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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. 

O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra, Kundy Paihama, resolveu mandar alguns recados sem des-
tinatários explícitos mas que, presumivelmente, se destinam a alguns dos seus correligionários do MPLA, sobretudo 
quando diz que tudo que tem é fruto do seu árduo trabalho e que não tem dinheiro no exterior.

Esquadrões da morte

PRESIDENTE FEZ ANOS 
E O MUNDO PAROU

ALIMENTA 
OS POUCOS RICOS NEGROS

“Em Angola de facto há 
mortes selectivas, há ex-
ecuções sumárias apoiadas 
pelo próprio estado,” afirma 
David Mendes, dirigente da 
associação Mãos Livres.

É fartar vilanagem 

O Ministério do Interior anunciou 
a abertura de um inquérito para 
apurar a veracidade de uma denún-
cia sobre agressões físicas e maus 
tratos supostamente infligidos por 
supostos agentes policiais contra 
reclusos da prisão de Viana.

Intrigas, boatos e 
manipulações do regime

O Executivo continua empenha-
do na luta para a erradicação do 
analfabetismo no país, até 2025, 
declarou, em Luanda, o Ministro 
de Estado e Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, Edel-
trudes Maurício Fernandes Gaspar 
da Costa.

Ao que parece, o Governo de José 
Eduardo dos Santos não consegue 
dar conta do recado, certamente por 
dificuldades… financeiras. Se chove 
a culpa dos estragos é dos outros, 
desde logo do regime colonial, tal 
como é quando se regista seca. Daí a 
necessidade de pedir e aceitar ajuda 
externa.

Como a seca só mata os 
enteados o Regime continua

Angola parou e, como não poderia deixar de ser, o mundo também. O Presidente José Eduardo dos Santos fez anos e, como 
tem acontecido nas últimas décadas, todos quiseram cantar-lhe os parabéns. São 71 anos de idade, 34 dos quais como 
Presidente. É obra.
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dia 25 de 
Agosto foi 
um dia ruim. 
Pela madru-
gada, sem 
aviso nem 

mandado. o arauto im-
poluto da morte invadiu 
a residência familiar dos 
TONET e de lá levou mais 
um de nós, o nosso cas-
sule, Vavá, menino lindo, 
no desabrochar da idade, 
28 anos, com uma vida 
pela frente e uma mão 
cheia de projectos.
Na força da idade e senhor 
de uma pujante juventude, 
sucumbiu nesse fatídico 
dia quando, ao sair de uma 
discoteca, a moto em que 
se fazia transportar emba-
teu num poste de ilumi-
nação pública, nas imedi-
ações do Jango Veleiro, à 
entrada, que também é a 
saída, da Ilha de Luanda, 
tendo sido o seu corpo 
cuspido com grande vi-
olência para as areias da 
praia. Eram 5h30 da man-
hã. 
De imediato, os amigos 
que vinham a seguir a 
moto, a bordo das suas 
respectivas viaturas, tenta-
ram de imediato levá-lo 
para uma unidade hospi-
talar. 
Infelizmente, chocaram 
eles também com uma 
barreira, mas desta vez, 
humana. Um agente poli-
cial que por ali exercia a 
sua função de fiscalizar o 
trânsito impediu o socorro 
atempado, alegando que 
o acidentado teria de ser 
transportado em ambulân-
cia da Polícia Nacional, 
uma vez ter embatido 
num bem público.
Impotentes e res-
ignados, amigos e 
familiares viam 
os ponteiros do 
relógio a avan-
çar, ameaçando 

a derrota duma luta pela 
sobrevivência, enquanto 
no horizonte obscurecido 
pelo impiedoso avançar 
do tempo, nem sombra 
de ambulância se via, que 
pudesse avivar a chama 
da esperança de salvar o 
nosso Vavá Tonet (Mário 
Ngalula Mateus Tonet), 
pois todas as tentativas 
feitas para demover o 
agente de trânsito da sua 
decisão foram vãs.
Perante essa insensi-
bilidade do agente da Or-
dem, alcandorado no alto 
da sua autoridade e da 
sua arrogância armada, 
o espectro da morte fez-
se presente, pois nada o 
comovia, nem mesmo o 
gemido do acidentado, 
que continuava, aparente-
mente, sereno, a  lutar pela 
vida, depois de ter partido 
o fémur e a sua veia prin-
cipal ter sido gravemente 
atingida. 
Após cerca de uma hora 
e 15 minutos, chega o que 
nem se pode chamar “so-
corro”, por tão grande 
ser a mora, não só, pois 
não se tratava de uma 
ambulância, mas um 
carro fúnebre, sem 
equipamento nem 
pessoal médico. 
Autêntico! 
Estava ali, pasme-
se, para transportar 
o meu menino, Vavá, 
desfeito em sofrimen-
to, que acabou por ser 
levado a braços e am-
parado por um amigo, 
e mais outro, que o 
incentivavam 
à re-

O
MÉDICOS MANCHAM ÉTICA NO FIM
POLÍCIA CÚMPLICE DE UMA MORTE

MEU CASSULE PARTIU

sistência e lhe davam a 
força para não desistir de 
lutar pela vida, enquanto 
se dirigiam, nesse cari-
cato táxi da mortandade, 
a caminho da clinica 
Sagrada Esperança à Ilha 
de Luanda, uma unidade 

de Saúde vocacionada 
para livrar os humanos 
da morte. Angola, Angola, 
quando irás mudar!
Ali chegados, o atendi-
mento, graças a Deus, foi 
imediato, sem a barreira 
da prévia caução mon-
etária para atendimento, e 
o Vavá pôde assim dar en-
trada no serviço de urgên-
cias de Traumatologia.
Os médicos ligaram as 
máquinas para o reani-
mar, uma vez ter chegado 
com hemorragia interna. 
Foram cerca de 35 minu-
tos que durou a tentativa 
de o reanimar, até ao mo-
mento em que uma médi-
ca disse aos familiares que 
iriam tentar, mas na es-
perança de que nos próxi-
mos 10 minutos os níveis 
do batimento cardíaco de 
Vavá subissem, caso con-
trário ele não resistiria.
A família esperava ainda 
ansiosa, mas a morte foi 
traiçoeira e levou-o do 
nosso seio, apesar de to-
dos os esforços que a 
equipa médica prodigou 
e dos quais nós somos, 
infortunadamente as 
primeiras testemunhas. 
No entanto, para es-

panto final, no pre-
ciso momento 
em que a família 
decide solicitar o 
relatório médico 
para se inteirar das 

causas da morte, eis 
que emerge a nódoa 

inútil, estúpida e dolo-
sa de todo o bom tra-

balho daquela eq-
uipa médica, 

l e -

vantando a assim uma nu-
vem de suspeição.
Um dos médicos ousou 
certificar, por razões in-
compreensíveis, que o 
Mário Ngalula Mateus 
Tonet, Vavá entrou na 
clínica “sem sinais de 
vida” “vítima de acidente 
de moto”. Fiquei atónito 
ante tamanha falta de ética 
e falsidade desnecessária 
de um profissional. Não 
tinha necessidade de faltar 
à verdade, existem provas 
ideográficas, e do próp-
rio polícia que conduziu a 
viatura, que o nosso meni-
no deu entrada naquela 
unidade hospitalar com 
vida e disso podemos pro-
var em qualquer instância. 
Mentir numa hora desta é 
muito grave e lança a sus-
peição sobre a nobreza de 
uma profissão. Sou leigo 
em medicina, mas, segu-
ramente, não sou parvo e 
sei distinguir o penúltimo 
do último suspiro.
Infelizmente a corpo-
ração, PN, nestes casos, 
prefere encobrir a cor-
rigir, em nome da sal-
vaguarda no futuro de 
uma pretensa idoneidade. 
Assim, as imagens que a 
qualquer momento pub-
licaremos, contrariam 
a versão do texto do 
médico, ficarão para a 
história como a mancha 
de uma grande e pec-
aminosa mentira de um 
profissional, que dela não 
carecia para augúrio al-
gum, pelo contrário, foi 
nódoa inadmissível, pois 
os caprichos individuais 
não podem manchar a 
imagem de uma enti-

dade com o prestígio 
e a responsabilidade 

pública como a 
Clinica Sagrada 
Esperança e o 
Grupo Endia-
ma. 
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procurador-
-geral adjunto 
da República, 
Beato Ma-
nuel Paulo, 
c o n f i r m o u 

formalmente que o activis-
ta cívico José Gama está 
interditado de deixar o ter-
ritório nacional e, por isso, 
impedido de viajar na ma-
drugada de 29 de Agosto, 
para Lisboa, como havia 
planeado.
A 23 de Agosto, Maka An-
gola revelou a existência 
de um mandado de in-
terdição de saída do país 
contra José Gama e o ana-
lista independente Lucas 
Pedro, ambos conotados 
com a plataforma de notí-
cias online Club-K, basea-
da no exterior de Angola.
Segundo o despacho as-
sinado por Beato Manuel 
Paulo, a que o Maka Ango-
la teve acesso hoje, “cor-
rem termos na DNIAP os 
Processos-Crime n° 47/13 
e 74/13 em que o Sr. José 
Joaquim Pereira da Gama 
figura como arguido pelos 
crimes de injúrias contra 
autoridade pública, difa-
mação e calúnia”. As auto-
ridades públicas em ques-
tão são o procurador-geral 
da República, general João 
Maria de Sousa, e o direc-
tor nacional da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC), comissá-
rio-chefe Pedro Alexandre, 
visados em artigos anóni-
mos no Club-K.
O despacho justifica a de-
cisão de impedir a saída do 
activista por este não ter 
comparecido a interroga-
tório, a 12 e 19 de Julho de 
2013. José Gama foi notifi-
cado com menos de 24 ho-
ras de antecedência para 
responder na primeira 
data. Todavia, o procura-
dor-geral adjunto reconhe-
ceu que o advogado de de-
fesa requereu a alteração 
das datas das audiências.
 
Narrativa Cro-
NológiCa
 
José Gama disse ao Maka 

Angola que chegou ao 
país, proveniente da Áfri-
ca do Sul, onde reside 
há 16 anos, a 4 de Julho 
passado. “As autoridades 
[DNIAP] notificaram-me 
no aeroporto, quando che-
guei, depois do meio-dia, 
para ir depor no mesmo 
dia. Tinha de comunicar 
ao advogado e só fui no 
dia seguinte. Não tinha 
planos para viajar”.
A 5 de Julho, José Gama e 
Lucas Pedro foram inter-
rogados na Procuradoria-
-Geral por mais de quatro 
horas.
No dia 9 de Julho, a direc-
tora-nacional do DNIAP, 
a sub-procuradora-geral 
da República, Júlia Rosa 
de Lacerda Gonçalves, in-
terrogou de novo os dois 
cidadãos.
A DNIAP constituiu José 
Gama e Lucas Pedro em 
arguidos por crimes de 
abuso de imprensa, difa-
mação, calúnia e injúrias 
em dois processos crimi-
nais distintos, um movido 
pelo general João Maria de 
Sousa e outro pelo comis-
sário-chefe Pedro Alexan-
dre, director da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC), por arti-
gos publicados no Club-K.
A Gama foi aplicado o 
termo de identidade e 
residência. O activista 
estabeleceu, para o efei-
to, a África do Sul como 
seu país de residência. 
O referido termo anotou 
também os endereços re-
sidenciais e de serviço da 
mãe do arguido para noti-
ficação. Apesar de não ter 
informado os arguidos, no 
mesmo dia Júlia Rosa de 
Lacerda Gonçalves emi-
tiu a instrução n°650/13-
-DNIAP-Proc. n° 47/13, 
interditando a saída do 
país de José Gama e Lucas 
Pedro .
Os arguidos receberam 
notificações, na tarde de 
11 de Julho, para nova ses-
são de interrogatórios na 
DNIAP, no dia seguinte de 
manhã. Os advogados de 
defesa solicitaram marca-

ção de nova data.
A 15 de Julho, a Direcção 
Nacional de Investigação 
e Acção Penal (DNIAP), 
notificou novamente José 
Gama, para comparecer 
para interrogatório a 19 de 
Julho. No mesmo dia, de 
forma cruzada, deu entra-
da na DNIAP, uma carta do 
escritório de advogados da 
Associação Mãos Livres, a 
informar sobre a desloca-
ção de José Gama à África 
do Sul, a 16 de Julho, para 
acompanhar a mãe que re-
queria tratamento médico 
de emergência. O activista 
regressou a 20 de Julho e, 
desde então, não recebeu 
qualquer outra notificação.
“De forma muito estranha 
e duvidosa, o Sr. José Jo-
aquim Pereira da Gama 
conseguiu sair do país no 
dia 16/07/13 quando vigo-
rava a interdição”, escre-
veu Beato Manuel Paulo no 
despacho assinado a 27 de 
Agosto.
O adjunto do general João 
Maria de Sousa informou 
o arguido que foi aberto 
um processo de inquérito 
preliminar, registado sob o 
nº 14/2013 INQ., para apu-
rar as circunstâncias que 
permitiram a saída de José 
Gama do país, a 16 de Julho.
“Ainda de forma estranha 
ficámos a saber que o Sr. 
José Joaquim Pereira da 
Gama já se encontra em 
Luanda, mas o SME não 
confirma no sistema o re-
gisto da sua entrada”, con-
cluiu o magistrado.
Para Salvador Freire, presi-
dente da associação Mãos 
Livres, “a atitude da PGR 
é lamentável. Estranhamos 
que o magistrado tenha 
afirmado que o Gama en-
trou e saiu de forma duvi-
dosa. Estão estampados, 
no seu passaporte, os ca-
rimbos de entrada e saída 
de Angola, do SME. Since-
ramente não compreende-
mos”.
“O termo de identidade e 
residência do José Gama 
não revela nenhuma in-
terdição de saída do país. 
O crime de que é acusado 

admite liberdade e basta-
-lhe informar sobre o seu 
paradeiro para efeitos de 
notificação”, acrescentou.
O advogado notou tam-
bém que o co-arguido Lu-
cas Pedro não se ausentou 
do país ou manifestou tal 
interesse de imediato, mas 
foi interditado à mesma, a 
9 de Julho passado. “Por-
quê?”, questionou o causí-
dico.
 
os artigos
 
A base das acções judiciais 
contra José Gama e Lu-
cas Pedro inclui um artigo 
publicado a 29 de Janeiro 
passado no Club-K, que 
alegava que o Procurador-
-Geral da República esta-
beleceu um pacto com o 
seu advogado português, 
Paulo Amaral Blanco, para 
usufruto pessoal de US 
$10 milhões de dólares, 
dos fundos recuperados 
em Portugal, no âmbito do 
caso do Banco Nacional de 
Angola (BNA).
Num segundo artigo, o 
Club-K reproduziu uma 
notícia do jornal português 
Expresso, sobre a inves-
tigação contra o general 
João Maria de Sousa, em 
Portugal, por suspeitas de 
fraude fiscal e branque-
amento de capitais, sob 
processo administrativo 
1764/11 Departamento Cen-
tral de Investigação e Ac-
ção Penal (DCIAP).
Finalmente, a 5 de Março, 
o referido portal publicou 
um texto alegando que o 
procurador-geral da Repú-
blica de Angola adquiriu 
uma mansão em Lisboa.
Por sua vez, o director na-
cional da DNIC, comissá-
rio-chefe Pedro Alexandre, 
intentou outra acção con-
tra o mesmo portal, por 
denúncia de um alegado 
caso de tortura cometido 
por efectivos da instituição 
que dirige.

PROCURADORIA-GERAL 
IMPEDE VIAGEM DE GAMA

O
TEXTO DE RAFAEL MARqUES
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lato”, declarou o Ministro 
de Estado, valorizando a 
declaração de Dakar, tam-
bém designada quadro de 
acção de Dakar por esta-
belecer a protecção e as-
seguramento da primeira 
infância, a universalização 
do ensino primário, a pre-
paração para a vida activa, 
a redução para metade dos 
índices de analfabetismo 
e assegurar a equidade 
de género, bem como por 
introduzir mecanismo de 
acompanhamento, coor-
denação e monitorização 
das medidas preconizadas.
De vez em quando, sobre-
tudo em alturas eleitorais, 
o próprio Presidente Edu-
ardo dos Santos reconhece 
que a erradicação da fome, 
da pobreza, do analfabetis-
mo e das injustiças sociais 
constituem “objectivos 
essenciais” que não foram 
ainda alcançados.

Todavia, como se já não 
tivesse tido tempo (e de 
paz total já lá vão onze 
anos) manifesta-se sempre 
esperançado num “futuro 
melhor” e na capacidade 
dos angolanos em “ven-
cer todas as dificuldades, 
mesmo os problemas mais 
complexos e difíceis”.
José Eduardo dos Santos 
fez estas considerações na 
tradicional mensagem de 
Ano Novo, transmitida em 
directo pela rádio e televi-
são públicas angolanas em 
Dezembro de 2011.
“Permanecem por realizar 
alguns dos nossos objecti-
vos essenciais, tais como 
erradicar a fome, a pobreza 
e o analfabetismo, as injus-
tiças sociais, a intolerância, 
os preconceitos de nature-
za racial, regional e tribal”, 
disse Eduardo dos Santos, 
esquecendo-se – como é 
natural, habitual e usual  – 

de dizer que o MPLA (no 
poder desde 1975) é o prin-
cipal responsável.
Para o Presidente, embora 
haja a registar resultados 
positivos, “ainda há e have-
rá sempre, como é natural, 
por causa da evolução e 
do crescimento, aspectos 
e problemas a requererem 
mais atenção e resolução 
prioritária nos domínios 
da educação, saúde, habi-
tação, emprego e do for-
necimento de água e ener-
gia”.
Traduzindo, apenas 38% 
da população angolana 
tem acesso a água potável 
e somente 44% dispõe de 
saneamento básico,  ape-
nas um quarto da popula-
ção tem acesso a serviços 
de saúde, que, na maior 
parte dos casos, são de fra-
ca qualidade, 12% dos hos-
pitais, 11% dos centros de 
saúde e 85% dos postos de 

E x e c u t i v o 
continua em-
penhado na 
luta para a 
erradicação 
do analfabe-
tismo no país, 

até 2025, declarou, em Lu-
anda, o Ministro de Estado 
e Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, 
Edeltrudes Maurício Fer-
nandes Gaspar da Costa.
O governante discursava 
na cerimónia de abertura 
do fórum nacional de edu-
cação para todos, cujos tra-
balhos decorreram sob o 
lema “Pela aceleração dos 
objectivos da educação 
para todos, reforcemos a 
mobilização geral de An-
gola e África”.
O Ministro afirmou tam-
bém que a criação de uma 
série de comissões e a im-
plementação de iniciativas 
inseridas no plano nacio-
nal de desenvolvimento 
2013/2017, “constituem 
prova inequívoca do modo 
como Angola encara a res-
ponsabilidade na luta con-
tra a iliteracia, que acredi-
tamos conseguir erradicar 
até 2025”.
Mencionou entre outros, a 
criação pelo Presidente da 
República, José Eduardo 
dos Santos, das comissões 
nacionais da alfabetização 
e luta contra a pobreza e 
do plano nacional de for-
mação de quadros e de de-
senvolvimento 2013/2017.
O Ministro de Estado tam-
bém realçou que o país 
tem registado avanços 
consideráveis na imple-
mentação do plano de ac-
ção nacional da educação 
para todos, com a elevação 
da taxa de escolarização. 
Referiu-se a subida da taxa 
de alfabetização entre 2001 
a 2012 de 50% para 65,6%, 
e que a percentagem de al-
fabetização de mulheres se 
elevou de 30% para 51,9%, 
respectivamente.
O também Chefe da Casa 
Civil informou ainda que 
a taxa líquida de escola-
rização que se situava na 

ordem dos 38,1% em 2001 
aumentou para o dobro 
em 2012, tendo atingido os 
76,3%. Isto é, na versão ofi-
cial, a taxa líquida de esco-
larização que em 2001 era 
de 41 % para rapazes e 35,3 
para raparigas subiu para 
os 77,2% e 75,4%, respec-
tivamente, em 2012, assim 
como a eficiência interna 
do subsistema do ensino 
primário.
“Hoje, mais do que nunca, 
o acesso à informação e ao 
conhecimento são factores 
que emergem e consoli-
dam-se como indispensá-
veis na determinação do 
sucesso pessoal, profis-
sional e organizacional e, 
em última instância, como 
promotores de inclusão 
social, daí a importância 
que os países em desen-
volvimento e a UNESCO 
vêm dedicando à causa 
da educação, no sentido 

O
INTRIGAS, bOATOS 
E MANIPULAçõES DO REGIME



saúde existentes no país 
apresentam problemas ao 
nível das instalações, da 
falta de pessoal e de carên-
cia de medicamentos, 45% 
das crianças  sofrerem de 
má nutrição crónica, sen-
do que uma em cada qua-
tro (25%) morre antes de 
atingir os cinco anos.
Para ultrapassar as de-
bilidades, o Presidente 
defendeu que o Estado, a 
sociedade civil e o sector 
privado “devem continuar 
a conjugar e a aumentar os 
seus esforços com o objec-
tivo de corrigir o que está 
mal, melhorar o que está 
bem, criar coisas novas 
onde for necessário, para 
aumentar” a capacidade de 
resposta e satisfazer as ne-
cessidades da sociedade.
“Por mérito próprio conse-
guimos alcançar tudo aqui-
lo que queríamos. Com 
determinação, coragem, 
firmeza e grande vontade 
de vencer conquistámos 
a independência, e mais 
tarde a paz, construímos o 
nosso Estado e estamos a 
desenvolver o país em de-
mocracia”, frisou Eduardo 
dos Santos.
Nessa altura e relativa-
mente ao facto de em 2012 
se realizarem eleições ge-
rais, salientou o facto de 
que estavam a ser criados 
os “mecanismos legais” 
para que elas fossem “bem 
organizadas, transparentes 
e justas”.
A tradução dessa garan-
tia, como se veio a provar, 
revelava que o regime es-
tava a preparar tudo para 
que, como nas anteriores 
“eleições”, embora pondo 
os mortos a votar… tal não 
pudesse ser detectado por 
todos os  observadores in-
ternacionais, pois alguns 
destes e os internos estão 
sempre sob controlo.
Nessa mensagem de ano 
novo, abordando as mu-
danças em curso noutras 
latitudes, e depois de reco-
nhecer que o Mundo está 
em “constante transforma-
ção”, em que salientou ser 
“compreensível” o desejo 
de todos aspirarem a uma 
mudança para melhor nas 
suas vidas, José Eduar-
do dos Santos chamou a 
atenção para no caso de 
Angola, a história recente 
ensinar “que o processo de 

mudança pode ser brusco 
e radical ou evolutivo e su-
ave, por fases”.
“Os processos radicais 
provocam rupturas e gran-
de desorientação inicial 
com consequências so-
ciais graves. As mudanças 
que decorrem através de 
processos democráticos 
e pela via do diálogo, da 
compreensão mútua, da 
convivência pacífica e do 
estrito cumprimento da 
legalidade, garantem esta-
bilidade social e política”, 
concluiu.
De uma coisa todos esta-
mos certos. José Eduardo 
dos Santos não brinca em 
serviço embora, é claro, 
adore brincar (às vezes 
com brincadeiras de muito 
maus gosto) com os ango-
lanos de segunda (todos 
aqueles que não pactuam 
com o regime).
Quando no dia 7 de De-
zembro de 2009 exortou 
os seus súbditos a “não 
pactuar com a corrupção 
e com a apropriação de 
meios do erário público ou 
do partido”, mostrou como 
é fácil e barato enganar 
meio mundo e comprar o 
outro meio…
Já lá vão quase quatro anos 
e tudo continua na mesma, 
e até os mais optimistas 
e ingénuos, mesmo den-
tro do MPLA, começam a 
pensar que nem as moscas 
mudam. A prática é a de 
sempre: olhai para o que 
ele diz e não para o que ele 
(e os seus amigos) faz.
“Hoje é voz corrente equi-
parar a pessoa investida 
em funções políticas a um 
homem sem palavra, deso-
nesto e sem escrúpulos. É 
necessidade absoluta assu-
mir atitudes positivas que 
desfaçam essa imagem 
pálida e inconveniente de 
forma a dar credibilidade, 
valorizar e repor a nobreza 
da função dos dirigentes 
políticos”, disse José Edu-
ardo dos Santos com o ar 
solene típico de quem se 
orgulha com o facto de a 
mulher mais rica de África 
ter palavra, ser honesta e 
ter escrúpulos.
Nessa altura, como certa-
mente hoje, Eduardo dos 
Santos pediu o “fim da 
intriga, dos boatos e da 
manipulação de factos na 
comunicação social para 

prejudicar os outros”. Fica, 
em 2013, a dúvida se dizer 
que a mulher mais rica de 
África é sua filha corres-
ponde, de alguma forma, a 
uma intriga, a um boato ou 
a uma manipulação.
“Devemos aperfeiçoar o 
modo de encarar a política, 
um modo pró-activo e ri-
goroso de mostrar o nosso 
empenho e dedicação que 
sirva para mobilizar mi-
lhões para a nossa causa”, 
disse  Eduardo dos Santos, 
acrescentando que “em 
cada 100 angolanos, 60 são 
muito pobres, não conse-
guem comer normalmen-
te todos os dias, não têm 

acesso fácil a água potável, 
acesso aos cuidados de 
saúde nem casa normal 
para se abrigar”.
Aqui parece haver gato. 
O reconhecimento de que 
60% dos angolanos são 
muito pobres não será 
também uma intriga, um 
boato, uma manipulação 
dos factos?
Um outro exemplo de in-
triga, boato e manipula-
ção em que o F8 é useiro 
e vezeiro é dizer que o 
“desemprego, o analfabe-
tismo e a pobreza são três 
problemas muito graves 
e difíceis de resolver, que 
atingem especialmente 

as mulheres, as famílias e 
as crianças”. Como? Foi 
o Presidente Eduardo 
dos Santos quem o disse? 
Hum! 
Não nos digam igualmente 
que foi o Presidente quem 
disse que o MPLA pugna 
desde 1975 “pela defesa 
das liberdades direitos e 
garantias dos cidadãos, e 
considera o direito à as-
sociação como fundamen-
tal”? Ou que os problemas 
que persistem no país, 
como a pobreza, resultam 
da  “pesada herança do co-
lonialismo, agravada pelo 
período de guerra que o 
país viveu” até 2002?
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ngola pa-
rou e, como 
não poderia 
deixar de 
ser, o mun-
do tam-

