
de petróleo e de ser um 
dos países com o rendi-
mento per capita mais 
elevado do mundo”.
Tal como o seu homólogo 
e irmão angolano, Teodo-
ro Obiang quando fala de 
princípios democráticos 
bate aos pontos, entre 
muitos outros, Jean-Bédel 
Bokassa, Idi Amin Dada, 
Mobutu Sese Seko, Ro-
bert Mugabe ou Muam-
mar Kadafi.
Lapidar é, neste contexto, 
a definição do  moçam-
bicano Tomaz Salomão, 
secretário executivo da 
SADC (Comunidade para 
o Desenvolvimento da 
África Austral): “São dita-
dores, mas pronto, paci-
ência... são as pessoas que 
estão lá. E os critérios da 
liderança da organização 
não obrigam à realização 
de eleições democráti-
cas”.

A
TEXTO DE SILVIO VAN DUNÉM
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JORNAL DE ANGOLA DESMENTE 
EDUARDO DOS SANTOS

 democracia 
é um proces-
so que ganha 
espaço em 
Angola pou-
co mais de 

20 anos depois da adesão 
voluntária a um processo 
que se consolida todos os 
dias”, escreve em editorial 
o  Jornal de Angola (JA), 
desmentido o Presidente 
José Eduardo dos Santos 
que disse a democracia lhe 
foi imposta.
Vejamos, contudo, a in-
terpretação que o JA faz 
de um processo que diz 
voluntário mas que foi, se-
gundo Eduardo dos Santos, 
imposto. “O carácter irre-
versível como decorrem 
as reformas políticas para 
consolidar a democracia 
é sinal de que o país faz a 
caminhada necessária para 
atingir a excelência. Os 
actos eleitorais e o que se 
passa em cada legislatura 
confirmam isso”, escreve 
o órgão oficial do regime.
A modéstia é, neste caso, 
louvável. Afinal o nosso 
país ainda procura consoli-
dar a democracia, visando, 
obviamente a excelência. 
Numa altura em que todos, 
sobretudo os membros do 
núcleo duro do regime, 
pensavam já ter atingido a 
excelência e ser uma refe-
rência mundial  de demo-
craticidade, aparece o jor-
nal a dizer que não é bem 
assim.
Não será esta análise do 
JA um incitamento à de-
sordem e à sublevação? 
Aguardemos, sentados, 
pelo veredicto que o Mi-
nistério da Comunicação 
Social fará sobre o assunto.
“Nunca é demais recor-
dar o momento difícil em 
que o Executivo aceitou 
o repto das reformas po-
líticas que permitiram o 
multipartidarismo. Não se 
pode exigir mais do que os 
angolanos fizeram para de-
mocratizar o país”, escreve 
- num rasgo criativo digno 
de abrir um capítulo da 
história do MPLA – o JA.

É certo que não explica 
quem foi o inimigo públi-
co que obrigou à adopção, 
embora coxa, do multipar-
tidarismo. Também não 
interessa. Esse inimigo já 
foi assassinado. Por assas-
sinar continuam, no entan-
to, aqueles que entendem 
que a democracia significa 
governo do povo. Mas es-
tão na linha de fogo. É só 
uma questão de tempo e 
de oportunidade.
Conta o JA que “há cerca 
de 20 anos, Angola era um 
país destruído pela guerra 
instigada por interesses 
alheios aos dos angolanos 
que deixou mais de meta-
de da população desloca-
da. Não se podia exigir o 
começo de um processo 
perfeito, nem sequer os 
progressos registados até 
agora. Naturalmente, ain-
da há muitos desafios a 
vencer para a consolida-
ção da democracia, mas os 
passos dados confirmam 
que se está no bom cami-
nho”.
Mais uma vez, e isto co-
meça a ser fastidioso, o 
jornal tem razão. De facto, 
a guerra era instigada por 
interesses alheios aos dos 
angolanos. Estará o JA a fa-
lar dos interesses cubanos 
e soviéticos? 
“As primeiras eleições ge-
rais, ganhas pelo MPLA, 
foram exemplares e a co-
munidade internacional 
não teve dúvidas em re-
conhecê-las como justas, 
democráticas e livres. Não 
fosse o retorno à guerra 
por responsabilidade da 
UNITA, liderada por Jonas 
Savimbi, Angola registava 
outro desenvolvimento 
em todos os campos, entre 
os quais o do próprio regi-
me democrático”, senten-
cia o Jornal de Angola.
Concordamos. As eleições 
realizadas e as que venham 
eventualmente a realizar-
-se serão sempre exempla-
res, justas, democráticas e 
livres desde que – e isso é 
condição sine qua non – o 
vencedor seja o MPLA. 

Apesar da guerra em que 
o inimigo destruiu tudo, ao 
contrário do MPLA que só 
usava armamento que ape-
nas destruía o que era ini-
migo, o “processo demo-
crático nascido em 1992” 
sobreviveu. E, mais uma 
vez, sobreviveu graças ao 
sangue, suor e lágrimas 
dos bons (os do MPLA) e 
não dos maus, esses ango-
lanos de terceira (se é que 
se podem chamar de an-
golanos) que estavam na 
UNITA.
“Os angolanos fizeram 
tudo para as instituições 
democráticas não serem 
subvertidas e a História 
comprova que essa foi a 
aposta certa que faz com 
a democracia em Ango-
la se tenha transformado 
num percurso irreversível. 

Embora tenhamos pouco 
tempo de prática demo-
crática, a experiência de-
monstra ser verdadeiro o 
compromisso e o empe-
nho dos angolanos e das 
suas instituições na sua 
conservação e reforço”, 
escreve o JA, certamente 
convicto de que – como 
até agora – só há demo-
cracia se o vencedor for 
sempre o mesmo, no caso 
o seu patrão, o MPLA.
“As exigências para o 
aperfeiçoamento da demo-
cracia devem surgir dos 
próprios angolanos que 
são quem melhor conhece 
o processo de democra-
tização do país, embora a 
cooperação e a troca de 
experiências sejam salu-
tares desde que baseadas 
em interesses e respeito 

mútuos”, diz o único jor-
nal diário do país, sem 
explicar (é claro!) o que 
acontece aos angolanos 
que querem aperfeiçoar 
a democracia de forma 
diferente da que está ins-
tituída, não na lei, mas no 
seu uso arbitrário, disfor-
me e autoritário.
E não explica porque, 
do ponto de vista oficial, 
esse aperfeiçoamento só 
se poderá fazer através 
do reforço do culto ao 
chefe, da perpetuação da 
teoria de que Angola é o 
MPLA e o MPLA é Ango-
la. Quem pensar de outra 
forma, quem entender 
que na democracia ango-
lana o povo não é quem 
mais ordena, está conde-
nado a comer farelo e le-
var porrada se refilar. 

A
TEXTO DE OSWALDO CATENGUE



xercendo um 
direito demo-
crático e uma 
prerrogativa 
natural nos 
Estados de Di-

reito, mas violando as re-
gras impostas no seu país,  
Isaías Samakuva considera 
que é “responsabilidade” 
das autoridades portugue-
sas “questionar a origem” 
do dinheiro de investimen-
tos angolanos em Portugal.
Nada de mais errado. O 
líder da UNITA esquece-
-se que Portugal nada mais 
é do que um protectorado 
do regime angolano, um 
suposto país que faz da ba-
julação ao MPLA a sua me-
lhor arma de subsistência. 
Por alguma razão, entre 
muitas outras, Angola con-
solidou em 2012 o lugar de 
quarto maior mercado das 
exportações portuguesas, 
com as vendas de bens e 
serviços de Portugal a ul-
trapassarem, pela primeira 
vez, a fasquia dos 4000 mi-
lhões de euros.
“Pelo que se conta, são 
histórias do dia-a-dia, pelo 
menos em Angola, esse 
dinheiro vem em malas, 
em aviões que aterram em 
Lisboa, e são descarrega-
das sem que ninguém diga 
alguma coisa. É verdade?... 
Não é verdade?...”, inter-
rogou-se Samakuva numa 
entrevista à SIC Notícias.
Já antes, Abel Chivuku-
vuku, líder da CASA-CE, 
dissera o mesmo ao falar 
da existência de investi-
mentos lícitos e ilícitos. 
Agora, Samakuva sugeriu 
que Portugal investigasse 
essas situações, “até para a 
credibilidade dos visados”. 
Questionado sobre a even-
tual existência de “laxis-
mo” na matéria, Samakuva 
respondeu: “Acho que sim, 
tanto da parte das autori-
dades portuguesas como 
também da comunidade 
internacional”.
“Primeiro, temos necessi-
dade de saber a verdade. 
E em segundo penso que 

é injusto que o senhor 
Presidente (Eduardo dos 
Santos) e a sua família se-
jam acusados por algo que 
talvez não tenha sido pro-
vado. Então, para o bene-
fício do próprio Presiden-
te haverá necessidade de 
fazermos esta diligência 
e chegarmos a uma con-
clusão”, disse Samakuva 
aludindo ao “facto” de a 
família do Presidente, so-
bretudo a filha Isabel dos 
Santos, ser “mencionada 
pela imprensa como ten-
do participações bastante 
importantes um pouco por 
toda a parte”.
“Não sabemos se os inves-
timentos que às vezes se 
fazem em nome de Angola 
são realmente do Estado 
ou de indivíduos que ge-
rem o Estado angolano e se 
estão a aproveitar da opor-
tunidade que têm para fa-
zer essas movimentações”, 
disse o líder da UNITA.
Também à agência Lusa, 

Samakuva  mostrou-se 
“curioso” sobre a origem 
do capital angolano utiliza-
do na aquisição recente de 
bens e serviços na econo-
mia portuguesa: “Quando 
actividades desta natureza 
se realizam num clima de 
transparência” legal “não 
há receio nenhum, mas 
quando as coisas se fazem 
como são feitas, isso é pre-
ocupante para Angola, so-
bretudo porque não sabe-
mos se essas compras são 
feitas em nome do Estado 
angolano ou em nome de 
pessoas individuais”.
Na entrevista à SIC Notí-
cias, alertou para a “tensão 
social entre o povo e o Go-
verno”, que “não consegue 
resolver problemas bási-
cos da população”. “O con-
flito social a que me refiro 
agora em Angola já não é 
UNITA contra Governo” é 
“entre a população, o povo, 
e o MPLA, entre o povo e 
o Presidente José Eduardo 

dos Santos”.
Mas será que Portugal está 
interessado em saber a 
origem do dinheiro? Não. 
Não está. A Lisboa ape-
nas importa que, no total, 
Portugal exportou cerca 
de 4300 milhões de euros 
para Angola, sendo prati-
camente 3000 milhões em 
bens, mais 1300 milhões 
em serviços. 
Despiciendo não é tam-
bém o facto de, no sentido 
inverso, se verificar um 
acentuado crescimen-
to, com Angola, que em 
2008 era o 36º fornecedor 
de bens a Portugal, subir 
30 posições, situando-se 
agora como sexto, sendo 
que o petróleo representa 
a quase totalidade das ex-
portações de Angola para 
Portugal, com 99 por cento 
do total.
Por alguma razão os mem-
bros do governo do (ain-
da) primeiro-ministro de 
Portugal, Passos Coelho, 

por cá andam com regu-
laridade. Chegam sempre 
com a mão estendida. Por-
tugal precisa, Angola tem. 
Portanto…
É certo que, a fazer fé em 
organismos internacio-
nais, Angola é um dos 
países com elevados ín-
dices de corrupção, mas 
isso não impede, nunca 
impedirá, que Portugal 
estenda a mão. E quem 
estende a mão tem de co-
mer e calar. É por isso que, 
por exemplo,  o primeiro-
-ministro português, tal 
como Presidente Cavaco 
Silva,  tenham banido da 
sua linguagem qualquer 
referência à transparência.
Numa entrevista ao órgão 
oficial do regime, o Jornal 
de Angola, Passos Coelho 
afirmou que via com “mui-
to bons olhos a participa-
ção do capital angolano 
na economia portuguesa e 
noutras privatizações que 
o Estado venha a realizar”.
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Se essa participação se faz 
com dinheiro de origem 
duvidosa, ou à custa de 
metodologias pouco trans-
parentes, não interessa. O 
importante é que se faça. 
O resto ver-se-á na altura 
em que, provavelmente 
outros, terão de fechar a 
porta portuguesa e colocar 
o letreiro: falido.
Questionado pelo jornal 
Público sobre se iria abor-
dar o tema da transparên-
cia em Angola à luz das 
mudanças internacionais, 
Passos Coelho respondeu 
através do seu gabinete: “A 
visita servirá para fazer o 
ponto de situação sobre os 
principais aspectos das re-
lações políticas e económi-
cas entre os dois países.”
Portugal, tal como a restan-
te comunidade internacio-
nal, sabe que é mais fácil, 
muito mais fácil, negociar 
com ditaduras do que com 
democracias. É mais fácil 
negociar com quem está, é 
o caso de Angola, há trinta 
e muitos anos no poder do 
que com alguém que possa 
ter de abandonar o cargo 
pela escolha do povo.
Passos Coelho está, esteve 
e continuará a estar, mais 
interessado em facturar 
sobre o facto de o “líder 
carismático” de Angola 
ser bestial, esperando que 
quando ele passar – como 
todos os ditadores – a bes-
ta, não tenha de prestar 
contas.
O petróleo, gerido pela 
empresa estatal Sonangol, 
representa 60% do Pro-
duto Interno Bruto e 98% 
do total das exportações 
angolanas. Embora tenha 
publicado as suas contas, 
a petrolífera foi acusada de 
“esconder” “milhares de 
milhões de dólares” pelas 
organizações Global Wit-
ness e Open Society Initia-
tive for Southern Africa”.
Se o petróleo é o produto 
que Portugal mais impor-
ta de Angola, país que é 
o principal destino das 
exportações portuguesas, 
extra UE, se BES, Millen-
nium bcp, Caixa Geral de 
Depósitos estão em força 
por cá, se já há em força 
capital angolano no BCP, 
BPI, Banco BIC Português, 
se o BPN já é “nosso”, por-
que carga de chuva irá o 
“africanista de Massamá” 

hostilizar o regime?
De facto, como há já alguns 
anos dizia o Rafael Mar-
ques, os portugueses só 
estão mal informados por-
que querem, ou porque têm 
interesses eventualmente 
legítimos mas pouco orto-
doxos e muito menos hu-
manitários.
Pode custar a crer, mas é 
verdade que os políticos, os 
empresários e os (supostos) 
jornalistas portugueses (há, 
é claro, excepções) fazem 
um esforço tremendo (se 
calhar bem remunerado) 
para procurar legitimar o 
que se passa de mais errado 
com as nossas autoridades, 
as tais que estão no poder 
desde 1975.
E é por tudo isto que nin-
guém ouve Cavaco Silva 
recordar que 68% da popu-
lação angolana é afectada 
pela pobreza, que a taxa de 
mortalidade infantil é a ter-
ceira mais alta do mundo, 
com 250 mortes por cada 
1.000 crianças, ou Passos 
Coelho referir que apenas 
38% da população angolana 
tem acesso a água potável e 
somente 44% dispõe de sa-
neamento básico.
E é por tudo isto que nin-
guém ouviu José Sócrates 
recordar que apenas um 
quarto da população ango-
lana tem acesso a serviços 
de saúde, que, na maior 
parte dos casos, são de fra-
ca qualidade, ou Pinto Bal-
semão dizer que 12% dos 
hospitais, 11% dos centros 
de saúde e 85% dos postos 
de saúde existentes no país 
apresentam problemas ao 
nível das instalações, da fal-
ta de pessoal e de carência 
de medicamentos.
E é por tudo isto que nin-
guém ouviu Belmiro de 
Azevedo recordar que a 
taxa de analfabetos é bas-
tante elevada, especialmen-
te entre as mulheres, uma 
situação é agravada pelo 
grande número de crianças 
e jovens que todos os anos 
ficam fora do sistema de 
ensino, ou António Pires de 
Lima (Presidente da Comis-
são Executiva da UNICER 
e dirigente do CDS/PP) 
dizer que 45% das crianças 
angolanas sofrerem de má 
nutrição crónica, sendo 
que uma em cada quatro 
(25%) morre antes de atin-
gir os cinco anos.

AVISOS DE MARCOLINO MOCO

O antigo primeiro-ministro Marcolino Moco diz que os dirigentes portugueses devem 
estar atentos aos investimentos angolanos injustificados em Portugal, porque “não é 
assim que vão reforçar as relações profundas” com Angola.
Em declarações recentes, em Maputo, onde participou na “Conferência Internacional 
Sobre Governação da Economia Extrativa”, Marcolino Moco defendeu que “as pessoas 
já começam a não aceitar discursos moderados” sobre a natureza do regime angolano, 
e aproveitou para mandar um recado a Portugal.
“As pessoas começam a não aceitar discursos moderados. Esta mensagem que vá para 
Portugal, que continua a permitir que a filha do senhor Presidente [José Eduardo dos 
Santos] compre tudo o que há por lá - 20 por cento de um dos maiores bancos que está 
lá - sem se pedir explicações de onde é que está a sair o dinheiro”, disse.
Classificando como “altamente perigosa” a intenção, manifestada em 2012, pelo grupo 
Newshold de compra da RTP, o antigo primeiro-ministro [1993-1996] disse ainda que 
não é dessa maneira que os dirigentes portugueses conseguirão reforçar as relações 
com Angola.
“Mando este recado: isso [compra da RTP pela Newshold] é altamente perigoso e que 
não façam isso, por favor. Não é desta maneira que os dirigentes portugueses vão re-
forçar as nossas relações profundas, de sangue e irmandade, para o futuro”, sublinhou 
o académico.
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país está a 
atravessar 
um momen-
to particu-
larmente di-
fícil, temo-lo 
dito várias 

vezes, mas as autoridades 
fazem ouvidos de moco. 
Os níveis de insatisfação, 
mesmo no “in circle”, es-
tão em crescendo, pois a 
repartição nem sempre foi 
a melhor e o sentimento 
de grupos é por demais 
evidente. 
Por isso mesmo um fer-
rolho vai cercando a Li-
berdade de Imprensa e 
de Expressão espalhando 
preocupação a comunida-
de internacional, que, num 
de repente, passou a de-
nunciar mais a corrupção 
institucional e não só. 
A Amnistia Internacional, 
no seu mais recente relató-
rio sobre Angola, faz uma 
incursão nos seus mais 
variados campos e sobre 
o direito a manifestação e 
a liberdade de imprensa, 
considera que “as forças 
policiais e de segurança 
continuaram a usar força 
excessiva, inclusive contra 
manifestantes pacíficos, 
bem como a fazer prisões 
e detenções arbitrárias. A 
liberdade de reunião foi 
suprimida em todo o país. 
Temia-se que duas pesso-
as tivessem sido subme-
tidas a desaparecimentos 
forçados. A liberdade de 
expressão foi restringida, 
e a imprensa foi censura-
da. Há informações de que 
remoções forçadas foram 
realizadas. 
Em 27 de Outubro, a em-
presa Media Investe, pro-
prietária do Semanário 
Angolense, censurou uma 
das suas edições porque, 
supostamente, o jornal 
publicou o discurso do lí-
der da UNITA, Isaías Sa-
makuva, sobre o estado da 
nação, no qual ele fazia crí-
ticas ao governo. Apesar 
de as versões impressas 
terem sido queimadas, a 
versão online foi mantida”. 

No resumo sobre a actu-
ação das forças policiais e 
de segurança, a AI, assegu-
ra ter havido “denúncias 
de uso de força excessiva, 
bem como de prisões e 
detenções arbitrárias por 
parte da polícia, inclusive 
de manifestantes pací-
ficos. A polícia também 
teria empregue excesso 
de força contra presos, re-
sultando em pelo menos 
uma morte. Também hou-
ve suspeitas da polícia ter 
cometido execuções ex-
trajudiciais, como no caso 
de sete jovens que foram 
encontrados algemados 
com marcas de tiros no 
município de Cacuaco, na 
província de Luanda. Não 
foram divulgadas quais-
quer novas informações 
referentes a investigações 
de casos passados de su-
postas violações de direi-
tos humanos cometidas 
pela polícia”. 
No dia 03 de Outubro, Ma-
nuel “Laranjinha” Francis-
co foi preso por policiais 

que o teriam espancado 
durante o acto de prisão, 
antes de conduzi-lo à 17ª 
Esquadra de Polícia, Divi-
são do Cazenga, zona do 
Antonov. Testemunhas 
relataram que os agentes o 
espancaram na Esquadra. 
No dia seguinte, a polícia 
informou a sua família que 
ele havia sido transferido 
ao Comando Policial do 
Cazenga; porém, os fami-
liares não o encontraram 
no local. Mais tarde, no 
mesmo dia, os familiares 
teriam recebido uma li-
gação informando-os que 
Manuel Francisco estava 
na morgue do hospital de 
Luanda, após ter sido en-
contrado no município de 
Cacuaco. Segundo consta, 
o corpo apresentava sinais 
de espancamento, estando, 
inclusive, sem a unha de 
um dedo, sem um dente e 
com uma perna partida. 
Embora a família tenha re-
gistado queixa na Divisão 
de Polícia do Cazenga, as 
autoridades poli¬ciais não 

se manifestaram sobre a 
denúncia de que Manuel 
Francisco foi morto sob 
custódia, tão pouco infor-
maram se uma investi-
gação está a ser realizada 
sobre as circunstâncias da 
morte. Até este momento 
o silêncio continua a fazer 
morada. 

LIBERDADE DE REU-
NIÃO E DE ASSOCIAÇÃO
As autoridades continua-
ram a suprimir a liberdade 
de reunião em todo o país. 
As manifestações contra o 
governo que começaram 
em Março de 2011 prosse-
guiram em 2012 e ocorre-
ram, principalmente, em 
Luanda, Benguela e Ca-
binda. Assim como acon-
teceu em 2011, a polícia 
não só deixou de intervir 
para impedir a violência 
contra os manifestantes 
pacíficos, como ainda teria 
usado força excessiva con-
tra eles, alguns dos quais 
foram presos e detidos de 
modo arbitrário. 

A polícia também empre-
gou excesso de força em 
situações de greves, como 
a realizada pelos Sindica-
tos dos Trabalhadores de 
Saúde de Cabinda, bem 
como na manifestação dos 
veteranos de guerra das 
FAPLA em Luanda. Nin-
guém foi responsabilizado 
pelo uso excessivo da for-
ça e pelas prisões arbitrá-
rias durante as manifesta-
ções de 2011. 
Em Março, os meios de 
comunicação estatais di-
vulgaram ameaças aos 
manifestantes contrários 
ao governo, feitas por um 
indivíduo que alegava re-
presentar um grupo anó-
nimo que se dizia defensor 
da segurança, democracia 
e paz nacionais. No decor-
rer do ano, vários homens 
não identificados suspei-
tos de colaborarem com a 
polícia infiltraram-se em 
manifestações pacíficas e 
atacaram os manifestan-
tes. No dia 22 de Maio, um 
grupo de pessoas que se 

PAÍS CONTINUA MAL 
O
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reunia para organizar uma 
manifestação foi atacado e 
espancado por agressores 
não identificados no bairro 
Nelito Soares em Luanda. 
Também em Maio, orga-
nizadores de protestos 
identificaram quatro in-
divíduos ligados à polícia 
que, segundo afirmaram 
os organizadores, estariam 
envolvidos em ataques 
contra manifestantes pa-
cíficos. 
Apesar de as autoridades 
dizerem que as ameaças 
e os ataques transmitidos 
pela televisão estavam a 
ser investigados, ninguém 
foi responsabilizado por 
essas acções até o fim do 
ano. 
    A polícia de Cabinda 
usou cassetetes e canhões 
de água contra integrantes 
dos Sindicatos dos Tra-
balhadores de Saúde, que 
faziam um piquete dian-
te do hospital provincial 
entre 30 de Janeiro e 3 de 
Fevereiro e nesse mes-
mo dia a polícia impediu 
o acesso dos grevistas ao 
hospital; no dia seguinte, 
eles se transferiram para 
o escritório da União dos 
Sindicatos. A polícia es-
pancou os grevistas e usou 
canhões de água para dis-
persar a multidão, alegan-
do que as pessoas realiza-
vam um protesto ilegal nas 
proximidades de um edifí-
cio do governo. Dezassete 
mulheres e cinco homens 
foram detidos e soltos no 
mesmo dia. 

