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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. 

Só o Presidente determina
quem brinca e quem trinca

Cimeira adiada… 
até ver

O líder do PS, prin-
cipal partido da 
Oposição em Por-
tugal, António José 
Seguro, lamenta 
os problemas en-
tre Portugal e An-
gola e oferece os 
préstimos social-
istas, partido que 
integra tal como o 
MPLA a Internac-
ional Socialista, no 
sentido de ultrapassar a actual situação 
entre os dois países.

O Ministro da 
Justiça, Rui 
M a n g u e i r a , 
e s c l a r e c e u 
esta semana 
que a cimeira 
Portugal-An-
gola, prevista 
para Fever-
eiro de 2014, 
“não se vai re-
alizar”, sendo 
s u b s t i t u í d a 
por encontros bilaterais.

Miau adverte

intolerânCia  do  MPla  levará  CaSa  -  Ce 
a  liderar  ManifeStaçõeS  de  rua 

num país real  que 
sobrevive às 

escurasdescargas 
eléctricas continuam 

a matar

Dez pessoas morreram e 13 ficaram 
feridas ao serem atingidas por descar-
gas eléctricas, na província do Huam-
bo, durante o mês de Outubro, segun-
do dados do Serviço de Protecção Civil 
e Bombeiros. Foram também destruí-
das 229 casas de construção precária, 
deixando sem abrigo 1.145 pessoas

eduardo dos Santos 
determina -  o culpado

 é  afonso dhlakama
O Presidente da 
República condenou 
a situação que se vive 
em Moçambique e, ou 
não fosse o MPLA um 
partido (mais do que) 
irmão da FRELIMO, 
apelou ao principal 
responsável pela 
crise (de acordo com 
as teses de José Ed-
uardo dos Santos), 
Afonso Dhlakama, 
para optar pela via do diálogo para o 
bem dos moçambicanos
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o passado 
dia 4 de 
A g o s t o , 
por oca-
sião da 
visita do 
presiden-

te da República de Cabo 
Verde a Angola, o nosso 
inefável presidente apro-
veitou a ocasião para dar 
uma de mão à fachada 
mais que desgastada pelo 
tempo (quase 40 anos é 
muito!) e ultimamente 
empoeirada por razões 
óbvias, algumas delas di-
vulgadas no mundo intei-
ro.
Mas já lá vamos chegar, 
antes disso, vejamos que 
tipo de verniz foi utiliza-
do para dourar a imagem, 
que se encontra actual-
mente, repetimos, nada 
limpa.
Com pompa e arrotos de 
circunstância um quanto 
murchos, o regime pare-
ce estar plenamente con-
vencido de que já começa 
a ser quase impossível 
limpar toda a roupa por-
quíssima que para cima 
dele atiram alguns dos 
seus próximos parentes 
e colaboradores, e outros 
menos próximos, como 
sejam alguns marionetis-
tas da Polícia Nacional 
ao martirizar um adoles-
cente preso sem culpa 
formada. Mas o discurso, 
pautou pela simplicidade 
na abordagem do rela-
cionamento entre os dois 
países, sublinhando a evi-
dência: os «nossos povos 
estão ligados por uma 
amizade antiga e sólida 
e a visita de Vossa Ex-
celência vai seguramen-
te reforçar a amizade, a 
solidariedade e os laços 
históricos existentes en-
tre os nossos dois povos 
irmãos», para, em segui-
da, recordar as afinidades 

políticas, culturais, afec-
tivas e mesmo consan-
guíneas dos dois países 
e fazer notar que ainda 
há muito «espaço para 
a alargarmos e a elevar-
mos a outros patamares, 
no interesse comum dos 
nossos povos».
Quanto ao que é palpá-
vel…
Quanto ao que de con-
creto o presidente disse, 
passada toda esta abor-
dagem da amizade tra-
dicional e de todas as 
coisas lindas que os dois 
países podem fazer se se 
juntarem numa amizade 
de irmãos, JES, foi buscar 
a sua escova mestra e, 
em paráfrases laudativas 
ao seu “primoroso” de-
sempenho e “admirável” 
postura, fez lembrar que 
tanto Cabo Verde como 
Angola eram dois países 
que sempre tinham par-
tilhado posições comuns 
a respeito da paz - mos-
trando um cartão ama-
relo ao belicismo da Re-
namo em Moçambique -, 
da democracia, da justiça 
social e da satisfação ma-
terial e espiritual dos res-
pectivos povos e que, na 
actual conjuntura, seria 
muito interessante que os 
empresários dos secto-

res público e privado dos 
dois países desenvolvam 
negócios e parcerias na 
perspectiva da criação de 
sociedades democráticas, 
inclusivas e prósperas. 
Enfim, aproveitou a oca-
sião para relembrar ao 
mundo que em Angola a 
paz e a reconciliação na-
cional se consolidam, que 
a economia mantém ta-
xas de crescimento altas, 
que Angola é um país em 
paz, estável e com imen-
sas potencialidades para 
cooperar e reforçar os 
seus laços com o mundo.
Por seu lado, na sua res-
posta a este discurso, o 
presidente de Cabo Ver-
de pouco mais fez do 
que pegar na esponja de 
lustrar que JES lhe tinha 
passado para as mãos e 
toca a andar, numa de 
dar mais uma de mão ao 
verniz estaladiço do Exe-
cutivo angolano. Tendo 
sido assim que as coisas 
se passaram, no meio 
destes piropos todos, os 
de JES a si próprio e os 
de circunstância do PR 
de Cabo Verde, a verda-
de é que, quem merece 
esses piropos atinentes a 
uma boa governação, é só 
Cabo Verde.
O arquipélago da seca 

tem para oferecer a An-
gola a inteligência e a 
vontade de um povo su-
bir na vida e vencer as 
dificuldades, como co-
mentou um amigo nossa 
numa rede social, acres-
centando que “Cabo 
Verde não tem recursos 
naturais, minerais...não 
tem rio, não tem flores-
ta e, praticamente sem 
recurso nenhum, já faz 
parte do grupo de países 
de RENDIMENTO MÉ-
DIO, grupo esse que, só 
para poder ser admitido 
no seu seio, o Executivo 
já está a lutar há anos. 
Sem conseguir e sem 
condições para tão cedo 
o conseguir, como já foi 
comentado no seio do 
próprio “governo”.
Cabo Verde é um país 
que importa combustível 
e não tem rios, mas tem 
energia para todos, água 
para todos, segurança e 
justiça para todos, igual-
dade, democracia, direito 
e liberdade. “Tudo isso”, 
reafirma o nosso co-
mentarista de referência, 
“precisamos de aprender 
com eles. Ainda temos 
aquele espirito tribal 
de acordar pular ao rio, 
mais tarde subir na árvo-
re para tirar o coco e co-
mer banana, logo ter sexo 
com as rabudas gordas e 
depois dormir debaixo da 
casa de argila”.
Quanto à auto-publici-
dade de JES, quando re-
mete o seu discurso às 
afinidades políticas, cul-
turais, afectivas e mesmo 
consanguíneas com Cabo 
Verde, país com quem 
Angola, disse ele sem se 
rir do que estava a dizer, 
sempre partilhou posi-
ções comuns a respeito 
da democracia, da justiça 
social, da satisfação ma-
terial e da paz espiritual 

dos respectivos povos, 
quando ele alude aos pro-
gressos da reconciliação 
nacional que na sua visão 
estrambólica, se consoli-
dam, quando ele se orgu-
lha de a economia manter 
taxas de crescimento al-
tas numa Angola em paz, 
estável e com imensas 
potencialidades para coo-
perar e reforçar os seus 
laços com o mundo, tudo 
o que assim é propagado 
é pouco mais ou menos 
virtual. De  “A até Zê”.
De facto, sendo inegável 
o dinamismo dos chine-
ses e doutros estrangei-
ros, incluindo os “Ma-
dadus” das cantinas, e 
estarem à vista de toda a 
gente alguns progressos 
notáveis no que toca às 
construções imobiliárias, 
a verdade é que o povo 
angolano não vê nada ou 
quase nada, a reconcilia-
ção nacional é simples-
mente uma vigarice e 
tudo o que toca à Saúde 
pública, Ensino, sanea-
mento básico,  forneci-
mentos de água e energia 
eléctrica e distribuição 
de riqueza, tudo o que 
vemos é uma panóplia 
de vários tipos de defesa 
das elites, consubstancia-
da em armamentos béli-
cos, um exército grande 
sob comando de cerca de 
3.000 generais pagos para 
não agirem, sob protec-
ção dos quais proliferam 
resplandecentes condo-
mínios erguidos a toque 
de caixa, tendo sido a sua 
maioria mal construídos, 
de par com monstruosas 
riquezas amontoadas nos 
cofres de umas centenas 
de pessoas a olhar de alto 
e com algum desprezo 
para milhões de outros 
angolanos a sofrer na 
mais incrível das misé-
rias.    

diSCurSo Para 
envernizar faChadaS

n

QUAnDO MOISéS nÃO VAI à MOnTAnHA, O ERMITA VAI A MOISéS!
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lguns partidos da 
oposição parlamentar 
criticaram a proposta 
orçamental para 2014 
afirmando que, entre 
outros, devem ser da-
dos mais fundos ao 

sector social.
De acordo com a proposta do Orça-
mento Geral dos Estado, que vai a 
discussão na Assembleia Nacional. 
estimada em 7,2 triliões de kuanzas, 
só 33% desse montante vai para o 
sector social.
A bancada parlamentar do PRS con-
sidera, através do líder do seu grupo 
parlamentar, Benedito Daniel, não 
haver “mudanças significativas em 
relação ao OGE do ano anterior” 
quando os  gastos com esse sector 
foram de 30%
“Gostaríamos que a fatia para o sec-
tor social pudesse se elevar muito 
mais porque este é o sector base da 
reconstrução do país,” diz Benedito 
Daniel.
Pela CASA-CE, o deputado Leonel 
Gomes considera que o OGE devia 
começar já a reduzir a fatia atribuí-
da ao sector da defesa e segurança e 
canalizar mais investimento para o 
sector social.
“Há que cuidar mais os sectores da 
educação e da saúde”, disse o depu-
tado, referindo ainda que “país que 
é país cuida da sua própria saúde, 
cuida da formação de seus quadros 
porque nenhuma riqueza é mais im-
portante do que a riqueza humana 
nas sociedades onde se inserem”.
Por sua vez as duas maiores banca-
das,  do MPLA e da UNITA, preferi-
ram não fazer nenhum comentário à 

proposta do OGE para 2014, deixan-
do tudo para a discussão em plená-
rio. 
Vamos agora esperar, pelo desem-
penho das forças políticas no parla-
mento, face a necessidade imperiosa 
de maior atenção ao sector social, 
tão carente de verbas, na Educação 
e Saúde, desprezados pelos gover-
nantes, face a habituação de, primei-
ro; os filhos de todos, começando 
pelos do Presidente da República, 
não terem exemplos a dar, estudam 
fora do país ou nos colégios estran-
geiros, onde as propinas custam os 
olhos da cara e são um atentado e 
ofensa a maioria dos autóctones, 
que definham a fome, vivendo com 
menos de 1 dólar/dia. Como podem 
tantos governantes e dirigentes 
deste regime, colocarem na Escola 
Portuguesa, Francesa e Inglesa, os fi-
lhos com propinas a rondar os USD 
15.000,00 (quinze mil dólares/mês), 
sem delapidarem os cofres do erário 
público? 
Só podem com a institucionalização 
da corrupção… e a cumplicidade do 
sistema de justiça, superiormente 
partidarismo e amordaçado a uma 
voz de comando.
Como pode continuar no poder um 
ministro da Educação, por um lado 
e por outro um do Ensino Superior, 
no governo, quando os seus filhos e 
familiares, não estudam no sistema 
que eles próprios dirigem? Só num 
regime não credível, onde o desres-
peito ao povo e descaso a qualida-
de do ensino, que eles reservam a 
maioria autóctone é uma regra. Daí 
a verba tão risonha, quão vergonho-
sa. 

De igual modo a saúde pública é 
uma lástima, por até um simples en-
cravar de unha, os filhos e familiares 
dos membros do regime, embarca-
rem para o exterior. 
Os hospitais e centros médicos aqui 
existentes são para a maioria da po-
pulação, que muitas vezes, esbarra 
com a falta de um simples Parace-
tamol ou seringa para uma injecção 
urgente. Junta-se a esse dantesco 
quadro de exiguidade de meios e 
medicamentos, ao desvio “irrespon-
savelmente, responsável” das pou-
cas verbas alocadas. 
Basta uma ronda pelos hospitais pú-
blicos, para aferirmos serem, muitos 
dos actuais governantes, piores que 
os colonos portugueses. E o exem-
plo está a mão de semear: 1- o anti-
go governador geral de Angola, o 
colono branco português, tratava-se 
aqui, não ia para Portugal, exclusiva-
mente, para esse fim; 
2- se Nelson Mandela fosse angola-
no já teria morrido, ou a recuperar, 
internado, numa clínica em Portugal 
ou Londres, com uma conduta a va-
zar milhões de dólares.
Concluindo, estes sectores só te-
rão a atenção devida, quando ti-
vermos um Presidente da Repú-
blica e ou ministro da Saúde, que, 
numa doença recorram aos hospi-
tais públicos do país e consigam 
conversar a mesa com os filhos, 
sobre a falta de giz, quadros, car-
teiras e solas gastas dos professo-
res, por ausência de transportes 
públicos ou outros capazes de 
conferirem dignidade a uma clas-
se tão importante para o futuro de 
Angola.

a

CaSa-Ce e PrS quereM 
aPoSta no SeCtor SoCial
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voz da Opo-
sição tem 
que ser res-
peitada e 
ouvida, diz o 
arcebispo do 
Lubango e 

presidente da Conferência 
Episcopal de Angola e São 
Tomé e Príncipe, Dom Ga-
briel Mbilingui.
O arcebispo uma das vozes 
mais respeitadas da Igreja 
Católica, por melhor se ter 
enquadrado no esteio da 
acção do Papa Francisco, é 
visto como um pastor das 
ovelhas pobres, dos desca-
misados e atento as injusti-
ças e abusos do poder. 
Contrariamente a mui-
tos dos seus pares, que se 
bandearam para o cimo do 
muro, ao ponto de apoia-
rem teses do partido no 
poder contra os pobres, 
Dom Bilingue, sempre 
teve uma visão distinta, 
como voz independente 
dos interesses partido-
cratas. Tem noção que o 
Evangelho, não teve ser 
colocado ao lado dos que 
discriminam e humilham 
a maioria, daqueles que 
prendem e matam indis-
tintamente, daqueles que 
prometem ao povo e não 
cumprem. 
De Dom Bilingue, nunca 
se ouviu uma palavra de 
censura contra as manifes-
tações, a luta dos trabalha-
dores ou dos  pobres, pelo 
contrário, ele vem advo-
gando uma luta afirmativa 
na defesa dos direitos da 
maioria, como base para 
uma verdadeira concilia-
ção. 
E é esta missão que o Papa 
Francisco confere aos ho-
mens da Igreja Católica, 
quando dirigindo-se aos 
jovens diz: “manifestem-se 
na luta dos vossos direi-
tos…” 
Lembram-se, certamente, 
alguns renomados bispos, 
não muitos, é claro, prega-

rem precisamente o con-
trário, colando-se as teses 
daqueles que reprimem e 
matam os pobres e discri-
minados? 
Estes, infelizmente, ainda 
pululam, por aí e foram 
responsáveis pela descre-
dibilização do catolicismo, 
daí o próprio governo, ex-
plorando essa grande fra-
gilidade de aliados, no seio 
da Igreja Católica, man-
dam as urtigas os compro-
missos assumidos quanto 
a extensão do sinal da Rá-
dio Eclésia.
É certo que este governo, 
não é uma pessoa de bem. 
Não tem palavra e carác-
ter, ao prometer e não fa-
zer, em função da táctica 
de dividir para reinar. Se 
a Igreja Católica há muito 
se unisse, os seus direitos 
adquiridos, não seriam pi-
soteados, pois ela tem uma 
força capaz de abalar a es-
trutura do próprio regime. 
Basta que em cada homilia 
os bispos, padres e leigos 
passem a mensagem de 
má-fé governamental, para 
que a micro soberania de 
cada católico que ainda são 
a maioria dos eleitores, de-
termine o curso da direc-
ção política do país. Pela 
sua autoridade a Igreja Ca-
tólica pode muito mais do 
que a TV Record, ponta de 
lança da Igreja Universal, 
que mesmo tendo morto 
cidadãos angolanos por 
incúria e irresponsabili-
dade, viu-se absolvida, ao 
ter negociado um pacto 
de servir de extensão das 
acções propagandísticas 
do governo. E foi mais 
longe, obrigou o regime a 
inviabilizar a concorrência 
inocente: Igreja Mundial e 
outras, numa quase reedi-
ção do julgamento de Jesus 
e Barrabás, em que este úl-
timo, mesmo sendo ladrão 
e assassino confesso, foi 
absolvido e condenado, 
um inocente que apenas 

propagava a palavra do Se-
nhor: Jesus.          
A Igreja Católica poderia 
ainda manifestar-se contra 
as incongruências do regi-
me, quando a Rádio Mais, 
alienadamente, ligada a 
membros da Presidência 
da República, estende o 
seu sinal por várias provín-
cias e a Rádio Eclésia vai 
esperando por mais de 10 
anos, sem qualquer justifi-
cação aparente senão a hu-
milhação e discriminação 
contra os bispos e padres. 
Por esta razão é que Dom 
Bilingue e bem, decidiu, no 
pedestal da sua autoridade 
moral e de homem de pa-
lavra, diferente da maioria 
dos membros do regime, 
dar um basta e sacudir a 
sua batina. E não fez por 
menos, ao insurgir-se con-
tra a inabilidade do Gover-
no em resolver a questão 
de atribuição de direitos 
de transmissão por todo 
o país à Rádio Eclésia, um 
processo que se arrasta há 
vários anos; precisamente 
a 11 anos. Uma aberração, 
que deveria envergonhar, 
se é que ainda lhes sobra 
alguma, os membros des-
te regime, que por inte-
resse, apenas por isso, se 
acercam da Igreja, em ca-
samentos, baptizados ou 
homilias, para sair na foto-
grafia. 
Segundo o prelado católi-
co, o país precisa de uma 
verdadeira instauração da 
democracia e isso passa 
pelo reconhecimento e 
respeito as diferenças, do 
ponto de vista de pensa-
mento e de opinião, fac-
tores que qualifica de im-
portantes em processos 
democráticos.

O Presidente da República 
e pares, neste aspecto es-
tão a puxar demais a cor-
da, esquecendo-se existir 
ainda uma maioria de bis-
pos e padres que não se 
deixam corromper e po-
dem a qualquer momento 
accionar a sua autoridade, 
para inverter a vontade so-
berana do povo. 
“Este regime, parece forte, 
mais é fraco e poderá cair 
apenas com a força das 
orações, dos terços e das 
canetas. Não será necessá-
rio mobilizar armas, para 
uma nova guerra armada, 
basta que os católicos se 
mobilizem em torno da 
sua fé e dos direitos que a 
laicidade do Estado, cons-
titucionalmente consagra-
da, lhes confere, para uma 
verdadeira e abrangente 
guerra santa”, asseverou 
ao F8, o padre António, 
agastado com a actual po-
lítica do regime.
Hoje, mais do que nunca, 
se acredita ter a paciência 
da Igreja Católica se esgo-
tado e, com isso, poderá 
fazer emergir, também, 
a grande autoridade do 
Papa Francisco, para tri-
lhar outros caminhos, no 
quadro da luta afirmativa 
dos direitos dos cidadãos 
angolanos, que deveriam 
ser “todos iguais peran-
te a Constituição e a Lei”, 
como reza, o n.º1 do arti-
go 23.º da Constituição e 
não só privilegiados os do 
MPLA e os seus interesses 
económicos e financeiros, 
como vem acontecendo 
até aqui.   
Talvez, por esta razão, 
Dom Gabriel Mbilingui 
toma como exemplo as 
propostas partidárias da 
Oposição, permanente es-
camoteadas, pela arrogân-
cia do partido maioritário, 
que devem ser tidas em 
conta por este, porque elas 
representam uma franja 
importante da sociedade.

“O importante mesmo no 
sistema democrático não 
é só reconhecer a existên-
cia de alguém que pensa 
diferente de mim, mas 
respeitar esta sua opinião, 
essa sua posição, porque 
ela corresponde a uma boa 
parte do cidadão angola-
no,” disse.
Dom Gabriel Mbilingui 
mostra-se, por outro lado, 
agastado com o problema 
da extensão do sinal da Ra-
dio Ecclésia no país e atri-
buiu culpas ao Governo 
que se tem mostrado “in-
competente” para resolver 
o problema da regulamen-
tação da lei de imprensa.
“Como é que a autoridade 
competente em relação 
a este ponto da Rádio Ec-
clésia se mostra - passe 
a expressão - verdadei-
ramente incompetente?” 
interrogou, acrescentan-
do que a situação deixa 
a igreja “perplexa”. Dom 
Bilingue, não deixou ainda 
de lamentar o descaso das 
autoridades governamen-
tais, face a fome que gras-
sa pelo Sul do País, bem 
como teria sido impor-
tante se pudessem contar 
com a expansão da Eclésia, 
para nesta fase dramáti-
ca para a vida de milhões 
de autóctones, poderem 
receber o conforto espiri-
tual do evangelho, através 
da propagação das ondas 
hertzianas de rádio.
“Eu tenho uma convicção, 
mesmo sendo padre, este 
governo não é sério e não 
respeitam as sua próprias 
leis, o que é grave, pois 
com a discriminação e hu-
milhação que fazem a toda 
sociedade que pensa dife-
rente, eles apenas estão a 
cavar o fosso da saturação 
e isso não é, nem respon-
sável, nem correcto, da 
parte de quem deve gerir o 
país, tratando os cidadãos, 
todos de forma igual”, con-
cluiu o padre António.

a
arCebiSPo quer reSPeito Pela 
oPoSição e PelaS leiS aProvadaS

FACE A DISCRIMInAÇÃO IgREJA CATóLICA PODE MUDAR DE POSTURA

teXto de Kuiba afonSo
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A CEAST esteve reunida e, mais uma vez, emitiu um comunicado onde espelha os problemas que rasgam o país e devem merecer reflexão das autoridades governamentais, 
pois as suas vozes demonstram que a situação não está boa e que do governo não se espera mais do que os lugares comuns de incumprimento dos acordos e palavra dada.

COMUNICADO FINAL 
DA IIª ASSEMBLEIA DA CEAST 2013

Sob a presidência de S. Ex.cia Reverendíssima Sr. D. Gabriel Mbilingi presidente da Conferência, estiveram reunidos na sua segunda plenária, todos os Bispos da CEAST e que 
contou também, na sessão de abertura, com a presença do Sr. Núncio Apostólico, D. Novatus Rugambwa.

DELIBERAÇÕES
Os Bispos presentes na plenária aprovaram:
1-    A Mensagem Pastoral «Missionários Enraizados em Cristo».
2-    A Nota Pastoral sobre a defesa da Vida
3-    A designação do Arcebispo de Saurimo D. José Manuel Imbamba para Magno Chanceler da UCAN
4-    A nomeação do Padre Doutor José Vicente Cacuchi para Reitor da Universidade Católica de Angola
5-    As conclusões da Assembleia Nacional sobre as Escolas Católicas 
6-    As conclusões da Semana Nacional de Liturgia
7-    As conclusões do encontro Nacional dos carismáticos

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
1-    Ouvidos os relatórios das dioceses, os bispos reconhecem alguma dinâmica de crescimento nas capitais provinciais e municipais, embora tenham lamentado a inoperativi-
dade de muitos equipamentos sociais montados nas sedes municipais, comunais e aldeias.
2-    Após o relato sobre a profanação ocorrida no Santuário da Muxima, os Bispos solidarizam-se com o Bispo de Viana e com todos os cristãos de Angola que se revêm na 
devoção à Mamã Muxima, tendo repudiado e condenado veementemente tal acção que mancha e contraria os preceitos do Evangelho, do respeito e da convivência pacífica.
3-    Os prelados renovaram a solidariedade para com os concidadãos que ainda se encontram sob o flagelo da fome e sede no sul do país, tendo reiterado o apelo no sentido de 
se continuar com a campanha de apoio a seu favor.
4-    Tendo em conta a novidade e importância da mobilidade humana, os Prelados assumiram o compromisso de prestarem maior atenção a este seguimento da Pastoral, 
solicitando maior envolvimento por parte dos agentes de pastoral.
5-    Constatando algumas dificuldades nas relações entre algumas dioceses e Institutos Religiosos, afirmou-se a necessidade de se privilegiar a celebração de convénios, tendo 
recomendado maior fluidez na comunicação entre a Conferência dos religiosos e a CEAST e tendo saudado e aplaudido a disponibilidade para a missão nas zonas mais re-
cônditas do país manifestada pelos religiosos.
6-    Visto que o fenómeno de crianças acusadas de feitiçaria continua em algumas dioceses do norte do País, os Bispos recomendam um estudo multidisciplinar entre antropó-
logos, psicólogos, sociólogos e teólogos a fim de se determinar a base cultural que origina tais situações anómalas, apostando também na catequese e educação.
7-    Face às ameaças à fé católica, os Bispos recomendam a todos os fiéis maior formação espiritual e às autoridades maior atenção e control dos movimentos religiosos pelas 
consequências socias e culturais que podem descaracterizar a sociedade angolana.

AUDIÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES
Ao longo dos trabalhosos Bispos receberam:
1-    As duas Conferências dos Superiores e Superioras Maiores das Congregações Religiosas de Angola de quem receberam informações úteis e com os quais traçaram as 
novas linhas estratégicas de actuação em prol das comunidades mais carenciadas.
2-    O Director Nacional das Obras Missionárias Pontifícias que apresentou o relatório anual, bem como as orientações práticas para a participação de todos na construção da 
Igreja em todo mundo.
3-    A Direcção Nacional da CARITAS de quem obtiveram informações contidas no seu Relatório Anual e os desafios que se impõem para os compromissos futuros.
4-    A Direcção do ICRA que também apresentou o seu balanço de actividades e os novos cursos que o momento social actual recomenda.
5-    O presidente da ACGD que apresentou os resultados da Assembleia da UNIAPC que teve lugar nos Camarões, donde o representante angolano foi eleito presidente dessa 
Associação. Os Bispos congratularam-se com o efeito.
6-    A Direcção da Rádio Ecclesia que informou sobre o desempenho financeiro e sobre os desenvolvimentos dos assuntos referentes à Rádio.
7-    O Secretariado da Comissão Episcopal da Educação que relatou as actividades realizadas ao longo do ano e as conclusões das Assembleias das Escolas Católicas realizadas 
nas dioceses de Cabinda e Benguela. 
Por fim, no dia 27, numa solene Celebração Eucarística na Praça da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, os Bispos encerraram oficialmente o Ano da Fé com o renovado 
compromisso de levar jesus Cristo, nosso único Salvador, a todos os recantos do nosso País.