bém. O Presidente José 
Eduardo dos Santos fez 
anos e, como tem aconte-
cido nas últimas décadas, 
todos quiseram cantar-lhe 
os parabéns. São 71 anos de 
idade, 34 dos quais como 
Presidente. É obra.
Ninguém, ao que cons-
ta, ficou indiferente ao 
aniversário daquele que 
é, para além de “querido 
líder”, também conheci-
do como “o escolhido de 
Deus” ou, simplesmente, o 
pai da mulher mais rica de 
África.
O salão nobre do Palácio 
Presidencial da Cidade 
Alta tornou-se exíguo para 
albergar todos aqueles que 
quiseram dignificar uma 
cerimónia que homena-

geou alguém cuja estatura 
política, entre outras, é do 
tamanho do mundo.
Em nome dos angolanos, 
vivos e mortos, livres e de-
tidos, nutridos e famintos, 
o Presidente do Parlamen-
to deu graças a Deus pelo 
nascimento, a 28 de Agos-
to, de tão ilustre figura de 
estatura mundial. Bem que 
todos os angolanos gosta-
riam de estar presentes, 
mas dada a impossibilida-
de de o fazerem, oraram 
para que José Eduardo dos 
Santos continue a ajudar a 
pôr ordem em África e no 
mundo.
Fernando da Piedade Dias 
dos Santos considerou, fa-
zendo eco do sentimento 
generalizado que se es-
tende de Cuba à Coreia 
do Norte, “mais do que 
merecida” a homenagem 
ao Presidente, enaltecendo 
o “elevado contributo que 
tem dado ao processo de 

crescimento e de afirma-
ção da Nação Angolana” e 
que, disse, “tem exigido o 
melhor de si, muitas vezes, 
à custa de enormes sacrifí-
cios pessoais”.
O Presidente da Assem-
bleia Nacional destacou 
ainda, mais uma vez reflec-
tindo a consideração mun-
dial àquele que o MPLA 
equipara a Martin Luther 
King, Nelson Mandela 
ou a Mahatma Gandhi, a 
“determinação, sagacida-
de e  coragem” com que 
José Eduardo dos Santos 
se entrega à resolução dos 
problemas do país e dos 
angolanos, calculando-se 
que nestes incluiu os 70% 
que vivem na miséria. “São 
qualidades que fazem de 
si um líder de referência e 
motivo de orgulho para to-
dos os angolanos”, frisou o 
Presidente da Assembleia, 
num reconhecimento cer-
tamente também parti-

lhado por Kim Jong-un e 
Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo.
Depois da cerimónia no 
Palácio Presidencial, o 
“escolhido de Deus” foi ao 
“Palmeirinhas Club”, para 
um jantar de gala organi-
zado pelo Movimento Na-
cional Espontâneo (MNE). 
Por essa altura, no país 
real, milhões de angolanos 
interrogavam-se sobre o 
significado da palavra jan-
tar.
De acordo com o órgão 
oficial do regime, José 
Eduardo dos Santos tam-
bém recebeu vários pre-
sentes, com destaque para 
uma peça de escultura da 
autoria do angolano Eto-
na, e das mãos de Dino 
Salvatore, editor oficial do 
Vaticano, recebeu a sua 
biografia fotográfica, num 
livro esculpido em cobre e 
banhado em ouro.
Dino Salvatore há muito 

que, não se sabe ao certo 
se em nome da Santa Sé, 
afirmou que é falsa a ci-
tação do Evangelho onde 
Jesus Cristo terá dito que 
“é mais fácil a um came-
lo passar pelo cu de uma 
agulha do que a muitos ri-
cos entrarem no reino dos 
céus”.
A obra-prima, com a chan-
cela da Dino Editore, é uma 
raridade quase similar à do 
homenageado. Trata-se de 
uma edição de apenas dois 
exemplares, com imagens 
do Presidente José Eduar-
do dos Santos, que assim 
passou a fazer parte de 
uma curta mas prestigiada 
lista de figuras mundiais, 
como o Papa João Paulo II, 
a Madre Teresa de Calcu-
tá, a Rainha Isabel e os pre-
sidentes Ronald Reagan, 
George Bush e Vladmir 
Putin.
O Bureau Político do 
MPLA, certamente reflec-

O PRESIDENTE FEz ANOS 
E O MUNDO PAROU

A
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tindo o sentimento de to-
dos os angolanos, até mes-
mo dos que são gerados 
com fome, nascem com 
fome e morrem logo a se-
guir com fome, qualificou 
José Eduardo dos Santos 
como “incansável servidor 
público, acérrimo defensor 
da paz, possuidor de um 
singular espírito reconci-
liador e profundo sentido 
de Estado”. 
De facto é um Presidente 
incansável. Isso mesmo 
é constatado por todos 
quantos sabem que 45% 
das crianças angolanas so-
frem de má nutrição cró-
nica e que uma em cada 
quatro (25%) morre antes 
de atingir os cinco anos.
Diz o MPLA que José Edu-
ardo dos Santos sacrificou 
toda sua juventude a favor 
da liberdade do povo, e 
se tem destacado na His-
tória recente de Angola: 
“Falar da vida e obra de 
um homem da estatura 
do Camarada Presidente 
José Eduardo dos Santos 
é sublime e gratificante, 
pois obriga-nos a recordar 
um percurso cheio de mo-
mentos difíceis, de alegria 
e tristezas, de certezas e 
incertezas”.
Em matéria de apologia 
canina e culto reverencial 
ao líder, bem que o MPLA 
poderia ser mais original. 
De Agostinho Neto dizia 
o MPLA que foi também 
“um esclarecido homem 
de cultura para quem as 
manifestações culturais 
tinham de ser antes de 
mais a expressão viva das 
aspirações dos oprimidos, 
arma para a denúncia dos 
opressores, instrumentos 
para a reconstrução da 
nova vida”.
E acrescentava: “Dotado 
de um invulgar dinamismo 
e capacidade de trabalho, 
Agostinho Neto, até à hora 
do seu desaparecimento 
físico, foi incansável na sua 
participação pessoal para 
resolução de todos os pro-
blemas relacionados com a 
vida do partido, do povo e 
do Estado”.
Apesar da modéstia de 
Eduardo dos Santos e dos 
seus dilectos correligioná-
rios, importa realçar a sua 
decisiva “visão estratégi-
ca” perante a crise econó-
mica internacional.

Foi graças a essa visão que 
foi possível manter a esta-
bilidade macroeconómica 
e desenvolver acções in-
seridas no processo de di-
versificação da economia 
nacional. Ou seja, também 
na economia, tal como em 
todas as outras vertentes 
da vida, e da morte, dos an-
golanos, Deus fez bem em 
escolher um seu represen-
tante directo no país. Sem 
Eduardo dos Santos seria 
o fim.
Manuel Nunes Júnior, 
então ministro da Econo-
mia, foi talvez quem me-
lhor abordou esta questão 
quando dissertou sobre “A 
visão estratégica de Zedú 
para a superação dos efei-
tos da crise económica 
e financeira mundial, em 
Angola”, então no âmbito 

das comemorações do 67º 
aniversário natalício do 
Presidente.
Se a isso se juntar, por 
exemplo, a aprovação no 
dia 5 de Março de 2010 
da Lei da Probidade Ad-
ministrativa, ficamos com 
uma ideia mais precisa do 
contributo de Eduardo dos 
Santos para pôr na (sua) 
ordem os agentes públicos 
angolanos.
Segundo o Presidente, o 
objectivo da lei é conferir à 
gestão pública uma maior 
transparência, respeito dos 
valores da democracia, da 
moralidade e dos valores 
éticos, universalmente 
aceites, apostando na “to-
lerância zero” aos actos 
ilícitos na administração 
pública.
Essa lei “define os deve-

res e a responsabilidade e 
obrigações dos servidores 
públicos na sua activida-
de quotidiana de forma a 
assegurar-se a moralidade, 
a imparcialidade e a ho-
nestidade administrativa”. 
É bonito. É por estas e por 
outras que Eduardo dos 
Santos procura o elixir da 
vida eterna.
Acreditarão nisso os 70% 
(70 em cada 100) dos an-
golanos que passam fome, 
as 45% das crianças que 
sofrem de má nutrição 
crónica? Mesmo não acre-
ditando não deixam de 
felicitar o Presidente por 
mais um aniversário.
De facto, se calhar não 
acreditam. Têm, contudo, 
de estar caladinhos e nem 
pecar em pensamentos. 
Se calhar agora a Lei da 

Probidade Administrativa 
fará que Angola suba um 
lugar no “ranking” da cor-
rupção, aproximando-se 
da Guiné-Equatorial.
Acreditarão na Lei da 
Probidade Administrativa 
todos aqueles que sabem, 
até mesmo os que agora 
felicitaram o chefe por 
mais um aniversário, que 
em Angola a dependência 
sócio-económica a favo-
res, privilégios e bens, ou 
seja, o cabritismo, é o mé-
todo utilizado pelo MPLA 
para amordaçar os ango-
lanos?
Também não interessa se 
acreditam ou não. O im-
portante é que o Presiden-
te recebeu os encómios 
das países acocorados pe-
rante o petróleo angolano. 
Isso sim é que é relevante.



Ministério 
do Interior 
anunciou a 
abertura de 
um inquérito 
para apurar 

a veracidade de uma de-
núncia sobre agressões 
físicas e maus tratos su-
postamente infligidos por 
supostos agentes policiais 
contra reclusos da prisão 
de Viana.
Sim, importa averiguar a 
veracidade. Isto porque, 
se calhar, os que levam 
porrada de criar bicho 
podem ser, tal como os 
agressores, meros figu-
rantes de um qualquer fil-
me que pretende denegrir 
a impoluta imagem do 
regime. Até é de crer que, 
quem sabe?, possa tratar-
-se de imagens do tempo 
colonial. Tudo, conve-
nhamos, porque ninguém 
acredita que tal seja pos-
sível no nosso honorável 
regime.
A denúncia foi feita atra-
vés de um vídeo publicado 
esta semana pelas redes 
sociais, mostrando agen-
tes da Polícia Nacional, 
dos Serviços Prisionais e 
da Protecção Civil e Bom-
beiros a agredirem cruel-
mente os reclusos da Ca-
deia de Viana e no interior 
desta.
O Ministério do Interior 
prometeu apurar a vera-
cidade dos factos retra-
tados no vídeo e respon-
sabilizar os autores deste 
acto bárbaro apresentado 
como tendo ocorrido a 19 
de Março de 2012, alguns 
meses antes do motim re-
gistado no mesmo estabe-
lecimento prisional.
Por outro lado, o mesmo 
Ministério pede a “per-
manente colaboração” 
dos cidadãos na denúncia 
destes actos “que põem 
em causa a abnegação dos 
seus funcionários”.
“A direcção do Ministério 
do Interior reitera ainda 
a sua inteira disponibili-
dade para que actos si-
milares e que envolvam 

efectivos afectos aos dife-
rentes órgãos deste Minis-
tério sejam prontamente 
denunciados”, refere um 
comunicado citado pela 
Agência Angola Press 
(Angop).
Nos últimos tempos, as re-
des sociais têm sido apro-
veitadas pelos cidadãos, 
qual David contra Golias, 
para expor vídeos que re-
tratam cenas de violência 
e outros desvios, com re-
curso a aparelhos amado-
res, e que têm permitido 
mostrar a outra face do 
regime, obrigando por isso 
as autoridades a desenca-
dear acções para apurar 
responsabilidades e deter-
minar os infractores.

O caso mais recente, pro-
fusamente divulgado em 
primeira-mão pelo F8, en-
volveu donos de um es-
tabelecimento comercial, 
em Luanda, que espanca-
ram brutalmente duas mu-
lheres por alegado furto de 
bens na loja, o que levou à 
detenção dos agressores, 
que foram responsabiliza-
dos e condenados judicial-
mente. 
Na verdade o Governo faz 
bem em analisar, sobretu-
do porque não consegue 
– embora tente – impedir 
o registo de algumas das 
muitas violações dos mais 
elementares direitos hu-
manos, as imagens. Aliás, 
todos sabemos que a nos-

sa democracia, embora 
imposta como reconhece 
o Presidente da República, 
não permite tais coisas.
Em abono da honorabilida-
de do regime, recorde-se 
que – por exemplo – no dia 
3 de Dezembro de 2011 a 
polícia não efectuou qual-
quer detenção no âmbito 
da manifestação antigo-
vernamental em Luanda, 
conforme garantiu o por-
ta-voz da Polícia Nacional.
O comissário Carmo Neto 
precisou nessa data que 
“o direito de manifestação 
está consagrado na Cons-
tituição, e que a Polícia 
Nacional tem o dever de 
garantir o exercício desse 
direito”. Perante tal garan-

tia todos ficamos descan-
sados… até mesmo os que 
levaram porrada e os que 
foram detidos.
“As manifestações corres-
pondem a uma das formas 
de liberdade de expressão, 
consagradas na Constitui-
ção angolana e cuja pro-
tecção, com vista a pre-
venir actos de desordem 
pública, é uma atribuição 
da Polícia Nacional”, des-
tacou o Comissário que, 
como prova da legalidade 
não se inibiu de assim pas-
sar um atestado de “ma-
tumbez” a todos nós.
Quanto ao número de fe-
ridos resultantes dos inci-
dentes, embora só vistos 
pelos poucos jornalistas 
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que não eram do regime, 
o comissário Carmo Neto 
respondeu “não ter infor-
mações” a esse respeito. 
“Eu não estive no local, 
mas vou informar-me”, 
acrescentou.
Ou seja, não viu, não ou-
viu... mas falou. E falou 
para dizer o que o regime 
manda que ele fale. Tal 
como, certamente, está 
consagrado na Constitui-
ção. 
O comissário Carmo 
Neto recordou ainda que 
a Policia Nacional dispõe 
de mecanismos a que os 
cidadãos podem recorrer 
para reclamar da actua-
ção das forças policiais: 
“Qualquer cidadão pode 
e deve fazer recurso aos 
Guichés de Reclamação 
do Cidadão no Comando 
Geral da Polícia Nacional 
e junto dos Comandos 
provinciais”.
Tudo isto quer dizer, e o 
caso da prisão de Viana 
foi apenas mais um, que 
qualquer manifestante é 
considerado culpado até 
prova em contrário pelo 
que, a bem do regime e 
certamente da Constitui-
ção, primeiro leva porra-
da, depois porrada leva e, 
com sorte, talvez consiga 
sair em liberdade.
Os manifestantes, e não 
só eles, tinham vídeos e os 
nomes dos polícias envol-
vidos, dos que estavam à 
civil, e dos comandantes 
que nada fizerem quando 
os polícias à civil carrega-
ram sobre os manifestan-
tes.
Mas de nada adiantou. An-
gola é o MPLA e o MPLA 
é Angola. Quem disser, ou 
até pensar, o contrário vai 
para a choldra na melhor 
das hipóteses. E lá chega-
do sujeita-se, como agora 
aconteceu, a levar porrada 
que nunca mais acaba.
Também no dia 10 de Mar-
ço do ano passado, a polí-
cia contou  mais uma vez 
com o seu poder popular 
(civis) para meter na or-
dem todos aqueles que tei-
mam em pensar diferente 
do regime. Entre eles, por 
exemplo, Filomeno Vieira 
Lopes que nesse dia ficou 
fisicamente bem marcado 
pelos arautos da democra-
cia “made in MPLA”.
Não adianta, pelo menos 

por enquanto, dizer que 
a polícia (armada até aos 
dentes) e os seus capan-
gas à civil, desrespeitam 
o direito à manifestação 
e os direitos humanos. E 
não adianta porque Ango-
la não é um Estado de Di-
reito. Também não colhe 
dizer-se que a Polícia “é do 
povo, não é do MPLA”. 
Seguindo ordens e garan-
tias de impunidade, polí-
cias, guardas prisionais, 

agentes da protecção civil 
e até bombeiros sabem 
que batendo primeiro (ou 
se ninguém filmar… ma-
tando) e perguntando de-
pois, é uma prova de fide-
lidade ao regime.
O regime de Eduardo dos 
Santos sabe bem que a 
melhor forma de exer-
cer a sua “democracia” é 
mesmo ter 70% da popu-
lação na miséria, é impor 
a linguagem do cassetete, 

é tirar a coluna vertebral 
à esmagadora maioria dos 
seus opositores políticos, é 
dizer ao povo que tem de 
escolher entre a liberdade 
e um saco de fuba.
Abel Chivukuvuku, na 
altura em que visitou no 
hospital Filomeno Vieira 
Lopes, secretário-geral do 
Bloco Democrático que 
fora barbaramente agre-
dido durante a manifes-
tação de 10 de Março de 

2012, disse tratar-se de 
uma, mais uma, “barbá-
rie”.
“Barbárie. O que aconte-
ceu foi uma barbárie. Há 
um único responsável, 
que é o Presidente José 
Eduardo dos Santos”, fri-
sou na altura Abel Chi-
vukuvuku em declara-
ções à Lusa,.
“Vim aqui prestar a minha 
solidariedade a Filomeno 
Vieira Lopes. Se for pre-
ciso ir para a rua vamos 
fazê-lo, mas de forma or-
ganizada”, acentuou o an-
tigo líder parlamentar da 
UNITA e agora líder da 
CASA-CE.
Por tudo o que se tem 
passado estamos, since-
ramente, de acordo com 
as teses do antigo minis-
tro da Defesa, figura de 
destaque do MPLA, e um 
empresário de sucesso em 
áreas que vão da banca ao 
imobiliário, hotelaria, jo-
gos, diamantes etc., de seu 
nome Kundy Paihama.
Se todos os angolanos 
que não são do MPLA le-
vassem em conta as suas 
palavras, certamente que 
evitavam ter de comer 
peixe podre, fuba podre, e 
ter direito a 50 angolares 
e a porrada (na cadeia de 
Viana ou em qualquer ou-
tra) se refilarem.
Num dos seus (foram 
tantos) célebres e anto-
lógicos discursos, Kundy 
Paihama disse: “Não per-
cam tempo a escutar as 
mensagens de promes-
sas de certos Políticos”, 
acrescentando: “Traba-
lhem para serem ricos”. 
Teria ficado bem, para 
além de si, citar o exem-
plo de Isabel dos Santos. 
Mas nem tudo lembra!.
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“
Em Angola de facto há mortes selectivas, há 
execuções sumárias apoiadas pelo próprio 
estado,” afirma David Mendes, dirigente da 
associação Mãos Livres.
Em declarações à Voz da América, David 

Mendes socorre-se da denúncia feita em Dezembro 
do ano passado sobre sete elementos encontrados 
mortos em Cacuaco, um deles algemado, levando a 
associação a acreditar ter sido a Polícia a executá-
-los. Esta denúncia valeu à associação Mãos Livres, 
uma ameaça da Policia de Luanda, da instauração 
de um processo de difamação e calúnia.

“Se a Polícia veio a público ameaçar processar a as-
sociação Mãos Livres, devia tê-lo feito. Não avan-
çou porque nós temos provas da verdade”, afirma 
David Mendes, mantendo a tese de que a Polícia 
possui esquadrões da morte: “Há indivíduos na Po-
lícia nacional que praticam actos de assassinato.”
David Mendes diz que “hoje está-se mais preocupa-
do com os crimes de difamação e calúnia contra os 
dirigentes, há uma pressão muito grande em ace-
lerar estes processos. Não se compreende até por-
que há casos mais importantes de homicídios, por 
exemplo, que não avançam.”

ESqUADRõES DA MORTE
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governador 
Provincia l 
de Luanda, 
Bento Sebas-
tião Bento, 
a c o n s e l h a 
( m e l h o r 

seria dizer coage) a ju-
ventude a estar cada vez 
mais comprometida com 
a pátria e com os valores 
patrióticos. Isto é, explica, 
devem os jovens apostar 
na mudança verdadeira 
de comportamento, para 
uma Angola cada vez 
mais solidária, unida, pa-
triótica e em paz. 
Para alcançar esse deside-
rato, Bento Bento recorda 
que foram criados pelo 
executivo um conjun-
to de instrumentos com 
impacto real na vida da 
juventude, tais como a 
estratégia de desenvolvi-
mento a longo prazo com 
o Plano Nacional de De-
senvolvimento – Angola 
2025.
Por outras palavras, re-
cordando aliás teses re-
centes de Bento Bento, 
há regras básicas e inal-
teráveis para que a nossa 
juventude seja realmente 
patriótica. Assim, e como 
condição prévia, de-
vem entender que quem 
manda no nosso país é o 
MPLA e que, como é vi-
tal, se a obediência é mais 
de meio caminho andado 
para ser patriótico, a obe-
diência canina é orgasmo 
total.
Defender a liberdade, de 
expressão por exemplo, 
não é nada do outro mun-
do e costuma ser uma 
das bandeiras dos jovens. 
Mas um jovem patriota 
deve saber separar a li-
berdade da liberdade. Ou 
seja, a verdadeira liberda-
de patriótica é aquela em 
que se é livre para estar 
de acordo com o regime. 
A outra é uma mera ma-
nifestação anti-patriótica.
Recorde-se, a propósito 
de manifestações, que 
Bento Bento foi e é claro 
quando diz: “Quem tentar 
manifestar-se será neu-
tralizado, porque Angola 
tem leis e instituições e 

o bom cidadão cumpre as 
leis, respeita o país e é pa-
triota.”
Apesar de tudo, desde 
logo porque existem jo-
vens que se recusam a ser 
formatados pelo regime, 
as manifestações fazem-se 
mesmo que, no dizer do 
Presidente da República, 
apenas com 300 manifes-
tantes frustrados e desem-
pregados. Por muito pe-
quenas que (ainda) sejam, 
essas provas públicas de 
um outro patriotismo, fa-
zem tremer o regime. Na 
altura do anúncio da pri-
meira manifestação, o Go-
verno apressou-se – num 
dos seus actos patrióticos 
- a pagar salários em atra-
so nas Forças Armadas e 
na Polícia, a fazer promo-
ções em série e a, inclusi-
ve, a mandar carradas de 
alimentos para a casa de 
milhares de militares.
Basta também ver que, pe-
rante essas manifestações, 
o regime pôs nas rua e por 
todo o lado – mesmo em 
locais onde os angolanos 
nem sabiam que iria haver 
manifestações – os milita-
res e a polícia a avisar que 
qualquer apoio popular 
aos insurrectos significava 
o regresso da guerra.
Em Setembro de 2011, 
num encontro convocado 
pelo Comité Provincial de 
Luanda do MPLA, com 
membros de várias direc-
ções do partido, para aná-
lise da situação política, o 
então primeiro secretário 
do comité de Luanda, Ben-
to Bento, considerou que a 
situação “inspira cuidados 
especiais”, por ser “delica-
da”.
Bento Bento, numa de-
monstração inequívoca do 
seu patriotismo, acusou a 
UNITA, o maior partido 
da oposição, de ser o líder, 
em aliança com alguns 
partidos da oposição, no-
meadamente o Bloco De-
mocrático e alguns Parti-
dos da Oposição Civil,  de 
um plano para “derrubar o 
MPLA e o seu líder, José 
Eduardo dos Santos”.
“Têm como executivos 
mais dinâmicos nesta 

O
SER PATRIOTA É SER DO… MPLA
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``Quando um políti-
co entra em con-
flito com o seu 
próprio povo, per-
de a sua credibili-
dade no seu agir, 
torna-se um eter-
no ditador

luta o secretário-geral da 
UNITA, Camalata Numa, 
o presidente da JURA, 
Mfuka Muzemba, o Pre-
sidente do Bloco Demo-
crático, Justino Pinto de 
Andrade, e David Mendes 
que têm outros executo-
res, mas esses são os prin-
cipais mentores”, afirmou 
Bento Bento.
“Quando um político entra 
em conflito com o seu pró-
prio povo, perde a sua cre-
dibilidade no seu agir, tor-
na-se um eterno ditador”, 
afirmou (recordam-se?) o 
bispo emérito de Cabin-
da, Paulino Madeca, fale-
cido em 2008, numa rara 
manifestação de liberdade 
de pensamento que hoje, 
certamente, não seria con-
siderada por Bento Bento 
uma prova de patriotismo.
Respirando patriotismo 
situacionista por todos os 
poros, Bento Bento pediu 
na altura, assim como con-
tinua a fazer hoje, aos mili-
tantes do seu partido para 
que controlem “milimetri-
camente” todas as acções 
da oposição, em especial 
da UNITA, para não serem 
“surpreendidos”.
De acordo com Bento Ben-
to, a oposição liderada pela 
UNITA decidiu enveredar 
por “manifestações violen-
tas e hostis, provocando 
vítimas, inventando víti-

mas, incentivando a deso-
bediência civil, greves e 
tumultos, provocando es-
quadras e agentes e patru-
lhas da polícia com pedras, 
garrafas e paus”.
Recorde-se, num acto que 
oficialmente não será con-
siderado patriótico, que 
Bento Bento acusa a Opo-
sição (política, social, cul-
tural, popular) de querer 
“legitimar uma interven-
ção estrangeira em Ango-
la, tipo Líbia”. Na altura, 
Setembro de 2011, o diri-
gente do regime dizia até 
que a direcção do MPLA 
“tem dados da inteligên-
cia (informações) nas suas 
mãos que apontam que a 
UNITA está prestes a le-
var a cabo um plano B”.
E qual era esse plano? Sim-
ples: “uma insurreição a 
nível nacional, tipo Líbia, 
Egipto e Tunísia”, sendo 
as províncias de Luanda, 
Huambo, Huíla, Benguela 
e Uíge as visadas.
Acreditando que a memó-
ria também é, não para o 
regime mas para os an-
golanos, uma forma patri-
ótica de enaltecer o país, 
recorde-se que entre os 
objectivos traçados pelo 
MPLA para a governação 
entre 2009 e 2012, o par-
tido garantia crescimen-
to da economia de forma 
sustentada, a melhoria 

da qualidade de vida dos 
angolanos e o reforço do 
posicionamento de Angola 
no contexto internacional. 
Ao nível político, destaca-
vam-se os objectivos de 
melhorar a governação e 
consolidação e estabiliza-
ção política do país.
Aliás, o então secretário do 
MPLA para a Política Eco-
nómica e Social, Manuel 
Nunes Júnior, defendia que 
o programa do partido era  
“tecnicamente rigoroso, 
abrangente, consistente e 
coerente, que demonstra-
va claramente as opções 
estratégicas do país para a 
próxima legislatura”.
“Temos conhecimento, 
temos experiência, patrio-
tismo. Terminamos como 
começamos, transforman-
do o MPLA num partido 
moderno e dinâmico, com 
enorme capacidade de 
acompanhar as mudanças 
que ocorrem na socieda-
de angolana e no mundo”, 
anotou Manuel Nunes Jú-
nior
Pondo o patriotismo sem-
pre em lugar de destaque, 
o regime não se esquece 
de (re)educar os seus vas-
salos. E tem-no feito com 
sucesso. Um dos mais pa-
radigmáticos exemplos 
chega das próprias Forças 
Armadas.

