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Procurador mentiu...
O Procurador Geral Adjunto da República, 
Adão Adriano, mentiu, no dia 06 de Novembro 
de 2012, ao País  sobre o advogado William  
Tonet, caluniando, difamando e  colocando - o  
no desemprego sem  provas.  Até  hoje  nin-
guém  toma  medidas.  É  a  justiça  ideológica,  
submissa  e  militarizada. 
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egundo um 
a f o r i s m o 
muito con-
hecido, a 
história da 
humanidade 

pode ser resumida como 
sendo uma sequência 
de situações que se vão 
repetindo sob diversas 
formas e numa adaptação 
conjuntural à época em 
que elas ocorrem.
Ora acontece que a 
história contemporânea 
de Angola apresenta-se de 
algum modo como uma, 
não direi repetição, mas 
sim uma reprodução de-
feituosa de um período 
da história de Inglaterra 
dos primórdios do século 
XIV, celebrada pelas nar-
rativas das aventuras de 
um herói que se tornou fa-
moso por roubar os ricos e 
dar aos pobres, refiro-me a 
Robin dos Bosques (Robin 
Hood).
Existem inúmeras versões 
da saga anglo-saxónica ref-
erente a esse personagem: 
são tantas que se chega ao 
ponto de ser impossível 
saber onde está a verdade, 
tanto assim que  Robin 
Hood, hoje é mais um 
mito do que personagem 
histórico.  
Contudo, segundo fontes 
de diversas origens, Robin 
continua a existir para 
quem vive hoje em Not-
tingham, cidade no centro 
de Inglaterra que serve 
de cenário à maioria das 
baladas iniciais que lhe são 
dedicadas. Além das está-
tuas, há as ruas baptizadas 
com o seu nome e um fes-
tival anual que lhe é dedi-
cado. E há também o que 
resta da Floresta de Sher-
wood, onde é possível en-
contrar a árvore em redor 
da qual o bando de Robin 
se reunia em conselho.
Por outra, “Robin Hood” 

é, desde sempre, por mo-
tivos que as versões às 
vezes alteram, um fora-
da-lei. As referências 
históricas que sustêm as 
diferentes teorias da sua 
existência, prendem-se, 
aliás, na maior parte dos 
casos, com registos da sua 
comparência em tribunais. 
Existem muitos candida-
tos a ter em conta, mas, 
em todo o caso, a páginas 
tantas o herói escolheu 
a vida clandestina da flo-
resta depois de ter sido 
injustiçado e a sua opção é 
partilhada por uma grande 
parte do povo, acabando 
Robin por formar um exé-
rcito com o qual se opõe à 
maldade que o rodeava.
Na História, Robin Hood, 
que ganha o apelido por 
usar um hood (tipo de 
chapéu com pena) vence 
o príncipe John e casa-se 
com Maid Marian, sobrin-
ha de Ricardo. No fim da 
história, Ricardo Coração 
de Leão reaparece após 
sua derrota em terras es-
trangeiras e nomeia Robin 
Hood cavaleiro, tornando 
o nobre novamente. Hap-
py End
 
OS ROBIN HOOD
 ANGOLANOS.
Não sei se estou a ser se-
guido nas entrelinhas, mas 
aqui deixo ficar a minha 
interpretação, esta narra-
tiva tem muito a ver com o 
que se passou em Angola a 
partir do momento em que 
os angolanos deram início 
à luta pela libertação na-
cional.
Havia em Angola um 
“Principe de má memória, 
o Colono. Agostinho Neto 
chegou, viu e venceu, foi 
ele o Robin Hood angolano 
que ficou na história, em-
bora tivesse havido alguns 
mais, antes e depois dele. 
Tal como o herói inglês, 

S
ROBINS HOOD NEGROS ESTÃO 
A PLANTAR SEMENTES BÉLICAS   

EM ANGOLA

o nosso Robin Neto con-
seguiu escorraçar o “prínc-
ipe” do poder, (“o problema 
é resolver os problemas do 
povo”, dizia ele), venceu o 
Colono e tomou o poder. E 
neste ponto há divergência 
com a lenda original.
Neto, por assim dizer, auto-

proclamou-se “príncipe” 
o que teve como conse-
quência ter aparecido outro 
Robin Hood, o qual, rapi-
damente também mostrou 
que queria ser “príncipe” 
e se tornou legenda. Refu-
giou-se na floresta do sul 
de Angola e combateu o 
auto-proclamado “príncipe” 
Neto e o seu sucessor, JES. 
Combateu até à morte. Eis 
a diferença.
Infelizmente!
Para nossa desgraça 
colectiva, o nosso “prínc-

ipe” actual, ou seja, os de-
tentores do poder, estão 
cada vez mais insensíveis e 
adulteram os mais elemen-
tares conceitos universal-
mente reconhecidos. Em 
Angola o actual Robin dos 
Bosques rouba os pobres 
para dar aos ricos. 
Os exemplos estão à mão 
de semear. Os dirigentes 
negros retiram as terras 
ao povo para as distribuir 
pelos ricos, visando erguer 
condomínios selectivos e 
consumarem a política de 
discriminação. Não será 
para afastar das cidades a 
maioria dos pretos? Não 
vemos outra razão. Eles 
têm vergonha da maioria 
dos angolanos, que ap-
enas são reconhecidos em 
vésperas da fraude eleito-
ral.
Quanto aos serviços que 
lhes são devidos e consa-
grados por tradições ances-
trais e pela Constituição, 
basta ver o estado calami-
toso dos hospitais públicos 
e as condições deploráveis 
em que trabalham os médi-
cos angolanos.
Basta olhar para o outro 
lado e constatar que as 
escolas erguidas para pre-
tos são uma imagem tão 
degradante que o minis-
tério da Educação de Ed-
uardo dos Santos adoptou, 
igualmente, um programa 
curricular tão básico que a 
maioria dos angolanos não 
precisa de saber o que lhes 
é muito defeituosamente 
ensinado para transitar de 
classe. E tudo isso visando 
a perpetuação no poder da 
claque, pois os seus filhos, 
a começar pelos do Presi-
dente, estudam em esco-
las estrangeiras ou no es-
trangeiro…. 
E por aí fora, numa pro-
cissão de engalanados 
eventos, sumptuosos in-
vestimentos e edificações 

grandiosas das novas 
Catedrais das sociedades 
modernas, estádios, arenas 
e torres monumentais, um 
Parlamento a fazer inveja a 
Obama…  
Noutro extremo ou no 
mesmo, alguns dirigentes 
do regime adoram exibir 
relógios de mais de 50 mil 
euros, carros de 200 a 500 
mil dólares e/ou contas 
milionárias, conseguidas 
através da locupletação de 
dinheiro do erário público. 
A liberdade de imprensa 
e de expressão, está con-
fiscada, feita em compota, 
marmelada cozinhada para 
o povo sem instrução, o 
voto em Angola não tem 
o mesmo valor de outras 
paragens democráticas, 
o “voto regime” tem uma 
cumplicidade institucional 
com a fraude.  
E nesse pavonear saloio 
de manutenção do poder 
a qualquer custo, o “prínc-
ipe”, seus familiares e a 
sua corte, consideram-se 
herdeiros das riquezas de 
todo um povo, atirado para 
a mais reles miséria e in-
digência.
É triste, quase dá para desi-
stir de gritar por liberdade, 
mas, quando vejo na Áfri-
ca do Sul, um país inteiro 
vergar-se à evolução do 
estado de saúde de Nelson 
Mandela, tenho o sonho de 
um dia poder assistir à en-
trada serena e confiante do 
Presidente de Angola num 
hospital público do nosso 
amado país sem receio de 
ser contaminado por uma 
seringa utilizada por três ou 
mais pacientes. No entanto, 
se este sonho não se con-
cretizar antes, deixarei uma 
procuração irrevogável 
para o meu bisneto poder 
assistir a isso e reportar, 
pois partirei antes de essa 
nova aurora pacífica ser 
uma realidade em Angola.

``Os dirigentes ne-
gros retiram as 
terras ao povo 
para as distribuir 
pelos ricos, visan-
do erguer condo-
mínios selectivos 
e consumarem a 
política de discri-
minação
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ministro do 
Interior, Ân-
gelo Tava-
res de Veiga 
Barros, tem 
mantido ao 
seu servi-

ço privado um total de 15 
guardas prisionais, distri-
buídos entre três das suas 
residências particulares. 
Segundo investigação do 
Maka Angola, os guardas 
pertencem ao Estabeleci-
mento Prisional de Viana, 
em Luanda. Esta institui-
ção tem cerca de 105 efec-
tivos, dos quais menos de 
80 servem diariamente, de 
forma rotativa. 
A Cadeia de Viana tem 
mais de 3,500 reclusos, 
mas capacidade para al-
bergar apenas 1,700. 
Com relativa facilidade, a 
25 de Junho passado, 15 re-
clusos fugiram da cadeia. 
Até ao momento, desco-
nhecem-se as medidas to-
madas pelo Ministério do 
Interior para apurar res-
ponsabilidades, ao nível 
da direcção dos serviços 
prisionais, pela fragilidade 
do sistema de segurança 
da Cadeia de Viana. 
Na realidade, como pode-
ria o ministro tomar me-
didas sérias quando ele 
próprio contribui para o 
enfraquecimento do siste-
ma de segurança da unida-
de prisional? 
Como membro do exe-
cutivo do presidente José 
Eduardo dos Santos, o 
ministro tem direito a pro-
tecção por efectivos da 
Unidade de Protecção de 
Individualidades Protoco-
lares (UPIP). Como mi-
nistro do Interior sempre 
pode recorrer a mais um 
ou dois agentes, com dis-
crição, para reforçar a sua 
segurança pessoal. Ne-
nhuma lei ou regulamen-
to permitem ao ministro 
usar guardas de um esta-
belecimento prisional para 
a sua protecção ou serviço 
pessoal. 
O uso da Cadeia de Viana 
como ponto de recolha de 
mão de obra gratuita, para 

uso privado por altas pa-
tentes da Polícia Nacional, 
é uma prática antiga e re-
corrente.
Para além do uso de guar-
das prisionais, são bem co-
nhecidos os casos de altas 
figuras do Estado que têm 
usado presos para traba-
lhar nas suas quintas pri-
vadas e casas de praia, e 
para prestar outros servi-
ços particulares. Em 1999, 
o director do Maka Ango-
la testemunhou, enquanto 
esteve detido na Cadeia 
de Viana, casos de crimi-
nosos que, à noite, tinham 
liberdade para cometer 
actos delituosos e regres-
sar à cadeia para descan-
sar durante o dia. 
Passada mais de uma dé-
cada, as várias mudanças 
ministeriais, os actos de 
formação e as directrizes 
do executivo pouco ou 
nada afectaram a cultura 
de impunidade e abuso de 
poder na Cadeia de Viana. 
O ministro tem poder su-
ficiente para criar uma 
empresa privada de se-
gurança, como fazem 
vários comandantes po-
liciais e generais. Porquê 
não o faz? Poderia retirar, 
de seguida, alguns traba-
lhadores da sua empresa 
privada de segurança e 
colocá-los nas suas re-
sidências. O presidente 

permite e promove os 
conflitos de interesse, que 
configuram actos de cor-
rupção. Na prática, o mi-
nistro seria aplaudido pelo 
seu “empreendedorismo”, 
o jargão usado pelo execu-
tivo para justificar o apro-
veitamento dos cargos pú-
blicos para serventia dos 
interesses económicos 
privados dos dirigentes. 
O recente vídeo sobre a 
brutalidade de guardas 
prisionais, agentes da Po-
lícia Nacional e bombei-
ros, no espancamento em 
massa de detidos na Co-
marca Central de Luanda, 
inspirou o Maka Angola a 
realizar uma investigação 
aprofundada sobre o siste-
ma prisional em Angola. 
A 27 de Agosto de 2013, 
o Ministério do Interior 
emitiu um comunicado 
sobre o referido vídeo e 
lançou o seguinte apelo: 

“Gostaríamos de solicitar 
a permanente colaboração 
dos cidadãos para denún-
cia destes actos, que põem 
em causa a abnegação dos 
funcionários do Ministério 
do Interior que dia-a-dia, 
trabalham para o seu en-
grandecimento e desde já, 
reiteramos a nossa inteira 
disponibilidade para que 
actos similares e que en-
volvam efectivos afectos 
aos diferentes órgãos des-
te Ministério sejam pron-
tamente denunciados.” 
Ora, o uso de guardas pri-
sionais para fins privados 
põe em causa a abnegação 
desses funcionários do 
Ministério do Interior. 
Para além do ministro do 
Interior, há outros diri-
gentes que têm minado a 
segurança da Cadeia de 
Viana, com a retirada de 
guardas do referido es-
tabelecimento prisional. 
Nota-se que o secretário 
de Estado para os Serviços 
Penitenciários, José Bamo-
quina Zau, tem mantido, 
para seu uso privado, um 
total de cinco guardas pri-
sionais. Por sua vez, o di-
rector nacional dos Servi-
ços Prisionais, comissário 
Domingos Ferreira Andra-
de, tem usado seis guardas 
prisionais como sua segu-
rança privada. 
E agora?

OS GUARDAS PRISIONAIS 
DO MINISTRO ÂNGELO

O
TEXTO DE RAFAEL MARQUES
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al como na 
cerveja, ou no 
vinho, o mer-
cado angolano 
de “fast food” 
continua em 

alta. A Ibersol, por exem-
plo, registou no primeiro 
semestre deste ano, ven-
das de 78,4 milhões de eu-
ros, valor que representa 
uma queda total de 2%. No 
entanto, se não fossemos 
nós o trambolhão teria 
sido de 6%.
E se assim é, a Ibersol não 
está com meias medidas e 
prepara-se para abrir por 
cá duas novas lojas KFC 
(Kentucky Fried Chicken). 
Por outras palavras, dois 
restaurantes da cadeia de 
“fast food” desta empresa 
facturaram 3,3 milhões de 
euros nos primeiros seis 
meses, quase tanto como 
as 18 que o grupo detém 
em Portugal.
O lucro da Ibersol em Por-

tugal caiu 16,5% para 691 mil 
euros no primeiro semestre 
em relação ao período ho-
mólogo de 2012. O volume 
de negócios consolidado 
do grupo português de res-
tauração ascendeu a 80,4 
milhões, 1,6% abaixo dos 
81,6 milhões de euros no 
período homólogo de 2012, 
o que reflecte a diminuição 
do consumo de restauração 
nos centros comerciais, 
onde funcionam a maioria 
das lojas da Ibersol.
Segundo o comunicado da 
empresa, o Burger King foi 
o conceito do grupo com 
uma evolução mais positi-
va com ganhos acentuados 
de quota no segundo tri-
mestre. Em contrapartida, 
a Pizza Hut foi negativa-
mente afectada pelo com-
portamento do segmento 
de entregas ao domicílio, 
que manteve a tendência 
negativa do segundo se-
mestre de 2012.

T ``Um dos restau-
rantes KFC está 
no aeroporto de 
Luanda e, na sua 
página oficial no 
Facebook, é refe-
rido que esta foi a 
primeira cadeia de 
restaurantes ame-
ricana a chegar ao 
país, em 2012

A Ibersol, que também 
gere a Pizza Hut e o Burger 
King em Portugal, regis-
tou uma queda global nas 
receitas de 2% para 78,38 
milhões de euros. No en-
tanto, o negócio do grupo 
em Angola impediu uma 
descida mais expressiva. 
“Sem a actividade em An-
gola as vendas teriam re-
duzido em 6,1%”, lê-se no 
documento.
Um dos restaurantes KFC 
está no aeroporto de Luan-
da e, na sua página oficial 
no Facebook, é referido 
que esta foi a primeira ca-
deia de restaurantes ame-
ricana a chegar ao país, 
em 2012. A facturação de 
3,3 milhões de euros está, 
aliás, em linha com as ex-
pectativas da Ibersol.
Portugal e Espanha pe-
nalizaram as contas da 
empresa, com quedas de 
receitas 6,8% e 4,4%, res-
pectivamente. No merca-

do português, as vendas 
foram de 54,46 milhões de 
euros e foi a Pizza Hut que 
mais contribuiu para este 
resultado (facturou quase 
22 milhões de euros). De 
todos os restaurantes que 
gere (e onde se incluem 
também o Pasta Caffé e 
O’Kilo), o Burger King foi 
o único que não caiu. Con-
seguiu até aumentar as 
vendas em 1,7% para 9,48 
milhões de euros.
“A desaceleração da que-
bra do consumo de restau-
ração dos últimos dois me-
ses e uma operação estável 
em Angola permitiu uma 
recuperação do volume de 
negócios do grupo que, no 
segundo trimestre, atingiu 
o mesmo nível do verifica-
do no período homólogo 
de 2012”, refere a empresa.
A abertura há pouco mais 
de um ano do primeiro 
restaurante em Angola 
faz parte, segundo a em-

“FAST FOOD” É CÁ COM 
A RAPAZIADA QUE 
AJUDA PORTUGUESES 
A ENRIQUECER

EM ANGOLA
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presa, de uma estratégia 
de expansão da KFC para 
África, que tem como ob-
jectivo estar presente em 
20 países.
“A nossa presença em 
África surge em linha com 
o potencial de crescimen-
to dos países africanos. En-
quanto líder de mercado, 
estamos muito entusias-
mados com o potencial de 
Angola e com a possibili-
dade de oferecer aos ango-
lanos o melhor frango que 
só nós sabemos confeccio-
nar”, afirmou na altura da 
inauguração Bruce Layzell, 
Director Geral KFC para 
os Novos Mercados Afri-
canos.
Na mesma altura, António 
Pinto de Sousa, Adminis-
trador do Grupo Ibersol 
e PCA da Ibersol Angola, 
explicou que a “entrada da 
KFC em Angola tem vindo 
a ser estudada há cerca de 
quatro anos, na sequência 
de um convite formulado 
pela Yum, a proprietária 
da marca.”
E, acrescentou: “O com-
promisso que assumimos 
é o de implementar o con-
ceito de acordo com as 
melhores práticas interna-
cionais, através de jovens 
quadros angolanos, de-
vidamente treinados por 
forma a poderem evoluir 
para as diferentes funções 
da empresa.”
Tratou-se de um investi-
mento então avaliado em 

cerca de 5 milhões de dóla-
res, repartido pelas unida-
des Drive thru Aeroporto 
(para compras realizadas 
a partir do interior do veí-
culo), e a unidade no Belas 
Shopping.
Para os menos familiari-
zados com o conceito, a 
especialidade da cadeia, 
fundada em 1939 pelo 
americano Harland San-
ders (cujo rosto surge no 
logótipo) é o frango frito 
(reza a lenda que a receita 
é secreta), acompanhado 
com batatas fritas feitas no 
momento. Mas a KFC tam-
bém serve outras refeições 
ligeiras tais como hambúr-
gueres, sanduíches, sala-
das e sobremesas. O preço 
dos produtos vai desde os 
350 aos 1500 kwanzas, mas 
pode chegar a 5 mil kwan-
zas se o cliente optar por 
uma refeição familiar.
Aproveitando a vanta-
gem de ainda não ter a 
mais séria concorrência 
(McDonald’s e  Subway) a 
fazer estragos, já existem 
restaurantes KFC no Gana, 
Zâmbia,  Quénia, Malawi, 
Tanzânia, Uganda, RDC e 
Madagáscar.  
Desde os anos 90 que a 
indústria de “fast food” é 
acusada, há quem diga que 
injustamente, de promo-
ver a obesidade. Filmes 
como “Fast Food Nation”, 
de 2002, e “Super Size 
Me”, de 2004, alinham nes-
sa cruzada.
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ntigamente 
os milioná-
rios faziam-
-se à custa 
de um ár-
duo proces-

so de labuta que, como se 
constata pelo curriculum 
da mulher mais rica de 
África, Isabel dos Santos, 
passava pelo trabalho in-
fantil, no caso pela venda 
de ovos pelas ruas de Luan-
da. Hoje os ovos chamam-
-se petróleo, diamantes e 
produtos e serviços afins.
A produção petrolífera em 
Angola atingiu, até Junho 
deste ano, 160,1 milhões de 
barris, segundo revela o 
Relatório de Actividades 
do Governo, referente ao 
segundo trimestre de 2013, 
aprovado no Conselho de 
Ministros. A não ser assim, 
certamente que será uma 
involuntária falha para… 
menos.
A meta para este ano apon-

ta para uma produção de 2 
milhões de barris diários, o 
que representaria uma su-
bida de 250 mil face à pro-
dução actual, no entanto, 
este objectivo só deverá ser 
atingido, segundo os dados 
oficiais, entre 2014 e 2015. 
A produção este ano tem 
rondado os 1,75 milhões de 
barris por dia em média, 
estando as reservas estima-
das em 12,7 mil milhões de 
barris.
O documento, que serve de 
instrumento de avaliação 
oficial do nível de execu-
ção das principais acções 
projectadas pelo Governo, 
adianta também que a infla-
ção acumulada no período 
em análise foi de 4,27%.
No domínio do crédito à 
economia, o documento 
informa que “houve uma 
expansão de 2,90%”. Em re-
lação à base monetária em 
moeda nacional, o kwanza, 
o relatório sublinha que 

observou um aumento em 
cerca de 5,60%.
Por outro lado, fazendo fé 
nos dados da Organização 
dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), as expor-
tações de petróleo tinham 
subido quase 10% em Mar-
ço, para 1,74 milhões de bar-
ris por dia face a Fevereiro, 
sendo este o valor mais alto 
desde 2010.
Por sua vez a agência fi-
nanceira Bloomberg  dizia 
que a subida nas vendas de 
petróleo deveria manter-
-se nos meses de Abril e 
Maio, sendo previsível que 
abrande em Junho, mês 
para o qual Angola tem já 
contratos firmados de 1,63 
milhões de barris diários.
Os contratos de venda de 
petróleo confirmados di-
zem respeito a 51 carguei-
ros e totalizam 1,63 milhões 
de barris diários, distante 
dos 1,831 milhões vendidos 
em Maio e corresponden-

tes a 58 cargueiros.
Operadores do mercado 
de hidrocarbonetos cita-
dos pela Bloomberg clas-
sificam a quebra de ex-
portações como “normal”, 
atendendo à época do ano.
O petróleo é o nosso (for-
ma eufemística de dizer 
deles) principal produto 
de exportação, representa 
45% do Produto Interno 
Bruto, 70% das receitas 
fiscais e 90% das exporta-
ções.
De acordo com os dados 
oficiais da OPEP,  a Ará-
bia Saudita, o Kuwait e a 
Venezuela reduziram as 
exportações de petróleo 
em Março, ao passo que os 
países da África Ocidental 
aumentaram as exporta-
ções. A lista é liderada pela 
Arábia Saudita, com 7,42 
milhões de barris diários, 
uma redução de 30 mil face 
à média de Fevereiro, ao 
passo que as exportações 

da Venezuela desceram 
para o nível mais baixo do 
último ano, com a saída de 
1,55 milhões por dia.
A procura de petróleo dos 
países da OPEP, que repre-
sentam cerca de 40% da 
produção mundial, deve 
registar uma média de 29,8 
milhões de barris por dia 
durante este ano.
A OPEP prevê uma redu-
ção na produção de 400 
mil barris diários face ao 
ano passado, tendo, no 
entanto, revisto em alta a 
produção em 100 mil bar-
ris diários face à estimativa 
anterior, que data de Abril.
Por outro lado, a Rússia 
mostra-se interessada em 
investir directamente nas 
áreas diamantíferas e na 
indústria pesada em An-
gola, como foi divulgado 
à margem do Fórum de 
Negócios Rússia-Angola, 
que decorreu ontem em 
Luanda.