Luanda, 30 de Outubro de 2013
Os Bispos da CEAST 

PaíS vive CriSe de Credibilidade

A Nunciatura Apostólica em Angola, em comunicado anunciou, no dia 27.10, ter a Santa Sé (Vaticano), aceite o pedido de resignação de Dom 
Anastácio Kahango do cargo de Bispo Auxiliar de Luanda.
A aceitação está ligada ao facto de Dom Kahango ter atingido o limite de idade canonicamente estabelecido para o exercício do cargo, para além 
de alguns problemas de saúde, de que padece, limitarem o normal exercício pastoral.  “Aos fieis católicos da Arquidiocese de Luanda e todas as 
Diocese de Angola e são Tomé, assim como todos os Angolanos e homens de boa vontade, a Nunciatura apostólica em Angola comunica que 
sua santidade Papa Francisco, aceitou a resignação por ter completado 75 anos de idade segundo os cânones 401 paragrafo 1º e 411 do código 
de direito canónico de sua excelência reverendíssima Dom Anastácio Kahango, Bispo titular de Tinhica do ofício de Bispo auxiliar de Luanda”.
Mais adiante pode ainda ler-se: “agradecemos ao Senhor pelo precioso serviço prestado por sua excelência Dom Anastácio Kahango a igreja, e 
pedimos encarecidamente ao santo povo de Deus a rezar para que ele possa continuar a gozar de boa saúde de alma e de corpo.”

vatiCano aCeitou reSiGnação de doM anaStáCio KahanGo



FOLHA8  09 DENOVEMBRO DE20136 // DESTAQUE

O líder do 
PS, princi-
pal partido 
da Oposição 
em Portu-
gal, António 
José Segu-

ro, lamenta os problemas 
entre Portugal e Angola e 
oferece os préstimos so-
cialistas, partido que in-
tegra tal como o MPLA a 
Internacional Socialista, 
no sentido de ultrapassar 
a actual situação entre os 
dois países. 
Confrontado com a notí-
cia, mandada passar pelo 
Governo de Eduardo dos 
Santos, do suposto adia-
mento da cimeira entre os 
dois países, António José 
Seguro mostrou-se preo-
cupado: “Vi isso com mui-
ta preocupação, todas as 
autoridades devem fazer 
um esforço enorme para 
ultrapassar este momento 
de tensão.” 
António José Seguro diz 
que está disponível para 
colaborar na procura de 
uma solução para este im-
passe. “Deixo o meu apelo 
às autoridades dos dois 
países, se for útil para esse 
compromisso, o Partido 
Socialista está disponível 
para colaborar”, afirmou.
O líder do PS considera 
que não há razões para a 
existência de tensão entre 
os dois países lusófonos, já 
que “temos uma coopera-
ção que, se for bem parti-
lhada entre Portugal e An-
gola, será muito boa para a 
economia dos dois países”. 
Explica que “não são só 
os negócios e a economia 
que ligam estes dois paí-
ses, devem ser também os 
laços de amizade, a língua, 

a cultura. Não há razão 
para termos esta tensão.”
António José Seguro esta-
ria, certamente, a pensar 
em José Sócrates para li-
derar uma equipa socia-
lista capaz de, mais uma 
vez, besuntar com amor, 
carinho e sabujice canina 
as botas do nosso “líder 
carismático”. Seria com 
certeza uma boa escolha. 
No entanto, o regime sabe 
que os socialistas já per-
tencem à história e prefe-
re negociar com o Passos 
Coelho, Paulo Portas e Ca-
vaco Silva.
António José Seguro 
esquece-se que, agora, 
o MPLA diz que os cães 
passam e caravana (socia-
lista) ladra. E assim sendo, 
enquanto não for poder, o 
PS bem pode meter a viola 
no saco.
Quem de facto, e mesmo 
assim só depois da ren-
dição judicial, pode des-

bloquear o amuo de José 
Eduardo dos Santos é o 
seu homólogo Cavaco Sil-
va, apesar da sua falta de 
curriculum comparativo 
(nunca esteve trinta e tal 
anos no poder sem nunca 
ter sido eleito).
Quem não se recorda que 
Eduardo dos Santos feli-
citou Aníbal Cavaco Silva 
pela sua reeleição para a 
Presidência da Repúbli-
ca, considerando que esta 
iria contribuir para apro-
fundar as relações entre 
Luanda e Lisboa?
Depois de desejar que o 
Presidente reeleito “alcan-
ce maiores êxitos neste 
seu segundo mandato à 
frente da chefia do Estado 
português”, José Eduardo 
dos Santos disse ainda ao 
seu homólogo português 
que a sua vitória eleitoral 
“há-de contribuir para o 
aprofundamento dos laços 
de amizade e cooperação 

entre os dois povos”.
Entre os dois povos não 
se diria. Mas certamente 
que continuará a contri-
buir para reforçar os la-
ços entre os poucos que, 
tanto em Portugal como 
em Angola, têm milhões.

Em Março de 2009, no 
Palácio de Belém, só dois 
jornalistas de cada país 
tiveram direito a colocar 
perguntas a Cavaco Silva 
e a Eduardo dos Santos. 
Um insípido princípio de 
liberdade de Imprensa 
mas que, na verdade, foi 
útil.
Um deles, certamente 
no cumprimento da sua 
profissão mas, é claro, 
à revelia das regras dos 
donos dos jornalistas 
e dos donos dos donos 
dos jornalistas, questio-
nou Cavaco Silva sobre 
esse eufemismo a que 
se chama democracia 
em Angola, e perguntou 
a Eduardo dos Santos 
quando haveria eleições 
presidenciais no seu 
país.
Cavaco Silva, um políti-
co que nunca erra e rara-
mente tem dúvidas, limi-
tou-se a... não responder. 
Eduardo dos Santos dis-
se que não sentia falta de 
legitimidade.

a

Só o PreSidente 
deterMina
queM brinCa 
e queM trinCa

CASO AngOLA - PORTUgAL

teXto de orlando CaStro

JOSé SEgURO

CAVACO SILVA
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Quando, no dia 3 de Se-
tembro de 2008, o mes-
mo Cavaco Silva falava na 
Polónia a propósito das 
eleições em Angola, disse 
o óbvio (uma das suas es-
pecialidades): “Desejo que 
as eleiçõess ocorram com 
toda a paz, sem qualquer 
perturbação, justas e livres 
como costumam dizer as 
Nações Unidas nos pro-
cessos eleitorais”.
Nessa altura, como sem-
pre, Cavaco Silva nada 
disse sobre o facto de 
quatro órgãos de comu-
nicação social portuguesa 
- SIC, Expresso, Público e 
Visão – terem sido impe-
didos de entrar em Angola 
para cobrir as eleições que 
foram tudo menos justas e 
livres.
Afinal, hoje, Cavaco Silva, 
embora mais comedido, 
continua a pensar da mes-
ma forma que José Sócra-
tes, Passos Coelho, Paulo 
Portas, António José Se-
guro e Jerónimo de Sousa, 
para quem Angola nunca 
esteve tão bem, mesmo 
tendo 68% dos angolanos 
na miséria.
Com a ajuda cada vez 
mais robusta do regime 
angolano, os portugue-
ses (os políticos estão 
incluídos) só estão mal 
informados sobre a reali-
dade do nosso país porque 
querem, ou porque têm 
interesses eventualmente 
legítimos mas pouco orto-
doxos e muito menos hu-
manitários.
Políticos, empresários, 
(supostos) jornalistas fa-
zem tudo o que podem 
para procurar legitimar 
o que se passa de mais 
errado com os nossos go-
vernantes, os mesmos que 
estão no poder desde 1975.
Com Eduardo dos Santos 
os angolanos não brincam 
e são poucos os que trin-
cam. Ele não brinca em 
serviço mas adora brincar 
com os seus escravos e 
com todos aqueles que vai 
comprando por esse mun-
do fora.
Quando no dia 7 de De-
zembro de 2009 exortou 
os seus súbditos a  “não 
pactuar com a corrupção 
e com a apropriação de 
meios do erário público 
ou do partido”, mostrou 

como é fácil e barato en-
ganar meio mundo e com-
prar o outro meio.
O tempo vai passando e 
tudo continua na mesma, 
e até os mais optimistas 
e ingénuos já concluíram 
que a mudança de algu-
mas moscas não alterou o 
mau cheiro da coisa. E se 
os mais cépticos pergun-
tam o que é que andaram 
a fazer durante 38 anos, os 
mais realistas continuam a 
fazer contas com o dinhei-
ro que passa por baixo da 
mesa, que levanta voo em 
malas diplomáticas e que 
aterra num paraíso cha-
mado Portugal.
“Hoje é voz corrente equi-
parar a pessoa investida 
em funções políticas a um 
homem sem palavra, de-
sonesto e sem escrúpulos. 
É necessidade absoluta 
assumir atitudes positivas 
que desfaçam essa ima-
gem pálida e inconvenien-
te de forma a dar credibi-
lidade, valorizar e repor 
a nobreza da função dos 
dirigentes políticos”.
Não, não foi Passos Coe-
lho, Paulo Portas, Antó-
nio José Seguro, Catari-
na Martins, Jerónimo de 
Sousa ou até Cavaco Silva 

quem fez esta afirmação, 
embora ela retrate o que 
se passa no reino lusitano.
Quem o disse foi Eduardo 
dos Santos, sublinhando 
debaixo de estrondosos 
aplausos dos seus perfila-
dos e atentos sipaios que o 
partido “tem dito isto por 
outras palavras” e adver-
tindo que “as nossas pala-
vras e promessas devem 
corresponder aos actos 
que praticamos”.
Eduardo dos Santos pede, 
e nunca como agora o pe-
dido teve tanta razão de 
ser (na óptica do regime), 
o “fim da intriga, dos boa-
tos e a manipulação de 
factos na comunicação so-
cial para prejudicar os ou-
tros”. Subentende-se que 
esteja a dirigir o alvitre 
ao ser órgão que dá pelo 
nome “Jornal de Angola”.
Por cá, como em Portugal, 
a comunicação social livre 
é a fonte de todos os ma-
les. Foi ela, a comunicação 
social independente, que 
forçou o MPLA a reconhe-
cer a corrupção e outras 
grandes enfermidades, e é 
exactamente por isso que 
é a culpada de tudo.
“Devemos aperfeiçoar o 
modo de encarar a políti-

ca, um modo pró-activo e 
rigoroso de mostrar o nos-
so empenho e dedicação 
que sirva para mobilizar 
milhões para a nossa cau-
sa”, diz Eduardo dos San-
tos, certamente depois de 
ter tido num só dia o que 
milhões de angolanos não 
têm durante muitos dias: 
refeições.
O Presidente da Repúbli-
ca e do MPLA, e também 
chefe do Governo, disse 
ainda que “em cada 100 
angolanos, 60 são muito 
pobres, não conseguem 
comer normalmente to-
dos os dias, não têm aces-
so fácil a água potável, 
acesso aos cuidados de 
saúde nem casa normal 
para se abrigar”.
Na verdade a culpa nem é 
do regime nem do partido 
do regime, nem do regime 
do partido. O MPLA está 
no poder há 38 anos, An-
gola está em paz há onze 
anos, o que é manifesta-
mente pouco tempo para 
pôr em ordem o país.
O “desemprego, o analfa-
betismo e a pobreza são 
três problemas muito gra-
ves e difíceis de resolver, 
que atingem especialmen-
te as mulheres, as famí-

lias e as crianças”, disse 
Eduardo dos Santos (o 
mesmo poderia, aliás, ser 
dito pelo seu amigo Ca-
vaco Silva) em mais uma 
manifesta enciclopédia de 
hipocrisia que, contudo, 
foi aplaudida.
Certamente anestesiado 
pelas ovações dos seus 
vassalos, José Eduardo 
dos Santos disse também 
que o MPLA pugna desde 
1975 “pela defesa das liber-
dades direitos e garantias 
dos cidadãos, e conside-
ra o direito à associação 
como fundamental”. Para 
os problemas que per-
sistem no país, como a 
pobreza, retomou a evo-
cação da “pesada herança 
do colonialismo” que foi 
“agravada pelo período de 
guerra que o país viveu” 
até 2002.
Se tantos anos depois da 
conquista da democracia 
(com a ajuda do MPLA), 
os portugueses continuam 
também a desculpar-se 
com a pesada herança do 
salazarismo, é legítimo 
que o MPLA acuse o co-
lonialismo, um bode ex-
piatório que aguenta ainda 
ser utilizado aí por mais 
uns trinta anos.
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ARQUIVE-SE TUDO!

PortuGal huMilha-Se 
verGonhoSaMente e deStaPa 
a inCoerênCia da SeParação 
de PodereS 

D e p a r t a -
mento Cen-
tral de In-
vestigação e 
Acção Penal 
( D C I A P ) 

de Portugal está prestes 
a arquivar (tal como fez 
agora com o caso relativo 
ao vice-Presidente. Ma-
nuel Vicente, por fraude 
fiscal, branqueamento 
de capitais e falsificação 
de documentos) todas as 
investigações que envol-
viam, entre outras altas 
figuras do regime, o gene-
ral Manuel Vieira Hélder 
Dias Júnior “Kopelipa”, 
ministro de Estado e che-
fe da Casa Militar de José 
Eduardo dos Santos, e o 
general Leopoldino Nas-
cimento “Dino”, consultor 
do ministro de Estado.
A estrutura do DCIAP 
mudou recentemente de 
protagonistas, facto que 
veio confirmar, embora 
ainda não de forma oficial 
mas com expressão pú-
blica, que essas alterações 
significavam boas notícias 
para os angolanos envol-
vidos nos processos que 
estavam sob investigação. 
Fontes contactadas pelo 
Folha 8 confirmam que os 
processos estão a caminho 
do arquivamento, a bem, é 
claro, das relações insti-
tucionais entre Portugal e 
Angola e por oportuna fal-
ta de matéria de facto que 
consubstancie qualquer 
crime.
Será uma reedição do que 
se conhece do processo 
que envolvia o Procura-
dor-Geral de Angola, João 
Maria de Sousa, e que, 
afinal, já há meses tinha o 
carimbo oficial de arquiva-

mento.
Recorde-se que a nova 
Procuradora-Geral de 
Portugal, Joana Marques 
Vidal, resolveu mudar o 
estado das coisas e instau-
rar processos disciplinares 
a três procuradores do 
DCIAP, entretanto tam-
bém arquivados, incluin-
do a directora Cândida 
Almeida, Rosário Teixeira 
e Paulo Gonçalves (este ti-
nha o processo de Manuel 
Vicente e companhia), 
devido a fugas de informa-
ção.
Cândida Almeida ficou en-
tão a saber que, apesar da 
sua disponibilidade, não 
iria ser reconduzida no 
cargo que ocupava há 12 
anos. Recorde-se que foi 
a primeira magistrada de 
Portugal e, aos 63 anos, era 
a procuradora mais anti-
ga do Ministério Público, 
tendo chegado ao topo da 

carreira há 22 anos.
O DCIAP investiga actual-
mente, para além do caso 
de suposto branqueamen-
to de capitais por altos 
dignitários angolanos e 
que agora estão apenas à 
espera do carimbo “arqui-
ve-se”, os casos mais em-
blemáticos da justiça por-
tuguesa, tais como Monte 
Branco e Operação Fura-
cão, Banco Português de 
Negócios e privatizações 
da EDP e da REN.
A gota de água que, supos-
tamente, entornou o copo 
de Joana Marques Vidal 
tem a ver com os magis-
trados Rosário Teixeira e 
Paulo Gonçalves, a quem 
foi instaurado um inquéri-
to disciplinar por alegada 
violação do segredo de 
justiça.
E qual era esse segredo de 
justiça? 
O jornal Público explicou 

que “em causa está uma 
notícia publicada pelo se-
manário Expresso, a 12 de 
Janeiro, intitulada “Proces-
so de Angola vai acelerar”, 
em que se adiantava na en-
trada que a Procuradora-
-Geral tinha pedido aos ti-
tulares daqueles processos 
“para concluírem as inves-
tigações” com rapidez. A 
notícia relatava vários en-
contros entre Joana Mar-
ques Vidal e alguns procu-
radores titulares dos casos 
mais sensíveis que esta-
vam, mas já não estão, em 
investigação. O Expresso 
escreveu que participaram 
nas reuniões Cândida Al-
meida, Paulo Gonçalves e 
Rosário Teixeira.
Como aqui foi dito, o pro-
curador português Paulo 
Gonçalves e Rosário Tei-
xeira não são ou, pelo me-
nos, não eram, magistra-
dos que cedam a pressões 

e, segundo diversas fontes 
contactadas pelo Folha 
8, estariam na disposição 
de fazer “tudo o que lhes 
fosse legalmente permi-
tido” para esclarecer os 
casos, admitindo-se antes 
da chantagem do regime 
de Eduardo dos Santos 
que não teriam dúvidas 
em – se assim o entendes-
sem – constituir arguidos 
Manuel Vicente, Manuel 
Vieira Hélder Dias Júnior 
“Kopelipa” e Leopoldino 
Nascimento “Dino”.
Mas isso só seria válido 
se Paulo Gonçalves e Ro-
sário Teixeira tivessem 
apoio hierárquico para 
“meter a mão” no barril 
de pólvora. Mas isso não 
aconteceu. Sem capacida-
de para vencerem o bra-
ço-de-ferro com os que os 
bombardeiam com a ne-
cessidade, a bem da nação, 
de arquivar os processos, a 
luta tornou-se tremenda-
mente desigual e, segundo 
apurou o Folha 8, os pro-
curadores começaram a 
estar farto de “brincar aos 
Estados de Direito”.
A estratégia do Ministé-
rio Público parece passar 
pela desistência dos pro-
curadores, exaustos com 
os processos e conse-
quentes pressões vindas 
de todos os lados. Nem 
mesmo a chantagem do 
regime angolano fez com 
que, ao contrário do que 
ingenuamente se admitiu, 
o DCIAP passasse a ter 
mais meios humanos para 
as suas investigações. Pelo 
contrário.
Compete ao DCIAP, no 
âmbito da prevenção do 
branqueamento e do finan-
ciamento do terrorismo 

o

PROCURADORA-gERAL DE PORTUgAL, JOAnA MARQUES VIDAL
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(conforme as Directivas 
2005/60/CE, do Parlamen-
to Europeu e do Conse-
lho, de 26 de Outubro, e 
2006/70/CE da Comissão, 
de 1 de Agosto) receber e 
analisar as comunicações 
de operações susceptíveis 
de configurar a prática do 
crime de branqueamento 
ou de financiamento do 
terrorismo que as enti-
dades sujeitas lhe devem 
enviar e, se for acaso disso, 
determinar a suspensão 
da execução da operação 
suspeita notificando, para 
o efeito, a entidade sujeita.
Subsequentemente, o 
DCIAP pode determinar, 
conforme os casos, o pros-
seguimento de investiga-
ção sob outras formas pro-
cessuais, seja mediante a 
realização de averiguação 
preventiva ou determinan-
do a abertura de inquérito.
Compete também ao 
DCIAP a iniciativa da rea-
lização de acções encober-
tas no âmbito da preven-
ção criminal (cuja decisão 
cabe ao juiz do Tribunal 
Central de Instrução Cri-
minal), relativamente a 
qualquer dos crimes indi-
cados no artigo 2º da Lei nº 
101/2001, de 25 de Agosto.
Todo este imbróglio resul-
tou de uma queixa apre-
sentada por um cidadão 
angolano, professor uni-
versitário, a residir em Lis-
boa que, como matéria de 
facto apresentou uma lista 
de mais de 20 angolanos 
que, para além de vultuo-
sos investimentos finan-
ceiros, tinham igualmente 
inúmeras propriedades 
em Portugal.
Logo nessa altura o Gover-
no português foi avisado 
pelas autoridades angola-
nas que, a bem da coope-
ração entre os dois países 
e sob a capa das relações 
entre estados, o assunto 
deveria ser cortado cerce 
e morto à nascença. No en-
tanto, nessa altura, os ven-
tos sopravam a favor dos 
procuradores lusos que, 
independentemente dos 
envolvidos, queriam ape-
nas fazer justiça. Tempos 
depois mudaram os ventos 
e, com eles, as vontades.
Desse rol, para além das 
figuras citadas, figuravam 
também elementos da pró-
pria família do Presidente 

da República, como era o 
caso de Welwitschea José 
dos Santos (“Tchizé” dos 
Santos), uma das filhas.
A investigação suposta-
mente ainda em curso, que 
agora terá – segundo fon-
tes contactadas pelo Folha 
8 – os dias contados, teria 
total cabimento legal, des-
de logo porque ao DCIAP 
cabe a missão de, para 
além do branqueamen-
to de capitais, corrupção, 
peculato e participação 
económica em negócio, 
analisar as infracções eco-
nómico-financeiras de di-
mensão internacional ou 
transnacional.
Na base da queixa estive-
ram as denúncias divulga-
das internacionalmente, 
com especial destaque em 
Portugal, pelo jornalista 

Rafael Marques que, aliás, 
também foi ouvido pelo 
DCIAP.
Numa primeira fase pro-
cessual foi averiguada 
a existência, ou não, de 
indícios e de matéria de 
âmbito criminal. Dando 
provimento à existência 
criminal, o DCIAP avan-
çou para a fase de inqué-
rito, tendo o processo 
avançado sob as ordens do 
procurador Paulo Gonçal-
ves.
Paulo Gonçalves é, aliás, 
considerado um especia-
lista em questões que en-
volvem Angola, sendo por 
isso titular dos inquéritos 
que envolvem o chairman 
do Banco Espírito Santo 
Angola, Álvaro Sobrinho.
Procurando minimizar 
estragos e descredibilizar 

Rafael Marques, nove ge-
nerais angolanos e duas 
empresas ditas de segu-
rança (Sociedade Mineira 
do Congo e TeleService) 
que actuam nas zonas 
diamantíferas de Angola, 
apresentaram em Portugal 
uma queixa, por difama-
ção, contra o jornalista.
Rafael Marques acusou os 
referidos oficiais angola-
nos, bem como as empre-
sas, de tortura e violação 
sistemática dos direitos 
humanos nas zonas dia-
mantíferas das Lundas. 
Estas denúncias são já an-
tigas, sendo que a primei-
ra resulta da publicação 
de diversos relatórios em 
2005, a que seguiu o livro 
“Diamantes de Sangue: 
Corrupção e Tortura em 
Angola”.

A então decisão do 
DCIAP em dar continui-
dade à queixa do profes-
sor universitário angola-
no sustentou-se, segundo 
fontes ligadas ao proces-
so, nos factos apurados 
através de uma exaustiva 
análise financeira às mo-
vimentações bancárias 
realizadas em Portugal e 
que indiciam a existên-
cia de crime. Crime que, 
verifica-se agora, “nunca” 
terá existido.
Um dos vários negócios 
denunciados por Rafael 
Marques envolvia a ven-
da, por 375 milhões de 
dólares, de 24% do capital 
do Banco Espírito Santo 
Angola (BESA) à Portmill, 
empresa de capitais ango-
lanos, mantendo o Banco 
Espírito Santo (BES, Por-
tugal) a sua posição de ac-
cionista maioritário com 
51,94% do  capital social.
Manuel Vicente sempre 
garantiu que todos os 
seus investimentos em 
Portugal estavam “perfei-
tamente documentados 
junto das autoridades 
competentes”. Agora, e 
só depois de Eduardo dos 
Santos colocar Portugal 
entre a espada e a pare-
de, é que os procurado-
res deram o dito por não 
dito.
No meio de todo venda-
val, o regime de Eduardo 
dos Santos usou todos os 
trunfos, nomeadamente 
económicos, para chan-
tagear as autoridades 
portuguesas. E, pelos vis-
tos, a estratégia será co-
roada de êxito.

O Ministro da Justiça, Rui Mangueira, esclareceu esta semana que a cimeira Portu-
gal-Angola, prevista para Fevereiro de 2014, “não se vai realizar”, sendo substituída 
por encontros bilaterais.
 “A cooperação bilateral mantém-se, não há dificuldade nenhuma e não me cabe 
aqui fazer comentários sobre o que o Presidente da República já disse. Estamos 
a trabalhar normalmente com Portugal, não temos dificuldade nenhuma, a única 
questão é que a cimeira que estava prevista para o mês de Fevereiro não se vai 
realizar”, afirmou Rui Mangueira, em declarações aos nossos colegas portugueses 
da “Rádio Renascença” e do “Diário Económico”.
A cimeira “vai-se verificar através de contactos bilaterais”, adiantou o ministro da 
Justiça e Direitos Humanos, à margem do Fórum Macau, onde se encontrava tam-
bém o vice-primeiro-ministro português, Paulo Portas, com quem esteve reunido.
O Folha 8 sabe que, apesar de mais uma declaração oficial sobre o cancelamento 
da cimeira, esta poderá realizar-se mesmo em Fevereiro, tudo dependendo da evo-
lução dos processos judiciais que decorrem trâmites em Portugal e que envolvem 
altos dignitários do nosso país.
Acresce que, como referimos nesta edição, esses processos deverão ser arqui-
vados a qualquer momento, tudo indicando que na pior das hipóteses o serão a 
tempo de a cimeira se realizar na data prevista, Fevereiro de 2014.