Em alguma democracia 
séria, em algum Estado de 
Direito, se vê o Chefe do 
Estado Maior das Forças 
Armadas dizer, em plena 
campanha eleitoral, que 
um dos candidatos – mes-
mo que seja o presidente 
da República -  marcou a 
sua postura “por momen-
tos de sacrifício e glória”, 
permitindo “a Angola 
preservar a independên-
cia e soberania nacionais, 
a consolidação da paz, o 
aprofundamento da demo-
cracia, a unidade e reconci-
liação entre os angolanos, 
a reconstrução do país, 
bem como a estabilidade 
em África e em particular 
nas regiões Austral e Cen-
tral do continente”?
Não. Nas democracias 
seria impossível o Chefe 
do Estado Maior das For-
ças Armadas ter mani-
festações públicas deste 
género, tomando partido 
por um dos candidatos. 
Em democracia, os milita-
res são apartidários. Mas 
como Angola não é uma 
democracia, muito menos 
um Estado de Direito… o 
general Geraldo Sachipen-
go Nunda resolveu fazer 
campanha em prol de um 
dos candidatos, no caso – 
obviamente – José Eduar-
do dos Santos.
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ministro dos 
Antigos Com-
batentes e 
Veteranos de 
Guerra, Kun-
dy Paihama, 

resolveu mandar alguns 
recados sem destinatários 
explícitos mas que, presu-
mivelmente, se destinam 
a alguns dos seus correli-
gionários do MPLA, sobre-
tudo quando diz que tudo 
que tem é fruto do seu 
árduo trabalho e que não 
tem dinheiro no exterior.
“Esses que escrevem de-
vem provar. Eu não tenho 
medo. Tudo que tenho é 
do meu trabalho”, subli-
nhou o histórico gover-
nante, acrescentando que 
“se eu disser que sou pobre 
estaria a mentir. O que é 
preciso é não roubar, cada 
um deve comer de acordo 

com o suor de seu rosto. 
Desafio a procurarem o 
meu dinheiro no exterior, 
o meu dinheiro não sai de 
Angola”. 
Pois. Não sai nem o de 
Kundy Paihama nem o 
de qualquer outro diri-
gente do regime, ou dos 
seus familiares. O que sai, 
às toneladas, é o dinheiro 
do Povo que continua, na 
sua esmagadora maioria, a 
pensar que uma refeição é 
algo a que só os escolhidos 
de Deus têm direito.
Falando em entrevista ao 
Programa “Café da Ma-
nhã” da Luanda Antena 
Comercial (LAC), Kundy 
Paihama fez saber ainda 
que seu sonho é viver no 
campo, cuidando da terra. 
“Meu sonho é viver nas la-
vras, no campo, e dedicar-
-me à agricultura. Isso sim, 

um dia que sair do gover-
no, é o que eu farei sem 
dúvidas”, disse. Desde, é 
claro, que os seus aviões 
possam trazer lagostas. 
Sim, que mandioca não 
é alimento para quem há 
muito deixou de pertencer 
aos anónimos plebeus do 
país.
Kundy Pahama definiu-se 
como um homem simples 
e honesto, obediente ao 
seu MPLA e às orientações 
do mesmo. Disse já ter ou-
vido falar de existência de 
alas no partido, porém não 
tem ala, todavia deixou 
claro que se tivesse que ter 
uma seria (pois claro) a do 
Presidente do partido, José 
Eduardo dos Santos.
Kundy Paihama faz muito 
bem em seguir o Presiden-
te, Isto porque o regime 
ao só reconhecer a exis-

tências de um úni-
co deus, Eduardo 

dos Santos, não 
admite que 
existam dúvi-
das e nunca 
aceitará que 
a sua liber-
dade ter-
mine onde 
começa a 

do Povo. Vai daí faz o que 
tanto agrada ao ministro 
dos Antigos Combatentes 
e Veteranos de Guerra: in-
timida, ameaça, espanca, 
rapta e mata quem tiver a 
veleidade de contrariar o 
“querido líder”.
Razão tinha o general 
Kundy Paihama quando, 
em Agosto do ano passa-
do, discursando no Estádio 
Nacional de Ombaka (Ben-
guela) disse que os que 
lutarem contra o MPLA e 
contra José Eduardo dos 
Santos “vão ser varridos”.
Também na LAC, mas a 
12 de Fevereiro de 2008, 
Kundy Paihama levantou 
a suspeita de que a UNI-
TA mantinha armas es-
condidas e que alguns dos 
seus dirigentes tinham o 
objectivo de voltar à guer-
ra. Tudo para lembrar os 
opositores de que ou estão 
quietos e caladinhos ou le-
vam no focinho.
Desta vez, entre outras 
coisas disse que um polí-
tico deve ser exemplar, ra-
zão pela qual, explicou, “foi 
capaz de introduzir o seu 
filho nas Forças Armadas 
Angolanas no tempo de 
Guerra. As pessoas devem 
saber que primeiro está a 
nação e depois o interesse 
particular”, e criticou al-
guns partidos da oposição, 
sobretudo a UNITA, de 
colocar os seus interesses 

acima dos da nação… 
dele que não é, necessa-
riamente, a mesma dos 

70% de angolanos que pas-
sam fome.
Como sempre, razão é 
coisa que não falta a Kun-
dy Paihama. Por alguma 
razão no dia 12 de Janeiro 
de 2008, quanto puxou dos 
seus galões generalícios 
num comício na sede do 
Município da Matala disse: 
“Durmo bem, como bem e 
o que restar no meu prato 
dou aos meus cães e não 
aos pobres”.
E por que não vão as so-
bras para os pobres? Não 
vão porque não há pobres 

no nosso país. E se não há 
pobres, mas há cães… é 
preciso alimentá-los bem. 
E cães bem nutridos po-
dem ajudar a melhorar a 
posição do país no Índi-
ce de Desenvolvimento 
Humano elaborado pela 
ONU.
É claro que, embora re-
conhecendo a legitimida-
de que os cães de Kundy 
Paihama têm para reivin-
dicar uma boa alimenta-
ção, não se aconselha os 
milhões, os tais 70%, de 
angolanos que são gerados 
com fome, nascem com 
fome e morrem pouco de-
pois com fome, a transfor-
marem-se em cães para ter 
um prato de comida. 
Na verdade, ao contrá-
rio dos veteranos, Kundy 
Paihama continua a co-
mer e a dormir bem. Aliás, 
quando ele diz que exis-
tem dois tipos de pessoas, 
os angolanos e os kwachas, 
e aconselha os últimos a 
comer farelo, explicando 
que “os porcos também 
comem farelo e não mor-
rem”, não está a fazer uma 
declaração de guerra. Es-
tará, certamente, a fazer a 
apologia da paz.
E tal como Kundy Paiha-
ma, também Eduardo dos 
Santos continua a dizer a 
todos, veteranos ou não, 
que é preciso “honrar e 
declarar o nosso amor por 
Angola”.
E se os mais velhos fazem 
do silêncio a sua melhor 
arma, os jovens falam cada 
vez mais e, um pouco por 
todo o pais, vão dizendo 
que as crianças que mendi-
gam e morrem à fome nas 
ruas de Luanda também 
amam Angola. Amam-na e 
declararam esse amor.
Esses, que serão os líde-
res naturais de Angola (se, 
entretanto, o regime não 
conseguir comprar o elixir 
da vida eterna) continuam 
a dizer que levam porrada, 
mesmo sem refilar, e nem 
peixe, fuba podre ou farelo 
têm.

“O MEU DINHEIRO NãO SAI DE ANGOLA”
- SIM, O qUE SAI É O DO POVO FAMINTO

O
TEXTO DE ORLANDO CASTRO



s “obstáculos” 
entre Portu-
gal e Angola 
“são institu-
cionais e não 
p e s s o a i s ” , 

produto da “criancice” dos 
Estados, avalia o artista o 
angolano Nástio Mosquito.
“Não são os angolanos e os 
portugueses que têm obs-
táculos uns com os outros, 
naquilo que podem trocar, 
neste momento da sua his-
tória”, distingue o músico, 
que lançou recentemente 
o duplo álbum “Se eu fosse 
angolano”.
Entrevistado pela Lusa, em 
Lisboa, Nástio Mosquito 
atribui os “problemas” en-
tre Portugal e Angola ao 
“ego gigantesco de um lado 
e de outro” e à “aristocracia 
de pensamento em relação 
ao que se quer e se admite”.
É com alguma mágoa que 
Nástio Mosquito diz nunca 
ter sido convidado para ac-
tuar em Portugal, embora 
já tenha exposto no Mu-
seu Berardo, que, no início 
do ano, fez uma exposição 

com seis artistas plásticos 
angolanos.
Mas não é suficiente para 
quem foi parar à arte con-
temporânea “por acidente” 
e se assume como músico. 
É nessa condição que gos-
tava de apresentar “Se eu 
fosse angolano” em Portu-
gal, onde viveu entre os oito 
e os vinte anos, iniciando 
“o desabrochar” artístico 
e mantendo, desde então, 
contactos com vários artis-
tas portugueses, sobretudo 
músicos.
Em Portugal, “há uma men-
talidade (...) de preservação 
muito grande e isso fecha”, 
lamenta. “Acham que estão 
a proteger Portugal para os 
portugueses”, mas “o que 
acaba por acontecer é que 
impedem que os portugue-
ses tenham acesso”, contra-
põe.
“Há muitas coisas boas de 
Angola que não são vistas 
aqui [em Portugal], porque 
não são consideradas úteis, 
e isso acaba por ter uma 
consequência na noção 
que as pessoas têm do que 
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``

Há muitas coisas 
boas de Angola 
que não são vistas 
aqui [em Portu-
gal], porque não 
são consideradas 
úteis, e isso aca-
ba por ter uma 
consequência na 
noção que as pes-
soas têm do que 
acontece lá [em 
Angola]

SEU FOSSE ANGOLANO… OU PORTUGUêS

O acontece lá [em Angola]”, 
reflecte.
As imagens distorcidas es-
tão presentes nos dois paí-
ses, admite, mas não duvida 
de que os angolanos são 
“um bocado mais recepti-
vos em relação ao que Por-
tugal faz”.
Até aqui mais internacio-
nalizado pelas artes plásti-
cas - que, em Novembro, o 
colocaram na galeria Tate 
Modern, em Londres, e 
que o vão levar, no último 
trimestre deste ano, aos 
Estados Unidos da Amé-
rica (Walker Art Center, 
Minneapolis, em Outubro; 
Performa, Nova Iorque, em 
Novembro) e Rússia (em 
Dezembro) -, desengane-
-se quem pensa que Nástio 
Mosquito não tem palcos 
mundiais para a música que 
faz.
No próximo ano, o músico 
levará “Se eu fosse ango-
lano”, um olhar sobre An-
gola hoje, em tournée pela 
África do Sul e também à 
Europa (Bélgica, Holanda e 
Alemanha).

O novo álbum é um tra-
balho conceptual, tanto se 
pode aplicar ao “ecossiste-
ma” angolano, como a outro 
qualquer. A questão é “Se eu 
fosse angolano”, mas “podia 
ser ‘se eu fosse português’”, 
é preciso olhar para dentro, 
para “andar para a frente”.
Reconhecendo que pode 
parecer que fala de identi-
dade, garante que se está “a 
borrifar” para o conceito, 
que utiliza para contextua-
lizar e depois deitar ao lixo.
“A identidade é a única 
coisa que eu conheço que 
tem a capacidade de, com 
o mesmo grau de conse-
quência, com o mesmo 
grau de intensidade, apro-
ximar e afastar as pessoas”, 
realça.
O que lhe interessa é, antes, 
“a motivação” nas relações 
entre as pessoas. “A iden-
tidade é hoje uma grande 
ferramenta governamental 
em todo o lugar e nós, cida-
dãos, temos de nos aperce-
ber rapidamente que isso é 
uma patetice”, apela.
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Sonae e a 
Condis, em-
presa maio-
ritariamente 
detida pela 
milionária 

empresária (a mais rica de 
África) Isabel dos Santos 
(apenas, e por mera coinci-
dência, filha do Presidente 
de Angola) e pelo marido, 
Sindika Dokolo, celebra-
ram no dia 15 de Abril de 
2011 o acordo para a en-
trada do grupo português 
em Angola com uma rede 
de hipermercados com a 
marca Continente.
Nesse dia, em comunica-
do, a Sonae anunciou que 
“o acordo concretizar-se-á 
pela criação de uma parce-
ria cujo capital é detido em 
51% pela Condis e em 49% 
pela Sonae, em que as de-
cisões relevantes são parti-
lhadas, cabendo à Sonae a 
gestão operacional”.
Segundo o grupo liderado 
por Paulo Azevedo, com 
esta parceria estratégica 
“alia-se o `know-how` 
técnico e experiência de 

retalho que a Sonae possui 
ao forte conhecimento do 
mercado angolano aporta-
do pela Condis”.
Que a Condis conhece o 
mercado angolano como 
ninguém, é uma verdade 
indesmentível. Aliás, co-
nhece o mercado como 
conhece tudo o resto. Por 
alguma razão a família 

Eduardo dos Santos re-
presenta quase 100% do 
Produto Interno Bruto de 
Angola.
Eram com certeza boas 
notícias para as partes en-
volvidas. No entanto, tal-
vez porque à Sonae tenha 
custado a engolir as regras 
da corrupção angolana, as 
coisas não terão corrido 

tão bem como o inicial-
mente previsto, isto por-
que Paulo Azevedo anun-
ciara a 17 de Março de 2010 
que a entrada da empresa 
no mercado angolano po-
deria acontecer já nesse 
ano.
Independentemente da 
realidade social, o impor-
tante é saber de facto que 

a Sonae vai avançar com 
o lançamento dos hiper-
mercados Continente em 
Angola, mesmo sabendo-
-se que o regime é um dos 
mais corruptos do mundo. 
Ou será por isso mesmo?
Seja como for, desde então 
que a palavra mágica da 
Sonae é “Hello tomorrow” 
(olá amanhã), rapidamente 
e em força para... Angola.
O nosso Povo rejubilou 
com a notícia. Muitos dos 
70% que vivem na miséria 
e que raramente sabem 
o que é uma refeição, po-
deriam certamente fazer 
incursões ao Continente, 
ou melhor, aos caixotes do 
lixo do Continente e lá en-
contrar restos quase novos 
de comida.
A Sonae não é uma em-
presa filantrópica e, por 
isso, negoceia com os do-
nos do poder e, no caso de 
Angola, do país. E, como 
sempre, é muito mais fácil 
negociar com dirigentes 
vitalícios do que com os 
que resultam de uma vida 
democrática.

CONTINENTE EM ANGOLA? 
EM 2015, TALVEz!

A
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Também é verdade que 
se a comunidade interna-
cional não se preocupa 
com o facto de, em Ango-
la, poucos terem cada vez 
mais milhões e cada vez 
mais milhões terem pouco 
ou nada, porque carga de 
chuva deveria ser a Sonae 
a preocupar-se?
Entretanto, no dia 18 de 
Janeiro de 2012, Paulo Aze-
vedo afirmava que o pro-
jecto do grupo em Angola 
“está pronto para arran-
car”, salientando que já ti-
nha localizações e equipas 
escolhidas.
Paulo Azevedo disse ainda 
que a Sonae estava apenas 
à espera da formalização 
da decisão do Conselho de 
Ministros angolano, o qual 
previa a abertura em 2013 
de quatro hipermercados 
Continente em Luanda na 
primeira fase.
Assim, diziam as notícias, 
em breve os hipermerca-
dos Continente iriam es-
tar em força em Angola. 
Acrescentavam alguns, 
poucos, que o dinheiro não 
tem pátria, e as pátrias que 
o querem ser… estão fali-
das.
Já em 2009, a Sonae admi-
tia estar atenta ao merca-
do angolano no âmbito da 
internacionalização, mas 
ainda assim esclarecia que 
“não existe qualquer acor-
do firmado ou prestes a ser 
firmado” neste mercado.
Ao que na altura parecia, 
tirando o grupo Jerónimo 
Martins, ninguém esca-
pava ao reino petrolífero 
José Eduardo dos Santos. 
Tudo porque havia e há, 
cada vez mais, valores que 
a moralidade e a ética des-
conhecem.
No dia 12 de Novembro de 
2009, o jornal português 
“Diário Económico” avan-
çava que a Sonae ia entrar 
no mercado angolano, com 
a abertura de hipermerca-
dos Continente e projec-
tos industriais na área das 
madeiras, antecipando o 
óbvio. Ou seja, que o gru-
po “poderá avançar em 
parceria com a empresária 
Isabel dos Santos”.
Certo é que, segundo as 
mais recentes informa-
ções, os primeiros hiper-
mercados da Sonae só 
deverão conquistar os 
angolanos, tanto os que lá 

forem comprar como os 
condenados a deambular 
pelos seus caixotes do lixo, 
lá para 2015.
Com um sorrido cada vez 
mais similar ao de Isabel 
dos Santos, Luís Reis, ad-
ministrador da Sonae, diz 
que “estamos muito opti-
mistas quanto a abrir em 
2015” em Angola.
“Continuamos a trabalhar 
para compreender bem 
qual é a abordagem cor-
recta. Não temos pressa. 
Continuamos a ver uma 
oportunidade em Angola”, 
frisou Luís Reis, colocan-
do no entanto o dedo na 
ferida ao dizer que se, até 
2015, não for encontrado o 
modelo certo, “talvez seja 
necessário reconsiderar o 
projecto na sua totalida-
de”.
Provavelmente a resposta 
de Isabel dos Santos, que 
não é muito dada a ultima-

tos, passará por comprar 
os hipermercados Con-
tinente que existem em 
Portugal. 
“Mais do que apressarmo-

-nos a entrar em Angola, é 
importante definir um mo-
delo muito claro e detalha-
do com o nosso parceiro, 
para termos a certeza que 

entramos com a aborda-
gem certa. Até agora ainda 
não foi possível encontrar 
essa abordagem”, explicou 
agora Luís Reis.

avisos e alertas da Moody’s
A Moody’s alertou esta semana para a capacidade institucional “ainda limitada” de 
Angola e para a volatilidade dos preços do petróleo, considerando que estes riscos 
são “compensados pelas perspectivas de crescimento robustas”.
O relatório desta agência de notação financeira considera que a capacidade “muito 
limitada” ficou “demonstrada quando uma queda acentuada dos preços do petróleo 
em 2009 levou a uma forte contracção das receitas do governo”.
Salvaguardando que não alterou o ‘rating’ atribuído ao país (Ba3), a Moody’s refere 
que Angola está “mais vulnerável a um choque do petróleo, numa altura em que o 
governo ainda está a construir uma almofada orçamental”.
A Moody’s realça ainda que a economia angolana está cercada por um “grau de in-
certeza quanto à sucessão política e à continuidade das políticas económicas, tendo 
em conta a história curta de pós-independência” e alerta também para os riscos do 
sector bancário.
No entanto, a agência de notação financeira considera que as perspectivas de cres-
cimento económico de Angola são factores que “compensam as considerações rela-
tivas aos baixos rendimentos per capita”.
“O crescimento futuro de Angola deverá ser potenciado pelos sectores dominantes 
do petróleo e do gás e pelos planos para uma maior expansão na produção”, antecipa 
a Moody’s.
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TEXTO DE CARLOS LOPES

C o n s e l h o 
Presidencial 
da CASA 
CE reunida 
no dia 29 de 
Agosto de 

2013, analisou a situação 
política, social e económi-
ca do país, tendo, no final 
produzido um comuni-
cado, anunciando ter nas 
suas deliberações felicita-
do “o Ministério do Em-
prego e Segurança Social, 
por finalmente ter aceite 
a proposta da CASA-CE, 
apresentada aquando da 
campanha eleitoral de 
2012, que no essencial ha-
bilita o ingresso na função 
pública, sem limites de ida-
des”.
Por outro lado, esta agre-
miação política “deplora 
o uso abusivo dos meios 

públicos de comunicação 
social, feito pelo Execu-
tivo, na exaltação do ani-
versário do cidadão José 
Eduardo dos Santos, um 
acontecimento relevante 
da vida particular e não as-
sunto de interesse do Esta-
do angolano. Esta prática 
de força, sobre as respecti-
vas redacções, contraria o 
discurso do próprio Titu-
lar do Poder Executivo que 
prometeu aquando da sua 
investidura, tornar a im-
prensa pública ao serviço 
do interesse público”.
Atenta a mais recente vio-
lação policial, contra re-
clusos, o conclave de Chi-
vukuvuku, “condena nos 
mais enérgicos termos, a 
violência gratuita sobre 
os detidos das cadeias do 
país, com relevância o 

episódio da brutalidade 
descrita como tendo ocor-
rido na Comarca de Viana, 
onde agentes da segurança 
da referida unidade são 
vistos a cometer barbáries 
contra os reclusos”. 
Assim, e com vista a pôr 
um fim a uma prática 
repetitiva, a Coligação, 
“insta o Titular do Poder 
Executivo, através do de-
partamento ministerial 
respectivo a responsabili-
zar disciplinar e criminal-
mente os agentes implica-
dos neste acto abominável 
contra os presidiários de 
Viana e do país”.

E numa altura em que os 
recursos do Estado são 
canalizados para as come-
morações infindáveis do 
Presidente da República, 
pelo seu 71.º aniversário e 
o show do campeonato do 
mundo, esta organização, 
“deplora a forma como o 
Executivo procura mitigar 
os efeitos da seca no sul do 
país, bem como, a propa-
ganda e o aproveitamento 
político que faz, sem que 
no essencial, apresente 
uma estratégia de solu-
ção definitiva para médio 
e longo prazos, situação 
que perpetua as incertezas 
da vida das populações, 
que sobrevivem graças às 
mãos caridosas e solidá-
rias das pessoas singulares 
e colectivas”.
 E embalada na sua veia  
critica “manifesta a sua 
profunda preocupação 
pelo agravamento, um ano 
depois da realização das 
Eleições Gerais realizadas 
em Agosto de 2013, das 
condições económicas e 
sociais impostas pelo regi-
me à maioria da população 
angolana, situação contrá-
ria aos elevados índices de 

crescimento das receitas 
fiscais petrolíferas e não 
petrolíferas”.
 Por tudo isso e em função 
da restrição da actividade 
da imprensa, a CASA-CE 
denuncia “a onda de inti-
midação contra os jorna-
listas, mediante a instru-
mentalização dos órgãos 
de justiça, particularmente 
da PGR que como tudo in-
dica, tem mandato de ins-
truir processos de delito 
de opinião, contra certos 
profissionais de impren-
sa”, e por não ser este o 
entendimento constitucio-
nal, Chivuku e pares con-
sideram ser eta tendência, 
que arrasta neste momen-
to, vários jornalistas, como 
José Gama, Rafael Mar-
ques, Lucas Pedro, como 
parte de uma “estratégia 
de pôr em sentido os ho-
mens e as mulheres que 
se opõem à linha dos una-
nimastes”, mas afirmam 
esta acção “da PGR, deve 
ser interpretada como es-
tando em sintonia com as 
medidas de suspensão dos 
profissionais de impren-
sa nas respectivas redac-
ções”.

O
CHIVUkUVUkU CONDENA EXCESSOS 
NO ANIVERSáRIO DE JES E DA PGR  

CASA-CE

ão se conhece 
os custos de 
produção dos 
bilhetes para 
o Campeona-
to do Mundo 

de Hóquei em Patins e nem 
quanto vai custar a contrata-
ção da empresa portuguesa 
SINFIC para gerir a produ-
ção, distribuição e comer-
cialização dos bilhetes, para 
12.000 lugares em Luanda 

e 3.000 lugares no Namibe, 
sem ter havido concurso 
público; porque se calhar, o 
Comité Organizador achou 
que em Angola, não há em-
presas angolanas com com-
petências para o efeito.
Mas já estoiraram com 
130.000.000,00 USD!!!
O Executivo e o Comité 
Organizador orgulham-se 
de estar a fazer o primeiro 
Campeonato Mundial de 

Hóquei em patins em África 
e nunca prestaram homena-
gem aos antigos jogadores e 
treinadores desta modalida-
de. Foram estes atletas, que 
têm mantido as suas custas 
esta modalidade desporti-
va em Angola e enquanto 
se faz um campeonato pelo 
aniversário do Presidente 
em Malange, estes homens 
treinam os jovens, que se-
rão o futuro do Hóquei em 

Angola. 
Mas alguém vê nas ruas de 
Luanda, dos Municípios e 
Distritos da Capital, grandes 
espaços publicitários sobre 
o Campeonato?!... nem no 
Namibe, nem em outras 
Províncias Angolanas. Será 
que os milhões não chega-
ram para o marketing?... mas 
também, não foi aplicado na 
ajuda da Crise humanitária 
no Sul de Angola.

O Executivo Angolano vai 
realizar um Campeonato 
do Mundo de Hóquei em 
Patins em Angola, sem que 
o Mundo, tenha a consciên-
cia que o custo do mesmo 
podia estar a ser aplicado 
para acudir os angolanos 
em sofrimento no sul de 
Angola.
Este é o Executivo que te-
mos, mas que não gostaría-
mos de ter!