A MELHOR OMELETA 
DE CORRUPÇÃO LEVA OVOS 
DE OURO, PETRÓLEO E (DI)AMANTES

A
TEXTO DE ORLANDO CASTRO
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``Não é despicien-
do recordar que 
o professor uni-
versitário Celso 
Malavoloneke 
considerou que 
as declarações 
da filha do pre-
sidente ferem a 
sensibilidade dos 
angolanos

Segundo o presidente do 
Conselho de Administra-
ção do banco russo VTB-
-África, Igor Skvortsov, a 
segunda fase do projecto 
diamantífero de Catoca, 
na província da Lunda 
Sul, avaliado em 20 mil 
milhões de kwanzas, será 
financiado por aquela ins-
tituição bancária.
Além do projecto dia-
mantífero Catoca, o VTB-
-África está a estudar a 
possibilidade de também 
financiar a segunda fase 
do projecto hidroelétrico 
de Chicapa, situado igual-
mente na Lunda Sul.
A Sociedade Mineira de 
Catoca é constituída pela 
empresa diamantífera an-
golana (Endiama) com 
32,8%, a russa Alrosa com 
32,8%, a israelita Daumon-
ty com 18% e a brasileira 
Odebrechet com 16,4%.
No sector da indústria pe-
sada, Igor Skvortsov disse 
que duas empresas russas, 
a Uralvagonzavod e a Ka-
maz, anunciaram a inten-
ção de investir em fábricas 
de vagões e montagem de 

carros em Angola.
A Uralvagonzavod preten-
de investir 10 mil milhões 
de Kuanzas, ajudando An-
gola a satisfazer as suas 
necessidades e a tornar-se 
exportador em África.
Recorde-se que o minis-
tro da Economia, Abra-
hão Gourgel, apelou aos 
empresários russos para 
investirem nos grandes 
projectos estruturantes da 
economia angolana, admi-
tindo igualmente as par-
cerias público-privadas e 
empresariais.
Também o ministro da 
Geologia Minas, Francis-
co Queiroz, garante que 
o Governo pretende ver 
aumentada a produção de 
diamantes até pelo menos 
5% por ano, procurando 
assim atngir os objectivos 
do Plano Nacional de De-
senvolvimento “Angola 
2025”.
O ministro diz que as li-
nhas estratégicas para o 
alcance deste objectivo 
passam por inserir a ac-
tividade diamantífera de 
Angola nas diferentes fa-

ses da indústria mundial 
de diamantes, procurando 
colocar Angola entre os 
três principais produtores 
mundiais.
No âmbito das linhas estra-
tégicas do “Angola 2025″ o 
Governo pretende organi-
zar a actividade artesanal 
de acordo com a legislação 
em vigor e a médio prazo 
substituí-la pela produção 
semi-industrial e contri-
buir para o surgimento e 
desenvolvimento de uma 
indústria nacional de joa-
lharia, tanto em pedras 
preciosas e semi-preciosas 
como em outros metais.
Por último, para apimen-
tar esta orgia colectiva dos 
donos do poder, registe-
-se e relembre-se sempre 
(desde logo porque é um 
paradigma enciclopédico 
do regime) que Isabel dos 
Santos, filha do chefe de 
Estado, do MPLA e do Go-
verno, afirmou que iniciou 
a sua carreira como em-
presária a vender ovos aos 
seis anos de idade.
Como disse David Men-
des, uma das personali-

dades que mais tem de-
nunciado a corrupção em 
Angola, era bom que os 
milhões de angolanos que 
passam fome soubessem 
do “paradeiro da galinha 
dos ovos de ouro”. Ao que 
parece, como disse este 
jurista, “a galinha deu ovos 
de ouro para uma pessoa e 
depois mataram a galinha 
para que ninguém mais fi-
casse milionário.” 
Também não é despicien-
do recordar que o profes-
sor universitário Celso 
Malavoloneke considerou 
que as declarações da fi-
lha do presidente ferem a 
sensibilidade dos angola-
nos, afirmando que a sua 
declaração parece indicar 
que “está a brincar com as 
pessoas”.
Ou, parafraseando Mia 
Couto, o nosso problema 
é que eles em vez de pro-
duzirem riqueza produ-
zem ricos. Em vez de tra-
balharem para os milhões 
que têm pouco ou nada, 
trabalham para os poucos 
que têm milhões (eles pró-
prios).



amiliares de 
Cândido Fer-
nandes da Costa 
e do seu irmão 
Eduardo Fer-
nandes da Cos-
ta enviaram ao 

Folha 8 a seguinte Carta 
Aberta, que se transcreve 
a íntegra.
“Não sabemos como co-
meçar a descrever sobre 
o publicado no semanário 
Folha 8 de 23.02.2013, com 
relação aos assassinatos 
de Cândido Fernandes da 
Costa e seu irmão Eduardo 
Fernandes da Costa, ocor-
rido no dia 29 de Maio de 
1975 na região de Catete, 
quando participava nas 
exéquias fúnebres do seu 
pai.
Lamentamos a indiferen-
ça e silêncio do Partido 
MPLA ao longo de todo 
este tempo, no que toca 
ao desaparecimento físico 

daquele que foi seu cama-
rada e, ao que parece, ter 
sido considerado um re-
volucionário consequente, 
conforme reflecte o texto 
e testemunhos, tais como; 
Edmundo Rocha no seu 
Livro, ”A Contribui-
ção ao Estudo do 
Nacional ismo 
Moderno Ango-
lano,” primeiro 
volume ,pági-
na 155 sobre 
parte biográfi-
ca de Cândido 
Fernandes da 
Costa.
Hoje, já não cho-
ramos a sua ine-
xistência por estar 
mais que evidente a 
descoberta do autor e a 
causa que  motivou assas-
siná-lo. Entregamos tudo a 
Deus para que justiça seja 
feita, mas não se esgota a 
possibilidade de apresen-

tarmos queixa ao Tribunal, 
se é que a verdade existe.
Temos que aproveitar as 
fontes existentes para que 

o s e -
nhor Manuel Pedro Paca-
vira possa depor em Tri-
bunal e responder pelos 

crimes, ainda que tenha-
mos de recorrer ao Tribu-
nal Internacional.
Há muito que se escuta, 
sobre a barbaridade come-
tida por este senhor, im-

pune de justiça, gozan-
do de prerrogativas 

como se se tratasse 
de um naciona-
lista exemplar 
ao contrário do 
que se possa 
professar, en-
lutou várias 
famílias pelo 
egoísmo políti-

co para camuflar 
a sua mediocri-

dade patriótica.
Senhor Pacavira, 

que mal fez nosso tio 
Eduardo Fernandes da 

Costa para lhe ser senten-
ciado a pena capital com 
seu irmão Cândido Fer-
nandes da Costa, quando 
até e por sinal, pelo que se 

sabe, era um inocente sob 
a sua disputa politica. 
O senhor não mediu o 
prejuízo que causou às 
nossas famílias. Ficamos 
sem aqueles que poderiam 
zelar por uma educação 
saudável. Pois muito cedo 
nos tornamos órfãos, pelo 
seu egoísmo hoje desmas-
carado. Para todos que se 
prezem verdadeiros mili-
tantes do Partido MPLA 
e não só, desejamos dar 
a conhecer que estas fa-
mílias ficaram amputadas 
não somente com o desa-
parecimento de Cândido e 
Eduardo. 
O senhor não teve o míni-
mo de sentimento e pro-
vavelmente não se sente 
arrependido, como aquele 
que foi carrasco de Salva-
dor Allende. A ambição 
desmedida de pretender 
ser o primeiro, o melhor 
e o único. O senhor é um 

FOLHA8  07 DESETEMBRO DE20138 // DESTAQUE

F

CARTA ABERTA 
A MANUEL 
PEDRO PACAVIRA



desses, basta olhar pela 
sangria.
A edição dos livros do 
Autor: Adriano Sebas-
tião “MISSOMBO e DOS 
CAMPOS DE ALGODÃO 
AOS DIAS DE HOJE” para 
além de Carlos Pacheco “ 
ANGOLA UM GIGANTE 
COM PÉS DE BARRO”. 
Não temos dúvidas que o 
senhor foi o autor da mor-
te de Cândido Costa e seu 
irmão Eduardo Fernandes 
da Costa, executados no 
mesmo dia. A verdade de-
morou, mas chegou. Que 
vergonha política!
Senhor Pacavira, o medo 
sob a descoberta de actos 
inconfessos com a PIDE/
DGS, precipitou-o e arqui-
tectou a execução destes 
patriotas, pelo que se re-
clama explicação a dar à 
família e já. 
Um dia, os filhos do cama-
rada Virgílio Sotto Maior 
irão perguntar que crime 
havia cometido o nosso 
pai para lhe ser sentencia-
do a pena capital, sendo 
militante do MPLA e par-
ticipante activo no 4 de 
Fevereiro de 1961, data que 
marca a luta de libertação 

nacional, dirigida por este 
partido. Acreditamos que 
não terá resposta para dar 
sob tão maléfica situação. 
Pois o senhor esqueceu-se 
que foi ele que o salvou a 
morte de uma cela.
Homens com esta dimen-
são, impedidos de prosse-
guir a marcha triunfal pelo 
egoísmo de indivíduos 
como o senhor. Por mais 
que se pretenda omitir 
os seus feitos. A história 
reserva-lhes o devido re-
conhecimento e este mo-
mento é um deles.
Neste contexto, agradece-
-se o beneplácito daqueles 
que investigam a verdade, 
como via para descobrir 
os maquiavélicos no pro-
cesso da luta de libertação 
nacional, atrás da carapaça 
de fundadores do Partido e 
revolucionários.
Por mais que tente apagar 
os focos históricos da tra-
jectória politica daqueles 
que deram o máximo de 
si, será como travar o ven-
to com as mãos. Temos o 
exemplo a sua atitude.  
Necessitamos obter a 
certidão de óbito, a quem 
cabe o dever de a passar?”
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``Senhor Pacavira, 
o medo sob a des-
coberta de actos 
inconfessos com 
a PIDE/DGS, pre-
cipitou-o e arqui-
tectou a execução 
destes patriotas 
por quem se re-
clama explicação 
a família e já
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a n u e l 
P e d r o 
Pacavira 
l i c e n -
c i o u -
-se em 
Ciências 

Sociais pela Universida-
de de Havana, foi Minis-
tro da Agricultura e dos 
Transportes e represen-
tante de Angola na ONU, 
Governador do Kwanza 
Norte. Foi também em-
baixador de Angola em 
Cuba e em Itália. Foi, an-
tes de tudo isso, colabora-
dor da PIDE como consta 
da folha 84 do Processo 
Crime nº 554/66 existente 
na Torre do Tombo, em 
Lisboa. 
Pacavira terá começado a 
colaborar com a PIDE por 
volta de 1960, pois, quan-
do, em Março daquele 
ano, se deslocou a Brazza-
ville para se avistar com 
Lúcio Lara, que vinha 
de Conakry mandatado 
pelo Comité Director do 
MPLA, já prestava servi-
ços à polícia portuguesa. 
Por isso, no trajecto até 
à fronteira do Congo, 
terá sido acompanhado 
pelo sub-inspector Jaime 
de Oliveira da PIDE que 
ficou inteirado da docu-
mentação que levava. O 
mesmo aconteceu, no re-
gresso, já no mês de Maio. 
Aquele oficial da PIDE 
aguardava-o no posto de 
fronteira e ali mesmo to-
mou conhecimento de 
toda a papelada trazida. 
Os papéis não foram reti-
rados a Pacavira mas sim 
reproduzidos. De modo 
que, a 8 de Março, na reu-
nião do MINA realizada 
na sua residência e em que 
esteve presente Agosti-
nho Neto, os papéis foram 
exibidos aos membros da 
direcção do MPLA. En-

tretanto, as cópias tinham 
passado a figurar nos ar-
quivos da PIDE. 
No final de Maio realizou-
-se uma segunda reunião, 
desta vez em casa do Fer-
nando Coelho da Cruz. 
Nessa altura, Joaquim 
Pinto de Andrade, mem-

bro da direcção, ter-se-á 
apercebido da presença da 
PIDE nas imediações por 
sinais considerados sus-
peitos: ao entrar na casa, 
foi ofuscado pelas luzes 
de um automóvel, o que 
o impediu de ver fosse o 
que quer que fosse em seu 

redor. [Testemunho do 
próprio Joaquim Pinto de 
Andrade, nos anos noven-
ta, em Lisboa]. 
As detenções de Joaquim 
Pinto de Andrade e de 
Agostinho Neto ocorre-
ram no dia 8 de Junho. No 
decurso dos interrogató-

rios e, principalmente, na 
sessão de acareação com 
Pacavira, Joaquim Pinto 
de Andrade afirmava não 
ter a mínima dúvida de 
que o denunciante de to-
dos eles fora o “Pakassa”, 
nome de código de Pa-
cavira [ Testemunho do 
próprio Joaquim Pinto de 
Andrade, nos anos 90, em 
Lisboa] . 
Num processo existente 
nos arquivos da PIDE de-
positados em Lisboa, na 
Torre do Tombo, consta 
uma nota que reza o se-
guinte: “Por divulgação 
de Lourenço Barros [não 
se sabe quem seja] teria 
sido o Patrício de Carva-
lho Sobrinho [outro des-
conhecido] a pessoa que 
denunciou o dr. Agosti-
nho Neto”. 
Ora a folha do processo 
com aquela nota é apenas 
uma fotocópia, em que o 
nome do informador está 
expurgado. Conclusão: 
nem o Lourenço Barros 
nem o Patrício de Carva-
lho Sobrinho devem ser 
figuras reais. E a nota em 
causa parece ser estra-
tagema frequentemente 
usado pela PIDE para en-
cobrir os seus informa-
dores. Claro que, na folha 
original, deve constar o 
nome do Pacavira [Torre 
do Tombo, Lisboa, Arqui-
vos da PIDE, Processo nº 
11.15, MPLA, pasta A]. 
Pacavira foi membro 
fundador da «TRIBUNA 
DOS MECEQUES». A 
denúncia, feita por Nito 
Alves nas «Treze Teses 
em Minha Defesa», pode 
ser confirmada nos arqui-
vos existentes na Torre do 
Tombo. 
O jornal foi programa-
do por São José Lopes, 
o responsável máximo 
pela PIDE, num relatório 

M

PACAVIRA QUE SE RECLAMA 
HISTÓRICO DO MPLA ERA TOUPEIRA 
INFILTRADA DE SALAZAR 

DA PIDE A MINISTRO DO REGIME

CÂNDIDO FERNANDES DA COSTA “KAYHOU”
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em que declara estar to-
talmente de acordo com 
as soluções apresentadas 
pelo “grupo de trabalho” 
que estudara os vários as-
pectos sociais e políticos 
dos muceques de Luanda. 
No que respeitava à pro-
paganda, além da realizada 
pela rádio (que não alcan-
çaria os objectivos dese-
jados pelos colonialistas), 
São José Lopes propunha 
que se lançasse um jornal 
do muceque [Torre do 
Tombo, Lisboa, Arquivos 
da PIDE, Processo 7477 
CI(2), Comando de Ope-
rações Especiais, pasta 22, 
fls. 4 ss.). 
Aí está, pois, a célebre 
«Tribuna dos Muceques», 
um jornal da PIDE, como 
afirma a Embaixada de 
Angola na biografia do 
embaixador Adriano João 
Sebastião. 
De resto, nas declarações 
que faz e assina no dia 7 
de Junho de 1966, Manuel 
Pedro Pacavira diz estar 
“totalmente regenerado, 
com arrependimento sin-
cero e completo, de todos 
os seus erros” e oferece à 

PIDE “toda a sua co-
laboração, estando pronto 
a obedecer, leal e cega-
mente, a tudo o que lhe for 
ordenado”. 
E para provar a sua lealda-
de afirma não se importar 
“de falar em público con-
tra as organizações sub-
versivas que lutam pela in-
dependência de Angola”. 
E até “gostaria de redigir 
e fazer publicar, sob a sua 
autenticidade, artigos de 
carácter patriótico, em re-
pulsa das falsas promessas 
dos pretensos libertado-
res de Angola” [Torre do 
Tombo, Lisboa, Arquivos 
da PIDE, Processo Crime 
nº 554/66, f. 84]. 
Pacavira seria, pois, um 
agente duplo, simultanea-
mente elemento do MPLA 
e informador da PIDE, 
ora trabalhando para uns 
ora servindo outros. Mas 
a polícia não lhe perdoa a 
duplicidade. De modo que, 
volta e meia, o mandam de 
novo para a cadeia. 
Facto saliente prende-se 
com a figura de Cândido 
Fernandes da Costa, que 
pertenceu ao elenco direc-

tivo do MINA. Há muitos 
anos que, em Luanda, a 
morte de Cândido, ainda 
antes da independência 
nacional, terá envolvido 
Pacavira, se bem que, nes-
te caso, possa ter agido a 
mando de alguém. 
Mas Pacavira foi o braço 
executor. Tal como no 
fuzilamento em praça pú-
blica do Virgílio Francisco 
“Sotto-Maior”. Um e ou-
tro, ao que parece, seriam 
figuras muito incómodas, 
especialmente Cândido 
Fernandes da Costa, exe-
cutado numa tocaia. 
Com efeito, em 1975, se-
gundo se lê numa auto-
biografia do antigo embai-
xador Adriano Sebastião, 
Pacavira mandou fuzilar 
um antigo companheiro 
de prisão, Virgílio Fran-
cisco (Sotto-Mayor), com 
base numa falsa acusação 

[«Dos Campos de Algodão 
aos Dias de Hoje»]. 
Fiel aos princípios de de-
nunciante, Pacavira terá 
sido “dos primeiros a de-
nunciar a existência de 
uma conjura “nitista” no 
interior do MPLA” (Ma-
beko Tali, O MPLA peran-
te si próprio, II, p. 202). E 
ter-se-á destacado depois 
como mandante do terror. 
No dia 29 de Outubro de 
2008, Pacavira foi um dos 
presos angolanos a intervir 
no Colóquio Internacional 
sobre o Tarrafal, colóquio 
este promovido pelo mo-
vimento “Não Apaguem a 
Memória” e pela Associa-
ção 25 de Abril e realizado 
na Assembleia da Repúbli-
ca Portuguesa. 
É autor do livro “José 
Eduardo dos Santos, uma 
vida dedicada à pátria” 
(2006).
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UNITA e a 
C A S A - C E 
a p o s t a m 
forte nas 
eleições au-
t á r q u i c a s . 
Menos mo-

tivado, até porque – como 
sempre - só vai a votos 
quando tiver a certeza de 
que ganha, o Governo fala 
já em adiá-las para 2015. 
Como diz Miguel Fran-
cisco, o governo “subter-
fugia-se no argumento da 
guerra para não imple-
mentar o processo autár-
quico no país”.
O maior partido da opo-
sição, UNITA, lançou em 
Luanda um apelo à partici-
pação dos cidadãos na me-
lhoria do seu anteprojecto 
de Lei Orgânica sobre o 
Sistema de Organização e 
Funcionamento do Poder 
Local.
O pedido de contribuição, 
para tornar a lei “o mais 
próxima possível do con-
senso geral”, foi feito no 
encerramento da confe-
rência sobre a Institucio-
nalização do Poder Local, 
organizada pelo grupo par-
lamentar da União Nacio-

nal para a Independência 
Total de Angola (UNITA).
No discurso de encerra-
mento, o líder da bancada 
parlamentar da UNITA, 
Raul Danda, pediu aos ci-
dadãos a sua contribuição 

“para que a futura lei trace 
os caminhos, que dite os 
parâmetros, que estabele-
ça as balizas para a institu-
cionalização de um poder 
local real, sólido, funcional 
e inviolável, que traga o 

solucionar dos problemas 
mais prementes das popu-
lações”.
A UNITA propõe o es-
tabelecimento de um ca-
lendário vinculativo para 
a intervenção quer da As-

sembleia Nacional, quer de 
outros actores, no proces-
so de implantação efectiva 
do poder local em Angola.
A proposta surge em res-
posta ao princípio do gra-
dualismo, previsto no ar-

OPOSIÇÃO ACELERA AUTÁRQUICAS
- MPLA/REGIME TRAVA A FUNDO

A

``A UNITA e a CA-
SA-CE apostam 
forte nas eleições 
autárquicas. Me-
nos motivado, até 
porque – como 
sempre - só vai 
a votos quando 
tiver a certeza 
de que ganha, o 
Governo fala já 
em adiá-las para 
2015. 
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tigo 242º da Constituição, 
que a UNITA alerta não 
pode ser confundido com 
o estabelecer gradual das 
autarquias em termos geo-
gráficos.
“A UNITA, que participou 
na discussão da Constitui-
ção em vigor desde 2010, 
entende esse gradualismo, 
que implica a necessidade 
de se estabelecer um ca-
lendário vinculativo para a 
concretização faseada dos 
actos que concorrem para 
a sua materialização, nos 
diversos planos em que o 
fenómeno se projecta”, ex-
plicou aquele deputado.
O referido calendário vin-
culativo compreenderia a 
“13 actos normativos ne-
cessários à implantação 
efectiva das autarquias e 
demais órgãos do poder 
local”, fixando o período 
de materialização entre 
Outubro de 2013 e Se-
tembro de 2016, e a data 
de Agosto de 2014 para a 
realização das primeiras 
eleições autárquicas em 
todo o país.
A conferência teve a par-
ticipação do presidente da 
Câmara de Ribeira Grande 
de Santo Antão (Cabo Ver-
de), Orlando Delgado, que 
apontou o estabelecimen-
to do poder local como “o 
caminho para o desenvol-
vimento de todas as comu-
nidades”.
Entretanto, Miguel Fran-
cisco, dirigente da CASA-
-CE, deslocou-se a Cabo 
Verde para “beber a ex-
periência autárquica” do 
país. “Pretendemos in-
verter o rumo dos acon-
tecimentos em Angola”, 
declarou Miguel Francis-
co, em entrevista à Infor-
press, referindo-se ao pa-
pel que a CASA-CE pode 
ter no processo democrá-
tico angolano.
Miguel Francisco reconhe-
ceu, no âmbito dos Países 
Africanos de Língua Ofi-
cial Portuguesa (PALOP), 
que Cabo Verde é o que 
está “muito mais avança-
do” na área da descentrali-
zação administrativa.
“Espero levar daqui uma 
experiência salutar e que 
vá servir para construir-
mos o modelo que que-
remos implementar em 
Angola”, disse Miguel 
Francisco que, além da Câ-

mara Municipal da Praia e 
outros municípios de San-
tiago, vai deslocar-se tam-
bém  a São Vicente.
Depois de assistir a uma 
sessão da Assembleia Mu-
nicipal da Praia, o dirigen-
te da CASA-CE garantiu 
ter ficado “muito satisfei-
to” com o que viu, escla-
recendo que “uma coisa 
é ver no papel o que se 
faz e outra coisa é assistir 
ao vivo ao desenrolar dos 
acontecimentos”.
Sobre a data da realização 
de eleições autárquicas 
em Angola, explicou que a 
nossa realidade é “comple-
xa”, uma vez que viveu um 
“período longo de guerra” 
e, por conseguinte, o ac-
tual poder “subterfugia-se 
neste argumento”  para 
“não implementar o pro-
cesso autárquico no país”.
“Há uma tendência para se 
manter o status quo, para 
se perpetuar no poder”, 
assinalou Miguel Francis-
co, para depois reconhecer 
que existem políticos que, 
em vez de irem de encon-
tro dos anseios daqueles 
que são governados, “in-
vertem os termos” e, as-
sim, as populações ficam 
seus  reféns.
Na sua opinião, apesar de 
o país ter vivido um pe-
ríodo de “guerra atroz”, já 
é tempo haver eleições lo-
cais. Recordou que, “ape-
sar de a primeira Cons-
tituição democrática do 
país prever no seu artigo 
145º a institucionalização 
do poder local, nunca fo-
ram dados passos signifi-
cativos em relação a isto”, 
afirmando que existe “fal-
ta de vontade política” da 
parte de quem está a go-
vernar actualmente Ango-
la. “Se a oposição não fizer 
o ‘pressing’, não teremos 
eleições autárquicas em 
Angola”, comentou Mi-
guel Francisco.
Recorde-se, entretanto e 
dando razão ao temor do 
dirigente da CASA-CE, 
que o ministro da Admi-
nistração do Território, 
Bornito de Sousa, admitiu 
em Londres, que as elei-
ções locais poderão ser 
adiadas para 2015 e reali-
zadas primeiro em alguns 
municípios para testar o 
sistema administrativo e 
legislativo em preparação.
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regime e 
o MPLA 
(este ocul-
tando uma 
c o r r e n t e 
silenciosa 
que pensa 

o contrário) mandaram 
dizer e, como lhe compe-
te, o órgão oficial cumpriu. 
Em Editorial, sempre com 
aquele canino culto de obe-
diência, garante que um 
ano depois do simulacro 
das eleições o país está à 
porta do paraíso.
O escriba do “Jornal de 
Angola” (JA) recorda que 
as eleições foram “declara-
das pelos angolanos como 
livres, justas e indesmen-
tíveis” e que “os obser-
vadores internacionais 
confirmaram o veredicto 
popular”.
É a versão dos vencedores 
embora saibam que quem 
decidiu as “eleições”, no-
meadamente a percenta-
gem de votos que cada par-
tido ou coligação teria, foi a 
Casa Militar do Presidente 
da República em estreita co-
laboração com Moscovo. O 
Povo, como habitualmente, 
e os observadores, de quan-
do em vez, foram meras fi-
guras decorativas.
Como lhe competia, o 
MPLA só deu luz verde aos 
observadores que entendeu. 

A União Europeia passou de 
100 em 2008 para 2 (dois) 
em 2012. A CPLP conseguiu 
resolver a questão com 10 
(dez). Apesar da redução 
numérica, o regime colocou 
como condição “sine qua 
non” serem invertebrados, 
corruptos e cegos.
De facto, quem melhor, 
por exemplo, do que Pedro 
Pires para chefiar a Missão 
de Observadores da União 
Africana? Não foi ele quem 
em 2001  ganhou as elei-
ções presidenciais cabo-
-verdianas à custa de uma 
fraude?
“A grande novidade é que à 
luz da Lei Eleitoral o cabeça 
de lista do partido vence-
dor foi eleito Presidente da 
República e o número dois 

é Vice-Presidente. O legis-
lador andou bem quando 
criou uma situação de es-
tabilidade política robusta, 
ao dar a um partido uma 
maioria, um governo e um 
Presidente”, diz o JA que, a 
este propósito, bem pode-
ria citar exemplos como os 
da Coreia do Norte ou da 
Guiné-Equatorial.
Embora não tenha dado 
esses exemplos, o funcio-
nário do MPLA destacado 
para mais um frete, salien-
ta que “este primeiro ano 
de legislatura demonstrou 
como foi inteligente esta 
opção”.  E explica: “Por-
que entre todos os ganhos 
obtidos, aquele que salta à 
vista e beneficia todos os 
angolanos, mesmo os que 

votaram nos partidos da 
oposição, é precisamente 
a estabilidade política e so-
cial.”
Tem razão. Que melhor 
exemplo de estabilidade 
social se poderia querer 
quando se tem, para além 
de perto de 70% de gente 
com fome, a empresária 
mais rica de África e uma 
das mais ricas do mundo, 
por sinal filha do Presiden-
te da República, do Presi-
dente do MPLA e do Presi-
dente do Governo?
Provavelmente porque não 
tem a certeza de que todos, 
mesmo famintos, engulam 
as aldrabices do regime, 
o JA garante a pés juntos 
que ninguém mais do que 
o Presidente José Eduar-

do dos Santos “tem legi-
timidade e força política 
para impedir um governo 
de clientelas”. E, para que 
não reste qualquer dúvida 
esclarece que “ficou claro 
que nem o MPLA exerce 
a ditadura da maioria qua-
lificada nem o Executivo 
dá guarida a clientelas par-
tidárias”.
Dando um cunho de hu-
mor à prosa, o que é de 
louvar porque até mesmo 
de barriga vazia os angola-
nos gostam de rir, o articu-
lista afirma que “a oposição 
tem voz, a sociedade civil 
tem cada vez mais peso 
nas decisões do Executivo, 
o Poder Judicial ganhou 
uma independência que di-
ficilmente se encontra em 
países com muitos anos de 
exercício de poder demo-
crático”.
O JA, quase sempre hon-
rando o seu inspirador Pra-
vda, enaltece o papel das 
Forças Armadas e garante 
que “a sociedade castren-
se conserva todas as suas 
especificidades, assume as 
responsabilidades que lhe 
são acometidas pelo regi-
me democrático, mas man-
tém uma notável posição 
de supra partidarismo”. 
Em abono das teses do JA, 
é caso para perguntar se 
existe alguma democracia 

O
ESTAMOS À PORTA DO PARAÍSO
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séria, para além das ul-
tra sérias como são as de 
Pyonyang e Malabo, ou al-
gum Estado de Direito, em 
que se vê o Chefe do Esta-
do Maior das Forças Arma-
das dizer, em plena cam-
panha eleitoral, que um 
dos candidatos – mesmo 
que seja o presidente da 
República - marcou a sua 
postura “por momentos de 
sacrifício e glória”, permi-
tindo “a Angola preservar a 
independência e soberania 
nacionais, a consolidação 
da paz, o aprofundamento 
da democracia, a unidade e 
reconciliação entre os an-
golanos, a reconstrução do 
país, bem como a estabili-
dade em África e em parti-
cular nas regiões Austral e 
Central do continente”?
Não. Não existe. Nas de-
mocracias embrionárias 
(que bem poderiam apren-
der alguma coisa com o 
MPLA) como as da Grã-
-Bretanha e dos EUA, seria 
impossível o Chefe do Es-
tado Maior das Forças Ar-
madas ter manifestações 
públicas deste género, to-
mando partido por um dos 
candidatos. No nosso caso, 
como se vê, as FAA são 
apartidárias no seio exclu-
sivo do MPLA.
“Os chefes militares são, 
sem dúvida, o rosto de 
um ganho importante das 
eleições gerais de Agosto 
do ano passado”, escreve o 
JA. E diz muito bem, num 
português escorreito que 
dignifica os patrões.
Geraldo Sachipengo Nun-
da já no final de 2011 disse 

que com a promulgação 
e entrada em vigor da 
Constituição da República 
de Angola “o país entrou 
numa nova etapa histórica 
do seu desenvolvimento”. 
Referia-se, recorde-se, à 
Constituição que aboliu a 
eleição presidencial.
É, aliás, admirável (e isto 
somos nós que o dizemos) 
a forma como os militares 
estão sempre a falar da ne-
cessidade da preservação 
da paz (já cimentada há 
onze anos), da Constitui-
ção e do culto a José Eduar-
do dos Santos. 
“A acção política desen-
volvida ao longo deste ano 
inclui tantas realizações 
concretas, que era fastidio-
so enumerá-las. Mas é bom 
recordar que a Educação 
continua em expansão, a 
saúde chega às comunida-
des mais isoladas do inte-
rior do país, a rede viária 
continua a ser alargada, a 
oferta de transportes au-
menta, todos os dias são 
criados milhares de pos-
tos de trabalho, sobretudo 
nas províncias, as novas 
centralidades, os bairros 
da juventude, a habitação 
social, as casas para os 
antigos combatentes são 
peças de uma política que 
visa garantir a todos os an-
golanos o direito à habita-
ção”, escreve o Pravda no 
seu extenso, antológico e 
encomiástico editorial
É claro que, ou não estives-
se a falar do “escolhido de 
Deus”, bastaria dizer que 
Angola está à porta do pa-
raíso. Provavelmente só 

a modéstia evitaria que, 
como seria justo, se disses-
se que afinal está já dentro 
do paraíso. José Eduardo 
dos Santos bem merecia 
que se acrescentasse no 
seu curriculum o facto de, 
em tão pouco tempo, ter 
dado o paraíso ao seu Povo.
Mas, se a listagem da obra 
feita no último ano daria 
para a tornar o maior livro 
do mundo, destronando a 
Bíblia e o The Collection, 
Obama and Pluralism,  es-
crito por Damien Dematra 
(5.472 páginas), imagine-se 
de que tamanho seria se in-
cluísse todas as obras feitas 
desde 1975.
Mesmo assim, no pane-
gírico oficial ainda se en-
contram referências aos 
“programas de combate à 
pobreza”: “Hoje os jovens 

angolanos têm à sua dis-
posição crédito, formação 
específica e “ninhos de em-
presas” para se lançarem 
no mundo dos negócios. 
Com uma profissão, di-
nheiro e espaço para abrir 
uma empresa, os jovens só 
podem ter sucesso. Esta 
realidade está a ser leva-
da a todas as províncias, 
particularmente às que fo-
ram mais fustigadas pela 
guerra. Se nos fosse pedida 
uma bandeira para identifi-
car os ganhos durante este 
primeiro ano da legislatura, 
não havia a mínima hesita-
ção: as acções permanen-
tes do combate à pobreza 
em todo o país”.
Novamente por modéstia, 
o que – reconheça-se – fica 
bem a um órgão oficial do 
regime, é que não citam 
aquela que é o expoente 
máximo, também divino, 
do sucesso das políticas 
de José Eduardo dos San-
tos. Nós, que somos me-
nos modestos, não temos 
problemas em dizer o seu 
nome: Isabel dos Santos.
Mas há mais. “O diálogo 
inclusivo com a juventude, 
lançado pelo Presidente da 
República e que foi poste-
riormente levado a todo 
o país, é uma medida de 
grande alcance político, 
porque cortou pela raiz 
um movimento insidio-
so que estava a minar a 
confiança dos jovens nos 
órgãos de soberania legiti-
mados pelo voto popular. 
Quando o Presidente José 
Eduardo dos Santos disse 

numa entrevista que a “pri-
mavera árabe” em Angola 
não pegou, aqueles que o 
ouviram estavam longe de 
imaginar que pouco tempo 
depois o Chefe de Estado ia 
chamar os jovens de várias 
associações políticas, cultu-
rais e sociais para com eles 
analisar o “Estado da Nação 
Jovem”, ouvir os anseios 
da Juventude, os seus pro-
blemas e as suas propos-
tas”, escreve o JA. Obama, 
Nelson Mandela, Vladimir 
Putin e Jorge Mário Bergo-
glio, ao contrário de Kim 
Jong-un, Robert Mugabe e 
Raul Castro, bem poderiam 
aprender alguma coisa com 
José Eduardo dos Santos. É 
que o Presidente até não se 
importa de ensinar.
Diz o JA que, “em todo o 
país, milhares de jovens 
discutem, criticam, ana-
lisam, propõem medidas. 
São ouvidos. As suas opi-
niões contam. Foram cria-
dos laços fortes com as po-
líticas de proximidade com 
os destinatários da acção 
governativa”. 
É verdade. O número 
peca, contudo, por defeito. 
Consta que são milhões de 
jovens, muitos vindos de 
todos os recantos do mun-
do. Do contra são apenas, 
segundo o abalizado vere-
dicto presidencial, cerca 
de 300 jovens que, para 
além de desempregados 
e frustrados, teimam em 
pensar sem ser – como 
mandam as regras – com a 
barriga (vazia).