CiMeira adiada… até ver
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ez pessoas 
m o r r e r a m 
e 13 ficaram 
feridas ao se-
rem atingidas 
por descargas 

eléctricas, na província do 
Huambo, durante o mês de 
Outubro, segundo dados 
do Serviço de Protecção 
Civil e Bombeiros. Foram 
também destruídas 229 ca-
sas de construção precária, 
deixando sem abrigo 1.145 
pessoas.
Entre os estragos causados 
pelas descargas eléctricas, 
desde o início da época 
chuvosa, a 15 de Setembro, 
incluem-se três escolas 
e uma igreja. Os municí-
pios da Caála, Londuim-
bali, Ecunha, Cachiungo 
e Mungo são os que mais 
têm sofrido com este fenó-
meno.
Paralelamente, para não 
fugir ao que é hábito, as 
constantes falhas de ener-

gia eléctrica na cidade do 
Huambo devem-se, de 
acordo com o director pro-
vincial da Empresa Nacio-
nal de Electricidade (ENE), 
aos testes de manutenção 
da barragem do Gove.
Barragem inaugurada em 
22 de Agosto do ano pas-
sado pelo Presidente da 
República de Angola, José 
Eduardo dos Santos, o 
Gove tem uma capacidade 
de produção de 60 mega-
watts, custou mais de 279 
milhões de dólares e a 
construção esteve a cargo 
da empresa Odebrecht.
Trata-se de um empreen-
dimento destinado a pro-
duzir energia eléctrica 
para as cidades da Caála, 
Huambo e do Kuito, cuja 
construção teve início em 
1969 mas que foi interrom-
pida em 1975, devido ao 
conflito armado. Em 1983 
foram retomados os tra-
balhos, mas em 1986 foram 

novamente interrompidos 
devido à guerra civil.
A intervenção para salvar 
a barragem, que em 1990 
foi dinamitada, causando 
a sua destruição parcial, 
iniciou-se em meados do 
ano 2001 e prolongou-se 
até 2012.
O director provincial da 
ENE, Gilberto Pessoa, ex-
plica que estes testes de 
manutenção deviam ter 
sido feitos antes, mas su-
blinhou que, na altura, não 
houve condições pata tal, 
por ser necessário haver 
grandes consumos para 
carregar as máquinas a 
cem por cento.
“Na altura, a ENE estava a 
fazer as ligações domici-
liares e não tinha maneira 
de testar os equipamentos. 
Agora, o sistema começou 
a entrar em regime de es-
tabilidade, daí a necessida-
de destes testes,” frisou.
Por outras palavras, inau-

gura-se primeiro e testa-
-se depois. Entretanto, o 
processo da primeira fase 
da instalação de contado-
res de energia pré-paga 
está a decorrer sem qual-
quer sobressalto e já fo-
ram instalados, na cidade 
do Huambo, cerca de 15 
mil contadores, e no mu-
nicípio da Caála três mil. 
A ideia da empresa é que, 
mesmo não tendo energia 
eléctrica – ou tendo-a de 
vez em quando - todos os 
consumidores domésticos 
tenham o sistema de pré-
-pagamento em sua casa.
“Neste momento, conta-
mos apenas com a barra-
gem do Gove na região, 
mas há outros projectos 
em vista, em função da 
procura. Por enquanto, 
não se regista qualquer 
défice, mas isso pode vir 
a fazer com que tenhamos 
alguma dificuldade no ca-
pítulo da produção”, diz 

Gilberto Pessoa, pedindo 
a compreensão dos con-
sumidores pelo facto de a 
energia não ter ainda atin-
gido um ponto estável.
Por sua vez, a directora 
em exercício da empresa 
provincial das Águas no 
Huambo, Elsa Pinto, ex-
plica que os cortes cons-
tantes que se registam na 
cidade têm a ver com a 
falha de energia e dos pro-
blemas técnicos que a em-
presa atravessa.
Ou seja, as centrais de 
captação e distribuição do 
rio Kulimahala e a da Rua 
do Comércio funcionam 
com energia eléctrica. Ora, 
quando não há electricida-
de… não há água. Simples 
e transparente. Mas, por 
outro lado, a central da 
zona alta da cidade dispõe 
de um grupo de geradores, 
razão pela qual não tem 
sofrido grandes cortes na 
distribuição de água.

nuM PaíS real que Sobrevive 
àS eSCuraS deSCarGaS 
eléCtriCaS ContinuaM a Matar

d
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Diz Elsa Pinto que a em-
presa está a envidar esfor-
ços no sentido de arranjar 
também um grupo de ge-
radores para a zona central 
da Rua do Comércio, para 
acabar com os problemas 
que tem havido naquela 
central. Assim, quem no 
Huambo não tem Gove… 
caça com geradores.
Do ponto de vista oficial, 
uma das prioridades do 
Governo é conseguir uma 
distribuição na ordem dos 
60 por cento. Não se sabe 
quando nem como, mas na 
verdade isso é de relevân-
cia diminuta.
Embora em doses diferen-
tes, o que é preciso é ter 
calma e paciência. Quase 
40 anos depois da inde-
pendência e onze após o 
fim da guerra, um dia ha-
verá energia eléctrica e 
água potável para todos… 
ou quase.
Recorde-se que, em Maio 
de 2011, o Governo garan-
tia que iria dar prioridade 
à produção de energia hi-
droeléctrica ao abrigo do 
programa de investimen-
tos públicos para os próxi-
mos seis anos, a fim de do-
tar o país de uma maior e 
mais eficiente capacidade 
de produção de electrici-
dade.
Era então prometido que, 

via Orçamento Geral do 
Estado, o Governo daria 
prioridade à construção 
de grandes barragens e 
que este esforço financei-
ro ascenderia a 20 mil mi-
lhões de dólares até 2017, 
e que seria suportado por 
um fundo sustentado pe-
las receitas do petróleo. 
Tudo complementado 
por um moderno e eficaz 

sistema de transporte e 
distribuição, levando ain-
da em conta o dinamismo 
privado em matéria de 
construção e exploração 
de mini-hídricas para pro-
dução de energia eléctrica. 
Aí figuravam os projectos 
que complementariam a 
hidroeléctrica de Capanda 
(Malanje), Lahuca e Cacu-
lo Cabassa.

Do mesmo modo, o au-
mento da cota da barra-
gem de Cambambe permi-
tiria instalar uma segunda 
central nesta hidroeléctri-
ca, dotada de 4 grupos de 
80 megawatts cada.
Garantia-se então, com 
os resultados que hoje se 
conhecem, que as barra-
gens do Gove e da Matala 
teriam reparações estra-

tégicas para aumentar o 
fornecimento de energia 
eléctrica à região em que 
se encontram, bem como 
à província do Bié e a al-
gumas localidades da pro-
víncia de Benguela.
De acordo com a Empresa 
Nacional de Electricidade 
(ENE), outro aproveita-
mento hidroeléctrico re-
levante é o das Mabubas, 
na província do Bengo, 
bem como da barragem 
da Matala, Lubango, que 
passaria de 26 para 40 me-
gawatts. A isso se juntava 
a central térmica no Zaire, 
com uma potência instala-
da de 400 megawatts.
Com grande parte do 
país real ainda às escuras, 
registe-se que a produção 
de electricidade continua 
a ser escassa, ineficiente 
e cara, razão pela qual são 
muitas as cidades que re-
correm a geradores a ga-
sóleo ou a gás. Até mesmo 
na capital, são milhares de 
geradores que pululam 
pela cidade, contornando 
assim a ineficácia das bar-
ragens de Cambambe e 
Capanda.
Acresce que a abundância 
de electricidade a preços 
mais competitivos é um 
factor determinante para 
o crescimento económico, 
sobretudo a nível das in-
dústrias pesadas.
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Pres idente 
da Repúbli-
ca condenou 
a situação 
que se vive 
em Moçam-

bique e, ou não fosse o 
MPLA um partido (mais 
do que) irmão da FRELI-
MO, apelou ao principal 
responsável pela crise (de 
acordo com as teses de 
José Eduardo dos Santos), 
Afonso Dhlakama, para 
optar pela via do diálogo 
para o bem dos moçambi-
canos.
“A República de Angola 
condena os actos de vio-
lência levados a cabo pela 
RENAMO, em Moçambi-
que, e lança um apelo ao 
seu líder para que regres-
se à via do diálogo, para a 
discussão dos problemas 
nacionais no seio das ins-
tituições do estado de-
mocrático existentes no 
país”, disse José Eduardo 
dos Santos.
Moçambique vive, nes-
ta altura, sob ameaça de 
uma nova guerra, devido 
aos confrontos entre a 
RENAMO e as forças go-
vernamentais.
A FRELIMO, partido no 
poder em Moçambique 
desde a independência 
(tal como o MPLA), con-
funde-se “historicamente 
com o Estado” e “ocupa 
e controla o espaço polí-
tico”, estabelecendo uma 
“barreira difícil de trans-
por” aos seus adversários.
Esta análise é do inves-
tigador Luís de Brito, do 
IESE, Instituto de Estudos 
Sociais e Económicos de 
Moçambique, e surgiu 
a propósito das eleições 
gerais realizadas em No-
vembro de 2009, as quais 
a FRELIMO ganhou com 
esmagadora maioria, fi-
cando a RENAMO (opo-
sição) com menos de 
metade dos deputados 
que tinha e o MDM (novo 
partido) com uma repre-
sentação residual.

eduardo doS SantoS deterMina
-o CulPado é afonSo dhlaKaMa

o
teXto de orlando CaStro
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A propósito dessas elei-
ções, o investigador afir-
mou que o processo elei-
toral desse ano merece 
atenção porque “decorreu 
num ambiente particular-
mente polémico, devido 
a decisões controversas 
tomadas pela Comissão 
Nacional de Eleições, que 
excluiu das eleições uma 
dezena de pequenos par-
tidos, incluindo o MDM 
na maior parte dos cír-
culos, alegadamente por 
deficiências nas candida-
turas”.
Luís de Brito limitou-se a 
constatar que, afinal, em 
Moçambique – tal como 
em Angola – quem che-
gou ao poder nunca mais 
de lá sai, a não ser que a 
isso seja obrigado pela 
força.
Apesar disso, mesmo 
sabendo-se que os obser-
vadores internacionais às 
eleições moçambicanas 
(tal como se passara com 
as nossas) foram escolhi-
dos à medida e por me-
dida (a missão da União 
Africana foi chefiada 
pelo especialista angola-
no Roberto de Almeida, 
por sinal alto dirigente 
do MPLA), todo o mundo 
continua a dormir des-
cansado.
Apesar dos avisos, tanto o 
MPLA como a FRELIMO  
parecem querer forçar a 
UNITA ou a RENAMO 
decidirem (a organização 
de Afonso Dhlakama pa-
rece ter-se decidido ago-
ra) dar a palavra às Ka-
lashnikov para justificar 
os seus desígnios bélicos.
Se assim for, já será tarde 
para os moçambicanos. 
Mas se calhar é isso mes-
mo que a comunidade 
internacional está à espe-
ra. É que, como em tudo, 
será sempre tarde apenas 
para os milhões que têm 
pouco ou nada. Para os 
poucos que têm milhões 
(chamem-se Eduardo dos 
Santos ou Armando Gue-
buza) há sempre tempo 
para tudo.
Razão tinha Carlos Car-
doso (Jornalistas moçam-
bicano assassinado a 22 
de Novembro de 2000) 
quando escreveu no “Me-
tical” de 15 de Julho de 
1997:

“As pessoas têm medo de 
Guebuza. Ele foi, talvez 
por uma razão de causa e 
efeito o primeiro factor, 
um dos ministros mais in-
competentes a passar pela 
governação da FRELIMO. 
Onde tocou, estragou”.
Armando Guebuza sem-
pre inspirou temor e re-
volta entre os cidadãos. 
Além disso tem sido mau 
gestor da coisa pública. 
Como governador de So-
fala pôs em perigo o rela-
cionamento com Portugal. 
Como ministro do Inte-
rior, adoptou para a opera-
ção produção, um método 
que anulou qualquer hipó-
tese para a concretização 
das intenções que lhe de-
ram vida. Nos transportes 
cruzou os braços perante 
o alastramento impetuoso 
do roubo e da corrupção, 
levando entre outros ma-
les, a uma quebra terrível 
do tráfego via porto de 
Maputo e ao desmorona-
mento quase irreversível 
da LAM.
Goste-se ou não, Arman-
do Guebuza é um políti-
co arrogante, sem grande 
preparação intelectual e 
que tem orgulho em de-
monstrar que a razão da 
força é a solução para to-
dos os problemas.
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v e r g o n h a 
é sinónimo 
caracteriza-
dor de um 
“trungungu” 
barroco de 
quem, po-

liticamente, se coloca no 
pedestal da arrogância, 
para aprovar tudo, dizendo 
ser detentor de todas inte-
ligências do país, no domí-
nio jurídico, desprezando 
as contribuições dos ou-
tros, mas depois, não tem 
noção, nem ciência do que 
aprovou, numa evidente 
demonstração de bestiali-
dade partidocrata, quando 
confrontado.
E, de facto, ficou evidente, 
nos últimos tempos, não 
só ter a actual Constituição 
sido feita por estrangeiros, 
como também o regimen-
to interno da Assembleia 
Nacional e, depois, na re-
cepção, o MPLA, apenas 
num parágrafo lhe deu pa-
ternidade, sem ter a preo-
cupação de obrigar os seus 
deputados a estudarem, 
para numa confrontação, 
mesmo que leviana não 
caírem na margem.
Infelizmente, para vergo-

nha colectiva da maioria 
arrogante, foi o que acon-
teceu, quando a CASA 
-CE começou a esmiuçar 
os ordenamentos jurídi-
cos; Regimento Interno e 
Constituição, que alicer-
çam as balizas de trabalho 
dos grupos parlamentares 
e dos deputados, na As-
sembleia Nacional.
Desprevenido, ante a 
investida do grupo par-
lamentar “amarelinho”, 
capitaneados por André 
Mendes de Carvalho Miau, 
e numa clara aversão a 
democracia participativa, 
o partido maioritário que 
antes aprovará o Regimen-
to Interno, lança mão, de 
um dos seus tentáculos, o 
Tribunal Constitucional, 
para lhe contornar a dor 
de cabeça, ao ser destapa-
da a sua crónica ignorância 
de uma lei de 1992, perma-
nente e conscientemente 
violada, por se considerar, 
enquanto força partidária 
acima da lei. 
Houvesse humildade e 
fácil seria reconhecer a 
preguiça dos considerados 
“grandes juristas”, que afi-
nal, não passam de “gran-

des truquistas”, cuja visi-
bilidade pública enganosa, 
emerge, tão somente, da 
parcialidade dos órgãos 
de comunicação social 
públicos, que discriminam 
os demais, descurando o 
contraditório, por orienta-
ção comunista, levando  o 
povo a consumir tão só as 
suas banalidades arrogan-
tes e  marginais as leis em 
vigor.
Nunca antes, dessa legis-
latura, o MPLA havia sido 
tão acossado para se con-
formar a uma correcta e 
imparcial interpretação e 
cumprimento do aprova-
do, quer quanto ao regi-
mento interno, como ao 
primado da Constituição. 
Vejamos uma fileira de 
violações conscientes, ao 
longo desta legislatura, 
de quem transforma a de-
mocracia, constitucional-
mente consagrada, numa 
quimera de práticas dita-
toriais e discriminatórias, 
contra o país e os eleitores. 
- Manda o Regimento In-
terno da Assembleia Na-
cional, que após a eleição 
dos legisladores, se realize 
um seminário, para a sua 

deSConheCe
leiS que 
aProva 
CoM Maioria 

a

teXto de WilliaM tonet*

      ACóRDÃO DO TRIBUnAL COnSTITUCIOnAL DIVIDE PARLAMEnTO 

o país se tivesse que escolher uma 
palavra para definir o que se passa 
na indígena selva legislativa, com 
o MPla a ter medo da aplicação, 
cumprimento e respeito de leis, 
que maioritariamente, aprovou, não 
faria muito esforço, elegendo, num 
toque de mágica:verGonha!

MPla
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``CASA CE, pre-
pararam-se para 
manifestação ou 
retirada da sala 
em protesto, 
exigindo o cum-
primento escru-
puloso da norma 
constitucional

preparação e capacitação, 
15 dias antes da sessão 
inaugural. No entanto, em 
clara contravenção a lei, o 
MPLA, enquanto banca-
da maioritária começou a 
criar comissões de manda-
tos, eleição de corpos ge-
rentes da Assembleia, sem 
que se tivesse explicado 
aos deputados a sua orga-
nização e funcionamento.
- O artigo 118.º da Cons-
tituição é imperativo, 
quanto ao discurso sobre 
o Estado da Nação, por 
parte do Presidente da Re-
pública, na abertura do ano 
parlamentar, mas este não 
o fez, levando ao protesto 
das outras bancadas. Os 
deputados da bancada da 
CASA CE, prepararam-se 
para manifestação ou reti-
rada da sala em protesto, 
exigindo o cumprimen-
to escrupuloso da norma 
constitucional, uma vez 
os deputados da maioria, 
alegarem não ser obri-
gatório, para além de ter 
enviado o discurso feito 
na tomada de posse. Insis-

tindo no cumprimento da 
lei e nos seus propósitos, o 
presidente da Assembleia 
Nacional, Fernando da Pie-
dade Dias dos Santos, soli-
citou que os “amarelinhos” 
não o fizessem naquela 
sessão, mas na imediata-
mente a seguir. Contraria-
dos condescenderam e as-
sim agiram, exigindo que a 
Assembleia pugna-se pelo 
cumprimento das normas 
constitucionais.
- É mister reconhecer que 
quem nasce torto, já não se 
endireita, principalmente, 
quando a fraude é a sua 
praia, daí, a metodologia 
de discussão do Orçamen-
to Geral do Estado, não 
ser feita sectorialmente, 
como requer o Regimento 
Interno, de cada comissão 
especializada de trabalho, 
apreciar a proposta do 
OGE, nas partes que lhe 
compete ou competia, se-
paradamente, para só no 
final haver uma apreciação 
conjunta. No entanto a for-
ça, arrogância e violação a 
lei, fez com que a banca-

da maioritária do MPLA, 
aprecia-se em plenária, 
contrariando o estipulado.
- A bancada parlamentar 
do MPLA viola, sistema-
ticamente, o Regimento, 
quanto a solicitação dos 
“pontos de ordem”, que 
têm prioridade, em relação 
a outra acção ou procedi-
mento dentro da sessão, 
com excepção a da vota-
ção, mas não são atendi-
dos, abusivamente.
- Outra violação, por falta 
de correcta interpretação 
da norma, prende-se com 
os relatórios de execução 
trimestral do OGE, que 
são de mera informação 
aos deputados, não deven-
do ser aprovados, uma vez 
a lei ditar, que tal ocorra 
no final, através da “Conta 
Geral do Estado e do Re-
latório Final de Execução 
Orçamental. Infelizmente, 
foram aprovados os do pri-
meiro e segundo trimes-
tres de 2013, o que poderá 
vir a chocar, eventualmen-
te, com os conteúdos quer 
da Conta Geral do Estado, 

como do Relatório de Exe-
cução Orçamental de 2013.
- E como de violação em 
violação, navega a nau da 
maioria, a Conta Geral do 
Estado de 2011, que para 
ser apreciada e aprovada, 
segundo o Regimento In-
terno, deve ter o compe-
tente parecer do Tribunal 
de Contas, caricatamente, 
também capitaneado, por 
um membro do MPLA, o 
princípio não é observado. 
No entanto, pese denúncia 
dos deputados da CASA 
CE, a Conta Geral de Es-
tado de 2011, está a ser 
apreciada nas “comissões 
especializadas de traba-
lho”, sem o parecer prévio 
daquele Tribunal (de Con-
tas).   
- O presidente da Assem-
bleia Nacional, secundado 
pela bancada maioritária, 
tem sido recorrente no 
incumprimento das dispo-
sições regimentais, no que 
tange ao estabelecimento 
de um tempo mínimo de 
debate para cada assunto 
em discussão, tendo em 
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conta a natureza e impor-
tância do mesmo, pres-
supondo vários tempos 
mínimos em função dos 
temas em pauta. Em vio-
lação as disposições do 
regimento, o presidente 
arroga-se em estabele-
cer, um tempo único de 5 
minutos, para os partidos 
com menos assento no 
parlamento, numa clara 
ilicitude.   
- Em função das cons-
tantes faltas de energia 
eléctrica e de água as po-
pulações, a bancada parla-
mentar da CASA CE, ao 
abrigo de um dispositivo 
do Regimento Interno 
e respaldo constitucio-
nal, formulou à cerca de 
6 meses, um pedido de 
interpelação ao ministro 
da Energia e Águas, que 
o presidente da Assem-
bleia Nacional, não anuiu, 
sustentado em evasivas,   
em clara desobediência 
aos preceitos legais, que, 
na ocasião, ainda não ti-
nham sido considerados, 
inconstitucionais pelo 
Tribunal Constitucional.
- Na eleição das mulheres 
parlamentares, segundo 
o regulamento, o corpo 
votante deveria ser exclu-
sivamente do sexo femi-
nino, mas ocorreu em ple-
nária, integrando homens, 
também numa clara viola-
ção. Alertados para o fac-
to de tamanha aberração, 
o presidente da Assem-
bleia, colocou a cereja no 
meio do bolo: “vocês da 
CASA CE, tal como nós, 
queremos cumprir com a 
lei, só que vocês querem 
já e nós entendemos que 
é para se ir cumprindo. 
Agora votemos já, desta 
forma, meus senhores”! 
Incrível esta postura dos 
legisladores maioritários, 
numa clara demonstração 
de não poder ser diferen-
te a fraude nas eleições 
por ser algo que atravessa 
o sangue, de quem faz da 
batota uma arma de arre-
messo privilegiado para 
atingir os fins almejados.   

intolerânCia Pode 
levar a ManifeSta-
çõeS

Com base no histórico 
atrás vertido, fruto da 

política de arrogância e 
discriminação, a CASA 
CE, na voz do seu líder 
parlamentar, André Men-
des de Carvalho Miau, não 
descarta a possibilidade de 
liderar manifestações de 
rua, não só contra a postu-
ra de parcialidade partido-
crata do Tribunal Consti-
tucional, consubstanciada 
mais uma vez, no acórdão, 
que retira aos deputados 
a capacidade de fiscalizar 
o executivo e questionar 
membros do Governo.
“No dia 04.11.13 abando-
námos a sala (da Assem-
bleia Nacional) , amanhã 
poderemos ir para outras 
formas de luta pacíficas, 
como manifestações”, que 
constituem direito consa-
grado constitucionalmen-
te, no art.º 47.º CRA, avan-
çou, o líder parlamentar.
Em causa está não só o 
conjunto de irregularidade 
e ilegalidades, cometidas 
no parlamento pela ban-
cada majoritária, que não 
respeita nem a lei, como 
ainda conta com os seus 
tentáculos jurídicos, como 
o Tribunal Constitucional, 
cujo último acórdão, que 
considera inconstitucio-
nais algumas disposições 
do Regimento Interno 
da Assembleia Nacional, 
impedindo interpelações 
directas a ministros e per-
guntas ao executivo, cons-
tituem um contra-senso 
em democracia.
Segundo o TC, caso os de-
putados queiram exercer a 
função de controlo e fisca-
lização às acções do exe-
cutivo, terão de o solicitar 
previamente ao chefe do 
executivo, José Eduardo 
dos Santos, através de uma 
comissão especializada e 
esta através do presidente 
da Assembleia Nacional.
A interpretação do TC 
é que José Eduardo dos 
Santos poderá ou não au-
torizar a ida dos ministros 
para responderem às ques-
tões suscitadas pelos depu-
tados.
O acórdão considera que 
os mecanismos de contro-
lo e fiscalização previstos 
no actual Regimento da 
Assembleia Nacional - in-
terpelações, inquéritos ao 
executivo e perguntas a mi-
nistros - vigoravam com a 
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Lei Constitucional de 1992, e 
não podem ser aplicados no 
actual sistema de Governo 
angolano.
Os oito deputados da CA-
SA-CE abandonaram, por 
este motivo, no dia 04.11.12, 
os trabalhos em protesto 
contra a proibição de apre-
sentar em plenário uma De-
claração Política, para o que 
invocavam o Regimento, 

mas que a maioria do MPLA 
impediu através de voto.
Para explicar a razão do 
abandono do plenário, An-
dré Mendes de Carvalho 
justificou na conferência de 
imprensa que os deputados 
da CASA-CE “não querem 
ficar reféns” do partido no 
poder. Abandonámos a sala 
porque não somos crianças. 
Não somos palhaços”, frisou.

No final, em declarações 
à Lusa, André Mendes de 
Carvalho lamentou que os 
175 deputados do MPLA 
façam “única e exclusiva-
mente” o que o Presidente 
angolano José Eduardo dos 
Santos pretende. O grande 
problema é que nós, opo-
sição, somos praticamente 
um terço dos assentos que 
o partido no poder tem e os 

deputados do partido no po-
der fazem única e exclusiva-
mente aquilo que o senhor 
Presidente quer. Assim não 
se vai construir um país”, 
considerou.
André Mendes Carvalho 
disse ainda que todos os 
regimes tendem a criar ins-
tituições que o perpetuam. 
“Eu cresci aprendendo 
que qualquer regime cria 

as suas próprias institui-
ções que o perpetuam. Se 
olharmos para Mubarak, 
a polícia que ele tinha, os 
tribunais, o exército, eram 
todas instituições para de-
fesa do regime e nós, numa 
democracia incipiente, não 
será diferente. Toda a prá-
tica que vemos em Ango-
la mostra precisamente 
isso”, concluiu. 

E
m função das 
ocorrências o 
Grupo Parla-
mentar da CA-
SA-CE, emitiu 

o seguinte omunicado:
1.   O Regimento da As-
sembleia Nacional apro-
vado através da Lei nº 
12/13, por maioria parla-
mentar do MPLA, atribui 
direitos aos Grupos Par-
lamentares de produzi-
rem debates de urgência 
sobre matérias relevantes 
de interesse nacional, de-
clarações políticas, entre 
outros, no plenário da As-
sembleia Nacional. 
2.   O Grupo Parlamentar 
da CASA-CE pretenden-
do exercer o direito pre-
visto na al. f) do artigo 110º 
e do artigo 116º, ambos do 
Regimento da Assem-
bleia Nacional requereu 
durante a Conferência 
dos Presidentes dos Gru-
pos Parlamentares em 

concertação com os de-
mais Grupos Parlamenta-
res na oposição, o debate 
de urgência sobre o Esta-
do da Nação. 
3.   Os representantes do 
Grupo Parlamentar do 
MPLA na Conferência 
dos Presidentes dos Gru-
pos Parlamentares, sem 
fundamento regimental 
inviabilizaram o debate 
de urgência sobre o Esta-
do da Nação. 
4.   No dia 04 de Novem-
bro por volta das 8h30 o 
Grupo Parlamentar da 
CASA-CE submeteu à 
mesa da Assembleia Na-
cional a comunicação, 
nos termos da al. c) do 
artigo 110º e do artigo 
114º todos do Regimento 
da Assembleia Nacional, 
para o exercício do direi-
to de emitir na plenária do 
mesmo dia uma declara-
ção política, incidindo-se 
sobre a agenda do perío-

do da ordem do dia. 
5.   O Presidente da Assem-
bleia Nacional comunicou 
ao plenário a pretensão 
do Grupo Parlamentar 
da CASA-CE de produzir 
uma declaração política. 
Depois do anúncio foi de-
sencadeado profundo de-
bate sobre a matéria. Na 
falta de consenso o Presi-
dente da Assembleia Na-
cional decidiu suspender 
a reunião para 10 minutos, 
que se estenderam por ser 
três horas. 
6.   No reatamento da reu-
nião plenária, por volta 
das 14h30, depois da ses-
são solene de recepção do 
Presidente da República 
de Cabo-Verde, com par-
ticipação plena dos De-
putados da CASA-CE, foi 
submetido, mais uma vez, 
a comunicação do Grupo 
Parlamentar da CASA-
-CE, à apreciação do ple-
nário seguido da votação.