N

AINDA SObRE O CAMPEONATO MUNDIAL 
DE HóqUEI EM PATINS EM ANGOLA
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DAVID MENDES VAI PROCESSAR 
GEORGE CHICOTy POR CALÚNIA 

a d v o g a d o 
David Men-
des, ame-
açou, por 
haver de-
turpação da 
acção da As-

sociação Mãos Livres de 
que é membro fundador, 
levar o Ministério da Re-
lações Exterior de George 
Rebelo Chicoty as barras 
do Tribunal, por calúnia e 
difamação. 
A posição tem a ver com 
uma nota de imprensa pos-
ta a circular, pelo MIREX, 
dando conta do chumbo 
da Participação-Queixa, n.º 
413, apresentada pelo cau-
sídico, durante a 14º Sessão 
Extraordinária da Comis-
são dos Direitos Humanos 
e dos Povos, da União Afri-
cana, recentemente reali-
zada.
Inconformado, com o que 
considera ser uma gros-
seira irresponsabilidade de 
uma instituição pública que 
deveria  afastar-se de posi-
ções partidocratas, David 
Mendes diz não ser verda-
de que “tenha mandatado 
quem quer que fosse para 
que me representasse jun-
to da Comissão Africana 
dos Direitos Humanos e 
dos Povos para apresenta 
queixa”, assegura.
Por outro lado acrescenta 
se fosse esse o seu objecti-
vo, “teria mandatado ou so-
licitado a Associação Mãos 
Livres que é membro 
observador da Comissão 
Africana”. Ademais preci-
sa, “em momento nenhum 
o Centro para os Direitos 
Humanos da Universi-
dade de Pretória foi por 
mim mandatada para re-
presentar a minha pessoa. 
Mas, como é normal nas 
organizações de defesa dos 
Direitos Humanos, sempre 
que a vida de um activista 
esteja em perigo ou quan-
do haja fortes indícios de 
violação dos direitos fun-
damentais de um cidadão e 
particularmente de um ac-

tivista a informação circula 
em rede e as organizações 
reagem independente-
mente de um pedido em 
concreto”. 
E aproveita o ensejo de 
denunciar a perseguição 
que está a ser alvo, bem 
como uma de suas filhas, 
face a sua “luta contra a 
corrupção e na defesa dos 
mais desfavorecidos. Gra-
ças a reacção tempestiva 
do Centro para os Direitos 
Humanos da Universida-
de de Pretória o pior não 
aconteceu com a minha 
pessoa”. 
E com precisão passa a 
enumerar o atrás referido; 
a) “após a carta endereçada 
ao presidente da Repúbli-
ca de Angola, José Eduar-
do dos Santos, no dia 7 de 
Março de 2011, foi queima-
da uma das viaturas da As-
sociação Mãos Livres, no 
Huambo; b) foi danificada 
uma viatura pessoal em Lu-
anda, em minha casa, bem 

como uma outra quando 
me encontrava num res-
taurante em Benguela; c) 

foram danificadas duas via-
turas dos advogados que 
comigo trabalham; d) fo-
ram feitos disparos contra 
a Sede da Associação Mãos 
Livres onde trabalho; 
e) a minha filha, ROSA 
MENDES, escapou a um 
rapto, recebendo vários te-
lefonemas, SMS, e e-mails, 
com ameaças de morte;”
E para que não se pense te-
rem sido pombas lançadas 
ao alto, disse ter disso tudo 
dado queixa formal, jun-
to do “Comando Geral da 
Polícia e Comando Provin-
cial da Polícia de Luanda, 
que durante muito tempo 
garantiu a minha seguran-
ça física e da residência, 
comportamento correcto e 
aplausível desta instituição 
do Estado”. 
Ora, aqui chegados tem 
que o “MIREX faltou com 
a verdade e manipulou a 
informação, para descre-
dibilizar a minha pessoa e 
a actividade como advo-
gado ao afirmar ser dever 
do queixoso, enquanto 
proeminente advogado em 
Angola prestar provas con-
cretas e demonstrar de for-

ma suficiente que as suas 
alegações estavam devida-
mente fundamentadas”. 
Caricatamente, diz David 
Mendes, lida a versão em 
inglês da Declaração, em 
momento nenhum, a Co-
missão, faz tal menção”.
E é por esta falta de serie-
dade que o advogado con-
sidera ter o MIREX “ma-
nipulado a informação e 
posto em causa o meu bom 
nome e reputação”. 
E para não deixar nada em 
mãos alheias diz pretender 
fazer recurso a “garantia 
constitucional constan-
te do nº1 do artigo 32º da 
Constituição”, não lhe res-
tando “outro caminho que 
não seja responsabilizar 
civilmente o Estado ango-
lano, nos termos do artigo 
75º da Constituição da Re-
pública de Angola, por da-
nos morais sofridos”.
Agora resta-nos esperar o 
kissango de mais esta pe-
leja, entre um particular 
da sociedade civil, não ba-
juladora e uma instituição 
que deveria ser imparcial, 
enquanto pública e assume 
posições partidocratas. 

O
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ex-empre-
sário cerve-
jeiro e agora 
ministro da 
E c o n o m i a 
de Portugal, 

António Pires de Lima, 
deslocou-se em visita ofi-
cial ao nosso país e tam-
bém a Moçambique, onde 
no dia dedicado ao seu 
país, esteve na Feira Inter-
nacional de Maputo (Fa-
cim).
A “agenda da internacio-
nalização das empresas 
portuguesas” está no cen-
tro da escolha, insistente-
mente repetida, de Angola 
e Moçambique para a pri-
meira visita oficial de Pires 
de Lima enquanto titular 
da pasta da Economia. Ali-
ás, não deve haver nenhu-
ma capital do mundo que 
tenha recebido tantos mi-
nistros portugueses como 
Luanda.
Esta romaria ministerial 

portuguesa ao nosso país 
revela, ao contrária do que 
diz a propaganda bilateral 
luso-angolana, que Lisboa 
continua, e continuará, a 
estar-se nas tintas para os 
angolanos, sendo outros os 
reais motivos de um visí-
vel, coerente e progressivo 
processo de bajulação.
É que, apesar de ténues 
sinais de recuperação (a 
que não é alheio o pro-
cesso eleitoral autárquico 
português que terá lugar 
no final de Setembro), algo 
vai profundamente mal 
naquele  protectorado do 
regime angolano no Sul da 
Europa. O Governo luso 
sabe que o MPLA e José 
Eduardo dos Santos (são 
uma e a mesma coisa) não 
gostam que cuspam no 
prato em que dão lagosta 
aos vassalos que, por dele-
gação de funções, gerem o 
protectorado.
A manutenção do actual 

“status quo” angolano ser-
ve que nem uma luva aos 
interesses económicos dos 
portugueses, tendencial-
mente alicerçados na sisté-
mica corrupção política e 
económica. Compreende-
-se. Se, por alguma catás-
trofe inaudita, o Presidente 
da República de Angola 
saísse do poder, Portugal 
corria o risco de ver es-
cancarados por todos os 
lados os negócios que al-
guns dos seus políticos e 
empresários têm feito, de 
forma ilícita, com os seus 
congéneres angolanos.
Assumindo-se desde há 
muito como um país de 
serviços, de todos os ser-
viços, Portugal não tem es-
peciais preocupações com 
questões éticas ou morais. 
Daí estar preparado para 
comercializar tudo o que 
o cliente quer, nem que 
para isso tenha de vender 
a alma ou ajudar a lavar os 

baús de dólares que diplo-
maticamente aterram em 
Lisboa.
Portugal, não tanto os por-
tugueses mas sobretudo 
os seus dirigentes políti-
cos, sabe de fonte limpa 
que os sujos investimentos 
que recebe têm origem 
e sobretudo na “família” 
presidencial, seja ela a de 
Isabel dos Santos ou a dos 
seus dilectos vassalos, tipo 
Manuel Vicente ou gene-
ral Kopelipa. 
Se esses investimentos 
configuram, ou indiciam, 
branqueamento de capi-
tais, isso não é preocu-
pação portuguesa, desde 
logo porque os seus diri-
gentes partem do princí-
pio de que o dinheiro dos 
seus amigos é sempre líci-
to. Se os investidores não 
podem, porque não têm, 
como explicar os biliões 
de dólares que gastam, não 
é relevante para os areópa-

gos políticos e económicos 
de um Portugal também 
cada vez mais rendido aos 
“benefícios” da corrupção.
Importa por isso dizer 
que os donos de Portugal 
nunca foram um aliado do 
bem-estar dos angolanos. 
Dos angolanos enquanto 
Povo. Também não admi-
ra. Se nem dos portugue-
ses eles são aliados…
Portugal colonizou Angola 
e foi o que se viu. Explorou 
os angolanos e os portu-
gueses. Entregou a inde-
pendência ao MPLA, chu-
tou os Acordos de Alvor 
para as latrinas do oportu-
nismo, e perfilou-se desde 
logo para mamar nas tetas 
desse partido amigo que, 
assim, ficava com todas 
as riquezas. Como o tiro 
lhe saiu pela culatra com 
a guerra civil, jogou nos 
tabuleiros possíveis, ne-
gociando também com a 
UNITA. Esteve, é claro, 

O

DE PORTUGAL 
POUCO Há 
A ESPERAR
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sempre ao lado do ven-
cedor. Com a derrota do 
Galo Negro diabolizou Jo-
nas Savimbi, reconhecen-
do que José Eduardo dos 
Santos era o “escolhido de 
Deus”.
É claro que a estratégia de 
bajulação para com quem 
está no poder não é, de 
facto, compaginável com 
o respeito e defesa da dig-
nidade de um Povo que 
continua a ser gerado com 
fome, a nascer com fome 
e a morrer pouco depois 
com fome. Se calhar, bem 
vistas as coisas, Portugal 
limita-se a fazer o que o 
nosso próprio governo faz 
com os seus cidadãos.
Há quem acredite que 
a médio prazo talvez as 
coisas mudem. Em abono 
dessa tese aponta-se a pos-
sibilidade de as novas ge-
rações serem mais dignas. 
Mais do que optimista, é 
uma tese efémera e utópi-
ca. Do ponto de vista políti-
co, as novas gerações estão 
a ser formadas e formata-
das de modo a seguirem as 
mesmas regras de oportu-
nismo, incompetência  e 
subserviência. É isso que 
aprendem nas organiza-
ções juvenis dos partidos. 
E é isso que vão pôr em 
prática se, eventualmente, 
quiserem ter emprego e 
meios de subsistência. 
Tal como por cá com o 
MPLA, em Portugal entre 
um néscio com cartão do 
partido, ou partidos, do 
governo (neste caso PSD e 
CDS) e um génio sem filia-
ção, qualquer empresário 
não tem dúvidas. Escolhe o 
primeiro.
Ainda do ponto de vista 
teórico, diz-se que tudo 
depende da vontade do 
Povo que, conta a história, 
é quem mais ordena. Há, 
é claro, bons exemplos da 
força do Povo. E se ele en-
tender mudar, não há dita-
dores que resistam, sejam 
em África ou na Europa. 
No entanto, pela força dos 
seus muitos milhões de dó-
lares (roubados ao erário 
público), é sempre possí-
vel fazer com que os povos 
famintos, desempregados 
e desesperados prefiram 
sobreviver à sombra de 
um qualquer sistema en-

démico de corrupção. Ali-
ás, quanto mais gente for 
obrigada a pensar com a 
barriga, de preferência va-
zia, maiores são as garan-
tias de que as ditaduras e 
o sangue da corrupção que 
lhes corre nas veias, vão 
perpetuar-se.
É verdade que, pelo me-
nos por enquanto, o Povo 
português só está mal in-
formado sobre o que se 
passa no nosso país por-
que quer estar mal infor-
mado. E quando assim é, 
não podem alegar - por 
mesquinhos interesses de 
sobrevivência - que são 
nossos irmãos, que têm 
um passado comum, que 
falam a mesma língua, que 
sofrem connosco.
Cada vez mais os portu-
gueses, na sua esmagadora 
maioria, aceitam passiva-
mente legitimar o que se 
passa de mais errado com 
o nosso regime e com o 
partido que está no poder 
desde 1975.
Que Cavaco Silva, Pas-
sos Coelho, Paulo Portas, 
António José Seguro, Je-
rónimo de Sousa e tantos 
outros estejam nas tintas 
para o facto de 68% dos 
angolanos serem afecta-
dos pela pobreza, ainda vá 
que não vá. Mas dos por-
tugueses esperava-se algo 
mais.
Esperava-se que fizessem 
alguma coisa para denun-
ciar que, por cá, a taxa de 
mortalidade infantil é a 
terceira mais alta do mun-
do, com 250 mortes por 
cada 1.000 crianças; que 
apenas 38% da popula-
ção tem acesso a água 
potável e somente 44% 
dispõe de saneamento 
básico; que apenas um 
quarto da população tem 
acesso a serviços de saú-
de, que, na maior parte dos 

casos, são de fraca qualida-
de; que 12% dos hospitais, 
11% dos centros de saúde 
e 85% dos postos de saúde 
existentes no país apre-
sentam problemas ao nível 
das instalações, da falta de 
pessoal e de carência de 
medicamentos; que a taxa 
de analfabetos é bastante 
elevada, especialmente 
entre as mulheres, uma 
situação é agravada pelo 
grande número de crian-
ças e jovens que todos os 
anos ficam fora do sistema 
de ensino; que 45% das 
nossas crianças sofrerem 
de má nutrição crónica, 
sendo que uma em cada 
quatro (25%) morre antes 
de atingir os cinco anos ou 
que a dependência sócio-
-económica a favores, pri-
vilégios e bens, ou seja, o 
cabritismo, é o método 
utilizado pelo MPLA para 
amordaçar os angolanos.
Mas se, às vezes, alguns 
de nós ainda pensam 
que os portugueses 
nos podem ajudar, 
bem podemos es-
perar sentados. 
Por alguma razão 
já Guerra Jun-
queiro (políti-
co, deputado, 
jornalista, 
escritor 
e poeta 
l u s o 
f a -

lecido em 
Julho de 
1923), di-
zia que 
os por-
tugue-
ses são 
“ u m 
p o v o 
i m b e -
ciliza-
do e 
r e s i g -
n a d o , 
humil-
de e 
macam-
b ú z i o , 
fatalista e 
sonâmbu-
lo, burro de 
carga, besta 
de nora, aguen-
tando pauladas, 
sacos de 
ver-

gonhas, feixes de misé-
rias, sem uma rebelião, 
um mostrar de dentes, a 
energia dum coice, pois 
que nem já com as orelhas 
é capaz de sacudir as mos-
cas”.`

`

Com a derrota do Galo Negro diabolizou Jonas Savimbi, re-
conhecendo que José Eduardo dos Santos era o “escolhido 
de Deus”.



Igreja de 
Nosso Se-
nhor Jesus 
Cristo no 
Mundo, re-
presentada 
pelos “Doze 

Mais Velho”, comera o dia 
31 de Agosto, data que mar-
ca o regresso triunfal de Si-
mão Gonçalves Toco a An-
gola, com cultos de acção 
de graças em todo o País 
e aproveita o momento 
para exortar às autoridades 
governamentais a rever 
o processo de legalização 
daquele corpo religioso 
porque algumas facções 
tocoistas foram reconheci-
das à margem da Lei.
Simão Gonçalves Toco 
viveu exilado em Ponta 
Delgada, Ilha de São Mi-
guel, Região Autónoma 
dos Açores, Portugal, mais 
de 11 anos (Julho de 1963 
– 31 de Agosto de 1974), 
face à luta enérgica dele 
contra a ocupação colo-
nial portuguesa. A soltura 
e o consequente regresso 
à Pátria-Mãe (Angola) só 
aconteceram pelo derrube 
da ditadura “salazarista”, 
alicerçado por Marcello 
Caetano, naltura presiden-
te do Conselho do Estado 
Novo.
O exilio foi começo de 

uma vida atribulada para o 
líder fundador e espiritual 
da Igreja de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no Mundo 
porque no dia 22 de Junho 
de 1976, Simão Gonçalves 
Toco fora humilhado pe-
las autoridades nacionais 
por se mostrar contra a 
política de gestão do Esta-
do que excluía os restan-
tes movimentos de liber-
tação de Angola (FNLA e 
UNITA). “Cristo Negro” 
passou a ser homem a eli-

minar.   
Receoso pela vida, Si-
mão Gonçalves Toco de-
saparece das vistas das 
pessoas, passa a residir 
numa residência secreta, 
no Bloco 7, rua Buco Zau, 
bairro Indígena, hoje Neli-
to Soares, distrito urbano 
do Rangel, município de 
Luanda. Apenas mantinha 
contactos com “Escre-
vente-geral” da Igreja e os 
“Doze Mais Velhos” que 
posteriormente transmi-

tiam a mensagem do líder 
aos fiéis tocoistas, naltura 
unidos na comunhão de 
Cristo.        
A Igreja de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no Mundo, 
fundada em 1949, no Con-
go Belga, actual Repúbli-
ca Democrática do Con-
go, estava una, entorno 
dos princípios celestiais, 
espiritualmente apregoa-
dos por Simão Toco, ha-
via plena interacção en-
tre os demais segmentos 
directivo da Igreja (“Doze 
Mais Velhos”, “Dezoi-
to Classes” e Dezasseis 
Tribos”). Ninguém ques-
tionava a doutrina, nem 
a legitimidade do chefe 
“supremo”.
Face ao desaparecimento 
público do líder espiritu-
al, um grupo da direcção 
cria, secretamente, a “Cú-
pula de Anciões e Conse-
lheiros”, liderada por Pan-
zo Filemon. A “sociedade” 
clandestina tocoista terá 
recebido o apoio do Escre-
vente-geral que depois de 
reunido com Simão Toco, 
transmitia toda a informa-
ção aos clandestinos. Ra-
pidamente, a célula pan-
zista foi descoberta, mas 
tudo resolveu-se dentro 
das normas cristãs.       
Tudo ficou esclarecido, 
mas as relações viriam a 
piorar anos depois com 
a suposta extorsão de 10 
milhões de Kwanzas por 
parte dos membros funda-
dores da “Cúpula de An-
ciões e Conselheiros”. O 
dinheiro estava destinado 
para a compra de instru-
mentos musicais e supor-
te das despesas de viagem 
do “Cristo Negro” ao Nor-
te de Angola. A digressão 
jamais se realizou porque 
as autoridades governa-
mentais criaram entraves.
Panzo Filemon, expulso 
do Congo Belga por ati-
tude indecorosa (supos-
to charlatão de gabarito, 
transformava papel em 
dinheiro), e companhei-

ro foram obrigados a de-
volver a verba roubada. 
Restituíram 450 Kwanzas, 
“para justificar o roubo da 
massa monetária, disse-
ram ter gasto com a pin-
tura da residência do líder 
da Igreja de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no Mundo e 
pago a reparação da via-
tura do mesmo, o que era 
pura mentira”.
Tudo agudizou-se com a 
morte de Simão Gonçal-
ves Toco (1984), a Igreja 
desmembra-se e surge a 
“facção” tocoista “Dezoito 
Classe e Dezasseis Tri-
bos”, sob pretexto de ser 
a direcção central. Anos 
depois, Panzo Filemon 
protagoniza a segunda 
cisão naquele corpo re-
ligioso e funda a Cúpula 
“Panzo Filemon”. Nesta 
altura, ninguém cogitava a 
existência de Dom Afonso 
Nunes, era mais um dos 
muitos fiéis devotos.
Tendo em conta a divisão 
da Igreja de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no Mundo, 
a ala dos “Doze Mais Ve-
lhos” remeteu o processo 
de reconhecimento ao 
Ministério da Justiça, mas 
este órgão, segundo infor-
mações, também legalizou 
a “Dezoito Classe e Dezas-
seis Tribos, bem como a 
Cúpula. 
“Trata-se de um acto ile-
gal porque as facções 
tocoistas foram reconhe-
cidas com a documenta-
ção apresentada pela ala 
“Doze Mais Velhos”, disse 
um dos membros da Igre-
ja de Nosso Senhor Jesus 
Cristo no Mundo.    
Assim sendo, os líderes 
dos “Doze Mais Velhos” 
dizem desconhecer a lide-
rança de Afonso Nunes “é 
apenas dirigente de uma 
das facções, por isso ape-
lamos aos irmão da Reli-
gião Islâmica que sejam 
complacentes na crítica 
quando insultados pelo su-
posto substituto de Simão 
Gonçalves Toco”. 
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TOCOISTAS EXORTAM à LEGALIDADE

A
TEXTO DE FONGANI bOLONGONGO

EM MEMóRIA DE SIMãO TOCO
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custo do 
bilhete de 
identidade 
está longe 
da capa-
cidade do 
bolso dos 

povos autóctones da pro-
víncia do Namibe (Mu-
cubais e Muhimbas) que 
além da penúria alimen-
tar, causada pela seca, há 
mais de dois anos, são 
obrigados a desembolsar 
7 mil Kwanzas a fim de 
tratar o documento fun-
damental, enquanto cida-
dãos.        
Os autóctones queixam-
-se da discriminação so-
cial e chamam a atenção 
dos deputados a assem-
bleia nacional a encontrar 
mecanismos expeditos 
e simples que visem fa-
cilitar os cidadãos pobres 
na obtenção do bilhete de 
identidade, tal como fazia 
a administração colonial.
Aquela franja da popula-
ção angolana deveria ser 
facilitada na obtenção do 
documento em causa, face 
à pobreza extrema naque-
la parcela do território 
Nacional, uma das mais 
assoladas pela seca. “As ad-
ministrações municipais 
são obrigadas a trabalhar a 
fim de criar condições no 
processo do registo civil”, 
dizem os povos.  
Perante tais factos, as co-
munidades Mucubais e 
Muhimbas, no Interior 
da província do Namibe, 
assim como das vizinhas 
do Cunene e Huíla, la-
mentam veementemente, 
acreditando ser uma for-
ma de descriminação por 
parte do Governo Central 
para que estas fiquem ex-
clusas do cômputo da po-
pulação angolana geral.
Três passos marcam o 
processo de emissão do 
bilhete de identidade. Pri-
meiro, o registo civil de 
nascimento nas conser-
vatórias, onde é cobrado, 
oficialmente, 2 mil 390 
Kwanzas, valor equiva-
lente a vinte e três dólares 

americanos e noventa séti-
mos.
Depois é feita a emissão da 
certidão narrativa comple-
ta ou cópia do assento de 
nascimento, um dos do-
cumentos indispensáveis 
para obtenção do Bilhete 
de Identidade, já que a  
cópia da Cédula Pessoal 
deixou de servir neste sen-
tido. Para este exercício, a 
Conservatória do Registo 
civil cobra 3 mil 828 Kwan-
zas.
O terceiro passo diz res-
peito ao Sector de Iden-

tificação, onde antes da 
emissão do bilhete de 
identidade, o cidadão paga 
455 Kwanzas, equivalente a 
44 dólares e 55 sétimos. No 
cômputo geral, para um 
cidadão obter o respectivo 
documento fundamental 
gasta pelo menos 6 mil 673 
AKZ ou seja 66 dólares e 
73 sétimos.
Eugénia Mpilikita é Mu-
cubal, natural da Comuna 
do Munhino, Município 
da Bibala, diz que as difi-
culdades para a obtenção 
do B.I é resultado do apro-

veitamento político de 
certos indivíduos ligados 
a instituições político-par-
tidárias.
A mesma diz ser urgente as 
entidades governamentais 
deixar de instrumentalizar 
tal processo e encontrar 
mecanismos que facilitem 
a obtenção do BI. Katuya-
vo, descendente do rei 
Tyindukuto Naulila, disse 
que os Mucubais também 
estão sem dinheiro para 
tratar tal documento.
Outros manifestam-se 
tranquilos viver sem um 

documento que confira a 
identidade angolana. “Vi-
vemos assim desde os 
tempos dos nossos ante-
passados”, disse Watupo-
py.
Uma fonte da delegação 
Provincial da Justiça na 
província do Namibe dis-
se à Voz de América que 
cabe as administrações 
municipais conferir ates-
tado de pobreza às famílias 
para estas beneficiarem 
da isenção de emolumen-
tos, quer nos serviços de 
Registo Civil, assim como 
nos Serviços de Identifica-
ção Civil.
A mesma disse haver 
pouca divulgação desta 
modalidade por parte das 
administrações locais, ra-
zão pela qual ocorrem tais 
constrangimentos que di-
ficultam os autóctones na 
obtenção do BI e outros 
documentos essenciais 
para a identificação do 
indivíduo, enquanto ango-
lano.   
Sabe-se a iniciativa que 
visou implementar as 
brigadas de Registo Civil 
e emissão do Bilhete de 
Identidade junto das co-
munidades do interior do 
Namibe fracassou por fal-
ta de apoio logístico.

O
AUTóCTONES SEM DINHEIRO PARA bI
TEXTO DE ALEXANDRE CORTES

NAMIBE
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época balne-
ar chegou e 
o sol ardente 
já se faz sen-
tir, de facto, 
em Luanda o 

que aumenta as opções de 
diversão dos populares. “Já 
está a fazer bom sol para a 
praia” terão dito, já inúme-
ras pessoas. Muitas são as 
que já foram mergulhar, 
segundo o que constatou o 
Folha8.      
 Enquanto isso e tal como 
acontece, normalmente 
por esta altura, as auto-
ridades vão apelando no 
sentido de os banhistas 
cuidarem para evitar afo-
gamentos. Ao falar, recen-
temente, por ocasião da 
abertura da época balnear, 
o comandante do Servi-
ço Nacional de Protecção 
Civil e Bombeiros (SNP-
CB), comissário António 
Vicente Gimbi estimou 
que nos últimos três anos 
registou-se a redução de 
mortes por afogamentos, 
nas praias das províncias 

de Luanda, Bengo, Bengue-
la e Cabinda. 
Segundo calculou, na épo-
ca balnear de 2012/2013 
registou menos 200 que 
na época 2009/10 em que 
foram registados 630 mor-
tes. “Esta cifra é muito boa, 
mas ainda é pouca por 
aquilo que se pode fazer, 

uma vez que o Projecto 
de Praias Seguras de An-
gola constitui uma ferra-
menta indispensável pelas 
actividades desenvolvidas 
a nível de praias e áreas 
acústicas, muito concorri-
das para o lazer das nossas 
populações”, sublinhou. 
Acrescentou que o proble-

ma está na cultura da alto 
protecção e o respeito da 
vida humana, onde a inci-
dência vai na educação co-
munitário nas escolas e na 
família onde pode ser leva-
do o conhecimento da pre-
venção e o respeito da vida. 
Por este facto manifestou-
-se preocupado pelos usuá-

rios de praias estarem des-
providos do respeito das 
normas, ética e o compor-
tamento que devem ter nas 
praias, cujos princípios são 
constantemente violados. 
O comandante dos bom-
beiros apontou as famílias 
como parceiros importan-
tes na educação dos ba-
nhistas na melhor utiliza-
ção das praias, esperando 
que nesta época balnear 
haja menos mortes. 
Uma das causas apresenta-
das como estando na base 
das mortes é o desrespeito 
pelas placas de sinalização 
das praias proibidas para 
o banho. Este desrespeito, 
segundo os banhistas, é 
provocado, em grande me-
dida, pela falta de opções 
causadas, sobretudo pela 
privatização das praias. 
“Por natureza somos um 
povo que gosta de praia 
e não havendo outras op-
ções vamos arriscar nes-
tas”, argumento Cristiano 
José que na tarde do dia 28 
banhava na Ilha de Luanda.    