A
s eleições de há um ano não amenizaram o “clima de intimidação e 
vigilância”, alimentado pela “paranoia” do regime face a uma even-
tual réplica da “primavera árabe”, observa a investigadora Lisa Rimli. 
A perita da organização internacional Human Rights Watch disse, 
em declarações à Lusa, que o resultado da votação de 2012 “de cer-

teza que deu que pensar ao partido no poder”, pela “enorme taxa de abstenção” e 
pelo “pior resultado” em Luanda, acrescentando, contudo, que esta “experiência 
traumática” não resultou numa mudança no exercício do poder.
Por outro lado, antes das eleições, o Governo abrandou “medidas muito impopu-
lares”, como as “demolições forçadas”, sobretudo de casas dos mais pobres, e as 
“perseguições às vendedoras de rua”, que “são tratadas como gado”. 
Porém, essas medidas “voltaram a ser implementadas” logo a seguir às eleições, 
acompanhadas por “muita violência e aparato militar” e criando “um clima de 
tensão social muito grande”, descreve Lisa Rimli.

CONTINUA O CLIMA 
DE INTIMIDAÇÃO
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m i n i s t r o 
português 
dos Negó-
cios Estran-
geiros, Rui 
Machete, e 

o seu homólogo angola-
no, Georges Chikoti, ana-
lisaram em Lisboa aquilo 
que sempre fazem os go-
vernantes quando se en-
contram: a renovação da 
cooperação bilateral, aí se 
incluindo mais uma vez o 
reforço do investimento.
Para que o encontro não 
parecesse o que de facto 
é, uma cópia de outros en-
contros com outros prota-
gonistas, foi acrescentada 
a inovação de que agora se 
procura um novo modelo, 
moderno e inovador, de 
cooperação bilateral.
Do encontro entre Geor-
ges Chikoti e o primeiro-
-ministro português, Pedro 
Passos Coelho, resultou a 
certeza de que a primeira 
cimeira luso-angolana está 
prevista para Outubro, em 
Luanda.

“A primeira cimeira será 
dedicada ao crescimento 
sustentável de Angola e 
Portugal”, afirmou o mi-
nistro português dos Ne-
gócios Estrangeiros, justifi-
cando – como se não fosse 
do domínio público – que 
esse crescimento é “um 
tema particularmente caro 
aos dois países”, até por-
que, acrescentou Rui 
Machete, “Portugal e 
Angola devem ajudar-
-se mutuamente no 
desenvolvimento das 
suas economias”.
“Eventualmente va-
mos propor uma pe-
riodicidade de dois 
anos”, anunciou por sua 
vez Georges Chikoti, es-
clarecendo que os dois 
países concordam que 
“essa cimeira ocorre num 
momento que exprime 
o espírito de cooperação 
existente entre Angola e 
Portugal”.
Os dois ministros discuti-
ram igualmente o enqua-
dramento institucional da 

parceria bilateral, apon-
tando para a estratégia de 
haver cimeiras regulares a 
nível de chefes do Gover-
no, sendo certa a criação 
de mais uma comissão 
para acompanhar a exe-

cução do que for 
decidido.
Rui Machete explicou que 
“o número de acordos for-
mais que têm vindo a ser 
estabelecidos evidencia 
claramente essa impor-
tância”, acrescentando que 
Portugal “tem esperança, 

em resultado deste encon-
tro bilateral, que venha a 
aumentar”.
As relações bilaterais são 
mais visíveis pelo enorme 
fluxo de portugueses que 
procuram o nosso país 
como mercado de traba-
lho, turístico e de negócios, 
mas também de angola-

nos que rumam a Por-
tugal para negócios. 
Segundo Rui Mache-
te, tal como já fizera 
recentemente em 
Luanda o ministro 
português da Econo-
mia, Pires de Lima, os 

investimentos angola-
nos são vitais para um 

país à beira da implosão.
“As empresas e os traba-
lhadores portugueses são 
e podem continuar a ser 
ainda mais parceiros de 
referência dos congéneres 
angolanos”, adiantou Rui 
Machete, referindo que 
para atingir tal desiderato, 
para além da implemen-
tação do protocolo de fa-
cilitação de vistos, “será 

necessário concluir diver-
sos acordos bilaterais, que 
facilitarão a actividade das 
empresas e dos investi-
dores, particularmente na 
área de protecção dos in-
vestimentos, da tributação 
e da segurança social”.
“Trago uma equipa com-
posta por alguns juristas 
que vão trabalhar também 
neste sentido para ver se 
podemos consolidar esses 
aspectos”, afirmou Geor-
ges Chikoti, destacando es-
pecialmente a cooperação 
a nível do ensino superior 
e da formação.
Georges Chikoti é, aten-
dendo às constantes mu-
tações de ministros no 
elenco de Passos Coelho, 
o primeiro homólogo que 
Rui Machete recebe em 
visita oficial, desde que 
assumiu a pasta que até 
há pouco era ocupada por 
Paulo Portas que, na sua 
nova qualidade de vice-
-primeiro-ministro, tam-
bém esteve com o chefe da 
diplomacia angolana.
No contexto africano, a 
situação na Guiné-Bis-
sau, que se prepara para 
as eleições gerais deste 
ano, também fez parte da 
agenda desta visita. Para 
o retorno da ordem cons-
titucional depois do golpe 
de Estado de 12 de Abril 
de 2012, Georges Chikoti e 
Rui Machete reconhecem 
a necessidade das eleições 
de 24 de Novembro serem 
livres e justas, transparen-
tes e credíveis.
Aproveitando a presença 
de Georges Chikoti, Portu-
gal anunciou publicamente 
que vai apoiar a candida-
tura de Angola a membro 
não permanente do Con-
selho de Segurança das Na-
ções Unidas para o biénio 
2015-2017. “Lisboa acolhe 
a pretensão angolana com 
grande satisfação, esperan-
do que venha a ter o êxito 
que merece, com o apoio da 
maior parte dos países afri-
canos e das organizações 
internacionais a que perten-
ce”, afirmou Rui Machete.

O

TUDO COMO DANTES COM 
PROMESSAS RENOVADAS
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D i r e c ç ã o 
Nacional de 
Investiga-
ção Crimi-
nal (DNIC) 
interrogou 

esta manhã, em Luanda, 
o fotógrafo Timóteo João, 
como parte do seu pro-
cesso de cadastramento 
de manifestantes, seus 
apoiantes e eventuais líde-
res. 
Timóteo João compareceu 
na DNIC sob “Ordem de 
Comparência sob Custó-
dia”, equivalente a man-
dado de captura, por ter 
faltado ao primeiro inter-
rogatório marcado para 28 
de Agosto passado. 
Segundo o fotógrafo, um 
oficial da DNIC telefonou-
-lhe, identificou-se e disse-
-lhe que estava à sua es-
pera à entrada do prédio 
onde mora. “Pensei que 
fosse brincadeira dos meus 
amigos. Desci e ele [oficial 
da DNIC] notificou-me, a 
27 de Agosto, depois das 
15h00, para ser interrogado 
no dia seguinte, às 8h00 da 
manhã”. 
Por não ter comparecido 
ao interrogatório, Timóteo 
João foi constituído argui-
do por crime de desobe-
diência. O mandado de 
captura foi assinado pelo 
director da DNIC, comis-
sário-chefe Eugénio Pedro 
Alexandre. 
“É um acto ilegal a conces-
são, a um declarante, de 
menos de 24 horas para 
responder a um notifica-
ção. O notificado tem de 
ter tempo para organizar 
a sua agenda e contactar 
um advogado”, disse ao 
Maka Angola um defensor 
dos direitos humanos, que 
preferiu não ser identifica-
do. “Sabemos como opera 
a nossa judiciária. Traba-
lha como se estivesse no 
tempo da outra senhora”, 
acrescentou. 
O interrogatório que teve 
lugar hoje cingiu-se exclu-
sivamente às manifesta-
ções organizadas por pe-
quenos grupos de jovens 
que, desde Março de 2011, 
têm atormentado o poder 
do presidente José Eduar-
do dos Santos. 

Timóteo João explicou 
que os seus interrogadores 
queriam saber detalhes so-
bre “como os manifestan-
tes são convocados, quem 
são os líderes e onde se 
reúnem”. 
“Os investigadores que-
riam saber quem são os 
meus amigos, quem são 
os activistas cívicos que 
conheço. Eles tinham uma 
lista de nomes”, disse Ti-
móteo João. 
Ao jovem também foi per-

guntado se era membro 
do Movimento Revolu-
cionário Unido (MRU) ou 
do Movimento Revolucio-
nário de Angola (MRA). 
Desde o início da prima-
vera árabe, tem surgido, 
em Luanda, uma profusão 
de movimentos informais 
de jovens que se auto-
-denominam como revo-
lucionários ou patrióticos 
e que têm em comum a 
exigência de demissão do 
presidente José Eduardo 

dos Santos, há 34 anos no 
poder, acusando-o de ser 
o principal foco da corrup-
ção e da má-governação 
no país. 
“Perguntaram-me se eu 
conhecia o Luaty Beirão 
“Brigadeiro Mata Frakuz”, 
Adão Ramos, Hugo Ca-
lumbo, Nito Alves, Car-
bono Casimiro, Adolfo 
Campos, Gaspar Luamba 
e Alexandre Dias dos San-
tos. Confirmei que os co-
nheço”, afirmou o arguido. 

Sobre a onda de investi-
gações criminais contra 
supostos manifestantes, o 
arguido enfatizou que “as 
autoridades estão a fazer 
o cadastramento de todos 
aqueles que acham serem 
manifestantes e presumí-
veis apoiantes. É uma caça 
às bruxas”. 
Em entrevista recente 
ao canal privado de te-
levisão português SIC, o 
presidente José Eduardo 
dos Santos qualificou os 
jovens, que se manifes-
tam contra si, como um 
bando de frustrados, sem 
sucesso escolar e desem-
pregados. O presidente 
também estabeleceu que 
esses jovens, que contra-
riam o seu regime, são 
apenas cerca de 300. Por 
esta altura, a DNIC já 
deve tê-los todos catalo-
gados. 
Dezenas desses jovens já 
experimentaram o carác-
ter repressivo do regime, 
tendo sido detidos, tortu-
rados e perseguidos. Vá-
rios foram condenados a 
penas de prisão. A última 
tentativa de manifesta-
ção, em Luanda, teve lu-
gar a 27 de Maio passado, 
que resultou na tortura e 
detenção de Emiliano Ca-
tumbela.

RAFAEL MARQUES

A
DNIC CAÇA MANIFESTANTES
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uízes viram in-
constitucionalida-
des no diploma do 
enriquecimento 
ilícito, nos cortes 
dos subsídios de 

férias e de Natal (a dobrar), 
na “lei Miguel Relvas” e 
nos despedimentos na fun-
ção pública. 
Com o chumbo do Tribu-
nal Constitucional (TC) à 
proposta de lei de requa-
lificação dos funcionários 
públicos, soma-se o quinto 
“não” dos juízes do Palácio 
Ratton ao Governo de Pe-
dro Passos Coelho.
O primeiro chumbo à go-
vernação da maioria PSD/
CDS surgiu em Abril de 
2012. O Tribunal Constitu-
cional vetou o diploma que 
pretendia criar o crime de 
enriquecimento ilícito, por 
considerar que violava os 
princípios constitucionais 
da presunção da inocên-
cia. Foi a primeira de duas 
reprovações ao actual Go-
verno protagonizadas pelo 
anterior presidente do TC, 
Rui Moura Ramos. 
Passados apenas três me-
ses, surgiu o veto ao corte 
dos subsídios de férias e 
de Natal dos funcionários 
públicos e dos reforma-
dos. Os juízes concluíram 
que houve uma “violação 
do princípio da igualdade”, 
mas determinaram que os 
efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade não 
se aplicaria a 2012, mas so-
mente a 2013. Na altura, o 
Governo estimava arreca-
dar 1.065 milhões de euros 
com a suspensão dos sub-
sídios.
Em Abril de 2013 surgiu o 
chumbo mais “caro”. Os 
juízes, liderados pelo novo 
presidente do TC, Joa-
quim Sousa Ribeiro, não 
deixaram passar um novo 
corte no subsídio de férias 
de pensionistas e funcio-
nários públicos, tal como 
cortes de 6% no subsídio 
de desemprego e de 5% no 
de doença. Este “não” do 

TC teve um peso de 1.326 
milhões de euros no Orça-
mento do Estado. 
Passado pouco mais de um 
mês, a chamada “lei Mi-
guel Relvas” não passou. 
Em Maio de 2013, o TC 
chumbou a classificação 
das entidades intermu-
nicipais como autarquias 
locais quando os seus ór-
gãos não são eleitos por 
sufrágio universal. 
Esta quinta-feira, com a 
rejeição da lei permitia 
despedimentos na função 
pública, Passos Coelho 
leva novamente um cartão 
vermelho do colectivo de 
juízes do Palácio Ratton. 
O Governo previa poupar 
894 milhões de euros com 
o novo regime de requali-
ficação dos funcionários 
públicos e com o progra-
ma de rescisões voluntá-
rias no Estado - este últi-
mo é para avançar.
O primeiro-ministro diz 
que o principal entrave à 
reforma do Estado não é 
a Constituição, mas a in-
terpretação que os juízes 
fazem dela. E avisa que 
podem ter de ser encon-
tradas soluções “com um 
preço mais elevado”. 
O primeiro-ministro con-
sidera que o obstáculo às 
reformas do Estado não é 
a Constituição, mas sim a 
interpretação do Tribu-
nal Constitucional. Passos 
Coelho diz que o princípio 
da “confiança” não pode 
ser entendido tão “à letra” 

e pergunta de que tem 
valido a Constituição aos 
mais de 900 mil desem-
pregados. 
No encerramento da Uni-
versidade de Verão do 
PSD, o primeiro-ministro 
fez um discurso em que 
exortou quase que à re-
volta contra a interpreta-
ção que os juízes têm tido 
da lei fundamental e que 
Passos considera que tem 
sido mais protectora dos 
funcionários públicos do 
que dos trabalhadores do 
privado ou dos interesses 
do Estado. 
“Já alguém perguntou aos 
mais de 900 mil desem-
pregados do que lhes valeu 
a Constituição?”, pergun-
tou Passos Coelho. 
Referindo-se em concreto 
ao novo regime de requa-
lificação da função pública 
chumbado pelo Tribunal 
Constitucional, o primei-
ro-ministro afirma que 
o Governo tentou “criar 
condições de maior igual-
dade entre sector público 
e privado”. Mas, lamentou, 
não é possível, “porque 
no passado dissemos que 
público e privado eram 
diferentes”. E acrescentou: 
“Se é diferente, deixem-
-nos tratar dos salários de 
maneira diferente. Se é 
igual, deixem-nos aplicar 
as regras do privado. Se 
também não deixarem, é 
muito difícil, porque assim 
temos uma impossibilida-
de de lidar com a realida-

de”. 
“Não acredito que se possa 
persistir neste absurdo”, 
critica o líder do PSD, que 
também deixou um forte 
aviso: como não é o Tri-
bunal Constitucional que 
governa, é o Governo que 
tem de encontrar soluções. 
“Mas isso tem sempre um 
preço, que é sempre mais 
elevado”, alertou. 
Num acórdão divulgado 
na quinta-feira e votado 
por apenas sete juízes 
(os restantes estavam em 
gozo de férias), o Tribunal 
Constitucional conside-
rou inconstitucionais um 
conjunto de artigos da lei 
da “requalificação de tra-
balhadores em funções 
públicas”, precisamente 
os artigos que permitiam 
mais flexibilidade na pas-
sagem dos trabalhadores 
ao regime de mobilidade 
e que abriam a possibili-
dade de despedimento dos 
funcionários públicos após 
um ano em requalificação 
e sem que tenha outra 
colocação. A fiscalização 
preventiva destas normas 
tinha sido pedida pelo 
Presidente da República, 
depois de aprovado na 
Assembleia da República 
pela maioria PSD/CDS-PP.
O primeiro-ministro ga-
rantiu ainda que vai apre-
sentar uma alternativa ao 
que foi chumbado pelos 
juízes, já na presença da 
“troika”, em Setembro, re-
conhecendo que terá di-

ficuldades em responder 
se a missão da “troika” lhe 
perguntar se a alternativa 
que for dada está ou não 
sujeita a novo chumbo. 
Numa crítica indirecta ao 
PS, Passos Coelho lem-
brou que quem agora “diz 
que tem soluções mira-
culosas”, são aqueles que 
conduziram o país até aqui. 
“Quem andou este tempo 
todo a falar da espiral re-
cessiva como consequên-
cia óbvia da política que 
estávamos a seguir emba-
tucou”, disse Passos, acres-
centando que “hoje, pelo 
menos, podia vir dizer que 
está satisfeito pelo facto 
da economia ter mostrado 
sinais de recuperação, de 
o desemprego ter final-
mente retrocedido alguma 
coisa”. 
Dirigindo-se aos jovens 
sociais-democratas, Pas-
sos disse acreditar “que 
vamos vencer esta cri-
se”, recusando, contu-
do, mudar a estratégia 
e o rumo traçado. “Não 
podemos parecer umas 
baratas tontas, que à pri-
meira dificuldade mudam 
a estratégia, viram as ve-
las de qualquer maneira, 
nunca saem do sítio, an-
dam à volta, à volta, e são 
como os cães a morder 
a sua própria cauda, não 
saem dali. Não podemos 
fazer isso. Quem tem um 
rumo deve persistir, não 
por teimosia, mas por 
uma questão de verdade e 
transparência democráti-
ca”, acrescentou. 
Numa referência à ‘ban-
deira’ do PS de defesa 
do Estado Social, Passos 
Coelho sustentou ainda 
que não podem ser leva-
dos a sério aqueles que 
“em tempos de suposta 
abundância congelaram 
as pensões mínimas so-
ciais e rurais” e agora cri-
ticam o Governo por “dar 
cabo do Estado Social” 
quando o Executivo está a 
actualizar essas pensões.

J

EM PORTUGAL

CINCO CHUMBOS DO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL EM ANGOLA ZERO
TEXTO DE ORLANDO CASTRO
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Sem querer, os 
africanos, nessa 
missão de se liber-
tarem, incorpo-
raram muito dos 
fundamentos da 

imagem de África criada 
pela visão dos europeus”, 
afirma com a clarividên-
cia que lhe é habitual o es-
critor moçambicano Mia 
Couto.
Durante um debate no Rio 
de Janeiro, Mia Couto dis-
se que África deve “contar 
a sua própria história” dan-
do voz a toda a sua diver-
sidade interna e afastando-
-se da visão europeísta 
ainda presente.
“Quem contou a história 
da África e fez parecer 
com que ela sequer tives-
se história foi a Europa. Os 
africanos depois lutaram 
contra isso, tornaram-
-se independentes, mas 
parece-me que há que se 
fazer outro percurso, que 
já não é essa cultura da 
afirmação”, disse o escri-
tor, referindo também que 
após os movimentos de 
independência, as elites 
africanas locais que assu-
miram o poder acabaram 
por se apropriar, em parte, 
da mesma visão europeia 
sobre a África, sem resga-
tar toda a sua pluralidade 
interna. 
“Um desses fundamentos 
é pensar que existe uma 
coisa chamada África, 
porque a África são tantas 
coisas, tem a mesma diver-
sidade de qualquer outro 
continente”, destacou Mia 
Couto, recordando que no 
litoral moçambicano - de 
onde foram enviados es-
cravos para o Brasil - há 
ainda hoje uma visível in-
tenção de apagar esse pas-
sado.
“Quando tento projectar 
essa memória, ela está apa-
gada. Há uma intenção cla-
ra de se anular isso, porque 
não se quer reacender os 
conflitos, que ainda estão 

muito marcados. Acho que 
a história está muito mal 
contada do nosso próprio 
lado”, reforçou Mia Couto, 
salientando que o papel do 
escritor nesse processo é, 
justamente, mostrar que a 
história de um país, ou de 
uma pessoa, não pode ser 
simplificada.
“Da mesma maneira que é 
preciso dizer que há mui-
tas Áfricas, é preciso di-
zer que cada pessoa tem a 
sua própria história e não 
posso esgotar-me nessa 
identidade que diz ‘sou 
africano’, cada pessoa tem 
sua singularidade, não se 
repete, é única”, concluiu 
Mia Couto.
Se bem se recordaram os 
leitores do F8, nestas pági-
nas defendemos perante o 
desagrado e as críticas de 
alguns pseudo-intelectuais 
do  regime, que a verdadei-
ra identidade de um povo 
está, ou deveria estar, na 
sua cultura. De facto, no 
nosso caso, o regime colo-
nial português impôs a sua 
mas, de uma forma geral, 
não impediu, bloqueou ou 
apagou os usos, costumes 
e demais variantes identi-
tárias autóctones. 

Tal como advoga Mia 
Couto, talvez ainda se vá a 
tempo de escrever várias 
das nossas histórias, e não 
substituir apenas a história 
colonial dos portugueses 
pela versão neocolonial 
dos arautos do regime que, 
de facto, nem quanto à sua 
própria história partidária 
se entendem.
Quem, indevidamente e 
de forma pouco patriótica, 
se incumbiu dessa tarefa 
neocolonial foram – como 
dizia a propaganda portu-
guesa - os “negros assimi-
lados” que, chegados ao 
poder, transpuseram para 
a nossa sociedade tudo 
quanto puderam copiar 
do regime colonial, esque-
cendo a nossa mais pura e 
intrínseca realidade. Qui-
seram, e querem, ser eu-
ropeus.
Os nossos mitos, símbolos, 
crenças, línguas etc. foram 
pura e simplesmente bani-
dos pelos negros ocidenta-
lizados que, formatados na 
época colonial, entendem 
ser crime manter e apoiar 
as tradições de um Povo 
que pensa como é e não 
como querem que ele pen-
se. Para além de se tratar 

de um crime de lesa-histó-
ria, é igualmente uma ten-
tativa de aniquilar todo um 
conhecimento ancestral 
que, por exemplo, morre 
quando um seculo desapa-
rece.
Sendo a nossa cultura 
e, por inerência, a nos-
sa identidade, sobretudo 
consuetudinária, urge que 
assumamos de uma vez 
por todas o patriotismo de 
registar, apoiar, respeitar e 
valorizar todo o nosso pas-
sado, tal como ele foi. 
Assim sendo, e assim é 
de facto, no caso de An-
gola (extensível a outros 
países) os pretos que são, 
ou querem ser, fieis à sua 
identidade são – apesar de 
maioritários – marginaliza-
dos pelos seus irmãos que 
se deixaram globalizar, 
que se deixaram formatar, 
que se deixaram europei-
zar, como se ser angolano 
fosse uma praga, uma mo-
léstia. Nós queremos ape-
nas ser nós próprios e não, 
como acontece cada vez 
mais, uma espécie de povo 
que só se sente bem quan-
do veste Hugo Boss ou Er-
menegildo Zegna, quando 
compra relógios de ouro 

Patek Phillipe e Rolex, ou 
quando bebe Château-
-Grillet.
Os que assim agem, e que 
por sinal são os que toma-
ram conta do país com a 
dipanda, estão a deixar de 
ser “nós angolanos” e pas-
saram a ser (como) “eles 
europeus”. Passaram a não 
ter (se calhar alguns nunca 
tiveram) características 
identitárias próprias, sen-
do uma parte igual a tantas 
outras que, embora ango-
lana, não destoaria se fosse 
europeia. 
Esses, ostentando uma 
recalcada, não assumida 
e nem sempre visível, ve-
neração aos europeus nem 
sequer admitem que, em 
Angola como em África, 
podemos ser todos iguais 
sendo todos diferentes. 
Para eles, devemos ser 
clones dos outros, es-
quecendo raízes e ensi-
namentos, vivências e 
costumes. As nossas su-
postas elites regimentais, 
ao aceitaram passivamen-
te não só a aculturação 
mas o predomínio dos 
outros sobre nós, estão, 
importa dizê-lo, a aceitar 
o domínio da uma cultura, 
de uma história, estranhas 
e não a partilhá-las com as 
outras que, essas sim, são 
nossas.
É claro que, fruto de so-
nhos de grandeza e da 
educação colonial, são os 
donos do poder (em sen-
tido lato) que não estão 
interessados em que os 
povos mantenham acesa 
a fogueira que alimenta 
a sua identidade. Esque-
cem-se, por exemplo, que 
Portugal pouco ou nada 
copiou, ou adoptou, da 
nossa cultura. Nós, pelo 
contrário, adoptamos 
tudo, até mesmo o mui-
to que deveríamos deitar 
fora por nada ter de ango-
lano, por não respeitar a 
nossa história, ou – talvez 
– as nossas histórias.