A LIBERDADE 
DE REUNIÃO 
FOI RESTRINGIDA. 
O julgamento de 15 guar-
das presidenciais do Des-
tacamento Central de 
Protecção e Segurança 
da Casa Militar da Presi-
dência da República teve 
início no Tribunal Militar 
Regional de Luanda em 15 
de Setembro. Os guardas 
foram acusados de “fazer 

exigências em grupo” com 
base no facto de terem 
assinado uma petição, no 
dia 11 de Setembro, reque-
rendo salários justos, con-
testando o processo de 
candidatura para os cargos 
iniciais e pedindo melho-
rias na assistência social 
em caso de morte de um 
familiar imediato.

LIBERDADE DE EXPRES-
SÃO – JORNALISTAS 
A liberdade de expressão 
continuou a ser suprimida, 
sobretudo na imprensa. 
Ocorreram tentativas de 
impedir a publicação de 
jornais ou de artigos con-
siderados potencialmen-
te contrários ao governo. 
Não houve qualquer des-
dobramento com relação 
aos recursos interpostos 
por Armando Chicoca e 
William Tonet, condena-
dos, em 2011, por difama-
ção. 
Em 12 de Março, cerca de 
15 polícias da Direcção Na-
cional de Investigação Cri-

minal (DNIC) invadiram o 
escritório do jornal Folha 8 
e confiscaram 20 compu-
tadores. A acção relaciona-
va-se a uma investigação 
sobre a publicação, em 30 
de Dezembro de 2011, de 
uma fotomontagem que 
satirizava o presidente, o 
vice-presidente e o chefe 
da Casa Militar. 
Em Junho, sete funcioná-
rios do F8 foram interroga-
dos pela DNIC. 

DESAPARECIMENTOS 
FORÇADOS 
Pelo menos dois casos 
que se suspeita serem 
de desaparecimentos 
forçados foram regista-
dos durante o ano. 
António Alves Ka-
mulingue e Isaías 
Sebastião Cassule 
desapareceram, res-
pectivamente, nos dias 
27 e 29 de Maio. Eles 
estavam envolvidos 
com a organização de 
um protesto planeado 
para o dia 27 de Maio 
por veteranos de guer-

ra e por ex-guardas 
presidenciais para exi-
gir o pagamento de 
pensões e salários que 
lhes eram devidos. 
DIREITO À MORADIA 
– REMOÇÕES FORÇA-
DAS 
Apesar de o governo dizer 
que melhoraria o acesso à 
moradia, remoções força-
das continuaram ocorren-
do em pequena escala, e 
milhares de pessoas per-
maneceram em risco. Mi-
lhares de famílias que an-
teriormente haviam sido 
despejadas à força conti-
nuaram sem receber in-
demnização. Em Junho de 
2011, o governo se compro-
meteu a realojar, até Abril 
de 2012, mais de 450 famí-
lias de Luanda cujas casas 
haviam sido demolidas 
entre 2004 e 2006. Porém, 
até o fim do ano, ninguém 
havia sido realojado. Em 
Setembro, a ONU Habitat 
anunciou que se preparava 
para assinar um acordo de 
cooperação com Angola a 
fim de enviar ao país um 

representante que, a partir 
de 2013, prestaria serviços 
de consultoria técnica na 
área de habitação em Lu-
anda. 

PRISIONEIROS DE 
CONSCIÊNCIA E POS-
SÍVEIS PRISIONEIROS 
DE CONSCIÊNCIA 
Dois integrantes da Co-
missão do Manifesto 
Jurídico Sociológico do 
Protectorado da Lunda 
Tchokwe (CMJSP-Lun-
da), Mário Muamuene 
e Domingos Capenda, 
que permaneciam na 
penitenciária de Kakan-
da apesar das sentenças 
terem expirado em 9 de 
Outubro de 2011, somen-
te foram libertados no 
dia 17 de Janeiro de 2012. 
Embora o Grupo de Tra-
balho da ONU sobre 
Detenções Arbitrárias 
tenha concluído nas suas 
deliberações em No-
vembro de 2011 pedindo 
a libertação dos mem-
bros da Comissão deti-
dos entre 2009 e 2011, 
cinco deles – Sérgio Au-
gusto, Sebastião Lumani, 
José Muteba, António 
Malendeca e Domingos 
Henrique Samujaia – 
permaneceram presos. 
No decorrer do ano, não 
foram registadas novas 
prisões de membros da 
Comissão. 
Em 12 de Fevereiro, Eu-
génio Mateus Sangoma 
Lopes e Alberto Mulo-
zen foram presos e acu-
sados de crimes contra a 
segurança do Estado, de-
pois da polícia do Lucapa 
supostamente ter ido até 
as suas residências para 
dizer que eles deveriam 
se apresentar à Polícia a 
fim de falar sobre a Co-
missão. De acordo com 
o mandado escrito do 
tribunal, eles foram con-
denados e sentenciados, 
em Junho, a 18 meses de 
prisão por rebelião. 
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e ano para ano 
a Amnistia 
Internacional 
(AI) repete as 
suas conclu-
sões. Perante 

a passividade da comuni-
dade internacional, con-
tinua a dizer o que todos 
sabem mas que só alguns, 
embora sejam muitos, sen-
tem. Isto é, Angola, Mo-
çambique e Guiné-Bissau 
não respeitam os direitos 
humanos nem os tratados 
assinados.
No âmbito da Lusofonia, 
não considerando ainda o 
país dirigido pelo “irmão” 
de Eduardo dos Santos, 
de seu nome Guiné Equa-
torial, são três os países 
africanos referidos pela AI 
como violadores dos direi-
tos humanos.
De acordo com a investi-
gadora Muluka-Anne Miti, 
a impunidade das autori-

dades, a falta de investi-
gação e o desrespeito dos 
governos pelos tratados 
nacionais e internacionais, 
que consagram os direitos 
humanos e as regras so-
ciais, são o maior proble-
ma nestes países.
Não admira. Assinar é uma 
coisa, cumprir é outra. Ter 
uma Constituição (mais ou 
menos) democrática que 
institucionaliza um Esta-
do de Direito é uma coisa, 
cumprir o que ela estabele-
ce é outra.
“Angola tem uma boa 
Constituição, Moçam-
bique também tem uma 
que garante todos esses 
direitos humanos e é da 
responsabilidade dos Esta-
dos respeitar estas Cons-
tituições e respeitar os 
tratados internacionais”, 
recorda Muluka-Anne 
Mit, esquecendo-se que 
a Constituição é – como 

disse Eduardo dos Santos 
referindo-se à democracia 
– uma coisa imposta e, por 
isso, contranatura e viola-
dora da génese do regime 
angolano.
Angola é destacada no re-
latório da AI por diversos 
episódios de violência po-
lítica, abusos de poder por 
parte das autoridades, de-
tenções indiscriminadas, 
desalojamentos de cente-
nas de pessoas, censura e 
falta de liberdade de mani-
festação.
Será que a AI não perce-
be que um regime gerado 
para dominar um país de 
partido único tarde, ou 
nunca, compreenderá que 
nas democracias o que 
vale é a força da razão e 
não, como por cá aconte-
ce, a razão da força?
São muitos os direitos hu-
manos violados no país, 
diz a investigadora da 

Amnistia Internacional. 
Porém, Miti realça o desa-
parecimento de dois acti-
vistas, Alves Kamulingue 
e Isaías Cassule, a 27 e 29 
de Maio do ano passado, 
respectivamente.
“Eles estavam a organi-
zar uma manifestação em 
Angola e até agora não há 
informação sobre o seu 
paradeiro. Havia também 
outras manifestações que 
foram suprimidas pelo Go-
verno, manifestações que 
foram organizadas pelos 
movimentos de jovens, 
movimentos revolucioná-
rios”, diz o relatório.
Provavelmente estes ac-
tivistas, como muitos ou-
tros, estão a ser reabilita-
dos num qualquer campo 
de reeducação, tal como 
fazia, por exemplo, o re-
gime Khmer Vermelho, 
liderado por Pol Pot e que, 
por sinal, também era co-

nhecido por Kampuchea 
Democrático. Igual sorte 
tiveram, recorde-se, Ricar-
do de Melo e Nfulumpinga 
Landu Victor.
Segundo a investigado-
ra da AI que, é óbvio, não 
leu as regras democráti-
cas do regime, durante as 
manifestações houve o 
uso de força pela polícia e 
também por agentes civis, 
“suspeitos de serem agen-
tes da polícia”.
É claro que ao divulgarmos 
o que diz a Amnistia Inter-
nacional estamos, segundo 
a impoluta e honorável in-
terpretação do Ministério 
da Comunicação Social, a 
cometer o grave crime de 
incitamento à violência e à 
sublevação.
Estamos, contudo, cientes 
de que do ponto de vista 
do governo, para grandes 
males há sempre grandes 
remédios. Recordam-se 

OU ANGOLA ACABA COM A CORRUPÇÃO
OU A CORRUPÇÃO ACABA COM ANGOLA

D
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que os traficantes de droga 
mexicanos conseguiram 
reduzir a Imprensa ao si-
lêncio em várias regiões 
do país, com a sua política 
de terror contra jornalis-
tas, incluindo assassinatos 
particularmente atrozes?
Em Angola os traficantes 
utilizam na sua actividade 
outros tipos de droga, mas 
conseguem, igualmente, 
silenciar grande parte – ou 
seja, a esmagadora maioria 
– da Imprensa.
Durante os últimos cinco 
anos, “o poder dos trafi-
cantes de droga reduziu ao 
silêncio uma grande parte 
do jornalismo nacional”, 
afirmou o presidente da 
Fundação de Jornalismo 
Buiendia e director da Re-
vista Mexicana de Comu-
nicação, Raul Omar Mar-
tinez.
Na costa ocidental de Áfri-
ca trafica-se corrupção, 
influências,  negociatas, 
serviços secretos e activi-
dades similares. E como 
estão quase todos envolvi-
dos nesse tráfico, o jorna-
lismo acabou por ficar em 
silêncio sobre o essencial 
mas, é claro, glorificando o 
acessório, como aliás pre-
tende o Ministério da Co-
municação Social.
Por alguma razão os donos 
dos jornalistas e os donos 

dos donos são, também, 
protagonistas e às vezes 
donos desse tráfico. E se 
uma mão lava a outra, as 
duas lavam o que for pre-
ciso.
Se no México, no ano pas-
sado, apareceram os cadá-
veres desmembrados de 

três fotógrafos, tal como 
aconteceu a Regina Mar-
tinez, correspondente no 
Estado de Veracruz do se-
manário nacional “Proce-
so”, porque razão isso não 
poderá acontecer por cá?
É claro que há países que 
adoptam medidas mais 

sofisticados. Em Portugal, 
apesar de muitos dos tra-
ficante quererem mesmo 
desmembrar alguns dos 
jornalistas que restam, os 
métodos são algo dife-
rentes. Os jornalistas que 
lutam são envolvidos nos 
sacos do desemprego, da 

marginalidade, da barriga 
vazia, das ameaças. Não 
morrem de uma só vez. 
Morrem aos bocadinhos.
Por cá os jornalistas são 
convocados e recebem 
ordens sobre o que podem 
publicar. Se não cumpri-
rem lá terão de ser castiga-
dos pelo sipaio de serviço  
e, se não resultar, o chefe 
do posto manda-os desta 
para melhor.
O Comité de Protecção 
de Jornalistas, baseado 
em Nova Iorque, atribuiu 
a situação no Estado de 
Veracruz a uma “combi-
nação de negligência e de 
corrupção generalizada 
entre as forças de segu-
rança”.
Negligência e corrupção 
generalizada? Onde é que 
já ouvimos isto?
Com este cenário, al-
guém se atreverá a dizer 
a José Eduardo dos San-
tos que ou Angola aca-
ba com a corrupção ou 
a corrupção acaba com 
Angola? Não. Na melhor 
das hipóteses ele não 
ouve a mensagem e mata 
o mensageiro para resol-
ver a questão.
Quanto ao povo… bem, o 
melhor é torná-lo escra-
vo. Sempre é fácil, barato 
e dá milhões.
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TEXTO DE PAULO VILELA

DOS ANJOS 
COM TAREFA 
DIFÍCIL

no mea ção 
de Isaac dos 
Anjos como 
governador 
provincia l 
de Benguela, 

sem o “posto” de primeiro 
secretário provincial do 
MPLA está a ser encara-
da como a primeira porta 
para a entrada de “novelas” 
quentes num momento 
em que tudo indica que o 
novo timoneiro do palácio 
da Praia Morena, antes dos 
cem dias de governação 
vai procurar remodelar o 
staff herdado.
A não acumulação dos dois 
cargos foi motivo de pro-
fundas clivagens políticas 
entre Dumilde Rangel e 
Zeca Morena e Jeremias 
Dumbo, num ambiente 
que provocou danos vi-
síveis a sã governação da 
altura.
Neste momento o clima 
de tensão é explorado nos 
bastidores do partido no 
poder local, por grupos que 
aproveitam a oportunidade 
para minar os “territórios” 
do executivo  e do “EME”.
No passado os seniores do 
partido no poder, defen-
diam a tese de que sendo 
os que mais se entregam 
e comandam as campa-
nhas eleitorais, devem os 
principais “operativos” ser 
nomeados para cargos de 
chefia no executivo local, 
gesto dificilmente corres-
pondido.
Com este cenário Isaac dos 
Anjos terá certamente pela 
frente caminhos tortuosos 
na governação numa altura 
em que o “cabritismo” vai 
ganhando espaço no exe-
cutivo local e a luta para 
um lugar no pasto se vai 
agudizando.

A intervenção de Arman-
do da Cruz Neto no acto 
de apresentação do novo 
governador de que nem 
todos os membros do seu 
executivo mereceram a 
sua confiança, vem con-
firmar os rumores sobre 
a eminente queda de uma 
casta de responsáveis a 
vários níveis que estão a 
“mandar” desde a época do 
partido único, o que contri-
bui no entender da opinião 
pública para o desgaste 
da imagem já cansada do 
MPLA por estas paragens.
Directores provinciais no 
poder entre 10 e 20 anos.
Pedro Garcia – Director 
Desportos
Jorge Dambi – Director 
MAPESS
Idalina Carlos – Promoção 
da Mulher
Zacarias Camuenho – Ur-
banismo/Obras Públicas
Carlos Martinó – Pescas
Henriques Vitorino – Di-
rector INEA
Chico Monte Negro – Ad-
ministrador do Chongoroi
No círculo dos veteranos 
no poder, destaca-se Za-
carias Camunenho que 
passou da área técnica da 
Administração Municipal 
de Benguela, as Obras pú-
blicas e actualmente está 
a frente do Urbanismo e 
Ambiente, logo com uma 
imagem, segundo fonte do 
F8, bastante desgastada, 
devido a  exteriorização 
pública de riqueza.
A nuvem cinzenta do go-
vernante está relacionada 
com a ligação promíscua 
da sua empresa de cons-
trução civil Tecno 4 duran-
te a governação de Dumil-
de Rangel e alegadamente 
a Centenco na governação 
de A. Neto, no projecto de 

construção de 200 casas 
sociais para cada municí-
pio cujos prazos anuncia-
dos antes da campanha 
eleitoral não foram cum-
pridos por má gestão.
Em função da sua influ-
ência inseriu no projecto 
habitacional “meu sonho, 
minha casa” um dos só-
cios, o agora luso angolano, 
Lobão como coordenador 
da gestão de espaços para 
urbanização de grandes 
superfícies, em detrimento 
de competentes quadros 
nacionais, numa empreita-
da que está a ser vantajo-
sa para os grandes grupos 
empresariais luso angola-
nos que se estão a instalar 
na região.
Fora destes veteranos, Isa-
ac dos Anjos tem ainda 
pela frente um círculo de 
responsáveis, indicados, 
alegadamente, pela ex-
-primeira dama provincial 
para salvaguarda dos seus 
alegados interesses econó-
micos e do marido.
Segundo a fonte de F8, Ví-

tor Moita, que é o actual 
secretário do comité pro-
vincial do MPLA, para os 
assuntos políticos e econó-
micos e director provincial 
da Energia e Águas é dos 
que mais se destaca na lis-
ta, por em privado se inti-
tular homem de confiança 
de A. Neto, face a sua po-
sição no comité provincial 
do partido no poder.
Prova evidente é o facto de 
lamentar a promiscuidade 
governativa, pois chamou 
a si o controlo directo da 
Empresa de Águas de Ben-
guela e do Lobito e, nessa 
condição parece retardar, 
já lá vão cerca de 4 anos o 
processo de nomeação da 
nova direcção da EASBL. 
Enquanto chefe no parti-
do e director provincial, 
VM tem como episódio, 
já denunciados em vários 
órgãos de imprensa, o fac-
to de se ter apoderado de 
uma viatura (Toyota V8) 
com despesas de combus-
tíveis e de manutenção pa-
gas pela empresa pública, 

A

REMODELAÇÃO EXECUTIVO DE BENGUELA 
para além de ter  orientado 
a compra de uma outra via-
tura, avaliada em cerca de 
100 mil dólares para o actu-
al coordenador da comis-
são de gestão numa clara 
contravenção a nova pos-
tura do executivo angolano 
no âmbito da moralização 
das empresas públicas.
Para implementação do 
programa de investimen-
to público, Benguela con-
ta com 500 mil milhões de 
Kwanzas para o programa 
“Água para Todos”, mas 
os interesses e comissões 
que se cruzam na adju-
dicação das empreitadas 
para os sistemas de cap-
tação de águas nos mu-
nicípios do interior e as 
verbas resultantes da sub-
venção mensal do preço 
da água, avaliadas em 
cerca de 3 milhões de dó-
lares/mês, levantam ainda 
suspeições sobre a gestão 
não transparente do ne-
gócio, quando é corrente 
o “grito” das autoridades 
tradicionais sobre a falta 
de água em várias loca-
lidades do interior, para 
além da má qualidade que 
tem afectado o estado de 
saúde dos cidadãos.
O exemplo do descon-
tentamento da sociedade 
civil para com as suas mu-
nicipalidades tem como 
registo a critica pública de 
um empresário de cons-
trução civil identificado 
por “mega” dirigida ao 
administrador municipal 
do Lobito, Amaro Ricardo 
no mais recente encontro 
sobre o desenvolvimento 
da província de Bengue-
la. No fórum o empresá-
rio afirmou que qualquer 
projecto para requalificar 
o Lobito era inviável por-
que “o Lobito está todo 
vendido, até o mar”.
A expressão que deixou 
os presentes em estado de 
choque ante a presença 
do seu “autarca”, está a ser 
encarado como o reflexo 
das criticas generalizadas 
no seio dos lobitangas so-
bre a exteriorização de ri-
queza por parte de Amaro 
Ricardo que tem na venda 
de importantes espaços li-
vres um dos seus grandes 
proventos.
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PRIMEIRA BATATA QUENTE 
PARA ISAAC DOS ANJOS

mais re-
cente en-
trevista de 
A d é r i t o 
Areias (AA) 
concedida 

no espaço radiofónico 
“Vivências” da Rádio Mais 
conduzida pelo jornalis-
ta Laurentino, no quadro 
das festas da cidade de 
Benguela, está a ser con-
siderada como o primeiro 
sinal da sociedade civil 
das acácias rubras para 
Isaac dos Anjos, disposta 
a reivindicar o seu status 
até então “roubado” no 
consulado de Armando 
da Cruz Neto (ACN).
Na extensa conversa o 
empresário benguelen-
se opôs-se a entrega da 
organização da Feira In-
ternacional de Benguela 
(FIB), ao grupo luso an-
golano Arena Eventos. 
Recorde-se que Areias é 
um dos organizadores de 
feiras depois da indepen-
dência, daí ter afirmado 
que na altura os even-
tos eram realizados com 
grandes dificuldades fi-
nanceiras, pelos locais, 
mas hoje, os interesses 
comerciais estão a  falar  
mais alto, potenciando a 
empresa de Luanda, Are-
na Eventos Angola.
A presença insignificante 
da força da classe empre-
sarial de Benguela na FIB 
é vista por AA como o 
sinal de protesto contra 
aquilo que considera ul-
traje a alma dos bengue-
lenses que têm no seu 
histórico grandes obras, 
como a Sé Catedral, o 
aeroporto de Benguela, 
ex-dakota e a Rádio clu-
be de Benguela (actual 
Rádio Benguela), cons-
truídas por anónimos ci-
dadãos.
Tabelado em 9 mil dóla-
res o metro quadrado, a 
FIB tornou-se assim uma 
montra para a exposição 
das grandes empresas 
estrangeiras vindas de 

Luanda e do estrangeiro, 
ofuscando a realidade só-
cio económica da região, 
cuja solução passaria por 
um conhecimento mais 
profundo das vivências 
empresariais locais em 
todos os aspectos, fora da 
órbita dos portugueses 
que lideram a Arena Even-
tos.
Na década de oitenta 
Benguela realizou a pri-
meira grande feira agro-
-industrial, onde a visão 

política, na altura visava 
potenciar a agro-indústria 
das províncias do litoral 
para o abastecimento das 
populações e fazer face ao 
esforço de guerra que se 
fazia sentir na altura. 
O evento teve como or-
ganizadores uma equi-
pa liderada por Adérito 
Areias, pela área indus-
trial e Isaac dos Anjos 
pela agrícola, na qualida-
de de director do gabi-
nete de aproveitamento 

do Vale do Cavaco. Ao 
revelar este facto durante 
a sua entrevista, AA terá 
deixado entender segun-
do influentes sectores da 
opinião pública bengue-
lense que os principais 
grupos de pressão da 
sociedade civil,vão lutar 
para o resgate da mística 
de Benguela que é o de li-
derar sozinha o ambiente 
sócio económico e cul-
tural em parceria com o 
executivo local sem inter-

ferências externas sobre-
tudo do grande “polvo” 
que se chama Luanda.
Este pré ambiente, não 
apanha de surpresa o 
novo governador de Ben-
guela já que segundo os 
mesmos sectores, Isaac 
dos Anjos conhece bem 
todas as nuances locais 
fruto da sua longa passa-
gem por Benguela ainda 
na flor da sua juventude.
*Em Benguela

ORGANIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS EM BENGUELA POR MONOPÓLIOS DE LUANDA 

A
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s nossas 
(ou serão 
a p e n a s 
deles?) ex-
portações 
de petróleo 
s u b i r a m 

quase 10% em Março, para 
1,74 milhões de barris por 
dia face a Fevereiro, sendo 
este o valor mais alto des-
de 2010, segundo revela a 
Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP).
A subida nas vendas de 
petróleo deve manter-
se nos meses de Abril e 
Maio, sendo previsível 
que abrande em Junho, 
mês para o qual Angola 
tem já contratos firmados 
de 1,63 milhões de barris 
diários, de acordo com as 
previsões dos especial-
istas ligados ao sector, 
citados pela agência finan-
ceira Bloomberg.
Os contratos de venda de 
petróleo confirmados (e 
Angola é, apenas, o seg-
undo maior produtor da 
África subsariana) dizem 
respeito a 51 cargueiros e 
totalizam 1,63 milhões de 
barris diários, distante dos 
1,831 milhões vendidos em 
Maio e correspondentes a 
58 cargueiros, sendo que 
ainda há mais três car-
gueiros disponíveis para 
venda.
Operadores do mercado 
de hidrocarbonetos cita-
dos, e que pediram para 
não serem identificados 
porque se trata de infor-
mação confidencial, clas-
sificam a quebra de ex-
portações como “normal”, 
atendendo à época do ano.
O petróleo é o nosso (ou 
apenas deles?) principal 
produto de exportação, 
sendo que este sector rep-
resenta 45% do Produto 
Interno Bruto, 70% das 
receitas fiscais e 90% das 
exportações.
De acordo com os dados 
oficiais da OPEP,  a Arábia 
Saudita, o Kuwait e a Ven-
ezuela reduziram as ex-
portações de petróleo em 
Março, ao passo que os 
países da África Ociden-
tal aumentaram as expor-

tações. A lista é liderada 
pela Arábia Saudita, com 
7,42 milhões de barris 
diários, uma redução de 
30 mil face à média de Fe-
vereiro, ao passo que as 
exportações da Venezuela 
desceram para o nível 
mais baixo do último ano, 
com a saída de 1,55 milhões 
por dia.
A procura de petróleo dos 
países da OPEP, que rep-
resentam cerca de 40% da 
produção mundial, deve 
registar uma média de 29,8 
milhões de barris por dia 
durante este ano.
A OPEP prevê uma 
redução na produção de 
400 mil barris diários face 
ao ano passado, tendo, no 
entanto, revisto em alta a 
produção em 100 mil bar-
ris diários face à estima-
tiva anterior, que data de 
Abril.
Por outro lado, o ministro 
da Economia, Abrahão 
Gourgel, disse à Bloomb-
erg que, sob o alto pa-
trocínio do Presidente da 
República, o Governo ten-
ciona criar 300 mil novos 
postos de trabalho, o que 
seria uma medida para 

combater a taxa de desem-
prego que actualmente se 
situa nos 20%.
Abrahão Gourgel quer, 
segundo promete, “pro-
mover as exportações e 
aumentar o empreende-
dorismo” e “melhorar a 
taxa de emprego, diversifi-
car a economia e aumentar 
a produção nacional”.
Para cumprir os objec-
tivos traçados, o Governo 
diz estar a tentar apoiar as 
Pequenas e Médias Em-
presas (PME), de modo a 
tirar o protagonismo do 
sector do petróleo. A ter 
sucesso prático, teórico 
teve-o como bandeira de 
propaganda, serão criadas 
9 mil empresas.
O apoio às PME será con-
seguido, de acordo com o 
Executivo, também pela 
via protecionista. Ou seja, 
diz Abrahão Gourgel, irão 
aumentar as tarifas adu-
aneiras de 30% para 50% 
ainda neste ano. Assim, 
bens como a cerveja, água, 
refrigerantes e produtos 
agrícolas deverão ver o 
imposto aumentar, não 
tanto para gerar receitas 
(que foram de 2600 mil-

hões de euros), mas pro-
teger as fronteiras do país.
Juntamente com as medi-
das para aumentar o em-
prego, Abrahão Gourgel 
afirma que o Estado pre-
tende reduzir os seus 
custos, recorrendo à pri-
vatização de empresas 
estatais. O comum do ci-
dadão teme que as empre-
sas deixem de ser do Es-
tado mas continuem a ser 
das mesmas pessoas que 
são o Estado.
 “A nova estratégia é vend-
er as empresas não-estra-
tégicas, reduzir os custos 
e o número de subsídios 
no executivo”, diz o min-
istro. Entre as empresas 
que serão privatizadas es-
tão a construtora Bricomil, 
detida pela Sonangol, dois 
bancos governamentais 
e a seguradora nacional 
Ensa – Seguros de Angola.
Fora desta lista de mudan-
ça de propriedade que não, 
certamente, de propri-
etários, estão empresas de 
“indústrias-chave”, como 
as do sector petrolífero, e 
empresas que necessitam 
de um grande investimen-
to inicial, como é o caso da 

indústria mineira.
Quanto ao resto, ou seja 
aos angolanos, tudo na 
mesma. O Africa Progress 
Panel (APC), presidido 
por Kofi Annan, fala de 
Angola como um gi-
gantesco paradoxo. Isto é, 
por ser um país que ilustra 
“de forma mais poderosa a 
divergência entre riqueza 
de recursos e bem-estar 
social”.
Por outras palavras, o 
país (no caso, o Estado) 
é riquíssimo mas todos 
os dias, a todas as horas, 
a todos os minutos há an-
golanos que morrem de 
barriga vazia. 60% da 
população passa fome;   
45% das crianças sofrem 
de má nutrição crónica 
e uma em cada quatro 
(25%) morre antes de at-
ingir os cinco anos.
Talvez por ser um país, 
ou – antes – um Estado 
riquíssimo, é que no 
“ranking” que analisa a 
corrupção em 180 países, 
Angola está na posição 
158; é que a dependência 
sócio-económica a fa-
vores, privilégios e bens 
(cabritismo) é o método 
utilizado para amordaçar 
os cidadãos, a para da 
coação e das ameaças do 
partido que está no poder 
desde 1975.
Registe-se ainda que a cor-
rupção política e económi-
ca é, hoje como ontem, 
utilizada contra todos os 
que querem ser livres, que 
76% da população vive 
em 27% do território, que 
mais de 80% do Produto 
Interno Bruto é produzido 
por estrangeiros; mais de 
90% da riqueza nacional 
privada foi subtraída do 
erário público e está con-
centrada em menos de 
0,5% de uma população 
de cerca de 18 milhões, 
que o acesso à boa edu-
cação, aos condomínios, 
ao capital accionista dos 
bancos e das segurado-
ras, aos grandes negócios, 
às licitações dos blocos 
petrolíferos, está limitado 
a um grupo muito restrito 
de famílias ligadas ao re-
gime no poder.

A
PETRÓLEO, PROMESSAS E (MUITA) MISÉRIA
TEXTO DE ORLANDO CASTRO
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o dia 22 de 
Maio pelas 
11h00 da ma-
nhã, um grupo 
de cidadãos 
deu entrada 
na Assem-

bleia Nacional, uma de-
núncia contra o Presidente 
da República, por abuso de 
poder e violação da Cons-
tituição da República. En-
quanto Chefe do Executivo 
é sobre si que recai a res-
ponsabilidade máxima de 
respeitar e fazer respeitar 
a Constituição, logo, é a si 
que se devem imputar os 
comportamentos incons-
titucionais reiterados por 
parte dos seus subordina-
dos hierárquicos.
Alguns desses subordina-

dos foram igualmente visa-
dos em queixas-crime dis-
tintas que foram entregues, 
na mesma manhã, à PGR. 
A lista dos “queixados” é a 
seguinte:
1 – Comandante Manuel 
Tito da Divisão de Viana – 
Polícia Nacional
2 – Comandante Francisco 
Notícia da Divisão do Sam-
bizanga – Polícia Nacional
3 – Amaro Neto – Director 
Provincial de Investigação 
Criminal
4 – Comandante-Geral 
Ambrósio de Lemos – Po-
lícia Nacional
5 – Bento Francisco Bento 
– Governador da Província 
de Luanda
6 – Ângelo Veiga Tavares – 
Ministro do Interior

A denúncia contra o PR foi 
entregue à Assembleia Na-
cional pois a PGR já alegou 
por diversas vezes “incom-
petência”, apontando para 
a AN como o órgão indi-
cado para ordenar a instau-
ração de investigação ao 
maioral da República. 
De lembrar que o crime de 
violação da Constituição 
está nesta última tipificado 
como uma das violações 
que podem levar a destitui-
ção do Presidente da Repú-
blica (artº 129).
Para os subscritores foi o 
cumprimento “de um de-
ver de cidadãos, usando da 
CRA e das leis ordinárias 
que regulam a nossa vida 
em sociedade para de-
nunciar crimes de Estado 

perpetrados por pessoas 
perfeitamente identifica-
das que parecem gozar 
de imunidades ocultas e 
extra-constitucionais para 
abusar dos direitos de 
comuns e indefesos cida-
dãos deste país”, disseram, 
acrescentando, “temos 
consciência que os amigos 
se protegerão e que estas 
queixas não serão levadas à 
sério, para já. Mas também 
temos a certeza absoluta 
que estes mesmos docu-
mentos servirão, numa 
Angola livre das garras dos 
seus predadores actuais, 
para incriminá-los judicial-
mente por inacção face à 
denúncias graves. Acaba-
rão todos na desgraça se, 
do alto das suas cadeiras de 

decisores se coibirem de 
aplicar as leis da República 
apenas e só quando estas 
os lesem. Lembrem-se que 
até aos dias de hoje os res-
ponsáveis pela carnificina 
Nazi estão a ser encontra-
dos, julgados e condenados 
pois há certos crimes que 
não prescrevem. Vamos 
ser patriotas e começar a 
fazer uso da lei de forma 
uniforme, imparcial e sem 
privilégios para quem quer 
que seja.
A esta carta foram feitos 
os seguintes anexos: Pro-
va de entrega e recepção 
da carta comunicando a 
manifestação ao GPL e Lei 
16/91 com sublinhados dos 
artigos aos quais fazemos 
alusão.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA ALVO DE 
DENÚNCIA NA ASSEMBLEIA NACIONAL

N
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APELO AOS CARRASCOS (OU RESPONSÁ
VEIS? COMO ALTERNATIVA MENOS DURA) 
DO 27 DE MAIO DE 1977

o dia 27 
de Maio 
comemora-
-se o 36º 
aniversário 
de uma or-
questração 

sobre uma alegada tentati-
va de um golpe de Estado, 
liderado pelo primeiro mi-
nistro da Administração  
Interna da então República  
Popular de Angola, 
Bernardo “Nito” Alves 
Baptista, que teve como 
consequência imediata a 
detenção de milhares de 
pessoas em todo o País.
Durante os dez meses se-
guintes, milhares de an-
golanos “desapareceram” 
enquanto estavam sob cus-
tódia das forcas armadas 
fiéis ao presidente Neto. 
Muita gente  foi torturada. 
Outras foram mortas sem 
terem sido julgadas. Ou-
tros ainda executados por 
ordem de um tribunal mili-
tar nomeado, especialmen-
te, para este efeito e que, 
se reunia em segredo, não 
proporcionando  qualquer 
garantia de julgamento jus-
to e imparcial.
No entanto, nenhuma das 
pessoas responsáveis pelos 
assassinatos de 1977 e 1978 
foram, até hoje, apresenta-
das à justiça e, oficialmente, 
muitos dos desaparecidos, 
mesmo depois de ter sido 
anunciado nos bastidores a 
sua morte, continuam sem 
serem declarados como tal, 
tão pouco as famílias rece-
bem os boletins de óbito.
Segundo prisioneiros que 
foram enviados para o 
campo de “reclusão” em 
Kalunda no Moxico, mui-
tos foram sumariamente 
executados, outros morre-
ram á fome ou foram alve-
jados ao tentarem fugir pe-
las plantações de mandioca 
que cercavam o campo.
A última execução em mas-
sa, de 150 pessoas presas, 
por suposta ligação com a 
tentativa de golpe, ocorreu 

no dia 23 de Março de 1978. 
Alguns dos prisioneiros fo-
ram condenados á morte 
ou a prisão por um tribunal 
especial, que não fez julga-
mentos imparciais, pois os 
juízes eram os membros 
da Comissão de Lágrimas.
 
CONFERÊNCIA SOBRE 
O 27 DE MAIO 
É por esta razão que se re-
comenda ao Governo que 
o meio mais eficaz para se 
acabar com os ressenti-
mentos das pessoas, injus-
tamente, abusadas, presas 
e mortas, seja a realização 
de uma grande “Conferên-
cia de Audição da Família 
do MPLA”, para que todos 
se oiçam e façam penitên-
cia, impedindo desta forma 
a continuação, no presente 
de abusos contra os direi-
tos humanos.
Seria ainda importante 
que se façam declarações 
públicas e explícitas das 
altas autoridades políticas 
e militares, afirmando que 
não serão tolerados viola-
ções de direitos humanos. 
As autoridades judiciais 
devem desempenhar um 
papel independente e ac-
tivo no julgamento e na 
punição das violações dos 

direitos e liberdades funda-
mentais, agindo de acordo 
com os princípios  básicos 
sobre a independência dos 
órgãos judicias, adopta-
do pelo 7º congresso  da  
ONU, sobre a Prevenção 
de Crimes e o tratamento 
de Infractores. 
Recomenda-se ainda a 
criação de uma comissão 
de independência e im-
parcialidade comprovadas, 
com plenos poderes para 
c o n -

duzir as investigações so-
bre todos os excessos co-
metidos pelas partes.
A investigação teria bene-
fícios práticos, sobretudo 
para mulheres que recebe-
riam as certidões de óbito 
ou de óbitos supostos, o 
que permitiria que voltas-
sem a contrair matrimónio.
Os objectivos de tal inqué-
rito seriam assegurar que 
os familiares dos mortos 
fossem oficialmente infor-
mados que pudessem co-
laborar para se verificar o 
paradeiro dos que “desapa-
receram”, cuidar para que 
as vítimas de torturas e de 
outros tratamentos cruéis, 
desumanos ou degradan-
tes recebam assistência 
médica e/ou psiquiátrica e 
recomendar-se providên-
cias para garantir que no 
futuro não venham a ocor-
rer “desaparecimento” de 
prisioneiros.
Em 10 de Abril de 1992, o 
Governo angolano negou 
alegações de que mais de 
60 mil pessoas  haviam  
“desaparecido” duran-
te os anos de 1977 e 1978, 
admitindo no entanto, a 
ocorrência de “excessos” 

lamentáveis ” e declarou 
compartilhar a legítima 
preocupação das famílias 
das vítimas, interessadas 
em saber o que acontecera 
aos seus parentes; o gover-
no disse  ainda que talvez  
fosse criada uma comissão  
para  tratar do assunto.
A  Reconciliação não pode 
ser alcançada sem se to-
mar em conta os Direitos 
Humanos.
Por isso, se continua a 
apelar a que o executivo 
implemente um programa 
para o aumento a protec-
ção ao direito à vida. Para 
fazer justiça ao seu nome, 
o MPLA precisaria de de-
linear uma estratégia para 
construir a confiança e a 
tolerância. 
Deveria começar por in-
troduzir a salvaguarda e a 
garantia de que os assassi-
natos deliberados e arbitrá-
rios do passado não voltem 
a acontecer. Deveria tam-
bém, iniciar um processo 
para se confrontar  e lidar 
com os assassinatos do 
passado, pois “a verdade 
precisa de ser exposta e é 
necessário que se tomem 
medidas em relação àque-
les  responsáveis”.                      

N
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Presidente da 
República de 
Angola, José 
Eduardo dos 
Santos, na 
qualidade de 
Chefe do Ex-

ecutivo, esteve, recente-
mente, em serviço na 
cidade de Caxito, provín-
cia do Bengo, onde pôde 
constatar a realidade so-
cio-económica da região 
que dista a menos de 60 
quilómetros do Centro 
Político- administrativo 
do País (Luanda).
A visita do Presidente da 
República de Angola (JES) 
resultou de um memo-
rando esboçado pela 
Delegação Interministe-
rial do Governo que há 
três meses trabalhou na 
província do Bengo e terá 
“fiscalizado” as acções do 
executivo local, dirigido 
por João Bernardo de 
Miranda, antigo ministro 
das Relações Exterior. O 
também líder do MPLA 
aproveitou o momento 
para tranquilizar o eleito-
rado porque as promessas 
serão cumpridas.
No encontro mantido 
com o governador pro-
vincial do Bengo, O Chefe 
de Estado e do Governo 
começou por realçar as 
poucas mudanças socio-
económicas registadas 
naquela região de An-
gola, mas reconheceu a 
falta de um projecto hab-
itacional que resultariam 
na construção de moder-
nas centralidades, semel-
hantes as do Kilamba, na 
província de Luanda. O 
estado das estradas ou da 
linha rodoviária também 
mereceu destaque.
Para a revitalização da 
rede viária o Governo 
Central vai gastar, pelo 
menos, o equivalente a 
bilião de dólares, como 
anunciou José Eduardo 
dos Santos que consi-
derou uma soma mon-
etária avultada a fim de 
colmatar o problema de 
um só sector. A questão 

A JOGADA “ASTUTA” DE DOS SANTOS 

O da água e energia eléc-
trica também consta das 
prioridades do Executivo 
liderado pelo Presidente 
do antigo Movimento 
Popular de Libertação de 
Angola. Hoje é somente 
MPLA.
Dos Santos focou os 
problemas estruturais da 
província do Bengo e fez 
perceber que só persis-
tem por falta de prontidão 
do executivo de João Ber-
nardo de Miranda quando 
na verdade é o contrário. 
Daí resulta a grande astúcia 
de Eduardo dos Santos em 
fazer quer ao povo ango-
lano, sobretudo da região 
em causa, que se verifica 
tal fenómeno pela “inca-
pacidade” das individuali-
dades chamadas a exercer 
cargos administrativos.
A província do Bengo vive 
problemas graves de se-
gurança alimentar, vias 
secundárias, hotelaria e tu-
rismo desde a ascensão de 
José Eduardo dos Santos a 
Presidente da República de 
Angola, em 1979, depois da 
morte do saudoso Presi-
dente da República Popu-
lar de Angola, António 
Agostinho Neto. Mesmo 
de baixo da terra “Kilamba 
Kiaxi” está muito triste 
com o ilustre “discípulo” 

porque se desvio da linha 
ideológica deixada.           
JES desviou-se do legado 
do médico António Neto, 

autor da famosa obra lit-
erária “Sagrada Esper-
ança”, “O MAIS IMPOR-
TANTE É RESOLVER O 

PROBLEMA DO POVO”. 
Apenas as vereações de 
Caxito e Panguila ben-
eficiam de energia eléc-
trica resultante de fontes 
hidro-eléctricas, o Presi-
dente, enquanto Chefe 
do Governo tem conhec-
imento desta realidade, 
como teve a coragem de 
questionar Bernardo de 
Miranda sobre a reso-
lução do problema?
O líder do MPLA tem 
o conhecimento que as 
restantes regiões sobre-
vivem de energia provin-
da de geradores que gas-
tam grandes quantidades 
de combustíveis e nunca 
houve orçamento (din-
heiro do estado) para o 
comprar.   
Se hoje a província do 
Bengo vive problemas 
socio-económicos graves 
(falta de incentivos para 
o investimento privado, 
revitalização do sector 
da hotelaria e turismo), 
o grande culpado é o 
Governo Central, che-
fiado por José Eduardo 
dos Santos, nunca o local. 
Pela forma como o Chefe 
do Estado abordou a situ-

ação, jamais os angolanos 
se surpreenderiam se Ber-
nardo de Miranda fosse 
exonerado.     

TEXTO DE FONGANI BOLONGONGO
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Partido/Es-
tado, parece 
não ter aca-
tado de bom 
humor as 
acções do

Galo Negro no município 
do Londuimbaly. No dizer 
do 2º homem da UNITA, 
Vieira Chissingui, o MPLA 
orientou sistematicamente 
seus militantes no sentido 
de estorvarem as movi-
mentações do Galo Negro, 
lê-se, numa nota distribuí-
da a imprensa. A porrada 
que se gerou no dia 11.05, e 
que resultou na morte do 
militante Francisco Epa-
langa e cerca de 10 outros 
feridos, está na base de a 
UNITA no local, Kuketa, 
ter erguido uma tribuna 
de paus, para realização de 
uma actividade do partido.
Em memória de Francis-
co Epalanga de 43 anos de 
idade, a UNITA promete 
realizar sem recuar, uma 
vigília na mesma locali-
dade para recordar aque-
le que em vida serviu a 
causa daquela formação 
política, disse a imprensa 
o responsável da organi-
zação Vieira Chissingui. O 
acto juntará militantes das 
províncias do Kuanza Sul, 
Benguela, Bié para além de 
algumas figuras da direc-
ção em Luanda. 
Mesmo depois de o Galo 
Negro ter perdido seu mi-
litante, por actos de vanda-
lismo político do Partido 
no Poder, no município 
do Londuimbaly, provín-
cia do Huambo, o governo 
do Huambo, anunciou a 
imprensa local a possibili-
dade de inviabilizar as pre-
tensões do partido UNI-
TA. O vice-governador do 
Huambo para esfera po-
lítica e social, Guilherme 

Tuluka em conferência de 
imprensa, no passado dia 
16.05, acusou o Galo Negro 
de querer desestabilizar 
o país, e estar a organizar 
manifestações violentas. 
O governante, avisou a 
sociedade civil no sentido 
de não aderir as acções do 
partido de Isaías Samaku-
va. 
Entretanto, Viera Chissin-
gui assegurou que Tuluka 
está a querer atrapalhar 
e escamotear a realidade 
dos factos.
De referir que a UNITA 
lamenta e condena a reac-
ção do Executivo, quando 
em causa está a morte vio-
lenta de um cidadão por 
ter participado numa acti-
vidade politica que era do 

perfeito conhecimento das 
autoridades administrati-
vas. Para a UNITA, um go-
verno sério e interessado 
numa governação inclusi-
va e na verdadeira pacifi-
cação dos espíritos, teria 
vindo a público denunciar 
e condenar a barbaridade, 
assim como consolar a fa-
mília enlutada. Recorde-se 
que para além de políticos, 
a vigília terá em conta um 
calendário de cariz religio-
so. “Nosso irmão foi morto 
a pauladas, pedras e facas 
no estômago”. “Eles eram 
muitos”. “Os principais 
mentores, são conheci-
dos”, confirmou, Marcoli-
no Flávio Mbulika, irmão 
e igualmente vítima, que 
escapou da morte no mes-

mo dia. Domingos Nené, 
outra vítima, disse ao F8 
que a selvajaria política 
que se viveu na localidade 
de Kuketa, entre os dois 
grandes partidos, terá co-
meçado as 18:00 e termi-
nado pelas 23:00, e muitos 
populares estão na mata. 
De referir que a violência 
organizada pelos militan-
tes do MPLA, acabou por 
destruir ainda: uma mo-
torizada, bacias, cadeiras, 
assim como a tribuna que 
tinha sido erguida, para a 
recepção de entidades par-
tidárias da sede provincial.
Já, membros da socieda-
de civil atentos a situação 
solicitaram responsabili-
dade ao partido no Poder/
MPLA, por cometer tais 

crimes, puníveis nos ter-
mos da lei. Membros da 
sociedade civil do Hu-
ambo e críticos intelec-
tuais do MPLA, não aca-
taram o que aconteceu 
na Kuketa/Londuimbaly 
e alertaram os órgãos de 
comunicação social esta-
tais locais: R.N.A, T.P.A, 
ANGOP e o JORNAL 
de Angola, para infor-
marem com verdade na 
base do contraditório. 
No anonimato, clamam 
maior abertura dos refe-
ridos órgãos, pelo facto 
de muitas situações de 
género, serem omitidas 
aos olhos do mundo. Para 
eles a liberdade de im-
prensa é ainda escamote-
ada no Huambo.

O

NO HUAMBO

MPLA MATOU MILITANTE DA UNITA
A UNITA culpa o MPLA e Governo no Huambo pela morte de seu militante Francisco Epalanga, linchado 
com facas e pauladas na aldeia de Kuketa/Município do Londuimbaly no passado dia 11.05. Assegurou a 
imprensa ter informado idoneamente as autoridades de direito, como: a Polícia Nacional, o SINFO e Governo 
da província, sobre actividade partidária que se realizaria na localidade, nesse mesmo dia.