7.   Ficou claro que duran-
te a interrupção da reu-
nião plenária, o Presidente 
da Assembleia Nacional e 
o Grupo Parlamentar do 
MPLA orquestraram em 
concertação uma posição 
contrária ao Regimento 
da Assembleia Nacional 
para impedir o exercício 
de um direito parlamentar 
de maior alcance político.
8.   À esta posição do 
MPLA e do seu Grupo 
Parlamentar vem adicio-
nar outras que dissipam 
dúvidas, de estar em cur-
so a execução de uma 
estratégia política que 
subverte os pressupostos 
de um verdadeiro Estado 
Democrático de Direito, 
para um Estado de ditadu-
ra, onde impera a vontade 
de homens e não da lei.
9.    O Grupo Parlamentar 
da CASA-CE faz notar 
que a supressão, através 
de um acórdão do Tribu-

nal Constitucional, juridi-
camente inaceitável, dos 
direitos de fiscalização e 
controlo parlamentar dos 
Deputados sobre a acção 
do Executivo, a não Cons-
tituição do Conselho da 
República, um ano depois 
da tomada de posse do 
actual Presidente da Re-
pública, a não integração 
dos membros da CASA-
-CE nos órgãos eleito-
rais, a inviabilização das 
iniciativas legislativas da 
CASA-CE, à perseguição 
dos jornalistas dos órgãos 
de comunicação social 
privados, a inviabilização 
sistemática do exercício 
do direito à manifestação, 
a manipulação dos órgãos 
de comunicação públicos, 
enfim, prova que a exis-
tência desta estratégia pe-
rigosa visa pôr em causa 
a consolidação da demo-
cracia.

*Com agência
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T r a n s p a -
rency In-
ternational 
(TI), orga-
nização da 
sociedade 
civil líder 
no combate 

global contra a corrupção, 
decidiu atribuir o Prémio 
Integrity Award ao jor-
nalista e activista pelos 

direitos humanos Rafael 
Marques, pelo seu “traba-
lho incansável e corajoso 
na investigação e denúncia 
de casos de corrupção em 
Angola”. O prémio foi en-
tregue, em Berlim, numa 
cerimónia de comemora-
ção dos 20 anos da TI.
A Transparência e Inte-
gridade, Associação Cívi-
ca (TIAC), representante 

portuguesa da Transpa-
rency International, no-
meou Rafael Marques 
para esta distinção e rea-
ge com júbilo e orgulho 
ao anúncio do prémio.
“Rafael Marques é um 
exemplo de coragem 
e integridade. Há anos 
que faz um trabalho per-
sistente e informado de 
investigação e denúncia 

da corrupção que mina o 
desenvolvimento de An-
gola e condena o povo 
angolano a uma vida de 
pobreza e abusos”, disse o 
vice-presidente da TIAC, 
Paulo Morais.
Rafael Marques foi pre-
so em 1999 depois de ter 
denunciado num artigo 
de jornal casos de corrup-
ção e desvio de fundos 

no Governo angolano. 
Desde então, apesar da 
consistente perseguição e 
abusos a que tem sido su-
jeito pelas autoridades, o 
jornalista e activista nun-
ca parou de denunciar as 
práticas corruptas dos de-
tentores do poder em An-
gola, investigando a fundo 
situações de corrupção e 
violações de direitos hu-

luta Contra a CorruPção
PreMeia rafael MarqueS

a
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médico an-
golano, Luís 
Filipe Baião, 
especialista 
em medici-
na tradicio-
nal chinesa, 

face ao reconhecimento, 
mérito e dedicação, do seu 
trabalho, foi uma vez mais 
convidado, para participar 
num conjunto de inicia-
tivas ligadas à divulgação 

da Medicina Tradicional 
Chinesa e da Medicina In-
tegrada, promovidas pela 
BIVA - Bangkok Interna-
tional Vegetarian Associa-
tion, associação conhecida 
internacionalmente e com 
membros em todas as par-
tes do mundo.
Luis Filipe, que é também 
colunista regular do F8, vai 
realizar uma Palestra sobre 
“Como tratar as Doenças 

Crónicas com a Medici-
na Tradicional Chinesa”, 
no dia 22 de Dezembro de 
2013, em Bangkok, Tailân-
dia. Além disso, como re-
sultado do sucesso da sua 
Clínica de Bangkok e da 
última intervenção realiza-
da aquando das Cerimónias 
Reais da Tailândia, em 27 e 
28 de Maio deste ano, o Dr. 
Luís Filipe irá ser entrevis-
tado mais uma vez pelo Ca-

nal 11, em 25 de Dezembro, 
e por mais 3 canais interna-
cionais:  Voice TV (26 de 
Dezembro),   Yatem TV (27 
de Dezembro),   Pattaya TV 
(28 de Dezembro), a fim de 
apresentar as potencialida-
des da Medicina Tradicio-
nal Chinesa no tratamento 
das doenças crónicas e de-
generativas. O Jornal Ban-
gkok Post e a Revista Thai-
land Professionals também 

solicitaram entrevista sobre 
o mesmo tema.
Com isto, vemos cada vez 
mais reconhecido não só o 
trabalho do Dr. Luís Filipe, 
mas também as virtualida-
des da Medicina Tradicio-
nal Chinesa, que cada vez 
mais se espalham e difun-
dem pelo mundo. Difícil 
fica perceber que ainda há 
quem conteste a eficácia e 
as mais-valias desta prática.

luíS filiPe Continua a difundir 
a MediCina tradiCional ChineSa 

o

MAIS UMA JORnADA InTERnACIOnAL

manos no tráfico de dia-
mantes de sangue ou no 
sector petrolífero.
Além de Rafael Marques, 
a Transparency Interna-
tional distingue este ano 
também o jornalista chi-
nês Luo Changping, pela 
sua coragem ao denunciar 
a corrupção de um alto 
oficial do Governo chinês. 
Enfrentando a censura do 
jornal onde trabalhava, 
Luo Changping denun-
ciou no seu blogue pessoal 
o caso de transacções fi-
nanceiras ilícitas, despo-
letando uma investigação 
oficial que culminou com 
a demissão do alto respon-
sável e a sua expulsão do 
partido, este ano.
“Os dois vencedores des-
te ano representam tudo 
aquilo por que o nosso mo-
vimento global luta, nos 
nossos esforços para por 
um fim aos abusos de po-
der, negócios escuros e su-
bornos”, disse a Presidente 
da Transparency Interna-
tional, Huguette Labelle, 
acrescentando que “todos 
podem desafiar a corrup-
ção à sua maneira, e Rafael  
Marques e Luo Changping 
são uma inspiração pela 
forma como combatem 
este flagelo”.
Para a TIAC, este prémio, 
atribuído por um júri de 11 

personalidades de destaque 
no combate à corrupção 
a nível global, vem numa 
altura crucial nas relações 
entre Portugal e Angola.
“Foi com enorme orgulho 
e admiração que nomeá-
mos o Rafael Marques 
para esta distinção. Numa 
altura em que as econo-
mias de Portugal e An-
gola estão cada vez mais 

ligadas, este Prémio é um 
toque de despertar para as 
autoridades dos dois paí-
ses. Portugal tem tido uma 
atitude cúmplice com um 
regime político que está 
no centro de suspeitas de 
corrupção e violações de 
direitos humanos. A nossa 
cumplicidade com estes 
abusos prolonga o sofri-
mento do povo angolano e 

coloca a economia portu-
guesa nas mãos de agentes 
cujo enriquecimento nun-
ca foi cabalmente esclare-
cido. Os poderes político 
e judicial no nosso país 
têm a obrigação de inves-
tigar todas as suspeitas e 
garantir aos mercados e 
aos cidadãos, portugueses 
e angolanos, que as rela-
ções económicas entre os 
dois países servem para 
criar oportunidades de de-
senvolvimento, e não para 
enriquecer alguns nego-
ciantes bem relacionados”, 
disse o vice-presidente da 
TIAC, Paulo Morais.

MaiS uM PréMio Para 
oS direitoS huManoS
Noutro extremo, no conti-
nente africano na bela ca-
pital da Gâmbia, a activista 
dos Direitos Humanos de 
Angola, Lucia Silveira, da 
acutilante AJPD (Associa-
ção justiça, Paz e Democra-
cia) foi premiada ex-aquo, 
com Yara Salam (Norte 
de África), Livingstone Se-
wanyana (Este e Corno de 
África), Imam Baba Leigh 
(África Ocidental), e Pau-
lette Oyane - ondo (África 
Central), como vencedo-
res do primeiro Prémio 
africano, sobre Defensores 
dos Direitos Humanos. 
O acto de recepção do pré-

mio ocorreu no dia 22 de 
Outubro de 2013, no Kaira-
ba Beach Hotel, na capital 
da República da Gâmbia 
e contou com a presença 
da Lucia Silveira, que des-
ta forma viu reconhecido 
todo o seu esforço e empe-
nho, tal como da AJPD, na 
luta pela defesa dos direi-
tos humanos, em Angola 
e África, tão espezinhados 
por muitos regimes, com 
real destaque para o ango-
lano. O prémio reconhece 
e homenageia as realiza-
ções de cada vencedor, 
enquanto defensor dos di-
reitos humanos, em cada 
uma das cinco sub-regiões 
do continente: Este e Cor-
no de África, África Aus-
tral, África Ocidental e 
África Central. O júri foi 
constituído pela Comissá-
ria Reine Alapini - Gansou, 
relatora especial sobre 
defensores dos direitos 
humanos em África, Mar-
garet Sekaggya Relatora 
Especial da ONU sobre 
os defensores dos direitos 
humanos e Hassan Shire, 
Presidente da PAHRDN. 
Entretanto, o prémio geral 
recaiu para o zambiano, 
Imam Baba Leigh, pelo seu 
contributo na protecção 
e promoção dos direitos 
humanos na África Oci-
dental.
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reGiMe tentou CorroMPer nito

a n u e l 
C h i -
v o n d e 
Baptista 
“ N i t o 
A l v e s ” 
foi preso 

dezassete dias numa cela 
privada, na Comarca de 
Viana, por rejeitar a “ofer-
ta” do Ministério da Juven-
tude e Desporto, contou o 
adolescente revolucioná-
rio ao F8, minutos depois 
de solto daquele estabe-
lecimento prisional, onde 
esteve detido desde 12 de 
Setembro de 2013.
Enquanto aguardava, de-
sesperadamente, pela li-
bertação na masmorra do 
regime, Nito Alves recebe 
a proposta de beneficiar de 
um salário mensal de 2 mil 
dólares, residência na cen-
tralidade do Kilamba, uma 
viatura Hyundai Tucson 
zero quilómetros, assim 
como bolsa de estudo num 
país europeu, onde deve-
ria ficar vários anos, a fim 
de abandonar o activismo 
político, contrário às ideias 
do partido da situação.
A proposta provinda, su-

postamente, de altos fun-
cionários do Ministério 
da Juventude e Desporto, 
organismo estratégico do 
Estado, dirigido por Gon-
çalves Mwandumba, era 
tentadora para um juvenil, 
embora tenha já 17 anos de 

idade. Mas este fiel e preso 
aos ideais que sustentam 
os “pilares” do Movimento 
Revolucionário de Angola 
rejeitou, preferindo supor-
tar as sevícias dos agentes 
e as ameaças do chefe Ura-
gan na DNIC.

“Recusei a oferta deles 
porque em momento al-
gum devo trair os meus 
companheiros. Nunca fui 
hipócrita e não seria agora 
por um carro, apartamen-
to, dólares e uma bolsa de 
estudo na Europa”, afir-
mou Manuel Chivonde 
Baptista “Nito Alves”, ado-
lescente revolucionário 
que vai aguardar o julga-
mento em liberdade pelos 
crimes de ultraje à pessoa 
do Presidente da Repúbli-
ca de Angola, José Eduar-
do dos Santos.
Independentemente do 
valor dos meios pelos 
quais o tentaram subornar, 
o autóctone mancebo que 
ficou catorze semanas de-
tido confia plenamente nos 
companheiros, embora al-
guns se mostrem “fracos”. 
“Uma das razões que me 
levou a rejeitar tais meios, 
é o facto de nunca ter sido 
um morto de fome, os 
meus familiares trabalham 
arduamente para sustentar 
a casa. Mais vale pouco, 
mas com honestidade”, 
disse o contestatário.               
Ainda pesa sobre o man-

cebo do Movimento Re-
volucionário de Angola, 
que se bate energicamente 
pela longevidade de José 
Eduardo dos Santos no po-
der, isto é desde 1979, bem 
como a situação socio-
-económica do País, o cri-
me contra a segurança do 
Estado. Tais imputações 
judiciais estão longe de in-
timidar Nito Alves.
O “Ngangula” dos revolu-
cionários está em liberda-
de condicional, acredita 
piamente nos ideais do 
grupo, razão pela qual re-
jeitou categoricamente o 
suborno do Ministério da 
Juventude e Desporto, res-
pondendo que só aceitaria 
tal proposta se todos os jo-
vens angolanos beneficias-
sem dos mesmos direitos. 
Nem mesmo com amea-
ças do temido agente da 
DPIC, Ngola Kima, como 
afirmou, cedeu a suposta 
“chantagem” do regime.
Manuel Chivonde Baptis-
ta “Nito Alves” queixa-se 
também de ser maltrata-
do na Comarca de Viana, 
inclusive por Fernando 
Tchissua, um dos respon-
sáveis daquele estabele-
cimento prisional. Ape-
sar do processo que lhe é 
movido, mostra-se firme 
e prometeu estar presente 
na manifestação marcada 
para o dia 28 de Maio de 
2014, em homenagem a 
Kamulingue, na Praça da 
Independência, província 
de Luanda, a capital de An-
gola.            
Nito Alves foi detido por 
fabricar trinta t-shirts 
com dizeres, considera-
dos atentatórios contra a 
imagem do Presidente da 
República de Angola, José 
Eduardo dos Santos, que 
seriam vestidas durante 
uma manifestação contra 
a realização do mundial de 
hóquei em patins, face aos 
milhões de dólares gastos 
quando o País vive na mi-
séria extrema.                                

teXto de fonGani bolonGonGo 
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fóruM naCional Sobre Malária
analiSa eStado ePideMia 

M
a l á r i a 
continua 
a ser a 
p r i n c i -
pal cau-
sa de 

morte em Angola devido 
à precariedade do sanea-
mento básico, o núme-
ro escasso de unidades 
sanitárias, bem como o 

MInISTéRIO DA SAúDE REALIZA

o Ministério 
da Saúde, 
em parceria 
com algumas 
empresas do 
sector estatal 
e privadas, 
realizou no 
passado dia 
7.11 o fórum 
nacional sobre 
o controlo da 
Malária na 
áfrica austral.

descaso das autoridades, 
quanto ao reforço de ver-
bas para acudir ao sector 
como forma de uma me-
lhor assistência aos cida-
dãos. 
Pese esta debilidade e im-
potência no combate a 
endemia, o ministério da 
Saúde, em colaboração 
com empresas estatais e 
privadas, ligadas ao ramo, 
realizaram um forum para 
o estabelecimento coor-
denado de uma política de 
combate a este flagelo, res-
ponsável pela morte de mi-
lhares de crianças e adul-
tos por ano, em Angola. 
As opiniões divergem, 
quanto aos farmacos e 
meios de prevenção a se-
rem utilizados. O país tem 
estado na lógica de inves-
tir milhões na aquisição 
de redes de mosquiteiros, 
mas estes são um paliati-
vo, que em nada debela a 
situação, porquanto, o ser 
humano, está mais fora 
da cama do que o inver-
so, onde se publicita a sua 
utilização. 
Entretanto, o represen-
tante da OMS (Organi-

zação Mundial da Saúde) 
em Angola, Hernando 
Agudelo, afirma “ser ne-
cessário que se reforce o 
sistema sanitário”, real-
çando  existirem “muitas 
empresas estatais e pri-
vadas a trabalharem com 
o ministério da Saúde no 
combate à Malária que 
é infelizmente uma das 
principais causas de mor-
te em Angola”, afirmou, 
acrescentando ser esta 
uma das razões que levam 
a OMS a trabalhar com 
outros sectores, como os 
ministérios da Educação 
e do Ambiente, visando 
sensibilizar a população 
na luta contra a doença.
“Com estas parcerias ire-
mos criar uma coorde-
nação para assegurar os 
esforços de todas as par-
tes para obter resultados 
na luta contra a Malária”, 
garantiu Hernando Agu-
delo.
Por sua vez, Fernando 
Teles, representante do 
ministério da Saúde, ale-
ga que “a Malária apesar 
de ser ainda a principal 
causa de morte em An-

gola, principalmente em 
crianças dos zero aos 
cinco anos de idade, e em 
mulheres grávidas, é tam-
bém uma das consequên-
cias do atraso do desen-
volvimento do país. Nos 
últimos dois anos, em An-
gola, a doença tem vindo 
a reduzir graças ao apoio 
recebido das empresas 
associadas no combate 
a esta epidemia. Temos 
como principal desafio 
reduzir os seis mil óbitos 
anos, para dois mil”.
O secretário de Estado 
da Saúde, Carlos Alberto 
Masseca, adiantou que a 
“abordagem dos proble-
mas de saúde deve ser 
multidisciplinar e mul-
tissectorial, não devendo 
olhar simplesmente para 
o tratamento da Malá-
ria”, porquanto, na sua 
opinião, “devemos tam-
bém preocupar-nos sobre 
quais são as principais 
causas da doença e neste 
sentido eu quero recordar 
existir um conjunto de 
programas que o Execu-
tivo está a implementar, 
como o combate à po-

breza, que  também pode 
ser uma das plataformas 
ao combate à Malária em 
Angola”, concluiu, Carlos 
Alberto Masseca.
Até 2020 a região da 
SADC, propõe-se elimi-
nar a Malária em quatro 
países, nomeadamente 
África do Sul, Namíbia, 
Suazilândia e Botsuana. 
Esta eliminação conta 
com o apoio de Angola, 
Moçambique, Zâmbia e 
Zimbabwe por se trata-
rem de países fronteiri-
ços. A rede mosquiteira 
é a maior estratégia de 
prevenção da doença, por 
esta razão o Ministério da 
Saúde recomenda o seu 
uso regular, principal-
mente para as mulheres 
grávidas e crianças me-
nores de cinco anos, para 
protecção contra as pi-
cadas dos mosquitos. No 
entanto estudos demons-
tram ser o mosquiteiro o 
maior embuste, principal-
mente, por assentar numa 
visão redutora de cariz 
comercial, pois os euro-
peus apenas a querem 
impingir em África. 

teXto de luíSa Pedro
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irculam in-
formações 
dando conta 
que foi re-
centemente 
aberto um 

processo de investigação 
junto a Procuradoria-Geral 
da República contra o hos-
pital Maria Pia de Luanda, 
sob acusação de negação 
de tratamento e expulsão 
compulsiva a jovem Suza-
na Kathunga que ainda ca-
recia de assistência média. 
Natural da Huila onde resi-
de, a menina sofre também 
de um câncro de pele que 
lhe está a devorar o rosto, 
além estar subnutrida. Foi 
parar no referido hospital, 
segundo o portal no segui-
mento de uma campanha 
de ajuda movida por uma 
corrente do clero católico 
encabeçada pelo sacer-
dote Jacinto Wacussanga 
“Pio”. Antes foi levada para 
o Hospital Central do Lu-
bango e dai evacuada no 
dia 16 de Outubro para 
o Hospital Maria Pia de 
Luanda. 
A mesma foi acompanha-
da para a capital do país, 
por um catequista João 
Fernando Tyihetekey e um 

primo da paciente identifi-
cado por “Gabriel”. Seguiu 
igualmente, para Luanda, 
a menor de um ano, Savi-
ta de Fátima Tyikwauyu, 
filha da Suzana Kathuñga 
que também viajou para 
continuar o tratamento 
contra a malnutrição.
Postos no Hospital Maria 

Pia, a referida paciente foi 
mandada para casa no pas-
sado dia 28 de Outubro por 
orientações de um médico 
identificado por Doutor 
Paulo, sob alegação de que 
se precisava da cama onde 
a mesma estava para outro 
paciente. 
No seguimento de diligên-

cias, a mesma foi acolhida 
no mesmo dia para uma 
residência de Madres que 
se situa próximo ao hospi-
tal e no dia seguinte após 
intervenção de vários vo-
luntários, a jovem Suzana 
Kathuñga foi levada para 
a Clinica Multiperfil, onde 
se encontra a receber tra-
tamento médico. 
Pelo menos, no dia 3 de 
Novembro, o seu estado 
era considerado estável e 
aguardava o resultado da 
biopsia. Há informações 
de que está garantida a sua 
estadia na referida clínica, 
até o resultado sair para 
depois ser transferida para 
o Centro de Oncologia em 
Luanda. 
O padre Pio, no entanto, 
qualquer ligação com o 
processo judicial. “On-
tem (dia 6 de Novembro), 
o Fernando Tyihetekey, 
que está a tomar conta da 
jovem Suzana Kathunga, 
em tratamento em Luan-
da, foi chamado por uma 
das responsáveis do Hos-
pital Mara Pia em Luanda, 
perguntando à queima-
-roupa se fomos nós que 
instituímos um processo 
junto à Procuradoria, con-

tra o Hospital Maria Pia, 
sob acusação de negação 
de tratamento e expulsão 
compulsiva, via alta, da 
doente”.
“Somente para esclarecer 
a todos os facebookanos 
que não sabíamos nada 
deste processo. Mas devo 
acrescer o seguinte; em 
qualquer parte do mun-
do, recusar-se a tratar um 
doente, por parte de um 
hospital público constitui 
crime e passível de proce-
dimento criminal.”, escre-
ve o sacerdote a partir das 
redes sociais.
“Em segundo, nesse perío-
do de 1 a 26 de Outubro, a 
Suzana sofreu muito com 
dores cruciantes, tendo 
sido privada de analgésicos 
apropriados à sua situa-
ção.” Relatou acrescentan-
do que “Por isso, mesmo 
gozando de presunção de 
inocência, os funcionários 
que negaram à Suzana este 
tratamento vital, terão de 
responder em tribunal, a 
fim de que outros milhares 
de angolanos, pobres e de 
chinelo acabado, tenham 
tratamento digno de seres 
humanos e casos dessa ín-
dole não se repitam”.

C

ProCeSSo Contra Maria Pia 
Por “eXPulSar” PaCiente 
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antes, em 
Angola, a 
vida era 
tão sagrada 
que todos, 
até mesmo 

os velhinhos, não tinham 
pressa de ir para o Céu.
Antigamente a vida era tão 
gostosa que os idosos não 
fugiam dos carros e das 
motorizadas, em trânsito. 
Temiam ser mortalmente 
atropelados; comiam e be-
biam com regras e cautelas 
para continuarem   vivos. 
Outrora, os velhotes não 
tinham pressa de morrer e, 
para tal escolhiam compa-
nhias que lhes garantiam 
saúde para que chegassem 
se possível às 100 risonhas 
primaveras, em compa-
nhia dos pares com os 
quais,  sonhavam celebrar 
bodas de prata e de ouro.
Contrariamente ao que 
queriam dantes, hoje, 
considerável número de 
velhos diz querer quanto 
antes partir para o desco-
nhecido. Dizem-no recea-
rem que alguém lhes oiça 
falar em bazar para o ima-
ginário Paraíso Celestial.
Actualmente
 velhos existem com cora-
gem, de dizer que rezam 
para que o Criador lhes 
transfira quanto antes nem 
que seja para o purgatório.
O Folha 8 entrevistou um 
vasto número de idosos 
que a propósito da estra-
nha vontade de morrer 
quanto antes manifestada 
por contemporâneos una-
nimemente disseram que 
”a pressa de morrer que 
dizem ter determinados 
velhos deve-se ao fato de 
muitos deles sentirem-se 
desamparados tanto pelos 
familiares como pelas ins-
tituições responsáveis por 
cuidar-lhes. Dizem valer 
a pena morrerem quanto 
antes por se sentirem des-
protegidos de várias ma-
neiras e feitios.”
Alegam que “antigamente 
os velhos não receavam 
envelhecer dada a sensibi-
lidade que havia para com 
os da Terceira idade. Ha-
via mães e pais interessa-
dos em entregar os filhos 

ao cuidado dos avós,  cren-
tes que lhes dessem garan-
tias de participação activa 
e qualitativa na educação 
e na instrução dos netos 
que garantidamente não 
ameaçavam os avós como 
acontece hoje. Sublinham 
que outrora havia uma 
contrapartida. Aos mimos 
dados pelos avós, os netos 
respondiam com afecto.”
Os velhos argumentam 
ter pressa de morrer por 
acharem não valer a pena 
envelhecer a sofrer. Para 
eles envelhecer sem am-
paro familiar e estatal é 
um martírio. Querem ser 
assistidos médica e me-
dicamentoso  mimados e 
úteis aos que lhes rodeiam; 
querem sair a passear de 
vez em quando com os fi-
lhos e netos para, enquan-
to passeiam aproveitarem 
transmitir o que o que 
aprenderam ao longo de 
largas dezenas de anos de 
trabalho e convivência so-
cial. Dizem que viver sem 
servir a família, a comuni-
dade e a sociedade em ge-
ral não faz sentido. À saída 
da missa, do culto, do mer-
cado ou onde quer que se 
encontrem vao dizendo de 
uns para os outros que “ 
se foi o tempo em que os 
velhos se sentiam felizes 
porque acreditavam que 
eram úteis; porque eram 
respeitados, queridos e 
solicitados para apaziguar 

e aconselhar. Nunca lhes 
passou pela cabeça que 
algum dia chegariam ao 
ponto de ser maltratados e 
ameaçados pelos seus pró-
prios filhos e netos como 
são actualmente muitos 
pais avós.”
Não escondem o cansaço 
que sentem por não haver 
ninguém, a provar que 
precisa deles. Dizem-se 
tristes porque os jovens 
não lhes passam cartão  
Não lhes procuram para 
deles se informarem so-
bre o passado do país que 
desconhecem.
Gostariam de contribuir 
no sentido de informar 
como foi e o que foi pre-
ciso fazer para que aos 11 
de de Novembro de 1975, 
Angola deixasse de ser 
província de Portugal.  De-
fendem que a Educação e 
o Ensino façam com que 
os mais novos hoje conhe-
çam a História de Angola; 
as etapas cumpridas para 
o alcance da independên-
cia de cor e salteado lem-
brando que na 4ª classe da 
era colonial, todos sabiam 
quem foi o alheio Dom 
Afonso Henriques; a Bata-
lha de Aljubarrota e as Lu-
síadas de Luís de Camões.
 