“

DEVEMOS CONTAR A NOSSA 
RÓPRIA HISTÓRIA E NÃO ACEITAR 
APENAS A VERSÃO EUROPEÍSTA
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mbora a no-
tícia seja re-
corrente, a 
verdade é que 
o problema 
continua a 

crescer a uma velocidade 
estonteante e as vítimas, 
cada vez em maior núme-
ro, são as do costume. Os 
medicamentos falsos pro-
liferaram pelo nosso país, 
sobretudo em Luanda, e 
as medidas de combate a 
este tráfico só conseguem, 
quando conseguem, pren-
der os elos mais fracos do 
sistema.
A Direcção Nacional de 
Inspecção às Actividades 
Económicas afirma que 
de, Janeiro até à primeira 
quinzena de Agosto, de-
teve 538 pessoas (12 eram 
estrangeiros) que comer-
cializavam medicamentos 
falsos no mercado infor-
mal.
Dizem as autoridades que 
China, Índia e República 
Democrática do Congo 
são os principais forne-
cedores desta lucrativa 
vigarice, apontando como 
portas de entrada no nosso 
país as fronteiras das pro-
víncias do Zaire e Cabinda, 
o Aeroporto Internacional 
4 de Fevereiro e os portos 
comerciais.
Já este ano há registo de 
que quase um milhão e 
meio de pacotes de medi-
camentos falsos, no caso 
supostamente para tratar 
a malária, foram apreen-
didos em Luanda, embora 
se saiba que os envolvidos 
no tráfico e que foram de-
tidos acabaram por sair em 
liberdade.
Esta triste mas real situa-
ção foi, aliás, motivo de 
uma pormenorizada re-
portagem no “Wall Street 
Journal”, assinada por jor-
nalistas que seguiram a 
rota de Luanda a Pequim. 
Os milhões de medica-
mentos, referiram, chega-
ram ao nosso país camu-
flados numa encomenda 
de altifalantes.
Essa encomenda destina-

va-se, de acordo com a do-
cumentação de importa-
ção, a um comerciante de 
nome Felipe Pembele cuja 
empresa, Filemos, importa 
regularmente produtos da 
China e que, garantiu aos  
jornalistas, desconhecia o 
que fora posto dentro dos 
altifalantes, esses sim en-
comendados.
Estranha parece, contudo, 
ser esta estratégia comer-
cial, desde logo porque os 
altifalantes faziam parte 
de uma encomenda de um 
distribuidor de produtos 
farmacêuticos, de nome 
António Kinavudi, que, 
aliás, é proprietário de 
uma farmácia.
Segundo o “Wall Street 
Journal”, as autoridades 
angolanas não contacta-
ram as autoridades chine-
sas e acabaram por liber-
tar incondicionalmente os 
dois angolanos envolvidos. 
O tratamento contra a ma-
lária, uma das nossas prin-
cipais enfermidades, com 
o medicamento Coartem 
consiste em pacotes de 
24 comprimidos que de-
vem ser tomados durante 
três. Ora, segundo o jornal, 
os falsos medicamentos 
apreendidos em Luanda 
não continham nenhum 

dos ingredientes usados 
no produto genuíno, nem 
nenhuma substância acti-
va similar.
O “Wall Street Journal” 
dizia ainda que, apesar da 
accção das autoridades, 
milhões desses compri-
midos falsos continuam a 
circular abundantemente 
nos mercados informais 
de Luanda, sendo que em 
muitos casos são vendi-
dos, sobretudo por con-
goleses, ao mesmo preço 
do produto verdadeiro e 
certificado.
Em Guangzhou, na Chi-
na, de onde foram expor-
tados os medicamentos 
falsos existe uma enorme 
comunidade congolesa, 
sendo que a empresa que 
exportou para Angola os 
altifalantes onde vinham 
escondidos os falsos me-
dicamentos, a Stairway In-
ternational, pertence a um 
congolês de nome  Aben 
Uduku Hubert.
Estima-se que dez por cen-
to da população angolana 
é diagnosticada, todos os 
anos, com malária, sendo 
que a grande maioria dos 
doentes recorre, por falta 
da capacidade financeira,  
ao mercado informal para, 
supostamente, comprar a 

respectiva medicação.
Atendendo a que o falso 
medicamento Coartem foi 
também detectado na Ni-
géria, o “Wall Street Jour-
nal” diz que a fabricação 
deste produto por falsifi-
cadores chineses parece 
ter como único mercado 
países africanos.
A título de exemplo, regis-
te-se que 36.493 casos de 
malária foram diagnostica-
dos no primeiro semestre 
deste ano na província do 
Bengo, denotando-se um 
acréscimo de 4.340 doen-
tes, comparativamente a 
igual período do ano tran-
sacto.
Segundo o supervisor 
provincial da luta contra a 
malária, André Manuel Pe-
dro, citado pela Angop, no 
período em análise foram 
registados 114 óbitos, con-
tra 72 do mesmo período 
do ano anterior, o que re-
presenta um aumento de 
42 mortes.
André Manuel Pedro 
apontou o município do 
Dande como o mais en-
démico devido às águas 
estagnadas e proximidade 
com o rio, condições que 
propiciam a reprodução 
dos mosquitos, principal 
vector da doença, acres-

centando que, no quadro 
das acções de prevenção 
e combate à malária, fo-
ram criadas cinco brigadas 
compostas por sete técni-
cos cada, para pulverizar 
as residências, charcos, 
rios e zonas densas de ca-
pim, no âmbito do progra-
ma de luta anti-vectorial.
André Manuel Pedro re-
velou que, no primeiro 
semestre deste ano, foram 
distribuídos 3.413 mosqui-
teiros, dos quais 1.364 a 
crianças, menores de cin-
co anos de idade, 1.600 a 
mulheres grávidas e 449 a 
diversas pessoas interes-
sadas, a nível da região.
De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), a malária afecta 
mais de 300 milhões de 
pessoas em todo o mundo, 
matando entre um a três 
milhões anualmente.
Por cá, a malária continua 
a ser a principal causa de 
óbitos, representando, de 
acordo com o Programa 
Nacional de Controlo des-
ta doença, 35 por cento 
da demanda de cuidados 
curativos, 20 por cento de 
internamentos hospitala-
res, 40 por cento das mor-
tes perinatais e 25 por cen-
to da mortalidade materna.

URGE PÔR ORDEM NA IMPORTAÇÃO
E VENDA DE MEDICAMENTOS FALSOS

E



s fiéis da Igreja 
de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no 
Mundo desconhe-
cem a liderança de 
Afonso Nunes e 
reprovam, catego-

ricamente, a ideia segunda qual o 
espírito de Simão Toco reencar-
nou-se nele, visto ser um membro 
da Cúpula, segmento tocoista res-
ponsável pelo desmembramento 
daquele corpo religioso-cristão, 
logo depois da morte do líder es-
piritual, ocorrida na primeira me-
tade dos anos 80 do século XX, 
vítima de doença
Mesmo antes da morte de Si-
mão Toco, a Cúpula formou-se 
de forma clandestina e tinha por 
objectivo desvirtuar os princípios 
dogmáticos da Igreja de Nosso 
Senhor Jesus Cristo no Mundo, 
numa fase deveras crítica em que 
o fundador tinha de se manter dis-
tante das vistas dos homens, face à 
“perseguição” política.              
“Seria impossível Simão Gonçal-
ves Toco reencarnar-se na pessoa 
de Afonso Nunes, um membro da 
Direcção Central, por fazer parte 
do grupo causador do nosso esta-
do actual; aliás, foi sempre vontade 
do líder fundador deixar a Igreja 
sob tutela dos “Doze Mais Velhos” 
pela lealdade cristã demonstrada 
desde sempre”, advogou um dos 
fiéis devoto da primeira organiza-
ção religiosa cristã angolana, fun-
dada por um autóctone.

Para a maioria dos membros to-
coistas, inclusive das “18 Tribos 
e 16 classes”, segundo dos três 
segmentos da Igreja de Nosso 
Senhor Jesus Cristo no Mundo, 
o legado de Simão Gonçalves 
Toco jamais ficaria na Cúpu-
la, “a acontecer, seria o mesmo 
que Deus preterir Jesus Cristo, 
Filho unigénito, a fim de bene-
ficiar outras criaturas celestiais, 
inclusive as amaldiçoadas por se 
mostrarem contrárias à vontade 
soberana do Senhor”.
O regresso de Simão Toco, de 
acordo com os contrários de 
Afonso Nunes, jamais iria acon-
tecer, justamente a favor da ala 
fomentadora da discórdia. “Um 
cristão revestido de poderes es-
pirituais nunca usa os meios de 
Comunicação Social para ofender 
o próximo, seja qual for a denomi-
nação religiosa a qual pertence. 
Devemo-nos lembrar sempre de 
cultivar o amor e deixar o ódio, o 
tocoista deve ser o espelho e farol 
da sociedade”.
A argumentação do crente to-
coista serve de repúdio ao ataque 
de Afonso Nunes contra a Igreja 
Muçulmana em Angola, organis-
mo religioso que nunca demons-
trou qualquer sentimento de ódio 
a qualquer denominação celes-
tial, sobretudo cristã, ao contrário 
do suposto substituto de Simão 
Gonçalves Toco que apregoa o 
rancor sobre os seguidores do 
profeta Mohamed, espalhados 

na Pátria de Ngola Kilwanji Kya 
Samba. Vergonhoso!
Na óptica dos fiéis, Simão Toco foi 
homem de paz e sempre viveu na 
concórdia, nunca se bateu contra 
qualquer organismo religioso, seja 
qual fosse a orientação dogmática. 
Pregou o amor entre os homens, 
independentemente da raça, etnia 
ou tribo. “Mesmo quando devia 
expulsar os membros da Direc-
ção Central, inclusive Panzo File-
mon, que roubaram 10 milhões de 
Kwanzas optou pelo perdão”.
Para todos os efeitos, segundo 
advogam os fiéis, Afonso Nunes 
está longe de ser o responsável 
da Igreja de Nosso Senhor Jesus 
Cristo no Mundo, apenas é líder 
de uma das facções tocoista e é 
expressamente proibido de se fa-
zer passar ou autodenominar-se 
por Simão Toco, contrariando a 
vontade dos membros devotos. 
“Nunca chegará à dimensão espi-
ritual do profeta, nem que se pinte 
de ouro dos pés à cabeça”.                              
A maioria dos integrantes da res-
pectiva denominação religiosa 
também critica a estreita interac-
ção ou amizade com entidades po-
líticas. “O verdadeiro cristão abs-
tém-se de praticar actos alheios 
à vida cristã e deixa as coisas do 
mundo para os mundanos. Jesus 
disse: dai a César o que é de César, 
e a Deus o que é de Deus. (Mateus, 
XXII: 15-22; Marcos, XII: 13-17). Só 
os falsos vivem sem meditar neste 
mandamento de Cristo”.
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TOCOISTAS REJEITAM 
AFONSO NUNES

No caso particular do ter-
ritório congolês, embo-
ra também seja um país 
fabricante, tem servido 
– segundo a análise das 
autoridades angolanas 
- sobretudo de porta de 
acesso de medicamentos 
contrafeitos provenientes 
do continente asiático. Pela 
vulnerabilidade da frontei-
ra nacional, grande parte 
dos medicamentos falsos 
entra, tal como a droga, de 
forma camuflada noutras 
mercadorias legalmente 
compradas.
Esses medicamentos, se-
gundo a Polícia Económi-
ca, em muitos casos não 
contêm qualquer substân-
cia activa, tratando-se ape-
nas de meros placebos. E 
aqueles que possuem são 
em quantidades insuficien-
tes ou diferentes do decla-
rado no rótulo, com impu-
rezas tóxicas resultantes 
do fabrico clandestino.
Hélder António, inspec-
tor-chefe e porta-voz da 
Direcção Nacional de 
Inspecção às Actividades 
Económicas, considera 
que a situação actual é 
“preocupante”, explicando 
que a proliferação desta 
actividade delituosa no 
nosso país é o resultado 
da proliferação de clínicas, 
centros médicos e farmá-
cias que funcionam no 
sector paralelo, onde tra-
balham falsos médicos que 
ludibriam a população.
 “Os indivíduos que exer-
cem essas actividades 
actuam com certificados 
falsos, declarando que se 
formaram no exterior do 
país. Abastecem-se no 
mercado informal, esti-
mulando os pacientes a 
comprar fármacos deste 
sector”, explica Hélder 
António, referindo ainda 
a existência de medica-
mentos contrafeitos para 
tratamento de disfunções 
sexuais, emagrecimento, 
tuberculose etc.
Recordando que existem 
em todo o país 182 far-
mácias legalmente esta-
belecidas, a maioria em 
Luanda, Hélder António 
garante que as autoridades 
têm “alargado o raio de 
acção operacional”, e que 
“todos os dias são apreen-
didos falsos farmacêuti-
cos”.

O
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s aparta-
mentos do 
tipo T3+1 na 
centralidade 
do Kilamba, 
em Luanda, 
terminaram, 

criando embaraços aos 
candidatos que se escre-
veram para a referida ti-
pologia e não receberam 
as respectivas casas. Uma 
agitação provocada, sobre-
tudo pelo facto de a Delta 
estar a exigir que, num 
prazo de cinco os candi-
dados, os candidatos de-
vessem pagar a diferença 
entre o valor que deposi-
taram para a T3+1 e custo 
da T5 que é de quase 8 mil 
USD.    
“Primeiro é um absurdo 
nos informarem esta situa-
ção apenas um ano depois 
de efectuarmos o paga-

mento, depois o facto de 
nos obrigarem a pagar em 
cinco dias. Esta exigência 
está a mostrar desconhe-
cer qual é a real condição 
de vida de gra parte das 
pessoas, nem todos têm, 
como eles 8 mil dólares a 
repousar nas contas para 
determinadas situações”, 
desabafou Carlos Morais. 
O PCA da Sonangol, Fran-
cisco de Lemos escusou-se 
a falar sobre os promeno-
res a diferença do valor, 
limitando a garantir que 
os candidatos teriam prio-
ridade na venda das T5 e, 
argumentou, apenas de-
pois de aceitarem trocar se 
veria os detalhes.   
Enquanto isso, inúmeras 
pessoas manifestam o de-
sejo de recuar no negócio 
por endenderem que não 
estarem em condições de 

pagar anualmente cerca de 
15 mil USD contra os cerca 
de 7 que calculavam pagar 
pela T3+1 ao longo do pe-
ríodo de amortização do 
valor da casa na modalida-

de da renda resoluvel. “É 
uma diferença abismal, por 
isso prefiro não arriscar”, 
argumentou Paulo Cardo-
so. Os que assim preten-
dem, no entanto, prome-

tem exigir da SONIP uma 
inderminização.    
Grande parte dos juris-
tas contactados considera 
“justa” o direito de recla-
mação de indemnização 
por parte dos candidados, 
apresentando como argu-
mento o “principio de vio-
lação pré-contratual”.
No entanto, desconhece-se 
o número de pessoas que 
se encontram nesta con-
dição e, sequencialmente, 
dos que irão avançar no 
negócio da T5. Além des-
tes, há também os candi-
datos que, apesar de paga-
rem, os respectivos nomes 
não sairam nas listas para 
elaboração dos contratos. 
Algumas destas pessoas di-
zem que lhes foi informado 
que lhes será devolvido o 
dinheiro.
Portanto, as duas situações 
põem a nú a desorganiza-
ção com que se conduziu 
o processo de venda, visto 
que era suposto orientarem 
os candidatos efectuarem 
os respectivos pagamentos 
apenas depois daconfirma-
ção da axitência da casa 
para qual concorria.

O

CANDIDATOS 
AO KILAMBA 

EXIGEM 
INDEMNIZAÇÃO



Sindcato dos 
Professores 
do Ensino 
Superior de-
clarou greve 
para o pró-
ximo dia 10 

como forma de reivinicar, 
segundo o secretário-geral 
do referido sindicato Pe-
res Albano, escalerecendo 
que esta parasalição estava 
marcada para o segundo 
semestre do ano passado 
e foi protelada para evi-
tar que fosse considerada 
uma posição politica visto 
que as eleições se realiza-
riam no mesmo período.
Desde aquela data e com 
a constituição do Gover-
no saído das eleições que, 
pela primeira vez, passou 
a ter um ministerio do En-
sino Superior, o sindicato 
tentou vários contactaso 
com a entidade emprega-
dora no sentido de encon-
trar uma solução, segundo 
garantiu o sindicalista.  
Por exemplo, explica, em 
junho deste ano foi en-
tregue pela segunda vez 
ao Ministério do Ensino 
Superior um caderno rei-
vindicativo aprovado na 
Assembleia-geral de cará-

ter nacional, realizada em 
16 de junho de 2012, no Lu-
bango, província da Huíla.
 Eduardo Peres Albano re-
feriu que face ao “silêncio 
absoluto do Ministério do 
Ensino Superior”, e findo o 
prazo estipulado pelo Con-
selho Nacional, de 30 dias 
após o início do segundo 
semestre do ano acadé-
mico 2013, os professores 
declaram greve.
O máximo que consegui-
ram, no entanto, foi a obri-
gação de entregarem a do-

cumentação de legalização 
do sindicato. “Isto mostra-
-nos que não estamos 
perante uma instituição 
séria”, argumentou garan-
tindo que o referido sin-
dicato existe desde 1996 e 
está legalizada desde 2000. 
Perante esta suposta falta 
de vontade do ministé-
rio de encarar o sindcato 
como um parceiro e da 
“misera que caracteriza 
a situação social dos do-
centes e funcionários do 
ensino superior” decidiu-

-se por respeitar o prazo 
estipulado pelo Conselho 
Nacional, de 30 dias após 
o início do segundo se-
mestre do ano académico 
2013 accionarem a greve, 
cerca de um ano depois da 
entrega do caderno reivin-
dicativo.
Entre outras exigências, o 
sindicato defende a cria-
ção e aprovação de um 
instituto especial remone-
ratorio para o ensino supe-
rior que deve contemplar 
inclusíve os trabalhadores 

não docentes. O sindicato 
considera um absurdo o 
salário dos docentes uni-
versitários oscilar entre 
160 e 357 mil Kwanzas 
quando dos magistrados 
oscila entre 320 e 500 mil 
Kwanzas. Os professores 
licenciatura do ensino se-
cundário, acrescenta, ga-
nham melhor que os pro-
fessores universitários.
Além da revisão salarial 
exigem a reposição de 
alguns subsídios como 
é o de habitação, saúde 
e investigação. Outra 
preocupação do sindica-
to prende-se com a re-
posição da democracia 
para o cargo de reitores 
e decanos nas universi-
dades públicas que foi 
interrompida há cerca de 
dois anos. 
A congretizar-se a greve 
será a primeira, desde 
2010, depois da parcial 
que afectou apenas a en-
tão Faculdade de Lealtura 
e Ciências Sociais. O sin-
dicato decidiu levantar a 
referida greve na sequên-
cia da separação da facul-
dade em duas. Faculdade 
de Letras e Faculdade de 
Ciências Sociais.
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O

TAXISTAS RECLAMAM POR PARAGEM
s taxistas 
das diversas 
linhas que 
afluem na 
Mutamba po-
dem paralisar 

as actividades nos próxi-
mos dias como forma de 
reivindicar maior respeito 
por parte das autoridades 
administrativas e policiais 
de Luanda. Em causa está a 
falta de paragens indicadas 
para o embarque e desem-
barque dos passageiros na 
referida zona. Uma situação 
que embaraça a actividade 
dos taxistas, visto que são 
obriogados a deixar e pegar 
os passageiros em condi-
ções desancoselhaveis, pe-
rante a presença dos agen-
tes reguladores de trânsito. 

“Os passageiros são obriga-
dos a subir e descer com o 
carro em andamento cor-
rendo todos os riscos” ar-

gumentou Cristo Castanho, 
lembrando que a referida si-
tuação é aproveitada pelos 
policiais para “pentearem”. 

“As autoridades devem res-
peitar os taxistas tal como 
respeitam as outras empre-
sas de transporte porque 

também pagamos imposto. 
Por que é que os autocarros 
têm paragens e nós não?”, 
interroga. 
As autoridades, tanto poli-
ciais como administrativas, 
ainda não se pronunciaram 
sobre o assunto que tam-
bém preocupa os passagei-
ros. Convergem no centro 
da Mutamba os taxistas das 
paragens dos Congoleses, 
São Paulo, Aeroporto e Ilha.
No entanto, a falta de para-
gens para os taxistas é um 
problema que não se veri-
fica apenas na Mutamba. 
Prova disso é que a admi-
nistracção municipal de Ca-
cuaco reuniu ontem (6.09) 
com os taxistas daquela cir-
cunscrição para debaterem 
o mesmo assunto.

O

GREVE NO ENSINO SUPERIOR
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Ministério 
da Saúde 
proibiu a 
distribuição 
e comer-
c ia l i zação 
do consu-

mo de medicamentos do 
lote 2A001 da Maxilase 
300UCEIP anti-inflama-
tório de caixa de 60 com-
primidos, fabricado pela 
empresa Sanofi Aventis de 
origem portuguesa.
Segundo a chefe de fisca-
lização e inspecção farma-
cêutica Júlia Simão afirma 
a proibição deste remédio 
deve-se a sua má conser-
vação, após a entrada do 
medicamento em Ango-
la. “Diagnosticou-se que 
os comprimidos estavam 
com alguns problemas de 
estabilidade e decidimos 
mandar para o laboratório 
de controlo de qualidade e 
notamos que o problema 
era de acondicionamento”, 
explicou.
Por outro lado, a chefe de 
inspecção farmacêutica 
lembrou que estão ainda 
proibidos de serem co-
mercializados os seguintes 

medicamentos Cefota-
xina de 1000mg/4ml em 
pó solvente para solu-
ção injectável de registo 
5006762, Ceftazidima de 
1000mg/10ml em pó sol-
vente para solução injec-
tável de registo 5158340, 
Ceftazidima 2000mg em 
pó de registo 5158225; Ce-
furoxima 250mg, compri-

mido revestido de regis-
to 5585088 e 5584982; o 
Coarten 20/120mg de lote 
F2153;  a Aspirina Lisina 1,8 
inj de lote 110905 e ainda a 
Ampicilina 259mg 121001.
No entanto, informa, mui-
tos destes medicamentos 
entram no País de forma 
clandestina com os impor-
tadores a usarem praticas 
muito semelhantes aos 

dos traficantes de droga. 
“Já apanhamos medica-
mentos escondidos em 
sacos de carvão e dentro 
de colunas de som e ma-
térias de construção. Es-
tamos mais atentos a estes 
actos”, adiantou, acrescen-
tando que “os comercian-
tes que forem apanhados 
a comercializarem estes 
medicamentos podem 

pagar uma multa de 8 mi-
lhões de Kwanzas”.
Júlia Simão garantiu que 
a Inspecção tem estado 
a trabalhar com a Policia 
Económica e o ministério 
do Comércio para comba-
ter este mal de inúmeras 
e incontornáveis conse-
quências. 

O

ENTRADA CLANDESTINA DE 
MEDICAMENTO PREOCUPA MINSA
A Inspecção-geral da Saúde proibiu a circulação de alguns fármacos que, no entanto, apela, podem entrar no País 
de forma clandestina a que muitos importadores têm recorrido nos últimos tempos.
TEXTO DE LUÍSA PEDRO

POLÍCIA RECRUTARÁ NAS FAA
partir de ago-
ra, o ingresso 
de jovens, 
em idade 
militar, nos 
quadros da 

Polícia Nacional, será feito 
por via do Ministério da 
Defesa Nacional, segundo 
o Comandante-geral da 
Polícia Nacional, Comissá-
rio Ambrósio de Lemos. 
“Nós vamos fazer o recru-
tamento do pessoal, mas 
este recrutamento será, 
devidamente direcciona-
do, portanto, a população 
alvo, que está em idade de 
cumprimento do serviço 
militar obrigatório, terá de 

se apresentar dentro das 
chamadas que forem feitas 
pelo Ministério da Defesa 
nacional e, posteriormen-
te, o Ministério da Defesa 
poderá atribuir este pes-
soal para a Polícia Nacio-
nal”, informou. 
O referido procedimento 
é, de resto, o mais ade-
quado, segundo diversos 
especialistas. Primeiro, 
argumentam, acaba com 
a problematica de mais 
de 30 mil candidatos ins-
creverem-se para 5 mil 
lugares. Sequencialmente, 
esta modalidade reduz a 
possibilida de ingresso de 
delinquentes na polícia.