TEXTO DE ISRAEL SAMALATA
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 província de 
Benguela é 
a que regis-
tou o menor 
índice de 
declaração 

de pessoas doentes em 
2012, segundo o relatório 
do Instituto Nacional de 
Estatística que o Folha8 
teve a acesso. Segundo o 
documento apenas 7,9% 
dos bengueleses declaram 
estar doente contra 13,7% 
dos populares da Huila que 
registou o segundo menor 
índice, enquanto a capital 
do País aparece na terceira 
posição com 14,5%. 
Na posição oposta apare-
cem Bengo, Zaire e Cuan-
za Norte com, respecti-
vamente, 34,9%, 31,9% e 
29,9%, enquanto Cunene 
e Cuando Cubango, com 
a mesma percentagem 
(17,1%) encontram-se no 
meio da tabela. Imediata-
mente a estas províncias, 
com índices inferiores, 
estão as províncias do 
Uíge com 16,4%; Cabinda 
(16,1%), Lunda Sul (16,0%), 

assim como Cuanza Sul 
(15,9%) e Malange (15,0%).
No mesmo período, cer-
ca 20,0% da população do 
Huambo declarou estar 
doente, enquanto no Bié a 
percentagem foi de 23,7%. 
Seguiram-se Lunda Nor-
te, Moxico e Namibe com 
23,9%; 25,0% e 25,)%; res-
pectivamente. Em média 
17% da população angola-
na declarou estar doente, 
enquanto 58,7% destes 
consultou especialistas. 
Luanda tem a maior per-
centagem de consulta aos 
especialistas, 73%, estando 
com a pior percentagem a 
província do Uíge 30,4%.
Cabinda com 72,7% e 
Cuanza Norte com 71,8% 
seguem-se entre as pro-
víncias com maior percen-
tagem, enquanto Lunda 
Norte (37,6%) e Lunda Sul 
(40,8%) seguem a provín-
cia do Uíge na lista das 
províncias com menor ín-
dice de consulta aos espe-
cialistas pelos pacientes.
No entanto, estes dois qua-
dros (pessoas que declara-

ram estar doente Vs Pes-
soas que declararam mas 
não consultaram especia-
listas) motivam algumas 
interrogações, tendo em 
conta a realidade do País. 
Uma destas questões e a 
principal tem que ver com 
o facto de o INE ter con-
seguido apurar o número 
de pessoas que estando 
doentes não consultaram 
especialistas visto que, 
pelo que se sabe da reali-
dade do País, estes doen-
tes terão ficado em casa e 
automedicando-se? Uma 
questão que deixa enten-
der existir uma conside-
rável margem de dúvida 
nos dados referentes aos 
doentes que não consul-
taram os respectivos es-
pecialistas. De forma mais 
directa, a questão é: Como 
é que os técnicos do INE 
apuraram que X pessoas 
ficaram doentes, mas não 
consultaram os especialis-
tas? 
Seja qual for a resposta, é 
salutar a iniciativa do INE 
de elaborar o referido re-

latório que, no que diz res-
peito a saúde, entre outros 
dados, dá conta ainda que 
as pessoas com idades 
compreendidas entre 10 e 
19 anos foram as que me-
nos adoeceram, apenas 
8,8% destas contra 36,7% 
das pessoas com mais 
de 60 anos de idade que 
foram as que mais enfer-
maram. Entre os grupos 
etários que mais adoece-
ram destaca-se ainda os 
de 50 à 59 anos com 28,2%, 
seguindo-se os de 0 aos 4 
anos com 24%. e os de 40 
a 49 anos de idade com 
23,8%. A percentagem de 
pessoas que declaram do-
ença com idades compre-
endidas entre 30 e 39 anos 
é de 17,9%, enquanto 15% 
corresponde as pessoas 
com 20 a 29 anos de ida-
de, enquanto o registo de 
pessoas de 5 a 9 anos cor-
responde a 11,2%.
Por outro lado, o INE re-
gistou índice baixo de 
doentes de paludismo ou 
malária que tomaram ati-
-palúdico apropriado 24 

horas após início dos sin-
tomas. No total foram 33% 
da população dos quais 
39,6% são crianças.
Outro dado de realce tem 
que ver com as consultas 
pré-natais. Segundo o do-
cumento 60,9% das mu-
lheres com idades com-
preendidas entre os 12 e 49 
ano de idade que tiveram 
filhos vivos fizeram 4 ou 
mais consultas pré-natais, 
enquanto 81% destas mu-
lheres foram atendidas 
por pessoas qualificadas 
nestas consultas duran-
te a última gravidez. Na 
mesma senda, 73,1% des-
tas mulheres foram aten-
didas por pessoas quali-
ficadas durante o parto 
do último filho, enquanto 
67,6% realizou o parto 
numa unidade hospitalar.  
Além dos dados do sec-
tor da saúde, o relatório 
denominado Angola em 
Números tem referências 
dos sectores da educação, 
económico, assim como 
as condições sociais do 
País.

A

BENGUELENSES OS QUE MENOS ADOECERAM
A maior percentagem corresponde a província do Bengo, enquanto no que diz respeito as idades, as pessoas 
de mais de 60 anos foram as que mais adoeceram, já as de 10 à 19 anos foram os que menos enfermaram.
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VÍDEO TRISTE E ASSUSTADORES 
DESTACAM-SE NAS REDES SOCIAIS

sta semana dois 
vídeos destaca-
ram-se nas re-
des sociais. Um 
gravado entre 
nós e outros no 
Brasil. Um arre-

piante e triste. Outro nem 
tanto, mas preocupante. 
Nem tanto por tratar-se de 
uma realidade que é do co-
nhecimento de quase to-
dos, embora ninguém quer 
ser vítima dela. A traição 
conjugal. Esta situação terá 
acontecido Brasil onde um 
marido encontrou a mu-
lher com o amante que 
para escapar do pior saltou 
pela faranda (parecia ser 
do terceiro andar) peran-
te o olhar e filmagem de 
dezena de pessoas e ajuda 
dos bombeiros. Algumas 
pessoas que comentaram 
o referido vídeo acreditam 
tratar-se de uma monta-
gem que, no entanto, pare-
ce muito real e foi dos mais 
vistos.

Entre verdadeiro ou fal-
so, porém, uma situação 
destacou-se. O facto de a 
população parecer mais a 
favor da vítima da traição 
visto que gritavam “corno” 
com satisfação e aplau-
diam o homem que foi 
apanhado como um ver-
dadeiro herói. Uma reali-
dade que deixa a entender 
que as pessoas aplaudem 
a traição. Ou seja, apenas 
não o fazem quando não 
são as vítimas. Portanto, 

este é o vídeo brasileiro. O 
gravado entre nós também 
tem por detrás a traição 
conjugal ou suposta, mas 
é triste. 
Três jovens que aparen-
tam ter entre 17 e 21 anos 
esperaram por uma quarta 
que aparenta ser da mes-
ma faixa etária, algures em 
Luanda para, como dizem 
as jovens, “tirar satisfa-
ção” porque a interpelada 
terá falado ao namorado 
de uma das três que esta 

o traiu. Na sequência “ga-
lhetavam” acusada que, 
no entanto, limitava-se 
a negar a acusação. “Eu 
falei o quê?” Perguntava 
algumas vezes, enquanto 
outras vezes respondia “É 
mentira…” As chapadas, 
entretanto, continua com 
direito a filmagem. 
Ou seja, enquanto duas das 
“investigadoras” batiam 
e interrogavam uma ter-
ceira filmava a cena e iam 
trocando as funções. Uma 

cena triste e revoltosa que 
foi interrompida com a in-
tervenção de um jovem. 
Ou pelo menos a filmagem 
terminou, deixando os vi-
sionários sem saber o que 
aconteceu seguidamente. 
Se o jovem é o namora-
do que lhe terão contado 
a que foi traído visto que 
durante a investigação li-
garam para ele para teste-
munhar a acusação.
Independentemente do 
que tenha acontecido por 
detrás das “camares”, o 
vídeo é suficiente para 
concluir que as agres-
soras precisam de um 
exemplar correctivo. Pois 
nada impedi, por exem-
plo, de dizer que se fosse 
de noite ou se a situação 
continua o pior não acon-
teceria. Portanto, trata-
-se de um alerta para os 
pais não só destas jovens 
como dos restantes para 
melhor cuidado com os 
filhos.

E

AMIGOS UNIDOS  PELA REDUÇÃO DOS ACIDENTES 
ma campa-
nha de pre-
venção ro-
doviária foi 
promovida 
no passa-
do sábado 

(18.05), em Luanda, pela as-
sociação angolana “Amigos 
do Bem”, visando chamar a 
atenção dos cidadãos an-
golanos para a observância 
das regras de trânsito, por 
formas a combater a sinis-
tralidade nas vias do País.
A campanha decorreu no 
período das 12 às 18 ho-
ras na avenida Deolinda 
Rodrigues resumiu-se na 
demostração das práticas 
condenáveis e aprovadas 
durante a condução, além 
de ter sido distribuído co-
letes para os condutores. 
Foram demonstradas, por 
exemplo, praticas de con-
dução prudente e as ma-
nobras que não devem ser 
feitas nas vias públicas. 
A iniciativa é uma coope-

ração com a Polícia Na-
cional e com a Federação 
Angolana de Desportos 
Motorizados.
Durante a mesma, o pri-
meiro vice-presidente dos 
“Amigos do Bem”, Hélder 
Balsa, leu uma mensagem, 
em que explicava que o 
evento perspectiva contri-
buir na redução da sinis-
tralidade nas estradas de 
Angola.
“Sabemos que os automó-

veis, e não só, são recursos 
indispensáveis no exercí-
cio das nossas actividades 
diárias mas, no entanto, 
estes meios só alcançam 
a sua finalidade se os seus 
utentes observarem rigo-
rosamente as normas de 
segurança rodoviária”, dis-
se.
 Segundo o responsável, 
pretende-se que todos os 
autores e intervenientes 
directos e indirectos das 

vias rodoviárias tenham 
mais conhecimentos e 
responsabilidade sobre o 
assunto.
 Para Hélder Balsa, o domí-
nio de matérias relativas a 
prevenção rodoviária per-
mite uma atitude mais cor-
recta e conservadora para 
a vida do homem.
 “Só com uma condução 
consciente e responsável, 
poderemos levar a paz nas 
estradas angolanas”, acres-

centou o responsável, na 
actividade bastante con-
corrida.
 “Amigos do Bem” é uma 
associação formada por 
jovens angolanos que têm 
por finalidade a promoção 
de acções sociais, na área 
educacional, política, cul-
tural e filantrópica, pautada 
na manutenção da estabili-
dade social.
A iniciativa encontra-se 
nos esforços que a socie-
dade tem estado a fazer no 
sentido de reduzir os altos 
níveis de sinistralidade no 
País que, de resto, tem um 
dos maiores do mundo. No 
primeiro trimestre do ano, 
por registou-se 275 mortos 
e 866 feridos, resultante de 
1.045 acidentes de viação. 
Ainda assim, registou-
-se redução nos números 
comparativamente ao 
mesmo período de 2012 
em que se resgistou 3.103 
feridos de 3.358 acidentes 
no mesmo período de 2012. 

U



FOLHA8  25 DEMAIODE201326 //SOCIEDADE

segundo Comandante-Geral da 
Polícia Nacional, Comissário-
-Chefe Paulo de Almeida, in-
formou que desde o início da 
operação de desarmamento dos 
cidadãos civis até a data actual 
já foram recolhidas oitenta e sete 
mil (87 mil) armas, mas garante 
que desconhecer-se a quantidade 
existente nas mãos dos civis o 
“Não sabemos quantas armas es-
tão em posse dos cidadãos civis, 
por isso não temos meta para fina-
lizar o trabalho de desarmamen-
to”, disse o Comissário-Chefe.
Paulo de Almeida adiantou tam-
bém que uma das razões de 
existir muitas armas nas ruas é 
o silêncio cúmplice daqueles que 
conhecem os possuidores destes 
meios ilegalmente, por isso exor-
ta aos cidadãos que denunciem 
estas pessoas, e aconselhem os 
mesmos a procederem a entrega 
da arma.
Em nome da PN, o Comandante-
-Geral adjunto agradeceu aos pais 
que, com bravura e patriotismo, 
têm denunciado os filhos porta-
dores de armas ilícitas.
Porém, muitos cidadãos apresen-
taram propostas para que haja 
maior eficácia na retirada destes 
materiais da posse dos inabilita-
dos para uso.
Coimbra, residente no Cassequel, 
acredita que “a maneira mais 
enérgica para combater este mal 
cabe aos militares e polícias, pois 
estes são os maiores detentores 
destes meios”. 

O mesmo cidadão denuncia a 
venda de munições perpetuada 
por polícias.
“Certa vez admirei quando ouvi 
um polícia a cobrar dinheiro 
numa senhora pelas balas que 
entregou à mesma para vender”, 
disse boquiaberto.
O que muitos citadinos recla-
mam, também, é o facto de mui-
tas armas utilizadas por meliantes 
nos assaltos serem de “último gri-
to”, e demostrarem assim que as 
adquirem de fonte institucional, 
isto por ser o único depósito de 
armas.
Em plena manhã de quarta-feira, 
22 de Maio, Jorge Mateus, funcio-
nário público, foi surpreendido 
por dois jovens, aparentemente 
menores de vinte anos de idade, 
que bateram na viatura em que 
fazia-se transportar e ameaçaram-
-no com duas armas do tipo UZI, 
iguais ao que a Polícia de Inter-
venção Rápida (PIR) normalmen-
te utiliza, “novinhas da silva”, mas 
conseguiu escapar devido a cele-
ridade empreendida face a amea-
ça.
Levado pela euforia do momento, 
Jorge denuncia que “existe muitas 
armas nas ruas da capital do país 
porque os que deveriam primar 
pelo controle são os mesmos que 
colocam em circulação anárqui-
ca”.
Lito, estudante de ciências tec-
nológicas, propõe ao Ministério 
do Interior que “cadastre as ar-
mas numa base de dados infor-

matizada, e desta forma haverá 
a possibilidade de reconhecer a 
proveniência das armas e quem 
as vendeu”.
Alguns “mwangolés” foram unâ-
nimes em apontar o relatório da 
Polícia Nacional como simples 
meio de “atirar areias aos olhos 
dos menos atentos”. Segundo es-
tes entrevistados, a entrada e sa-
ída das armas da arrecadação da 
polícia acontece conforme a von-
tade dos mesmos.

ASSALTOS 
AOS AGENTES 
DE SEGURANÇA
Em diversas artérias de Luanda, 
vários assaltos aos agentes de 
segurança privada têm ocorri-
do e, dentre os bens roubados, 
realça-se as armas recebidas, nor-
malmente modelo AK-47, para a 
prossecução fácil dos actos crimi-
nosos dos meliantes.
Os guardiões mais visados são os 
que protegessem os armazéns e 
cantinas pertencentes aos cida-
dãos oriundos de outras partes do 
continente berço da humanidade, 
dos quais destaca-se os malianos 
e senegaleses.
Segundo declarações de alguns 
detidos por essas práticas, os pro-
tectores dos armazéns e cantinas 
constituem alvos favoritos por 
não estarem dispostos a ripostar 
“fogo com fogo”, isto porque os 
incumpridores das normas da 
sã convivência aparecem “forte-
mente armados”.

POLÍCIA DESARMA 
ÀS “ESCURAS” 
A Policia Nacional 
recolheu 87 mil 
desde o arranque 
do programa de 
desarmamento 
dos cidadãos civis, 
mas existe, ainda, 
muito armamento 
nas ruas, pelo que 
continua a constituir 
uma das prioridades 
nas acções daquele 
órgão adstrito 
ao Ministério do 
Interior.

TEXTO DE SEDRICK DE CARVALHO

m resposta ao ar-
tigo publicado na 
edição de 27 de 
Abril do corrente 
ano, cujo título foi 
“Há racismo na 

Mota-Engil”, o departamento 
de comunicação e imagem da 
empresa visada defende-se ao 
dizer que “o colaborador (José 
Coelho) acusado de práticas 
de racismo é casado com uma 
cidadã angolana e reside há 
muitos anos em Angola, e é 
reconhecido como uma pes-
soa respeitadora e respeitada 
pelos colegas”, no entanto, os 
denunciantes insistem que 
tal convicção da Mota-Engil 
apenas demostra o interesse 
em acobertar os cidadãos por-
tugueses em detrimento dos 
angolanos, pois existe provas 
e testemunhas dos maus tratos 
perpetuados pelo trabalhador 
luso Coelho.
Um inquérito interno, segundo 
carta enviada ao nosso sema-
nário, foi aberto para averiguar 
as acusações de racismo entre 
os empregados citados edição 
anterior mas, conforme nota 
da Mota-Engil, “chegou-se a 
conclusão de que não existem 
quaisquer provas sobre a reali-
zação de tais actos”.
Em representação dos queixo-
sos, uma associação de advoga-
dos reuniu com a construtora 
civil, e adiantam que os juris-
consultos desistiram da acção 
por não “encontrarem matéria 
que lhes permita intentar quais-
quer actos judiciais, já que não 
foram apresentadas provas que 
corroborem as acusações, e 
ainda pela desistência do pro-
cesso por parte dos queixosos”.

A Direcção da Mota-
Engil diz respeitar 
a Constituição da 
República de Angola, 
pelo que condena 
qualquer acto de 
discriminação e 
honra os direitos das 
pessoas com quem 
trabalha.

E

“NÃO SOMOS 
RACISTAS”

MOTA-ENGIL 
RESPONDE
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TITO MARCOLINO

JOGAR BATOTA NÃO É PROIBIDO

er a jogar ba-
tota na rua é 
espantoso e 
surpreenden-
te para quem 
outrora viu 
proibir e pu-

nir-se severamente gente 
que se aventurasse ganhar 
dinheiro, em jogo de car-
tas. 
Tal é o caso dos kotas que 
chegaram ver gente a en-
velhecer sem nunca ter 
visto batoteiros a jogarem, 
em pleno dia solar; em ho-
ras normais de expediente 
no centro e na periferia 
das cidades.
Dizem os mais velhos que 
não entendem por que 
carga de água é que numa 

altura em que urge endi-
reitar disciplinarmente 
Angola e, a propósito disso, 
erradicar vícios contrapro-
ducentes à normalidade da 
sociedade se permite que a 
juventude faça da batota o 
pão nosso de cada dia.
Por incrível que pareça, 
em Angola actualmente 
não é proibido jogar à ba-
tota estando autorizados 
para o efeito gente de to-
das as idades e de ambos 
os sexos.
Os mais velhos estão des-
consolados diante deste 
atropelo flagrante ao exer-
cício que se impõe fazer-se 
rumo à recuperação dos 
valores culturais, cívicos e 
morais. Daí que ao verem 

cenários tais como jogar 
batota nas ruas pergun-
tam que futuro perspetivar 
para uma Angola em que 
jogar cartas a dinheiro não 
é problema? 
Em que o valor da apren-
dizagem da arte ou pro-
fissão é desautorizado por 
uma alternativa fácil de se 

ganhar kumbú sem ser ne-
cessário acordar cedo para 
cedo comparecer ao local 
de aprendizagem de cos-
tura, mecânica, eletricida-
de, alvenaria ou profissão 
que valha?
Pensam que poucos infan-
tes se importam de ir atu-
rar patrão quando também 
se ganha mais facilmente 
dinheiro baralhando e dis-
tribuindo cartas.
Os velhos temem que não 
proibir os meninos de rua 
de jogar lhes faça optar 
pelo mais fácil para con-
seguirem a grana que pre-
cisam para comprarem a 
bula e obterem o bastante 
para darem show na janela 
aberta.

Ver jogar cartas a dinheiro 
é doloroso para os kotas 
que na impossibilidade de 
agir no sentido da erradi-
cação de tal calamidade 
social apelam que a mão 
pesada da autoridade aca-
be com o endemoninhado 
jogo possível de erradicar 
caso as autoridades afins 
usem dos poderes que lhes 
são conferidos para dize-
rem basta a este jogo que 
arrasta audiência e aderen-
tes. 
Basta passar pelas ditas pa-
radas; por jardins e demais 
concentrações de desem-
pregados urbanos para sa-
ber que de dia para dia vai 
crescendo a população dos 
jogadores de batota.

V

m Angola 
está a pegar 
a moda da 
exclusão das 
crianças das 
festas em 
família. A 

tendência em causa desa-
grada aos mais velhos que 
dizem não estarem a gos-
tar da brincadeira porque 
entendem que, sobretudo 
agora, são os convívios 
em questão os únicos ca-
pazes de proporcionar re-
encontro e fazer com que 
os mais pequenos passem 
a conhecer os seus entes 
queridos.
Programar festas sem ter 
em conta o aproveitar de 
tais oportunidades para 
informar quem são uns 
em relação aos outros de-
fendem os mais velhos 
ser contraproducente por 
possibilitar incidentes da 
monta de casamentos en-
tre familiares muito próxi-
mos de um lado e do outro 
por fazer transparecer as 

crianças que os adultos são 
agarrados e como se não 
bastasse gulosos por nega-
rem os acepipes que só em  
festas estão ao alcance de 
muitos.
Outrora, as crianças iam às 
festas. Agora são excluídas 
por muitos dos organiza-
dores de festas que alegam 
que as crianças dão muita 
maçada.
A medida é contrariada 
por gente adulta que diz 
que gostaria de saber que 
bicho terá mordido o pes-
soal que exclui crianças 
em atividades em que elas 
sempre participavam.
Revelam custar-lhes engo-
lir este sapo que é excluir 
crianças das festas em que 
elas eram sempre bem-
-vindas.
Afirmam não saber aonde 
é que os iluminados ins-
piradores desta coisa de 
excluir crianças das festas 
foram buscar a fórmula, 
sabendo que numa altura 
em que muito se fala de 

proporcionar condições 
para crescimento salutar 
do homem de amanhã não 
faz mal irem às festas de 
casamento, aniversários, 
baptizados e similares 
aonde, tal como sugerem 
facilmente passam a saber 
quem são os seus verda-
deiros entes queridos.
Revelam-se chocados por-
que de há algum tempo 
para cá, o número de crian-
ças, em festas de família 
é cada vez menor. Enten-
dem que ao perderem a 
oportunidade de se reve-
rem em festas de família 
arriscam-se a não conhe-
cerem os seus familiares 
porque tal como os mais 
velhos ultimamente só se 
revêm em óbitos, só resta 
aos mais novos conhece-
rem-se e reconhecerem-se 
em convívios familiares.
Sugerem com efeito que 
os organizadores de festas 
optem por realizar os even-
tos que lhes são confiados 
organizando matinés. Para 

consubstanciar tal tese 
contam que outrora os re-
alizadores de espetáculos 
tinham o cuidado de não 
excluir as não Tal realida-
de é considerada cruel pe-
los que antigamente, não 
se importaram de propor-
cionar momentos alegres 
aos petizes que faziam 
estar presentes em festas 
domésticas. Em conversa 
dizem não entender a in-
sensibilidade dos que ne-
gam aos petizes, o direito 
legítimo à presença em 
convívios familiares. 
Consideram insensíveis 
os que acham embaraço-
so ter bambinos e bambi-
nas em locais em que se 
festeja só porque segundo 
eles, as crianças dão tra-
balho. Em causa está, se-
gundo os organizadores 
dos eventos em questão, 
o trabalho que dá pegar 
nelas e colocá-las nos 
seus devidos lugares à 
hora do “xixi cama”. 
Por estas e por outras 

causas banais, crianças 
angolanas existem sem 
direito ao intercâmbio 
com outros pequenos da 
família com os quais, não 
fosse o impedimento de 
participarem nos supra-
citados convívios teriam 
oportunidade de conviver 
com os seus.
É caso para dizer-se que 
é pena muitos dos pais, 
mães, manos e manas não 
saibam que ao negarem a 
companhia dos petizes 
festas além de amputa-
rem a possibilidade de as 
crianças da mesma famí-
lia saberem quem são os 
seus próximos. 
Dizem igualmente ad-
mirar que haja quem se 
admire da apetência das 
crianças por brincadei-
ras de mau gosto dando 
certos responsáveis por 
lidar com crianças que 
a entender que lhes que 
não entendem patavi-
na da matéria lidar com 
criança.

E
O PECADO DE EXCLUIR CRIANÇAS DAS FESTAS
Enquanto no Brasíl marido apanha mulher com amante que salta de boxer e é aplaudido, entre nós, 
adolescentes violentam uma outra.

TEXTO DE SEDRICK DE CARVALHO
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Sílvio Burity caiu para cima
O director das Alfândegas, Sílvio Burity, foi exonerado. Seria tão bom dizer até que enfim!, 
mas não é e vamos explicar porquê. Burity é um personagem “especial”. Por tudo o que fez e da 
maneira como o fez, pode orgulhar-se de ser uma espécie de angolano do 3º tipo. Praticamente 
invisível quanto às suas intenções, andou pelas alfândegas uma data de anos e ganhou uma for-
tuna avaliada em centenas de milhões de dólares, segundo uma apurada avaliação de especia-
listas na matéria. Não satisfeito com tudo o que pôde açambarcar, recentemente meteu-se num 
negócio de fundação de um laboratório de pesquisas de bens alimentares que, de imediato, 
provavelmente por sua iniciativa, começou a fazer dinheiro ao desbarato por conta de importa-
dores que chegaram a pagar mais de 4 mil dólares por uma análise de caixas de tomates!... 
Quando a nova da sua exoneração foi conhecida, a primeira ideia que saltou à mente dos seus 
subordinados foi de alegria, ao que se seguiu a questão de saber se essa abrupta saída tinha, ou 
não tinha, algo a ver com a entrada em funções do novo ministro das Finanças, que é sobrinho 
de JES; pensou-se também que não deviam estar ausentes das razões que o levaram a sair pela 
porta do cavalo, os exageros cometidos pela Bromangol, empresa onde Burity se tinha metido como raposa num galinheiro e começou a ser 
conhecida por efectuar facturações de milhares de dólares para analisar a pureza dos tomates! Os que assim pensaram, acrescentando mesmo 
que ele tinha saído pela porta do cavalo, erraram redondamente! Com efeito, isso de sair ou não sair pela porta das vergonhas no fundo pouco 
pesava na consciência desse homem e, contas bem-feitas, era migalha no cômputo final dos astronómicos roubos cometidos nos cofres do 
Estado. Burity foi modesto, não abusou, cobrou umas centenas em comparação com os biliões de Gaydamak e Falcone e outros abutres. Para 
isso, bastaram-lhe alguns anos na direcção das Alfândegas de Angola em exímios exercícios na corda bamba da lei, para sair agora de lá comple-
tamente empanturrado com dinheiro. E, revirando o dedo na ferida, os seus detractores auguraram: «com um bocado de sorte, passado o vento 
da mudança, com certeza que o veremos a cair de baixo pra cima, com todas as honras, e quase de certeza com um tacho novinho em folha!» Erro 
atrás de erro, pura ilusão, na medida em que só este último ponto. o do “tacho novinho em folha” é acertado. Burity não saiu nada pela porta do 
cavalo, mas sim, pela porta grande e com todas as honras: foi exonerado, é verdade, mas pela mesma ocasiãofoi nomeado pelo PR para ocupar o 
prestigioso cargo de Director Nacional do Património de Estado do Ministério das Finanças…Para cúmulo, aí sim, das vergonhas de Angola.