Dizem idem que lamen-
tam que os seus netinhos 
não saibam dizer nada de 
jeito sobre o dia 11 de No-
vembro atribuindo o pro-

blema ao fato de os me-
ninos ultimamente,  não 
se abeirarem  dos papás 
e avós para perguntarem  
porquê o 11 de Novembro? 
Desde quando é que se co-
memora?
Dão Graças a Deus, por 
estarem vivos mas lamen-
tam não pouco ou nada 
gozarem do privilégio que 
têm de continuarem a res-
pirar. 
Passam os santos dias sen-
tados à sombra, da figueira 
por coabitarem com nora 
que não lhes querem ver 
sentados no cadeirão de 
fronte da Televisão da sala 
de visitas. nem a sonhar 
nos querem ver no cadei-
rão da sala de visitas. 
Queixam-se por acharem 
que a mobília de casa foi 
comprada exclusivamente 
para eles se sentarem para 
assistirem novelas.”
Às vezes apetece orar. 
Rogar para que o Senhor 
nos liberte deste Mundo 
em que nem pão  nem 
nem respeito, caridade, 
compaixão merecem os 
velhos.
Se houvesse no mínimo 
instituição para velar por 
nós, não teríamos pressa 
de morrer; é doloroso vi-
ver em sociedade em que 
envelhecer é padecer tal 
como se vislumbra nesta 
em que a maioria dos ido-
sos estão condenados ao 
abandono, não só da par-

te dos familiares jovens e 
demais entes pelos quais 
deveriam ser queridos 
mas também da parte do 
Estado que incrivelmente 
de uma forma geral olha 
impávido para os da Ter-
ceira Idade.
O que lhes leva a espe-
rar que Deus lhes tire do 
Mundo dos vivos é por 
outro lado constatarem 
que a sociedade em que 
vivem velho é farrapo. É 
inútil à sociedade que dis-
pensa os de maior idade 
de quem esperam o ace-
no final para o mais cedo 
possível se apoderarem 
da herança que eventual-
mente possuam.
Quantos filhos e netos le-
vam os avós a passeios à 
beira-mar? Ao banho de 
ar fresco  em áreas com 
condições para respira-
rem ar salutar; benéfico 
ao prolongamento que 
desejam das suas largas 
dezenas de primaveras? 
Eis a questão que se im-
põe colocar aos gover-
nantes para que mais 
atenção seja prestada 
aos velhos da actualida-
de que, ao invés de bem 
tratados pelos familiares 
e amigos, em abono da 
verdade estão desapoia-
dos e como se não bastas-
se impossibilitados de se 
defenderem contra filhos  
tornados inimigos dos 
seus próprios pais.

d
velhoS CoM PreSSa de Morrer
teXto de tito MarColino
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cham que 
se tem fei-
to pouquís-
simo para a 
celebração 
do fim da 
longa noite, 

colonial-fascita portuguê-
sa de 500 anos de duração 
sugerindo mais reflexão, 
solenidade  sinceridade e 
profundo esclarecimento 
aos mais novos quanto ao 
real significado histórico 
do 11 de Novembro que 
gostariam de ver come-

morado não apenas com 
pompa e circunstancia 
mas também e sobretudo 
como oportunidade para 
debates consagrados à 
consolidação da Unidade, 
a Reconciliação e a Re-
construção Nacional.
Onde quer que se encon-
trem dizem que gostariam 
de assistir a verdadeiras 
manifestações de regozijo 
e solidariedade para com 
os arautos do combate de 
libertação angolana que 
rios de sangue custou ao 

Povo Angolano,  ao longo 
de séculos de luta.
Querem que se respeitem 
o significado e se valorize 
data de modo a não dar 
a entender que a impor-
tancia que tem se resume 
pura e simplesmente  à 
organização das marato-
nas. Tem lhes sabido a 
pouco, o que se tem feito 
por ocasiao da passagem 
do 11 de Novembro por 
verificarem que, contra-
riamente ao que espera-
vam as celebrações da 

Dipanda continuam parti-
darizadas  Sem cunho de 
homenagem aos heróis. 
Aos combatentes, aos so-
bas, aos homens e às mu-
lheres que de Cabinda ao 
Cunene com e sem arma 
na mao derrotaram e ex-
pulsaram  os impostores, 
repressores, exploradores 
tugas sanguessugas.
Entendem que o 11 de No-
vembro seja aproveitado 
para unir os Angolanos 
que de maos dadas  con-
quistaram a Indepen-

dencia augurando que 
as comemorações pas-
sem a decorrer de modo 
a passarem à juventude 
mensagem elucidativa da 
grandeza do 11 de Novem-
bro que entendem que tão 
logo passe a ser celebrado 
como deve e merece ser 
os jovens saberao como 
melhor contribuir com as 
energias e as memórias 
frescas que detêm para o 
alcance da felicidade e do 
progresso da Naçao An-
golana.

a

oS MaiS velhoS e o 11 de noveMbro

teXto de tito MarColino

os mais velhos, não 
vêm com bons olhos, 
isso de, anualmente 
exaltar-se o 11 de 
novembro uma vez 
por ano. querem 
que antes, durante 
e depois da quadra 
comemorativa falar 
da importância e 
significado histórico 
da independência 
nacional. 
Consideram erro 
grave esvaziar-se 
a respeito devido à 
data que simboliza 
o coroar da luta,  de 
libertação nacional

Pelo menos 
40 estu-
dantes da 
escola 3043 
vulgo “Es-
cola Gran-

de”, localizada no muni-
cípio do Cazenga ficaram 
feridos, no passado dia 6.11 
na sequência de um falso 
alarme de desabamento do 
edifício que, segundo ex-
plicações dos professores, 

terá sido provocado por 
alunos que não queriam 
fazer os exames previstos 
para aquele dia. 
Entre os estudantes, no en-
tanto, há os que confessam 
que sentiram o edifício a 
tremer, por isso entraram 
em pânico com alguns a 
atirarem-se do 1º e 2º an-
dares a baixo, enquanto 
alguns acabavam no chão, 
espezinhados pelos co-

legas durante a correria. 
“Estávamos na sala quando 
sentimos o prédio a estre-
mecer por isso, começa-
mos a fugir”, salientou um 
dos estudantes. 
Também há os que admiti-
ram que apenas correram 
por ver os outros fazerem 
o mesmo. “Não senti (o 
prédio estremecer), mas os 
colegas estavam todos a fu-
gir, eu não poderia ficar pa-

rado”, argumentou outro. 
Certo é que pelo menos 
quatro dezenas dos estu-
dantes foram parar no hos-
pital municipal dos Cajuei-
ros onde foram assistidos 
grande parte dos mesmos. 
Seis foram transportados 
para o Hospital Américo 
Boavida, devido à gravida-
de dos ferimentos.
A situação tomou o rumo 
normal no dia seguinte 

com o administrador mu-
nicipal do Cazenga, Victor 
Nataniel Narciso a defen-
der “não haver necessida-
de de se interromper as 
provas, tendo em conta a 
existência de condições 
físicas e humanas para o 
normal funcionamento da 
instituição”. A prova in-
terrompida do dia do inci-
dente será realizada hoje 
(9/11/).

a
PâniCo interroMPe ProvaS na eSCola
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Pastora do 
Bom Deus 
na Comuna 
do Munhi-
no, Muni-
cípio da 
Bibala, con-

denada há 45 dias de pri-
são, pena convertida em 
multa, na passada sema-
na, arrisca-se a mais um 
processo-crime, desta vez, 
em acto de abuso sexual à 
menores.
Eva Adriana Gaspar,  de 
regresso ao seu domicílio, 
depois de solta mediante o 
pagamento de multa  em 
conversão da pena, dia 
“24.10” atirou-se  contra 
as menores Verónica, Jo-
sefina e Regina, a primeira 
ainda com os pontos na 
testa da última agressão.
 As vitimas queixam-se 
também do confisco de 
toda roupa, calçado e ou-
tros bens, mas no meio de 
todo este mau estar surgiu 
novas revelações  graves 
e comprometedoras que 
têm a ver com a prova 
de virgindade a que eram 
mensalmente submetidas 
as meninas, onde a pasto-
ra fazia o uso do ovo de 
galinha, introduzindo-o no 
orifício vaginal para pro-
var se as sobrinhas do ma-
rido “pastor”  têm ou não 
se envolvido sexualmente 
com o tio, esposo e pastor.
 “Sofremos muitos maus-
-tratos, a mãe pastora Eva 
nos bate, nos fala mal, re-
colheu toda a nossa roupa, 
incluindo panelas, depois 
de ter já separado a co-
zinha. Uma vez em cada 
mês nos leva no quarto, 
mandando-nos despir a 
roupa, abre-nos as per-
nas e nos introduz o ovo 
de galinha na vagina para 
nos provar a virgindade, 
ela fica  satisfeita, mas nós 

não estamos contentes 
com este castigo”, lamen-
taram.
 A cozinha que no meio 
das zangas já estava sepa-
rada, a pastora não viu ou-
tra medida se não recolher 
também todas as panelas, 
complicando ainda mais 
a vida das crianças, que 
vieram ao Munhino, Mu-
nicípio de Caluquembe a 
pedido do tio Pastor, aos 
progenitores.

 O Director da escola Pri-
mária Ricardo Sonhi solta 
a língua do silêncio e exige 
das autoridades policiais e 
afins, medidas que põem 
fim as atrocidades contra 
crianças, no caso estudan-
tes da escola que dirige.
 “Desta forma não é pos-
sível as 3 crianças assimi-
larem convenientemente 
a matéria ministrada, um 
problema não só da Poli-
cia, mas também preocu-

pa-nos a todos nós porque 
além do factor pedagógico 
e científico, a componente 
humana também é impor-
tante. O aproveitamento 
escolar das três meninas, 
ambas estudantes desta 
escola que dirijo, fruto da 
situação desastrosa que 
elas  vivem na casa pas-
toral é trémula, explicou 
o director da escola nº 18, 
Ricardo Sonhi.
 O Líder da  Igreja Fra-

ternidade Evangélica de 
Pentecostes na África em 
Angola, mais conhecida 
por ”Bom Deus” António 
Avelino Gramacho, garan-
tiu que medidas severas 
já foram tomadas contra 
a referida pastora. Lamen-
tou e pediu desculpas a 
sociedade namibense e 
não só, por este acto, que 
considerou de obra satâ-
nica e pecaminosa prota-
gonizada por alguém com 
o título de pastora a quem 
tinha sido confiada a mis-
são de evangelizar, unir as 
famílias e transformar o 
velho em novo homem, o 
que não aconteceu. A Igre-
ja tem a missão de unir fa-
mílias, promover a solida-
riedade, o perdão e fazer o 
bem. Esta obra não veio de 
Deus, posso aqui afirmar 
que é obra satânica, por 
isso não podemos tratar 
isso de ânimo leve”, frisou
 Uma fonte do  sector 
da justiça adiantou que a 
pastora Eva Adriana Gas-
par, com este compor-
tamento arrisca a uma 
pena maior de 2 anos de 
prisão no quadro da vio-
lência contra menores.

a

PaStora eva GaSPar da 
iGreja boM deuS deiXa o altar

POR CRIMES COnTRA CRIAnÇAS

teXto de aleXandre CorteS

o líder da igreja bom deus na Província do namibe disse que os maus-tratos as crianças protagonizados pela 
Pastora daquela denominação religiosa na Comuna do Munhino, Município da bibala é obra satânica que não deve 
ser minimizada a luz da disciplina da igreja
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omato é um an-
tigo povoado 
nas periferias 
da cidade do 
Huambo. Falan-
do ao Folha8, 

populares entrevistados 
disseram que, é a única ri-
queza que os espera. Nos 
últimos dias, passou a ser 
objecto de litígio entre na-
tivos e um forasteiro admi-
nistrador. Teimosa e inex-
plicavelmente, André Milo 
tem apontado o Executivo 
da província do Huambo 
de estar em frente do fin-
gido e macabro plano de 
desapropriação de terras 
de populares nativos das 
referidas “Mulembas”. 
Com efeito, sem consen-
so, o responsável da admi-
nistração comunal André 
Milo, devastou culturas do 
povo e alegou projectos de 
governo da província. En-
tretanto, José Luís de Melo 
Marcelino, Administrador 
do Huambo contactado 
pela nossa reportagem, 
negou as acusações. Com 
cara de poucos amigos, o 
acusado negou pronun-
ciar-se a respeito. Mas em 
off ao Folha8 garantiu que 
dará sequência com as 
ocupações já iniciadas na 
Aldeia de Lomato. Entre-
tanto, a Constituição da 
República estabelece no 
seu Artigo 201º nº 2, cita-
mos: “O governador pro-
vincial é o representante 
da administração central 
na respectiva província, a 
quem incumbe, em geral, 
conduzir a governação 
da província, e assegurar 
o normal funcionamento 
da administração local do 
Estado”. Desta feita, sobre 
o governo pesa a respon-
sabilidade de auditar tais 
acusações e repor a lega-
lidade, atendendo ao facto 

que, a Constituição diz no 
nrº4 do mesmo Artigo: 
“A organização e funcio-
namento dos órgãos da 
administração local do Es-
tado são regulados por lei”. 
Para ouvir e ver o outro 
lado, questionamos via 
Telemóvel, José Luís de 
Melo Marcelino. Este em 
retorno contrariando as 
convictas afirmações de 
André Milo recusou que 
sua instituição tenha em 
carteira qualquer intenção 
sobre ocupações da aldeia 
de Lomato. O responsável 
dizia em conversa telefó-
nica que estava disponí-
vel a conceder qualquer 
entrevista ao jornal, para 
acabar com os equívocos 
incutidos nos populares. 
Sem hesitar, este jornal 
deslocou-se até a cidade 
do Huambo no dia 28-10 
do corrente ano. Postos lá, 
procuramos por sua insti-
tuição. No local, respon-
sáveis da secretaria terão 

afirmado que seu chefe es-
tava de férias no estrangei-
ro. Neste dia, apostamos 
na procura das autoridades 
provinciais, já que o Ge-
neral Fernando Faustino 
Muteka, é um governador 
ausente. Refira-se, a jorna-
da começou pelo gabinete 
do vice-Governador para 
o sector Político e Social, 
Guilherme Tuluka, que se 
encontrava de malas ar-
rumadas para a República 
Popular de Cuba, por mo-
tivos de saúde. Outros res-
ponsáveis esfumaram-se.
“A situação é preocupante 
e muito grave”, disse Pe-
dro Miguel um dos popu-
lares lesados com o caso 
aldeia de Lomato, em vias 
de ser golpeada. Entrevis-
tado pela reportagem des-
te jornal, o popular Pedro 
Miguel lamentou a decisão 
unilateral de André Milo, 
por estar a incitar divisão 
entre o povo de Lomato. 
O nosso interlocutor asse-

gurou que, outros proprie-
tários por razões do con-
flito armado foram para as 
províncias de Benguela e 
Luanda, mas com a aldeia 
em lume têm vindo cons-
tatar tal realidade. Abatido 
e furioso, mas impotente, 
desabafou: “A causa do 
povo um dia triunfará”. 
Segundo Miguel, as máqui-
nas devastadoras de André 
Milo destruíram produtos 
agrícolas como: milho e 
mandioca. Com os estra-
gos, os proprietários da re-
ferida aldeia pedem reposi-
ção da legalidade. 
Outras vozes indígenas 
disseram ainda que, os ade-
rentes do suposto cadas-
tramento fizeram-no por-
que não queriam perder a 
totalidade de seus pedaços 
de terras. Repetidamente e 
em língua nacional umbun-
du, garantiram que, o povo 
cedeu ao registo orques-
trado pelo rosto da devas-
tação “André Milo”, por pâ-

nico e temor de perder suas 
riquezas. “Os cidadãos têm 
direito de ser ouvidos pela 
administração pública, nos 
processos administrativos 
susceptíveis de afectarem 
os seus direitos e interes-
ses legalmente protegi-
dos”, cita o Artigo 200º, no 
seu nrº1, sobre os (direitos 
e garantias dos administra-
dos). Neste cenário todo, o 
administrador parece es-
tar a ferir grandemente a 
Constituição da República 
de Angola.    
Elias Fernando, soba do 
povoado (Lomato), con-
tactado por este jornal, du-
rante a conversa reafirmou 
as ameaças sofridas por 
jovens desconhecidos que 
o exigiram apoiar a delibe-
ração do administrador co-
munal e mover seu povo a 
besteiras. Aquele autorida-
de, igualmente 1º Secretá-
rio, por sinal também anda 
descontente e desanima-
do, por tanta humilhação.

POLéMICA DE TERRAS nO HUAMBO

adMiniStrador do benfiCa 
aCuSado de arroGante
os populares da antiga aldeia de lomato, localizada a norte da cidade do huambo, denunciaram ao folha8 que o 
administrador da comuna do Benfica, André Milo, é arrogante e quer expropriar o Lomato, inabitada desde 1980, 
por razões militares
teXto de iSrael SaMalata

l



elestina Mi-
guel Panda 
foi morta pelo 
seu esposo 
Luteso Eduar-
do Vieira e 

mais dois amigos, resul-
tado de duas operações 
cirúrgicas mal sucedidas 
realizadas na sua residên-
cia, no bairro do Chimbi-
cato, município de Belas, 
no passado dia 1 de No-
vembro do corrente ano.
Segundo o sobrinho da 
malograda Miguel Panda: 
“o marido da falecida já 
tem vindo a realizar tra-
balhos de medicina tradi-
cional e a moderna, mais 
no seu consultório tem 
vindo mais pessoas a pro-
cura da medicina tradicio-
nal de todo tipo de doença 
que afirmava saber tratar, 
quanto a minha tia ela vi-
nha se queixando de dores 
de barriga, dizia que sentia 
um bicho andar dentro da 
barriga dela. Daí que a ma-
lograda chegou a conclu-
são que tinha que ir para o 
exterior do país fazer con-
sulta. Após esta conversa 
com o assassino o mesmo 
recusou-se alegando que 
conhecia alguém que veio 
do Congo Democrático 
e sabia curar este tipo de 
doença e fazer a operação 
em casa”. Semanas antes 
o esposo levou a mulher 
para fazer ecografia com o 
subterfugio de que a mes-
ma estava com problemas 
no útero, podiam virá-lo 
que iria conceber, daí que 
o marido convenceu-lhe a 
fazer a operação cirúrgica. 
Já faz tempo a família luta-
va para ver se engravidas-
se e não conseguia. O mes-
mo dizia a malograda que 
não dissesse nada a família 
que haveria de ser opera-
da por ele e tudo correria 

bem. O mesmo esperou 
que todos se ausentassem 
de casa chamou os seus 
comparsas ligaram o gera-
dor fecharam as portas co-
meçaram com a operação 
cirúrgica.
Depois de terem feito a 
operação chamaram uma 
tia da malograda e dis-
seram a ela que haviam 
operado o útero da sua 
sobrinha e que tinha corri-
do tudo bem e que ela não 
tinha que se preocupar 
porque a operação tinha 
corrido bem e que não 
anunciasse a família, por-
que se não eles haveriam 
de fazer interferência no 
período nocturno porque 
no seio da família da es-
posa, tinha muitos bruxos. 
Para ele, m menos de 24 
horas ela estrai recuperada 
da operação cirúrgica.
Quando a senhora recu-
perou da sonolência, di-
zia não estava a sentir-se 
muito bem, mas não era 
necessário avisar a famí-

lia, até porque não sabiam 
absolutamente de nada 
sobre a operação cirúrgi-
ca que o suposto marido 
tinha realizado.  
Passando pouco tempo, a 
barriga da senhora come-
çou a inflamar e passou a 
ter problemas com a res-
piração, dai que o marido 
ligou para os outros com-
parsas que haviam ajuda-
do a operação cirúrgica. 
Os mesmos apareceram 
e decidiram então rea-
lizar uma outra cirurgia 
porque a ferida na barri-
ga libertava muito puje. 
Como eles não estavam 
a conseguir atingir os 
objetivos esperados deci-
diram alugar uma viatura 
para levar a mesma ao 
hospital. A caminho do 
hospital Geral de Luan-
da a senhora acabou por 
perder a vida”.
Já o irmão da malograda 
Miguel António Casti-
go, afirma que o “marido 
pretendia corrigir o pro-

blema de infertilidade da 
senhora com quem vivia 
há mais de vinte anos, e 
não tinham filhos, mas 
de um outro relaciona-
mento desfrutou de duas 
meninas. O senhor cha-
mou os amigos e fizeram 
a operação sem a satisfa-
ção da família. 
Depois de dois dias a bar-
riga da senhora começou 
a inflamar, abriram nova-
mente, mesmo assim não 
houve êxito, e acabou por 
falecer, “nós não perce-
bemos como uma pessoa 
que não entende nada de 
medicina moderna, faz 
uma barbaridade destas. 
Pedimos que se faça a jus-
tiça”, desabafou o irmão. 
Por outro lado para o 
estudante de sociologia 
Vagner Pedro, este fenó-
meno é uma manifestação 
de crise e valores nas es-
truturas familiares, comu-
nitárias e estatais ao longo 
de três décadas de guerra 
deslocamento massivo, 

pobreza, enfraquecimen-
to das instituições esta-
tais, rápida urbanização 
e mudança das relações 
entre jovens e adultos. 
É necessário que a so-
ciedade desperte desses 
males que acontecem 
geralmente nas zonas su-
burbanas, e quando nós 
deparamos com inciden-
tes desta natureza temos 
órgão competentes para 
resolver este tipo de si-
tuações, se o problema 
consistia em esterilida-
de o primeiro passo que 
se dá é dirigir-se a uma 
unidade hospitalar para 
fazer as consultas, e de-
tectarem  as causas da 
esterilidade porque  não 
podia ser da mulher com 
problema de infertilidade,  
também podia ser do ho-
mem até porque ele nun-
ca teve filhos, porem os 
médicos haveriam de dar 
os conselhos adequados. 
O carrasco já se encontra 
a contas com a justiça.
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nO KILAMBA-KIAxE

Cidadão Mata eSPoSa aPóS 
realizar  oPeraçõeS CirúrGiCaS
um cidadão de 55 anos de idade matou a esposa de 42 anos de idade, após realizar duas operações cirúrgicas mal 
sucedias

teXto de luíSa Pedro

C
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s contrastes 
em Ango-
la são como 
o arco-íris, 
quando se 
pensa nada 

existir, eis que emergem 
cores de uma esperan-
ça, que reconforta a alma 
cidadã, quando do meio 
da floresta, surge um em-
preendimento clínico, 
como o hospital da Dam-
ba, especialista em fístula 
obstetrícia. 
Ver uma humilde estru-
tura de betão em arqui-
tectura colonial, carregar 
uma mística tão grande, no 
atendimento de excelência 
a quem a ele recorre. Nos 
corredores e leitos da uni-
dade, deparamo-nos com 
rostos femininos, oriun-
dos de todos os recantos 
rurais do país, cônscios de 
estarem ali, na busca da 
tão ansiada cura da Fistula 
Obstétrica, provocada por 
falta de assistência regular 
durante a gravidez e no 
parto, na maioria das ve-
zes, feitos longe de unida-
des sanitárias. 
A mulher rural é por fal-
ta não só de informação, 
como de centros clínicos 
nas sanzalas e vilas, a prin-
cipal vítima, aquando dos 
partos não institucionais, 
ou seja fora de um hospi-
tal. E quando isso acon-
tece, principalmente na 
interioridade, quando não 
é o bebé a perder a vida é 
a parturiente ou ainda esta 
fica com sequelas, que po-
dem durar pra sempre, ao 
contrair uma doença de-
nominada  fístula. 
Existem dois tipos de fístu-
las; a vesico-vaginal, que é 
da bexiga à vagina, e a fís-
tula recto-vaginal, que é de 
recto, onde saem as fezes. 
Se for uma fístula recto-va-
ginal, são fezes que saem 
pela vagina. Se é uma fís-
tula vesico-vaginal, é urina 

que sai, porque o que fica 
traumatizado é a bexiga e 
abaixo é o recto. Mas há 
mulheres que têm as duas 
coisas: uma fístula vesico-
-vaginal e a recto-vaginal. 
É só imaginar qual é o so-
frimento de uma mulher 
nestas condições, onde os 
seus “sonhos se começam 
a esvair”, segundo a técni-
ca de cirurgia, Ilda Maria, 

de uma mulher que em 
“simultâneo perde fezes e 
urina, quase de forma inin-
terrupta”.
As que vêm para o interior 
da Damba, depositam es-
perança nas mãos do Dr. 
Paolo Pirembelli, uma das 
almas clínicas mais refe-
renciadas, no local que, 
com a sua abnegada equi-
pa, há 11 anos vai fazendo 
milagres, salvando vidas 
de centenas de mulhe-
res, principalmente, as do 
meio rural.
Nesta empreitada, por ve-
zes, contam com a asses-
soria do Dr. Michael Breen 
de nacionalidade irlandesa, 
residente na Zâmbia, cujo 
raio de acção clínica se es-
tende do Uganda, Etiópia 
ao Malawi.
Nos últimos tempos, hou-
ve o caso de uma jovem 
camponesa que teve dois 
partos complicados, relu-
tando em nados mortos, 
deixando como sequela 

na parturiente a fístula 
vesico-vaginal, que lhe fa-
zia perder a urina, e por via 
disso era discriminada na 
sanzala e arredores. Como 
consequência teve de mu-
dar de região e recomeçar 
a vida longe das suas raí-
zes, até que ao ser operada 
na Damba, conseguiu  a 
sorte milagreira de correc-
ção. Agora só poderá ter 
partos por cesariana, para 
não mais se lesionar. 
“Apesar de poder ser tra-
tada cirurgicamente, a 
maioria das mulheres nos 
países em desenvolvimen-
to não tem acesso ao trata-
mento da fístula obstétrica, 
permanecendo o resto das 
suas vidas estigmatizadas, 
devido ao cheiro desagra-
dável que elas emanam. Os 
países desenvolvidos, ge-
ralmente têm tecnologias 
e sistemas administrativos 
de saúde que tornam pos-
sível evitar mortes e doen-
ças maternas.