A
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São incontáveis 
os mais velhos 
que ao passarem 
frente ao anti-
go beiral sentem 
saudades do anti-
gamente em que 
muitos deles não 
teriam sobrevi-
vido nem teriam 
frequentado es-
cola primária e 
secundária se em 
tal edifício não 
tivesse existido 
beiral

BENGUELENSES APELAM PARA 
VALORIZAÇÃO DO ANTIGO BEIRAL 

Antigos be-
neficiários 
do Beiral de 
B e n g u e l a 
querem que 
o edifício em 
que outrora 

matabicharam e almoça-
ram, seja considerado mo-
numento histórico. Longe 
de ser um lar de idosos, 
como o nome pode levar 
a pensar, o Beiral de Ben-
guela funcionava como um 
refeitório para os pobres 
onde, inclusive famílias in-
teiras iam lá fazer as refei-
ções que estava disponível 
até as 12 horas de cada dia.  
Muitos dos beneficiários 
de ontem consideram estar 
aquele local vulgarizado, 
na medida em que, em vez 
de albergar instituição que 
tem a ver com o papel que 
desempenhou em tempos 
idos, albergar estabeleci-
mentos que nada têm a 
ver com o tipo de serviço 
que prestou, há cerca de 50 
anos atrás. 
Alegam que nada do que se 
faz agora recorda o refeitó-
rio dos pobres, hoje ilustres 
personalidades ao serviço 

de distintas instituições pú-
blicas e privadas do País.
São incontáveis os mais ve-
lhos que ao passarem fren-
te ao antigo beiral sentem 
saudades do antigamente 
em que muitos deles não 
teriam sobrevivido nem 
teriam frequentado escola 
primária e secundária se 
em tal edifício não tivesse 
existido beiral.
De passagem pelo imóvel 
em questão murmuram 
insatisfeitos por não haver 
nada a celebrizar o rés-
-do-chão de arquitectura 
antiga vizinho do também 
envelhecido Dispensário 
Anti-Tuberculose de Ben-
guela. Parte está em es-
combros, enquanto a Igre-
ja Universal do Reino de 
Deus ocupa outra parcela.  
Os antigos comensais do 
falecido Beiral dos Pobres 
de Benguela querem que 
seja reabilitado de modo 
a alimentar os jovens im-
possibilitados de estudar 
por não haver instituição 
beneficente, vocacionada a 
mitigar a fome sentida pe-
los menos equipados.
Fazem lembrar a contem-

O
porâneos seus que graças 
ao antigo Beiral de Ben-
guela, filhos pobres desta 
cidade aprenderam a ler 
e a escrever sem fome 
nas barrigas; assimilaram 
o ABC do futebol com 
reservas energéticas das 
famosas sopas de feijão e 
legumes confeccionados 
ali frente ao Hospital anti 
Tuberculose. 
Transformar aquele edifí-
cio de linhas arquitectóni-
cas características das da 
décadas de 50 e 60 nou-
tras que façam esquecer o 
grande Hotel dos Pobres 
é ilusório porque os mais 
velhos do antanho não têm 
como esquecer que foi ali 
que comeram o que em 
suas casas faltava. 
Querem que não se des-
trua, sequer parcialmente, 
o traço arquitectónico do 
referido edifício e se cons-
trua algo para socorro dos 
que de momento não têm 
aonde comer.
Ver o antigo Beiral de Ben-
guela feito outra coisa que 
não seja dar de comer a 
famintos entristece-lhes. 
Daí que exigem que ali 

mesmo aonde era o Beiral 
esteja um memorial digno 
da lembrança do que foi o 
lugar em que comeram de 
borla.
Os mais velhos que em 
tempos testemunharam o 
funcionamento do beiral 
dizem esperar que decisão 
seja tomada no sentido de 
se fazer com que em terre-
nos disponíveis existentes 
se construa o que quer que 
seja não se justificando por 
isso que relíquias da terra 
sumam por mero desres-
peito ao que importa eter-
nizar.
O peso que o beiral de Ben-
guela tem na história da 
cidade cujo crescimento e 
a fama muito fica a dever 
ao papel que a referida ins-
tituição desempenhou ou-
trora é tão grande que não 
se compadece com a edifi-
cação no espaço em que se 
situa doutras instituições.
Nada justifica que as relí-
quias de uma população 
desapareçam para darem 
lugar a outras de impacto 
social inferior ao papel so-
cial desempenhado pelo 
antigo beiral.
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uando a 
moda di-
tava seios 
pequenos, 
as banda-
gens cui-
davam de 

pressioná-los, quando a 
cintura precisava ser fina, 
os espartilhos faziam o 
trabalho de espremer as 
costelas e afinar a silhueta. 
E para quem tem horror 
a uma barriguinha, saiba 
que ela também já esteve 
na moda. “Na Idade Mé-
dia, as mulheres usavam 
enchimento por baixo das 
roupas para manter o ven-
tre saliente e arredonda-
do”, lembra a professora 
de moda do Senac, Débo-
ra Caramaschi. A história 
da lingerie se confunde 
com a da roupa íntima 
feminina. Segundo Débo-
ra, o primeiro registro de 
preocupação da mulher 
em cobrir o seio acontece 
entre os séculos 3 e 4 an-
tes de Cristo, quando elas 
usam tecidos em forma de 
bandagem e túnicas até os 
tornozelos. A coordena-
dora do curso de design 
de moda da Faculdade Be-
las Artes, Valeska Nakad, 
afirma que na civilização 
de Creta, na Grécia, por 
volta de 2.000 e 1.400 
a.C apareceu um corpete 
simples que projetava os 
seios. “Era inspirado no 
ideal de beleza feminino 
da época, a Deusa das Ser-
pentes”, disse. Na Idade 
Média, entre os séculos 5 e 
15, surgiu a cota, uma túni-
ca com cordões, conside-
rada o ancestral do corset, 
disse Valeska. Segundo a 
coordenadora, também 
existia um corpete que 
era amarrado nas laterais 
ou nas costas e costurado 
à saia, conhecido como 
bliaud. “Ainda havia o 
soquerie, uma cota mui-
to justa conhecida como 
guarda-corpo”, citou. No 
período da Baixa Idade 

Média, entre os séculos 
5 e 10, o ventre saliente e 
arredondado, combinado 
a seios e quadris peque-
nos, compunham a beleza 
da mulher. “Elas usavam 
enchimento por baixo da 
roupa para aumentar o 
ventre e bandagens para 
pressionar os seios”, afir-
mou a professora de moda 
Debora Caramaschi. De 
acordo com a professora 
de história da moda na uni-
versidade Santa Marceli-
na, Miti Shitara, o período 
foi marcado pela “silhueta 
gótica” - seios pequenos e 
ombros caídos. In moda.
terra.com.br
Nem só de lavar a louça 
vive uma mulher, disse-
-me uma amiga que an-
dava praticamente com 
os seios nus para atrair 
os homens, mas agora – 
continuou – com essa da 
xuxuada, eles caem, são 
atraídos como num pode-
roso íman, anzolados... é 
tiro e queda! E rematava 
que assim se torna mais 
fácil pegar um bosse, um 
deputado ou um general. É 
nacional, é bom e eu gosto!
Claro que a moda do des-
pir quanto mais a mulher é 
sempre um bom negócio, 
apesar de que hoje em dia 
os machos andam muito 
exigentes, recatados, cau-
telosos devido ao pavor da 
Sida. Mas se a moda pega 

os lucros ficam fabulosos.
E o amor anda por aí per-
dido às toneladas nos 
collants xuxuados, de de-
sejos ardentes, sonhados. 
Já deixou de se entender 
onde começa e onde acaba 
o amor.
Nele tudo se compra e 
tudo se vende. Vale tudo, 
as suas regras de conduta 
estão adulteradas, como 
perdidas num oceano 
desconhecido, que por 
mais esforços que se fa-
çam ninguém o consegue 
reencontrar. Mas contudo 
ainda se acredita no lugar-
-comum de que a vida é 
bela. 
E depois da “tchuna baby”, 
eis o tempo - o templo - do 
collant xuxuado, que pelos 
vistos, “chegou, viu e ven-
ceu.”
Já me imagino de olhar 
fixo nessas flores desenha-
das, nesse chamariz super 
sexual numa sociedade 
desregrada onde se copia 
tudo. Aqui uma questão: 
porque será que muito ra-
ramente vejo uma jovem 
a ler um livro? Porque se 
procura tudo o que é mais 
fácil, e não custa nada ofe-
recer o corpo, mais tarde é 
que são elas.
Há imemoriais tempos 
que os puristas debalde se 
esforçam por manterem 
os mesmos costumes, os 
mesmos modos de viver, 

como se as regras socio-
lógicas fossem imutáveis 
ou dependessem de um 
reduzido número de indi-
víduos que ditam as regras 
do como se vestir, ou quais 
as partes do corpo que de-
vem ser exibidas em públi-
co. Isto tem constituído a 
milenar luta entre os aca-
demistas que se opõem 
a qualquer reforma e os 
reformistas que sempre 
pugnam por ela, pois até 
o clima nos impõe novas 
mudanças. E desculpem-
-me o chavão de Lavoisier 
(1743-1794), «Na natureza 
nada se cria, nada se perde, 
tudo se transforma.»
Safo, (VII antes de Cristo) 
a maior poetisa da litera-
tura grega, a sua poesia de 
conteúdo erótico revelava 
o protesto da mulher pela 
dominação masculina, daí 
dando origem ao lesbianis-
mo, da ilha de Lesbos, e á 
palavra, lésbica.
No ano de 1863 tem lugar 
a exposição do salão dos 
recusados - das obras re-
cusadas - no Salão de Paris 
da Real Academia France-
sa de Pintura e Escultura. 
Manet e Césane estavam 
entre os proscritos. Assim 
se originou o Impressio-
nismo, de Impressão, nas-
cer do sol, (1872) de Claude 
Monet.
A Maja Nua, uma das mais 
célebres obras de Francis-
co de Goya, (1746-1828) 
em 1814 a Inquisição con-
fiscou-a por a considerar 
obscena.
A Odalisca é um quadro 
do pintor Ingres (1780-
1867) que retrata a nudez 
de uma mulher do Império 
Otomano que podia che-
gar até a esposa do impe-
rador.
O quadro de Corbet, (1819-
1877), A Origem do Mun-
do, é considerada a obra 
mais “escandalosa” da 
história da pintura, por-
que mostra ao pormenor o 
sexo feminino, a vulva em 

todo o seu esplendor. 
Já as brasileiras quando 
os portugueses as desco-
briram com apenas uma 
tanga que mal lhes cobria 
o sexo, deslumbraram-se, 
enlouqueceram-se de las-
cívia, mas os sacerdotes 
cristãos logo os adverti-
ram que isso não era gente, 
eram coisas, eram demó-
nios. As senhoras portu-
guesas andavam vestidís-
simas da cabeça aos pés, 
mas mais tarde acabaram 
pela ostentação da nudez, 
porque afinal andarem 
muito tapadas prejudicava 
a ventilação dos seus sexos 
e daí as doenças vaginais. 
Não foi por acaso que se 
inventaram as saias.
Quando actriz Ursula An-
dress, no filme, “007 Con-
tra Dr No” ousada sai do 
mar em biquíni, é o fim do 
escândalo e o triunfo de 
mais uma moda.
Antes a sua condenação 
foi violenta, condenada ao 
ostracismo: “O pedaço de 
pano foi, durante muitos 
anos, considerado escan-
daloso e a sua utilização foi 
proibida pelo Papa Pio XII 
no final da Segunda Guerra 
Mundial por atentar contra 
os padrões seguidos pela 
igreja.”
“Sempre a dizer mal daqui-
lo que é novo, a sociedade 
apelidou o modelo de imo-
ral e condenava o seu uso 
nas praias ditas “de família”
“Sabiam que houve países 
que proibiram completa-
mente o uso do biquíni? 
Portugal, foi um deles... 
Mas não nos podemos es-
quecer que, nessa época, 
era Salazar quem manda-
va...”
Da minissaia pouco ou 
nada há a dizer, pois a sua 
história é demasiadamente 
conhecida excepto que não 
foi Mary Quant quem a in-
ventou pois: “A mais antiga 
cultura conhecida em que 
as mulheres usavam minis-
saias era a Duan Qun Miao, 

Q

XUXUADAS

AFINAL NÃO FOI MARY QUANT 
QUE INVENTOU A MINISSAIA
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que literalmente significa 
“saia curta Miao” em chi-
nês. Isso foi em referência 
às saias curtas “que mal 
cobrem as nádegas” usada 
por mulheres da tribo, e 
que eram “provavelmente 
chocantes” para os obser-
vadores do povo han du-
rante a Idade Média e Ida-
de Moderna.”
Ainda hoje há países que 
proíbem o uso da minis-
saia, invocando que não 
desejam que os costumes 
ocidentais os pervertam.
Seguem-se-lhe o Hot 
Pants, um invento de Mary 
Quant – um calção muito 
curto que deixa as pernas 
à mostra - o monoquíni, o 
topless – só biquíni, xuxas 
à mostra - o microbiquíni 
e o fio dental que desafiam 
o conservadorismo, pois o 
fim é esse mesmo, escan-
dalizar, provocar.
As praias de nudismo con-
sideram-se normais desde 
que em circuito fechado 
e que nunca venham para 
as ruas, porque é muito 
escandaloso, passível de 
violação pois chama, apela 
o convite ao sexo.
Hoje, nas passarelas da 
moda, manequins desfilam 
minúsculos tecidos interio-
res transparentes que mal 
lhes cobrem os seios e a 
genitália, que são aliás por 
demais nítidos, pois mos-
tram tudo. E não é nenhum 
escândalo, é perfeitamente 
normal. 
As nossas muílas até ao 
Namibe andam de seios 
ao léu e não se consideram 
indecorosas - muito pelo 
contrário - são um monu-
mento nacional.
Há muita pedofilia por aí, 
até as meninas-crianças 
gemem: «Ai tio, não me fa-
ças doer.»Mas não se hou-
ve o desenvolver nenhuma 
campanha nacional para 
acabar com este escândalo, 
com esta aberração que de 
tão vulgarizada que está, já 
ninguém lhe liga. É o prato 
do nosso dia-a-dia. É “pe-
dofilar” para a frente. 
Sempre assim foi e sempre 
assim será, com ou sem 
reminiscências do Cristia-
nismo o collant xuxuado 
seguirá em frente. “A reac-
ção não passará!”.

(Fontes das pesquisas: 
Internet)

s moradores da co-
muna do Hoji Ya 
Henda e arredores 
do Asa Branca con-
tinuam a manifestar 
repúdio face ao pro-
cedimento da Admi-

nistração Municipal por fechar os 
centros de saúde do Asa Branca e 
Hoji Ya Henda, alegando  a sua rea-
bilitação que ainda não começou e 
já lá vão oito meses. 
Fazendo fé nas informações obti-
das, F8 deslocou-se ao município 
onde entrevistou alguns moradores, 
muitos com opiniões convergentes 
e muito poucos com divergentes, 
sobre os transtornos que enfrentam 
após o trancar de portas. Marina 
da Conceição moradora do bairro 
alega que após o encerramento do 
referido centro de saúde, os mora-
dores estão a passar por enormes 
vicissitudes porque têm de percor-
rer grandes distâncias para ir até ao 
hospital dos cajueiros onde, dizem, 
nem sempre o atendimento é dos 
melhores. Por outro lado, Suely da 
Silva, rebateu as declarações das 
anteriores interlocutoras, lembran-
do a irresponsabilidade das autori-
dades, a falta de sensibilidade, pois 
antes de encerrar o Centro, deve-
riam tomar medidas provisórias 
para minimizar a situação. “Não é 
correcto termos de nos  deslocar 
até ao Centro de Saúde do Somac 
que não é nada próximo e onde, 
devido ao créscimo de pacientes, 
o atendimento é muito deficiente”, 
declarou.
Entretanto João Ângelo, morador 
dos arredores do Centro de Saúde 

do Asa Branca, diz não entender: 
como é possível que um centro 
saúde destinado a atender a popu-
lação que vive nos arredores esteja 
encerrado há mais de oito meses, 
obrigando as pessoas a percorrer 
longas distâncias na procura de ou-
tros centros, realçando que muitas 
das vezes nem sequer têm dinheiro 
para apanhar um táxi que os leve 
até aos hospitais de grande referên-
cia da cidade capital. Já Wagner da 
Silva realça que “em parte a Admi-
nistração teve razão para encerrar 
os centros porque quando chegasse 
o tempo chuvoso as salas ficavam 
todas inundadas durante vários dias 
por falta de esgotos.”
Portanto, outros residentes e fre-
quentadores, foram realistas ao 
afirmarem que o vandalismo a que 
foram sujeitos os centros de saúde 
é responsável pela sua degradação. 
Os quintais dos centros chegaram 
ao ponto de estarem transformados 
em Parque de Estacionamento, os 

reclames que indicam a existência 
de um Centro de Saúde naquela lo-
calidade estão todos a cair aos peda-
ços.
Contactado o administrador Tany 
Narciso para obter sua versão sobre 
o porquê do encerramento dos cen-
tros, o mesmo indicou-nos em seu 
nome o director da Inspecção de 
saúde do Cazenga doutor Zola. Este 
por sua vez, usando palavras obs-
cenas e longe de ser bem educado, 
aliás com arrogância acusou-nos de 
estarmos a perseguir o Estado.
“ O que é que o Jornal Folha 8 tem a 
ver com o encerramento do centro 
de Saúde do Hoji ya Henda”, inda-
gou o doutor. Tem tudo, porque a 
Saúde é um direito de todos e estar 
consagrada constitucionalmente a 
sua assistência e prestação pública 
as populações. Ademais e seguindo 
os critérios da OMS é uma violação 
aos direitos humanos, uma tão gran-
de comunidade populacional care-
cer dos seus cuidados e assistência.

O

NO CAZENGA

JORNALISTA DO FOLHA 8 
MALTRATADA MORALMENTE 
NA ADMINISTRAÇÃO
Quando uma comunidade tão populosa, fica sem centros de saúde é uma preocupação 
da imprensa, por ser também das populações e foi com intuito de averiguar as razões 
do encerramento dos Centros de Saúde há mais de oito meses, no Cazenga, que nos 
deslocamos ao município do Cazenga. Depois de auscultar alguns moradores, que 
expressaram o seu vivo descontentamento pelo facto da Administração Municipal 
manter os complexos hospitalares encerrados, decidiu (no mais elementar cumprimento 
da sua profissão) buscar a versão das autoridades. O Administrador Tony Narciso 
endossou essa explicação para o “musculado” dr. Zola, director do Gabinete da 
Inspecção de Saúde do Cazenga que, ao invés de se prestar as informações  que lhe 
competia, preferiu espetar uma alfinetada grossa, assaltar com uma série de maus 
tratos e ofensas morais a jornalista, que nada mais pretendia saber as razões que a 
razão desconhece, por ser um direito constitucional.

TEXTO DE LUÍSA PEDRO
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sta igreja Liloba 
Ya Zambi está 
ser acusada por 
um habitante 
do Kikolo de 
estar a sacrifi-

car seus crentes e fiéis com 
rituais de outro mundo. 
Por causa disso, as pessoas 
estão a ficar desidratadas, 
muitas chegam mesmo a 

perder a vida. O pastor de 
seu nome Paulo Conde 
Dominique, não vive aqui, 
desloca-se com muita fre-
quência ao Congo sua terra 
natal, depois de proceder a 
recolha dos dinheiros. 
Os crentes e fiéis desta 
Igreja pautam pela cultura 
vegetariana, interditos de 
consumirem tudo quanto 

sangra. Do pão extraem 
apenas o miolo, misturam 
com cebola e consomem 
com fungi. 
Se alguém tiver doente, ao 
tomar remédio, são orienta-
dos a misturar petróleo na 
água a beber. 
Esta situação preocupa 
muitos cidadãos que acham 
estranho que estas práticas 

se exijam até as crianças, 
que sofrem as maiores 
consequências. Por causa 
da miséria, a aderência é 
considerável, são engana-
dos com mil promessas de 
soluções de problemas com 
grande facilidade uma vez 
seguirem a risca as reco-
mendações que são dadas 
de forma diabólica.

Tem sido muito frequente 
a abertura de igrejas com 
designações esquisitas e 
práticas que se assemelham 
aquelas denunciadas em 
caso de feitiçarias. Esta é 
uma no mesmo fórum que 
deveria ser acompanhada 
pelas autoridades que por 
exemplo a nível local fazem 
vista grossa.

FIÉIS ESTÃO A SER SACRIFICADOS

E
IGREJA LILOBA YA ZAMBI

Responsavel 
para Forma-
ção Política 
de Quadros 
da UNITA 
C h i p i n d o 
Bonga, de-

pois de ter passado pelas 
províncias do Bengo e de 
Benguela, escalou na úl-
tima semana a cidade do 
Huambo, a pedido de Li-
berty Chiyaka secretário 
provincial da UNITA na-
quela região. O professor 
de formação política do 
partido do Galo Negro a 
nível Central, Chipindo 
Bonga, afirmou que sua 
formação política está 
a dar ciclos de refresca-
mento aos seus Quadros 
para que tenham conheci-
mentos de Dados sobre as 
Autarquias Locais (Poder 
Local). 
O professor da UNITA, 
disse ser uma instituição 
Político-administrativa 
que o seu partido vai pro-
curar impor nos próximos 
dias, ao Executivo ango-
lano. O dirigente acredita 
ser um fenómeno novo 
no ordenamento jurídico-
-constitucional e na vida 
política dos angolanos, daí 
que seu partido afinca-se 

na formação dos Quadros.
Bonga no seu dizer, tirou 
dos Quadros já formados, 
uma conclusão positiva 
tendo em conta o entu-
siasmo dos seus militan-
tes em querer sempre 
aprender mais. O auxiliar 
de Isaías Samakuva para 
capacitação de Quadros, 
lembrou um adágio parti-
dário que diz: “Aprender 

seriamente, para Aplicar 
(seriamente) com melhor 
qualidade”. Para ele, há dis-
ponibilidade nos Quadros; 
há debate durante a forma-
ção por causa dos elemen-
tos teóricos e as questões 
práticas. “A revolução são 
os homens com os seus 
anseios e interesses, es-
tes homens se estiverem 
prontos, têm a capacidade 

de poder ajustar-se as eta-
pas”, revelou Bonga. 
O dirigente do Galo Negro 
em conversa com este ór-
gão de imprensa, disse que 
ontem com Jonas Savim-
bi, tivemos uma etapa de 
uma guerra revolucionará 
em que terminou a acção 
militar. Fez crer que o lí-
der fundador Dr. Savimbi, 
formou seus Quadros por 

causa do Combate Polí-
tico, Estruturado e Con-
traditório que se previa. 
Disse ainda que o líder 
revolucionário angolano, 
ensinou-nos a permitir a 
adaptar as ideias políticas 
revolucionárias! No seu 
entender, filosoficamente 
o seu partido não foi apa-
nhado desprevenido nes-
ta etapa de Reconstrução 
Nacional onde a luta po-
litica é fundamentada na 
troca de conhecimentos, 
no contraditório de ideias. 
O dirigente disse que, seu 
partido está preparado 
desde a essência para um 
combate multipartidário. 
Não é novidade estarmos 
a fazer um debate políti-
co, com as outras forças 
vivas do nosso País. Os 
Quadros acreditam e têm 
longa experiência política, 
têm bagagem suficiente 
para formar e informar os 
angolanos.
Finalmente Bonga disse 
que é chegado o momento 
de reabilitar a Escola Polí-
tica da UNITA; para poder 
formar, reciclar, perfumar 
os antigos, e criar novos 
Quadros para os futuros 
desafios que serão muitos 
e cada vez mais difíceis. 

A REVOLUÇÃO SÃO OS HOMENS 
COM OS SEUS INTERESSES

O

CHIPINDO BONGA NO HUAMBO
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DECLARAR GUERRA, SIM, MAS ÀS SEITAS RELIGIOSAS

A 
propósito da verdadeira praga que se vai dispersando aos poucos pelo mundo fora, 
refiro-me ao esplendoroso sucesso de algumas seitas religiosas que se transfomaram 
por via do marketing made in Occident, em Igrejas, algumas delas sendo “Universais”, 
os nossos olhos são irresistivelmente atraídos pela opulência e capacidade de divul-
gação do mais poderoso país do Mundo, os Estados Unidos da América (EUA). Ora, 

não é de modo algum preciso ser sábio para para nos apercebermo que esse grande país  só é  o 
que é, em poderio militar, avanço tecnológico e riqueza material, como fez notar um “jornalista de 
bancada” (do Facebook), devido a uma elite muito inteligente e criativa que mantém a locomotiva 
em estado de marcha e a toque de caixa. Em contrapartida, o cidadão americano de média renda 
«é tão estúpido, mas tão estúpido, que chega a irritar» como explicou o nosso “jornalista face-
bookiano”, para, a certa alturas acrescentar, «Não quero dizer que são analfabetos, mas acreditam 
demais em contos da Carochinha e, ainda por cima, em todos os seus aspectos mais paradoxais. 
EUA é um país  que abraça o mito não provado da existência de Deus como sendo uma verdade 
cabal. Até aí, va que não va, o pior é que cada uma das piruetas, entremezes e fábulas contadas 
na bíblia, eles levam-na até ao estrito sentido literal, ao pé da letra. O americano estadunidense 
é bastante incoerente e dificil de entender e não é raro ele dar mostras de um fundamentalismo 
religioso da pior espécie, ao defender obstinadamente as suas crencas, numa demonstração de 
sentimentos hostis que chegam a frisar o ódio contra qualquer um que ouse contrariá-las»

O COMOVEDOR DIÁLOGO COM A JUVENTUDE

O 
diálogo com a juventude programado por JES está a progredir a olhos vistos, vai navegando de ven-
to em popa, mas de escolho em escolho, sendo os ditos cujos lançados na sua rota pelos próprios 
serviçais de JES.   Depois de mano Muzemba e outros jovens considerados pouco conformes ao re-
gime terem sido esquecidos para participar à cena de teatro montada pelo Executivo no Palácio Presi-
dencial, a que se seguiu uma reunião pimpas altamente caricata; depois de o ministro da Juventude 

ter transformado uma audiência da mesma franja da juventude angolana em monólogo ridículo e imediatamente 
denunciado por boa parte dos participantes, foram-se multiplicando os interditos a todos os que não se inserem nas 
listas do rebanho do “ÉME”, nomeadamente no que diz respeitos a músicos que deixaram de poder fazer música 
por não terem carteira profissional, isto, sem esquecer que alguns deles estão a ser positivamente perseguidos e 
interditados de vender os seus próprios discos. Uma das vítimas preferidas do SINSE e outros esbirros do Estado, é 
o muito querido poeta convulsivo mas pacífico, Fridiolim Correia. Sem papas na língua, o inspirado escriba sustenta 
a ideia de que «(…)os nosso “mais velhos” (JES & Cia) «só nos podem merecer um adjectivo: “vigaristas” ao mesmo 
tempo que se dizem “mais dispostos a ouvir as legítimas reivindicações da juventude” vão cabalísticamente fazendo 
o que há muito fazem...linchar as iniciativas desta mesma juventude. Proibiram as minhas vendas em Malanje, us-
aram o Sinfo para intimidar as pessoas, a polícia, vergonhosamente deteve bens e pessoas ao arrepio de qualquer 
ordem, mobilizaram pessoas dos caps para arrancar panfletos, proibiram os jornalistas de me entrevistar, enviaram 
um camião com colunas de milhares de decibéis de potência com música e o rosto caduco de José Eduardo para a 
rua, onde finalmente foram forçados a me deixar vender, depois do barulho feito e de terem ameaçado quem com-
parecesse ao local...»             

P
assou em larga difusão nas redes sociais um 
artigo publicado pelo famoso canal da CNN 
International uma excelente publicidade para 
os investidores estrangeiros, mas só para os 
“taradinhos da silva”, pois só eles serão atraí-

dos. Trata-sd uma linda foto do prédio “Treme-Treme” 
(porque tremia mesmo), situado na praça do Baleizão. In-
esquecíveis são as suas duas mais curiosas características 
(para além de tremer): com 12 andares, salvo erro, o prédio 
tinha em quase todos os patamares dos ditos andares um 
minimercado de produtos que variavam segundo o nível 
em que se encontravam, de tabaco no primeiro, tomates 
no segundo, no terceiro era cerveja e assim por aí fora 
até lá em cima; o corrimão para as pessoas se apoiarem e 
evitar quedas tinha sido roubado e as pessoas que subiam 
até aos andares cimeiros arriscavam todos os dias as suas 
respectivas vidas. Foram registados, salvo erro, acidentes 
e algumas mortes. Este “Jobfair” é mazé amigo da onça! 
Com torres tão bonitas, mostra o “Treme-Treme”? isso 
é maldade!   