 Sebas exagerou

M
uitos foram os estragos causados durante o felizmente breve consulado de Sebastião Martins 
à caberça do Ministério do Interior(MININT), deixando cruz pesada ao actual Ministro do Interior 
Ângelo de Barros Veigas Tavares. No Folha 8 comparámos a sua entrada em funções com um 
Tsunami, tanto foi o trabalho do esfregão empregue para limpar uma área considerada podre e, 
portanto, merecedora de uma verdadeira desinfecção. Sebastião cometeu nessa empreitada er-

ros de criança mimada que pensa ser mais esperta que os pais. Não levou em conta que estava sob a liderança 
de um homem mentalmente perturbado pela noção de poder e num dos mais respeitados Ministérios do país, 
com os seus pergaminhos e as suas leis intrínsecas, que de há tanto durarem já são tradições, uma das quais é 
o respeito pelo quadro de salários e subsídios acordados aos agentes dos diferentes serviços. Fez uma razia 
quase total e isso custou-lhe uma exoneração surpresa. Com ele, tudo era espetáculo e banga. Começou por 
retirar 30%.dos subsídios de férias a todos os funcionários da carreira geral do MININT (SME, SP, PN, SBPC), e 
não apenas 30% do mês que o funcionário entra de férias, mas tambem os 30% do mes em que o funcioário 
trabalhou, quer dizer, retirou 60%; enviou às favas os subsídios de ajuda de custo, diminuiu as ajudas aos doen-
tes e funerais e baixou o salário dos agentes de 54 mil kz para 32 mil kz. Ora foi precisamente aí, nessa drástica 
cortadela aos salários que ele se espetou. Esta é a crónica dos agentes em todos os ramos do MININT. Esses 
que não conhecem promoção alguma há 15 ou 20 anos. Mas onde estará quem goverrna?

Era uma vez três fadas
O texto aqui a seguir não é um Top Secreto propriamente dito, mas contém os ingredientes que 
definem os objectivos das suas funções e foi publicado no Facebook pelo amigo Fernando Perei-
ra. Passaou quase despercebido e achei por bem divulgar aqui a sua mensagem, que, indirecta-
mente, é uma subtil crítica ao acordo ortográfico da língua portuguesa.
«Certo dia, a professora pediu a toda a turma para inventar uma história sobre FADAS.
Depois de todos os colegas lerem a sua composição, chega a vez do Carlinhos, que começa assim:
- Vou contar a história das três fadas: Era uma vez uma prinsusa...
Nisto a professora interrompe e diz:
- É princesa que se diz e não prinsusa!
- Não Sra professora, nesta história é mesmo prinsusa.
E continua:
- Era uma vez uma prinsusa, que vivia suzinha na turre do seu castalho e estava traste, muito traste por estar suzinha. Resolve então enviar um 
bilhuto a um prinsusu que também vivia suzinho na turre do seu castalho.
Escreveu muitos bilhutos até que um dia o prinsusu agarrou no seu cavalo e cavinhou, cavinhou, cavinhou pela florista até chegar ao castalho 
da prinsusa. Quando chegou à purta do castalho da prinsusa dá-lhe um pintapu e a purta cai.
Sobe a correr até à turre da prinsusa, arrebenta com a purta do quarto da prinsusa, ele olha para ela..., ela olha para ele..., ele olha para ela...e 
dá-lhe três fadas!!!»
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“NOVOS-RICOS” COMPRAM 
EMPRESAS ESTATAIS

 Executivo 
a n g o l a n o , 
com base ao 
novo Pro-
grama de 
Pr ivat iza-

ções, ainda em via de apro-
vação na Assembleia do 
“Povo” vai vender um total
de 27 empresas estatais ao 
empresariado nacional e 
estrangeiro, segundo cons-
ta na nota de imprensa do 
Ministério da Economia, 
chegada aos 22 de Maio à 
nossa redacção.
Tal acção propositada, 
assenta nos objectivos 
de promover o desenvol-
vimento empresarial e a 
participação de cidadãos 
com filiação partidária, de 
preferência da “Maioria”, 
na titularidade do capital
das empresas paralisadas 
ou inaptas financeiramen-
te. A acção, passa pela 
transferência de activos 
(instalações, terrenos, edi-

fícios e empresas públicas) 
do Estado Angolano, para 
o controlo de empresários
angolanos e empresas es-
trangeiras com represen-
tação empreendedora no
país.
Segundo a nota, o proces-
so de “privatização” das 

empresas vai permitir a 
criação de 300.000 postos 
de trabalho e contribuir as-
sim na redução da taxa de 
desemprego, fruto da pés-
sima gestão do Executivo.
Ainda sobre o assunto 
muito badalado no seio 
dos dirigentes, o docu-

mento afere que a venda 
daquelas empresas poderá 
dinamizar o processo de 
diversificação da econo-
mia, a promoção das ex-
portações e o aumento da 
produção nacional. Pois 
que, a privatização de em-
presas estatais na visão do 

Governo é a solução para 
o aumento do índice de 
emprego, na redução dos 
custos com a gestão, fi-
nanciamento e sobretudo 
subsidiação das Empresas 
Públicas.
Por outro lado, especialis-
tas afirmam que, a privati-
zação de empresas públi-
cas, enquanto instrumento 
de liberalização económica 
deve compreender como 
solução as perspectivas de 
desenvolvimento econó-
mico, político e social do 
país.
Os mesmos concluíram 
que, a nova estratégia de 
privatizações deve bene-
ficiar na realidade à toda 
esfera do empresariado 
privado local, bem como 
as empresas públicas, con-
sistentes nos sectores de 
actividade económica em 
que se encontram a um 
nível satisfatório de efici-
ência económica.

O
TEXTO DE TONI NETO

CONSUMIDORES ATACAM INADEC
s consumi-
dores da ca-
pital acusam 
o Instituto 
Nacional de 
Defesa do 

Consumidor (Inadec) de 
favorecer as empresas es-
tatais e privadas nas ocor-
rências dos vários crimes 
cometidos por elas.
As acusações feitas ao 
Inadec incidem sobre as 
inúmeras denúncias so-
bre facilitações que alguns 
agentes do órgão, efectu-
am a beneficio de comer-
ciantes e prestadores de 
serviços que incorrem no 
crime de especulação de 
preço e venda de produtos 
ou serviços inapropriados.
Segundo os consumidores, 
as queixas feitas às autori-
dades e ao Inadec são ig-
noradas. Pois que, existem 

ainda alguns comerciantes 
e prestadores de serviços 
que insistem em continuar 
a violar o direito dos con-
sumidores estipulados por 
lei.
Já o Instituto Nacional de 
Defesa do Consumidor, 
de acordo com uma nota 
de imprensa, alega que 
tudo faz para alertar os 
consumidores a denun-
ciar tais práticas e con-
sidera a subida anárqui-
ca e constante do preço 
dos produtos e serviços, 
postos à disposição dos 
cidadãos, como uma vio-
lação à Lei de Defesa do 
Consumidor e um crime 
punível conforme a Lei 
das Infracções Contra a 
Economia Nacional.
Essa violação, frisa, fere 
os princípios de boa-fé, 
honestidade e idoneida-

de, num acto reprovável 
de ganância e lucro fácil.
Na nota, o Inadec adver-
te os consumidores a 
denunciarem tais práti-
cas dos comerciantes e 

prestadores de serviços 
que assim procedem, o 
mesmo documento exor-
ta ainda que, os consumi-
dores devem denunciar 
os infractores ao piquete 

do Inadec, Inspecção do 
Comércio, Polícia Eco-
nómica, entre outras ins-
tituições vocacionadas à 
protecção dos direitos do 
consumidor.

O
TEXTO DE TONI NETO
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PREÇO DO “CANDONGUEIRO” VAI SUBIR
s taxistas, 
vulgo “can-
dongueiros”, 
através do 
jogo de ping-
-pong entre

o Governo e a Sociedade 
Nacional de Combustíveis 
(Sonangol EP), resolveram 
entrar na brincadeira, e 
como pretexto ameaçam 
com a subida de preços 
da passagem para 200 Kz, 
(alias já em voga), tudo por-
que o Executivo resolveu 
retirar os subsídios estatais 
sobre o preço do
combustível somente em 
alguns sectores.
Pese embora, a Sonangol 
EP, no passado dia 3 de 
Abril, através de uma nota 
de imprensa esclareceu 
que “Em momento algum 
e em consequência dos 
ajustamentos efectuados à 
estrutura de margens e en-
cargos, se prevê, no presen-
te ou num futuro próximo, 
qualquer variação ao
preçário dos combustíveis, 
definido pelo Decreto Exe-
cutivo Nº.97/12 de 26 de 
Março”, lê-se. 
O mesmo documento ex-
plica que a implementação 
deste diploma é o resultado 
do esforço do Executivo 

em manter os necessários 
equilíbrios nos agregados 
económicos, no qual a sua 
política fiscal é uma das 
componentes, ignorando 
assim, as condições socioe-
conómicas da
população que aproveitam 
os combustíveis para suprir 
as necessidades que o go-
verno não consegue cobrir.
Já na recente intervenção, o 
ministro dos Petróleos, José 
Maria Botelho de Vascon-
celos, volta a soltar o terror 
sobre a suposta subida dos 
combustíveis para os secto-
res não subvencionados. No 

entanto, segundo o diploma 
aprovado pelo Governo, 
somente os sectores como 
Agricultura, Transportes, 
Pescas e o gás butano con-
tinuarão a ser subsidiados 
devido à sua importância 
social. Pois que “o pobre 
povo angolano não tem im-
portância social”, diz.
O triste acontecimento, lê-
-se nos órgãos de comuni-
cação estatal, à margem da 
“1ª Conferência Internacio-
nal sobre a Tributação do 
Ciclo Anual de 2013, Eficá-
cia dos Estímulos ao Desen-
volvimento Económico e a 

Problemática das Isenções 
Fiscais”, realizada nos dias 
15 e 16 de Maio, onde o di-
rigente justificou realçando 
que já têm feito
ajustamentos dos subsídios 
aos combustíveis há cinco 
anos, e que a política em vi-
gor visa subsidiar sectores 
económicos com um im-
pacto no desenvolvimento 
da sociedade.
Por outro lado, o dirigente 
explica também que antes 
“as isenções eram dirigidas 
à distribuição e comercia-
lização dos combustíveis, 
fez-se uma análise e verifi-

cou-se a necessidade de se 
alterar o modo da sua
implementação para tornar 
o petróleo adquirido pela 
refinaria a um preço idênti-
co ao preço do petróleo do 
Orçamento Geral do Esta-
do” citou.
É importante ressalvar que 
o preço do litro da gaso-
lina contínua fixado em 
60 kwanzas, enquanto o 
litro de gasóleo custa 40 
kwanzas, esperando assim 
a subida posterior em 150 
kwanzas a gasolina e 75 
kwanzas o gasóleo confor-
me lê-se no JA.

O
TEXTO DE TONI NETO

SUPERMERCADOS CONTRA A LEI

ourenço Texe 
Armando vice-
-presidente da 
associação dos 
direitos do con-
sumidor afirma 

que “AADIC recebeu de-
núncias e reclamações por 
parte dos consumidores 
que ocorreram em alguns 
supermercados e se depa-
raram com uma situação 
bastante preocupante, a 
rotulagem dos produtos 
em língua estrangeira e ex-
pirados.

De acordo com a lei de de-
fesa do consumidor, no seu 
artigo 20°, n°2, diz que ne-
nhum supermercado está 
autorizado a comercializar 
produtos expirados e com 
rótulos de noticias em lín-
gua estrangeira”.
Entretanto, estas anoma-
lias puderam ser verifica-
das nos supermercados 
Max, Kero, Jumbo, Martal. 
De realçar naquilo que é a 
competência da associa-
ção, “Pretendemos alertar 
as unidades competentes 

a aplicarem sanções duras 
a estes estabelecimentos 
comerciais. Tem sido prá-
tica, nos nossos estabele-
cimentos comercias apa-
recerem produtos que não 
detêm nenhuma informa-
ção em língua portuguesa. 
Isto viola a Lei vigente, no 
artigo 20°”, disse.
Mais salientou que, esta-
mos perante uma violação 
grave porque a língua ofi-
cial do país é português. Daí 
as informações dos produ-
tos devem estar em língua 

portuguesa. No entanto, 
acrescentou que o forne-
cedor deve ter o cuidado 
de não pensar somente nos 
lucros. “Pensar também no 
bem-estar do próprio con-
sumidor tratando-o com 
amor e sobretudo com mui-
to respeito” substanciou.
O não cumprimento deste 
pressuposto legal, a AA-
DIC, após ronda efectua-
da, denunciou a Direcção 
Nacional de Inspecção das 
Actividades Económicas 
(afecto ao Comando Ge-

ral da Polícia Nacional) e a 
Inspecção-geral do Comér-
cio (afecto ao Ministério do 
Comércio), por serem enti-
dades competentes na cor-
recção dos casos que afecta 
principalmente o consumi-
dor.
A par destas informações 
o f8 tentou contactar os 
diversos estabelecimentos 
comercias acima citados 
mais estes mostram-se 
indisponíveis para pres-
tarem qualquer esclareci-
mento sobre o assunto.

L
Vários supermercados da cidade capital estão a violar a lei do consumidor por comercializarem produtos 
expirados e com rotulagem em língua estrangeira, disse Lourenço Texe Vice-presidente da Associação
dos Direitos do Consumidor (AADIC).

TEXTO DE LUÍSA PEDRO
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o passado 
recente, sua 
jurisdição li-
mitava-se as 
fronteiras do 
árabe, hoje 
falam todas 

as línguas e militam em 
todas as culturas, em todos
os países do mundo.
Para sua grande maioria, 
apesar de professarem 
o pacifismo, na prática a 
palavra de ordem é intole-
rância, vingança, numa es-
pécie de dente por dente. 
“Eles matam na Palestina 
e no Afeganistão, nós faze-
mos pior, é nosso direito”, 
clamam assim os fiéis, ra-
dicais. Os fundamentalis-
tas, ditos servos de Deus, 
impõem a cultura do medo 
espalham o terror, sem dó, 
nem piedade, em defesa do 
Islão, em honra de Allah. 
Começaram com a guerra 
das pedras, na Palestina, 
contra Israel em Dezem-
bro de 1987 e denomina-
ram Guerra Santa, “Intifa-
da”, ou seja “Revolta”. Os 
actos foram minimizados, 

desculpados em nome de 
“legitima defesa”. Evoluí-
ram e passaram a velocida-
de superior, em acções de 
desespero de causa, muito 
mais violentas, muito mais
horrendas e implacáveis 
com premeditação até  
contra indivíduos inocen-
tes como, crianças. Assim 
se transformaram em ho-
mens e mulheres bombas, 
também conhecidos como 
kamikazes. Com orgulho 
de heróis, movidos pelo 
ódio, sacrificam suas pró-
prias vidas, ceifando a vida 
de outros; se fazem explo-
dir em Nome do Alá Ak-
bar, para retaliar seja o que 
for, uma vítima ou uma 
acção “do inimigo” que 
tenha ocorrido, mesmo há 
milhares de quilómetros. 
A razão é “Solidariedade” 
para com um “Irmão Mu-
çulmano”, quando se que-
rem referir a um “Fiel do 
Islão”.
Têm uma causa comum a 
defender que se generali-
za em: “A Honra do Islão” 
e “Os irmãos da Palestina 

ocupada”. 
Em nome de 1, não se im-
portam de assassinar 100, 
é a lei do talião, segundo 
arvoram, contra Israel e 
seus aliados, os ímpios, 
sujos espalhados em todo 
o mundo. “Ontem foi a 
cruzada católica, hoje é 
a intifada islâmica”, en-
fatizou GoodFray, quan-
do comentava mais um 
acto condenável, mas tido 
como isolado, de dois mili-
tantes radicais, reprovado 
por outros muçulmanos, 
no dia 22 de Maio de 2013, 
contra um soldado britâni-
co que passeava numa das 
ruas de Londres.
Reivindicam a pureza de 
alma, a sanidade de vida 
e justificam a resistência 
que têm de levar a cabo, 
pela defesa de um ideário 
terra-planetário, em Nome 
do Alá, o Deus Todo o Po-
deroso, contra os pecado-
res, oriundos de Sodoma 
e Gomorra, esses que pro-
fessam Cristo e praticam 
a imoralidade, dirigidos 
pelos EUA. Aqui começa 

a motivação para o Islão 
de condão essencialmente 
político, o extremista.
Irmandade Muçulmana, os 
Salafistas, Hezebolah, Tali-
bãs e outros, pugnam pelo 
radicalismo.
“Quando se entra, não se 
sai; sair é trair”, argumenta 
Mohamed Keita que, sem 
querer se solidarizar aber-
tamente com essas prá-
ticas radicais, em termos 
subtis fundamenta contu-
do a razão do desespero e
coloca-se igualmente no 
campo e na população que 
se considera vítima.
Hoje, lá onde está um mu-
çulmano_ lê-se islamita, 
não só é respeitado, mas 
temido porque deve ser 
implacável. Aliás, é assim 
que é doutrinado nas aca-
demias corânicas. Lá onde 
estiver um homem de bar-
ba comprida, está “inusi-
tadamente” um soldado 
de Alá, mesmo não sendo 
muçulmano.
Pois, a barba crescida, é 
marca de fabrico.

A SOLIDARIEDADE 
QUE OS UNE É 
IMPRESSIONANTE

Para alguns especialistas, 
este tipo de convivência 
em solidariedade e par-
tilha passou a ser regên-
cia de uma estratégia de 
expandir o Islão o mais 
longe possível e o de an-
gariar o maior número de 
fiéis, ou seja os partidários 
da razão e da verdadeira 
fé em Deus. “Os valores 
religiosos e o espírito de 
fraternidade, comiseração 
e solidariedade para com 
os que sofrem, como os 
palestinianos; respeito a 
vida e dignidade humanas, 
bem como promoção da 
defesa da cultura da paz, 
ordem e segurança públi-
cas, num módulo de coa-
bitação pacífica, do perdão 
e do arrependimento”, é a 
mensagem que propalam, 
numa verdadeira contra-
-corrente com aquilo que 
tem se caracterizado fora 
das mesquitas, os templos 
de Maomé. 

EM NOME DO ALÁ AKBAR

SIMPLESMENTE MATAM

N
São muçulmanos na sua maioria, do Médio Oriente, Arábia ou Emiratos, outros milhares de outros países e 
culturas longínquas, mas em torno do Islão, eles construíram uma verdadeira Nação transcontinental.

TEXTO DE FÉLIX MIRANDA
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É através do comércio 
que se exportam além 
das suas fronteiras tradi-
cionais, numa lógica do: 
“O exército do bem terá 
de crescer”, para poder 
fazer face a “uma guerra 
que se avizinha contra o 
exército do mal - outros 
que não muçulmanos, ou 
seja, os judeus e cristãos 
na primeira linha”, salienta 
Yussef, no Metro Chateau 
Rouge - França, em jeito 
de ironia. Por isso se entre 
-ajudam, na base de siste-
mas de créditos avultados, 
provenientes dos cha-
mados fundos islâmicos, 
na maior parte das vezes 
sem ganhos retroactivos. 
Para o efeito, foram cria-
das empresas produtoras 
e exportadoras específicas 
que respeitam escrupulo-
samente os preceitos islâ-
micos do Halal, como os 
produtos fora da linhagem 
do porco ou de animais 
que não sejam mortos nos 
cânones induzidos pelo 
Corão (abater o animal 
com o corte pela gargan-
ta e respeitando a higiene 
padronizada), bem como a 
produção de bebidas sem 
álcool e sem fermento nas 
normas e longe dos con-
ceitos da Coca-Cola, que 
é o símbolo dos impuros. 
Com este modelo de ca-
ridade (ajudar os pobres) 
e moralidade (pureza de 
vida) propositadamente 
instituídos, estabeleceu-se 
uma espécie de economia 
paralela, assistida pelas 
empresas petrolíferas do 
Golfo, visando sustentar 
esta estratégia do expan-
sionismo muçulmano, 
contra os ímpios. Pouco 
importa os ganhos mate-
riais ou lucros financeiros, 
o fundamental é multi-
plicar o número de fiéis 
e assentar arraias à mais 
mesquitas, o mais longe 
possível de Mecca.
 
CRISTÃOS 
ENCOLHEM
 
Os cristãos recuam ante 
o ímpeto dos islamico-
-muçulmanos. A única fra-
queza islâmica é a divisão 
interna, como a que opõe 
no Iraque: sunitas apoia-
dos pela Arábia Saudita 
que reivindicam a legitimi-
dade de sucessão directa 

de Muhamed Maomé e os 
xiitas apoiados pelo Irão, 
reclamam “Ali”, como 
sendo o sucessor directo 
do Profeta Maomé. Mais 
longe dali, na Palestina, o 
Hamas e Fatah se esque-
cem de unir forças contra 
Israel e se digladiam, fa-
zendo assim a força dos 
judeus; “e agora surgem os 
moderados e radicais que 
fazem mau uso dos ensina-
mentos do Alcorão e das 
lições do Profeta ‘Maomé”, 
lamenta um outro fiel que 
não pude reter o nome. 
Estas práticas sanguinárias 
infelizmente estão na ori-
gem da desmobilização do 
crescendo fenomenal de 
adeptos que se verificou 
nos anos 2003/ 2008 em 
toda a Europa em solida-
riedade aos palestinianos, 
em que se via nas ruas até 
meninas europeias envai-
decidas com os fulares ou 
lenços em volta das cabe-
ças, caras cobertas, vesti-
dos compridos, mãos e pés 
tatuados_ com destaque 
para os períodos festivos 
do Ramadão “mês de je-
jum, de sacrifício, de refle-
xão, mas também de glória 
para o islão, como dizia, 
mesmo que fosse para fin-
gir ou apenas para integrar 
o movimento. Assim foi 
sobretudo em França, In-
glaterra, Alemanha e Ho-
landa.
 
O PAPEL 
PREPONDERANTE 
DAS CANTINAS
 
Não é por acaso que se vê 
prosperar em todo canto, 
em todo o mundo, como 

em Angola as célebres e 
milagrosas cantinas dos fa-
mosos mamadus na forma 
de PME’s, que a despeito 
da dignidade cidadã, e por 
incapacidade do governo 
fazer melhor com os em-
presários nacionais, dão 
alegria as crianças e facul-
tam a vida dos milhares 
de pobres angolanos, com 
destaque para os bairros e 
mussekes. Entre 100 can-
tinas, 90 são de muçul-
manos, quando angolanos 
ditos autóctones se esfo-
lam na zunga ou mercados 
nojentos e expostos a tudo, 
até a promiscuidade.
Contudo, o grande lucro 
salvaguardado de todas 
as críticas é a proeza de a 
partir destas terras longín-
quas, estes mohamedes e 
mamadus, terem a possi-
bilidade e capacidade de 
contribuir grandemente 
para o crescimento de 
seus países de origem e o 
desenvolvimento de seus
compatriotas, com o envio 
diário ou mensal de avul-
tadas somas de dinheiro, 
através da Western-union, 
Citibank, Moneygram e 
outros. 
 