A
VAMOS A “LA” PRAIA



Aumentar a 
capacidade 
de inter-
venção da 
inspecção 
escolar é 
uma das 

apostas do ministério da 
Educação para alcançar 
as competências almeja-
das com a implementação 
da Reforma da Educação, 
segundo o titular da pas-
ta, Pinda Simão, conde-
nado actuação daqueles 
inspectores que actuam 
como policias. 
“O inspector deve inter-
vir no sentido de identi-
ficar os pontos fortes e 
fracos para trabalhar-se 
em conjunto no sentido 
de ultrapassar-se”, argu-
mentou.
Falando para um grupo de 
jornalistas, o governante 
explicou que o processo 
de formação dos inspec-
tores iniciou há cerca de 
quatro anos e cem ins-
pectores participaram 
no primeiro curso. Igual 
número, explicou, está a 
participar da segunda for-
mação.

Com a referida forma-
ção pretende-se alcançar 
o número necessário de 
profissionais para atender 
as cerca de 15 mil escolas 
existentes no País, cum-
prindo o que está esta-
belecido, de que um ins-
pector deve inspecionar 
vinte escolar por ano.  
“Temos menos de 200 
inspetores a nível do País, 
é um número reduzido, 
comparado a rede escolar 
e a pretensão é chegar aci-
ma dos 500 para atender 
as cerca de 15 mil escolas 
existentes”, argumentou, 
acrescentando que estão 
a dotar os inspectores de 
equipamentos, sobretu-
dos viaturas no sentido de 
facilitar a deslocação dos 
mesmos.
De resto, a condenação 
dos inspectores “polícias” 
por parte dos governos 
vem de encontro as re-
clamações manifestada, 
recentemente, por alguns 
professores ao Folha8. Se-
gundo estas denúncias, 
muitos “inspectores, in-
clusive falam sem manei-
ras com os professores”.            
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PINDA SIMãO CONDENA INSPECTORES “POLÍCIAS” 

O

SADC EM bUSCA DE VISTO ÚNICO 
s países da 
Comunidade 
de Desenvol-
vimento da 
África Aus-
tral (SADC) 
e s t i v e r a m 

reunidos esta semana em 
Luanda para aprofundar 
os mecanismos e avaliar 
as questões técnicas de 
segurança para a imple-
mentação de um visto 
único (UNIVISA) na re-
gião. 
O projecto de imple-
mentação do UNVISA 
encontra a sua base no 
protocolo sobre o desen-
volvimento do turismo da 
SADC que prevê um visto 
único que será atribuído 
a turistas de países fora 
do espaço da SADC que 
queiram visitar a região 
da Árica Austral.

O secretário de Estado 
do Interior, Eugênio La-
borinho que procedeu 
a abertura do encontro 
falou da necessidade de 
acautelar-se algumas si-
tuações, sobretudo do 
ponto de infra-estruturas 
e de segurança, destacan-
do a imigração ilegal e o 
terrorismo. “Para a im-
plementação deste pro-
jecto, deve-se acautelar 
determinados factores, 
como infra-estruturas de 
base de dados única que 
permita a troca de infor-
mações úteis entre os es-
tados membros e o con-
trolo das fronteiras”.
Continuando disse acre-
ditar que os membros 
da SADC irão trabalhar 
em conjunto no senti-
do de alcançar as metas 
traçadas.“Considerando 

que a nível da SADC te-
mos definida como prio-
ridade a criação de um 
visto único que funcione 
na África Austral e permi-
ta aos cidadãos do mun-
do desfrutar da beleza e 
hospitalidade da nossa 
região”, disse. 
Um dos aspectos que não 
se pode deixar de res-
saltar quando se fala no 
UNIVISA, segundo a fon-
te, tem a ver com a ques-
tão dos ganhos. “Temos 
em mão a possibilidade 
de alargar a quota da re-
gião no mercado hotelei-
ro e as receitas no campo 
do turismo”.
Os mentores deste pro-
jecto são Angola, Namí-
bia, Moçambique, Reino 
da Swazilândia, Zimba-
bwe, África do Sul e Zâm-
bia.

           

O



FOLHA8  31 DEAGOSTO DE201324 // SOCIEDADE

onvocado pelo 
P r e s i d e n t e 
Manuel Fer-
nandes, o IIº 
Congresso do 
PALMA – Par-
tido de Aliança 

Livre de Maioria Angola-
na, teve lugar no pretérito 
sábado 24 de Agosto de 
2013, no Anfiteatro do Mu-
seu de História Natural em 
Luanda, sob o Signo: “To-
dos pela Convergência, 
Rumo a Mudança”.
Com efeito, e depois de se 
ter cumprido com o pro-
cesso de debates nas con-
ferências provinciais do 
PALMA, sobre os temas 
propostos naturalmen-
te como antecâmara do 
Congresso, os 224 dele-

gados eleitos localmente 
e endossados para repre-
sentar os respectivos se-
cretariados, juntaram-se 
naquela Sala Magna, sob 
o olhar atento de cerca de 
20 convidados para deci-
dir do futuro do PALMA 
e consequentemente de-
terminar o da CASA-CE 
que recorde-se visa a sua 
transformação à “Partido 
CASA” em 2016, com a 
fusão de outras organi-
zações que actualmente 
compõem juridicamente a 
Coligação Eleitoral.
Ao votar por unanimi-
dade a favor da fusão do 
PALMA na CASA, o Par-
tido de Manuel Fernandes 
marcou o passo e deixou 
bons augúrios para outros 

C

IIº CONGRESSO DO PALMA DECIDIU A 
FAVOR DA FUSãO NA CASA

``

Ao votar por una-
nimidade a favor 
da fusão do PAL-
MA na CASA, o 
Partido de Manuel 
Fernandes mar-
cou o passo e dei-
xou bons augúrios 
para outros par-
tidos que virem a 
realizar proxima-
mente seus con-
gressos sempre
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partidos que virem a rea-
lizar proximamente seus 
congressos sempre na 
mesma perspectiva à de 
determinar a fusão ou não 
na CASA como Partido 
Político. 
Todos os pressupostos 
democráticos exigidos 
para se conformar um acto 
de Congresso, estiveram 
acautelados. Foram cria-
das e votados os membros 
integrantes da Mesa do 
Presidium do Congresso; 
a Mesa do Secretariado; 
a Mesa da Comissão de 
Mandatos e a Mesa da Co-
missão Eleitoral.
- Ficou marcante o deba-
te sobre a Extinção pura 
e simples do PALMA ou 
manutenção como Parti-
do em si, mas sua fusão na 
Estrutura única da CASA 
como Partido Político, 
concorrente às eleições 

gerais futuras.
- Na sequência de exaus-
tivas discussões em volta 
destas duas questões, os 
congressistas igualmente 
debruçaram-se sobre: 
1 – Alteração ou não dos 
Estatutos actuais.
2 – Eleição ou não neste 
Congresso do Presidente 
e a inserção da função de 
um Vice-presidente que 
não está contemplada nos 
presentes Estatutos.
3 – A eleição ou reeleição 
de membros para o Comi-
té Central que conduzirá o 
PALMA até a efectivação 
da sua fusão na CASA, ou 
ainda a redução de efecti-
vos deste Órgão máximo.
4 – Qual o Futuro dos diri-
gentes e o papel dos mili-
tantes do PALMA no seio 
da CASA, uma vez mate-
rializar-se a fusão.
5 – O papel do PALMA nas 

autarquias.
Nesta conformidade, os 
224 delegados ao IIº Con-
gresso, de entre outras 
concordaram nas seguin-
tes deliberações:
1 – O Congresso deliberou 
à não Alteração dos Esta-
tutos;
2 – O Congresso deliberou 
por unanimidade, favo-
rável a transformação da 
CASA-CE em Partido e a 
respectiva adesão do PAL-
MA no processo;
3 – Quanto aos Estatu-
tos olhando o caracter do 
Congresso, os congres-
sistas acharam por bem 
mantê-los sem quaisquer 
alterações;
4 – O Congresso deliberou 
contudo a Redução dos 
efectivos do Comité Cen-
tral, de 80 para 60 Mem-
bros permanentes e man-
ter os 20 suplentes.

5 – Sobre as autarquias, 
o Congresso encorajou o 
Presidente Manuel Fer-
nandes ora reconduzido, 
para que a CASA dê con-
tinuidade ao processo de 
concertação com outras 
forças para as autarquias, 
a fim de se adoptar uma 
estratégia comum vence-
dora.
6 – Quanto ao papel e o po-
sicionamento dos quadros 
do PALMA nas estrutu-
ras da CASA na altura da 
fusão, Manuel Fernandes 
tranquilizou seus quadros, 
ao garantir que este as-
sunto está na Agenda de 
discussões e bem encami-
nhado, acrescentando po-
rém na sua alocução que o 
PALMA, com a sua fusão 
na CASA, só tem a ganhar, 
também em prol da cau-
sa de todos os angolanos 
oprimidos.
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SIMãO HELENA RECEbEU
 FILHOS ENTEADOS NãO

m off a este 
S e m a n á r i o , 
m i l i t a n t e s , 
responsáveis 
do Partido/
Estado/MPLA, 
descontentes 

com o seu próprio regi-
me, reprovaram com toda 
vênia, o trabalho desen-
volvido pelo Sociólogo Si-
mão Helena, durante a sua 
estadia na província do 
Huambo. Criticaram ainda 
Helena, por não ter feito 
um estudo sociológico 
sério da província. Acon-
selham com efeito Simão 
Helena, nas suas desloca-
ções no interior do País, 
a aprender ter sentimen-
to de missão cumprida, 
quando se limita a inaugu-
ração de pontes, visita de 
municípios da província e 
não procurar informações 
pertinentes, habitual e 
vergonhosamente preteri-
das pelo sistema.
Cidadãos no seio do 
MPLA, levantam algu-
mas questões que não se 
calam. Para eles, “é que a 
querer levar uma infor-

mação válida, séria e pro-
dutiva, teria de partir de 
questões profundas como: 
o Governo está ou não in-
teressado em desenvolver 
o povo do Sul, Centro e 
Leste do País, do ponto de 
vista humano?” “O regime 
não tem um plano retarda-
tário do povo do Huambo 
em benefício do povo do 
Bengo e de Luanda?” “Por-
quê estruturar o diálogo 
com os jovens longe da 
participação dos mesmos 
na vida pública e não no 
quadro da democracia?” 
“Porquê afastar o povo do 
Huambo e do Sul, do Leste 
e de Cabinda da sua matriz 
cultural?” 
De acordo com fontes li-
gadas ao Partido no Poder, 
acusam negativamente 
que aspectos como estes, 
não se compadecem com 
uma agenda traçada pelo 
2º Secretário do Partido, 
que a ele só interessa, o 
derrube do 1º Secretário 
Faustino Muteka e mais 
nada. 
Entretanto, na conversa 
com o folha 8 a fonte que 

prefere o anonimato não 
acredita que o Secretário 
de Estado da Presidência 
da República, para os As-
sunto Sociais, Francisco 
Simão Helena “terá levado 
alguma ideia sensata de 
um povo que tem Deus em 
suas leis.” “Um povo que 
travou a sessassão do País, 
porque previa uma recon-
ciliação isenta.” 
A fonte disse ainda que “a 
Simão Helena, foi imposta 
uma lista negra de pesso-
as com as quais não devia 
contactar.” “É uma lista im-
posta por gente estranha a 
idiossincrasia do povo des-
ta parcela, aliás uma agen-
da imposta deste ponto de 
vista, ajuda a estratégia, 
desconstrutura subjacente 
a agenda mais ampla.”
Recordamos, Eduardo dos 
Santos disse recentemente 
na capital do País/Luanda 
que, “O governo apostou 
sempre na juventude”. 
“Eles constituem a maioria 
da população”. “Construir 
um país para todos, está ao 
nosso alcance”. “Basta que 
cada um... dirigente,  qua-

dro, trabalhador, profes-
sor, empresário, homem 
(ou mulher) e jovem, assu-
ma com consciência o seu 
papel social”. Certos desta 
situação social em que o 
País se encontra mergu-
lhado de entre desconten-
tamentos e incertezas; os 
ativistas cívicos aconselha-
ram o Executivo angolano 
a partir do planalto central 
do Huambo que, “Ajudar 
as sementes reivindicati-
vas no seio do MPLA”. “É 
transformá-lo numa força 
nacionalista angolana, esta 
era a ideia de Nito Alves”. 
Activistas cívicos dos Di-
reitos Humanos afirma-
ram no Huambo que, “à 
Nito Alves atribuíram-lhe a 
ideia de racista”. De acordo 
com ativistas angolanos, 
“um oprimido não pode 
ser racista”. Os activistas 
dizem que os oprimidos 
lutam para se libertarem! 
E dizer a verdade não é 
ser racista e defendem que 
é eminentemente racista 
(...) aquele que na posição 
de minoritário subjuga a 
maioria. 

Pedro Hospital cidadão 
do Huambo, acha que é 
chegado o momento da 
concertação democrática 
e social. Pedro Mboa, está 
inquietado com mortes 
e desaparecimentos anó-
nimos de cidadãos ango-
lanos, sem qualquer res-
ponsabilidade criminal de 
culpados. 
Já, passando pela cidade 
do Huambo um parlamen-
tar angolano fez acreditar 
num fórum juvenil que: 
cidadão é aquele que par-
ticipa dos poderes do Es-
tado. Acrescentou ainda 
que, para ser membro de 
uma comunidade política, 
não basta morar num país. 
É cidadão aquele que deve 
imprescindivelmente, pos-
suir um poder efetivo de 
intervenção no Estado e 
adianta com alguma acuti-
lância que o povo governa. 
Por tanto pranto, o povo 
do Huambo clama todos 
os dias nos órgãos de im-
prensa locais, no sentido 
de o Governo intervir no 
marasmo em que se en-
contram.  

TEXTO DE ISRAEL SAMALATA

E

O Secretário de Estado da Presidência da 
República para a Esfera Social, Francisco 
Simão Helena, estava de visita na província 
do Huambo durante a última semana, 
como ouvido e olho clínico de Eduardo dos 
Santos. Folha8 soube de fontes ligadas 
ao Partido no Pode, que o mandatário do 
Chefe de Estado foi por sinal, manipulado 
a não atender audiências de figuras não 
tidas nem achadas (Person non gratas) 
pelo Executivo da província. Esta corrente 
partidária, considera que o Sociólogo Simão 
Helena, terá regressado para Luanda de 
malas carregadas de nada. Esta corrente de 
marginalizados no seio do EME, adverte as 
autoridades do seu Executivo que o povo do 
Huambo precisa de transpirar a realidade 
dos factos

HUAMBO
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POLÍCIA DE FRONTEIRA ATACA  
FORTE CONTRA EMIGRAçãO ILEGAL

ntónio Pe-
dro Kande-
la revelou 
durante a 
c e r i m ó -
nia do 35º 

aniversário da  Polícia de 
Guarda Fronteira, que teve 
lugar na Vila do Ambriz, 
Província do Uíge, que de-
teve mais de 5.715 cidadãos 
de nacionalidades diversas 
que entraram ilegalmente 
no país, havendo o registo 
de que 70 mil abandona-
ram voluntariamente An-
gola
Perante uma plateia for-
mada por oficiais e subal-
ternos das Forças Arma-
das Angolanas e da Polícia 
Nacional, com realce para 
o Comandante Geral, 
Comissário Ambrósio 
de Lemos, António Pe-
dro Kandela referiu que 
os cidadãos estrangeiros 
que mais violam o terri-
tório nacional são na sua 
maioria de nacionalidade 
“congolesa e zairense” que 
entram no país devido à 
vulnerabilidade fronteiri-
ça existente nas Provín-
cias da Lunda Norte, Zaire 
(particularmente do muni-
cípio do Soyo), Cabinda e 
Cunene.
O  Comandante António 
Kandela prometeu aper-
tar o cerco às praticas de 
violações fronteiriças e ga-
rantiu que o efectivo que 
dirige, está a cumprir as 
disposições prévias sobre 
segurança e protecção da 
fronteira nacional.

aMbrósio de 
leMos  exige Mais 
aCção

O Comandante Geral da 
Polícia Nacional, Comis-
sário Chefe, Ambrósio de 
Lemos, exortou os agen-
tes da Polícia de Guarda 
Fronteira a serem mais 
actuantes e a correspon-
derem positivamente aos 

anseios e esperanças do 
povo angolano. “O nosso 
País possui no seu subsolo 
uma diversidade de recur-
sos naturais, muitos dos 
quais de fácil exploração, 
o que tem atraído muitos 
cidadãos estrangeiros que, 
na busca desses recursos, 
violam as normas inter-
nacionais relativamente à 
emigração”, afirmou Am-
brósio de Lemos.
Ambrósio de Lemos 
acrescentou que a viola-
ção fronteiriça traz muitas 
consequências a qualquer 
território e uma das im-
plicações causadas pela 
imigração ilegal é a de-
sestruturação de valores, 

usos e costumes estranhos 
à identidade cultural das 
populações. O Comandan-
te Geral entende que para 
pôr cobro às investidas 
dos ilegais é necessário 
dar melhores condições, 
sobretudo tecnológicas, 
aos agentes espalhados ao 
longo da extensa fronteira 
angolana.

Criação e objeC-
tivo da PolíCia 
de guarda FroN-
teira

Importa referir que a Polí-
cia de Guarda Fronteira é 
uma estrutura do Coman-
do Geral da Polícia Nacio-

nal, e foi criada à luz da 
Lei 11/78, de 26 de Agosto, 
artigo 1, do então Conse-
lho da Revolução. No mo-
mento da sua constituição, 
foi denominada Tropas de 
Guarda Fronteiras de An-
gola (TGFA), assumindo-
-se como um organismo 
de âmbito nacional, cujo 
o objectivo principal é 
de exercer a vigilância e 
protecção das fronteiras 
terrestres, marítimas e 
fluviais da República de 
Angola.
Portanto, a Polícia de 
Guarda Fronteira é um ór-
gão de segurança que mais 
sofreu metamorfoses, 
pois, em 1979,  passou a de-

nominar-se Comando de 
Tropas de Guarda Fron-
teiras de Angola. Após 
o conflito armado entre 
os dois maiores partidos 
políticos do país, a referi-
da Polícia tornou-se num 
Departamento de âmbito 
nacional com subestru-
turas bastante exíguas, e 
assim foi sofrendo outras 
transformações, acabando 
por se tornar hoje, numa 
grande máquina de pro-
tecção das fronteiras de 
todo território nacional. 
Agora denominada Polí-
cia de Guarda Fronteira, a 
mesma está mais equipada 
e com pessoal melhor for-
mado.

TEXTO DE ANTUNES zONGO

A
A Polícia de Guarda Fronteira (PGF) deteve mais de 5.715 cidadãos estrangeiros acusados de crimes 
transfronteiriços, segundo informação prestada pelo Comandante Nacional, António Pedro kandela.
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professor e 
secre tár io 
provincial da 
União Na-
cional para a 
Independên-

cia Total de Angola (UNI-
TA), no Uíge, André Pindi, 
alertou que a política de 
exclusão social praticada 
pela administração do go-
vernador  Paulo Pombolo, 
poderá causar instabilida-
de naquela região do bago 
vermelho.
O secretário dos “mani-
nhos”, na Província do 
Uíge, afirmou durante a 
cerimónia de encerramen-
to do Seminário Político, 
ministrado aos membros 
de base do partido, a 24 
de Agosto de 2013, que a 
exclusão social causa dis-
córdia e sublevação social. 
Este alerta foi feito peran-
te a multidão que se en-
contrava na sede local do 
“Galo Negro”.

André Pindi, que dirige a 
UNITA  no Uíge desde 
1991, data que – recorde-se 
- assinala os Acordos de Bi-
cesse, justificou a acusação 
que faz ao Governo local, 
por existir até ao momen-
to uma política de concen-
tração de instituições e de 
exclusão do resto da pro-
víncia. Ou seja, uma única 
cidade que concentra  as 
instituições do estado, tais 
como o hospital, Casa dos 
Deputados à Assembleia 
Nacional, Comando Pro-
vincial da Polícia Nacional, 
Serviços de Inteligência e 
Palácio Provincial. Além 
disso, como o F8 consta-
tou no local, há falta de 
água potável nos hospitais 
e também em muitas habi-
tações.
Nos municípios dos Buen-
gas, Milunga, Cangola e 
Songo são muitas as carên-
cias. Estradas por asfaltar, 
inexistência de supermer-

cados, escolas sem  quali-
dade e hospitais que não 
têm as mínimas condições 
para atender os doentes. 
Toda esta realidade desa-
grada a André Pindi, razão 
que o levou a exortar os 
militante do seu partido  a 
despirem-se do medo e a 
defender o povo com res-
ponsabilidade.
“Aprender seriamente 
para aplicar seriamente” 
foi o lema do seminário 
que, através de alguns dos 
seus mais credíveis qua-
dros políticos, a UNITA 
levou a efeito no Uíge e em 
que participaram militan-
tes dos vários municípios 
e comunas.

Não há jorNais 
Privados 
Nas ruas

A Província do Uíge é uma 
localidade de importância 
histórica, mas até ao mo-

mento não possui nenhum 
órgão de comunicação so-
cial privado. Todos aque-
les que tencionam comer-
cializar jornais privados, 
adquiridos em Luanda, são 
detidos e confiscados os 
respectivos exemplares. 
Os ardinas que desem-
penham livremente a sua  
actividade, são os que co-
mercializam o Jornal de 
Angola e dos Desportos.

siNdiCato dos 
ProFessores seM 
ruMo

A cidade do Uíge, que 
existe há mais de 400 
anos, não tem – segundo 
diversas opiniões recolhi-
das no local - um sindica-
to dos professores sério 
que defenda a classe. O F8 
soube que o Sindicato dos 
Professores perdeu não 
só a independência como 
a autonomia estrutural, o 

que se comprova pelo fac-
to de funcionar actualmen-
te “no Comité da JMPLA”. 
Fontes sindicais explicam 
que o secretário provincial 
do sindicato era um mi-
litante da UNITA, sendo 
essa a razão para que fosse 
destituído.
Refira-se ainda que o hotel 
em que estavam hospeda-
dos os repórteres do Folha 
8, Angolense, Voz da Amé-
rica e outros, na Província 
do Uíge, foi invadido por 
um agente do SINSE que 
se identificou como sendo 
o “tio Lucas”, e de forma 
arrogante obrigou os re-
cepcionistas a dizer quan-
tos jornalistas de Luanda 
ali estavam alojados.  Tal 
atitude demonstra falta de 
convivência democrática e 
evidencia a vontade ferre-
nha de muitas instituições 
do Estado fazerem regre-
dir o país para os tempos 
do Partido/Estado.

EXCLUSãO PODERá CAUSAR 
CONFUSãO NO UÍGE

O

TEXTO DE ANTUNES zONGO

SEgUNDO PROFESSOR PINDI
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CELSO MAL AVô…LOL, NÉ?…kkkk!

A
lgumas más línguas que por aí oficiam fazem correr o mujimbo de que o per-
ito em comunicação social, Celso Malavoloneke, acabará por ser, mais cedo 
ou mais tarde, recuperado pelo regime JES/MPLA e chamado para integrar o 
seu staff de especialistas desse ramo do saber...
À parte o facto de Celso ser mestre do seu destino e poder recusar essa 

proposta, a verdade é que se a aceitar, evidentemente, nem tudo serão rosas nessa sua 
nova cruzada. Haverá escolhos, a começar pelo que lhe é apontado como pecado, um 
monte de pecados, entre os quais o facto de pensar com a cabeça que tem e estar a de-
fender as suas ideias. É claro que Celso parece não ter cor política e ser uma espécie de 
ave rara no jardim dos jornalistas comprados, seja por gente das “Américas”, do Futungo, 
ou do Inferno. Convenhamos, no entanto, que ele se atira de preferência contra tudo o que 
é da UNITA e do foro dos “revús”, com unhas e dentes e, por vezes, com raiva evidente, 
enquanto as críticas ao sistema, do “ÉME” e a JES, são suaves hinos à sua própria e pessoal 
liberdade de criticar, com classe, numa de esgrimir argumentos com floretes embotados... 
Nunca, jamais, em tempo algum ele enviou farpas agrestes ao regime JES/MPLA, tão-pou-
co aos seus dignatários, alguns deles autênticos meliantes engravatados. Mas deixemo-
nos de pieguices, essa treta de ser ou não ser comentarista imparcial, peço desculpa, é uma 
ova, continuaremos a gostar dos seus escritos, por saber dizer o que pensa e a mostrar tão 
singelamente, que é, quer se queira quer não, um bom pião do MPLA. 

COM  VAIDADE E COM RANCOR 
A DERROTA É CERTA

N
as numerosas e reiteradas tentativas de engrandecimento da sua auto-estima, JES não se farta de usar 
dinheiro público apenas com o fim de satisfazer ambições pessoais (de realizações para o Estado, 
atenção...) alimentadas por algumas sugestões dos seus “engraxadores” e, sobretudo, da sua vaidade. 
Distraído, deixando o povo ao-deus-dará na sua prática de uma estratégia política que os pavões não 
renegariam, assistiu, estupefacto, à inopinada chegada da Morte às terras do Sul de Angola. Seca, falta 

de alimentos a gerar fome e mortandade. Era mesmo preciso agir! E ele agiu, deu ordens para que alguns camaradas 
fossem ao socorro dessa gente que estava morrer de fome. Fê-lo, mas alardeando ares de quem comeu e não gos-
tou, dando azo a que começasse a saltar aos olhos de muita gente atenta, o contraste arrepiante entre a frouxidão 
e pequenez dos meios humanos e materiais disponibilizados para socorrer milhares de pessoas e o disparatado 
esbanjamento e grandeza de meios, num frenesi tremendo, para fazer da organização do Campeonato do Mundo de 
hóquei em patins uma montra das excepcionais capacidades do “governo” para organizar eventos desse gabarito.
Entretanto, face à carência notória de ajuda suficiente do Estado ao povo esfomeado e ressequido do Sul de Angola, 
a UNITA organizou uma “Caravana de Solidariedade” que rumou para as terras dos “esfomeados” do Kunene. 
Viajou de Luanda até aos Gambos e depois prosseguiu a rota até aos confins do país para fazer o que deveria ser 
feito pelo “governo”, mas em quantidade suficiente, infelizmente, o executivo só faz isso em vésperas de campanha 
eleitoral. A recepção que foi dada ao Galo Negro, foi o máximo, pois em algumas localidades os dirigentes do MPLA 
instruíram as populações a não aceitarem as doações da UNITA. E viva a reconciliação nacional!