“TREME-TREME” DÁ BANDEIRAÀ MISÉRIA 
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comunicado 
de despejo 
da empresa 
privada que 
detém o di-
reito de ges-
tão da Feira 

Popular de Luanda, declara 
que o espaço privilegiado 
de lazer e diversão será en-
tregue à Sonangol sem an-
tes definir o objecto de uso 
que lhe será dado.
O resultado imediato des-
ta medida é o aumento do 
índice de desemprego na 
capital, desde logo porque 
os comerciantes são reti-
rados sem terem qualquer 
alternativa de colocação. 
Corre dentro do secretis-
mo da ANGODIVER e da 
SONANGOL a especula-
ção de uma possível reabi-
litação destinada  a activi-
dades de lazer e diversão. 
A mesma será privatizada, 
deverá ficar na posse de 
um grupo de investidores 
estrangeiros cujo financia-
mento deverá ser de mais 
cinco milhões de dólares.
Os  feirantes e vendedores 
ambulantes daquele espa-

ço de diversão, não foram 
convidados a participar 
nesta “negociata”, mas sim 
a abandonar com urgência 
a referida zona que até foi 
reinaugurada pelo Presi-
dente da República, em 
1995.
José Eduardo dos Santos 
inaugurou a Feira Popular 
de Luanda a 1 de Dezem-
bro de 1995, com finalidade 
de proporcionar o lazer e 
diversão às populações, 

depois do conflito armado 
de 1992.
Reza a informação que o 
espaço ainda não foi priva-
tizado por Decreto Presi-
dencial, mas já conta com 
vários proprietários entre 
eles, o grupo Tondinha, 
o Fundo Luwini e o Club 
Desportivo Petro Atlético 
de Luanda apadrinhado 
pela Sonangol.
Segundo a nossa fonte, o 
projecto de recuperação 

“é misterioso a julgar pelos 
intervenientes no caso”.
Por outro lado, o recinto da 
feira onde ainda é possível 
ver a antiga roda gigante, 
parada há muitos anos e 
em adiantado estado de de-
gradação, foi arrendado aos 
feirantes, que vendem em 
barracas diversos produtos, 
bem como alguns restau-
rantes, sendo inexistentes 
as diversões que caracteri-
zam este tipo de local.

Já os vendedores falam 
que “a ocupação do recinto 
deu-se pela falta de manu-
tenção adequada da direc-
ção. O que originou à para-
lisação dos equipamentos”.
Para os agora candidatos 
ao desemprego, “A Feira 
Popular, há mais de 14 anos, 
foi o sustento das famílias e 
um factor da diminuição 
do índice de desemprego, 
em Luanda”.
Nesse sentido, referem 
que o não encerramento 
do local poderia ser  uma 
mais-valia para o país e 
com isso poderia gerar 
emprego não só com a rea-
bilitação, mas sim com as 
obras de recuperação.
Nesse contexto, os des-
pejados aconselham a di-
reção da ANGODIVER a 
promover o diálogo entre 
as partes, para encontrar 
a melhor solução da Feira 
Popular de Luanda. “Se o 
projecto prevê a reparação 
do recinto, nós esperamos 
até à sua conclusão para 
voltar a ocupar ou arrendar 
os espaços comerciais”, 
acrescentam.
Ainda assim, os vendedo-
res referem que, apesar 
dos constrangimentos 
actualmente existentes, a 
Feira Popular de Luanda 
“não deixou de ser um lo-
cal de lazer e diversão, pois 
as pessoas ainda procuram 
este local, embora a situa-
ção não seja como antes”.
A propósito, recordaram 
que, “na era colonial, quan-
do pertencia a uma agre-
miação desportiva, a Feira 
Popular era uma maravi-
lha”.
Actualmente, o recinto 
acolhe alguns restauran-
tes, cerca de uma centena 
de barracas de “comes e 
bebes” e mais meia cen-
tena de espaços onde se 
vendem produtos diver-
sos como roupa, electro-
domésticos e cosméticos. 
Sem deixar de contar com 
as centenas de vendedores 
ambulantes a percorrer o 
recinto.

O

LUANDA

TEXTO DE ANTÓNIO NETO

ANGODIVER ENCERRA FEIRA POPULAR
A empresa gestora da Feira Popular de Luanda, ANGODIVER, ao anunciar o encerramento do referido espaço 
provocou o desemprego de 800 jovens feirantes (homens e mulheres) e vendedores ambulantes.
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encontro de 
auscultação, 
promovido 
pelo Mi-
nistério do 
Comércio, 

contou com a presença da 
titular da pasta, Rosa Paca-
vira, onde os jovens apre-
sentaram a sua preocupa-
ção,  sendo eles o motor 
acelerado da diversificação 
da economia e principais 
contribuintes no desenvol-
vimento socio-económico 
do país. Entre várias ne-
cessidades, a juventude 
focou a falta de incentivos 
para os que se dedicam ao 
comércio como a principal 
preocupação.
Por seu turno, Tobias Pau-
lo, ardina de 33 anos de ida-
de, apresentou como preo-
cupação  o elevado índice 
de desemprego em Luan-
da. “As empresas privadas 
e estatais que são os prin-
cipais centros de emprego 
no país, estão a empregar 
os estrangeiros e não o an-
golano” lamentou.
Aproveitou também para 
criticar certas atitudes de 
alguns elementos da fisca-
lização. e disse não saber 
para onde são levados os 
produtos apreendidos pe-
los fiscais.

Outra jovem, mana Titi-
na, presente ao encontro, 
mostrou-se preocupada 
com a dimensão dos mer-
cados que estão a ser er-
guidos nas periferias de 
Luanda, afirmando que 
estão dispostas a vender 
dentro dos mercados des-
de que contem condições 
para todas elas: “Nós só 
estamos a vender aqui no 
quintal do mercado São 
Paulo, porque os mercados 

construídos são pequenos 
e ainda há muita gente no 
Arreio-Arreio”.
As preocupações não se 
centram somente na falta 
de emprego, mas igual-
mente no apoio ao Crédi-
to Jovem, falta de escolas, 
centro-hospitalares, entre 
outros.
Por outro lado, a governan-
te apontou todas as preo-
cupações da juventude e 
prometeu levá-las em con-

ta  nas reuniões ministe-
riais de forma a encontrar 
os meios para as resolver.
Igualmente disse com-
preender  que as preocupa-
ções dos jovens assentam 
na falta de habitação, em-
prego, educação e saúde, 
mas mostrou-se incapaz 
de apontar uma solução. 
“Após a realização destes 
encontros de auscultação, 
espero que sejam criadas 
políticas para a resolução 

das questões mais canden-
tes da juventude, sendo 
esta a força motriz da so-
ciedade”, sublinhou.
Apesar de reconhecer os 
esforços empreendidos 
pelo governo na resolução 
das dificuldades aponta-
das, considerou necessário 
melhorar os programas 
destinados à juventude, 
para  dessa forma benefi-
ciar  um maior número de 
cidadãos.

VENDEDORES RESSENTEM A FALTA DE MERCADOS

O

índice de 
c r i m i n a -
lidade de 
na tureza 
económica 
aumentou, 
t endo-se 

registado 5.589 no perío-
do de Setembro de 2012 a 
Agosto do ano em curso, 
segundo informação do 
Director Nacional de Ins-
pecção das Actividades 
económicas, Comissário 
António dos Santos, em 

Luanda.
De acordo com o respon-
sável, que falava no acto 
de abertura dos 32 anos de 
existência deste organis-
mo, durante o período fo-
ram registados 2.524 casos 
de especulação, dos quais 
1.200 de produtos diver-
sos, 800 por especulação 
do preço da corrida de táxi 
e 524 de gás butano (“gás 
de cozinha”).
Ainda Segundo o comis-
sário, foram igualmente 

registados 1.460 casos de 
contrafacção discográfi-
cos, 635 de exercício ilegal 
de actividade de medicina 
e farmacêutica, pratica-
do por elementos que se 
intitularam de médicos, 
enfermeiros e farmacêu-
ticos.
Durante o período em 
análise, foram igualmen-
te registados 145 casos de 
apropriação ilegítima de 
bens e valores, 78 fraudes 
financeiras, verificando-

-se uma defraudação do 
erário  público e a particu-
lares em moeda nacional 
(AKZ 7.286.512.204), e em 
moeda estrangeira - USD 
16.000.200,00 (dezasseis 
milhões e duzentos dóla-
res americanos), e mais 
de AKZ 300.000.000 por 
fuga ao fisco.
Foram ainda apreendi-
dos neste período 140.025 
CDs, 39.772 DVDs, 1.525 
VCDs, contrafeitos e mais 
de 19 mil quilogramas de 

medicamentos conside-
rados impróprios para o 
uso humano, avaliados em 
AKZ 90.626.578,00 (No-
venta milhões seiscentos 
e vinte e seis mil e qui-
nhentos e setenta e oito 
kwanzas).
O comissário António dos 
Santos reconhece a exis-
tência do alto índice de 
criminalidade de nature-
za económica e garante o 
combate com vista a redu-
zir estes números.

CRIME ECONÓMICO AUMENTA NA CAPITAL

O
TEXTO DE ANTÓNIO NETO

ENCONTRO DE AUSCULTAÇÃO

TEXTO DE ANTÓNIO NETO

Centenas de vendedores que se dedicam ao comércio informal nas cidades de Luanda, fizeram – se presentes no 
encontro de auscultação aos jovens e, manifestaram a preocupação pela falta de mercados e a criação de feiras 
para comercializarem os seus produtos

POLÍCIA ECONÓMICA



s coisas 
não mu-
daram, 
mesmo 
se nos 
últimos 
tempos 

o governo pretenda ven-
der uma face de hones-
tidade, de transparência, 
mas cada passo que dá 
simula corrigir-se, mas 
na prática, mantem os 
mesmos métodos de as-
sambarcamento do Erário 
publico. Nisso e na jogada 
estão os chineses a quem 
se contraiu uma divida 
astronómica que até duas 
a três gerações vindouras 
irão pagar e caro.
Os chineses se firmam 
cada vez mais, apesar de 
nos últimos tempos pouco 
mediatizados. Com efeito, 
Pequim, desde os anos 80 

e depois de implementar a 
estratégia de desvalorizar 
a sua moeda o Yuan, com 
o Boom económico que vi-
nha registando, e para cha-
mar a si a atenção da sua 
economia montante e pro-
vocar a descentralização e 
desconcentração do now 
– how e do profissionalis-
mo ocidentais, com a emi-
gração de infra-estruturas 
de transformação com-
pletas inclusive com seus 
cientistas, suas fórmulas e 
técnicos_, como dizia, os 
chineses lançaram uma 
forte ofensiva em paralelo 
para ocupação de terras ou 
mesmo territórios em Áfri-
ca, apoiada por cheques 
de somas incalculáveis de 
dinheiros aos ditadores 
africanos e propostas de 
projectos de crescimento 
falseadas que atiçaram os 

dirigentes africanos a pre-
terir os países ocidentais. 
Não nos cansamos de re-
petir isso, o fundamento 
do presente, ou seja, os di-
rigentes africanos fugiram 
à lei e a legalidade, para dar 
de mão beijada grande par-
te do continente negro aos 
chineses. 
Ao provocar a fuga das 
indústrias americanas e 
europeias ou melhor, ao 
desertificar o matagal in-
dustrial ocidental, os chi-
neses com a lição muito 
bem estudada, sabiam que 
teriam o trunfo na mão 
para serem os mestres de 
seu próprio destino e subs-
titutos dos americanos e 
europeus na decisão de 
muita coisa pelo mundo. 
Foi a partir desta estratégia 
que Pequim invadiu a eco-
nomia mundial, valendo-se 
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O REVERSO DA AJUDA CHINESA

A ``Os chineses se 
firmam cada vez 
mais, apesar de 
nos últimos tem-
pos pouco media-
tizados
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O REVERSO DA AJUDA CHINESA

igualmente da sua política 
desumana ao explorar a 
força de trabalho de chine-
ses que faziam ou ainda fa-
zem em muitas empresas 
na China, cerca de 18 horas 
de trabalho duro por dia 
com um salário de miséria 
em condições idênticas às 
dos escravos do passado.
Hoje vastos territórios chi-
neses em África se desen-
volvem secretamente e são 
povoados com o tráfego 
de seres humanos. Tem-
-se visto todos os dias car-
radas de jovens chineses 
que desembarcam oficiosa 
ou clandestinamente nos 
nossos aeroportos e por-
tos, sustentados por redes 
mafiosas que se organizam 
desde os consulados de 
Angola na China. Estes tão 
logo desembarcam, uns 
são usados pelas empresas 

de construção civil, mas a 
maioria embrenha-se nos 
mussekes e estão a se apo-
derar do Mercado Infor-
mal, a Zunga, este pequeno 
retalho que restava para os 
pobres angolanos. É verda-
de o Governo tudo faz para 
varrer das ruas os zunguei-
ros e zungueiras, mas os 
chineses astutos como são 
invadiram os subúrbios.
Wen Jiabao, primeiro-mi-
nistro chinês foi implacá-
vel na implementação des-
te maquiavélico plano de 
despovoar a China, invadir 
subtil e economicamente 
África, mas ganhando uma 
mais valia, encharcar os 
cofres dos bancos chine-
ses, numa luta desleal, com 
a ajuda da contrafacção 
de produtos manufactu-
rados, a desvalorização da 
sua moeda, como disse e 

``Governo tudo faz 
para varrer das 
ruas os zungueiros 
e zungueiras, mas 
os chineses astutos 
como são invadiram 
os subúrbios
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oferecer vida burguesa às 
castas de dirigentes chine-
ses ontem ditos comunis-
tas acérrimos, hoje trans-
formados em oligarcas 
altamente aburguesados e 
monopolistas. Contudo a 
sociedade chinesa evolui 
sem no entanto encontrar 
formulas de escapar a uma 
implosão, não tarda vai 
acontecer. 
Como os capitalistas mor-
rem pelo lucro desmedido, 
populações de patrões e 
pequenos patrões deserta-
ram seus países, enfraque-
ceram suas economias, ti-
raram o poder de compra 
de seus concidadãos, para 
fortalecer consciente ou 
inconscientemente a Chi-
na que agora nos faz ge-
mer. Hoje, sem sombra de 
dúvidas, a China conquis-
tou a hegemonia em qua-
se tudo e faz vida cara ao 
Ocidente, mormente aos 
EUA, apoiada de forma 

macabra pela Rússia de 
Putine, este também alta-
mente contestado no seu 
país, pela forma e maneira 
ditatorial como conduz os 
destinos dos russos, con-
tudo muito mais esclareci-
dos e já não tão dispostos a 
ceder às vontades e mega-
lomania de um só homem.
Para humilhar ainda mais 
os ocidentais, tidos até 
aqui como fortes e pode-
rosos, a China, depois de 
provocar o rombo econó-
mico, criando um índice 
de desemprego do jamais 
visto no mercado de traba-
lho europeu, deu-se a ve-
leidade de comprar parte 
das dívidas de países que 
tombaram em Recessão 
como foi o caso da Grécia, 
Espanha, Portugal. O gran-
de propósito ocultado, foi 
o de destabilizar a aparen-
te tranquilidade e norma-
lidade sociais, provocar 
a revolta dos cidadãos e 

estrangular as sociedades 
ocidentais em todas as 
frentes: primeiro a econó-
mica, e consequentemente 
a social, excitando traba-
lhadores para as greves 
e a sociedade civil para 
violentas manifestações, 
como aconteceu entre 
2009 a 2011. Isto porque 
as reservas financeiras do 
Ocidente já não permitiam 
apoiar as políticas sociais 
de assistência aos mais ne-
cessitados, uma das enor-
mes conquistas do mundo 
livre.
Com a queda da economia, 
como aconteceu neste pe-
ríodo lúgubre, o Ocidente 
perdeu igualmente o po-
der político e deixou de ser 
a força de pressão contra 
as ditaduras africanas que 
usaram da máxima de Mu-
gabe: “O Ocidente onde o 
Sol se põe, ficou caduco, 
agora a África vira-se para 
o mundo novo, onde o Sol 

nasce”.
E como quem comanda 
o mundo é o dinheiro, ou 
uma economia forte, e não 
a simples vontade política, 
por mais angélicos que 
queiramos ser, os chineses 
nestes moldes agiganta-
ram-se também no cam-
po militar atraindo novos 
aliados que por sua vez, e é 
isso o mais importante, se 
fortalecem contra o Oci-
dente. É o caso da Coreia 
do Norte e de outros que 
se espremem contra os 
americanos.
Angola apanhada na ma-
lha de uma Guerra-fria do 
estilo novo, levada a esco-
lher entre o mal maior e o 
mal menor, pensou que ao 
optar pelos chineses teria 
conquistado os amores do 
Demónio em troca dos do 
Diabo. Assim, entrou no 
baralho das cartas, usou 
da desculpa de que es-
tava na agonia, sentiu-se 

abandonada e o único que 
a estendeu a mão a beira 
do precipício, foi a China, 
“a dita mão, nem que seja 
do Diabo”. Por isso, não só 
mais ninguém tinha a se 
intrometer, como graças 
a este generoso gesto dos 
chineses, os angolanos, 
melhor, os dirigentes,  en-
contraram a estabilidade 
depois da guerra. 
Nesta ordem, nenhum ou-
tro país respira em Angola, 
a não ser a China, em tor-
no da qual gravitam todos 
os outros que têm de se 
submeter aos caprichos 
montados.
Mas, qual o preço que os 
angolanos têm a pagar? 
Os benefícios para o povo, 
numa correlação com os 
reais investimentos das 
ajudas supostamente rece-
bidas, são irrisórios. Quem 
mais aproveitou foram as 
pessoas envolvidas nes-
te tráfego de créditos, na 

``China é também 
a primeira consu-
midora de energia 
bruta no mundo, 
como do carvão, 
petróleo, electri-
cidade e ainda de 
cimento, cobre, 
aço
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altura anichadas no fa-
moso GRN (Governo de 
Reconstrução Nacional 
do generalíssimo Kopeli-
pa), mas o preço a pagar 
pelo povo, é inimaginá-
vel e para todo o sem-
pre. Começamos a pagar 
agora bem caro, o barril 
de petróleo por exemplo, 
continua a ser exportado 
para China ao preço de 
33 USD, e é este valor, 
refira-se do preço do bar-
ril diferente dos outros 
que tem de se saldar a 
dívida de bilhões de Dóla-
res que Angola contraiu, 
para além dos terrenos 
que se transformam aos 
poucos em territórios 
ou colónias chinesas, em 
Angola, quando o Barril 
no mercado oficial oscila 
entre os 115 e 130 USD. A 
China que se agigantou 
precisa de muito mais, e 
vai espremer o leite das 
chuchas da nossa mãe 
Angola até verter sangue 
ou pus. 
Enquanto isso, na China 
tudo vai de vento em pou-
pa. Os trabalhos públicos 
aumentaram que é uma 
coisa doida desde há alguns 
anos dando espaço a milha-

res de postos de trabalho. A 
construção de auto-estra-
das, de aeroportos, de por-

tos, de arranha-céus, muito 
mais do que nos EUA. A 
China é também a primei-

ra consumidora de energia 
bruta no mundo, como do 
carvão, petróleo, electrici-

dade e ainda de cimento, 
cobre, aço. Criou a capaci-
dade de destabilizar outros 
países do planeta. Não só os 
países ocidentais, mas tam-
bém países como a índia, o 
Brasil. Importa do Brasil, a 
soja, açúcar, petróleo, mi-
nerais, ferro e madeira. Os 
brasileiros lamentam de se 
verem impostos a efectua-
rem as importações com o 
Yuan chinês desvalorizado.
Entretanto, os EUA estão 
longe de terem digerido 
isso e não tarda iremos 
apreciar uma reviravolta. 
Portanto, mesmo se um dia 
_, cremos não vai tardar, os 
angolanos se libertarem do 
jugo do MPLA/ JES, a Luta 
vai Continuar; estaremos  
confrontados com este 
sufoco de uma divida que 
jamais terá fim, os chineses 
estarão a mandar, a impor 
nas calmas o seu querer. O 
que fazer? Esta questão não 
tem resposta, porquanto o 
segredo do real está fecha-
do a sete chaves por JES e 
os seus que fizeram os con-
tratos, assinaram os proto-
colos. Quem será o aliado 
dos pacatos cidadãos an-
golanos? A ver vamos.
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INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Médico Tradicional  

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

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

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

CONSULTÓRIO MÉDICO

LUÍS FILIPE *

insuficiência 
cardíaca é 
um processo 
fisiopatoló-
gico, no qual 
os ventrícu-
los tornam-

-se incapazes de atender 
às demandas de sangue 
requeridas no metabo-
lismo de diversos órgãos 
internos, principalmente 
durante o esforço físico 
e stress. Pode surgir em 
decorrência de diversos 
tipos de enfermidades 
como cardiopatia reumá-
tica, cardiopatia coronária, 
hipertensão arterial e mio-
cardiopatias.
A insuficiência cardíaca é 
classificada segundo a sua 
duração (aguda ou cróni-
ca), mecanismo desenca-
deador e ventrículo prima-
riamente afectado. 
Geralmente, a insufi-
ciência cardíaca inicia-se 
insidiosamente, porém, 
em alguns casos, ocorre 
abruptamente, como após 
o enfarte agudo do miocár-
dio, sendo por esta razão 
denominada de insuficiên-
cia cardíaca aguda.
Na insuficiência cardíaca, 
um ventrículo quase sem-
pre falha antes do outro. 
Na cardiopatia coroná-
ria e hipertensão arterial, 
a insuficiência cardíaca 
inicia-se normalmente no 
ventrículo esquerdo. Por 
outro lado, na estenose 
mitral reumática, inicia-se 
comumente no ventrículo 
direito. 
Os sintomas da insuficiên-
cia dependem do ventrí-
culo afectado e da dura-
ção. Assim, a insuficiência 
ventricular esquerda é 
caracterizada pela conges-
tão pulmonar e edema, e 
a insuficiência ventricular 

direita pela congestão ve-
nosa sistémica e edema 
periférico.
Segundo a Medicina Tra-
dicional Chinesa (MTC), 
os factores patogénicos 
exógenos podem invadir a 
superfície do corpo, alojar 
no Jing Luo (meridianos) 
e atacar o Xue (Sangue), 
afectando a circulação 
sanguínea e causando a 
disfunção cardíaca.
Na insuficiência cardíaca 
temos a considerar vários 
factores patogénicos:
Deficiência do Qi do 
Xin (coração) e Qi do Pi 
(Baço) devido à fadiga ou 
ansiedade -   O desgaste 
físico excessivo ou ansie-
dade danificam o Coração 
e o Baço, provocando defi-
ciências do Qi do Coração 
e do Baço.
O Qi exerce o papel da 
força propulsora na circu-
lação do Sangue. Portanto, 
a insuficiência do Qi leva à 
deterioração da circulação 
do Sangue e ao surgimen-
to da estagnação do San-
gue.
Deficiências do Yang do 
Pi (Baço) e Yang do Shen 
(Rim) – Quando as defi-
ciências do Qi do Coração 
e Baço permanecerem por 
um longo período de tem-
po, os danos agravar-se-ão, 
provocando o surgimento 
da deficiência do Yang, 
especialmente do Yang do 
Baço e Yang do Rim.
A insuficiência do Yang do 
Baço afecta o transporte e 
transformação de alimen-
tos e líquidos, resultando 
no surgimento de edemas. 
O desequilíbrio hídrico 
pode afectar o Coração, 
causando palpitações. O 
acumulo de líquidos tam-
bém pode atacar os Pul-
mões (Fei), levando ao 

surgimento de sintomas 
como tosse, expectoração, 
respiração encurtada e 
dispneia.
Na insuficiência cardíaca 
temos a considerar 4 sín-
dromes fundamentais. 

Síndrome da deficiência 
do Qi do Xin (Coração) 
– síndrome precoce da 
insuficiência cardíaca 
-  As principais mani-
festações cardíacas  são 
cansaço constante, res-
piração encurtada, sudo-
rese espontânea, palpi-
tações que pioram com 
actividade física, língua 
pálida com marca dos 
dentes nas bordas, sabur-
ra branca e fina, e o pulso 
fraco.  
Neste caso a nossa prin-
cipal preocupação é rea-
bastecer o Qi do Xin. Em 
primeiro lugar é necessá-
rio equilibrar a alimenta-
ção do paciente. A acu-
punctura tem um papel 
extremamente benéfico. 
Nesta síndrome costumo 
prescrever a fórmula Bu 
Zhong Yi Qi Tang.

Síndrome das deficiên-
cias do Qi e Yin – Aqui, 
o paciente queixa-se 
de cansaço, respiração 
encurtada, palpitações, 
língua vermelha sem sa-
burra, desejo de beber, 
sente calor nas palmas 
das mãos e nas solas dos 
pés e o pulso apresenta-
-se fino e rápido. Aqui 
a fórmula de eleição é a 
Sheng Mai San. Preten-
de-se reabastecer o Qi e 
nutrir o Yin. Nesta sín-
drome também, como é 
lógico, costumo prescre-
ver uma dieta específica, 
assim como aconselho o 
paciente a fazer sessões 

de acupunctura. 

Síndrome da Estagna-
ção do Sangue devido 
à deficiência do Qi – 
Neste caso o paciente 
apresenta uma complei-
ção escura, queixa-se de 
palpitações, respiração 
encurtada, cansaço, dor 
em pontada no peito, di-
latação das veias do pes-
coço, massa abdominal 
na parte superior, língua 
e lábios roxos escuros, 
saburra branca fina e o 
pulso é flutuante. Aqui 
temos de reabastecer o 
Qi, promover a circula-
ção do Sangue para re-
mover sua Estagnação. 
Tal como nas outras 
síndromes, também aqui 
o equilíbrio alimentar é 
fundamental. A fórmula 
que costumo prescrever 
com bastante sucesso é 
Bu Yang Huan Wu Tang.

Síndrome da retenção 
de líquidos devido à de-
ficiência do Yang – Aqui 
o doente apresenta palpi-
tações, respiração encur-
tada ou mesmo dispneia, 
tosse com expectoração, 
edema, cansaço, intole-
rância ao frio, membros 
frios, a língua apresenta-
-se pálida e inchada com 
saburra branca e o pulso 
apresenta-se lento e pro-
fundo. Neste quadro te-
mos de aquecer o Yang 
e promover a diurese, 
tonificando-se o Yang do 
Baço e Yang do Rim com 
ervas de propriedades 
quentes. As fórmulas de 
eleição são Gui Zhi Fu Zi 
Tang e Wu Ling San.

*luisfilipe.mtc@gmail.
com

Mestre em Medicina 
Tradicional Chinesa

Life Rising Clinic – Ban-
gkok - Thailand

A



FOLHA8  07 DESETEMBRO DE201338 // CASO  POLÍCIA

INVESTIGADOR ESTÁ A SER PARCIAL 
NA INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA

repór ter 
do F8, 
A n t u n e s 
Z o n g o , 
está a ser 
interroga-
do na Di-

recção Nacional de Inves-
tigação Criminal (DNIC), 
sobre o processo nº 31/13-
02, onde é acusado de in-
júria e difamação à cidadã 
Belinha Quimbuambua, 
médica do Hospital Prin-
cipal Militar em Luanda.
A acusação surgiu em 
resposta a uma matéria 
redigida pelo nosso re-
pórter e publicada no F8, 
na página 41, a 24 de No-
vembro de 2012, intitula-
da “Cidadã ameaça matar 
rival”. Na noticia supra, o 
repórter Antunes Zongo 
cumpriu com as regras da 
ética e deontologia jorna-
lística, pois, colheu a in-
formação segunda a qual, 
“a cidadã Belinha Quim-
buambua teria ameaçado 
matar a rival, após ter 
falhado a primeira ten-
tativa”.  
Nesse sentido, con-
tactou a acusada via 
telemóvel, mas fomos 
atendidos por um jovem 
que se identificou como 
sendo seu filho e alegou 
que a mãe estava indis-
ponível. Presume-se que 
tal orientação terá sido 
dada pela mãe porque 
se “ouviu a voz de uma 
mulher a direccionar o 
jovem neste sentido”, 
explica o nosso repórter. 
Mas face à resposta do 
rapaz, o F8 apelou ao 
mesmo que dissesse à 
mãe para nos contactar. 
Tal não aconteceu. Na 
matéria, demos oportu-
nidade à cidadã Belinha 
Quimbuambua no sen-
tido de nos contactar 
para contar a “sua” ver-
são da história porque, 

se calhar – admitimos 
- tratava-se de uma caba-
la contra a “sua” pessoa. 
Belinha Quimbuambua 
preferiu esconder-se 
mesmo tendo os nossos 
contactos  e optou por 
fazer queixa à DNIC con-
tra o repórter. 
Importa informar que a 
queixa não nos preocu-
pa, porque é normal que 
no uso do seu direito, a 
cidadã Belinha Quim-
buambua faça queixas. O 
que, de facto, nos preo-
cupa é a maneira como 
está a decorrer o proces-
so, instruído pelo Inves-
tigador Caetano Mufu-
ma, do Departamento de 
Crimes Contra Pessoas.