MORTES DE 
INOCENTES
 
Defendem como razão 
dos atentados suicidas, as 
incursões mortíferas de 
Israel nas zonas e campos 
de refugiados palestinia-
nos. Por este motivo, vão 
impondo a lei da repre-
sália, por todos os cantos 
do Ocidente ou lá onde 
estejam seus interesses. 
Nos seus países_ digo mu-

çulmanos, não admitem 
a coabitação com outras 
igrejas, sobretudo, “Pas 
Question” de admitir uma 
pedra sequer que se iden-
tifique com o Judaísmo ou 
Cristianismo. Mas em con-
trapartida, la onde esta um
muçulmano, ele ou eles 
marcam o território e se 
realizam imponentes.
Março 2012, um jovem de 
origem argelina, protago-
nizou assassinatos cruéis 
de crianças em Toulouse 
e Montauban em França, 
no interior de uma escola 
de crianças judias, e abateu 
traiçoeira e friamente mili-
tares franceses de origem 
marroquina, com balas nas 
cabeças.
Também conhecido como 
caso Mohamed Merah: 07 
mortos, dos quais 04 crian-
ças. 
Recentemente nos EUA, 
dois jovens de origem 
tchetchena, perpetraram 
um atentado em Boston, 
dia 15 de Abril de 2013, 
contra uma maratona. A 
explosão de dois engenhos 
provocou 3 mortos, cerca 
de 300 feridos atletas par-
ticipantes e espectadores.
O cumulo foi na Inglaterra, 
o assassinato em Woolwi-
ch a Sudeste de Londres, 
dia 22 de Abril de 2013, dois 
indivíduos de origem nige-
riana, atacaram em Nome 
de Alá, com machados e 
facalhões em pleno dia e 
no meio da rua, um solda-
do britânico, por sinal de 
origem tchetchena. O acto 
foi considerado bárbaro e 
veementemente condena-
do por todo o mundo, in-
clusive por alguns muçul-

manos radicais, porquanto 
os assassinos enquanto 
decapitavam, cortejavam 
a vitima aos pedaços, exi-
biam-se diante as câmaras 
dos telefones portáteis dos 
transeuntes, com as facas e 
os machados nas mãos en-
sanguentados, ao mesmo 
tempo a entoar o nome de 
Alá e a pedirem que os fil-
massem. 
Estas e outras cenas de 
horrores, como os aten-
tados bombistas, todos os 
santos dias, quer seja no 
Iraque ou no Afeganistão, 
tiram a vida a centenas 
de pessoas inocentes. E, 
ao mesmo tempo que se-
meiam o pânico, não só 
não resolvem o problema, 
como afugentam fiéis.
 
NÃO É OBRA 
DE TODOS OS 
MUÇULMANOS
 
Mas esta política não é 
partilhada por todos. “Não 
é isso que ensina o Corão, 
faz mais de 1400 anos”, 
deplora o Imame Zacarias 
Khader Ramadam, em 
Saint Denis – França, que 
parecia sincero nas suas 
declarações ao lamentar 
os parentes daqueles que 
matam e que morrem em 
nome de, segundo ele: 
“Um Deus falso, que não 
o Allah Akbar que de dia 
e de noite guia os verda-
deiros islâmicos”. “Pouco 
importa de que lado esteja 
a razão ou a desproporcio-
nalidade dos meios que 
uns e outros utilizam para 
alcançarem os fins que 
reciprocamente reivindi-
cam. O que é condenável 
e deve ser combatido, é a 
premeditação de matar e 
de mais a mais se atacar 
selvaticamente alvos ci-
vis, inocentes, incluindo 
crianças”, reiteraram as 
autoridades francesas, por 
ocasião da mensagem de 
solidariedade ao governo 
britânico pelo triste suce-
dido de 22 de Maio. Não 
tem como, em França a 
vaga Islâmica se prolifera 
e em todos os bairros, jaz 
uma Mesquita e multidões 
de muçulmanos rezam, 
ocupando as ruas rogando 
de joelhos e olhos fitos no 
Céu, virados para Mecca, a 
paz de Allah Akbar.

*Em França
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s opiniões 
estampadas 
no Lead 
deste texto, 
foram reco-
lhidas num

serviço de reportagem le-
vado a cabo durante a se-
mana para compreender 
como os angolanos repre-
sentados na capital Luanda 
interpretaram a intenção 
do Ministro da Comuni-
cação Social por via de 
um documento emitido no 
pretérito dia 15 de Abril, a 
acusar o Folha 8 e a Rádio
Despertar de lavrarem 
à margem das linhas de-
ontológicas que regem a 
conduta da Comunicação 
de Massas e de estarem a 
difamar entidades do Esta-
do e do Governo.
Vários foram aqueles que 
se pronunciaram em soli-
dariedade e por unanimi-
dade condenaram o que 
consideraram igualmente 
de “Infeliz gesto do gover-
nante angolano a cargo do 
Ministério da Comunica-
ção”.
Tratados pelos seus pre-
nomes, sobretudo os 
leitores fiéis do Folha 8, 
brandiram a raiva de des-
contentamento. Por seu 
turno, António sem parci-
mónias, disse aos nossos 
microfones que: A decisão 
do MCS foi irresponsável 
e mostrou a falta de ma-
turidade profissional dos 
subscritores do referido 
documento. Pois, a Lei não 
atribui poderes ao MCS de 
fechar as portas de um de-
terminado órgão de comu-
nicação social.
Tal medida compete ape-
nas aos tribunais. Por ou-

tro lado, continuou, o MCS 
não tem autoridade moral 
para atirar-se contra o F8 e 
a Rádio Despertar, porque 
os órgãos que mais violam 
o código de conduta e a 
ética profissional da Co-
municação Social, são os 
estatais que não permitem 
um debate aberto e realista 
sobre a situação global do 
país.
Já um outro entrevistado 
afirmou que: “Antes de se 
atirar contra os órgãos su-
pracitados, o MCS deveria 
retratar-se e ver se tudo 
quanto fora prometido 
para a prossecução exitosa 
da actividade da Presse foi
cumprido. Não são justas 
as declarações feitas pelo 
MCS, porque se Angola 
existe a liberdade de ex-
pressão então estes dois 
órgãos estão a pautar por 
aquilo que eles veiculam 
sobre a existência da mes-
ma.
Porque quem fala a ver-
dade não merece castigo. 
O que eles deviam fazer é 
convocar os cidadãos para 
debates abertos sobre o 
Estado da Nação e argu-
mentarem sobre aquilo 
que se tem apontado como 
catástrofe nos vários do-

mínios sociais”.
Por outro lado Giovana 
ofereceu-se também para 
dar seu depoimento em 
volta do sujeito que pro-
vocou muita celeuma a ní-
vel não só nacional, como 
internacional. Para a nos-
sa entrevistada: “O povo 
precisa de ouvir a verda-
de e estes são os únicos 
órgãos de Angola que nos 
dão autonomia de ouvir a 
verdade porque os órgãos 
estatais só difundem o que 
agrada ao Presidente e ao 
Executivo. Por outras pala-
vras mentem ao povo”.
Entretanto um outro cida-
dão que preferiu o anoni-
mato em suas declarações, 
alega que: ”O Executivo do 
MPLA, está a dizer para 
o F8 mudar a linha edi-
torial. Eles dizem que há 
liberdade de expressão, 
porque razão tomam es-
tas atitudes? Nós cidadãos 
angolanos queremos ler a 
verdade. Andamos cansa-
dos com as mentiras por 
exemplo do Jornal de An-
gola que nunca teceu uma 
critica contra o PR ou o 
Governo. Eles dizem aos 
quatro ventos que o país 
está a melhorar com as 
péssimas condições de ha-

bitabilidade, a falta de em-
pregos, e do mínimo para a
nossa tranquilidade. A 
guerra terminou faz tem-
po, mas continuamos a 
viver num país com mui-
ta ditadura onde ninguém 
pode falar a verdade e ex-
pressar aquilo que sente”.
Um outro entrevistado 
disse: “Não é justa a de-
cisão do MCS, porque a 
Despertar e o Folha 8, são 
os únicos órgãos que so-
braram ao lado do povo. 
O filho do presidente man-
dou parar de emitir a TPA 
2, as 24 horas porquê? Se a 
Isabel vendeu ovos na ver-
dade, se roubaram quantos
milhões ao cofre do Esta-
do, isso é que estamos in-
teressados em saber.
Não é toda hora virem a 
público dizer que o país 
está as mil maravilhas 
quando não é isso que vi-
vemos nos nossos bairros.
Trabalhamos aqui na bai-
xa, mas quando regres-
samos para as casas, é só 
tristeza, miséria, tudo a toa 
como diz o outro. Eu ga-
ranto que se estes órgãos 
de comunicação social fe-
charem o povo haverá de 
sair às ruas para fazer uma 
grande manifestação.”.
José Gomes disse por sua 
vez não compreender 
como é que, se é verdade,
os responsáveis dos res-
pectivos órgãos não foram 
notificados administrati-
vamente e a entidade com-
petente lança o aviso no ar. 
Por outro lado, continuou: 
“Queremos que se respon-
da primeiro as acusações
feitas contra o Presidente, 
contra alguns responsá-
veis, contra governadores, 

contra a família do Presi-
dente e que se dê também 
a oportunidade para se 
efectuar debates na TPA 
e na RNA, como temos 
acompanhado por exem-
plo na Despertar de que é 
acusada de difamação. Se
destapar segredos ou levar 
a luz do dia o que realmen-
te se passa nos corredores 
do poder é incitar a rebe-
lião ou difamar, então reti-
rem da constituição o ter-
mo Democracia e as leis 
que a conferem ao Povo.
Queremos estar informa-
dos, não só informados, 
mas bem informados. Mas,
nós já sabemos perfeita-
mente que o que está por 
detrás deste comunicado, 
são motivações meramen-
te políticas. Se realmen-
te o país vai bem, o povo 
tem bem-estar e goza de 
tranquilidade, então não 
tenham medo que o povo 
se exprima livremente.
Recorde-se que em co-
municado datado de 15 de  
Maio de 2013 e assinado 
pelo titular José Luís de 
Matos, para além de acu-
sar a Despertar e o Folha 
8 de incitação à desordem 
pública e de intimar por 
isso a mudarem de condu-
ta: “O Ministério da Comu-
nicação Social adverte que,
em caso de não acatamen-
to desta decisão, essas me-
didas de correcção podem 
culminar na suspensão 
temporária das emissões 
da Rádio Despertar, até 
decisão definitiva dos ór-
gãos judiciais”, sustentou. 
O comunicado realça que 
esta medida se aplica por 
iguais razões ao bissema-
nário Folha 8.

A

RECOLHA DE OPINIÕES

POPULARES REAGEM A AMEAÇA 
DO MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CONTRA O FOLHA 8 E A RÁDIO DESPERTAR
Alguns populares residentes na cidade de Luanda, juntaram-se a demais vozes para reagir ao comunicado 
virulento do MCS que consideram uma mensagem de força na vã tentativa de silenciar os únicos órgãos que
ainda resistem a tentação dos tentáculos da ditadura e se predispõem a servir com lisura os cidadãos  
angolanos.

TEXTO DE LUÍSA PEDRO
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 Ministério 
da Agricul-
tura (MI-
NAGRI) foi 
colocado a 
testa da Co-
missão Na-

cional de Protecção Civil 
violando assim a Lei de 
base nº 28/3 de 7 de No-
vembro que cria a referi-
da Comissão.
A constituição da Co-
missão Nacional de Pro-
tecção Civil é justificada 
pelas catástrofes e aci-
dentes “graves” que têm 
ocorrido um pouco por 
todo país e desfruta de 
enquadramentos jurídi-
cos modernos.
A mesma é directamente 

dirigida pelo Presidente 
José Eduardo dos Santos 
e funciona em directa de-
pendência do Ministério 
do Interior.
Significa: por norma, na 
ausência de JES, a Comis-
são deve ser dirigida pelo 
MININT e é auxiliado por 
todos outros Ministérios. 
Portanto, as constantes 
reuniões realizadas pela 
Comissão e presididas 
pelo MINAGRI viola a lei 
de base da Constituição, 
referente ao sistema Na-
cional de Protecção Civil 
porque deveria ser orien-
tada pelo MININT, na au-
sência do Presidente Dos 
Santos.
O país tem que deixar de 

andar as muletas mesmo 
tendo pernas, o MININT 
não deve ser ignorado 
porque foi o órgão que 
desde o início das referi-
das catástrofes demons-
trou ter experiências 
para acalmar as aflições 
populares. E há vários 
exemplos, as cheias na 
Província do Cunene, 
2007/2008. Foi também 
visível a intervenção con-
tra o fenómeno Marburg 
na Província do Uíge, as 
ravinas na zona Leste do 
país.
Portanto, por parte, o 
Ministério que vela pela 
Protecção Civil, além de 
violar leis, comete erros 
naquilo que é a preven-

ção das várias calamida-
des que vão ocorrendo 
um pouco por todo o país.
Refira-se que o tão pro-
palado órgão é composto 
pelos Ministérios da De-
fesa Nacional, Interior, 
Planeamento, Adminis-
tração do Território, Fi-
nanças, Petróleos, Pescas, 
Urbanismo e Ambiente, 
Indústria, Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, 
Saúde, Educação, Ciência 
e Tecnologia, etc. A mes-
ma tem como objectivo 
prevenir riscos colecti-
vos inerentes a situações 
de acidente grave, catás-
trofes ou calamidades de 
origem natural ou tecno-
lógica.

O

MINAGRI DIRIGE COMISSÃO DE 
PROTECÇÃO CIVIL VIOLANDO A LEI
TEXTO DE OLIVEIRA SALAZAR

reocupados 
com o actual 
quadro polí-
tico do parti-
do, censuram 
ainda que 

Njaka, omite sistematica-
mente Muteka e exibe-se 
caprichoso ao posto de 
governador provincial, em 
relação aos propósitos da 
doutrina político-partidá-
ria que arvora o MPLA. 
Na vertente governativa! 
O Huambo, encarou um 
quadro funcional de mui-
tos governadores interi-
nos (…) A sociedade bene-
ficiou-se de uma espessa 
dúvida quanto ao desen-
volvimento: sociopolítico 
e humano, tendo em conta 
o rosto de degradação que 
a cidade apresenta.
Este jornal esteve na ci-
dade do Huambo e con-

versou com figuras des-
contentes e militantes do 
partido de José Eduardo 
dos Santos. Um dos nos-
sos interpelados disse por 
ironia: “Se o desenvolvi-
mento
humano, sociopolítico, e 
económico do Huambo 
depender do papel diri-
gente do MPLA na pro-
víncia, então é melhor 
esperar deitados, até que 
o século 30 dê o ar da sua 
Graça”.
Outros disseram que as 
movimentações partidá-
rias do Comité Provincial,
estão a ser prejudicadas 
pela ineptidão técnica 
exibida pelo 2º Secretá-
rio, Agostinho Njaka. O 
dirigente é acusado de 
usar o partido, como se 
tratasse de seu vasto, mas 
injustificável património. 

Nos corredores do par-
tido acusam-no também 
de estar a transformar o 
MPLA numa bandeja de 
ideias a distribuir por cada 
um dos militantes, ao in-
vés daquela organização 
política funcionar como 
fiel depositária de ideias 
de militantes, a semelhan-
ça de outras organizações 
políticas.
Com a sua presunção de 
que é conhecedor da rea-
lidade do Huambo, e dos 
seus líderes, onde se en-
quadram os sobas, tem le-
sado gravemente a idios-
sincrasia do povo pacato 
dessa terra, pelo facto de 
ele compenetrar-se nega-
tivamente nos assuntos 
das populações.
No dizer de militantes que 
não se cruzam com o 2º 
secretário do partido; é 

que durante o período de 
convalescença de Fausti-
no Muteka; não tem feito 
por merecer a confiança 
que F.M. (e não o comité 
provincial) lhe depositara. 
Adiantam ainda registar 
condutas contrárias ao 
partido. “Njaka vai enalte-
cendo mais a sua própria 
imagem que a do cama-
rada Muteka, por omitir 
vezes sem conta e propo-
sitadamente o nome de 
Muteka”, dizem outros 
que o têm como persona 
non grata.

VÍCIOS DO REGIME

Analistas e militantes crí-
ticos do partido/MPLA, 
contactados em off, por 
este órgão de imprensa, 
incriminam a sua forma-
ção partidária, como es-

tando a transfigurar os 
locais de trabalho (função 
pública), em autênticos 
comités de acção política 
e depuradores de mem-
bros para o partido.
Refira-se que, militantes 
mais esclarecidos do par-
tido invocaram: “trespasse 
aos princípios republica-
nos”, chamando ao parti-
do mérito, competências e 
técnicas da política, aliada 
aos princípios da hones-
tidade. Um conceituado 
militante frustrado do 
MPLA, adiantou ao F8 que 
fingem que têm sob con-
trolo ideológico a maioria 
dos quadros empregados 
na função pública, iludin-
do a turma de José Eduar-
do dos
Santos na cidade de Lu-
anda; quando a realidade 
política é outra.

P

CONTRA-ACUSAÇÕES NO GOVERNO DO HUAMBO

N°2 DO EME É DETESTADO
Críticos militantes do MPLA na cidade do Huambo, consideram assombrosa a presença de Agostinho Njaka, 
2° Secretário provincial do partido. Militantes anónimos interessados na formação política, disseram ao F8 
que, o político é tido como um dos piores rostos do consulado de Faustino Muteka.

TEXTO DE DE ISRAEL SAMALATA
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Medicina Tradicional  
TERAPEUTA ELISABETH 

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

-Criança que chora a noite do-
ença de pássaro
-Dor de cabeça constante
-Dores no útero
Dívidas
-Picadas no corpo
-Angústias
-Hemorragia
-Brigas em casa
-Acordar cansado
-Impotência sexual
-Marido na mão de outra
-Ter relações no sono
-Não engravidar
-Azar
-Amarração financeira 
ou negócios
-Vicios de beber; mulher; 
cigarros
-Nunca é promovido no 
trabalho

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

A TERAPEUTA ELISABETH sabe os problemas antes que os mencione contactar 
Cell.: 912112877 /923035169/ 222004280

hipertensão 
é consequên-
cia de um 
aumento de 
resistência 
no fluxo san-

guíneo, causado pela ali-
mentação desequilibrada.
A ingestão excessiva de 
líquidos e alimentos Yin 
(classificação segundo a 
estrutura),faz com que 
muitas vezes o coração se 
torne inchado e dilatado. 
Assim, o órgão precisa 
funcionar mais, com o ob-
jetivo de manter a circula-
ção sanguínea normal, daí 
resultando a hipertensão.
O aumento de rendimento 
cardíaco não provoca uma 
hipertensão sistemática, 
mas pode produzir uma 
elevação temporária de 
pressão. As tensões emo-
cionais de todos os tipos 
refletem-se na pressão 
sanguínea. A excitação, a 
agitação e a irritação esti-
mulam a atividade do sis-
tema nervoso simpático, 
que acelera o coração e 
contrai os músculos que 
influenciam as artérias e 
esses dois efeitos causam 
hipertensão. Assim, uma 
discussão violenta, nor-
malmente sobre efeito do 
álcool pode elevar a pres-
são até 240mmHg (sistóli-
ca) por 130mmHg (diastó-
lica), quando o normal é de 
120mmHg por 80mmHg, 
respetivamente.
Outro fator importante 
é a influência de certos 
hormônios especialmente 
a noradrenalina, produzi-
da pelas glândulas supra- 
renais, que provocam a 
constrição das paredes 
musculares dos vasos san-
guíneos. Quando há uma 
dose exagerada de nora-
drenalina na circulação, 
essa constrição dá origem 
a um aumento prolonga-
do da pressão sanguínea. 
Isso pode ocorrer devido 
a um tumor na medula das 
supra- renais. Removido o 

HIPERTENSÃO ARTERIAL
LUÍS FILIPE *

tumor, a pressão poderá 
voltar ao normal.
Segundo a Medicina tradi-
cional Chinesa, a principal 
causa da hipertensão arte-
rial consiste no distúrbio 
entre o Yin e o Yang. Na 
vigência da hipertensão 
arterial, os padrões das 
síndromes mais usual-
mente encontrados são:
1 – Síndrome da hiperati-
vidade do Yang devido à 
deficiência de Yin.
2 – Síndrome da hipera-
tividade do Fogo do Gan 
(Fígado).
3 – Síndrome das deficiên-
cias do Yin e Yang.
A hipertensão arterial 
relaciona-se intimamente 
as disfunções do Gan (Fí-
gado), Shen (Rins) e Xin 
(Coração). 
Várias pesquisas têm 
mostrado que o tratamen-
to executado pela Medi-
cina Tradicional Chinesa 
é eficaz em cerca de 95% 
dos casos.
Passo a contar um caso 
concreto:
Mulher, 56 anos   consulta 

no ano 2011
Essa paciente apresenta-
va sintomas de tonturas 
e vertigem, dor em dis-
tensão no vértice da ca-
beça e da nuca, ondas de 
calor recorrentes, zum-
bido, náusea, refluxo de 
cor clara, dificuldade em 
abrir os olhos, insónia, 
sono com distúrbios de 
sonhos, língua vermelha 
sem saburra e pulso fili-
forme em corda e rápido. 
Sua pressão sanguínea era 
de 180mmHg/130mmHg. 
O exame de fundo de olho 
apontou para arterioscle-
rose branda.
O diagnóstico ocidental 
foi: Hipertensão arterial
Diagnóstico da Medicina 
Tradicional Chinesa: Yang 
aumentado do Gan (Fíga-
do) e distúrbios ascenden-
tes do Vento do Gan.
Tratamento a efetuar pela 
Medicina Tradicional Chi-
nesa: Dominar o Yang do 
Gan, acalmar o Vento do 
Gan e eliminar o Calor.
Em primeiro lugar temos 
de equilibrar a alimenta-

ção da paciente, basean-
do-a em cereais integrais, 
vegetais, leguminosas, 
eliminando proteínas ani-

mais, excesso de sal, açú-
car, álcool e gorduras.
Prescrição de duas fórmu-
las importantíssimas para 
debelar os fatores patogé-
nicos: Tian Ma Gou Teng 
Yin – para acalmar o Gan 
e suprimir o Yang exube-
rante; Long Dan Xie Gan 
Tang – para purgar o Fogo 
do Fígado.
As sessões de acupunc-
tura são extremamente 
eficazes para normalizar 
a pressão sanguínea e aju-
dar a dissipar os fatores 
patogénicos.
Após 3 meses de trata-
mento a pressão sanguí-
nea normalizou por com-
pleto.
Um ano após o tratamento 
a paciente fez uma consul-
ta de controle e não foi re-
portada nenhuma recaída.                                                   
*Mestre em Medicina Tra-
dicional Chinesa
Membro da American As-
sociation of Oriental Me-
dicine (AAOM)
Consultórios em Luanda e 
Bangkok

A
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em dúvida a 
China avança 
a passos de gi-
gante, erguen-
do-se como a
segunda potên-
cia económica 

depois dos EUA. Mas este 
avanço não é sem conse-
quências desastrosas para 
outros países e povos. 
Quanto a Angola, sabe-
mos, ou sentimos na carne 
seus efeitos directos. En-
tretanto, não é tudo.
Os países mais desenvol-
vidos com meios mais 
sofisticados e uma admi-
nistração e justiça republi-
canas, estão em altura de 
acompanhar e saudar este 
avanço cientifico, econó-
mico e social da China, 
mas também de detectar e 
assinalar aos seus cidadãos 
as batotas e falcatruas que 
os chineses fazem para 
atingir alguns fins, facto 
que muitos dos nossos paí-
ses não são capazes.
Para Angola, nos certifi-
camos do tráfico de vistos 
e da entrada clandestina 
agora de milhares de chi-
neses e com eles redes de
prostituição, assim como 
de milhares de produtos 
falsificados e que a nossa 
policia parece impotente 
de pôr cobro a tudo isso, 
como a introdução de no-
tas falsas ou o combate ao 
narcotráfico.
As autoridades chinesas 
tudo fazem para minorar 
o fenómeno, mas muito 
aquém. Este mês de Maio, 
cerca de 900 chineses fo-
ram presos em Xangai, por 
traficarem carne de porco 
fabricada em laboratório 
fazendo passar por carne 
de vaca.
Como artimanha e para 
contornar a Lei, fabricam 
produtos, até viaturas ou 
motorizadas, com nomes 
similares, alterando uma 
ou outra letra para confun-
dir os povos do terceiro 
mundo. Por exemplo: mo-
torizadas Suzuki – Susuky; 
Kawazaki – Kewezaki; 

Yamaha – Yamaka, como 
se vê nos motociclos de 
três rodas que circulam 
nas nossas estradas, mui-
to usuais para transporte 
de cargas ou estas de duas 
utilizadas como moto-
-taxis.
No Ocidente, trava-se 
agora uma guerra, mais 
ou menos declarada con-
tra a contrafacção cópia-
-conforme de produtos 
de primeira água ou seja 
de luxo e de grande valor, 
como são os manufactu-
rados de grandes marcas 
(Hermes; Giorgio Armani; 
Christian Dior; Versace; 
Chanel; Cartier; ZARA; 
Yvan Saint Laurent; Louis 
Vuitton e outras), enge-
nhos mecânicos, electró-
nicos, tecnologia variada, 
telefones, relógios, apa-
relhos fotográficos e de 
filmagem, sapatilhas das 
marcas NIKE, ADIDAS, 
LA COSTE, pastas de mão, 
roupas com etiquetas de 
renomados costureiros, 
perfumes do Top, brinque-
dos ou jogos infantis, fora 
das normas de segurança, 
etc. Estes produtos já não 
são só comercializados no 
mercado informal. Muitos 

são detectados mesmo em 
lojas oficiais e distintas.
Apesar de todas as me-
didas impeditivas e do 
aparato em meios intro-
duzidos na luta contra a 
pirataria chinesa, muita 
coisa passa, como tráfico 
de órgãos humanos, a par-
tir dos países africanos. O 
que será de Angola?
A esta panóplia de artefac-
tos falsificados estende-
-se produtos comestíveis 
agro-alimentares que in-
vadem as nossas mesas 
desde os restaurantes chi-
neses e não só: frango, car-
nes congeladas e outros, o 
que periga a saúde mun-
dial. Pois para rentabilizá-
-los injectam nos animais 
compostos químicos can-
cerosos.
18 de Maio do ano em 
curso, foi interceptada no 
aeroporto de Bruxelas - 
Bélgica, uma vasta rede de 
traficantes de moedas fal-
sas. Toneladas de moedas 
em euros provenientes da 
China, foram capturadas, 
num valor de 6 milhões. 
Junta-se a isso, o tráfico 
de estupefacientes como 
a metafetamina, rendendo 
milhares de dólares, mais 

do que a Colômbia arreca-
da com a Cocaína natural.
Por exemplo a rede des-
mantelada recentemente 
em Xangai, ao invés de 
porco, substituíam por 

outro animal. Não nos 
surpreendamos se em al-
guns casos não se come 
gato por lebre ou uma boa 
carne de primeira (huma-
na).