O 
João Armando, animador das Manhãs da LAC, publicou um texto no Facebook que dá a entender 
que urge retirar a Ferrín o comando da nossa selecção nacional de futebol. Urge! Quanto mais 
depressa, melhor. Pelo que ele escreve, descortina, analisa e conclui, só podemos estar de acordo 
perante tanta acumulação de equívocos e erros crassos, entre os quais os seguintes: Fabrício a 
defesa direito, ele que  tem sido suplente nas últimas jornadas no Interclube; Ito e Papel jogaram 

a titular, mas não o fazem há semanas nos seus clubes. O terceiro classificado, Bravos do Maquis, uma equipa 
em forma, não dá um único jogador a esta selecção e o ASA, último classificado, dá dois, tantos como o líder, 
o Kabuskorp, enfim, é incompreensível.
Mas cuidado, a situação está de tal maneira embebida em absurdo, que todas estas decisões de Ferrín, citadas 
pelo João Armando, me parece estar a ultrapassar largamente os limites da incoerência e invadem alegremente 
o campo de, pelo menos, duas hipóteses. Primeiro, Ferrín teria sido acometido de súbita senilidade mental, o 
que julgo ser, por assim dizer, impossível; segundo, o mal-estar existente entre a FAF e Ferrín, escondido aos 
olhos e ouvidos dos angolanos em geral e dos jornalistas em particular, é tao grave, que o presidente Pedro 
Neto, militar de carreira, faz tudo para evitar que ele venha a público, quiçá recorrendo a métodos militares. 
Impôs sigilo absoluto à sua maneira. Evidentemente, não se sabe que tipo de cobras e lagartos o seleccionador 
dos Palancas teria eventualmente sido obrigado a engolir, à parte aquele retorno depois da CAN da África do 
Sul e outras “ninharias” que o João Armando talvez conheça, reina um  secretismo total. Contudo, indo mais 
adiante nesta última hipótese e vistas as tremendas barbaridades cometidas por Ferrín nas suas opções, só vejo uma possibilidade de saída 
para esta abordagem: Ferrín faz de propósito estas bacoradas para ser exonerado, poder falar e vomitar todas a cobras e todos os lagartos que 
engoliu e estima serem por demais indigestos. 

O SECRETISMO CASTRENSE DA FAF
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uando eles 
querem al-
cançam a 
aqualquer 
preço. A 
determina-
ção do Mi-

nistério do Comércio que 
culminou na retirada dos 
armazéns do ex-complexo 
têxtil do Nelito Soares, vul-
go “Macambira”, deixou os 
consumidores inconfor-
mados, através dos cons-
trangimentos que a refe-
rida transferência começa 
a causar às famílias, traba-
lhadores e comerciantes.
Segundo o ministério tute-
lar, a retirada dos estabe-
lecimentos daquela zona 
comercial, por um lado, 
assenta no quadro da re-
organização e disciplina 
na rede comercial do país 
e, por outro lado, será en-
tregue ao município da Ci-
dade de Luanda, com vista 
o programa de requalifica-
ção da capital do país.
No entanto, esta não é a 
primeira decisão que o 
Executivo toma sem antes 
auscultar e calcular o cus-
to de vida da população 
carenciada. De tal modo, 

aconteceu também, com 
um dos principais merca-
dos a céu aberto do Con-
tinente Africano, “Roque 
Santeiro”, que por sua vez, 
lançou muita gente ao de-
semprego e mergulhada 
na miséria.
Sem questionar as reais 
intenções do ministério 
do comércio, ao tomar 
medidas e decisões tão 
duras que visam desagre-
gar e transferir as grandes 
superfícies da Macambira 
para zonas fora do casco 
urbano, sem contudo acau-
telar os transtornos provo-
cados a vida daqueles po-
pulares residentes naquela 
circunscrição, segundo 
aponta Manuel Alfredo, 
consumidor e cliente.
Manuel Alfredo, funcioná-
rio público não qualifica-
do, alega que o armazém 
da Macambira facilitava 
– lhe a vida. O mesmo, tal 
como os demais, lamenta 
e conta que, com o salário 
baixo conseguiam suprir o 
sustento da família. “Com 
o meu salário não vou con-
seguir ir todos os meses no 
Benfica, Cacuaco ou Viana, 
como os nossos dirigentes 

q
CONSUMIDORES RESSENTEM 
A RETIRADA DOS ARMAzÉNS

MACAMBIRA

pensam”, disse e acrescen-
ta que “antes com 10 mil 
Kwanzas conseguia com-
prar um saco de arroz, uma 
caixa de óleo de soja, uma 
caixa de massa alimentar, 
uma caixa de coxa e asso-
ciava uma caixa de carne 
ou peixe para variar a dieta 
alimentar da família”. 
Agora, segundo o Alfredo 
será necessário gastar dos 
10.000, dois mil Kz de táxi, 

restando assim oito mil Kz 
para o sustento mensal da 
mulher, filhos, irmãos e 
mãe de 72 anos de idade.

arMazeNistas 
revoltados 
CoM o exeCutivo       
Esta medida do governo 
causou para alguns comer-
ciantes dos armazéns da 
Macambira, no distrito do 
Rangel, em Luanda, perdas 
incalculáveis,  assim como 
foram obrigados a abando-
nar o local voluntariamen-
te, apesar de descontes, 
enquanto outros, sobretu-
do, ligados à comerciali-
zação de frescos e outros 
produtos, abandonaram o 
recinto mediante a demo-
lição que ocorreu no dia 19 
de Agosto do corrente ano.
“Esta mudança, poderá 
provocar a queda de capi-
tal ou investimento por fal-
ta de clientela”, lamentam 
os comerciantes inconfor-
mados com a decisão do 
Ministério do Comércio, 
ao transferi-los para a área 
do Benfica.  
De recordar que a acção 
da retirada dos estabele-
cimentos comerciais é da 

intenção do Ministério da 
Defesa Nacional (MIN-
DEN), como proprietário 
do espaço.
A mesma acção, confor-
me aponta uma nota de 
imprensa chegada a nossa 
redação  enquadra-se no 
processo de requalificação 
das áreas urbanas da capi-
tal angolana, dando cum-
primento ao programa do 
Executivo angolano.

arMazeNistas Para 
o beNFiCa
O ministério do comércio 
escolheu o Mercado Abas-
tecedor do Benfica, para 
o realojamento dos arma-
zenistas. O espaço ofere-
ce aos grossistas quatro 
blocos naves. Cada uma 
com sete metros de altura, 
uma área de 1.250 metros 
quadrados. Conta também 
com um escritório central, 
refeitório e balneário para 
o pessoal da estiva, reser-
vatório com capacidade 
para 120 mil litros de água, 
guarita para o corpo de 
segurança, gabinete para 
o chefe do Posto de Co-
mando, e espaço livre na 
ordem dos 1,5 hectares.

``“Macambira”, dei-
xou os consumi-
dores inconforma-
dos, através dos 
constrangimen-
tos que a referida 
transferência

TEXTO DE ANTóNIO NETO
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or outro lado, 
contribuintes 
terão mais 
controlo.
O Conselho 
de Ministro 
aprovou na 

passada quarta-feira 21 
de Agosto, o Estatuto dos 
Grandes Contribuintes, 
um diploma legal que visa 
regular as normas para a 
classificação dos grandes 
contribuintes, bem como 
os seus direitos e obriga-
ções e o funcionamento 
da Repartição Fiscal dos 
mesmos.
De acordo com o comuni-
cado final da II Sessão Ex-
traordinária do Conselho 
de Ministros, o documen-
to refere que a entidade 
responsável será dotada 
de capacidades técnicas 
para a análise, verificação 
e comprovação das decla-
rações fiscais dos contri-
buintes.
O documento estabelece 
ainda, que os dados se-
rão informatizados para 
o acompanhamento, con-
trolo e balanço da execu-
ção dos projectos constan-
tes do referido programa. 
Tal como consagra, igual-
mente, regimes especiais 
de tributação dos grandes 

contribuintes, além de 
obrigações declarativas e 
administrativas específi-
cas, no domínio fiscal.
Ainda no quadro da regu-
lamentação da actividade 
comercial e industrial, a 
sessão aprovou um De-
creto Presidencial sobre o 
regime jurídico das factu-
ras e documentos equiva-
lentes.  
O referido decreto esta-

belece deste modo, um 
conjunto de normas que 
definem os critérios, re-
quisitos e demais aspectos 
regulamentares relativos 
à emissão, à conservação 
e ao arquivo de facturas 
e de documentos equiva-
lentes, pelos contribuin-
tes no exercício dos seus 
negócios. Já no domínio 
das Pescas, o Conselho 
aprovou também um Re-

gulamento sobre a Pesca 
Continental, documento 
este que regula o exercício 
dessas actividades por par-
te dos agentes que operam 
nas águas continentais do 
país. O comunicado final 
da reunião, refere ter sido 
também aprovado a cria-
ção de um Centro de Aná-
lises de Poluição e Contro-
lo Ambiental.  
Na sequência dos traba-

lhos em curso para a ade-
quação da organização 
e do funcionamento dos 
departamentos ministe-
riais, à legislação em vigor, 
o Conselho de Ministros 
aprovou os estatutos or-
gânicos dos ministérios 
da Família e Promoção da 
Mulher e da Hotelaria e 
Turismo. Bem como o Mi-
nistério da Administração 
do Território, Gabinete 
Técnico de Coordena-
ção da Requalificação e 
Reconversão Urbana do 
Perímetro Costeiro De-
marcado da Cidade de Lu-
anda (GTR) e à Agência 
Angolana de Regulação 
e Supervisão de Seguros 
(ARSEG).
Na mesma ocasião, o 
Conselho de Ministros, 
aprovou um Decreto Pre-
sidencial que institucio-
naliza a Feira dos Municí-
pios e Cidades de Angola 
e o Fórum Nacional dos 
Municípios e Cidades de 
Angola.
A toda informação consta 
no comunicado final da 2ª 
Sessão Extraordinária do 
Conselho de Ministros, 
que reuniu, em Luanda, 
sobre orientação do Pre-
sidente da República, José 
Eduardo dos Santos.

CONSELHO DE MINISTROS GARANTE

P

ários estabe-
lecimentos 
comerciais, 
sitos no 
distrito do 
Sambizan-
ga e Rangel 

foram alvos dos falsifica-
dores da moeda nacional, 
entre os dias 22 a 27 de 
Agosto, em Luanda.
As vítimas provenientes 
de países vizinhos recla-
mam a falta de prontidão 
da policia económica no 
combate a esta prática.
Segundo os comerciantes, 
foram detetados aproxi-
madamente 100 mil Kwan-
zas, entre os quais, notas 
de 1000 e 2000 da nova 

e da anterior família do 
Kwanza. Os mesmos recu-
sam formalizar as denún-
cias junto às autoridades 
competentes, por alegada 
ilegalidade em que muitos 
se encontram no país. 
Por um lado, a solidez das 
políticas que visa controlar 
os estrangeiros residentes 
e investidores, torna-os 
vítima não só dos delin-
quentes, mas sim das pró-
prias autoridades. “Nós 
não apresentamos queixa, 
porque aqui na Angola 
tudo é preciso dinheiro. 
Temos que pagar todos, 
desde a polícia económica 
até a polícia da migração”, 
dizem os mamadous.

Por outro lado, segundo os 
mesmos, os angolanos não 
gostam de exercer a acti-
vidade precária, que ne-
cessita de muita paciência. 
Portanto, propõem ao go-
verno angolano a rever as 
políticas do investimento 
privado no país. “A maio-
ria das cantinas que estas 
lá são nosso irmão, porque 
o angolano não gosta espe-
rar do lucro da pastilha”, 
disse o comerciante.
A fonte refere que são 
obrigados a trabalhar com 
terceiros tudo porque não 
estão autorizados a exer-
cer aquela actividade co-
mercial. “Nós alugamos a 
cantina e o alvará comer-

cial, porque não estamos 
autorizados a ter cantina, e 
também pagamos a polícia 
económica e a fiscalização 
para nos deixar vender”, 
acrescentou.
Face a denúncia, uma fonte 
da polícia económica afir-
mou que a Policia Nacional 
não está preparada para 
combater crimes desta na-
tureza. De recordar que a 
polícia nacional prendeu e 
apresentou três indivíduos 
pela prática de falsificação 
da moeda nacional. A de-
tenção e apreensão ocor-
reram recentemente, onde 
foram encontradas notas 
falsas de 200, 500 e 1000 
Kwanzas, após um mês da 

sua entrada em circulação.
De acordo com as auto-
ridades competentes e o 
Banco Nacional de Ango-
la, o trabalho de detecção 
dessas cédulas poderá ser 
facilitado mediante denún-
cias de populares.
O lançamento oficial da 
nova família de notas e mo-
edas metálicas do Kwanza 
aconteceu no dia 29 de 
Maio do corrente ano pelo 
Banco Nacional de Angola 
(BNA), em Luanda.
A nova família do Kwan-
za compreende “notas e 
moedas metálicas de valor 
facial de um, cinco, dez, 
50,100, 200, 500, Mil, Dois 
mil, Cinco mil e 10 mil”.

FALSIFICADORES ATACAM CANTINAS

V
TEXTO DE ANTóNIO NETO



Insp irado 
no Zimba-
bwé e em 
Robert Mu-
gabe, assim 
na terra 
como nos 

céus de Angola. Disse o 
Dervixe: “Continuamos 
prisioneiros sem algemas, 
numa prisão sem grades, 
acorrentados na consciên-
cia por uma Democracia 
de fachada que serve bem 
para esconder as práticas 
comunistas e ditatoriais 
deste Estado dito Sobera-
no e de forma enganosa 
ao serviço do Povo que su-
postamente o Elegeu, quer 
dizer: Nós’. As eleições 
continuarão a existir, mas 
simplesmente para ele-
ger responsáveis que não 
terão poderes nenhuns”. 
Nem sempre concordei 
com sua opinião que me 
pareceu um pouco áspera, 
mas ele continua: porque 
razão temos todos medo, 
medo de um Estado final-
mente refém? Ele próprio 

responde: - Simplesmente 
porque adoptamos moral-
mente a cultura do medo; 
medo de morrer de mor-
te, quer dizer fisicamente; 
muito mais medo de mor-
rer socialmente, quer di-
zer, de atingir o zero, tocar 
o fundo, de se transformar 
em energúmeno frustrado, 
ou mesmo louco de loucu-
ra, instrumento desprezí-
vel, maleável aos desígnios 
deste Estado predador im-
postor e nada poder fazer 
porque outros assim tam-
bém se comportam, com 
medo; não fazendo nada, 
fingindo alguma coisa fa-
zer, não reagindo, mas in-
citando outros a fazê-lo. 
Lá nas europas meus filhos 
nutrem este mesmo medo 
imposto por um Estado 
sequestrado e ao serviço 
de um grupo que com os 
instrumentos de repressão 
violenta (polícias, tropas, 
tribunais, DNIC, DNIAC), 
e de repressão passiva 
como Ministério da Co-
municação Social, os ban-

cos e instituições públicas, 
que nos fazem gemer todo 
tempo, sem contudo po-
dermos armazenar esta 
capacidade de dizer “Não”. 
Por isso, lá os filhotes cha-
mam-me aventureiro, por-
que este medo os faz pen-
sar a qualquer momento 
papá pode morrer, não de 
morte natural ou acidental 
divina, mas encomendada 
por este Estado que não 
admite o “Não”!
Voltou este Dervixe com 
suas alucinações: “Mas 
porque razão todo o mun-
do desde aqueles que estão 
à volta do PR, o Vice-pre-
sidente, o Presidente da 
Assembleia, os secretários 
disso e daquilo, os minis-
tros, governadores, gene-
rais, desde o Estado Maior, 
funcionários, jornalistas 
alimentam esta psicose 
não de respeito, mas de 
medo, ao verem fantasma 
em todo o lado?” Mais uma 
vez ele respondeu: “1° não 
se trata de psicose, por-
quanto é realidade. Este 
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guerras. As leis só são fei-
tas para sancionar as víti-
mas, indefesas, um Estado 
que nunca é prevaricador. 
Todos pactuam directa 
ou indirectamente com as 
forças do mal que afligem 
o povo, porque cada um 
quer no essencial viver 
bem no presente e que se 
afogue o futuro ou quem 
resistir às tentações do 
mal, Amén! Mas, vamos 
ao que mais nos interessa 
agora.

o estado aNgola-
No Não existe
Aquele Estado Conven-
cional Republicano, cons-
tituído, neste caso, por um 
Presidente da República 
eleito, um Poder Legisla-
tivo (Assembleia); um Po-
der Executivo (Governo) e 
um Poder Judicial (Tribu-
nais), está cativo. Tudo se 
submete num só, o Sobe-
rano. Disse o Dervixe: “O 
resto, sem excepção, não 
passa de marionetes que 
vão jogando o jogo como 
podem, para sobreviver e 
subsistir”.  Todos se colo-
cam de joelhos, nomeados 
e demitidos a três panca-
das e a bel prazer de quem 
manda, não de quem 
devia governar. O Sobe-
rano despiu-se das suas 
funções constitucionais e 

políticas e enveredou por 
uma outra realidade, a real, 
a económico-comercial, 
do verdadeiro poder, dos 
dinheiros que arregimen-
tam todos nós. Entregou 
nas mãos dos seus, filhos, 
tios sobrinhos, afilhados, 
genros, amigos e toda uma 
casta, o ouro e a prata,  dei-
xando o ferro fundido para 
calar a boca daqueles que 
pretenderem se rebelar.
O Estado fictício está po-
bre, não tem dinheiro. O 
Grande Capital foi retira-
do dos cofres nos moldes 
hipoteticamente legais 
da República e entregue 
a esse grupo que institu-
cionaliza o nepotismo e a 
oligarquia expressamente 
assumidos, declarados e 
exponencialmente exibi-
dos e aos olhos de toda a 
gente. Todos os bancos; 
todos os grandes empre-
endimentos, as grandes 
empresas, como é a SO-
NANGOL, a UNITEL e 
MOVICEL, a ENDIAMA, 
os símbolos do Monopólio 
económico angolano, são 
legais porque adquiridos 
em concursos públicos fal-
seados, encomendados e 
direccionados.  
Estes donos, finalmente 
é quem ditam as regras 
do jogo político. Não são 
eleitos, mas são muito, 

muito poderosos, mais 
do que outros milhares 
ou milhões concentrados. 
Apesar de oculto, este 
poder é sem limites e já 
ultrapassou as fronteiras, 
tornou-se Imperialista. 
São eles que mandam em 
Angola, decidem da vida 
socioeconómica, definem 
os nossos hábitos e costu-
mes, e balizam as regras da 
neo-cultura híbrida, esta 
cultura sem nome, sem re-
gras, de alienação e como 
diz o meu colega, neocolo-
nialista. Muito mais do que 
isso, determinam as nos-
sas vidas, nos compram, 
nos vendem, nos botam 
fora depois de se servirem. 
Mesmo assim dizia outro 
colega, em Angola não 
tem ricos, são apenas en-
dinheirados alucinados 
que se aproveitaram do 
vendaval do pós guerra, 
da opacidade do Regime 
e da pacividade do povo e 
por isso não permitem que 
outros possam gerar ri-
queza também. Depois de 
tudo saquearem, inventam 
agora leis supérfluas para 
bloquearem a ascensão 
de novos endinheirados 
ou verdadeiros ricos que 
possam dar moral à rique-
za, tudo porque querem 
limitar o circulo do poder. 
Continuo a usar os termos 
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medo pode ser medido e 
pesado. Mesmo invisível, 
ele é perceptível”. Todos 
vivem de favores ao M/ 
velho, todos são forçados 
a vergar em vassalagem, 
mesmo diante da sua som-
bra. E continuou, não é 
em vão que o homenage-
am; não é por acaso que 
é condecorado, vejam só, 
por aqueles quem ele os 
nomeia para cargos subal-
ternos. 
Foi nesta ordem que me 
debrucei à procura da rea-
lidade dos factos reais que 
determinam finalmente os 
estados, os governos, su-
bentendido, o meu Estado 
sequestrado, o meu Go-
verno manietado, o meu 
“Executivo” ou as mu-
lheres e os homens que o 
compõem cuja expressão 
institucional constitucio-
nal estatal, não tem qual-
quer relação com os dita-
mes de uma governação 
clássica séria. Está tudo 
quadriculado, cada um de 
nós tem o seu valor e o seu 

preço no esquema monta-
do. Assim, fui à procura da 
significação do Sistema de 
Estado e da Forma de go-
vernação que administram 
o meu ser e estar. Soube 
que somos tudo, menos 
nada daquilo que deveria-
mos ser. Estamos foxtro-
tes e, disseram-me alguns 
amigos: a situação piorou 
ante o adormecer desta 
gente que está sempre no 
tudo bem e no “Graças ao 
Camarada Presidente”, 
que se conforma a tudo e 
que vive comparando em 
permanência o passado 
de guerra com a penúria 
de vida do presente. Esta 
penúria só a ele concerne, 
pois no mesmo periodo 
outros progrediram rou-
bando, desviando, assam-
barcando.
A Democracia e as li-
berdades estão cada vez 
mais aniquiladas, usaram 
a figura do PR para atingir 
estes fins, sob pretexto de 
perturbação a estabilidade 
ou de ameaças de novas 
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do meu colega: Estes indi-
viduos são uma corja as-
sambarcadora do dinheiro 
do Estado, vagueiam pelas 
europas e américas exibin-
do o roubado dos bolsos 
dos pacatos cidadãos e dos 
cofres do Estado.

estado Pobre
O Partido, o Presidente 
que vier a substituir o M/V 
Eduardo dos Santos, se 
por via de eleições apesar 
do cepticismo crescente, 
encontrará um Estado car-
comido, sem reais activos, 
com os cofres vazios; por 
isso vão ter de se vergar 
aos donos do poder real, 
se realmente pretenderem 
ligar as boas intenções na 
lógica do: “O mais Impor-
tante é Resolver os Pro-
blemas do Povo”, de Agos-
tinho Neto, ou então do: 
“Primeiro o Angolano, o 
Angolano Sempre”, de Jo-
nas Savimbi. Caso contrá-

rio, e por este andar, serão 
igualmente marionetes ao 
serviço daqueles hoje ga-
tunos porque roubaram 
oficialmente o erário do 
Estado, amanhã terão de 
ser considerados grandes 
magnatas. Serão estes os 
donos da Sonangol, da 
UNITEL, MOVICEL, dos 
grandes centros comer-
ciais, dos grandes grupos 
empresariais que continu-
arão a mandar naqueles 
que farão de contas que 
irão nos governar. 
Portanto, o Estado na ver-
tente política, não existirá 
nunca, todos nós seremos 
empregados deles, daque-
les a quem criticamos hoje. 
Pois eles serão muito mais 
ricos do que o dito Estado 
no seu conjunto, na medi-
da em que a privatizaçao 
da batota do património 
público que se faz hoje e 
a concentração de mono-
pólios nas mãos de mui-

to poucos, conduz a isso 
mesmo. É não nos esque-
cermos, sem dúvidas é o 
dinheiro que governa. As-
sim como serão eles quem 
irão financiar este MPLA 
que se pretende continu-
ador do Estado, acima das 
leis a começar pela Cons-
tituição; acima do poder 
político e quiça, da Demo-
cracia. São eles que toma-
rão as grandes decisões e 
serão chamados para assi-
nar os grandes contratos, 
os acordos inter-estados, 
sem precisarem consultar, 
nem informar quem quer 
que seja. Não é por acaso 
que, e voltou o Dervixe: 
“Apreciamos hoje, pseu-
do-políticos mais preocu-
pados em se posicionarem 
atrás destes verdadeiros 
donos do poder do que a 
trabalhar realmente para 
libertar, defender os inte-
resses dos oprimidos”.