ObjeCtivOs dO Milé-
niO lOnge de sereM 
alCançadOs 
Ao assinar a Declaração do 
Milénio, Angola compro-
meteu-se a reduzir a Taxa 
de Mortalidade Infantil, 
dos 164 por mil nados vi-
vos em 2012, para menos 
de metade, mas poucos 
acreditam que, com as 
actuais políticas sanitárias 
isso seja possível, nos pró-
ximos 10 anos.

estatístiCa: 
Até Setembro de 2013, re-
gistaram-se 84 novos casos 
sendo: 43 – parturientes de 
Luanda; 10, do Kuanza Norte; 
19, do Uíge; 08 de Malange; 01 
do Huambo; 01 do Moxico; 01 
do Bengo; 01 do Kuanza Sul 
e 70 reincidentes. O alento 
é da percentagem de casos 
operados com sucesso estar 
a aumentar consideravel-
mente, graças ao empenho 
do corpo clínico.
*Na Damba/Uíge 

eSPeCialiSta eM fíStula 
obStétriCa

o

HOSPITAL DA DAMBA

teXto de féliX Miranda

  Paolo PireMbelli
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laMento do MWanGolé

D
e nada servem os lamentos reiterados do nosso amigo Jules 
Consules, não obstante a esperança ser a primeira porta de 
saída do desespero! Sem desamparar, o poeta continua a re-
lançar em frases densas e números aterradores o seu apelo 
à erradicação do absurdo e a dar-nos mais uma lição de fir-

meza. «Estou a construir uma jangada para navegar, rumar a Lampeduza, 
a ilha da salvação. Se quiserem aproveitar, tenho lugares disponíveis. A 
viagem será muito perigosa. Bastou um pouco de chuva e esta cidade 
ficou arrasada. E quando chover um, dois, três dias como em muitos paí-
ses? A luz foi-se às 21.36, pouco depois despediu-se novamente às 23.18 
horas, não se sabendo quando voltará. Será que nunca? Os fundamenta-
listas tudo fazem para que não tenhamos energia eléctrica.
Luanda, apagões no mês de Outubro de 2013 na Rua das Sirenes. Actua-
lização
29Out 23.18 até às 22.59 do dia 30Out, 21.36-23.06, 14.15-15.05, 10.39-11.36, 
23Out 16.19-17.04, 22Out 16.06-1652, 18Out 13.31-14.49, 17Out 09.19-11.46, 
16Out 13.04-17.014, 15Out 06.30-21.16, 06.07-06.24, 07Out 14.56-17.38, 03Out 
07.26-08.41, 01Out 09.19-09.50, 10.01-13.21

o deStino de anGola eM PeriGo

N
um dos seus posts do Facebook, sempre maliciosos e pertinentes, por vezes muito 
zangada e dando ao seu texto as cores sombrias que o regime JES/MPLA tão bem sabe 
inspirar, a doce criatura que sempre foi e continua a ser Flora Telo, deu à estampa 
a foto que aqui ao lado podem ver, comentando com malícia que ela representa ou 
simboliza a rota principal para onde está singrar a Nação Angola. Tem o seu quê de 

verdade, pois a alcoolemia faz cada vez mais parte integrante da cultura da maioria dos angolanos, 
sobretudo os mais jovens, que, imitando o exemplo dos mais velhos e contaminados que estão pelas 
redes sociais, internet&Cia, deixaram de ler e começaram a desastradamente augurar uma cada 
vez pior educação para os nossos netos e bisnetos. Mas, como diria o poeta francês, Baudelaire (ler 
Paraísos Artificiais), ó querida mana Florita, tomara eu que fosse só isso!... Esqueceste uma data de 
coisas, o roubo institucionalizado, o laudativo de todos os ladrões engravatados da nossa terra, as 
casas de putas, o tráfico das mesmas, a matança e sequestro anónimos, enfim, um acervo cultural 
multifacetado à moda da Máfia Internacional! Sinto vontade de chorar, mas Angola, aos nossos olhos 
atentos e aos olhos do mundo, numa palavra, realmente. pouco mais é do que isso.

a Saúde PúbliCa Continua a Ser “M****”

«
Uma família angolana tenciona processar crimi-
nalmente, uma equipa de e médicos da Clinica da 
Endiama acusados de terem provocado a morte de 
um menor de 12 anos, Rashid Alexandre Mendes da 
Silva (na foto), ao administrarem-lhe medicamen-

tos inadequado para a sua idade. O menor é filho único de 
sua mãe, Sandra Mendes “Mony”.» A notícia caiu assim no 
passado fim-de-semana. A história, desgraçadamente verda-
deira, retrata a pura mentira das publicidades feitas na tele-
visão TPA a propósito dos fabulosos progressos feitos por 
Angola desde 2002. Noves fora as universidades e hospitais, 
clínicas e centros de Saúde podres, sem nada que caracteri-
ze a sua eficiência, absolutamente nada, sem docentes, sem 
bibliotecas, sem laboratórios, sem assistentes competentes, 
sem ética (a maka das multas por atraso de propinas), sem 
medicamentos, sem desgastáveis, sem enfermeiros, sem 
médicos, sem ligaduras e algumas delas mesmo sem papel 
para passar receitas, morreu mais um “pobre” púbere ango-
lano numa das mais sofisticadas clínicas de Angola, na qual, 
há coisa de um mês atrás registamos a o pagamento de um  
tratamento de menos tempo do que é preciso para morrer a 
um preço a rondar os 30 mil dólares! Estamos a nos referir 
à Multiperfil.
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anco Nacio-
nal de An-
gola (BNA) 
vendeu divi-
sas ao siste-
ma bancário 
no montante 

de 450,0 milhões de dó-
lares norte-americanos, 
entre o período de 28.10 a 
01.11.2013. 
A taxa de câmbio média 
de referência, de venda, 
do Dólar norte-americano 
face ao Kwanza, no final do 
período em análise foi de 
97,782. 
Para a regulação da liqui-

dez o Banco Nacional de 
Angola realizou operações 
de mercado aberto, tendo 
absorvido o montante de 
Kz 8,0 mil milhões, nas ma-
turidades regulamentares. 
O BNA colocou no mer-
cado primário Títulos do 
Tesouro  no montante de 
Kz 23,9 mil milhões, sendo 
Kz 11,6 mil milhões em Bi-
lhetes do Tesouro e Kz 12,3 
mil milhões em Obriga-
ções do Tesouro “OT”. Da 
emissão de OT, cerca de 
Kz 11,1 mil milhões foi em 
leilão de preço, em moeda 
nacional, sem indexação.  

Foram também registados 
descontos nas propostas 
de maturidade de dois 
anos, entre 0,01 pp a 0,05 
pp e, na maturidade de 3 
anos entre 0,05 pp e 0,50 
pp. Nas maturidades de 4 
e 5 anos os descontos ob-
servados formam respec-
tivamente de 0,40 pp e de 
0,50 pp.   
Por outro lado, as taxas de 
juro médias apuradas para 
os BT foram de 3,02%aa e 
5,08% aa, para as maturida-
des de 182 e 364 dias. Para 
as OT-Não reajustáveis, as 
taxas de juro médias apura-

das foram de 6,98%aa para 
dois anos, 7,57%aa para 3 
anos, 7,96%aa para 4 anos e 
8,21%aa para 5 anos.  
Para as quatro maturida-
des de OT indexadas à 
variação cambial, as taxas 
de juro mantiveram-se em 
7,0%aa, 7,25%aa; 7,50aa, 
7,75%aa, respectivamente. 
No mercado interbancário 
os bancos realizaram ce-
dências de liquidez overni-
ght sem garantia de títulos 
no montante de Kz 65,1 mi-
lhões, volume superior em 
cerca de 45,55% ao da se-
mana anterior, de Kz 44,7 

mil milhões. O volume mé-
dio diário de transacções 
foi de Kz 13,0 mil milhões.  
A LUIBOR overnight (1 
dia) apurada ao último 
dia da semana, com base 
nas cedências de liqui-
dez acima referidas, foi de 
5,36%a.a., inferior em 0,11 
pp à da semana anterior. A 
LUIBOR para as maturi-
dades de 30, 90, 180, 270 
e 360 dias situou-se em 
7,40%, 8,23%, 8,77%, 9,34% 
e 9,87%, ao ano, registan-
do variações de -0,06% e 
0,02% face à semana ante-
rior. 

b

bna vende 450 MilhõeS 
de dólareS eM diviSa 



FOLHA8  09 DENOVEMBRO DE2013 ECOnOMIA\\31

Vários co-
merciantes 
de produtos 
agrícolas do 
m e r c a d o 
informal se 
mostraram 

apreensivo com o lança-
mento do novo Programa 
de Aquisição de Produtos 
Agrícola, em Luanda. 
Os vendedores dedicados 
à venda informal de pro-
dutos do campo conside-
raram em declarações à 
Folha8, propícia a criação 
do Programa de Aquisi-
ção de Produtos Agríco-
las (PAPAGRO), uma vez 
que o programa fosse mais 
abrangente, tendo em 
conta as vantagens que o 
mesmo poderá proporcio-
nar aos produtores e con-
sumidores.  
Segundo os mesmos falam 
que antes da criação do 
programa, foram os princi-
pais canais de escoamento 
e venda dos produtos agrí-
colas e, isto ajudou a manter 
a subsistência das famílias. 
Margarida Pascoal, vende-
dora do mercado Catim-
-tom lamenta o facto de 
este programa vir a dificul-
tar o canal entre os comer-

o
CoMerCianteS aPreenSivoS CoM PaPaGro 
MERCADO InFORMAL 

ciantes informais e os cam-
poneses, causando assim 
uma concorrência desleal. 
“Com a implementação do 
programa, seremos força-
dos ao desemprego”, disse. 
Mas, reforça ainda, que o 
PAPAGRO vai contribuir 
no desenvolvimento da 
agricultura e da pecuá-
ria nas localidades, assim 
como garantir melhores 

condições socioeconómica 
a população carenciada.  
Por outro lado, o agricultor 
André Coelho incentiva 
a iniciativa do governo e 
aponta os preços estipula-
dos para o pagamento dos 
produtos, assim como a 
aceleração do processo de 
compra e venda, como um 
dos ganhos para os campo-
neses, comparativamente 

grupo de 
lojas Maxi, 
i naugurou 
na passada 
quinta-feira, 
7 de No-
vembro do 

corrente ano, uma nova 
unidade comercial, loca-
lizado no município de 
Cacuaco, em Luanda. 
A referida loja está lo-
calizada no complexo 
Maxipark e oferece aos 
consumidores diferentes 
produtos, tais como legu-
mes, lacticínios, mercea-
ria, produtos e materiais 
de higiene, congelados, be-
bidas e electrodomésticos, 
entre outros. 
Segundo o director geral 

o
GruPo MaXi inauGura nova loja 

da Maxi, Manuel Lopes, 
acredita que, o estabele-
cimento que custou cerca 
de dois biliões de Kwan-

zas, poderá proporcionar 
mais de 100 novos postos 
de trabalho, uma vez que, 
no espaço está inserido, 

uma padaria, uma área de 
lazer, uma farmácia, uma 
pastelaria e um banco co-
mercial. 

Ainda segundo o gestor, a 
abertura de novas lojas as-
senta no programa de ex-
tensão da rede e disponi-
bilização dos serviços pelo 
país, “a Maxi prevê encer-
rar o presente ano com um 
total de 13 lojas, mais três 
em relação ao ano passa-
do”, disse referindo – se, 
que as mesmas estarão es-
palhadas pelas províncias 
de Luanda, Kwanza Sul e 
Benguela. 
No entanto, das 13 super-
fícies disponíveis, o grupo 
comercial, prevê igual-
mente a inauguração de 
uma nova loja no bairro 
Rocha Pinto, no distrito ur-
bano da Maianga, até final 
deste ano. 

à venda aos comerciantes 
informais. 
No entanto, o Programa 
assenta nas estratégias de 
desenvolvimento para ala-
vancar o sector primário 
da economia, de modo a 
servir de força motriz para 
as áreas secundárias e ter-
ciárias, reduzindo a pobre-
za no meio rural, através 
da substituição das im-

portações pelos produtos 
locais.  
Segundo a ministra do 
Comércio, Rosa Escórcio 
Pacavira, adianta que o 
programa impõe ainda a 
definição de estratégias 
assentes no comércio 
rural e empreendedoris-
mo para suavizar o efeito 
da pobreza no seio das 
populações rurais, para 
que, de forma gradual, se 
possa comutar as impor-
tações de produtos. 
Neste sentido, a minis-
tra do Comércio fez 
saber que o Decreto 
Presidencial nº48/12 de 
23 de Março estabelece 
quatro corredores de es-
coamento da produção 
agropecuária, designa-
damente o corredor nor-

te, centro-norte, centro-
-leste e sul. 
Rosa Pacavira lembrou que 
as campanhas agrícolas 
2010, 2011 e 2012 demons-
traram que no país existem 
bons níveis de produção, 
sendo que os dados estatís-
ticos indicavam que  Angola 
precisava urgentemente de 
um programa operacional, 
tal como o de aquisição dos 
produtos agropecuários. 
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Jornal de An-
gola voltou a 
atacar no dia 
08.11, “as elites 
portuguesas 
ignorantes e 
corruptas” , 

que acusa de tentarem “in-
timidar os angolanos para 
estes deixarem de gerir 
com toda a soberania e in-
dependência o seu país”.
No editorial, o jornal refere-
-se às recentes notícias so-
bre o alegado arquivamen-
to pelo Ministério Público 
português de um inquérito 
judicial que, segundo a co-
municação social, visava o 
vice-presidente de Angola, 
Manuel Vicente.
No dia 06.11, numa nota in-
titulada “Vice-presidente 
de Angola - Manuel Vicen-
te”, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) veio 
esclarecer que o inquérito, 
para apurar “eventuais cri-
mes de fraude fiscal, falsifi-
cação e branqueamento de 
capitais, relativo a diversas 
operações” visava afinal a 

empresa Edimo e que Ma-
nuel Vicente não é arguido 
nem foi suspeito no inqué-
rito.
No 08.11, o Jornal de Angola 
lamenta que o título do co-
municado da PGR, quando 
Manuel Vicente “não é ar-
guido nem suspeito”.
Cumprimentando os ma-
gistrados do Ministério 
Público português por, na 
nota, se referirem apenas 
aos enteados de Manuel 
Vicente, sem os identifica-
rem, o jornal lamenta que 
não tenha havido “o mes-
mo cuidado com altas fi-
guras do Estado Angolano. 
Pelo contrário, julgaram-
-nas e condenaram-nas na 
praça pública de uma for-
ma infame. É contra isso 
que os angolanos decentes 
estão. É isso que considera-
mos inaceitável”, pode ler-
-se no editorial.
Estimando que o mesmo 
não aconteceria se em cau-
sa estivesse um inquérito 
ao vice-presidente de um 
país da União Europeia 

ou dos EUA, o jornal acu-
sa as “elites portuguesas 
ignorantes e corruptas” 
de “estacionarem no colo-
nialismo mais retrógrado. 
Continuam a achar que os 
negros são seres inferiores 
e se têm uma camisa lava-
da é porque a roubaram. 
Quem tem amigos assim, 
o melhor é virar-lhes as 
costas e negociar até com 
o diabo ou dialogar com os 
inimigos”.
Para o editorialista, “é mui-
to difícil dialogar com um 
país em que parece que 
ninguém se entende e es-
tão todos virados para o 
tornar ingovernável. Di-
zem que o investimento é 
bem-vindo, mas atacam os 
investidores angolanos. O 
mesmo fizeram com Ân-
gela Merkel e a Alemanha 
que meteram rios de di-
nheiro para salvar Portugal 
da bancarrota”.
No editorial, o jornal acusa 
os magistrados do Minis-
tério Público de, embora 
“ciosos da sua indepen-

dência”, serem “irmãos 
siameses dos que mais se 
distinguem nas calúnias e 
ataques à honra de cida-
dãos angolanos que ne-
nhum Tribunal julgou ou 
condenou”.
Diz que os patrões dos ór-
gãos de comunicação so-
cial, que apelida de “barões 
da droga”, “esfregam as 
mãos de contentes quando 
os seus empregados dispa-
ram sobre os angolanos” 
por esperarem que isso 
“lhes dê vantagens nos ne-
gócios”.
Acusa os jornalistas por-
tugueses de usarem a car-
teira profissional “como 
licença para assassinar o 
carácter das suas vítimas 
angolanas na praça públi-
ca”.
Acusando as elites de ten-
tarem intimidar os ango-
lanos para estes deixarem 
de gerir com toda a sobe-
rania e independência o 
seu país, o editorial termi-
na com um aviso: “Jamais 
nos deixaremos intimidar. 

Antes a morte que tal sor-
te! Assim falava Camões”.
A actual tensão diplomáti-
ca entre Portugal e Ango-
la, que levou o Presidente 
angolano a anunciar re-
centemente a suspensão 
da parceria estratégica 
que pretendia criar com 
Lisboa, começou em no-
vembro do ano passado, 
quando o semanário Ex-
presso noticiou a existên-
cia de um inquérito-crime 
no Ministério Público por-
tuguês contra altos diri-
gentes angolanos.
Na altura, o jornal fala-
va em indícios de fraude 
fiscal e branqueamento e 
referia-se concretamente 
ao vice-presidente de An-
gola, Manuel Vicente, ao 
general Hélder Vieira Dias 
“Kopelipa”, chefe da Casa 
Militar da Presidência da 
República, e o general 
Leopoldino Nascimento 
“Dino”, consultor do mi-
nistro de Estado e ex-che-
fe de Comunicações da 
Presidência da República

o
jornal de anGola aCuSa eliteS PortuGueSaS 
de tentareM intiMidar anGola

COnTInUA A CRUZADA
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nA HORA DA LEITURA
antónio SetaS 

(…) As fontes de São Vi-
cente indicam que o pri-
meiro contacto pessoal 
de Neto com a humilha-
ção aconteceu em Malan-
je, numa altura em que ele 
era funcionário público 
dos Serviços de Saúde. 
Conta o prefaciador (pág. 
55) que se deu então o pri-
meiro “passo” da revolta 
de Agostinho Neto contra 
os Portugueses, ao lhe ser 
recusada a entrada num 
hotel “onde normalmente 
se hospedavam brancos, 
muitos deles analfabetos”, 
o que serviu de fermento 
a uma decisão irredutível: 
começar discretamente 
a sua luta pessoal “para 
participar eficazmente na 
governação da sua terra”. 
Se dermos crédito a esta 
versão, terá sido nessa 
altura que tudo começou 

e é nesse estado de espí-
rito que ele partirá para 
Coimbra, em 21.10.1947, 
para atravessar durante 
dez anos, em Portugal, 
o mais fecundo período 
da sua vida em ensina-
mentos, passado sem de-
samparar na vivência da 
Briosa, Universidade de 
Coimbra, na Casa dos Es-
tudantes do Império, no 
Clube Marítimo Africano, 
no MUD e na prisão.
O descritivo das suas ac-
tividades em Portugal 
durante esse período de 
dez anos em que ele por 
ali viveu é muito inte-
ressante no que toca aos 
seus contactos, à sua vida 
estudantil, à sua clandes-
tina acção no terreno e às 
contradições resultantes 
do confronto entre a sua 
educação no seio de um 

universo protestante e a 
sua frouxa, mas inegável, 
adesão a uma ideia sua do 
que era o marxismo. 
Porém, insere-se neste 
texto muito rico em re-
velações, um desastroso 
parágrafo, o 4º da página 
62, em que se evidencia a 
incapacidade ou impossi-
bilidade do prefaciador, 
pressionado talvez pela 
falta de tempo, de dar 
uma derradeira revisão 
ao seu texto. Eis aqui, ip-
sis verbis, o referido pará-
grafo:
«Era dos tempos do CMA 
(Clube Marítimo Africa-
no) a alcunha de Zapotek 
que os estudantes da “Re-
pública de Palhais” deram 
a Agostinho Neto, pois 
era muito pontual a voltar 
de Lisboa após reuniões 
e outras actividades. Za-

potek foi um campeão 
Olímpico dos 100 metros, 
então conhecido como o 
homem mais rápido do 
mundo». 
São vários os desastres 
neste curto parágrafo. Pri-
mo, o nome do campeão 
não é Zapotek, mas Emil 
Zatopek; secundo, ele 
nunca foi campeão Olím-
pico dos 100 metros livres; 
tercio, ele nunca correu os 
100 metros livres; quarto, 
com é óbvio, ele nunca 
foi considerado o homem 
mais rápido do mundo. É 
muito erro junto! 
“Emil Zatopek, sexto fi-
lho de uma família pobre, 
tornou-se um dos maiores 
nomes do atletismo de to-
dos os tempos e recebeu 
o apelido de “Locomotiva 
de Praga” ou “Locomotiva 
Humana!” É o único ho-

mem a vencer os 5.000, os 
10.000 metros e a marato-
na numa mesma Olimpía-
da. O feito aconteceu nos 
Jogos de 1952 em Helsín-
quia, na Finlândia (Wiki-
pédia)”.
Sem ter a certeza do que 
vou avançar, creio que, 
nas entrelinhas, São Vi-
cente dá por terminada 
em 1960 esta fase de edu-
cação até à licenciatura 
e amadurecimento de 
Agostinho Neto. Digo nas 
entrelinhas porque o tex-
to da sua lavra que estou 
a analisar é um prefácio - 
“uma introdução compac-
ta” de 465 páginas - e nele 
não há espaço para capí-
tulos. Resultado, às vezes 
encontramo-nos numa 
encruzilhada em que não 
sabemos bem em que pé 
dançar.

Sobre o PrefáCio de São viCente (iii)
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corrupção 
em Angola 
continuará 
a ganhar 
batalhas e 
a ter êxitos,    
enquanto 

o nosso medo de cidadão 
existir e estar fundamen-
tado  no equivoco de que  
protestar  contra o gover-
no é um instrumento que 
atiça o conflito entre o 
poder governamental e a 
oposição, ou os partidos 
que tradicionalmente se 
opuseram ao MPLA.
A democracia em Angola  e 
a exigência de que os  seus  
valores devem ser cum-
pridos têm esse problema: 
um partido político no po-
der há  quase 40 anos que 
fez de toda oposição seus 
inimigos clássicos que não 
deverão nunca ser levados 
a sérios quando se trata de 
fazer política em bem de 
toda a nação. Um partido 
no poder que fez da oposi-
ção o verdadeiro inimigo a 
ser combatido, esta é parte 
deste ideal  hegemônico 
que faz com que o MPLA 
e o seu líder corrupto no 
poder não deva ser con-
testado:  a mentira de que 
só eles representam  abso-
lutamente os interesses de 
todos os angolanos.
É este agir que facilita e  
ajuda  a que se cometam  
injustiças  até contra me-
nores  de  idade!  Na Euro-
pa civilizada ou na  Amé-
rica  Latina ou do Norte, 
uma atitude como esta  
seria inimaginável, um 
escândalo que levaria mi-
lhões de pessoas às ruas. 
Diante de uma injustiça 
como essa  hoje  é o Nito 
Alves, amanhã seremos 
todos nós, acurralados  
porque teremos medo de 
enfrentar um corrupto no 
poder, ou mesmo um par-
tido de gente corrompida 
que já há muito deixou 
de representar o próprio 
povo. 
Ninguém neste universo 

representa o povo abafan-
do seu clamor,  seu dese-
jo  e  vontade! A vontade 
de que os corruptos, sem 
se importar do poder que 
têm, sejam enquadrados 
na lei como qualquer um 
dos cidadãos. O desejo de 
que Angola seja  um es-
paço de nação e país para 
todos nós, independente-
mente de nossas posições 
políticas, religiosas ou não! 
O clamor é direito natural 
quando algo nos aflige e 
estamos diante de atos de 
injustiças considerados 
flagrantes. 
Será que os dizeres, con-
tra a corrupção, acusando 
diretamente  um corrupto,  
em uma camisola de um 
ou mais adolescente ou 
vários deles, não represen-
tam um desejo de desaba-
fo e manifestação de uma 
nação ou mesmo do Povo 
Angolano? 
Onde está a maldade e o 
perigo de se cair numa 
nova guerra, quando di-
zemos que José Eduardo 
dos Santos é  verdadeira-
mente  um corrupto. Se 

a

Porquê que o anGolano teM 
Medo daS ManifeStaçãoeS!??
teXto de nelo de Carvalho

não há provas que  identi-
fiquem  ou que  ajudem a 
formalizar qualquer ato de 
corrupção contra o Presi-
dente. Isto não da direito 
a ninguém, a nenhuma  
autoridade Estatal ou Go-
vernamental,  a coibir o 
desejo de  se manifestar o 
contrário. 
O MPLA com  mais de 4 
milhões de militantes não 
lhe faltará a esta  instituição 
inteligência suficiente para 
chegar a esta conclusão. 
De que entre os quatro mi-
lhões, e com certeza Nito 
Alves  não é parte destes 4 
milhões,  não deverá por-
que haver concordância  e 
que a dissonância  em dizer 
explicitamente  que José 
Eduardo  dos Santos é um 
corrupto, delinquente, cí-
nico e mentiroso, além de 
ser um direito, é um ato de 
inteligência, incluindo  da  
aqueles que mais deveriam  
se  identificar em preservar 
a Democracia e o Estado 
de Direito: O Estado como 
cumpridor número um da 
ordem e da lei! 
A PAZ  tão cantada, am-

bicionada e desejada só 
se mantem quando se faz 
valer  este critério e valor 
Democrático. Não é pelo 
medo  habitual, o terror  
implantado por todas as 
partes e pelo próprio Esta-
do, que ajudará a manter  a  
PAZ. 
É a ideia de que se contra-
riarmos o Governo e o Par-
tido que hoje está no poder   
podemos  ser associados  
ao fósforo  ou a pólvora 
necessária  que se precisa 
para mais um conflito ar-
mado, ou algo que leva a 
violência, que coibi  o sim-
ples espirito de protesto e 
de manifestação. 
A inexistência deste direi-
to cívico dá margem a tudo 
que vemos aí: até o apare-
cimento da falta   do medo 
de alguns dirigentes de as-
sumirem que a corrupção 
é um mal necessário em 
que ninguém tem culpa. E 
a culpa é só daqueles  que 
no passado promoveram 
às  guerras e  a  todo tipo 
de violência. 
Assim, qualquer protesto 
contra a corrupção, segun-

do os generais  no poder,  
ajuda a promover o espiri-
to de guerra ou violência. 
Mas que todos em sã cons-
ciência sabemos que isso é 
mentira. 
Até que esse espírito e 
medo um dia desapare-
çam,   menores como Nito 
Alves  poderão ser levados 
ao cárcere.  Até lá  a barbá-
rie entre nós, num país que 
sonha com a democracia, 
reinará ainda por longos 
anos! 
E nisso também a “culpa” 
é do Povo que aí está, que 
precisa despertar sua inte-
ligência! 
É triste! Saber que o nosso 
medo  e a  covardia diante 
dos corruptos nós torna 
um povo mais bárbaro! 
Ou,  ainda, o homem afri-
cano atrasado, carregado 
de todos os seu preconcei-
tos, que este criou na  sua 
história, e  aqueles que o 
colonialismo ajudou, igual-
mente, a criar! E que este 
regime corrupto ajuda  a 
promover e a fazer valer! 