A HISTÓRIA 
DO PROCESSO
O repórter do F8, Antu-
nes Zongo, foi notifica-

do pela primeira vez, no 
passado dia 22 de Abril 
de 2013. Sem saber do que 
se tratava deslocou-se à 
DNIC, onde foi informa-
do da acusação que pesa 
sobre ele. Foi interroga-
do durante mais de duas 
horas e sem mostrar as 
eventuais provas, o ins-
trutor do processo, Cae-
tano Mufuma, explica An-
tunes Zongo,  “acusou-me 
de ter cometido injúria e 
difamação porque segun-
do o mesmo, a agressão e 
as ameaças de morte que 
noticiei não haviam ocor-
rido, e de forma suave 
coagiu-me a revelar quem 
era a minha fonte, mesmo 
sabendo que tal atitude 
viola a Lei de Imprensa 
da República de Angola”. 
O nosso repórter voltou 
a ser interrogado no dia 4 
de Setembro do corrente.

O

REPÓRTER DO F8 INTERROGADO NA DNIC  
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POLÍCIA NACIONAL APROXIMA-SE 
DOS CIDADÃOS

o estrito cumprimen-
to das políticas de 
proximidade, as po-
pulações orientadas 
pelo Comando Geral 
da Polícia Nacional, 
o Comando Provin-

cial de Luanda irá realizar a oito de 
Setembro de 2013, um encontro de 
auscultação com os moradores do 
bairro “Caop B”, no município de 
Viana.
O bairro Caop é um dos locais mais 
perigosos de Viana e o objectivo da 
Polícia de Luanda é reunir todas as 
sensibilidades locais para, juntos, 
montar estratégias de como pôr 
cobro à delinquência que cresce dia 
após dia naquela circunscrição.
Os crimes mais frequentes na zona 
da Caop B, são violações sexuais, 
ofensas corporais e assaltos nas 
ruas e em residências, com recur-
sos a armas de fogo, na maioria das 
vezes do tipo “AKA M”. 
Após as trocas de impressões entre 
os oficias da Polícia e os moradores, 
haverá uma partida de futebol e al-
moço colectivo.

N

NO MUNICÍPIO DE VIANA

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

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

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 932630361

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:

Para espanto do colec-
tivo de escribas do F8, 
o jornalista está agora 
a ser acusado de fur-
to porque, pasme-se, 
a fotografia publica-
da na referida notí-
cia foi supostamente 
roubada da residên-
cia de Belinha Quim-
buambua, de onde, 
alegadamente, terão 
desaparecido vários 
meios, dentre os quais 
a fotografia. Mas o ca-
ricato é a lesada, não 
ter dado queixa em 
nenhuma esquadra 
policial do furto, tão 
pouco nos autos cons-
ta tal, pois apenas no 
último interrogatório 
a parcialidade desca-
rada do investigador 
verteu sobre tal. É de 
credibilizar, cada um 
faça as devidas ila-
ções. 
No final do intenso in-
terrogatório, o jorna-
lista Antunes Zongo 
recebeu da mão do in-
vestigador Mufuma os 
autos para confirmar 
se estavam conforme 
as “suas” alegações 
e assiná-la. O nosso 
Jornalista notou haver 
alguns verbos muscu-
lados e pediu que o 
investigador os alte-
rasse. O instrutor cor-
rigiu alguns e rejeitou 
rectificar outros. 
Portanto, “a atitude 
do doutor Caetano 
Mufuma está a dar-
-me a sensação de que 
ele está a ser parcial 
no processo, não sei 
ainda a troco de quê! 
Espero que a próxima 
vez que for notificado, 
que será em breve se-
gundo as plavras do 
instrutor,  as questões 
sejam claras e sem o 
espírito tendencioso 
que me retiram a li-
berdade. Pois, sendo 
pai e marido, a mi-
nha família precisa 
de mim em liberda-
de para continuar a 
educá-la, sustentá-la 
e a defendê-la das di-
ficuldades contínuas 
da vida”, desabafou o 
jornalista
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TRIBUNAL ABSORVE 
DOMINGOS DA CRUZ 

8 de Agos-
to de 2009, 
o arguido 
p u b l i c o u 
um texto 
de opinião 
intitulado 

“Quando a Guerra É Ne-
cessária e Urgente”. Em 
reacção, o procurador-ad-
junto junto da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC) apre-
sentou queixa contra o 
jornalista, acusando-o de 
ter perturbado a ordem 
pública e de ter incitado o 
povo à guerra.

No seu texto, Domingos 
da Cruz opinou sobre os 
métodos de governo do 
presidente José Eduardo 
dos Santos e do seu parti-
do, o MPLA, que reputou 
de autoritário, corrupto e 
insensível ao sofrimento 
do povo.
Segundo o articulista, “[...] 
com este quadro que nos 
retira a respiração, o povo 
não tem outro caminho se 
não fazer uma guerra jus-
ta, uma guerra urgente e 
necessária, caso contrário 
o país vai evaporar”.
Em função deste e de ou-

tros comentários, a Pro-
curadoria-Geral da Repú-
blica apresentou queixa 
com base na Lei dos Cri-
mes contra a Segurança 
de Estado (Lei n° 7/78).
O advogado de defesa, 
Walter Tondela, lembra 
que esta lei foi revogada 
em 2010. “Na actual lei 
(23/10), o crime de ins-
tigação à desobediência 
colectiva não consta em 
nenhuma redacção”, dis-
se. “Sem um facto que a 
lei tipifica como crime, 
não pode haver acusação, 
porque não há crime sem 

A

O jornalista Domingos da Cruz, afecto ao semanário Folha 8, 
respondeu em julgamento por crime de instigação à desobediência 
colectiva, no dia 06 de Setembro, no Tribunal Provincial de Luanda 
e o processo foi arquivo por insustentabilidade da acusação. 
Segundo Domingos da Cruz, “esta sentença é fruto da pressão da 
sociedade civil jovem em parceria com a mídia independente”. 

lei”, fundamentou o ad-
vogado. Walter Tondela 
reiterou ainda que o seu 
cliente “não deveria ser 
acusado nem julgado por 
uma lei revogada”.
Além disso, o advogado 
notou que o jornalista 
foi constituído arguido 
em Agosto de 2009, mas 
“nunca foi notificado da 
acusação.” Em função das 
irregularidades do pro-
cesso, o advogado reque-
reu a anulação do proces-
so, o que se concretizou 
no arquivamento.
Sobre a Lei n° 7/78, o ad-
vogado Luís Nascimento, 
com larga experiência na 
defesa de causas cívicas, 
considerou que a mes-
ma se “ajustava apenas à 
particularidade do mono-
-partidarismo que Angola 
viveu [1975-1991]. Era uma 
lei desconforme com o 
pluralismo de ideias e o 
estado democrático e de 
direito”. O Artigo 26º da 
referida lei criminalizava 
“todo e qualquer acto, não 
previsto na lei, que ponha 
ou possa pôr em perigo a 

segurança do Estado”.
Apesar da lei ter sido re-
vogada, em Novembro de 
2010 o Tribunal Provincial 
da Lunda-Norte condenou, 
com base naquela legis-
lação, vários activistas do 
Movimento do Protecto-
rado da Lunda-Tchokwé 
para a Defesa da Autono-
mia. Os réus foram acu-
sados de crimes contra a 
segurança de Estado por 
incitação à divisão do país. 
Os membros do movimen-
to, antes designado como 
Comissão do Manifesto 
Jurídico Sociológico do 
Protectorado da Lunda-
-Tchokwé, defendem um 
estatuto especial para a re-
gião leste do país.
Encontram-se actual-
mente a cumprir penas 
de três a quatro anos, os 
professores Domingos 
Henriques, José Muteba e 
António Malembeca. Um 
outro condenado, Sebas-
tião Lumanhe, pela agra-
vante de ter sido diretor 
de escola, cumpre pena 
de seis anos pelo mesmo 
crime.

1 - Doenças hereditárias (Hem-
orroides, tenção)

2 - Doenças genéticas (diabete) 

3-Ejacullação precoce, fraca 
erecção, importância sexual

4 - Estender o pénis, (em compri-
mento e circunferência, e garan-
tia de devolução)

5 - Doenças do aparelho genital 

feminino (infeções menstrua-
ção, irregulares, gravidez (con-
cepção) ...

6 - prblemas espirituais (Mal 
sorte, feitiçaria, proteger os seus 
bens, amarar a sua vida, atrai 
cliente no negocio, trazer de volta 
o amor perdido, dominar os prob-
lemas em caso de divida, deten-
ção (sair da prisão,) perseguição, 
melhorar a vida, protecção contra 
infidelidade no lar...

Pelos poderes dos nossos antepassados e os conhecimentos dos outros civilizações 
vamos resolver os nossos problemas. 

A diferença que nos caracteriza e o conhecimento de varias doenças e as curas.
Venha experimentar e encontrar a força positiva de África e a cura definitiva 

TEMOS: com a garantia de resultado positivo

Os nossos tratamentos chegam até você nas províncias, 
tenham a certeza da cura com mosco.

Contacto 917652224-938285995    

MEDECINA TRADICIONAL DO AFRICA DO LESTE
Dr.ADAMO
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CARTA ABERTA
AO Excelentíssimo Sr.
Eng° Manuel Vicente
Vice-Presidente da Repú-
blica
Luanda 
 
Excelência,

Decidi escrever esta carta 
pra si na esperança que a 
mesma chegue em suas 
mãos, ou melhor, que os 
seus colaboradores di-
rectos não vejam nada de 
ofensivo nela e que não po-
nham impedimento. Muita 
gente escreve pra si a pedir 
que V. Excia possa ajudar 
nesta ou naquela questão 
(inclusive Eu). A ideia de 
escrever o presente con-
teúdo surgiu do nada, num 
pensamento fugaz, destes 
que não têm explicação 
lógica, mas movidos por 
algo. Já tive a tentação de 
apagar esta carta milhões 
de vezes porque não en-
contrava uma razão palpá-
vel de a continuar nem de 
a fazer chegar a si. É como 
se, de tempos em tempos, 
o tempo ao meu redor pa-
rava, não existia nada, e 
sem me dar conta, lá estava 
eu a continuar. 
Sabe, muitas vezes pergun-
to-me o que se pode ofe-
recer a alguém que o seu 
trabalho é resolver os pro-
blemas dos outros. Real-
mente não sei. Talvez um 
livro? Um disco de música? 
Mas os dois objectos são 
muito específicos, uma vez 
que os gostos variam de 
pessoa a pessoa. Com re-
lação ao livro, que tal este 
título: “Como dirigir um 
País onde as pessoas não 
sabem quem são”. Devido 
ao “Sabes quem sou eu?” 
que anda na boca de todo 
mundo, acho que seria 
uma boa opção. Quanto ao 
disco, que tal o “kuduro su-
perstar”, aquele que como 
um espelho sobe a nossa 
frente para podermos ver 
quem realmente somos. 
Temo que nenhum deles 
“ainda” exista no mercado.
 
Excelência, 
 
Outros ficam apenas pela 
intenção, mas eu decidi es-
crever o meu pensamento 

e enviar para si. Não são 
conselhos nem sabedoria. 
Somente palavras esco-
lhidas ao acaso. Desta vez 
não venho pedir absolu-
tamente nada, somente 
quero compartilhar estas 
ideias “mesquinhas” com 
V.Excia. Estou ciente das 
altas responsabilidades 
que recaem sobre os seus 
ombros e dos grandes de-
safios que tem pela frente. 
Um dos maiores, o de se 
certificar, até quando esta 
indefinição se será ou não o 
futuro Presidente se o vão 
mesmo aceitar no interior 
do Partido e se realmente 
será submetido ao crivo 
das urnas no sufrágio uni-
versal. Se calhar nem tem-
po tem pra tomar um café! 
Feliz ou infelizmente, a 
História reservou-lhe este 
lugar, na maior parte das 
vezes ingrato. Não é obra 
da casualidade. V.Excia 
tem um encontro com 
Deus na condução dos des-
tinos deste povo. Temos 
grandes esperanças em si. 
Não será fácil, mas tenha 
a coragem de humilhar-se 
diante de Deus e pedir a 
Sua sabedoria.
Desculpa-me a ousadia em 
escrever esta carta e de-
nominar as minhas ideias 
(na próxima página) como 
“Recado para Manuel Vi-
cente”, mas crea-me que 
não tive outra ideia.
 
Muito obrigado pela sua 
amável paciência e que 
Deus abençoe a sua Gover-
nação presente e futura!
 
....... porque andamos por 
fé, e não por vista………                                                                  
Cor 5:7
Eis o teor da missiva que 
lhe endereço, fazendo vo-
tos que não tenha sido este 
um exercício vão: 
Recado para o Sr. MA-
NUEL VICENTE
Dizia alguém, menos ou 
mais avisado do que todos 
nós: “Temos esperança 
que Manuel Vicente pode-
rá  dar um bom Presidente 
da República, apesar que 
na política “1+1 não é igual 
a 2”. Entretanto, os tempos 
são novos, e o vendaval do 
após guerra, período no 

qual parecia ser tudo per-
mitido, faz parte do pas-
sado. De facto os tempos 
são novos, o povo cresceu 
muito e com ele as suas 
exigências. O conceito 
da Democracia já está na 
mente de maior parte da 
população. Porém, acredi-
tamos que Manuel Vicente 
tem ideias novas baseadas 
na sua experiência de “bu-
sinessman”. Isto não deixa 
contudo de fora a razão de 
aqui fundamentar o meu 
recado em jeito de crítica. 
Senhor Vice-presidente! 
Internacionalmente o país 
cresceu muito, mas in-
ternamente as coisas não 
são bem assim, viraram 
ao avesso. Por isso, terá 
que prestar mais atenção 
internamente na solução 
dos problemas pontuais. 
Como possível entre vias e 
travessas, um pais que esta 
a crescer e sua sociedade a 
se desenvolver, um litro de 
leite está muito mais caro 
do que um maço de cigar-
ros?
Senhor Vice-presidente. 
Tenha metas mesuráveis 
e palpáveis com relação 
aos assuntos internos. Seja 
um Vice-presidente pre-
sente; não tenha medo de 
falar ao povo o que pensa. 
Não calce os sapatos dos 
outros (podem apertar 
ou ficar largos; ademais, o 
feitio pode não ser do seu 
agrado). Preste atenção aos 
“problemas palacianos” de 
formas a saber dar-lhes a 
volta por cima e não afec-
tar seu exercício. Recorde 
que nada é tão pequeno 
que não possa crescer; tão 
bom que não possa ser me-
lhorado; tão obvio que não 
seja ilusão. Estará numa 
posição de um autêntico 

“bombeiro”, mas recorde 
que por vezes faltar-lhe-á 
água para tal. Nesta em-
brulhada toda, não crie 
nem procure fantasmas. 
Os problemas assim como 
suas consequências são in-
transmissíveis.
Saiba também que, famí-
lias/indivíduos por vezes 
têm que ser acomodados, 
mas não dependa deles por 
nada. Ao invés do que é 
costume, promova a “com-
petência” em detrimento 
do “partidarismo”, até aqui 
logotipo da actual governa-
ção. Seja portanto Patriota 
(amante da Pátria) ao invés 
de Nacionalista (amante 
do Partido/Governo). Re-
corde que as causas que 
fazem com que as pessoas 
façam o que fazem são 
completamente diferentes, 
apesar que os objectivos 
aparentemente possam ser 
convergentes. Seja “pai” 
para os angolanos e não 
“padrasto” para a grande 
maioria. 
Naquilo que responde 
pela Reconstrução, faça da 
Educação Primária o seu 
trunfo e verá que deixará 
um legado infinito para a 
posteridade. Para ensinar 
não há limites na idade, 
mas sim na capacidade 
intelectual. Quero dizer, 
queremos dizer: não po-
nha limites (com a idade) 
na admissão de professo-
res, principalmente para 
o ensino primário. O País 
necessita de professores 
experientes. Encontrará 
onde “cortar” gastos para 
suprir este item. Evite por 
todos os meios possíveis 
a bajulação e o culto à sua 
personalidade. Não seja re-
fém de ninguém.
- Problemas pontuais re-
querem soluções pontuais. 
Não extrapole soluções an-
tigas que geralmente não 
funcionam. A sua pouca 
relação com o passado de 
guerra poderá ser usada 
como uma vantagem na 
relação com os seus “par-
ceiros”, uma vez que está 
livre de acordos assumi-
dos, apesar de ocupar um 
posto cujas responsabi-
lidades implica o Estado, 
seja em que circunstâncias 

forem. O País necessita ou-
tro rumo e se realmente se 
ater naquilo que exponho 
como opiniões, tem tudo 
para dar este novo rumo 
ao País. Pratique a oratória, 
fundamentada no seu eu. 
As pessoas vão olhar pra 
si em busca de inspiração, 
e ela estará nas suas pala-
vras. Nunca perca a noção 
do tempo. As suas acções 
serão o seu legado em 
como gostaria fosse recor-
dado. Não odeie o pobre, 
mas sim a pobreza. Se ou-
trem estiver a escrever os 
seus discursos, não aceite 
como facto tudo o que lhe 
for dado a ler. Mantenha 
seu pensamento indepen-
dente e nunca se esque-
ça de “conversar” com as 
pessoas. Quando ler/ouvir 
alguma informação nega-
tiva acerca do nosso País, 
não assuma uma atitude 
defensiva nem apoie quem 
assim agir, mas sim trate 
de buscar a verdade do que 
se está a dizer, ao invés de 
reprimir quem porventura 
estiver a dizer. Aprenda a 
aprender com os erros; não 
há mal nenhum nisto. Exija 
o mesmo dos seus subordi-
nados. Faça da capacidade 
de “Criar empregos” o seu 
slogan de governação e 
verá que a maior parte dos 
problemas sociais (juven-
tude e não só) serão resol-
vidos, na medida em que 
estão ligados a isto. 
E mais, não caia na ten-
tação de inaugurar obras 
por acabar, independente-
mente da razão. Cuidado 
para não cair no ridícu-
lo. Faça alarido dos seus 
ganhos, nunca dos seus 
planos. Factos são factos. 
Cuidado com os “Engra-
xadores” e os “Sim, senhor 
Presidente”; poderão ser 
muito mais escorregadios 
que uma casca de banana. 
Tenha um plano para dimi-
nuir os gastos “excessivos” 
do Executivo (governo/de-
putados/embaixadas)
Como último Recado: - 
Leia “Maquiavel” mas te-
nha a BÍBLIA como seu 
livro de cabeceira.
 
Cordialmente, 
Militante
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HILDEBRANDO DE MELO APRESENTA 
CONCEITO MOLDÁVEL EM LUANDA 

ildebrando 
de Melo 
é um dos 
artistas da 
nova ge-
ração das 
artes plás-

ticas angolanas. Ao lon-
go dos últimos anos tem 
exposto o seu trabalho 
pictórico no Instituto Ca-
mões e ao longo de vários 
países da Europa onde já 
fez residência artística 
com correligionários da 
sua linha teórica. 
Nas entrelinhas, a obra 
do autor retrata o quo-
tidiano de uma forma 

taciturna com um olhar 
crítico do mundo circun-
dante. A sua visão cós-
mica sobre o mundo foi 
visível na sua última ex-
posição intitulada “Can-
dongueiro” que traçava 
uma miscelânea entre o 
moderno, o tradicional e 
as mudanças culturais do 
povo de Angola. 
Segundo o artista a arte 
“é a forma mais simples 
de transmitir o que sen-
te” e que através dela 
agradece a Deus”. Por 
intermédio das artes 
plásticas, afirmou, consi-
go respirar, estar vivo e 

descobrir por que é que 
as coisas existem”. 
Durante uma entrevista 
sobre o seu estilo de arte, 
Hildebrando de Melo, 
afirmou que “durante os 
últimos doze anos tem 
vindo a desenvolver um 
trabalho que exige muita 
prática, aliado a factos. 
Tive oportunidade de es-
tudar todos os movimen-
tos, tendências, estilos de 
pintura e claro que expe-

rienciei alguns que mais 
me interessaram, como o 
Impressionismo, Cubis-
mo e Expressionismo 
abstracto. Fiz o mesmo 
trajecto que muitos artis-
tas fizeram, para conse-
guir ter um estilo ímpar. 
Daí que não se pode dizer 
que tenho uma tendência 
ou estilo artístico defini-
do, porque a minha pintu-
ra teve muita mutação até 
chegar ao intimismo em 

ARTES PLÁSTICAS 

O artista plástico angolano, Hildebrando 
de Melo, apresentou dia 6 de Setembro a 
sua nova exposição de pintura, intitulada 
“Deus” patente no Salão Internacional de 
Exposição (Siexpo) do Museu de História 
Natural, Luanda

que se encontra. Agora é 
uma coisa só minha, sim-
ples, mas de um minima-
lismo complexo. Quem 
conhece a minha pintura 
e tem acompanhado o 
meu trajecto, sabe que 
devo ser o artista que 
mais muda de estilo de 
pintura, mudando a cada 
série de trabalho. Estou 
a praticar e experienciar. 
Talvez como aconteceu 
a Pablo Picasso ou a Paul 
Cézanne nem venha a ver 
a glória da minha arte. 
Fica talvez para a posteri-
dade,” destacou. 
Hildebrando de Melo nas-
ceu em 7 de Abril de 1970, 
no Bailundo, de onde saiu 
com 5 anos para o Lobito. 
Pouco tempo depois foi 
para Portugal. A infância 
foi vivida naquele país, 
Espanha, Holanda e In-
glaterra. 
Em 1999 regressou ao 
país. Heldibrando de 
Melo é autor de seis ex-
posições individuais e 
participou em mostras 
colectivas em Angola, 
Portugal e Estados Uni-
dos. Em 2004 venceu o 
Prémio Ensarte na cate-
goria “Juventude”.

H
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NOVO LIVRO DE PEPETELA 
É PUBLICADO A 10 DE SETEMBRO

obre o livro 
do angola-
no Pepete-
la, a editora 
afirma que 
a narrativa 
decorre na 

Luanda contemporânea, e 
tem como protagonistas 
Heitor, Mariza e Lucrécio. 
“Heitor” é “um escritor 
em início de carreira, o tí-
mido”, Marisa é a “respon-
sável por um programa de 
rádio de grande audiên-
cia, que a todos encanta 
e seduz”, e o seu marido, 
Lucrécio, “uma mente bri-
lhante aprisionada numa 
cadeira de rodas”, lê-se no 
comunicado da editora, as 
Publicações D. Quixote.
“O tímido e as mulheres” 
sucede a “A Sul. O Som-
breiro”, romance de pe-
petela editado em 2011. 
Pepetela é o pseudónimo 
literário de Artur Carlos 
Maurício Pestana dos San-
tos, nascido em Benguela, 
no sul de Angola, há 71 
anos. Em Setembro tam-
bém, pelas Publicações D. 
Quixote, sairá, no dia 17, 
em dois volumes, todos os 
contos de António Tabuc-
chi, autor falecido no ano 
passado, em Lisboa.
“No âmbito do plano de 
publicações da obra de 
António Tabucchi, foi reu-
nida, em dois volumes, a 
totalidade dos contos do 
autor. O primeiro junta 
dois dos seus títulos mais 
emblemáticos, ‘O Jogo 
do Reverso’ e ‘Pequenos 
Equívocos sem Importân-
cia’”, disse à Lusa fonte 
da editora. Antonio Ta-
bucchi, nascido em Vesc-
chiano, próximo de Pisa, 
está traduzido em mais 
de quarenta países e foi 
distinguido, entre outros, 
com os prémios Médicis 
para Literatura Estrangei-
ra e Campiello. 

Em 2004, o autor de “Mu-
lher de Porto Pim” e “Afir-
ma Pereira” passou a ter 
também nacionalidade 
portuguesa. Ainda em Se-
tembro, as Publicações 
D. Quixote projetam edi-
tar o novo livro de David 
Machado, “Índice Médio 
de Felicidade”. O autor de 
35 anos venceu, em 2005, 
o Prémio Branquinho da 
Fonseca, da Fundação 
Gulbenkian.
No próximo mês, a edito-
ra do Grupo LeYa irá edi-
tar uma antologia da poeta 
Natália Correia, falecida 
em 1993, e a terceira edi-
ção de “Coimbra Nunca 
Vista”, de Manuel Alegre. 
A antologia de Natália 
Correia, esclarece a edito-
ra, tem “como base a edi-
ção mais recente da ‘Poe-
sia Completa de Natália 
Correia’, editada pela Dom 
Quixote, em 1999”.
Esta antologia é organi-
zada, selecionada e prefa-
ciada pelo poeta Fernando 
Pinto do Amaral, e “desti-
na-se sobretudo à divulga-
ção do essencial da obra 
poética” da escritora.

Nascida nos Açores, na 
Fajã de Baixo, na ilha de 
S. Miguel, Natália Correia 
escreveu poesia, teatro, 
romance, novela e vários 
ensaios sobre História da 
Literatura Portuguesa.
Natália Correia foi tam-
bém eleita deputada, pri-
meiro nas listas do PPD, 
tendo passado a indepen-
dente, e depois a parla-
mentar do PRD.
Tomou várias posições 
públicas, nomeadamente 
em defesa da interrupção 
voluntária da gravidez e 
contra o atual acordo or-
tográfico.
Sobre a antologia, que sai-
rá no dia 10 de setembro, 
explica a D. Quixote que 
“o critério posto em jogo 
para selecionar os poemas 
pretendeu obedecer a um 
equilíbrio, naturalmente 
sempre instável, entre o 
gosto pessoal do organiza-
dor e a representatividade 
dos diversos períodos da 
escrita da autora”.
A terceira edição de 
“Coimbra Nunca Vista” 
conta com um prefácio 
de Abílio Hernandez Car-

doso que, sobre a obra, 
atesta: “Mais que cidade, 
a Coimbra de Manuel Ale-
gre é o poema que ganha 
corpo neste lado da me-
mória. Onde tudo se re-
gista: os lugares, o som de 
uma guitarra imprevisível, 
os corpos que se despem 
devagar, a luz indizível da 
manhã, e até o olho vigi-
lante, sempre à coca, sem-
pre pronto a proibir tudo, 
sobretudo o amor”.
As Publicações D. Quixo-
te anunciaram também 
a edição de “A Infância 
de Jesus”, do escritor sul-
-africano J.M. Coetzee, de 
73 anos, distinguido em 
2003 com o Prémio Nobel 
de Literatura.