O MUNDO ESTÁ EM PÂNICO

A PIRATARIA MERCANTIL É A SEGUNDA 
FONTE DE RENDIMENTOS DA CHINA

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

Médico Tradicional  

venha consultar o Dr. Mayaya, especialista em medicina 
tradicional. Está aqui para curar e tratar os seus prob-
lemas usando poder espiritual africano ele trata de quem 
sofre de:
-Dor de cabeça constante
-Dores no útero
Dívidas
-Picadas no corpo
-Angústias
-Hemorragia
-Brigas em casa
-Acordar cansado
-Impotência sexual
-Marido na mão de outra
-Ter relações no sono
-Não engravidar
-Azar
-Amarração financeira ou 
negócios
-Vicios de beber; mulher; 
cigarros
-Nunca é promovido no trab-
alho

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

PÁRE DE SOFRER

Dr.Mayaya

S
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A NOSSA MARCHA DA MORTE
ma marcha 
da morte é 
uma marcha 
forçada de 
prisioneiros 
de guerra ou 
outros reféns 

ou deportados com o pro-
pósito de matar, brutalizar, 
enfraquecer e/ou desmo-
ralizar os prisioneiros ao 
longo do caminho.” In Wi-
kipédia
Quase há quarenta anos 
que os angolanos mar-
cham para a morte.
Se não fossem estes ho-
mens maus, nós vivería-
mos muito felizes
Luanda é uma cidade ou 
uma guarnição militar?
A luta de libertação na-
cional de Angola foi um 
fracasso total e completo, 
e agora? Todos os proble-
mas políticos se resolvem 
com mortes, tudo o que é 
problemático também. As-
sim nunca existirá Nação. 
De qualquer modo não é 
possível, por mais que se 
tente, uma solução à Síria, 
porque as variáveis são 
muito dependentes. Ainda 
de qualquer modo, é bom 
notar isto: o conjunto da 
oposição é muito superior 
ao MPLA, a variável inde-
pendente. Portanto que 
não haja o resvalar da pon-
te sempre mal construída.
Quando os governantes 
fazem muitos discursos, 
significa que não têm inte-
resse nenhum em resolver 
nada. 
Quando se mudam siste-
maticamente os mesmos 
governantes de um lado 
para o outro, a isso chama-
-se desgovernação.
Está mais do que clarivi-
dente que sempre com 
os mesmo intelectos este 
país involui?
Alguém que me explique: 
o Passos Coelho passa 
fome? Então se ele não 
passa fome, que o tirem 
do poder e o enviem para 
junto dos miseráveis para 
ele aprender.
Ao abandonar a África à 
sua sorte, o Ocidente pro-
moveu, e ainda promove o 
terrorismo, e nem se dava, 
não se dá, conta disso, por-
que os dramáticos aconte-

cimentos lá ao longe nunca 
nos afectam, só quando 
chegam ao pé da nossa 
porta, e aí é o alerta com as 
mãos na cabeça, porque os 
esfomeados, desprezados, 
abandonados, espoliados, 
todos viram terroristas.
Não é a política, mas sim 
os políticos que destroem 
as nossas vidas.
Se a todo o momento a Lei 
é desrespeitada, como é 
que um governante afirma 
que não tolerará desrespei-
tos à Lei?
Duas tribos, uma, a do pe-
tróleo, a outra, os sem ele, e: 
se ficares serás eliminado, 
se tentares fugir também 
o serás. É esta a palavra de 
ordem dos executores da 
nossa pena de morte.
Enquanto nadarmos na de-
sertificação da cultura sem 
água, energia eléctrica, da 
cólera que se aproxima 
endémica, dengue, malá-
ria, corrupção, de poetas e 
escritores subalternizados. 
Isso não é escrever nem 
poetar, nunca seremos nós 
mesmos, nunca teremos 
uma literatura angolana, 
mas, na miséria sempre de-
pendente. E não entendo o 
porquê da não divulgação 
das obras universais dos 
grandes mestres da litera-
tura universal, porque nos 
ensinam a amar o próximo 
e a lutarmos pelo mais pre-
cioso que existe: a liberda-
de e a democracia.

“E na Somália, jovens mu-
lheres jogam basquetebol 
arriscando-se a que lhes 
cortem as mãos ou os pés.” 
In Rádio Vaticano.
A pior coisa que pode 
acontecer num país é a 
promoção do analfabetis-
mo político e literário.
Não havendo resistência o 
inimigo corrupto avança e 
subjuga-nos.
Em Angola há direitos hu-
manos ou desumanos?
Parafraseando Honoré 
de Balzac (1799-1850). Por 
detrás das falsas igrejas 
esconde-se sempre um cri-
me.
Esta Pátria continua inter-
nacionalista de povo liber-
tado, no petróleo afogado. 
Esta Pátria só tem petróleo, 
energia eléctrica e água 
não. O petróleo desenvolve 
outros países e promove a 
matéria-prima da miséria 
desta terra sangrenta, es-
poliada, permanentemente 
enlutada.
E com uma santa oposição 
que se ajoelha no altar a re-
zar, não adianta nada, por-
que de apagões está o céu 
e o inferno abarrotados, 
desesperançados. Entre-
tanto outra corja já se pre-
para para ocupar o lugar da 
anterior.
Por aqui os ventos nunca 
são de feição.
E de repente ela subiu a 
chefe. Ela não estava pre-
parada, capacitada para o 

lugar. Mas a vagina dela 
estava.
Se há leite, vinho, peixe, 
etc., importados e con-
taminados, porque não 
divulgam as marcas? Isto 
não é criminalidade, não se 
considera também exter-
mínio da população? 
A guerra da água e da ener-
gia eléctrica nunca mais 
acaba?
Nesta banda a miséria não 
se divide, multiplica-se.
Os governantes que façam 
o que quiserem. Mais com-
plicado e desalmado do 
que está não é possível.
O que é que incomoda um 
bêbado? É o conseguir di-
nheiro para mais bebida.
Todos temos muitos in-
fernos. A questão é: como 
cada um de nós lhes resis-
te?, os enfrenta?
Aqui tudo se resolve à Es-
taline.
A pior coisa que nos pode 
acontecer nas nossas vi-
das, é depararmo-nos com 
governantes que cometem 
erros, e neles persistem na 
doença da teimosia.
Os bancos são a desgraça 
das nações.
Muitos poderes, mas ne-
nhum funciona.
E não é divisão adminis-
trativa de Luanda, mas sim 
nova divisão da especula-
ção imobiliária de Luanda.
Quando nesta cidade o 
trânsito está permanente-
mente engarrafado, signi-

fica dizer que o Governo e 
o seu povo vivem em gar-
rafas?
Basta ver o desmorona-
mento da Europa. E não 
podemos admitir que qua-
drilhas de políticos menti-
rosos construam campos 
de concentração para ani-
mais moribundos. Se não 
nos libertarmos destes po-
líticos, a terra encher-se-á 
com os nossos túmulos.
E o salário mínimo nacio-
nal é: cinco mil dólares 
para estrangeiros e mais 
ou menos trezentos dóla-
res para nacionais que são 
pagos com alguns meses 
de atraso… ou nunca.
O analfabetismo é como 
um livro fechado que nun-
ca se abre.
No fim-de-semana e nos 
seguintes não sei se lerei o 
Folha 8 e se escutarei a Rá-
dio Despertar. Por dificul-
dades de sinal não costumo 
ouvir a Rádio Despertar. 
Perante o actual assédio 
pelo seu encerramento 
pelos puros da informação 
isenta do Poder, levam-me 
a fazer os possíveis para a 
escutar. De facto o regime 
faz uma óptima publicida-
de gratuita a esta rádio.
A nossa felicidade está em 
não confiar nos políticos.
E por aqui quem brinca 
com o fogo não se queima.
E enquanto o Poder se for-
talece, nós enfraquecemos, 
desfalecemos.
E permanentemente vêm 
homens com brocas gran-
des, muito grandes, e fu-
ram, martelam e outras 
coisas demolidoras. Dizem 
que estão a reconverter 
Angola. ESTÃO A DES-
TRUIR ANGOLA!
Unitel, o próximo mais 
espoliado, do saldo. “UNI-
TEL ANDA A ROUBAR 
SALDO de 1 Semana ago-
ra não dura nem Meio dia 
e faço menos uso do que 
fazia, deixaram os siste-
mas deles com Técnicos 
incompetentes e aos Ha-
ckers.
Está decidido que a UNI-
TEL não merece a nossa 
confiança vou parar de 
usar os serviços da UNI-
TEL.” In Eric Russel Face-
book

U
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ários agen-
tes da Di-
recção Na-
cional de 
Investigação 
C r i m i n a l 

(DNIC) estão a farejar os 
quatro cantos do Aero-
porto Internacional 4 de 
Fevereiro para descobrir 
quais foram os funcionári-
os que facilitaram a pas-
sagem do cidadão gambi-
ano que transportava mais 
de 2 milhões de dólares de 
Luanda para Joanesburgo 
(África do Sul), a 20 de 
Maio de 2013.
Os peritos da DNIC foram 
lançados no Aeroporto In-
ternacional 4 de Fevereiro, 
horas depois do cidadão 
gambiano ser apanhado 
pelos agentes da seguran-
ça do aeroporto por violar 
a Lei Cambial e a Lei de 
Branqueamento de Capi-
tais, ambas da República 
de Angola, ao transportar 
somas em dinheiro supe-
rior a 15 mil dólares.

O referido cidadão gambi-
ano que a Polícia Nacional 
preferiu, por enquanto, oc-
ultar a identidade, foi de-
tectado junto a aeronave 
quando descia do auto-

carro que transportava os 
passageiros. Pois, a forma
assustada como o mesmo 
se apresentava, causaram 
suspeitas às forças do sis-
tema de segurança aero-

portuárias. Ao interpelar-
em-no, encontraram mais 
de dois milhões de dólares 
américanos, na mochila 
que o referido cidadão 
carregava.

Na sequência, o mesmo 
foi enviado a Polícia Ju-
diciária do aeroporto 
que teve a incumbência 
de instruir o Processo 
Criminal, numa altura 
que o referido dinheiro 
poisa sobre as alçadas das 
Alfândegas e posterior-
mente para o Banco Na-
cional de Angola (BNA). 
Pois, fazendo fé as infor-
mações postas a circular, 
mais de dois funcionários 
do aeroporto já estão deti-
dos, acusados de corrobo-
rar com o jovem gam-
biano a sair do país com 
o referido montante em 
dólares. Refira-se ainda 
que o cidadão gambiano 
corre o risco de perder 
todo o dinheiro e a pagar 
uma multa de 10% do val-
or acrescido ao montante 
legalmente previsto pela 
Lei Cambial de Angola, 
que limita a quantidade de
dinheiro a transportar 
para o exterior em 15 mil 
dólares.

V
NO AEROPORTO DE LUANDA

DNIC INVESTIGA CASO “MILHÕES”
TEXTO DE ANTUNES ZONGO

om a onda 
c r e s c e n t e 
de descon-
tentamento 
face aos 
descalabros 

do governo, a tentativa 
de se organizar manifes-
tações de repudio, certo 
do aumento da criminali-
dade, a presença diária de 
vários agentes da Polícia 
de Intervenção Rápida 
(PIR) em todos os cantos 
de Luanda está a meter 
medo aos populares que 
vaticinam vários factos: 
uns acreditam ter havido 
“tentativa de golpe de es-
tado”, outros alegam ter 
ocorrido vários assaltos 
de viatura de marca I 10, 
mas uns justificam a pre-

sença da PIR nas ruas por 
estarem aquartelados há 
muito tempo.
Ora, para terminar com 
as especulações, o F8 
deslocou-se até ao Minis-
tério do Interior (MIN-
INT. Um alto funcionário 
daquele orgão que prefer-
iu o anonimato, por nosso 
intermédio tranquilizou 
os luandenses, garantindo 
que a presença dos agen-
tes da PIR nas ruas ser 
uma iniciativa do Minis-
tro do Interior para rea-
gir rapidamente contra 
os constantes desacatos 
praticados por cidadãos 
maioritariamente jovens 
e adolescentes.
“Cansamo-nos de estar 
permanentemente a ouvir 

o povo a lamentar, ora fui 
assaltado, fui violada, fui 
agredido, etc. portanto, 
para prevenir, decidimos 
colocar nas periferias 
e cidades o orgão mais 
dinâmico da Polícia em 
termos de respostas e 
acção contra questões 
que causam ameaças aos 
cidadãos”, disse aquele 
alto dirigente do MIN-
INT.
O mesmo desmentiu 
todas as especulações 
criadas sobre o assunto, 
desde “possíveis tentati-
vas de golpe de estado, 
assaltos de viaturas e out-
ras. Pois, o que há é uma 
intervenção clara para o 
combate a criminalidade”, 
disse.

C
POVO ASSUSTADO POR 
HAVER “MUITA” PIR NA RUA
TEXTO DE ANTUNES ZONGO
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s órgãos do 
Ministério 
do Interior 
(MININT) 
foram no-
v a m e n t e 

chamados a sair a rua 
pelo Movimento Revolu-
cionário Estudantil para 
os proteger na vigília que 
farão no próximo dia 27 
de Maio de 2013, em honra 
aos mortos na intentona 
golpista de 1977.
Para além de honrar e re-
cordar os jovens assas-
sinados a 27 de Maio de 
77, os manifestantes pre-
tendem também exigir 
das autoridades a apre-
sentação dos dois activ-
istas desaparecidos em 
Maio de 2012, Isaías Kas-
sule e Alves Kamulingue. 
E, Para a realização da 
referida vigília os mani-
festantes pedem o apoio 
dos Serviços de Bombei-
ros e Ordem Pública para 

resolverem eventuais 
complicações que ocorrer 
no local. 
“Como se sabe, faz um 
ano que os dois activistas 
Isaías Kassule e Alves Ka-
mulingue desapareceram, 
pelo que, usufruindo do 
artigo 47º da Constitu-

ição da República, vamos 
manifestar para fazer re-
cordar as autoridades das 
suas obrigações. Mas, vale 
dizer que não pretend-
emos causar distúrbios 
nem adoptarmos com-
portamentos condenáveis 
socialmente, pois, somos 

jovens membros da so-
ciedade civil, de vários es-
tratos sociais, cientes das 
nossas responsabilidades 
cívicas”, afirma um dos 
porta-voz dos mesmos.
Para o conhecimento 
das autoridades sobre a 
vigília, os realizadores 

endereçaram carta ao 
MININT e ao Governo 
da Província de Luanda, 
cumprindo assim os regu-
lamentos administrativos 
estabelecidos pela
Constituição de Angola 
aprovada no passado dia 
21 de Janeiro de 2010.

O
POLÍCIA CHAMADA A 
PROTEGER MANIFESTANTES
TEXTO DE ANTUNES ZONGO

a nossa 
edicção nº 
1141 do dia 11 
de Maio de 
2013, publi-
camos uma 

matéria intitulada “Ado-
lescentes tiram o sono 
a adultos” No referido 
texto reportamos sobre o 
comportamento de diver-
sos miúdos na passagem 
aérea da linha férrea 
que divide o Cazenga do 
Sambizanga. No mesmo 
texto, os adolescentes 
são apresentados como 
integrantes de grupos de 
marginais que estão em 

permanente conflito com 
outros, assaltam, ofen-
dem e torturam adultos.
Com base a informações 
suplementares, mais uma 
vez o F8 voltou a percor-
rer as referidas zonas e 
constatou que os adoles-
centes agora estão refor-
çados por jovens também 
marginais e, estão a colo-
car pedras médias perfi-
ladas no caminho-de-fer-
ro para ver os comboios 
despistarem. Esta brinca-
deira de mau gosto, peri-
ga a vida dos passageiros 
e dos moradores próxi-
mos ao caminho de ferro.

Fazendo fé às infor-
mações prestadas pelos 
moradores da zona ao 
Folha 8, os rapazes tidos 
por marginais já colo-
caram pedras perfiladas 
sobre o caminho-de-ferro 
mais de três vezes e tal 
dificultou o percurso do 
comboio, que só resis-
tiu devido o peso e a ve-
locidade que possui. De 
acordo os moradores, o 
“comboio passou sobre 
as pedras a patinar como 
uma viatura que fica en-
calhada numa zona en-
lamaçada”, contou Mo-
rais

Bumba, morador daquela 
circunscrição.
O mesmo pede a inter-
venção dos agentes da 
Polícia Nacional por 
temer que os jovens 
melhorem os métodos 
“diabólicos” e causem o 
descarrilamento do com-
boio, “seria um caos para 
todos nós, moradores e 
não só”, advertiu.
Polícia deve estar per-
manentemente na zona 
Para prevenir conse-
quências desastrosas, 
urge o Executivo con-
tinuar a colocar barrei-
ras entre os populares e 

os caminhos de ferro e 
a presença permanente 
dos agentes da Polícia 
Nacional na referida 
zona.
Neste momento a zona 
que mais alberga delin-
quentes é a 3ª passagem 
aérea na Linha férrea 
para quem sai da zona 
da SIPAL, a esquerda, a 
aproximadamente 300 
metros do Posto de Polí-
cia do Hoji Ya Henda, in-
augurado a 28 de Fever-
eiro de 2013, pelo mais 
alto mandatário da Polí-
cia Nacional, Ambrósio 
de Lemos.

N

NO CAZENGA/SAMBIZANGA

“DELINQUENTES” TENCIONAM 
DESCARRILAR COMBOIO
TEXTO DE ANTUNES ZONGO
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este livro, o 
leitor pode 
não encon-
trar expli-
cações defi-
nitivas para 
os aconteci-

mentos de 27 de Maio de 
1977, mas tem a possibili-
dade de conhecer novos 
testemunhos, neste caso, 
de diplomatas e militares 
soviéticos, sobre um dos 
dias mais dramáticos da 
história de Angola. Esses 
depoimentos apontam 
para que possa não ter 
existido qualquer tentativa 
de golpe de estado organi-
zado por Nito Alves, mas 
para um incidente provo-
cado por Agostinho Neto e 
seus correligionários com 
vista a terem um pretex-
to para liquidar qualquer 
oposição dentro do seu 
próprio partido.
Este livro não aborda ape-
nas os acontecimentos de 
27 de Maio de 1977, ele é 
também a continuação da 
linha traçada no anterior 
livro do autor: “Angola: o 
Princípio do Fim da União 
Soviética”, sendo uma par-
te substancial da obra dedi-
cada à publicação de novos 
documentos, memórias, 
depoimentos de militares, 
diplomatas soviéticos, com 
vista a lançar luz sobre epi-
sódios ainda pouco claros 
da história angolana, a con-
tribuir para completar re-
tratos de dirigentes como 
Agostinho Neto ou José 
Eduardo dos Santos.
O interesse do autor pelo 
tema deve-se, segundo o 
próprio na ausência de da-
dos sobre a relação entre 
a União Soviética e as an-
tigas colónias portuguesas 

“como na historiografia lu-
sófona continua a dedicar-
-se atenção insuficiente ao 
papel da União Soviética 
nos conflitos em torno de 
Angola, decidi tentar col-
matar essa falha abordando 
problemas como a prepa-
ração insuficiente dos qua-
dros enviados pela URSS 
para Angola, as relações 
entre conselheiros milita-
res soviéticos e os oficiais 
e os soldados angolanos,” 
afirmou. 
O livro comporta longas 
citações, depoimentos de 
diplomatas, arquivos foto-
gráficos, textos de escrito-
res lusófonos como Jorge 
Amado (que recomenda 
atenção especial a um jor-
nalista russo que iria se 
deslocar a Luanda para 
uma reportagem sobre o 
país) e correspondências 
de apoio ao percurso polí-
tico, através de uma lingua-
gem directa e hermética 

em cerca de 210 páginas.  

BIOGRAFIA 

José Milhazes nasceu em 
1958. É jornalista e histo-
riador português, reside na 
Rússia (antiga União Sovi-
ética) desde 1977, onde se 
formou em História e onde 
foi um dos poucos jornalis-
tas ocidentais a assistir à 
queda da URSS. É corres-
pondente em Moscovo e 
responsável pelo blogue 
Da Rússia. É também autor 
de Samora Machel – Aten-
tado ou acidente ? e Portu-
gal – Aqui existe espírito 
russo, ambos publicados 
pela Alêtheia Editores. 

* Em Lisboa

HISTÓRIA

JOSÉ MILHAZES RECORDA 
NITO ALVES EM LISBOA

N

breves

LITERATURA 

O escritor angolano Luís 
Fernando apresentou a 
24 de Maio, o seu mais re-
cente trabalho narrativo, 
intitulado “Bruna Eterna, 
Ámen (Testemunho)”. O li-
vro em referência, segun-
do uma nota de imprensa 
da editora Mayamba, é o 
testemunho, na primeira 
pessoa, da experiência 
que o autor, enquanto pai 
de uma filha nascida com 
Anemia de Células Falci-
formes, viveu desde o co-
nhecimento do diagnósti-
co em Maio de 2002 até ao 
trágico momento em que a 
perdeu, em Junho de 2011.
“Em 110 páginas, conta-
-se a luta do casal depois 
convertida em causa 
pública, que conduziu à 
mobilização de milhares 
de outros casais que so-
friam no silêncio dos seus 
lares o mesmo drama”, lê-
-se. Luís Fernando nasceu 
na província do Uíge em 
1961. Publicou “Noventa 
Palavras”, em 1999 (Uma 
compilação de textos jor-
nalísticos). Escreveu igual-
mente “A saúde do Morto” 
(1ª ed. 2002, 2ª ed. 2007, 
3ª edição Abril de 2013), 
“Antes do Quarto”(2004); 
“João Kyomba em Nova Ior-
que“(2004); “Clandestinos 
no Paraíso(2006)”; “A Ci-
dade e as Duas Órfãs Mal-
ditas”(2008); “Um ano de 
Vida”(2010) e “Dois Anos 
de vida”(2011). 

O jornalista e historiador português, José Milhazes apresentou em Lisboa, o livro “Golpe 
Nito Alves e outros momentos da história de Angola vistos do Kremlin” a sua mais recente 
investigação histórica sobre um dos períodos mais sangrentos da história política de Angola. 
A apresentação da obra esteve a carga da jornalista Cândida Pinto. 