*nelo6@msn.com
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MenStruação irreGular
m todos os 
lugares do 
mundo por 
onde tenho 
passado e 
exercido clí-
nica, tenho 

encontrado muitas mu-
lheres que se queixam de 
menstruação irregular.
A menstruação irregu-
lar refere-se a mudanças 
anormais na frequência 
ou na duração do período 
menstrual, ou na quanti-
dade, na cor e na quali-
dade do fluxo, incluindo 
o ciclo reduzido, prolon-
gado e irregular, quanti-
dade excessiva de fluxo 
menstrual.
O ciclo menstrual de 
28 dias corresponde ao 
processo de ovulação. O 
tempo gasto em cada es-
tágio deste ciclo depende 
em grande parte do tipo 
de alimentação da mu-
lher. Por exemplo, se a 
mulher ingere principal-
mente cereais integrais 
e vegetais cozidos, a 
menstruação pode durar 
apenas 3 dias, contra os 
cinco dias normalmen-
te necessários para uma 
mulher cuja dieta é rica 
em carne, açúcar e lacti-
cínios. 
Quando uma mulher se 
alimenta correctamente, 
seu ciclo menstrual deve 
coincidir com o ciclo 
mensal da lua. Durante 
a lua cheia a atmosfera 
torna-se mais clara ou 
yang. Uma jovem mais 
yang menstruará neste 
período, pois a condição 
da atmosfera fará com 
que ela se torne excessi-
vamente yang, precisan-
do por isso descarregar 
este excesso. Durante a 

Lua Nova a atmosfera 
torna-se mais yin, e uma 
mulher yin menstruará 
geralmente em respos-
ta a esta influência. Se 
uma mulher dá inicio à 
alimentação correcta e 
menstrua entre as luas 
cheia e nova, isto é indí-
cio de que seu estado é 
também intermediário. 
No entanto, o início da 
menstruação começará a 
coincidir pouco a pouco 
com um daqueles perío-
dos lunares. 
Se o ciclo menstrual é 
muito curto totalizando 
apenas 24 dias em vez 
de 28 por exemplo, isto 
indica geralmente uma 
condição muito yang. Se 
o ciclo dura mais do que 
a média, 32 a 35 dias por 
exemplo, isto geralmen-
te significa que a mulher 
é muito yin. É possível 
corrigir os dois estádios 
adoptando as terapias 

da Medicina Tradicional 
Chinesa.
Em Janeiro do ano de 
2000 recebi uma pacien-
te em Lisboa, na Clínica 
Médica Internacional de 
Lisboa (CMIL), queixan-
do de menstruação irre-
gular. Essa paciente re-
feria um ciclo menstrual 
reduzido 8 dois períodos 
por mês durando de 3 a 7 
dias cada). O fluxo era es-
casso e de coloração ver-
melho – arroxeada com 
coágulos acompanhada 
de dor ocasional em dis-
tensão. Durante o perío-
do pré – menstrual, ela 
frequentemente sentia 
plenitude no peito, insta-
bilidade e dor em disten-
são nas mamas. A língua 
estava vermelha coberta 
com saburra amarela e 
no exame do pulso, este 
apresentava-se rápido, 
em corda e filiforme.
Diagnóstico: Qi Estag-

nado do Fígado (Gan) 
transformando-se em 
Fogo.
Tratamento Principal: 
Eliminar o Calor do Fí-
gado (Gan) e suavizar o 
Fígado.
O meu primeiro conse-
lho foi equilibrar a dieta 
da paciente.
Aconselhei a jovem a 
fazer 10 tratamentos de 
Acupunctura. A nível de 
fitoterapia aconselhei 
que ela tomasse a fór-
mula Dan Zhi Xiao Yao 
Wan.
Ao fim de dois meses de 
tratamento, seu ciclo es-
tava normalizado.

*luisfilipe.mtc@gmail.com
Mestre em Medicina tradi-

cional Chinesa
life rising Clinic – ban-

gkok - thailand

e
COnSULTóRIO MéDICO

luíS filiPe *

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



FOLHA8  09 DENOVEMBRO DE201338//  EM FOCO

Para esta úl-
tima decisão, 
os deputados 
da CASA-
-CE não es-
peraram pelo 
consenso dos 

demais, passaram a acção. 
“A reacção do governo 
face a tomada de posição 
de abandono do Grupo 
Parlamentar da CASA-CE 
da II Reunião Plenária da 
II Sessão Legislativa da III 
Legislatura da Assembleia 
Nacional, do dia 04 de 
Novembro, não foi uma 
excepção a regra a que o 
MPLA nos habituou”, co-
mentou desta forma um 
dos jornalistas. Realmen-
te, discursos inflamató-
rios se sucederam desde 
o Presidente da Assem-
bleia Fernando da Piedade, 
mesclados com ameaças a 
indiciarem a opinião públi-
ca julgar a oposição como 
insurrectos e apologistas 
da guerra; por outras pa-
lavras, a colocar o gover-
no como os arquitectos 
da paz e grandes obreiros 

da Reconstrução, injusta-
mente crucificados pela 
oposição mal-agradecida, 
em ocorrência pelos depu-
tados da CASA-CE.
A TPA, RNA, ao não terem 
divulgado as razões do 
porquê do acto de abando-
no, mas em contrapartida 
ao terem dado a versão 
acusatória do governo, 
baseada em aditamento 
às normas constitucionais 
dos regulamentos inter-
nos da Assembleia e da 
“sempre” “boa-vontade” 
do MPLA, como que vio-
lados com esta atitude, 
fez crer que a reacção da 
CASA-CE (deputados) foi 
unicamente a de preten-
der sabotar os trabalhos e 
de denegrir o MPLA.
Nos corredores comenta-
-se: mesmo se não se de-
turpa os factos, mas se 
se escamoteia a razão do 
porquê da medida tomada 
embora considerada “ex-
trema”, do abandono da 
sessão, apimentado com 
inverdades, o MPLA con-
segue o mesmo resultado, 

atirar os deputados da CA-
SA-CE a mercê dos leões, 
quando na realidade, em 
momento algum os órgãos 
de comunicação estatais 
fizeram menção ao texto 
elucidativo do Comuni-
cado distribuído e das ex-
plicações do Presidente 
do Grupo, o Almirante 
MIAU, nem retrataram 
como sendo uma das ra-
zões, a vaidade excessiva, 
a intolerância intolerante 
e a intransigência insu-
portável dos deputados do 
MPLA em não querer dia-
logar com os outros nos 
moldes próprios e o mais 
grave ainda, ao desconhe-
cerem os conteúdos dos 
diplomas que eles próprios 
concebem, submetem e fa-
zem aprovar por ditadura 
democrática.
Não se sabe ao certo se, 
ao não se importarem a 
estudar os documentos 
e os projectos de lei, o fa-
zem por incompetência 
ou então deliberadamente 
no âmbito da mentalidade 
de supremacia imposito-

ra dos senhores feudais 
contra os serventes, logo 
desnecessário se digna-
rem em estudar os diplo-
mas submetidos à votação. 
Verdade porém, disse um 
dos deputados, o MPLA 
quer impor um regime de 
asfixia total e de submis-
são às suas veleidades. 
A obediência e observân-
cia a legalidade nunca foi 
factor. Os outros foram 
sempre forçados a cum-
prir, sob pena de conde-
nados até aos infernos. 
Fora disso, convidar-se-ia 
o MPLA ao bom senso, se 
não, não justificariam as 
reacções que se seguiram 
a atitude dos deputados 
da CASA-CE. Vejamos as 
etapas e procedimentos 
cumpridos pelo Grupo 
Parlamentar da CASA-CE:
1.   O Regimento da As-
sembleia Nacional aprova-
do através da Lei nº 12/13, 
por maioria parlamentar 
do MPLA, atribui direitos 
aos Grupos Parlamentares 
de produzirem debates de 
urgência sobre matérias 

relevantes de interesse 
nacional, declarações po-
líticas, entre outros, no 
plenário da Assembleia 
Nacional.
2.   O Grupo Parlamentar 
da CASA-CE pretendendo 
exercer o direito previsto 
na al. f) do artigo 110º e do 
artigo 116º, ambos do Regi-
mento da Assembleia Na-
cional requereu durante a 
Conferência dos Presiden-
tes dos Grupos Parlamen-
tares em concertação com 
os demais Grupos Parla-
mentares na oposição, o 
debate de urgência sobre o 
Estado da Nação.
3.   Os representantes do 
Grupo Parlamentar do 
MPLA na Conferência 
dos Presidentes dos Gru-
pos Parlamentares, sem 
fundamento regimental 
inviabilizaram o debate de 
urgência sobre o Estado da 
Nação.
4.   No dia 04 de Novembro 
por volta das 8h30 o Grupo 
Parlamentar da CASA-CE 
submeteu à mesa da As-
sembleia Nacional a comu-

CRISE nA ASSEMBLEIA nACIOnAL

teXto de féliX Miranda

P

dePutadoS da 
CaSa-Ce abandonaM a 
SeSSão ParlaMentar
apesar de falta de homogeneidade entre os partidos da oposição 
na hora das grandes decisões, a CaSa-Ce nos últimos tempos tem 
demonstrado um certo pragmatismo na sua maneira de estar na 
política e pela forma como se impõe entre os grupos maioritários na 
assembleia nacional
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nicação, nos termos da al. 
c) do artigo 110º e do artigo 
114º todos do Regimento da 
Assembleia Nacional, para 
o exercício do direito de 
emitir na plenária do mes-
mo dia uma declaração 
política, incidindo-se sobre 
a agenda do período da or-
dem do dia.
5.   O Presidente da Assem-
bleia Nacional comunicou 
ao plenário a pretensão do 
Grupo Parlamentar da CA-
SA-CE de produzir uma 
declaração política. Depois 
do anúncio foi desenca-
deado profundo debate 
sobre a matéria. Na falta 
de consenso o Presidente 
da Assembleia Nacional 
decidiu suspender a reu-
nião para 10 minutos, que 
se estenderam por ser três 
horas.
6.   No reatamento da reu-
nião plenária, por volta 
das 14h30, depois da ses-
são solene de recepção do 
Presidente da República 
de Cabo-Verde, com par-
ticipação plena dos De-
putados da CASA-CE, foi 
submetido, mais uma vez, 
a comunicação do Grupo 
Parlamentar da CASA-CE, 
à apreciação do plenário 
seguido da votação. 
7.   Ficou claro que durante 
a interrupção da reunião 
plenária, o Presidente da 
Assembleia Nacional e 
o Grupo Parlamentar do 
MPLA orquestraram em 
concertação uma posição 
contrária ao Regimento da 
Assembleia Nacional para 
impedir o exercício de 
um direito parlamentar de 
maior alcance político.
8.   À esta posição do 
MPLA e do seu Grupo 
Parlamentar vem adicio-
nar outras que dissipam 
dúvidas, de estar em curso 
a execução de uma estraté-
gia política que subverte os 
pressupostos de um verda-
deiro Estado Democrático 
de Direito, para um Estado 
de ditadura, onde impera a 
vontade de homens e não 
da lei.
9.    O Grupo Parlamentar 
da CASA-CE faz notar que 
a supressão, através de um 
acórdão do Tribunal Cons-
titucional, juridicamente 
inaceitável, dos direitos de 
fiscalização e controlo par-
lamentar dos Deputados 

sobre a acção do Executi-
vo, a não Constituição do 
Conselho da República, 
um ano depois da tomada 
de posse do actual Presi-

dente da República, a não 
integração dos membros 
da CASA-CE nos órgãos 
eleitorais, a inviabilização 
das iniciativas legislativas 

da CASA-CE, à perse-
guição dos jornalistas 
dos órgãos de comuni-
cação social privados, a 
inviabilização sistemá-

tica do exercício do di-
reito à manifestação, a 
manipulação dos órgãos 
de comunicação públi-
cos, enfim, prova que a 
existência desta estraté-
gia perigosa visa pôr em 
causa a consolidação da 
democracia.
Estes pontos constam do 
Comunicado divulgado 
tanto no circuito integra-
do do Parlamento, como à 
opinião Pública.
O Almirante Miau expli-
cou aos jornalistas du-
rante a Conferência de 
Imprensa de 04 de No-
vembro que esta decisão 
só foi tomada depois de 
esgotados os procedi-
mentos cautelares de en-
tendimento interno. Por-
tanto: 1 – Abandonaram 
a II Reunião Plenária; 2 
– Lançaram um SOS so-
bre a realidade ditatorial 
prevalecente e 3 – Não 
esconderam a pretensão 
de enveredarem para as 
manifestações de massa 
e de rua, uma vez não sa-
tisfeitas as reivindicações 
legalmente expostas. 
Juntando esta a outras 
questões candentes, a li-
bertação incondicional 
do pequeno Nito Alves, o 
preso político mais crian-
ça do mundo, foi exigida.
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c r i m i n a -
lidade na 
capital dei-
xou de ser 
monopólio 
das antigas 

zonas tradicionais, pois ela 
já é uma presença assídua 
nos novos pólos habitacio-
nais. É o que se está a pas-
sar com a zona do Zango, 
considerada, por muitos, 
como um desterro, que 
vai assistindo nos últimos 
tempos, a um crescendo 
da criminalidade.
Acredita-se que a junção, 
no mesmo perímetro ha-
bitacional de jovens antes 
catalogados com o crime, 
nos bairros do Cazenga, 
Sambizanga, Kilamba Kiaxi, 
esteja na base do aumento 
vertiginoso da criminalida-

de no Zango III, provocan-
do o pânico aos cidadãos, 
ante o olhar, aparentemen-
te, omisso dos efectivos 
locais da Polícia Nacional, 
cuja organização para o 
combate ao crime não pa-

rece estruturado. Isto por 
os marginais actuarem com 
a mais pura impunidade na 
1.ª paragem de táxi do Zan-
go III, sendo os alvos prefe-
renciais, os moto-taxistas e 
residências do quarteirão 

E3, nas ruas 6, 7 e 8. 
“Um grupo de marginais 
assaltou, na madrugada do 
dia 31.10.13, a residência nº 
125, na rua 6, do quarteirão, 
subtraindo uma aparelha-
gem de som, avaliada em 

40 mil Kwanzas”, denun-
ciou o lesados, acrescen-
tando já ter participado o 
roubo a Polícia, que alegan-
do insuficiência de meios, 
nem foi ao local fazer peri-
tagem. 
F8 apurou que muitos dos 
jovens ligados a práticas 
ilícitas, encontram-se fora 
do sistema do ensino e 
por via disso  consomem 
álcool e droga, estimulan-
tes para as acções crimi-
nosas que efectuam. Foi o 
que aconteceu, quando um 
grupo destes bandidos saía 
de uma bebedeira, que no 
24.10.13, um jovem viu a sua 
motorizada ser roubada, na 
estrada que liga a paragem 
do Zango III à Unidade 
Delta da Polícia de Inter-
venção Rápida (PIR). 

a
MarGinaiS MaiS oPerativoS que a PolíCia
nO ZAngO III

teXto de antuneS zonGo
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Polícia Na-
cional tem 
estado a 
aumentar o 
seu patru-
lhamento , 
não só nas 

zonas urbanas, como nas 
suburbanas, com vista 
a dissuadir a prática do 
crime. Como resultado 
dessas operações foram 
detidos, vários grupos de 
delinquentes, entre os dias 
23 e 29 de Outubro nos 
sete municípios de Luan-
da, onde se acoitavam e 
lideravam repugnantes 
práticas delitivas, contra 
cidadãos indefesos. 
Entre as acusações que pe-
sam sobre um dos grupos, 
já nas masmorras da Polí-
cia Provincial de Luanda, 
a mais badalada prende-
-se com o assassinato da 
jovem Lina, que ainda na 
flor da idade e com mui-
tos sonhos pela frente, foi 

cobardemente violada se-
xualmente e depois ateada 
fogo, tendo, por via disso, 
sofrido queimaduras do 
terceiro grau, na noite do 
dia 28.10. Face a amplitude 
e gravidade das queima-
duras, por todo corpo, a 
jovem acabaria por mor-
rer três dias depois, no 
Hospital dos Queimados, 
sito no bairro Popular, em 
Luanda. 
Pese este lamentável in-
cidente que resultou na 
perda da vida de mais uma 
inocente, a Polícia consi-
dera positiva a operação 
desencadeada, porquanto 
para além de deter os ele-
mentos implicados em di-
versos crimes, apreendeu 
também 33 armas de fogo 
de diversos calibres, “141 
gramas de cocaína, 3.182 
gramas de Cannabis Sati-
fa”, confirmou a Intenden-
te Engrácia Costa, chefe 
de Departamento de Co-

municação e Imagem da 
Polícia de Luanda, acres-
centando ainda terem sido 
recuperadas sete viaturas 
roubadas.
Fazendo fé nas informa-
ções postas a circular, a 
PN na operação “Moto-
ciclista em Segurança” 
aplicou multas a alega-
dos infractores avaliadas 
em 11.234.549,00 kwan-
zas. Pese embora o saldo 
positivo, os moradores 
da zona do Zango III la-
mentam a letargia que se 
regista nos operacionais 
da polícia local. “Vivemos 
próximos a Unidade Del-
ta da PIR, mas os roubos 
tendem a aumentar, este 
lugar está a ficar muito 
tenso, a solução será re-
gressarmos às zonas das 
quais fomos retirados e 
arrendarmos lá uma resi-
dência porque aqui está a 
dar medo”, denunciou o 
ancião José. 

a

PolíCia Prende jovenS indiCiadoS 
Pelo CriMe de hoMiCídio voluntário 

COnTRA  UMA ADOLESCEnTE

teXto de antuneS zonGo

os operacionais do Comando Provincial 
de luanda da Polícia nacional (CPlPn), no 
âmbito das suas atribuições realizaram 
várias operações de patrulhamentos e 
buscas, das quais resultaram a detenção de 
cerca de 140 alegados marginais. desses, 
dois são acusados de violar e atear fogo a 
uma adolescente, lina da rosa júnior, de 
16 anos de idade que acabou por morrer na 
manhã do dia 31 de outubro, no hospital 
neves bendinha, em luanda.
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prémio foi 
anunciado 
na sede da 
F u n d a ç ã o 
José Sarama-
go, na Casa 
dos Bicos, 

em Lisboa. Numa cerimó-
nia em que a poeta ango-
lana Ana Paula Tavares, e 
um dos membros do júri, 
fez o elogio do autor e da 
obra distinguida por una-
nimidade.
“Este prémio não é meu, 
este prémio é de Ango-
la.” Foi assim que Ondjaki 
agradeceu o prémio, no 
valor de 25 mil euros. “Eu 
não ando sozinho, faço-me 
acompanhar dos materiais 
que me passaram os mais 
velhos. Na palavra ‘cantil’ 
guardo a utopia, para que 
durante a vida eu possa 
não morrer de sede.”
“Este é um livro sobre 
uma Angola que existe 
dentro de uma Luanda 
que eu procurei escrever 
e descrever. Fi-lo com o 
que tinha dentro de mim 
entre verdade, sentimen-
to, imaginação. E amor. É 
uma leitura de carinho e de 
preocupação. É um abraço 
aos que não se acomodam 
mas antes se incomodam. 
É uma celebração da nossa 
festa interior, trazendo as 
makas, os mujimbos, algu-
mas dores, alguns amores. 
Penso que todos queremos 
uma Angola melhor”, disse 
o escritor no seu discurso 
de agradecimento.
Instituído pela Fundação 
Círculo de Leitores, o pré-
mio, que é atribuído de 
dois em dois anos, distin-
gue uma obra literária no 
domínio da ficção, roman-
ce ou novela, escrita em 
língua portuguesa, por um 
autor com idade não su-
perior a 35 anos à data da 
publicação do livro, e cuja 

primeira edição tenha 
saído em qualquer país 
lusófono.
O júri do Prémio José 
Saramago foi, também 
nesta edição, presidido 
pela directora editorial 
do Círculo de Leitores, 
Guilhermina Gomes, e 
composto ainda pela 
escritora e académi-
ca brasileira Nelida 
Piñon; pela poeta e 
historiadora angolana 
Ana Paula Tavares; 
pela “presidenta” da 
Fundação José Sara-
mago, Pilar del Río, e 
pelo poeta e escritor 
Vasco Graça Moura. 
Por escolha da pre-
sidente Guilhermina 
Gomes, integraram tam-
bém o júri Manuel Frias 
Martins, Maria de Santa 
Cruz e Nazaré Gomes dos 
Santos.

Vasco Graça Moura foi 
surpreendido neste ro-
mance de Ondjaki, pela 
“maneira como a sua uti-
lização da língua portu-

guesa é, não só 
capaz de captar 
com maior natu-
ralidade as mais 
diversas situações 
num contexto 
social tão diferen-
te do nosso, mas 
comporta em si 
mesma fermentos 
de uma inovação 
que espelha com 
força e realismo um 
quotidiano vivido 
na sua trepidação 
e também funcio-
na eficazmente ao 
restituí-lo no plano 
literário. É essa uma 
das vias possíveis da 
nossa língua na sua 
variante angolana.”

biOgrafia 
O poeta e escritor ango-
lano Ndalu de Almeida, 
popularmente conhecido 

como Ondjaki, nasceu em 
Luanda em 1977. A sua tra-
jetória artística passa tam-
bém pela actuação teatral e 
pela pintura. Ondjaki tam-
bém é cineasta. Autor de 
roteiros cinematográficos, 
não deixa passar a opor-
tunidade de co-dirigir, em 
2006, ao lado de Kiluanje 
Liberdade, um documentá-
rio que aborda sua cidade 
natal, Oxalá cresçam pitan-
gas – histórias da Luanda, 
fruto de uma parceria en-
tre Angola e Portugal. Em 
2000 conquista a segunda 
posição no concurso lite-
rário angolano António Ja-
cinto, e lança o seu primei-
ro volume poético, Actu 
Sanguíneu. Em 2008 é dis-
tinguido na Etiópia com o 
prêmio Grinzane for best 
african writer. 
Poeta, prosador, Ondjaki  
– que significa “guerreiro” 
em umbundu  – visita tam-
bém a escrita para crian-
ças, o teatro, a pintura e o 
documentário. Formado 
em Sociologia, completou 
o doutoramento em Es-
tudos Africanos em Itália. 
Em 2005 obtém o Prémio 
António Pelourinho pelo 
livro de contos E Se Ama-
nhã o Medo, e o Grande 
Prémio APE em 2007 por 
Os da Minha Rua. Em 2010, 
recebe o Prémio Jabuti (ca-
tegoria juvenil) com Avó 
Dezanove e o Segredo do 
Soviético. Ainda no âmbito 
juvenil, publica A Bicicleta 
Que Tinha Bigodes distin-
guido com o Prémio Bis-
saya Barreto 2012 e com o 
Prémio Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil 
(IBBY do Brasil) 2013
Os seus livros têm sido 
traduzidos em diversos 
países, especialmente em 
França, Inglaterra, Alema-
nha, Itália, Espanha e Chi-
na.

o escritor angolano, ondjaki é o grande vencedor da 8ª edição do prémio literário josé Saramago. vasco Graça 
Moura, membro do júri, destacou a originalidade da obra e o sentido semântico da mesma. este galardão foi criado 
com o intuito de distinguir jovens escritores de língua portuguesa com menos de 35 anos de idade, até altura de 
publicação da obra

“oS tranSParenteS”, de ondjaKi, venCe 
PréMio literário joSé SaraMaGo 2013

o

LITERATURA

teXto de nvunda tonet  
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lista de 
n o m e a -
dos para o 
prémio da 
Bienal In-
ternacio-

nal de Literatura Neusta-
dt deste ano integrava o 
escritor argentino César 
Aira, a vietnamita Duong 
Thu Huong, o ucraniano 
Ilya Kaminsky, o japo-
nês Haruki Murakami, o 
norte-americano Edward 
P. Jones, o sul-coreano 
Chang-rae Lee, o pales-
tiniano Ghassan Zaqtan 
e Edouard Maunick, das 
Ilhas Maurícias.
Mia Couto ficou alegre 
por ser distinguido com 
o prémio internacional de 
literatura Neustadt, ale-
gando tratar-se de uma 
espécie de “contra-cor-
rente” face à situação no 
país e às “ameaças à sua 
família”. A distinção com 
aquele que é considerado 
o prémio Nobel norte-
-americano “coincide 
com um momento con-
turbado e de preocupação 
em Moçambique e, em 
particular, da minha famí-
lia, que também foi objec-
to de ameaças”, informou 
o escritor à agência Lusa, 
lembrando a “situação 
crispada [no país] devido 
à possibilidade de reacen-
dimento da guerra”. Nas 
cidades “há uma situação 
de tensão grande causada 
pelas ameaças de raptos, 
sequestros e violência”, 
referiu Mia Couto, que, 
por ser uma “espécie de 
contracorrente”, admitiu 
a alegria de receber uma 
distinção. 
Em declarações à im-

prensa, Mia Couto quis 
dedicar, em primeiro lu-
gar, o prémio à sua famí-
lia, que apelidou de “pri-
meira nação”. “E depois 
a Moçambique, por todas 
as razões, mas agora ain-
da mais, porque temos 
de ficar mais juntos nes-
sa busca por opções de 
paz, por alternativas de 
desenvolvimento”, disse. 
O escritor assinalou a im-
portância deste prémio 
ser entregue a um escri-
tor de língua portuguesa 
para “despertar interesse 
e atenção” para outros 
idiomas que não o inglês. 
O  galardão já distinguiu, 
entre outros, o brasilei-
ro João Cabral de Melo 
Neto, Álvaro Mutis, Oc-
távio Paz e Giuseppe Un-
garetti.
Além do cheque, Mia 
Couto vai receber uma 
reprodução em prata de 
uma pena de águia.

biOgrafia
Mia Couto é o pseudó-
nimo de António Emílio 
Leite Couto, de 58 anos, 
autor que já recebeu 
os prémios Camões, 
Eduardo Lourenço e o 
da União Latina de Li-
teraturas Românicas. O 
autor de Terra Sonâm-
bula e de Estórias Aben-
sonhadas já recebeu o 
Prémio Nacional de Fic-
ção da Associação dos 
Escritores Moçambica-
nos, o Prémio Vergílio 
Ferreira, da Universida-
de de Évora, o Prémio 
União Latina 2007, de 
Literaturas Românicas, 
o Prémio Passo Fundo 
Zaffari e Bourbon de 
Literatura, do Brasil, e 
o Prémio Eduardo Lou-
renço, entre outros. A 
Confissão da Leoa, edi-
tado em 2012 é o seu 
mais livro recente.