Poder real eNFra-
queCe o estado
O Poder já nao é mais re-
presentativo ou electivo, 
mas exercido directamen-
te por aqueles que contro-
lam o sistema financeiro e 
as grandes empresas, são 
estes que controlam a co-
municação social, a Banca 
e outros sectores funda-
mentais da vida corrente. 
Actualmente as nossas 
relações são determinadas 
pelas condições econó-
micas, não pelos valores 
morais.
Pai quero um poço_ vai 
buscar ; quero aquele ter-
reno_ vai buscar ; quero 
aquele bairro_ pode ocu-
par ; preciso de 10 milhões 
USD_ vai buscar e diga ao 
gerente que não se atarde 
; que ninguém mais abra 
um Canal TV ; ninguém 
mais obtenha uma ope-
radora de telefonia, isto e 
muito mais ! - Assim seja, 

diria o Soberano ; será ?!
Dividas estatais sobrefac-
turadas, umas desconhe-
cidas que têm provocado 
corrupção da alta, empre-
sas criadas no joelho que 
ganham chorudas comis-
sões, ganham concursos 
públicos de trabalhos 
inúteis, subvenções e sub-
sidios dados a empresas 
sem contrapartidas e tudo 
concentrado nas maos 
das mesmíssimas pessoas. 
Para agravar, obrigação de 
seguros sem o Estado ter 
as condições criadas para 
honrar suas obrigações 
como são o estado das 
estradas ou os hospitais 
em condições e serviços 
hospitalares e de interven-
ção em altura. Proibiu-se 
a importação absurda de 
viaturas de segunda mão 
praticamente para salva-
guardar os negócios das 
concessionárias nas quais 
são sócios. Estas e outras…

``Pai quero um 
poço_ vai buscar 
; quero aquele 
terreno_ vai bus-
car ; quero aque-
le bairro_ pode 
ocupar ; preciso 
de 10 milhões 
USD_ vai buscar 
e diga ao gerente 
que não se atarde 
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Estes grupos económico-
-financeiros, seus PIB, são 
duas a três vezes mais do 
que o do Estado.
Basta ver que em 2012, de 
acordo os nossos colegas 
do Expansão, só a UNI-
TEL em Angola teve mais 
lucros do que 22 bancos 
privados juntos, na razão 
de 91,5%, a imagem dos 
resultados das eleições 
gerais de 31 de Agosto 
de 2012.  219,8 milhões de 
USD ganhos de serviços 
a cerca de 20 milhões de 
consumdores. É obra, o 
exagero.
Todos eles se conhecem, 
fazem parte do mesmo 
Club, comungam o mesmo 
espírito de como ganhar 
dinheiro, trocam pontos 
de vista e partilham os 
mesmos interesses e visão 
exclusivista da sociedade 
da qual são os donos.
Vão criando assim ilhas 
que serão barricadas (zona 
asfáltica e os condomínios 
de luxo, juntando os par-
ques de bangalows do 

estilo gótico), o resto da 
escória da negralhada afri-
cana vai para o Diabo dos 
zangos e outros locais lon-
gínquos parecidos, distan-
tes dos centros de decisão 
e da suposta civilização.
Precarização dos empre-
gos, desemprego em alta 
e salário de miséria que 
não deixa margem para 
qualquer um rejeitar não 
importa que tipo de traba-
lho e das condições de o 
exercer.
Por outras palavras, o po-
der é exercido segundo a 
força, não segundo o saber, 

a capacidade e os conheci-
mentos de cada um. Assim 
é na selva em que, quem 
manda é o grande Macho.
O Monopólio da Informa-
ção
A Comunicação Social 
monopolizada priva os 
cidadãos da informação 
real. Com a proibição do 
contraditório, ninguém se 
consegue orientar na vida, 
perceber os contornos 
políticos e compará-los 
com a realidade socio-
-económica a partir das 
informações fornecidas e 
toda a animação cultural 

de que somos nutridos pe-
los midias públicos. É ver-
dade ainda seguimos os 
noticiários, TPA’s, RNA, 
JA, acompanhamos pro-
gramas de entretenimen-
to, mas todos esvaziados 
de conteúdo real. Assim é 
com a Educação, que está 
vocacionada a formar qua-
dros não aproveitados por 
serem incapazes e não su-
ficientemente investidos, 
segundo o próprio Presi-
dente da República. 
O urbanismo, a ordem 
social, os subsídios aos ca-
renciados ou aos ditos em-

preendedores das PME e 
PE, estão programados de 
modos a perpétuar o exér-
cito de miseráveis, numa 
sociedade despida de va-
lores e fundeada nas rela-
ções de compra e venda, 
só o dinheiro vale. Isto leva 
a considerar subversivos 
os cidadãos se assim os 
há, como dizia, que voam 
com as suas próprias asas. 
Tudo isso empurra os ho-
mens ao uso da espiritua-
lidade, a frequentarem as 
igrejas como escape e em 
desespero.
Conclusão ! Não há o 
contra poder em Angola 
indispensável para o de-
senvolvimento equilibra-
do. Os angolanos ficaram 
reduzidos a simples ex-
pectadores que observam 
impávidos a minoria que 
manipula e faz acontecer. 
Mesmo por isso, os ho-
mens de independência 
mental, os fazedores de 
opiniões, são declarados 
pelo Regime, individua-
lidades a abater. Já que o 
Poder implantado conse-
guiu incutir na mentali-
dade cidadã que são favo-
res que faz e que outros 
passassem a ter medo do 
desconhecido e a duvida-
rem das forças políticas 
da oposição que se batem 
pela Alternância e a Mu-
dança de Regime, suben-
tendido, única alternativa 
é continuar a aplaudir o 
Regime. « Muito caminho 
há por se trilhar, nesta em-
preitada, proibido altar a 
crença e a confiança, na 
necessidade da mudança 
como outros povos que 
atingiram o progresso e 
desenvolvimento assim o 
fizeram », concluiu o Der-
vixe.

11 Anos depois da Morte de Savimbi e o Fim da Guerra os Angolanos 
continuam a Caminhar perdidamente desesperados
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LEUCEMIA
l e u c e m i a , 
câncer no 
sangue, é 
um tipo de 
câncer que 
ocorre ami-
úde hoje em 

dia em Angola, em muitas 
famílias.
A leucemia aguda é uma 
doença maligna primária 
dos órgãos produtores de 
sangue, caracterizada pela 
presença predominante 
de mieloblastos ou linfo-
blastos. Progressivamente, 
os blastos tomam o lugar 
da medula óssea normal, 
migrando e invadindo os 
outros tecidos. Também 
ocorre a diminuição na 
produção de eritrócitos, 
granulócitos e plaquetas 
normais que leva ao surgi-
mento de sintomas como 
anemia, infecções e he-
morragias.
O Câncer é a obra – prima 
da civilização moderna 
que por sua vez produz 
os diversos factores da 
sua auto – destruição pelo 
desenvolvimento desorde-
nado. A leucemia é a ma-
nifestação representativa 
da situação do câncer em 
geral e da medicina sinto-
mática actual. É o câncer 
do Sangue, o que significa 
câncer topo corpo inteiro. 
A leucemia é encontrada 
mais em países e famílias 
carnívoras.
A classificação de leuce-
mia crónica é idêntica à 
da leucemia aguda. Fre-
quentemente, os estágios 
iniciais da doença são as-
sintomáticos e ocorre o 
agravamento progressivo 
dos sintomas nos estágios 
mais avançados. A leuce-
mia crónica caracteriza-
-se pelos sintomas como 
desconforto generalizado, 

fadiga constante, anorexia, 
perda de peso, febre baixa 
e sudorese nocturna. 
Geralmente o doente leu-
cémico ou pré – leucémi-
co, não come verduras, 
legumes, cereais e vege-
tais em geral. Ele come 
mais proteínas de origem 
animal, como ovo, frango, 
carnes vermelhas, queijo, 
leite, frutas em demasia, 
conservas em lata, bolos, 
refrigerantes e álcool. 
Ao animal que tem o san-
gue de hemoglobina nun-
ca pode faltar a clorofila 
no alimento diário; ela é in-
dispensável pois é a única 
fonte da célula vermelha 
sanguínea.
A estrutura dos elementos 
químicos da clorofila e da 
hemoglobina são idênti-
cos. A diferença primor-
dial entre os dois está no 
ferro e no magnésio. Oito 
a dez triliões de células do 
nosso corpo dependem do 
abastecimento de clorofila 

para o seu metabolismo. 
Por essa realidade compa-
rativa, podemos perceber 
a necessidade absoluta do 
consumo de vegetais. 
Se não procurarmos a ver-
dadeira origem radical da 
leucemia na alimentação 
diária do paciente, nunca 
poderemos encontrar um 
tratamento positivo, defi-
nitivo e a realização práti-
ca e objectiva da preven-
ção de todos os problemas 
de outros cânceres.
Segundo a Medicina Tra-
dicional Chinesa, o enfra-
quecimento da resistência 
orgânica pode favorecer a 
invasão do Calor Tóxico 
no organismo, podendo 
resultar no surgimento da 
leucemia.
Temos a considerar duas 
síndromes distintas:
Deficiência do Qi – os 
factores patogénicos en-
dógenos podem danificar 
o Qi, levando às deficiên-
cias de Qi e do Yin, que 

se manifestam pelos sin-
tomas como anemia e he-
morragias. Nestes casos 
o paciente sente cansaço, 
palidez, encurtamento da 
respiração, sudorese es-
pontânea, cefaleia, zum-
bido no ouvido, sangra-
mento nasal, equimoses, 
menorragia, língua pálida 
com saburra fina e bran-
ca e o pulso apresenta-se 
fraco e rápido. Em alguns 
casos o paciente queixa-
-se de calor na palma das 
mãos, solas dos pés e tam-
bém no tórax.
Aqui a base do tratamento 
consiste tonificar o Qi e 
nutrir o Sangue. A primei-
ra medida é prescrever-
-lhe uma dieta específica, 
tomar a fórmula Ba Zhen 
Tang e sessões de Acu-
punctura.
Sangue danificado pelo 
Calor Tóxico – Com o en-
fraquecimento da resistên-
cia orgânica, o Calor tóxi-
co pode facilmente invadir 

o organismo, danificando a 
medula óssea e o Sangue, 
provocando o surgimento 
de febre e de outros sin-
tomas relacionados à sín-
drome de Calor como por 
exemplo febre alta, secura 
na boca e garganta, dese-
jo de beber, urina amarela 
e escura, língua vermelha 
com saburra amarela e 
pulso flutuante e rápido.
A base do tratamento con-
siste em remover o Calor 
e desintoxicar. Também 
aqui é fundamental uma 
dieta específica. O doente 
deverá tomar a fórmula 
Qing Wen Bai Du Yin e 
fazer sessões de Acupunc-
tura.

*Mestre em Medicina 
Tradicional Chinesa

luisfilipe.mtc@gmail.
com

Life Rising Clinic – Ban-
gkok - Thailand

A
CONSULTóRIO MÉDICO

LUÍS FILIPE *
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FANTASMA DE CAbINDA 
ATERRORIzA O REGIME

á muitos anos 
que o Gover-
no garante 
a pés juntos 
que em Ca-
binda nada 
de anormal 

se passa. Se assim é, qual 
serão a razão de, mais uma 
vez, o comandante da Re-
gião Militar de Cabinda, 
tenente-general Eugénio 
de Figueiredo, ter sentido 
necessidade de reiterar “o 
apoio inabalável” das tro-
pas ao comandante-em-
-chefe das Forças Arma-
das Angolanas (FAA), José 
Eduardo dos Santos, presi-
dente da República?
Não deixa, aliás, de ser 
curioso ver as peculiari-
dades da democracia, em-
bora imposta, que reina no 
nosso país. Isto porque Eu-

génio de Figueiredo falava 
durante a cerimónia que 
marcou o início das jorna-
das alusivas ao 71º aniver-
sário do Chefe de Estado, 
que se assinala dia 28 de 
Agosto. Se a moda pega…
“Estamos sempre prontos 
para dar o nosso melhor, 
com vista a fortalecer a 
coesão, disciplina, unidade 
no seio do nosso colectivo 
militar e igualmente no 
melhoramento do nosso 
dia-a-dia”, disse o tenente-
-general Eugénio de Fi-
gueiredo, enaltecendo a 
satisfação pelo facto de o 
Ministério da Defesa ter 
escolhido Cabinda para 
acolher o acto que marca 
o início das jornadas co-
memorativas do aniversá-
rio do Comandante-em-
-Chefe.

Não ficaria mal que, do-
ravante, os militares tam-
bém comemorassem os 
dias dos seus diferentes 
casamentos, a começar 
com o de Tatiana Kuka-
nova, do nascimento dos 
filhos, da tomada de posse, 
da formatura, da adesão ao 
MPLA,  do monólogo feito 
entrevista à SIC, etc. do 
comandante-em-chefe das 
FAA.
“Esta jornada será não só 
uma reflexão, mas o mo-
mento de um olhar para os 
grandes momentos e desa-
fios até hoje trilhados pelo 
nosso grande arquitecto 
da Paz”, prosseguiu o co-
mandante da Região Mili-
tar de Cabinda, citado pelo 
órgão oficial do regime.
O tenente-general Eugé-
nio de Figueiredo não se 

esqueceu, como mandam 
as regras de qualquer de-
mocracia avançada do 
tipo Coreia do Norte, de 
exaltar a figura do Chefe 
de Estado, citando frases 
célebres de Eduardo dos 
Santos que, ao que tudo 
indica, vão fazer parte do 
curriculum universitários 
de muitas outras democra-
cias, a começar pela do seu 
amigo Robert Mugabe.
“Vamos fazer de Angola 
uma boa terra para viver”, 
“um canteiro de obras”, 
“trabalhar juntos para o 
desenvolvimento” e “to-
dos somos necessários 
para erguer a nova Ango-
la, moderna, próspera e 
democrática”, recordou 
comovido (há quem tenha 
descortinado uma lágrima 
no canto do olho) Eugénio 

H
TEXTO DE ORLANDO CASTRO

de Figueiredo, dizendo que 
estas frases “catapultam 
o povo angolano rumo ao 
progresso”.
O Memorando de Enten-
dimento para a Paz e Re-
conciliação em Cabinda 
foi assinado no dia 1 de 
Agosto de 2006, no Salão 
Nobre da Administração 
municipal do Namibe, na 
presença, na altura, do Pre-
sidente da República em 
exercício, Roberto Victor 
de Almeida.
O documento, rubricado 
pelo ministro da Adminis-
tração do Território, Virgí-
lio de Fontes Pereira, pelo 
Governo, e pelo suposto 
líder do Fórum Cabindês 
para o Diálogo (FCD), An-
tónio Bento Bembe, mais 
tarde ministro do MPLA, 
previa, entre outras, a 
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atribuição de um estatuto 
especial para Cabinda, na 
base do respeito pela Lei 
Constitucional e demais 
legislação em vigor na Re-
pública de Angola, como 
Nação dita una e indivisí-
vel.
No seu discurso, Virgílio 
Fontes Pereira disse que o 
Governo de Angola sem-
pre assumiu um posicio-
namento claro em relação 
ao conflito de Cabinda. 
Assegurou – à revelia da 
população local e do Di-
reito Internacional - que 
Cabinda é parte integrante 
de Angola, pelo que a sua 
situação devia passar pelo 
respeito dos pressupostos 
legais vigentes no país.
Por sua vez, Bento Bembe 
assegurou que a sua orga-
nização jamais iria aceitar 
qualquer comportamento 
susceptível de fazer re-
gressar o povo de Cabinda 
ao clima de inquietação e 
ausência da paz.
Roberto de Almeida, que 
representou o Chefe de 
Estado, José Eduardo dos 
Santos, vincou  que, “de 
facto, desde Abril de 2002 
que apenas na província 
de Cabinda continuava a 
existir um conflito armado, 
superado pelo patriotismo, 
bom senso e a capacidade 
de diálogo de todas as par-
tes envolvidas”.
Referiu também, como 
mandam as regras da de-
mocracia do MPLA, ser 
justo que “neste momento 
solene se preste a devida 
homenagem à clarividên-
cia do Presidente da Repú-
blica, em primeiro lugar, 
mas também à todos os 
que souberam colocar os 
superiores interesses do 
país acima de eventuais 
contingências de natureza 
geográfica, histórica e cul-
tural”.
”Foi, aliás, o reconheci-
mento, pelo poder central, 
da sua especificidade que 
levou à aceitação de um 
estatuto especial para a 
província de Cabinda, que 
permitirá aos seus futuros 
responsáveis gerir da me-
lhor maneira, no interesse 
das suas populações e do 
povo angolano em geral, 
os seus imensos recursos 
materiais e humanos”, dis-
se então Roberto de Al-
meida.

No mesmo dia, o Bureau 
Político do MPLA saudou 
a assinatura do Memoran-
do de Entendimento para 
a Paz e Reconciliação e to-
dos os intervenientes des-
se processo, com destaque 
(mal fora se o não fizesse) 
para o Presidente da Re-
pública, José Eduardo dos 
Santos.
“Conquistada a paz, que 
tantos sacrifícios custou, 
é chegado o momento de 
todos darmos as mãos e 
sem olhar as diferenças de 
qualquer tipo rumarmos 
para o progresso, recons-
truindo o país e reforçando 
os alicerces da sociedade 
democrática e moderna 
que almejamos”, referia o 
comunicado.
O Bureau Político reiterou 
também o seu firme pro-
pósito de se manter fiel 
aos ideias do povo ango-
lano (pelo que se vê hoje 

só é povo quem for do 
MPLA) “e tudo fazer para 
a construção da pátria una 
e indivisível, onde cada an-
golano se reveja como par-
te integrante e imprescin-
dível, independentemente 
da sua opção política, cre-
do religioso, raça, local de 
nascimento ou qualquer 
outra diferença”.
No dia 10 de Agosto, a As-
sembleia Nacional autori-
zou o Presidente da Repú-
blica, na qualidade de mais 
alto magistrado da Nação, 
a fazer a paz em Cabinda, 
nos termos do respectivo 
Memorando de Entendi-
mento.
Numa resolução aprovada 
por 129 votos a favor, ne-
nhum contra e sem absten-
ções, o Parlamento consi-
derou que a autorização 
decorreu da necessidade 
premente de obtenção da 
paz em Cabinda, expressa 

e sentida diariamente pe-
las populações de Angola, 
em geral, e do enclave, em 
particular.
A Assembleia Nacional 
aprovou igualmente o 
Memorando de Entendi-
mento para a Paz e Re-
conciliação em Cabinda, 
conferindo deste modo 
dignidade legal ao impor-
tante documento, que pre-
via um conjunto de acções 
a serem executadas, para a 
efectivação do fim do con-
flito..
No mesmo dia, foi igual-
mente aprovada a Lei de 
Amnistia para a paz e re-
conciliação em Cabinda, 
no quadro do Memoran-
do de Entendimento. A 
proposta de Lei, que foi 
depois promulgada pelo 
Presidente da República, 
deveria beneficiar todos os 
crimes militares cometi-
dos igualmente no quadro 

do conflito, até esta data.
O parlamento aprovou 
também uma resolução 
que autorizava a aprova-
ção de um Estatuto Es-
pecial para Cabinda, no 
quadro do Memorando de 
Entendimento, na sequên-
cia do reconhecimento, 
pelo Governo, de especifi-
cidades histórico-geográfi-
ca e culturais da província.
O documento estabelecia 
as bases gerais do modo 
de organização, compe-
tências, funcionamento 
e poder regulamentar da 
Administração do Estado 
em Cabinda, no âmbito 
da sua integração na divi-
são político-administrativa 
do país e respeito pela Lei 
Constitucional e demais 
legislação.
Um ano depois da assina-
tura, Raul Danda, então 
porta-voz da Associação 
Cívica de Cabinda Mpa-
labanda, entretanto ile-
galizada, desmentiu que 
existisse paz no enclave e 
alertou para o facto de es-
tar em curso “uma perse-
guição às forças da FLEC” 
levada a cabo pelas FAA, 
ajudadas por elemen-
tos da FLEC-Renovada 
(FLEC-R) de Bento Bem-
be.
Bento Bembe desmentia 
a continuação do confli-
to militar, garantindo que 
“as pessoas circulam por 
todo o lado na província”. 
“A situação está calma. 
Não há guerra em Cabin-
da”, afirmava.
Raul Danda tinha opinião 
divergente: “O Memoran-
do de Entendimento tem 
uma adesão fraquíssima 
por parte da população. 
Este memorando nunca 
conseguirá conquistar o 
coração dos cabindas”.
N’Zita Tiago era peremp-
tório: “não só há guerra 
em Cabinda, como esta 
vai continuar”, e pergun-
tava: “Qual é o povo que 
hoje aceita ser escravo?”. 
E respondia: “A situação 
está pior do que quando 
estavam cá os portugue-
ses. Os angolanos conti-
nuam a matar os cabin-
das”.
Neste contexto, também 
“saudando” o aniversário 
do Presidente de Angola, 
os cabindas apenas dizem 
que… “a luta continua.”

uNita deNuNCia aCtos de 
CorruPção PolítiCa eM CabiNda

“Fontes bem informadas em Cabinda revelaram que o governo de Aldina Da Lomba 
envolveu-se em actos de corrupção política no último final de semana, para impedir 
a participação dos cidadãos de Cabinda em actividades convocadas pela UNITA, 
por ocasião da visita do Presidente Isaias Samakuva ao enclave rico em petróleo.
As fontes fazem saber que o executivo provincial gastou 12 milhões de Kwanzas 
para compra de cartões de saldo oferecidos às pessoas e outros 60 milhões de kwan-
zas gastos em aliciamentos de cidadãos que se dirigiam ao comício da UNITA em 
Cabinda. 
Os cidadãos que denunciaram a prática indecorosa revelaram ainda que o gover-
no provincial gastou outros avultados valores em aluguer de táxi para o evento do 
MPLA, bem como na promoção da corrida de motocrosse e outras modalidades 
desportivas e de entretenimento com fim único de atrair pessoas.
Como sempre em eventos que o MPLA promove para reter pessoas principalmente 
jovens, nunca falta medida alcoólica  e desta vez em Cabinda, de acordo com as fon-
tes que vimos citando, custou 20 kwanzas cada.
Comentando sobre esses factos relatados por cidadãos de Cabinda a denunciar uso 
indevido de dinheiros públicos, um observador sugeriu que a UNITA e outras or-
ganizações que se têm posicionado contra a corrupção em Angola deviam intentar 
uma acção judicial contra o Executivo de Albina Da Lomba.”
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falta de uma 
escola para 
f o r m a ç ã o 
t é c n i c o -
-profissional 
c o n s t i t u i 
uma das di-

ficuldades que a Casa dos 
Rapazes do Huambo en-
frenta, tendo em conta o 
carácter formativo da ins-
tituição. A preocupação foi 
apresentada pelo respon-
sável da instituição, padre 
Marcelino Pungulimue, 
por ocasião dos 58 anos de 
existência da mesma, assi-
nalados no passado dia 15.
Marcelino Pungulimue 
disse também que a insti-
tuição carece de uma es-
cola de ensino de base, já 
que os 56 rapazes acolhi-
dos que percorrem longas 
distâncias em busca do co-
nhecimento.
 “Não temos espaço para 
darmos continuidade com 
este projecto que noutros 
tempos formava profis-
sionalmente crianças e 
adolescentes nas áreas de 
serralharia, carpintaria, 
gráfica, mecânica-auto e 
agropecuária, visto que a 
Casa dos Rapazes parti-
lha o mesmo recinto com 
a direcção diocesana da 
Cáritas, o seminário pro-
pedêutico e o Instituto de 
Ciências Religiosas de An-
gola (ICRA)”, explicou o 
padre, salientando ser pre-
tensão abrir cursos pro-
fissionais de informática, 
construção civil, canaliza-
ção e electricidade.
Marcelino Pungulimue fri-
sou que o objectivo prin-
cipal da instituição, além 
de acolher crianças órfãs 
e abandonadas pelos fami-
liares, é formar do ponto 
de vista religioso, acadé-
mico, profissional e huma-
no, sendo que esta última 
tem a ver com as regras de 
convivência ética e moral.
Há muitas instituições 
que, por muito diferente 
que seja a vontade dos ho-
mens que hoje tentam re-
escrever os factos, fazem 
parte da nobre História 
da cidade do Huambo, ex-
-Nova Lisboa. Uma delas, 
e felizmente não foi a úni-

ca,  é exactamente a Casa 
dos Rapazes, fundada em 
1955 pelo padre português 
António Manuel Ferreira, 
para alojar crianças órfãs 
ou abandonadas.
Porque o homem sonha e a 
obra nasce, tudo começou 
quando Ruivo da Costa 
passou pela então Nova 
Lisboa e, em conversa com 
o Padre Ferreira, lhe disse 
da sua intenção de criar 
em Benguela uma institui-
ção de apoio às crianças 
desprotegidas.
Com o engenho e arte que 
todos os que conhecerem 
o “Pai” (assim o conside-
ravam os rapazes) reco-
nhecem, o Padre Ferreira 
iniciou – com três crian-
ças – no dia 15 de Agosto 
de 1955 aquela que viria a 
ser uma emblemática obra 
de benemerência. Quase 
como no milagre da mul-
tiplicação, começaram a 
aparecer mais e mais rapa-
zes necessitados. Também 
as dificuldades logísticas 
se multiplicaram.
Em entrevista ao jornal “O 
Planalto”, o Padre Ferreira 
contou que, “quando se 
deitavam, as crianças ti-
nham de passar por cima 
das camas dos outros, pois 
não havia qualquer espaço 
entre elas”. No entanto, 

acrescentava que “com 
muito trabalho, ajuda das 
boas almas e mercê de 
Deus” tudo foi sendo re-
solvido.
Desde sempre, mesmo 
considerando os apoios 
oficiais (como eram os do 
Governo do Distrito e da 
Câmara Municipal), sem-
pre foi filosofia basilar do 
projecto, até mesmo para 
garantir o futuro dos rapa-
zes, criar  fontes de rendi-
mento próprias e autóno-
mas.
Tipografia, carpintaria e 
marcenaria, serralharia 
(Escola de Artes e Ofícios), 
padaria (era conhecida por 
fabricar o melhor pão da 
cidade), moagem, alfaiata-
ria, sapataria, lavandaria, 
barbearia, horticultura, 
criação de animais e pro-
dução de leite… nada falta-
va neste obra que, também 
na sua vertente cultural 
(Banda e conjunto pop) e 
desportiva (basquetebol, 
voleibol, futebol etc.), aju-
dou a fazer homens sãos 
com mentes sãs.
A Casa dos Rapazes era, 
aliás, um daqueles exem-
plos contagiantes de amor 
à primeira vista relativa-
mente a quem visitasse 
as suas instalações e, no 
local, visse como ali se 

formavam os homens que 
depois iriam ter o destino 
de Angola nas suas mãos.
O Padre Ferreira contava, 
aliás, um exemplo des-
se amor: “Um dia trouxe 
aqui um amigo, que se tor-
nou num grande protec-
tor, para ouvir o coro dos 
meus rapazes. Ficou de tal 
maneira comovido que as 
lágrimas lhe corriam pelo 
rosto. Inscreveu-se como 
benemérito e passou logo 
a contribuir com quatro 
mil escudos mensais”. 
Esse amigo era Mac Gown, 
dono da Casa Americana.
Entre as muitas figuras de 
relevo na sociedade ango-
lana de então, e que ajuda-
ram a Casa dos Rapazes, é 
justo destacar Sá Machado 
e Pinheiro da Silva. Este úl-
timo doou à instituição do 
Padre Ferreira uma das 25 
bibliotecas que lhe tinham 
sido oferecidas, para distri-
buir por toda a província, 
pela Fundação Calouste 
Gulbenkian.
O Padre Ferreira também 
não esquecia os seus mais 
directos colaboradores. Na 
referida entrevista ao “O 
Planalto”, fez questão de 
dizer que “só conseguia le-
var a Cruz ao Calvário gra-
ças à ajuda do padre Edu-
ardo da Silva Leitão e dos 

Irmãos Inocêncio e Vital”.
Contemporâneo do Padre 
Ferreira foi o Padre Abel, 
pároco que o substituiu no 
comando da Igreja do Bair-
ro de S. João. 
Sobre o “Pai” da Casa dos 
Rapazes, o padre Abel não 
tem dúvidas: “Foi dos me-
lhores entre os melhores 
na tarefa divina de cumprir 
a máxima de que quem não 
vive para servir não serve 
para viver”.
E acrescenta que “o Padre 
Ferreira será sempre eter-
no porque, para além de 
ter iniciado uma obra que 
ainda hoje se mantém, vive 
na memória dos angolanos 
e dos portugueses, sendo 
uma figura transversal à 
sociedade e que dignifica o 
que de melhor a Igreja fez 
em Angola”.
Mas não são apenas os con-
temporâneos do Padre Fer-
reira que enaltecem a sua 
obra. Gerações bem mais 
novas, algumas das quais 
sentiram na sua formação 
o espírito da Casa dos Ra-
pazes, até mesmo depois 
da morte do seu fundador, 
em 1969, veneram o “Pai”.
Carlos Parreira, hoje exila-
do em terras próximas das 
que viram nascer o Padre 
Ferreira (Lourosa), recor-
da que tudo o que é, como 
homem, como pai, como 
profissional se deve ao que 
aprendeu na Casa dos Ra-
pazes.
“Eu e o meu irmão fomos 
ainda candengues para a 
Casa dos Rapazes. Foi lá 
que aprendi a viver. Es-
tudei, trabalhei, aprendi 
música, joguei futebol de 
salão. Quando saí era ho-
mem. Por outras palavras, 
se não fosse a obra do Pa-
dre Ferreira e eu teria sido 
provavelmente um margi-
nal, um excluído ou – na 
melhor das hipóteses – um 
mero sobrevivente”, conta 
Carlos Parreira, dizendo 
que os seus filhos, todos 
já com cursos superiores, 
“são também eles fruto dos 
bons ensinamentos, da boa 
preparação intelectual e 
profissional que o pai teve 
o privilégio de ter na Casa 
dos Rapazes”. 