TEXTO DE NVUNDA TONET*

Dr.NDATULO

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

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

DE ÀFRICA DO LESTE (ZANZIBAR)
Doutor tradicional da ilha da Zanzibar, do oceano Índico com troféu de grandes 

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

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

 contactar Cell.: 935871848
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LYDIA DAVIS VENCE PRÉMIO 
MAN BOOKER INTERNATIONAL

 prémio, 
bienal e no 
valor de 70 
mil euros, 
d i s t i n g u e 
um autor 
que tenha 

contribuído para a ficção 
literária internacional. 
Lydia Davis, 65 anos e a 
viver em Nova Iorque, 
é conhecida sobretu-
do pelo trabalho como 
contista, autora de mi-
cronarrativas, algumas 
com apenas uma frase 
ou um parágrafo. O júri 
do Man Booker Interna-
tional reconheceu-lhe a 
originalidade e a criativi-
dade da escrita, difícil de 
catalogar, assim como a 
habilidade e o esforço - e 
não a preguiça como diz 
um dos seus contos - em 
escrever de forma tão su-
cinta.

“Já foram chamados de 
contos, mas podem ser 
definidos como minia-
turas, anedotas, ensaios, 
piadas, fábulas, textos, 
aforismos, apotegma, 
orações ou simples ob-
servações”, disse o pre-
sidente do júri, Christo-
pher Ricks. 
Lydia Davis escreveu 
apenas um romance - 
“The end of the story” 
(1995) -, publicou nove 
colectâneas de contos, e 
traduziu obras de Marcel 
Proust ou Gustave Flau-
bert, valendo-lhe uma 
condecoração pelo Go-
verno de França.
Em 2011 o prémio Man 
Booker International foi 
atribuído ao escritor nor-
te-americano Philip Roth 
e em 2009 à canadiana 
Alice Munro.

O
A escritora norte-americana Lydia Davis, autora de narrativas muito curtas, venceu o prémio literário Man Booker 
International, anunciou a organização, em Londres.



ucesso li-
terário, o 
romance da 
escritora de 
Nashvil le , 
no Tennes-
se, foi tra-

duzido e editado pela edi-
tora francesa, Gallimard, 
em Paris, no 2000, que 
propus, pela mão do de-
senhador Henri Galeron, 
um novo pseudo-retrato 
da “ndumba”. A imagem 
da “kalumba” que agitou 
os estudantes da USP, e, 
portanto, aquela tirada da 
edição americana da re-
constituição romanesca. 
Sensível a imagem da he-
roína, uma das figuras de 
orgulho da comunidade 
niger nos Estados Unidos 
de América, a autora cui-
dou de criar uma jovem 
graciosa, com a sedutora 
maquilhagem afro-ameri-
cana e o chique do “ebony 
style”. E, os alunos paulis-
tas não resistiram ao char-
me da Princesa. Patrícia 
C. McKissack fixou, bem 
voluntariamente, esta fas-
cinante elegância porque 
trata-se de um dos grandes 
rostos que marcara, signi-
ficativamente, a história de 
África, dos últimos sécu-
los; a inédita “Dupla Mo-
narca soberana do Ndon-
go, logo em 1623, e a partir 
de1630, da Matamba.

RECONSTITUICAO 
ROMANESCA

A tenaz comunidade me-
lano-africana nos EUA 
apressou-se a assumir, ple-
namente, nos seus antece-
dentes de origem, a longa e 
exemplar resistência desta 
extraordinária persona-
gem.
Assim, extractos da epo-
peia da “Ngola” estão, in-

variavelmente, apresenta-
dos em vários museus de 
raiz africana-americana tal 
como no Museu DuSable 
de Chicago, onde esta ex-
posto um pseudo-retrato 
da filha de Kengela – ka 
– Nkombe, adolescente. 
Quanto ao Museu de Ja-
mestown, na Virgínia, ela 
reproduziu e  introduziu 
numa das suas galerias, 
nada mais, nada menos, 
uma réplica da estátua da 
“Kiluanje”, a de Kinaxixi. 
Ao nível da produção lite-
rária, destaca-se o referido 
romance de McKissack. 
Estalando-se sobre uma 
centena de páginas, este 
«livrinho•» tem a particu-
laridade de colocar, por-
tanto, a trama da reconsti-
tuição romanesca sobre a 
princesa de Kabasa, sobre 
dois anos, período, crucial, 
da puberdade da futura so-
berana. 
A autora desenvolve a 
historia da, já, temerária « 
jaga » por pequenos capí-
tulos, permitindo, assim, 
uma leitura agradável e 
africana do romance, com 
uma evolução cronológi-
ca ligada a  « mbangala », 
a estacão seca, a das ervas 
queimadas, e a  plena lua. 

 
REENCARNACAO

Escrito sob a forma de um 
Jornal intimo, sob a pena 
da jovem princesa, o livro 
da conta da sua visão  da 
situação politica do seu 
pais e dos territórios vizi-
nhos, uma dezena de anos 
após a ocupação pelos 
Portugueses, de uma parte 
do Reino e a criação, sub-
sequente, forcada, sobre 
esta terra, da Colónia de 
Angola, donde partira a 
expansão mercantilista lu-
sitaniana das regiões oeste 
da África central. 
Encontra-se detalhes so-
bre vários aspectos da vida 
da adolescente tais como 
os relativos as relações 
com o seu pai, o Kiluanji, 
o estado do seu relacio-
namento com os outros 
membros da sua família, 
a sua sede do saber, a sua 
formação ao domínio dos 
provérbios, a sua apren-
dizagem a ajustar flechas, 
o seu conhecimento das 
plantas curativas, as con-
sultas de previsão do seu 
futuro politico, as suas pri-
meiras preferências amo-
rosas, a sua concepção da 
resistência e  a atenção 
acordada a defesa militar 
do Ndongo. 
Aprende-se, igualmente, 
a sua clarividência políti-
ca, as suas reservas sobre 
o Padre italiano Cavazzi, 
a sua apreciação sobre a 
nocividade das intrigas 
políticas, a sua franqueza 
precoce, a sua forte corpu-
lência física, a sua coragem 
individual, a sua inserção 
no sistema de segurança 
do Reino e a sua aversão 
das campanhas de captu-
ra de escravos destinados 
a exportação. Em suma, a 
romancista de Nashville, 

genitora de um outro best-
-seller, «Sou uma escrava»   
partilha “O Jornal” da ado-
lescente do vale do Kwan-
za, no exercício de alta 
reapropriarão histórica, de 
enriquecimento cultural e 
de auto-estima. O mérito 
deste «livrinho» e, emi-
nentemente, pedagógico, 
porque permite aos jovens 
afro-norte-americanos de 
descobrir as condições de 
formação da extraordiná-
ria personalidade de Nzin-
gha-Nzingha. Esta obra 
deve, naturalmente, ser 
traduzida em português, 
para os jovens angolanos 
e não só, na senda das 

pertinentes recomenda-
ções do Colóquio Inter-
nacional sobre a Rainha, 
que acaba de organizar, 
em Luanda, com grande 
sucesso, a Semba Comu-
nicação. Um dos factos 
a reter deste encontro e 
a realização e produção 
pela esta entidade de uma 
mini-série sobre a Dizon-
da, cuja principal reencar-
nação será uma outra be-
leza, desta vez, de carne e 
os, a esplêndida Maxossi, 
a solongo com sangue dos 
Nzinga, que, sem duvida, 
seduzira, igualmente, em 
Setembro próximo, o 
emotivo Brasil.
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HISTÓRIA DE ANGOLA

A PRINCESA NZINGA SEDUZ O BRASIL

S

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

O facto expandiu-se, pelas redes sociais, há dias, a partir da Universidade de São Paulo, iniciativa do Professor 
Maurício Waldman, especialista em questões ligadas ao racismo ambiental. O encanto para a “Fenda” fundamentou-
se na magnífica ilustração contida na obra da afro-americana Patrícia C. McKissack, “Nzingha, Warrior Queen of 
Matamba, Princess Diaries”, que representa a filha de Guenguela Cacombe, na sua adolescência, entre 1595 e 1596.

TEXTO DE SIMÃO SOUINDOULA
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O perigo da Dengue

S
e recordarmos bem do que se passou com a famigerada gripe Nh1, 
dita “das Aves”, quando sabemos que o seu surto de pouco mais de 
umas centenas de vítimas mortais provocou um alvoroço tal que se 
organizaram campanhas mundiais de erradicação dessa ditaendemia, 
em boa verdade mais imaginária do que real, pois essa gripezinha era 

menos perigosa do que a nossa clássica, dita “Espanhola. Essa, sim, é uma “veccia 
signora”, que em 1918 provocou um pânico geral na Europa e matou milhares e 
milhares de pessoas, mas que hoje está mais ou menos controlada embora con-
tinue a matar, menos que antes mas mais do que essa “das Aves”… Entretanto, 
cuidado!!... É que chegou a Dengue… e olhem que já se diz por aí que o país talvez 
esteja confrontado com um novo surto epidemiológico. Na semana passada, as 
autoridades angolanas reportaram pela primeira vez desde o 12 de Março, data 
em que pela primeira vez a doença se manifestou em Angola, dezenas de casos 
de infecção pela Dengue. Entre as vítimas, há mulheres e crianças e agora, dizem, 
com registo de mortes. Balelas, mortos há um, uno, one em inglês, um só! O 
verdadeiro perigo não é a Dengue é a infantil defesa que as autoridades sanitárias 
e de Saúde de Angola têm a opor a esse insectozinho. 

A um povo “especial”, chefe especial

S
endo os angolanos “especiais”, o seu chefe e a sua maneira de governar, naturalmente, 
também são “especiais”. O dito chefe foi forçado, segundo os seus próprios ditos, a 
adoptar um estilo de governação importado, a democracia, e hoje, diga-se em abono 
da coerência e da lógica, é normal que ele se mostre “especial”, incorrendo em alguns 
atropelos às suas normas, pois mesmo que ele não se farte de repetir que é democrata, 

faz mais ou menos o contrário do que dizem os conceitos da democracia, como por exemplo, 
não ter sido eleito pelo sufrágio universal; não se ter mostrado neutro durante a campanha elei-
toral e ter chegado mesmo a afirmar publicamente que se assumia como candidato à presidência 
da República e, ao mesmo tempo, como árbitro supremo de todo o processo eleitoral; ao institu-
cionalizar por assim dizer a dependência do poder Judicial ao Executivo; ao meter um açaime a 
mais de 90% dos órgãos de comunicação social; ao ignorar quando lhe apetece a Constituição 
Nacional; ao presidir e gerir, de livre e voluntariosa iniciativa, o açambarcamento de todas as 
riquezas do país em favor da sua família, dos seus amigos e outros simpatizantes do seu partido; 
ao ter exonerado recentemente dois ministros importantes do executivo, o das Finanças e o da 
Construção e a esse respeito não dar qualquer explicação, depois de ter vindo ao de cima que 
o cerne é um alegado buraco de 4 mil milhões de dólares desviados do erário público. Especial, 
não há dívida! E o povo de Angola está farto, farto, farto de tantas “especialidades”!

Lamento do mwangolé

E
ste lamento do mwangolé é realmente a adaptação de um lamento 
vindo da Tuga. Vejam só como os lamentos de uns entram como uma 
luva nos lamentos do outro.
«Cada vez vai ser pior, perdeu-se o respeito, os valores, os princípios, 
a dignidade, palavras que andam arredadas do vocabulário politiqueiro, 

e, claro, servem de recheio a discursos edulcorados e destoam como fífias numa 
música de Bach. Quem diria, que chegámos a este estádio, entregues a indi-
víduos que a senilidade mental ameaça, ou cachopos que se querem mostrar. 
Ninguém impõe respeito nem se dá ao respeito. Temos de parar este delírio, é 
impossível viver, “sobreviver” neste lamaçal. Somos Cidadãos de direito, sa-
bendo de antemão que são sempre os mesmos a ganhar, não há casmeonato, há 
campeões indigitados, há que virar esta pseudo-democracia de pernas para o ar 
que nunca deu o que tinha a dar!...Há que pôr um Basta em tudo isto. Por vezes, 
parece-me que os Angolanos ainda não perceberam (a grande maioria) que nos 
estão a enterrar a pouco e pouco e que vamos morrendo por morrerem em nós 
todos os sonhos. A continuar assim o que vai ficar é o comer, o “desensonhar e o 
respirar!!! Não temos governo, temos um homem só a agitar viventes, criaturas 
animadas por promessas de gasosa e benesses, somos governados de cima, com 
gente a olhar para baixo  e de fora, com gente a olhar-nos para os dentros, temos 
um delirante e cansadíssimo Cidadão do Sambianga, “temos” um “Estado depend-
ente”, mas não “temos” Estado social, não “temos” Educação, Cultura nem se fala, 
vivemos num total obscurantismo.»
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JOGO DE LÍDERES NO MUNDULENO
GIRABOLA-2013

A

DAÚTA FAQUIRÁ JÁ MANDOU BOCA
Faquirá é um treinador de nacionalidade moçambi-
cana com experiência no futebol português, onde 
orientou clubes da primeira liga, mas os considera-
dos de segundo escalão, nunca esteve vinculado a 
clubes com ambições de se sagrar campeão ou pelo 
menos chegar às competições intermédias do “Ve-
lho Continente”.
O treinador luso-moçambicano está em Angola ao 
serviço do Grupo Desportivo Militar “1ºde Agos-
to”, em substituição do técnico angolano, Romeu 
Filemon, demitido por maus resultados no Gira-
bola-2013. Faquirá desconhece a realidade do des-
porto-rei angolano, mas já mandou boca de que vai 
vencer este campeonato.
Ninguém está contra as declarações do novo ti-
moneiro “rubro-negro”, mas a crítica desportiva, 
sobretudo a futebolística angolana, o aconselha 
prudência porque é uma realidade extremamente 
contrária à portuguesa. O Campeonato Nacional 
de Futebol da I Divisão (Girabola) é composto por 

vários treinadores e 
equipas competentes 
do ponto de vista pro-
fissional. Faquirá en-
gana-se ao pensar que 
poderá triunfar na Pá-
tria de Ngola Kilwanji 
Kya Samba (Angola) 
com muita facilida-
de. Cá funciona a ve-
lha máxima filosófica 
“marxista-leninista” (a 
prática é o critério da 
verdade). Todos torcem para o sucesso do mais re-
cente timoneiro militar.
Augusto Inácio, que foi campeão português com o 
Sporting Clube de Portugal, fracassou em Angola 
quando contratado para orientar a equipa do Gru-
po Desportivo Interclube de Angola-Século/XXI. 
Nada de emoção.                                                                

s atenções dos 
adeptos estão 
centradas no es-
tádio “Coman-
dante Mundun-
duleno”, Lwena, 
província do 

Moxico, onde a equipa do Grupo 
Desportivo Militar “1ºde Agosto” 
defronta o FC.Bravos do Maquis 
em jogo válido para 13ª jornada 
da 34ª edição do Campeonato 
Nacional de Futebol da I Divisão 
(Girabola-2013).
Trata-se do jogo de cartaz da 13ª 
ronda do Girabola-2013 porque 
poderá decidir o segundo clas-
sificado da prova quando faltam 
duas jornadas para o término da 
primeira volta. Ambas equipas es-
tão separadas por dois pontos (25 
- 23); o 1º de Agosto está em vanta-
gem, mas pode ser ultrapassado, 
caso perca no Mundunduleno.
O Futebol Clube Bravos do Ma-
quis, às ordens do treinador Zeca 
Amaral, duas vezes campeão pelo 
Recreativo do Libolo do Kwanza-
-Sul, está no máximo da força e 
poderá causas imensas dificulda-
des ao 1ºde Agosto que também 
só pensa na vitória dos três pon-
tos em disputa a fim de continuar 
a perseguição ao líder do campe-
onato, o Kabuscorp do Palanca. 
Antevê-se um jogo equilibrado 
durante os noventa minutos.
Ainda para a mesma ronda, a for-
mação do Kabuscorp do Palanca 
defronta o Atlético do Namibe, 
no estádio municipal “Joaquim 
Morais”, onde tem o dever de 
vencer ao desafio, sob pena de 
ver reduzida a diferença pontual 
com os mais directos perseguido-
res (1ºde Agosto e FC.Bravos do 
Maquis) que nesta jornada jogam 
entre si. O Grupo Desportivo In-
terclube de Angola recepciona a 
equipa do Recreativo da Caála do 
Huambo.
No decurso da 13ª jornada do Gi-
rabola-2013, o Grupo Desportivo 
da Huíla recebe a equipa do Sa-
grada Esperança da Lunda-Norte, 
enquanto o Atlético Petróleos de 
Luanda reedita o “velho” dérbi 
com o 1ºde Maio de Benguela, no 
estádio internacional “11 de No-
vembro”. Outras partidas: ASA 
– Benfica, Santos FC – Progresso 
do Sambizanga e Porcelana FC do 
Kwanza-Norte – Recreativo do 
Libolo do Kwanza-Sul.       



Angola alberga a 41ª 
edição do Campeonato 
Mundial de Hóquei em 
Patins – 2013, dezasseis 
selecções, repartidas em 
quatro grupos com igual 
número de equipas, par-
ticipam do certame que 
pela primeira vez decor-
re no Continente Berço 
da Humanidade (África), 
onde a Espanha vai pro-
curar obter o décimo tí-
tulo.
Os jogos disputar-se-ão 
em dois pavilhões nas 
províncias de Luanda e 
Namibe, construídos es-
pecialmente para a 41ª 

edição do Campeonato 
Mundial de Hóquei em 
Patins – 2013 cuja de-
nominação da mascote 
“Kaissarinha” resultou do 
nome do antigo praticante 
angolano, Damásio Júnior 
“Kaissa”, pelo contributo 
dado ao desenvolvimento 
do desporto sobre rodas 
na Pátria de Ngola Kilwan-
ji Kya Samba (Angola).
A competição disputa-
-se entre os dias 20 e 28 
de Setembro do corrente 
ano e as seleções estão 
escalonadas nos grupos 
A, B, C e D. Fazem parte 
do primeiro agrupamen-

to da prova, os combina-
dos nacionais da Áustria, 
Espanha, Brasil e Suíça. 
Argentina, Inglaterra, 
Alemanha e França com-
põem a segunda série.
No grupo C estão as se-
lecções de Angola, África 
do Sul, Portugal e Chile, 
enquanto o D é compos-
to pelas selecções da Co-
lômbia, Estados Unidos da 
América, Itália e Moçam-
bique. A equipa Nacional, 
às ordens do técnico Or-
lando Graça poderá en-
contrar dificuldades para 
ultrapassar as congéneres 
portuguesas e chilena.  
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1ºde Agosto, 
às ordens do 
treinador an-
golano, Paulo 
Macedo, con-
seguiu recon-
quistar a mís-

tica da bola ao cesto, antes 
perdida a favor do Recrea-
tivo do Libolo do Kwanza-
-Sul, ao vencer a 35ª edição 
do Campeonato Nacional 
de Basquetebol Sénior Mas-
culino (BAI-BASKET/2013), 
segunda modalidade des-
portiva no País.
Com mais este triunfo, o 
clube das Forças Armadas 
Angolanas (FAA) passa a 
somar dezoito títulos na 
prova maior da bola ao 
cesto na Pátria de Ngola Ki-
lwanji Kya Samba (Angola), 
desta forma é a equipa mais 
titulada na montra maior 
do basquetebol angolano, 
secundado pela turma do 
Atlético Petróleos de Luan-
da, terceiro classificado da 
35ª edição do Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino (BAI-
-BASKET/2013).
A equipa militar do Rio 
Seco esboçou o triunfo na 
temporada basquetebolísti-
ca recém-terminada ainda 
na fase regular, mas ao con-
trário das edições passa-

O
D´AGOSTO DOMINA MODALIDADE 
BASQUETEBOL

das, o conjunto das Forças 
Armadas Angolanas nun-
ca sofrera tantas derrotas. 
Perdeu com todas equipas 
que estiveram envolvidas 
na fase final (Atlético Petró-
leos de Luanda, Recreativo 
do Libolo do Kwanza-Sul e 
Grupo Desportivo Interclu-
be de Angola – Século/XXI.
Independentemente de co-
meçar os play-off com mais 
um ponto em relação aos 
três concorrentes, o grémio 
basquetebolístico coman-
dado por Paulo Macedo, an-
tiga estrela do 1ºde Agosto 
e da Selecção Nacional de 
Basquetebol Sénior Mascu-
lina, teve imensas dificulda-
des para se impor diante do 
Interclube de Angola que 
pela primeira vez conse-
guiu contrariar o favoritis-
mo das três principais agre-
miações do BAI-BASKET.                       
Assim, o Grupo Despor-
tivo Militar “1ºde Agosto” 
mostrou, uma vez mais, 
possuir o maior conjunto 
basquetebolístico angola-
no em sénior masculino, o 
mesmo acontece ao nível 
do Continente Berço da 
Humanidade (África), vis-
to que venceu também o 
tútulo da última edição da 
Liga dos Clubes Campe-
ões.

HÓQUEI MUNDIAL ROLA EM ANGOLA



8Folha
ANO15 EDIÇÃO1143 25DEMAIODE2013 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.

+307 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

a d v o g a d o 
David Men-
des disse no 
dia 24.05, 
em Lisboa, 
que Portugal 

compactua com a corrup-
ção em Angola ao aceitar 
investimentos com origem 
ilícita deste país, instando o 
Estado português a investi-
gar e devolver estes recur-
sos à Angola.
“Facilmente pode-se che-
gar à conclusão que Portu-
gal tem interesse em que 
este grupo que sustenta 
a corrupção em Angola 
continue (a actuar), por-
que entram em Portugal, 
semanalmente, quase 40 
milhões de dólares”, disse 
David Mendes, que inte-
gra também a Associação 
Mãos Livres.
O advogado angolano fez 
estas declarações à mar-
gem de uma audiência pú-
blica, organizada pela eu-
rodeputada socialista Ana 
Gomes, em que se discutiu 
um relatório sobre corrup-
ção em Angola.
O documento, da Corrup-
tion Watch e da Associa-
ção Mãos Livres, aponta o 
alegado envolvimento de 
figuras do regime angola-
no, incluindo o Presidente 
José Eduardo dos Santos, 
e intermediários num con-
trato que terá lesado Ango-
la em mais de 700 milhões 
de dólares, num acordo 
para restruturar a dívida de 
Angola à Rússia que data 
dos anos de 1990.
“O fluxo de dinheiro de 
Angola para Portugal é su-
perior aos investimentos 
feitos em Angola”, afirmou 
David Mendes.
De acordo com o advoga-
do, “esse grupo (angolano) 
de pessoas ligadas ao po-
der tem uma relação umbi-
lical também com políticos 
portugueses que estão no 

poder”.
“Portugal poderia saber de 
uma forma fácil como estas 
pessoas obtém o dinheiro 
e chegar à conclusão que 
este dinheiro é ilícito”, refe-
riu ainda, citado pela Lusa.
“Sendo dinheiro ilícito, ain-
da que os investimentos 
em Portugal sejam lícitos, 
o Estado português tem a 
obrigação de cancelar es-
tes investimentos e devol-
ver o dinheiro para Ango-
la”, acrescentou.
Portugal, segundo David 
Mendes, tem a obrigação 
de saber se os capitais que 
entram no seu território 
pagam os seus impostos 
em Angola, um país que 
tem tantas limitações no 
que se refere ao bem-estar 
da população, que passa 
por carências extremas.
“A par da China e do Bra-
sil”, Portugal está entre “as 
maiores lavandarias dos 
recursos roubados de An-
gola”, referiu ainda Rafael 
Marques que, entretanto, 
já vê “sinais na sociedade 
portuguesa, sobretudo dos 
magistrados, de prestar a 
atenção a esta situação e 
este é um sinal positivo 
que deve ser reconhecido, 
porque a magistratura por-
tuguesa acaba por conferir 
alguma respeitabilidade ao 
Estado português”.
“Há uma certa resistência 
por parte da sociedade an-
golana a tudo isso que se 
passa, mas tem mais a ver 
com o discurso de Portu-
gal, do que com os cida-
dãos portugueses, indicou 
ainda Rafael Marques.
“O governo português é 
visto como um acessório 
de propaganda do governo 
angolano, pelas declara-
ções que os dirigentes por-
tugueses fazem a favor da 
elite angolana, desta elite 
corrupta”, sublinhou Rafael 
Marques.

PORTUGAL ESTÁ ENTRE “AS MAIORES LAVANDARIAS 
DOS RECURSOS ROUBADOS DE ANGOLA

O