Mia Couto diStinGuido 
CoM PréMio 
internaCional de 
literatura neuStadt
o escritor moçambicano Mia Couto foi distinguido com o prémio 
internacional de literatura neustadt, atribuído de dois em dois 
anos pela universidade de oklahoma desde 1970, no valor de 50 
mil dólares

LUSOFOnIA

liberdade e a democracia não se promul-
gam 
por decretos.  Conquistam-se com suor e 
lágrimas.
E Angola foi cubanisada
E russianisada
Depois foi achinesada

Aportuguesada
Asiatisada
Estrangeirada
E por muitas igrejas
Adorada
Mas continua enfeitiçada
e prostituiu-se
prostituíram-na
na pauta aduaneira tem uma nova rubrica:
importações de meretrizes para diversões
em sexuais aviões
carne fresca para glutões
dos haréns dos petrolíferos sultões
de profundas vaginais perfurações 
de cópulas dos dólares aos milhões
com cadastro na Interpol
com mandatos de prisões
este petróleo é dos patrões
não é das populações
que quando exige distribuições
apodrece nas prisões
quatro mil dólares de renda mensal
pagam os estrangeiros nesta orgia natural
para eles tudo, e nós sem um quintal
quando morrermos onde seremos enterrados?
Pois todos os terrenos nos foram espoliados
O calor a aumentar
E a luz a bazar
Para quê andar a projectar
Se sem luz vão falhar
Para quê tanta cooperação
Se continuamos na escuridão
Nunca a luz vamos ver
Enquanto eles estiverem no Poder
A cada um o seu gerador
Na república de um só senhor
Por aqui nesta nova vida incerta
Só a miséria é certa
Muito obrigado senhor dos angolanos
Pela miséria destes infindáveis anos
As empresas morrem com tanto apagão
Porque ainda vigoram as leis da revolução
Lá continua a desgraça
E não há ninguém que a desfaça
É a imposição da vigarice
Nunca mais acaba a macaquice
No petróleo a luz nunca falta lá
Não se consegue trabalhar com este Mpla
Era e é o petróleo do Mpla partido do trabalho
Da vanguarda do grande paspalho
Neste milénio de combate à pobreza
Onde os ricos aumentam a sua riqueza
Luanda a capital mundial dos apagões
Em desenvolvimento, garantem os aldrabões
Sem luz a miséria é garantida
Neste projecto novo, desprezível, sem vida
Dizem os prelados: é a vontade de Deus!
Neste mundo de ateus

CurtíSSiMa hiStória 
da neoColonização 
de anGola

a

a
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om efeito, a 
partir do fim 
da Segun-
da Grande 
Guerra ate 
aos meados 
dos anos 70, 

são eles, que tem, inva-
riavelmente, menos de 
trintena anos, que vão as-
sumir, substancialmente, 
a dinâmica nacionalista, 
animando movimentos li-
terários de impacto politi-
co, tentativas de estrutura-
ção de entidades politicas 
abrangentes, lançamento 
de petições, atividades an-
tissalazaristas, denuncias 
de abusos da administra-
ção colonial ao nível in-
ternacional, coordenação 
e propagandas politicas. 
E esta nova geração de 
independentistas que vai, 
concomitantemente, arti-
cular-se sobre as sensibi-
lidades religiosas progres-
sistas, desenvolver a luta 
clandestina e desencadear 
as previsíveis e decisivas 
revoltas populares do pri-
meiro trimestre de 1961 e 
organizar, corajosamente, 
a resistência, num contex-
to, extremamente, difícil.

tiradas 
pOétiCas
Os jovens, na maioria, estu-
dantes de liceu, ostentam 
particularidades sociais 
tais como todos vivem em 
Luanda e ainda não tem 
responsabilidade familiar. 
São, naturalmente, impe-
tuosos, com pouca expe-
riencia das regras da clan-
destinidade;
Facto sintomático, e ates-
tado em 1948, justamente, 
alguns meses, antes do fim 
da Segunda Grande Guer-
ra, a Comissão de Luta das 
Juventudes contra o Impe-
rialismo colonial em Ango-

la, estrutura clandestina , de 
esquerda, que ambiciona a 
erradicação da discrimina-
ção assimilados/ indíge-
nas, principiar a campanha 
contra o analfabetismo, en-
corajar o teor nacionalista 
das obras literárias e artís-
ticas dos jovens talentos e 
desencadear a propaganda 
a favor da independência 
de Angola;
- com apreensão das lei-
turas nacionalistas dos 
jovens liceais, a adminis-
tração colonial congelara o 
ensino da evolução históri-
ca de Angola, dos últimos 
decénios, e controlara a 
circulação das publicações;
- astutos, esses nleke en-
contram uma saída, nas 
tiradas poéticas, sob a 
cobertura da Anangola, 
organização legal, e sob 
pretexto da corrente “Va-
mos descobrir Angola”; 
materializadas nas páginas 
da revista Mensagem, que 
será, rapidamente, proi-
bida. O redator em chefe 
dessa gazeta e o jovem, 
oriundo da atual Província 
de Kwanza norte, Viria-
to da Cruz, que tem, nada 
mas, nada menos, exata-
mente, 20 anos. 
- esta sinergia cultural visa, 
abertamente, a assumir 
plenamente, raízes bantu 
angolanas, com a apren-
dizagem do Kimbundu e 
a produção de poemas de 
caracter social e reivindi-
cativo nesta idioma cuja 
perfeita ilustração foi o fa-
moso “makazu makazu” de 
Viriato.

a jUventUde 
Crista de 
angOla
- Em 1950, estudantes do 
Grande Seminário do 
Cristo-Rei, nacionalistas, 
decidiram ocupar as suas 

férias, utilmente, na missão 
de Luimbale organizando 
campanhas de alfabetiza-
ção. 
- Desconfiada, a adminis-
tração colonial decidiu, três 
anos depois, suspender a 
iniciativa. E, descontentes 
desta medida, injusta, e 
com “expulsões abusivas”, 
muitos dos seminaristas 
saíram da instituição, em 
1954.
- São, eles, que distribuirão 
panfletos antissalazaristas 
e rabiscaram grafitis de-
nunciando o sistema colo-
nial, em Junho do referido 
ano, durante a visita do 
Presidente Craveiro Lopes;
- Esses revoltados tentarão, 
sem grande sucesso, de en-
costar a legal e conserva-
dora Associação Africana 
do Sul de Angola (AASA), 
criada pelos empregados 
do Caminho de Ferro de 
Benguela.
- Com o apoio de um mis-
sionário alemão católico, 
uma dezena desses contra-
riados criam uma estrutura 

de cobertura, clandestina, 
chamada a Juventude Cris-
ta de Angola, cujo um dos 
objetivos era reforçar de 
consciência politica dos 
“elenga” de Nova Lisboa. 
- Quase um ano depois, o 
seu Presidente foi, natural-
mente, aprisionado e dois 
dos seus colaboradores 
deixaram a cidade. No en-
tanto, o Vice-Presidente da 
JCA, João da Cruz Chisse-
va Kalutheho, que se apre-
senta como bisneto do Rei 
Ekuikui II. 
- ficou descoberto quando 
escreveu, corajosamente,  
Ngau, Ngau, Ngau ! O sino 
da liberdade tocou! 
- Exilado nas Lundas, ele 
reconstituirá, ai, uma nova 
JCA onde apanhara o forte 
vento independentista do 
Congo belga e da União 
das Populações do Norte 
de Angola;
- Atenta, a PIDE aprisiona 
e exila Chisseva, no lugar 
mais seguro, a capital da 
Colonia;
- Neutralizado, o descen-
dente do Soma vai gerir 
esta condição, de rede dor-
mente, com compatriotas 
vindos do Planalto da Hui-
la e de Cunene. Mas, nacio-
nalista, feroz, continuara a 
pagar as suas cotizações a 
UPA.
 
em portugal
MOviMentO 
jUvenil
A subversão identitária e 
independentista e levada 
na metrópole pelos estu-
dantes que evoluem em 
Lisboa e Coimbra, nas 
Casas dos Estudantes do 
Imperio, posicionadas a es-
querda e antissalazaristas. 
Esses “nlongoki” são, na 
maioria, próximos do Mo-
vimento de Unidade De-
mocrática Juvenil (MUDJ); 

- Continuando as suas am-
bições de auto-assumere 
civilizacional, criam, em 
1951, em Lisboa, o Centro 
de Estudos Africanos;
- - obstinado, Agostinho 
Neto criara, logo a sua saí-
da de cárcere, uma asso-
ciação de abrigo, o Clube 
Marítimo Africano;
- Este ativismo politico-
-cultural, abertamente, 
contra o Ditador pluricon-
tinental, levara, em 1952, 
Neto, 30 anos, membro do 
Comité Central do MUDJ, 
a cadeia. Bom recidivista, 
o estudante em medicina 
será encarcerado, de novo, 
entre Fevereiro de 1955 e 
Junho de 1957;
- Esses detenções do origi-
nário do Concelho de Icolo 
e Bengo constituem um si-
nal claro da reorganização 
política dos jovens intelec-
tuais, no pais e na metró-
pole, onde e assinalado a 
fuga, para Paris, em 1952, 
de Mário Pinto de Andra-
de, 24 anos, que será o seu 
primeiro Presidente; 
-Com efeito, assinala-se, 
em Outubro de 1955, a fun-
dação do Partido Comu-
nista Angolano; no início 
de 1956, o Partido da Luta 
Unida dos Africanos de 
Angola e em Dezembro de 
1956, o Movimento Popular 
de Libertação de Ango-
la, que regista a fuga para 
Paris, em 1957, depois da 
instalação ameaçadora da 
PIDE, em Luanda, do seu 
Secretario Geral, Viriato;
- São esses “atu a ngangu” 
que empreenderão uma vi-
gorosa ação de lobbying in-
ternacional, bem-sucedida, 
a favor da independência 
de Angola, aproveitando 
de várias conferências 
realizadas em cidades tais 
como Paris, Roma, Túnis e 
Tachkent.

“ e matoko ! e mandumba ndumba ! ( Mocos e Mocas), o incansável apelo, em kikongo, que lançou, durante cerca de 
dez anos, na “voz da revolução Congolesa”, em brazzaville, no ininterrupto programa radiofónico “angola Combat-
ente”, o brilhante kavovo. Esta incitação patriótica confirmava a importância do engajamento dos jovens na luta 
pela alforria do país

C

a juventude e a luta de libertação 
naCional (1948 – 1974)

teXto de SiMão Souindoula
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aS nódoaS de anGola São de queM a Governa

N
esta maka de casos de justiça contra os dignitários angolanos que 
querem investir em Portugal e investem mesmo biliões de dólares 
de cuja origem nada se sabe, o problema fundamental dos cronis-
tas e da sua impossibilidade de serem neutros, é de, neste caso, 
confundirem de modo quase inacreditável, dadas as referências 

académicas e outras de que desfrutam, o ataque ao regime quase em fim de vali-
dade de JES, com o que eles pretendem ser um ataque a Angola. Não sei se todos 
os contraditores do regime amam Angola, mas em todo o caso, os que conheço 
bem só atacam JES, a sua megalomania, a sua vaidade que já custou biliões de 
dólares aos cofres do Estado, a sua evidente aversão à democracia e o enriqueci-
mento abusivo dos que fazem parte da sua corte. Angola sofre por tabela seca, é 
verdade, mas vamos ter de fechar os olhos a uma evidente prepotência inadmis-
sível em nome duma Angola “emporquecida” por esses indivíduos? Não. É mis-
ter, urgentíssimo, denunciar. Para o bem de Angola. Eles têm de sair e vão sair. A 
bem ou a mal, vão ter de sair. Essa é a lei que a história nos legou. Pode demorar 
décadas para eles saírem, mas quanto mais durar mais eles vão sofrer depois.

o futuro de anGola hiPoteCado

S
e por hipótese trágica fossem expulsos de Angola os trabalhadores e capatazes chineses, 
mais os comerciantes das  multi-variadas e algumas avariadas origens, entre portugueses, 
malianos, senegaleses, congoleses, dos Camarões e outros azimutes, 99 por cento dos quais 
são total e exclusivamente informais e só fazem de conta que pagam impostos ao Estado, a 
economia angolana sofreria um tremendo colapso. Ficariam nos diferentes espaços comer-

ciais, tirando a ladroagem institucionalizada dos bancos, petróleos e diamantes, os aspirantes a ladrão 
de alto voo, como esses que estão no poleiro e arrotam perdigotos de santidade nos jornais, rádios e 
Tevês: Ficaríamos então com um principal investidor que se roubaria a si mesmo, criando não riqueza 
mas ricos, como disse tão bem Mia Couto. Entretanto, enquanto chineses e todos esses e os outros 
estrangeiros que dinamizam a nossa economia vão aliviando as dívidas dos seus respectivos países, 
no nosso, os atrasos provocados pelos pagamentos do Estado às empresas estão na origem da maior 
parte do crédito malparado em Angola. Surpreendente, o que está a acontecer. É o Executivo a dar 
tiros nos pés para emperrar o desenvolvimento do país!

aS MentiraS do Poder

C
omo é mais que consabido, a mentira é a principal ferramenta 
de quase todas as actividades humanas, a começar pelo mais 
envolvente de todos os relacionamentos, estamos a nos refer-
ir ao sentimento de amor nas suas mais distintas facetas, a 
começar pelo amor carnal que está quase completamente in-

festado por promessas falsas e declarações de amor completamente ocas. 
Tirando o amor, segundo estudos feitos pelos pesquisadores do Folhinha, 
quem mais mente no cenário social da nossa Angola, são os bancos e, a 
esse respeito, aqui vamos dar uma dica sobre essa ousada conclusão. O 
presidente do Conselho de Administração do Banco BIC, Fernando Teles, 
que falava à Lusa à margem da conferência organizada pela consultora 
Deloitte, para apresentação de um estudo sobre a banca angolana, defende 
que a solução para pôr cobro ao crédito malparado não oferece dificuldade 
nenhuma. “A solução é fácil: grande parte do crédito malparado que os 
bancos têm, tem a ver com financiamento a empresas que forneceram ao 
Estado. Ora, o Estado este ano só começou a pagar a partir do meio do ano 
e ainda muito pouco, e isso faz com que, para conceder novos créditos às 
empresas que já estão endividadas, a banca toda esteja numa situação em 
que não está a conceder novos créditos”, defendeu. No estudo da Deloitte, 
o crédito malparado quase duplicou em 2012 e esta conclusão aponta no 
mesmo sentido que outro estudo, de outra consultora, a KPMG, apresenta-
do quarta-feira e que fixa em 83,5% o aumento das imparidades creditícias, 
segundo o que retiramos da Angop. Estamos mesmo a brincar aos países 
e, sendo o Executivo o único e exclusivo motor de arranque para se atingir 
essa “facilidade” expressa por Fernando Teles, francamente, se dissésse-
mos “impossibilidade” estaríamos mais perto da verdade!
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PetrolíferoS PróXiMoS da taça
FUTEBOL

equipa do 
A t l é t i c o 
P e t r ó l e o s 
de Luanda 
está a 90 
minutos de 
vencer a 34ª 

edição da Taça de Angola 
“11de Novembro”, segunda 
maior prova futebolística 
nacional, às ordens da Fe-
deração Angolana de Fute-
bol (FAF).
O conjunto petrolífero, 
sob tutela técnica de José 
Dinis, aposta seriamente 
na conquista da respec-
tiva competição porque 
pretende terminar a época 
com um troféu, a fim de 
compensar o falhanço no 
Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gi-
rabola-2013) e conseguir 
vaga nas preliminares de 
acesso à fase de grupos 
da Taça da Confederação 
Africana “Nelson Mande-
la”, segunda prova conti-
nental de clubes.
As agremiações angolanas 
têm fracassado nas “Afro-
taças”, o conjunto adstrito 

à Sociedade Nacional de 
Combustíveis de Angola 
(Sonangol) pretende mu-
dar o rumo dos aconteci-
mentos nas provas fute-

bolísticas organizadas pela 
Confederação Africana de 
Futebol (CAF), organismo 
reitor do “desporto-rei” 
em África.

Mas, o “desejo” de o Atlé-
tico Petróleos de Luanda 
representar condignamen-
te Angola nas “Afrotaças” 
passa pela vitória sobre 

o Grupo Desportivo da 
Huíla, no estádio “11 de No-
vembro”, em jogo referen-
te à final da 34ª edição da 
Taça de Angola, torneio de 
maior dimensão nacional 
porque nela participam os 
clubes dos dois principais 
escalões (Girabola e Se-
gundona). A equipa trico-
lor fará tudo para derrotar 
os militares huilanos.
O grémio da Frente Militar 
Sul (Grupo Desportivo da 
Huíla) está confiante num 
desfecho positivo ante 
o Atlético Petróleos de 
Luanda, apesar do desafio 
ser realizado no estádio “11 
de Novembro”, próximo à 
centralidade do Kilamba. 
Aliás, a formação huila-
no derrotou a petrolífera 
no respectivo recinto, em 
jogo válido para o campeo-
nato. A turma das Terras 
Altas da Chela também 
pensa na conquista do fa-
moso troféu.          
Para chegar á final, o Petro 
eliminou o Interclube, en-
quanto o Desportivo bateu 
o Recreativo da Caála.

a

O técnico português, José 
Dinis, está a um passo de 
conquistar o primeiro tro-
féu ao serviço do Atlético 
Petróleos de Luanda, quin-
to classificado da última 
edição do Campeonato 
Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola-2013), 
prova conquistada pelo 
Kabuscorp Sport Clube 
do Palanca, treinado por 
Edouard Antranik.
José Dinis assumiu a equi-
pa técnica tricolor na se-
gunda volta em substitui-
ção do treinador angolano, 
Miller Gomes, actualmen-
te vinculado ao Recreativo 
do Libolo do Kwanza-Sul. 
A adaptação no conjunto 
da Sonangol foi comple-
xa, os resultados positivos 
tardaram a chegar, as der-
rotas seguiam-se umas nas 
outras.
Antes de chegar ao Atlé-

tico Petróleos de Luanda, 
José Dinis passou pelo 

Atlético Sport Aviação 
(ASA), onde teve sorte di-

ferente da do compatriota 
Bernardino Pedroto que se 

sagrou três vezes campeão 
do Campeonato Nacional 
de Futebol da I Divisão 
(Girabola), assim como 
títulos na Taça de Angola 
“11 de Novembro” e Super-
taças. O grémio do Aero-
porto “4 de Fevereiro” cra-
vou o nome na galeria dos 
campeões neste torneio.
Bernardino Pedroto serviu 
o ASA sem sobressalto, 
tinha todo o apoio da di-
recção do clube, inclusive 
financeiro. Com as condi-
ções criadas., os aviadores 
tiverem a possibilidade 
de bater a concorrência 
dos dois principais clu-
bes Atlético Petróleos de 
Luanda e Grupo Despor-
tivo Militar “1ºde Agosto”. 
Mas as coisas mudaram, 
José Dinis passou por mo-
mentos difíceis, razão pela 
qual ficou sem conquistar 
qualquer troféu.

joSé diniS Perto do PriMeiro troféu
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província 
da Huíla 
vai partici-
par da 35ª 
edição do 
Campeona-
to Nacional 

de Futebol da I Divisão 
(Girabola-2014) com dois 
representantes, nomeada-
mente Grupo Desportivo 
da Huíla e Benfica do Lu-
bango.
Desta forma, a Huíla será 
a segunda província mais 
representada do Girabo-
la-2014, depois de Luan-
da que contará com sete 
agremiações futebolísti-
ca (Atlético Petróleos de 
Luanda, 1ºde Agosto, Ka-
buscorp Sport Clube do 
Palanca, Interclube de An-
gola, Atlético Sport Avia-
ção, Progresso Sambizanga 
e Benfica de Luanda).
Apesar do número acima 
referenciado, Luanda entra 
“amputado” na próxima 
temporada futebolística 
(no calendário da FAF), 
face à despromoção do 
Santos Futebol Clube de 
Angola para o Campeo-
nato Nacional de Futebol 
da II Divisão (Segundona). 
Caiu por terra o projec-
to de determinadas indi-

vidualidades autóctones 
comprometidas com o 
desenvolvimento do des-
porto porque dificilmente 
conseguirão se reerguer da 
queda.
Com duas equipas hui-
lanas no Girabola-2014, 
aumenta o grau de difi-
culdades para as restantes 

agremiações participantes 
do certame e já podem an-
tever a perda de 6 pontos, 
visto ser extremamente 
complexo jogar na no está-
dio da “Nossa Senhora do 
Monte”, tendo em conta 
as condições climatéricas, 
sem desprimor da qualida-
de técnico-táctica do Des-

portivo Huíla, sensação do 
Girabola-2013, e do Benfica 
do Lubango.    
Os clubes huilanos têm 
sabido representar con-
dignamente a província no 
escalão primodivisionário, 
aliás, o Grupo Desportivo 
da Huíla vai disputar a final 
da Taça de Angola “11 de 

Novembro” com a forma-
ção do Atlético Petróleos 
de Luanda, apenas o factor 
casa poderá contrariar as 
aspirações do grémio da 5ª 
Região Militar, mas, se for 
pelos “argumentos” técni-
co-tácticos, o resultado da 
partida é imprevisível, face 
ao equilíbrio.

a
huilanoS eM duPla no Girabola

No quadro do cumpri-
mento de calendário do 
ano desportivo, a provín-
cia de Benguela alberga 
a 3ª edição do Torneio 
Nacional de Judo, deno-
minado “Copa Kano”, de 
30 de Novembro a 01 de 
Dezembro de 2013, no 
Pavilhão Multiuso das 
Acácias Rubras. 
Esta 3ª edição é organi-
zada pela Escola de Judo 
Gêneses, coordenada 
pelo presidente Victor 
Hugo Moita, coadjuvado 
por Hamilton Marcos e 
Josemar Frederico.
As inscrições estão 

abertas até ao dia 22 de 
Novembro e podem ser 
enviadas pelo Correio 
Electrónico  j.jose.mar@
hotmail.com ou por telefo-
ne: 923 26 99 24. Preveem 
a participação ao torneio, 
cerca de 70 judocas nacio-
nais e estrangeiros com 3º 
Kyu, maiores de 15 anos 
membros das associações 
provinciais, associadas a 
Federação Angolana de 
Judo nas categorias de 55 – 
60 – 66 – 73 – 81 – 90 kilos. 
Para além do Torneio 
anunciado, vai se realizar 
o OPEN. Serão premiados 
os 04 atletas de cada cate-

goria e no Open, com me-
dalhas e diplomas.
Os Árbitros confirmados:
Mestre Molory - (Arbitro 
Mundial),
mestre Eduardo Pedro 
Singa - (arbitro Continen-
tal), 
Mestre Torres - (Arbitro 
Continental), 
Mestre Danilson Cabinda 
- (Arbitro continental), 
mestre Fidel da Silva - (Ar-
bitro Naional), 
Mestre Helder Camindo 
Ogoshi Ogoshi - (Arbitro 
Nacional)
Mestre Pablo - (Arbitro 
provincial).

benGuela realiza CoPa Kano 
TORnEIO DE JUDO 
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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.

+454dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

PGr  libertou nito alveS, MaS 
MantéM ileGalidade ProCeSSual 

activista da 
sociedade ci-
vil, membro 
do Movimen-
to Revolu-
cionário, o 
jovem menor 

de 17 anos de idade, Ma-
nuel Nito Alves, que esta-
va ilegalmente detido, nas 
fedorentas masmorras do 
regime, em Luanda desde 
o passado 12 de Setembro, 
por “ultraje ao Presidente”, 
foi no 08.11.13 libertado, con-
firmou ao F8, Salvador Frei-
re dos Santos, presidente 
da Associação Mãos Livres, 

que patrocina a defesa do 
mais jovem preso político, 
no primeiro consulado, em 
que 32 anos depois sem 
nunca ter sido escrutinado, 
pelo voto popular, o Pre-
sidente da República, viria 
a ser atipicamente eleito, 
como deputado e cabeça 
de lista do seu partido, nas 
eleições de 2012. 
Pese a libertação, a ilicitu-
de da condição carcerária, 
enquanto menor, continua 
a ser alavanca do Minis-
tério Público, uma vez ter 
saído em liberdade provi-
sória, sob TIR (Termo de 

Identidade e Residência), 
na condição de, regular-
mente, se fazer presente 
na esquadra policial mais 
próxima da sua residência 
ou na DPIC, para assinar 
comprovando a sua per-
manência na comarca.
De “motu propriu”, o regi-
me, cuja lei proíbe a prisão 
de menor, nada faria para 
suprir este erro jurídico, 
grave e vergonhoso, não 
fosse o requerimento ad-
vocatício evocando tal 
aberração, como, também, 
na eventual casmurrice, 
apelar ao instituto do “Ha-

beas corpus”, como forma 
de aguardar o processo em 
liberdade.
“O processo (contra Nito 
Alves) continua a sua tra-
mitação normal, pois já 
existe acusação formal do 
Ministério Público cuja 
cópia os advogados aguar-
dam notificação para que 
possam apresentar a sua 
defesa”, explica Salvador 
Freire dos Santos, acres-
centando não entender 
como ainda se pode falar 
de justiça exemplar entre 
nós, quando direitos fun-
damentais são violados, 

por quem deveria ser o 
guardião da lei.
O jovem revolucionário, 
Manuel Nito Alves foi de-
tido no 12 de Setembro, 
sob acusação de “ultrajar 
a imagem e bom nome do 
Presidente da República”, 
através de escritos. 
Na realidade, na prepara-
ção de uma manifestação, 
o jovem teria encomenda-
do a impressão de cami-
solas em que apelidava o 
Presidente José Eduardo 
dos Santos de “ditador no-
jento”, entre outros mimos 
revolucionários.

o
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