A
58 ANOS A FORMAR bONS HOMENS
CASA DOS RAPAzES DO HUAMBO
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SERIEDADE, DIGNIDADE, RECIPROCIDADE, 
CORAGEM E EXEMPLO !!!  

SE NÃO HÁ IGREJAS NA 
ARÁBIA SAUDITA NÃO 
HAVERÁ MESQUITAS 
NA EUROPA ...                                                 
A Noruega proibiu a Ará-
bia Saudita de financiar 
mesquitas, enquanto não 
permitirem a construção 
de igrejas no seu país.
O governo da Noruega 
acabou de dar um passo 
importante na hora de 
defender a liberdade da 
Europa, frente ao TOTA-
LITARISMO ISLÂMICO.
Jonas Gahr Stor, minis-
tro dos Negócios Estran-
geiros, decretou que não 
seriam aceites os donati-
vos milionários da Arábia 
Saudita, assim como de 
empresários muçulmanos 
para financiar a constru-
ção de mesquitas na No-
ruega.
 Segundo o referido mi-
nistro, as comunidades 
religiosas têm direito a 
receber ajuda financeira, 
mas o governo Norueguês,  
excepcionalmente e por 
razões óbvias, não aceitará 
o financiamento islâmico 

de milhões de Euros.
 Jonas Gahr Stor argumen-
ta que: “seria um paradoxo 
e anti-natural aceitar essas 
fontes de financiamento 
de um país onde não exis-
te liberdade religiosa”.
 O ministro também afir-
ma que: “a aceitação desse 
dinheiro seria um contra-
-senso”, recordando a 
proibição que existe nesse 
país árabe para a constru-
ção de igrejas de outras 
religiões.
 Jonas Gahr Stor também 
anunciou que a “Norue-
ga levará este assunto 
ao Conselho da Europa” 
,donde defenderá esta de-
cisão baseada na mais es-
trita reciprocidade com a 
Arábia Saudita.
CLARO QUE ESTA NO-
TÍCIA QUASE QUE PAS-
SOU DESPERCEBIDA 
EM PORTUGAL, DONDE 
POR MEDO DE REPRE-
SÁLIAS, OS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO... PRE-
FEREM CALAR-SE!

Fonte Net

NORUEgA
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O

4ª EDIçãO DA FEIRA DO DONDObreves

Museu - O Museu do 
Louvre vai lançar um 
apelo a doações, para 
financiar a restauro de 
uma das suas obras-pri-
mas, a estátua “Vitória de 
Samotrácia”, esperando 
recolher um milhão de 
euros até ao final do ano. 
A campanha “Todos me-
cenas” começa na terça-
-feira, dia a partir do qual 
a estátua alada grega de 
mármore, uma das mais 
famosas do mundo, dei-
xará de estar exposta ao 
público, anunciou o mu-
seu parisiense à agência 
France Presse. Descober-
ta na ilha de Samotrácia 
em 1863, aquela obra-pri-
ma da escultura grega re-
presenta a deusa da vitó-
ria Niké como uma figura 
da proa de um navio, e é 
datada do início do sécu-
lo II antes de Cristo. A ca-
beça da estátua nunca foi 
encontrada.

Ministério 
da Cultura, 
e o Governo 
da Província 
do Kwanza 
Norte, rea-
lizam, de 30 

de Agosto a 1 de Setem-
bro, a 4ª edição da Feira 
do Dondo – um evento 
de importância histórica e 
patrimonial -, sob o lema 
“Memória e História”.

Numa altura em que de-
correm os preparativos 
para a celebração, neste 
ano, do 350º aniversário da 
morte da soberana Njin-
ga a Mbande, a quarta 
edição da Feira do Don-
do decorrerá com uma 
fascinante e empolgan-
te viagem histórica, que 
permitirá aos visitantes 
revisitar factos e figuras 
célebres do Século XVII, 

através de um roteiro 
turístico e cultural aos 
sítios e lugares da cidade 
histórica do Dondo, de 
Massangano, Kambambe 
e Ilhas do Kwanza.
A classificação a Patrimó-
nio Nacional, das zonas 
históricas de Kambam-
be e do Dondo, constam 
entre os principais atra-
tivos desta edição. Des-
tacam-se, também, uma 

Exposição Documental 
Fotográfica, com o título 
“Dondo: História e Me-
mória’’, Conferências e 
Palestras sobre o Corre-
dor do Kwanza, venda 
de artesanato, livros e 
discos, produtos do cam-
po, espetáculos musicais, 
cinema, regatas desporti-
vas e de canoagem, con-
cursos de natação fluvial 
e gastronomia local.



irónico, e até 
divertido, que 
me deem o 
prémio quan-
do sou min-
istro”, disse 
N’Dour que 

está há um ano à frente 
do Ministério do Turis-
mo e Cultura do Senegal.

O músico foi distingui-
do por seguir a tradição 
‘griot’ da África Ociden-
tal, tendo demonstrado 
que pode evoluir “numa 
narrativa sobre todo o 
mundo” e tendo ajudado 
a reduzir a animosidade 
entre a sua própria re-
ligião, o islão e outras re-

ligiões”, segundo o texto 
da Real Academia Sueca 
de Música, que decide a 
atribuição do galardão.
N’Dour tornou-se popu-
lar em todo o Mundo 
em 1994, graças ao êxito 
das vendas do seu duo 
‘7 Seconds’, com Neneh 
Sherry.

Quanto à finlandesa Kai-
ja Saariaho, nascida em 
1952, foi distinguida por 
ser “uma compositora 
única”, “uma maestrina 
moderna”, que combina 
instrumentos acústi-
cos e eletrónicos, numa 
música inspirada nos 
seus próprios sonhos, se-

gundo a Real Academia, 
citada pela Efe.
N’Dour e Saariaho suce-
dem a dois norte-ameri-
canos - Paul Simon e Yo-
Yo Ma -, distinguidos no 
ano passado, e vão rece-
ber um milhão de coroas 
suecas (117 mil euros).
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yOUSSOU N’DOUR E kAIJA SAARIAHO 
RECEbEM PRÉMIO POLAR 2013

É

CONSIDERADO O NOBEL DA MúSICA

O músico senegalês Youssou N’Dour e a compositora finlandesa Kaija Saariaho são os vencedores do Prémio Polar 
2013, entregue esta quarta-feira na Suécia e considerado o ‘Nobel’ da Música
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cerimónia 
teve lugar 
na Casa de 
Africa na 
p r e s e n ç a 
do Ministro 

cubano da Cultura, Rafa-
el Bernal Alemany. Esta 
producao audio-visual e o 
desfecho de uma recolha 
iniciada, anos atras, pela 
a musicologa Sonia Mar-
garita Casorla, que com 
a colaboracao da agencia 
Guijarro, filmou e registou 
a referida tradição, visivel-
mente, sincrética, porque 
dedicada ao Santo Padua.
E uma das mais antigas 
manifestações folclóricas 
da Gran Plantacion, com a 
sua dimensao, ao mesmo 
tempo profana e religiosa, 
atestada na localidade de 
Pueblo Nuevo, Quiebra 
Hacha, na localidade de 
Mariel, na Província de Ar-
temisa. Esta manifestação 

e realizada nos meados do 
cada mês de Junho.
Segundo o Plataforma da 
Cultura Cubana, Cubarte, 
Pueblo Nuevo e o único lu-
gar na ilha caribenha onde 
esta sintomática expressão 
antropológica e perpetua-
da, com uma notável viva-
cidade, como um vestígio 
da cultura bantu. 
Apresentando o Digital 
Versatil Disc, Ela Díaz, 
Directora Geral da pro-
dutora, precisou que este 
suporte abria uma nova 
coleção na sua empresa 
que visava revalorizar as 
expressões culturais tradi-
cionais do país, objeto de 
uma elevada procura pela 
parte de centros universi-
tários e institutos de docu-
mentação, investigação e 
animação artística, locais e 
internacionais.
O grupo que o epónimo 
da dita tradição vinda 

de Africa central, com o 
seu principal suporte or-
ganológico, o Kinfuiti, o 
membranofono sacrado, 
animou, oportunamente, a 
cerimónia, paralelamente, 
a visita de uma exposição 
fotográfica de Juan Carlos 
Borjas, que ofereceu as 
imagens, as mais fortes da 
celebração funerária.
O “Kinfuíti” (etimologica-
mente, nas línguas bantu, 
escultura) e um instru-
mento de fricção, fabrica-
do a partir do tranco de 
um abacateiro, esvaziado 
no qual coloca-se uma cor-
da.
O tamborinario introduz, 
ai, um recipiente contendo 
água, com que ele humidi-
fica as maoes.

guataCa

Este exercício produz um 
som de baixa frequência, 

de um singular timbre sur-
do e de grande intensida-
de, podendo ser ouvido a 
uma distancia de mais de 
um kilometro e parecen-
do a uma lamentação. O 
grupo envolve três outros 
membranofonos, dois ma-
racas e uma guataca con-
tendo com uma peca de 
ferro para acompanhar os 
cantores e dançarinos.
A tradição, « Ta makuenda 
Yaya » ( Mais Velho, Que 
a terra te seja legeira, em 
kikongo), e uma pratica 
funerária, com uma lingua-
gem ritual, residual que fez 
objecto de varios estudos 
entre os quais, os de Boli-
var e Gonzalez.
Ha uma ritual similar na 
Republica Dominicana, o 
famoso ! Kalunga Eh ! Los 
Congos de Villa Mella. 
Baseado em fortes ex-
pressões cantadas e core-
ográficas, com poderosos 

suportes organológicos, 
africanos, este relevante 
seguimento linguístico e 
antropológico, foi decla-
rado pela UNESCO, em 
2001, como uma das Pecas, 
Maior, do Património Ima-
terial da Humanidade. 
A producao do DVD « Ta 
makuenda Yaya » confir-
ma a umbilical sensibili-
dade linguistica e antropo-
logica de Cuba a Angola, 
territorio ileu que recebeu, 
ate quase nos fins do se-
culo XIX, num persistente 
tráfico esclavagista, clan-
destino, jovens cativos, 
embarcados da emborca-
dura do Rio Zaire.
E, o continuum « Kifuiti » 
integrara, naturalmente, o 
dossier de argumentacao, 
actualmente, em curso de 
instrução, a fim de colocar 
As Tradições Kongo, na 
Lista Mundial do Patrimó-
nio Intangível. 

A ROTA CUbANA DA ESCRAVATURA

A

TEXTO DE SIMãO SOUINDOULA 

23 DE AgOSTO, DIA INTERNACIONAL DA COMEMORACAO DO TRAFICO NEgREIRO E DA SUA ABOLICAO
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CELSO MAL AVô…LOL, NÉ?…kkkk!

N
ão, Celso Malavoloneke não é «um sofista que 
brinca com um pau de dois bicos», tão-pouco é 
«um humanista numa pujante tentativa de glo-
rificar o seu umbigo», embora seja verdade que 
«a sua sabedoria livresca chega para dar asas 

à sua inteligência» o que é admirável, segundo o nosso 
colega de Redacção que escreveu estas palavras: “nessa 
sua cruzada de se mostrar mais esperto, mais justo, mais 
equidistante, mais sabedor e, praticamente um dos raros 
cientistas angolanos a ter credenciais de “comunicólogo”, 
BASTA!...aqui lhe sugiro de não mais desvalorizar por essa 
via, tão primariamente, as opiniões dos outros”.
Não estamos totalmente de acordo com estas palavras, 
pois pensamos que Celso Malovoloneke tem realmente 
estofo, traquejo e estutura moral para alinhar no fabuloso 
projecto Jesianno de engrandecimento de Angola, a deles, 
do regime JES/MPLA, dos seus corações e das suas respec-
tivas algibeiras, numa palavra, Celso tem tudo para ser um 
futuro ministro. Respeitemos o augúrio. 

qUANTO MAIS ME DESPREzAS MAIS EU VOTO EM TI

A
s barbaridades cometidas por este nosso engraçadíssimo “go-
verno” virtual consubstanciado em uma só pessoa, JES, atingiram 
uma fase que se poderia apelidar de “velocidade de cruzeiro” e 
de “produtividade satisfatória e regular”, Depois das faraónicas 
despesas da CAN de futebol de 2010 ( um biliãozito de dólares, 

dos quais, só 20 milhões para a FAF de Justino Fernandes, que, no final do 
evento se esqueceu de apresentar contas), depois dos 9 milhões de dólares 
deitados ao lixo sobre a prestação dos Palancas na CAN da África do Sul, ao 
que se seguiram, por falta de outros eventos internacionais com visibilidade, 
as despesas feitas nas construções de uma nova Assembleia Nacional, inte-
gralmente dispensável, a actual podia muito bem continuar a funcionar sem 
constrangimentos de maior, a rondar os 200 milhões, e mais três pavilhões 
e várias infra-estruturas para viabilizar uma organização saloia do Campe-
onato do Mundo de hóquei em patins, custeada no final de contas em mais 
de 300 milhões de dólares apresentou-se aos geniais gestores do erário 
público mais uma oportunidade de alardear todo seu imenso talento…já lá 
chegamos. 

JES INCENTIVA O bASqUETEbOL DE PRAIA

C
omo os nossos leitores certamente acabaram de ler supra, JES não se coibiu 
de dilapidar dinheiro em compras de prestígio, servindo-se para tal de um 
cartão de crédito ilimitado, que distraída e levianamente o povo angolano lhe 
confiou para uso pessoal durante o período legislativo 2012/1017, tendo ele 
nessa digressão lúdica gasto, de facto, muito dinheiro no embelezamento de 

Luanda e não só, pois Malanje e Namibe também foram contemplados no quadro da or-
ganização do famigerado Campeonato do Mundo de hóquei em patins. Por outro lado, 
como as chuvas estarão de volta dentro de pouco tempo e como no Kunene, bem feitas as 
contas, não houve assim tantos mortos como isso, o Executivo pensou que havia razões 
para repensar na ousadíssima requalificação da Baía de Luanda e “dar-lhe dar um empur-
rãozinho” no sentido não de tentar imitar Dubai, como apregoam malignamente vozes ve-
zoureiras, mas sim para copiar e mostrar ao mundo inteiro que o espírito de criatividade 
dos angolanos supera em originalidade imaginativa “o empreendedorismo das parcerias 
público-privadas e da promoção do desporto por parte do governo”, tal como anunciado 
em primeira mão pelo Maka Angola. «O extraordinário investimento de mais de US $800 
milhões, para o projecto de requalificação da Baía de Luanda, inclui uma zona com várias 
quadras de basquetebol na areia. Ou seja, lá estão os cestos, devidamente alicerçados 
na areia. Apesar de o basquetebol ser uma modalidade que requer o batimento da bola 
no solo, praticá-lo na areia pode ser uma grande inovação e um contributo à melhoria do 
desporto. Basta que se passe a bola de mãos para mãos e se atire a mesma ao cesto. É 
simples» Claro está que é inútil comentar!!! 
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ASA PODE EVITAR DESPROMOçãO
gIRABOLA -2013

equipa do 
A t l é t i c o 
Sport Avia-
ção (ASA) 
ainda tem 
possibilida-
de de per-

manecer no Campeonato 
Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola), embo-
ra ocupe o penúltimo lu-
gar da tabela classificativa 
na presente temporada fu-
tebolística com 16 pontos, 
quando só faltam sete jor-
nadas para o término do 
respectivo torneio.
O conjunto do Aeropor-
to “4 de Fevereiro” tem a 
mesma pontuação com o 
Santos Futebol Clube de 
Angola, o último classifi-
cado da “Fina-Flor”. A pos-
sibilidade é matemática; 
uma vez que consiga ven-
cer os sete jogos restantes 
chegará aos 37 pontos, nú-
mero suficiente para ultra-
passar o quarto colocado 
do Girabola-2013 (Sagrada 
Esperança 34), à saída da 
21ª jornada, caso perca as 
partidas finais. Situação 
impossível de acontecer.  
Seria obra de outro mun-

do, como se diz na gíria, o 
clube diamantífero deixar-
-se ultrapassar pela for-
mação aviadora quando a 
diferença pontual é de 18 
pontos, apesar de o futebol 
ser uma modalidade des-
portiva cujos resultados 
são imprevisíveis. Assim 

sendo, o time às ordens 
de Minhonha terá de espe-
rar pela escorregadela de 
outras equipas, tais como 
Atlético do Namibe, Benfi-
ca de Luanda e Porcelana 
Futebol Clube do K-
-Norte.                  
Independente-

mente do actual posicio-
namento na tabela classi-
ficativa da 34ª edição do 

Campeonato 

Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola-2013), 
o Atlético Sport Aviação 
(ASA), três vezes cam-
peão, ainda tem chance de 
se manter na “Fina-Flor”, 
maior evento futebolís-
tico na Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba (An-
gola), basta uma postura 
vencedora nos últimos 
desafios desta temporada, 
no calendário da FAF.      
A concretizar-se a des-
promoção do Atlético 
Sport Aviação (ASA), o 
Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gi-
rabola) perderá um dos 
clubes mais antigos e 1ºde 
Agosto manter-se-á a úni-
ca equipa a participar do 
respectivo torneio em 35 
anos consecutivos, isto é, 
desde 1979, ano em que 
realizou a primeira edição.          

A

O treinador da Selecção Nacional, Paulo Macedo, já divul-
gou os nomes dos basquetebolistas seleccionados para 
defender as cores de Angola na 27ª edição do Campeonato 
Africanos das Nações da modalidade [Afrobasket-2013], a 
realizar-se em Abidjan, capital da Costa do Marfim, de 20 
a 30 de Agosto do corrente.        
Paulo Macedo teve imensas dificuldades para selecionar 
os doze basquetebolistas porque durante o estágio no 
Reino de Espanha todos os pré-convocados trabalharam 
a fim de conseguir uma vaga na lista final. Se dependesse 
da equipa técnica angolana os quinze atletas, inicialmen-
te, seleccionados teriam lugar no grupo que vai a Abidjan 
competir com o objectivo de reconquistar o troféu africa-
no em posse da selecção tunisina.
Apesar de abdicar de três jogadores [Divaldo Bunga, Ro-
berto Fortes e Edmir Lucas] considerados influentes no 
esquema táctico da Selecção Nacional de Basquetebol 

Sénior Masculino, a equipa técnica acredita 
no sucesso na montra maior da bola ao ces-
to africano, na qual espera lograr os objec-
tivos traçados que passam por vencer a 
prova e voltar ao apogeu no Continente 
Berço da Humanidade [África]. A “Taça 
virá a Angola”.
Eis os “escolhidos” de Paulo Macedo 
para o Afrobasket-2013: Armando 
Costa, Milton Barros, Hermenegildo 
Santos, Carlos Almeida, Olímpio 
Cipriano, Carlos Morais, Leonel 
Paulo, Felizardo Ambrósio, Reg-
gie Moore, Eduardo Mingas, Joa-
quim Gomes Kikas e Valdelício 
Joaquim. O grupo promete tra-
zer, novamente, o ouro.

OS “ESCOLHIDOS”  
DE MISTER MACEDO



Depois do desaire nas 
duas últimas jornadas 
da fase de Grupos da 
Liga dos Clubes Cam-
peões de África, edi-
ção-2013, o Recreativo 
do Libolo do Kwanza-
-Sul recebe, no estádio 
municipal de Calulo, o 
Coton Sport de Garoua 
dos Camarões, em jogo 
válido para a primeira 
ronda da segunda volta 
da Série “B” da compe-
tição.
O Recreativo do Li-
bolo do Kwanza-Sul, 
sob comando técnico 
de Miller Gomes, ocu-
pa a última posição do 
Grupo “B” com 3 pon-
tos, resultante de uma 
vitória e duas derrotas 
seguidas. A única equi-
pa angolana nas com-
petições africanas teve 
um arranque positivo 
ao vencer o Esperan-

ce de Túnis. O brilho 
do conjunto libolense 
esfumou-se nas deslo-
cações à Costa do Mar-
fim e Camarões, onde 
só obteve resultados 
negativos.
Apesar do último lugar, 
a equipa angolana ain-
da tem possibilidades 
de passar para a fase 
seguinte, mas para tal 
terá de vencer os dois 
jogos a realizar no es-
tádio municipal de Ca-
lulo diante do Coton 
Sport de Garoua dos 
Camarões e Sewe Sport 
da Costa do Marfim. A 
participação do ainda 
campeão do Girabola 
na fase de Grupos ter-
mina na Tunísia, onde 
defronta o “todo-po-
deroso” Esperance de 
Túnis, um dos maiores 
clubes do Continente 
Berço.
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Cominado 
Nacional de 
Futebol de 
Honra “Pa-
lancas Ne-
gras” está 
próximo de 

conseguir o apuramento 
para a fase final da 3ª edi-
ção do Campeonato Afri-
cano das Nações, reser-
vado aos futebolistas dos 
campeonatos domésticos 
(CHAN-Orange-África 
do Sul/2014), a julgar pelo 
resultado do jogo da “pri-
meira-mão” com a congé-
nere de Moçambique, no 
estádio da Manchava, em 
Maputo, capital da pátria 
de Samora.        
A Equipa Nacional, às or-
dens do seleccionar uru-
guaio, Gustavo Ferrín, 
obteve um empate a zero 
diante dos “mambas”, de-
nominação oficial da se-
lecção de honra moçambi-
cana, válido para a última 
eliminatória de acesso ao 
CHAN-Orange-2014, a 
decorrer na África do Sul, 

região Austral do Conti-
nente Berço da Humani-
dade (África), habituado a 
organizar eventos despor-
tivo relevante. Já albergou 
um Mundial da FIFA.

Ferrín e pupilos acreditam 
num resultado positivo 
ou melhor na qualificação 
para a fase final porque 
o jogo da “segunda-mão” 
realiza-se no estádio Na-

cional de Ombaka em 
Benguela, onde centenas 
de adeptos torcem a fim 
de que Angola esteja re-
presentada na respectiva 
competição futebolística 

africana. Força “Palancas 
Negras”. A vitória está 
mais do lado angolano, 
embora o “desporto-rei” 
seja uma modalidade de 
surpresas.                               
A jogar em solo angola-
no e diante dos adeptos, 
os “Palancas Negras” vão 
dominar o desafio do pri-
meiro ao último minuto 
regulamentar, face à maior 
capacidade técnico-táctica 
dos futebolistas, às ordens 
de Gustavo Ferrín que se 
sente obrigado a vencer ao 
desafio porque precisa ter-
minar a época com o apu-
ramento ao CHAN- Oran-
ge-África do Sul/2014. 
Ombaka testemunha a 
partida que ditou a elimi-
nação de Moçambique.
Moçambique está cons-
ciente das dificuldades a 
encontrar no jogo contra 
a Selecção Nacional de 
Angola, mas, ainda assim 
acredita na qualificação 
para o segundo maior tor-
neio da CAF, depois do 
Copa Africana das Nações.                                  

O
ANGOLA PRóXIMO DO CHAN
FUTEBOL AFRICANO  

RECREATIVO ACREDITA NA VITóRIA
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Hermenegildo Cachimbombo violou 
os Estatutos da Ordem de Advogados, 
ao enviar processos dos membros ao 
SINFO e a PGR, para incriminar cole-
gas. Vergonhosa “bufaria”. E nisso os 
bons acobardam-se com o silêncio.
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Amnistia In-
ternacional 
(AI) Por-
tugal con-
sidera “in-
suficiente” 
a abertura, 

por parte do Ministério 
do Interior de Angola, de 
um inquérito para apurar 
a veracidade das imagens 
que mostram agressões 
a presos numa cadeia de 
Luanda.
“Dado os incidentes se-
rem recorrentes, é cla-
ramente insuficiente a 
simples instauração de 

comissões de inquérito a 
estes casos”, refere a sec-
ção portuguesa da orga-
nização internacional de 
defesa de direitos huma-
nos, em comunicado.
A posição da AI  surge 
depois de o Ministério do 
Interior ter anunciado a 
abertura de um inquérito 
para “apurar a veracida-
de” de um vídeo divul-
gado no fim de semana 
nas redes sociais, sobre 
a agressão de reclusos 
por polícias e bombeiros 
numa cadeia da capital 
angolana.

A secção portuguesa da 
AI considera tratar-se de 
“imagens chocantes” que 
devem ser investigadas e 
defende que os responsá-
veis devem ser punidos 
judicialmente.
“O Ministro do Interior 
deve enviar uma men-
sagem clara a todos os 
funcionários de que este 
comportamento, incluin-
do os maus-tratos de pre-
sos, não será tolerados. E 
que não serão só aplica-
dos procedimentos disci-
plinares, haverá também 
procedimentos criminais 

contra os funcionários 
responsáveis por tais 
atos”, defende a organiza-
ção.
A Amnistia Internacional 
apela ainda ao governo 
para que também inves-
tigue a participação de 
bombeiros no espanca-
mento dos presos.
O caso é semelhante a um 
outro ocorrido em Setem-
bro de 2012, igualmente 
denunciado nas redes so-
ciais, através de imagens 
que retratavam a agressão 
de reclusos por efectivos 
prisionais, no Estabeleci-

mento Prisional de Viana, 
também em Luanda.
Nesse caso, o inquérito 
aberto pelo Ministério do 
Interior para averiguar 
os factos resultou em 
processos disciplinares a 
um total de 21 funcioná-
rios.
Ao director Nacional 
dos Serviços Prisionais 
coube a pena disciplinar 
de repreensão registada, 
enquanto o director da-
quele estabelecimento 
prisional e o seu adjunto 
para a área operativa fo-
ram exonerados.

A
AI  CONSIDERA qUE 
INqUÉRITO É INSUFICIENTE

SOBRE AgRESSõES AOS PRESOS