O novo romance de Pepetela, “O Tímido e as Mulheres”, é publicado a 10 de setembro, anunciou a editora, que 
projeta lançar igualmente uma antologia de Natália Correia e a integral dos contos de António Tabucchi. 

“O TÍMIDO E AS MULHERES”

S
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m 1919, in-
gressou na 
Universidade 
de Stanford, 
onde assis-
tiu a aulas 
de vários 

cursos, entre eles Inglês e 
Literatura, até abandonar a 
universidade, em 1925, antes 
da obtenção de um diploma. 
Resolveu, então, lançar-se 
em uma carreira de escritor 
free-lance em Nova York. 
Neste período inicial da sua 
carreira, trabalhou em uma 
série de bicos, como zelador 
de uma propriedade no lago 
Tahoe, técnico de laborató-
rio, pedreiro na construção 
de Madison Square Garden 
e repórter diário de um 
periódico nova-iorquino. 
Durante a estada em Nova 
York, escreveu seu primei-
ro romance, Cup of gold 
(publ¬i¬cado no Brasil 
como Tempos passados), 
de 1929.
Retornou à Califórnia no fi-
nal da década de 1930, con-
tinuando sempre a escrever. 
Casou-se com Carol Hen-
ning, mudou-se para a cida-
de de Pacific Grove, na área 
de Monterey, onde a família 
Steinbeck possuía uma pro-

priedade, depois para Los 
Angeles e novamente para a 
área de Monterey. No início 
da conturbada década de 30, 
publicou ainda dois traba-
lhos de ficção passados na 
Califórnia, The pastures of 
heaven (Pastagens do céu), 
de 1932, e To a god unknown 
(Ao deus desconhecido), de 
1933, além de trabalhar nos 
contos mais tarde recolhi-
dos no volume The long 
valley (O vale sem fim), de 
1938. Seus três primeiros 
romances foram publicados 
por três editores diferentes, 
e não se beneficiaram nem 
um pouco da depressão 
econômica disparada nos 
Estados Unidos pelo crash 
da Bolsa de Nova York, que 
aconteceu apenas dois me-
ses depois da publicação de 
Cup of gold. Os três editores 
faliram e Steinbeck viu-se 
sem editor.
O sucesso e a segurança fi-
nanceira vieram apenas em 
1935, com a publicação do 
romance Tortilla Flat (Boê-
mios errantes), publicado 
pela firma Covici-Friede. As 
histórias bem-humo¬radas 
sobre a vida de paisanos 
(descendentes de espa-
nhóis misturados, muitas 

vezes, com mexicanos, ín-
dios e caucasianos) que vi-
viam na chamada Planície 
Tortilla de Monterey, pró-
ximo à fronteira mexicana, 
mostraram-se um alento 
para os americanos opri-
midos pela crise. Durante 
a depressão, litera¬tura e 
cinema serviam de escape 
para muitos. Escape da po-
breza, da preocupação so-
bre como pagar o aluguel, 
da procura de emprego ou 
mesmo da preocupação so-
bre onde conseguir dinhei-
ro para pagar a conta do 
armazém. 
Experimentador incansá-
vel, Steinbeck mudou os 
rumos da sua literatura 
várias vezes. Entretanto, já 
nessas suas primeiras obras 
via-se o fio condutor que 
permearia toda a sua litera-
tura: observação social, de 
cunho realista, das camadas 
de trabalhadores de classe 
baixa, às vezes miseráveis, 
mantidos no limbo do sis-
tema econômico. Mas, se 
a preocupação literária de 
Steinbeck voltava-se espe-
cificamente para grupos de 
trabalhadores de algumas 
regiões norte-americanas, 
faz-se necessário dizer que 

seus personagens recebiam 
tratamento tal que, mais do 
que as agruras de um tipo 
de homem localizado espe-
cificamente no tempo e no 
espaço, Steinbeck fazia tais 
personagens exemplares 
dos mais universais sen-
timentos humanos: a luta 
pela dignidade humana, a 
dificuldade das relações de 
afeto frente à crueldade do 
mundo e da vida, e a soli-
dão, na sua acepção mais 
ampla e passível de ser 
compartilhada por todos os 
homens. 
Ainda na década de 30, sen-
do Steinbeck já um autor 
famoso, seguiram-se outros 
livros, que confirmaram a 
promessa literária (assim 
foi ele enca¬rado quando 
da publicação de Tortilla 
Flat): In dubious battle (Luta 
incerta), publicado em 1936, 
sobre colhedores de frutas 
na Califórnia, Of mice and 
men, publicado em 1937, e 
aquele que é considerado 
seu melhor romance, The 
grapes of wrath (As vinhas 
da ira), de 1939, sobre agri-
cultores do estado ame-
ricano de Oklahoma que, 
por não conseguirem so-
breviver da terra, mudam-
-se para a Califórnia, onde 
passam a trabalhar sazonal-
mente em fazendas alheias. 
O romance foi premiado 
com o importante Prêmio 
Pulitzer de Literatura. 
Na década de 1940, Stein-
beck, como tantos outros 
autores americanos de su-
cesso, fez uma incursão por 
Hollywood, com o roteiro 
The forgotten village (1941). 
Publicou, ainda, Sea of Cor-
tez (1941), Bombs away 
(1942), sobre a guerra, a con-
troversa peça The moon is 
down (1942), os romances 
Cannery row (A rua das 
ilusões perdidas), de 1945, 
The wayward bus (1947) 
e The pearl (A pérola), de 
1947, o relato de viagem A 
russian journal (Um diário 
russo), de 1948, e mais uma 
peça, Burning bright (1950). 
No início da década de 50, 
Steinbeck apresentou ao 
público o monumental ro-
mance East of Eden (1952) 
– traduzido no Brasil como 

Vidas amargas –, uma saga 
sobre uma família do Vale 
de Salinas com toques auto-
biográficos.
As últimas décadas da 
sua vida foram passadas 
em Nova York e Sag Har-
bour com a sua terceira 
esposa, com quem viajou 
muito. Outros livros seus 
são: Sweet thursday (1954), 
The short reign of Pippin 
IV: a fabrication (O breve 
reinado de Pepino IV), de 
1957, Once there was a war 
(1958), The winter of our 
discontent (O inverno da 
nossa desesperança), de 
1961,e Travels with Char-
ley in search of America 
(Viajando com Charley), 
de 1962 – este último sobre 
uma viagem que Steinbeck 
fez pelos Estados Unidos –, 
America and americans (A 
América e os americanos), 
de 1966, e os póstumos 
Journal of a novel: The East 
of Eden letters (1969), Viva 
Zapata! (1975), The acts of 
King Arthur and his noble 
knights (1976) e Working 
days: the journals of The 
grapes of wrath (1989). Ele 
recebeu o prêmio Nobel 
de Literatura em 1962, com 
a seguinte declaração da 
Academia de Letras sueca: 
“[Steinbeck] não era talha-
do para fazer meramente 
entretenimento. Ao con-
trário, os as¬suntos por 
ele escolhidos são sérios 
e denunciativos, como as 
experiências amargas nas 
plantações de frutas e algo-
dão da Califórnia.”
Vários dos seus livros fo-
ram levados às telas de ci-
nema, como As vinhas da 
Ira, em produção de 1940, 
de John Houston, e Ratos 
e homens, filmado em 1939 
por Lewis Milestone e em 
1992 por Gary Sinise. 
A preocução social de 
Steinbeck ia além da 
es¬co¬lha dos assuntos de 
suas ficções: ele registrou 
literariamente, nos diálo-
gos dos seus personagens, 
também a peculiariedade 
da linguagem dos diversos 
grupos de trabalhadores 
por ele retratados. Faleceu 
no dia 20 de dezembro de 
1968 em Nova York.

E

UM NOBEL POUCO PROPAGADO: JOHN STEINBECK
Nasceu no estado 
da Califórnia, nos 
Estados Unidos, 
em 1902. De uma 
família de classe 
baixa, embora não 
pobre, Steinbeck 
presenciava a vida 
dos trabalhadores 
da cidade de Salinas 
e do fértil Vale de 
Salinas, centros 
agrícolas a cerca 
de 20 quilômetros 
do oceano Pacífico 
(tanto o vale quanto 
a costa marítima 
californiana seriam 
pano de fundo de 
grande parte da sua 
ficção).
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A PGR SENTE-SE OFENDIDA!... POR TÃO POUCO!?

A 
insustentável ligeireza dos procedimentos do actual regime Jesiano que nos “in(go)verna” passou 
de novo ao ataque da nossa inteligência, ao intervir musculadamente num aviso parecido com uma 
ameaça, quando a Procuradoria-Geral da República (PGR) veio a terreiro clamar que não admitia 
intromissões e, muito menos, que fosse exercida pressão, fosse ela qual fosse, na área do seu (des)
desempenho, exactamente  como se fosse possível fazer  pressão sobre não fazer nada! De que modo 

então, pressão para fazer mais nada ou para fazer menos nada, fazer mais depressa ou mais devagar nada?
Esta pujante reacção  da cúpula da (in)justiça angolana ocorreu depois de alguns jornalistas terem solicitado a 
PGR a responder a uma série de perguntas sobre os atrasos do “Processo do Estado Angolano” contra a IURD. 
A senhora procuradora, Dr.ª Rosa Lacerda limitou-se a dizer  que «tem que solicitar por escrito e aguardar 
despacho». Na esteira deste questionamento, relegado para o campo do autismo de Estado, eis que o Semanário 
Angolense publica a matéria, exigindo aos servidores pagos pela gente, quer dizer, aos magistrados públicos, 
que expliquem as razões de tais atrasos. Como perguntar nunca ofendeu ninguém os nossos confrades ficaram à 
espera de resposta. E ela veio, mas à moda do “ÉME”,  uma espécie de arroto de bosta de pescada. Os ofendidos 
masgistrados, enfim, responderam, mas sem responder, afirmando indignados, que foram difamados e «esperam 
retratação» por «falta de respeito». Ah ah ah!... Isto só mesmo nesta muito nossa “democradura” jovem e em 
plena evolução! Quem tem razão é o maninho Domingos da Cruz (pela 5ª vez convocado para julgamento no dia 6 de Setembro), «Quando 
me perguntam o que se está a passar aqui em Angola com a justiça, não digo quase nada porque  tenho vergonha de responder. Não me quero 
sujar, nem a mim nem ao meu país»..       

QUANDO A PGR OFENDE O POVO DE ANGOLA

A
pós termos lido este entremez veiculado pela PGR e pela imprensa sabatina, revelador da exígua capaci-
dade de pensar de alguns órgãos de soberania do Estado angolano, por, sistematicamente, recorrerem 
a pontos de partida, preconceitos e pressupostos susceptíveis de dar origem a toda e qualquer multi-
facetada, colorida e, por vezes, hilariante espécie de mentecaptos, obrigados somos a inferir que a PGR 
considera a atitude do SA como sendo  manifesto desrespeito que é devido à veneranda instituição e aos 

magistrados do Ministério Público, condutores da investigação e instrução do referido processo, o qual, diga-se de 
passagem, em vez de punir a IURD, a presenteou com alguns preciosos benefícios. 
A PGR e os magistrados do Ministério Público, por se sentirem lesados na sua imagem e bom nome com a divulgação 
de informações consideradas falaciosas, ofensivas à honra e ao respeito a si devidos, não abrem mão do seu (i)legítimo 
direito de não fazer inquérito nenhum, ou seja, nada, limitando-se eles a preparar nas calmas uma decisão que por 
ora se encontra no banho-maria do Futungo ou do Kremli, tanto faz. Não admitem pressão alguma? Claro que não! Se 
aceitassem quase todos os dignitários alvos de queixas por peculato, cabritismo, enriquecimento ilícito e ed cetera e 
tal, iriam parar à choça! Nem é bom pensar niss ficaríamos sem governo! Calma!…Estamos numa democracia jovem 

e em plena evolução, mas malembe, malembe, para lá chegar ainda temos muito tempo até ao fim do século o que fez reagir um analista da 
nossa praça com muito a-propósito: «Quem deve respeito a quem? A PGR ao Povo que lhe paga os salários, ou o Provo, que é o principal pilar 
do Estado de cuja legalidade é suposto a PGR ser o garante? ESSA GENTE NÃO TEM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO!? Ou é arrogância 
crónica???». E nesta última tirada estamos a vender o peixe ao preço a que o comprámos.  

JUSTA INJUSTIFICAÇÃO DA GOVERNADORA DA LUNDA-SUL 

P
ublicidade massiva, discursos laudativos reiterados e aplaudidos por gente perpetu-
amente mal informada, demonstrações sábias de engenheiros da ciência estatística 
a vir a público para apresentar provas ditas cabais do formidável esforço do in(go)
verno JES para angariar progressos espantosos que permitiram melhorar de modo 
gigantesco as condições de acesso ao ensino das crianças angolanas, não podem es-

conder a quase criminosa vaidade do chefe, quando este decide mandar mostrar que faz escolas 
para ensinar, quando o faz apenas para mostrar, pois sabe que não há professores e por mais 
que se construam salas de aula, aulas em termos, para realmente ensinar,  nestes termos nunca 
poderá haver. Muitas vezes foi demonstrado o que acabámos de inferir e recentemente, mais 
uma vez, ficou demonstrado que existem lacunas nas políticas Sociais e de Educação do Execu-
tivo. A Governadora da Luanda-Sul, Sra. Cândida Narciso, teve recentemente a coragem de as 
denunciar. Eis o que retiramos da sua confissão: «Há escolas do Estado com três classes na mesa 
sala e ela justifica-se dizendo que não é um fenómeno novo na história, mas veja as condições...
Não é admissível que em pleno século XXI, num país em franco crescimento económico, veri-
ficar-se que há escolas onde três classes encontram-se a estudar na mesma sala de aulas. …Meio 
quilómetros para chegar à escola, três classes na mesa sala, dois quadros para três classes? Um 
professor para três turmas, estudantes na reforma educativa sem material, e ainda dizem que 
existem mais de 6 mil crianças fora do sistema de ensino! Esse cenário todo só da para concluir 
com uma pergunta: Que tipo de estudantes, que qualidade de quadros queremos que o país 
tenha no futuro?» Boa pergunta.As vítimas serão os nossos filhos e netos!   
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O ÚLTIMO JOGO DO TÉCNICO FERRÍN

PALANCAS NEGRAS

p a r t i d a 
entre a Se-
lecção Na-
cional de 
Futebol de 
Honra “Pa-
lancas Ne-

gras” e da Libéria, para a 
última jornada da primei-
ra fase das eliminatórias 
de apuramento à Copa 
do Mundo “FIFA-BRA-
SIL-2014, poderá marcar 
a despedida de Gustavo 
Ferrín, enquanto treina-
dor do Conjunto Angola-
no, catorze meses depois 
de assumir o comando 
técnico, a “convite” da 
FAF, organismo reitor do 
“desporto-rei” na Pátria 
do Rei Ngola.
Gustavo Ferrín, técnico 
de nacionalidade uru-
guaia, substituiu Romeu 
Filemon que na altura era 
treinador interino, após 
a renúncia do treinador 
Zeca Amaral, sucessor 
de Lito Vidigal, vice-cam-
peão da segunda edição 
do Campeonato Africa-
no das Nações destinado 

para os jogadores domés-
tico “CHAN-Orange-Su-
dão-2011”.
O técnico uruguaio 
chegou a Angola com 
o intuito de resgatar a 

“prestígio” dos Palancas 
Negras, conseguido pela 
qualificação à fase final da 
Copa do Mundo “FIFA-
-ALEMANHA-2006” e o 
excelente desempenho 

no Campeonato Africano 
das Nações “CAN-MTN-
-Ghana-2008”, no qual 
chegou aos quartos-de-
-final; posicionamento 
também obtido por Ma-

nuel José, timoneiro tuga, 
aquando do CAN-Oran-
ge-Angola-2010.
Depois do português Ma-
nuel José (2010), o futebol 
nacional decaiu, Justino 
Fernandes, na altura presi-
dente da Federação Ango-
lana de Futebol (FAF), foi 
considerado responsável e 
teve de renunciar ao cargo, 
face à pressão dos agentes 
ligados ao desporto, prin-
cipalmente do “desporto-
-rei”. Os louros do passado 
foram esquecidos num 
“abrir e fechar de olhos”, 
como se diz na gíria. Já 
ninguém queria saber dos 
bons projectos.
Os iluminados do fute-
bol angolanos apostaram 
no técnico uruguaio, mas 
infelizmente resultou em 
fracasso. Com o treinador 
oriundo da América do 
Sul, a Selecção Nacional 
de Futebol de Honra “Pa-
lancas Negras”  obteve 
os piores resultados de 
sempre, nem sequer con-
seguiu marcar um golo 
numa fase final do CAN.  

A

Ser presidente da Fede-
ração Angolana de Fute-
bol (FAF) terá sido a pior 
escolha do general Pedro 
Neto, antigo chefe-do-es-
tado-maior da Força Aérea 
Nacional, com experiência 
no dirigismo desportivo 
porque já fora respon-
sável máximo do Grupo 
Desportivo Militar “1ºde 
Agosto”, um dos maiores 
clubes, senão o maior.
Antes de ocupar a presi-
dência da FAF, Pedro Neto 
desempenhava as funções 
de embaixador de Angola 
na República da Zâmbia, 
mas abdicou da diploma-
cia quando tomou conhe-
cimento da “conspiração” 

que derrubou Justino Fer-
nandes do cadeirão máxi-
mo do organismo regente 
do “desporto-rei” no País. 
O antigo homem forte 
da Força Aérea Nacional 
anunciou publicamente a 
candidatura, prometendo 
grandes melhorias.
Pedro Neto apareceu 
como o grande salvador do 
“desporto-rei” na Pátria de 
Ngola Kilwanji Kya Samba 
(Angola), talvez nunca terá 
imaginado quão difícil seria 
gerir a Federação Angolana 
de Futebol (FAF). O desem-
penho dele é pior, se com-
parado com do antecessor 
(Justino Fernandes) que 
apostara em treinadores 

nacionais (Oliveira Gonçal-
ves e Lito Vidigal, depois da 
saída de Manuel José e da 
fuga de Hervé Renard).
Nem tudo que brilha é 
ouro, diz o adágio popu-
lar, mas Pedro Neto terá 
ignorado o respectivo afo-
rismo e apostou num téc-
nico uruguaio, talvez seja 
por ser sul-americano. O 
presidente da FAF enga-
nou-se com o número da 
porta, deixou-se levar pelo 
continente agora vai de-
sembolsar 266 mil dólares 
para rescisão do contrato. 
Pegar ou largar?! A bata 
quente está nas mãos dele, 
enquanto pensa, leva bwé 
de “ferradas”.        

PEDRO NETO “BATEU NA ROCHA”
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desaire de 
Antananari-
vo em 2011, 
Madagáscar, 
foi mero 
acidente de 

percurso para a Selecção 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculina, naquela 
época dez vezes campeã 
africana e recordista em 
termos de representações 
nos torneios transconti-
nentais (Campeonato do 
Mundo, Jogos Olímpicos, 
assim como Taça Boris-
lav Stankovic), nos quais o 
talento dos atletas angola-
nos impunha respeito aos 
“principais” adversários.
A selecção da Tunísia es-
torvou o ciclo vitorioso do 
Conjunto Nacional, consi-
derado um dos melhores 
do mundo. Foi graças ao 
talento dos jogadores an-
golanos que a federação 
espanhola decidiu revo-
lucionar o basquetebol 
espanhol. A sérvia teve 
de se desfazer do modelo 
europeu e aperfeiçoar o 
americano, face à qualida-
de demonstrada pelos hu-
mildes basquetebolistas da 
Pátria de Ngola Kilwanji 
Kya Samba (Angola).

O mundo parou e rendeu-
-se ao talento dos angola-
nos quando “humilhou” a 
selecção de Espanha nos 
Jogos Olímpicos de Bar-
celona (1992), qual Paul 
Gasol. A media norte-ame-

ricana divulgou a façanha 
do Conjunto orientado 
por Vitorino Cunha. A 
notícia esteve longe 
de surpreender os sul-
-americanos porque 
Angola vencera a 

Argentina, tida “potência” 
da bola ao cesto na Amé-

rica do Sul. Os brasileiros 
ficaram admirados.
As conquistas de Angola 
no Continente Berço da 
Humanidade Continua-
ram até ao “atrevimento” 
da selecção da Tunísia 
que venceu o Campeona-
to Africano das Nações 
(Afrobasket-Antananari-
vo-2011). Os africanos fes-
tejaram a conquista dos 
tunisinos porque sempre 
torceram por um desai-
re do melhor Conjunto 
Continental. Naquela fase, 
acreditou-se no fim da he-
gemonia basquetebolística 
dos “kandengues” de Ngo-
la.
Quando os críticos afri-
canos acreditavam num 
segundo falhanço de An-
gola, o contrário veio a 
acontecer. Desta vez, às 
ordens de Paulo Macedo 
foi Abidjan mostrar que 
os ANGOLANOS ainda 
são os melhores, agora 
com onze títulos “hendeca 
campeões”.             

O
ANGOLA VOLTA À RIBALTA AFRICANA
BASQUETEBOL

O treinador da Selecção Nacional, Paulo Mace-
do, acertou nos basquetebolistas seleccionados 
para defender as cores de Angola na 27ª edição 
do Campeonato Africanos das Nações [Afro-
basket-2013], realizado em Abidjan, capital da 
Costa do Marfim, de 20 a 30 de Agosto do cor-
rente, onde conquistou o título pela décima pri-
meira vez “hendeca campeão”.        
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 conse-
guir uma vaga na lista final. Se dependesse da 
equipa técnica angolana os quinze atletas, ini-
cialmente, seleccionados teriam lugar no grupo 
que foi a Abidjan competir com o objectivo de 
reconquistar o troféu africano que estava em 
posse da selecção tunisina.
Apesar de abdicar de três jogadores [Divaldo 

Bunga, Roberto Fortes e Edmir Lucas] consi-
derados influentes no esquema táctico da Se-
lecção Nacional de Basquetebol Sénior Mas-
culino, a equipa técnica acreditou no sucesso 
na montra maior da bola ao cesto africano, 
na qual logrou os objectivos traçados que 
passvam por vencer o torneio e voltar ao 
apogeu no Continente Berço da Humani-
dade [África]. A “Taça veio a Angola”.
Eis os rapazes “dourados” de Paulo Ma-
cedo para o Afrobasket-2013: Amando 
Costa, Milton Barros, Hermenegildo 
Santos, Carlos Almeida, Olímpio Ci-
priano, Carlos Morais, Leonel Paulo, 
Felizardo Ambrósio, Reggie Moo-
re, Eduardo Mingas, Joaquim Go-
mes Kikas e Valdelício Joaquim. 
O grupo promete trazer, nova-
mente, o ouro.

OS “ESCOLHIDOS”  
DE MISTER MACEDO
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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.

+398 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

governo Dil-
ma Rousseff 
indicou para 
ser o novo 
embaixador 
em Angola, 
na África, o 

ex-deputado federal José 
Carlos Fonseca Jr.. que 
tem condenações por en-
volvimento com a “máfia 
dos sanguessugas” e pe-
culato, além de responder 
a ação penal sob acusação 
de ferir a lei de licitações.
Embaixador em Mianmar 
(Sudeste Asiático) desde 
2010, ele está recorrendo 
das condenações que so-
freu, ambas em primeira 
instância. Fonseca Jr., 53, 
é diplomata de carreira 
desde os anos 80, além da 
trajetória política. Ele foi 
deputado pelo antigo PFL 
(hoje DEM) capixaba.
A Folha apurou que a fi-
cha do ex-deputado pro-
vocou reclamação da em-
baixada de Angola junto 

ao Itamaraty, que viu si-
nal de desprestígio.
O agrément (autorização) 
dos angolanos, passo fun-
damental para a nomea-
ção, foi dado a contragos-
to.
A indicação do governo 
brasileiro segue agora ao 
Senado, onde ele será sa-
batinado antes de assumir 
o cargo.
No último 23 de agosto, 
o Itamaraty soltou nota 
afirmando que “o governo 
brasileiro tem a satisfação 
de informar que o gover-
no da Angola” aprovou o 
nome de Fonseca Jr. para 
o posto.
Eleito deputado em 1998, 
ele licenciou-se do man-
dato para ser secretário 
da Fazenda por quase 
dois anos do governo do 
tucano José Ignácio Fer-
reira (1999-2002), no Es-
pírito Santo. Foi também 
assessor do ex-ministro 
da Fazenda Pedro Malan.

Após sua atuação no go-
verno do Estado, ele foi 
condenado, na primeira 
instância, por peculato 
--desvio de recursos pú-
blicos--, sob suspeita de 
envolvimento em escân-
dalo de transferência ile-
gais de crédito de ICMS.
O embaixador recorreu 
em 2012, e o processo 
tramita no Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Re-
gião. Além disso, por sua 
atuação como deputado 
federal, cargo que reassu-
miu em janeiro de 2001, 
Fonseca Jr. foi condenado 
em 2010 em primeira ins-
tância por improbidade 
administrativa.
Foi determinada a devo-
lução de R$ 189 mil aos 
cofres públicos sob acu-
sação de envolvimento 
no chamado esquema dos 
“sanguessugas”.
Revelado pela Polícia 
Federal, o esquema con-
sistia em aprovação de 

emendas orçamentárias 
para a compra de ambu-
lâncias superfaturadas 
para municípios do inte-
rior dos Estados.
O embaixador também 
recorreu da decisão. Uma 
ação penal, na área crimi-
nal, está em andamento 
no STF.
Para o Ministério Público 
Federal, “o ex-deputado 
[...] apresentou emendas 
orçamentárias sob enco-
menda da quadrilha, [...] 
em benefício de empresas 
montadas para a apro-
priação de recursos públi-
cos federais, havendo, em 
contrapartida, recebido 
vantagens patrimoniais 
indevidas”.
Ainda no STF, o embaixa-
dor responde a outra ação 
penal por “não observân-
cia” da lei de licitações 
nos contratos de publici-
dade quando era secretá-
rio de Fazenda no Espírito 
Santo.

NEGÓCIOS

Diferente de Mianmar, 
sem grande importância 
estratégica para o Brasil, 
Angola é dos postos mais 
relevantes para o país.
Ex-colônia portuguesa, é 
rica em petróleo e abriga 
investimentos de compa-
nhias como Petrobras e 
Odebrecht.
De 2000 a 2013, o BNDES 
financiou US$ 2,7 bilhões 
para empresas brasileiras 
em Angola. 
No ano passado, os princi-
pais produtos exportados 
pelo Brasil foram açúcar, 
carne e farinha de milho, 
totalizando US$ 1,14 bilhão.

*Em Brasília, com RE-
DAÇÃO http://www1.

folha.uol.com.br/fsp/
mundo/127565-novo-

-embaixador-em-angola-
-e-ex-deputado-com-2-

-condenacoes.shtml

O

NOVO EMBAIXADOR DO BRASIL EM ANGOLA 
É EX-DEPUTADO COM 2 CONDENAÇÕES

TEXTO DE MATHEUS LEITÃO* 

LUTA NA JUSTIÇA PARA PROVAR INOCÊNCIA

Diplomata de carreira, José Carlos Fonseca Jr., foi envolvido na chamada ‘máfia dos sanguessugas’. Ele também foi 
julgado culpado por peculato e responde a acusação de ferir lei de licitações; angolanos reclamam.


