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VIOLÊNCIA POLICIAL E MILITAR 

INÍCIO DA REPÚBLICA FASCISTA 
DE ANGOLA?

FIM DA DEMOCRACIA  

Orgãos partidários
Polícia Nacional do 

MPLA cumpriu
O Director do Canal de Moçam-
bique, Fernando Veloso, não tem 
dúvidas: “A polícia comporta-se 
como o exército privado do par-
tido FRELIMO”. Por alguma razão, 
o partido de Armando Guebuza 
e o de José Eduardo dos Santos 
são irmãos siameses. Funcionam 
segundo as mesmas regras, com 
a mesma mentalidade, se bem 
que em matéria de democracia 
às teses do MPLA são era de re-
gresso ao partido único.

A Human Rights Watch (HRW) e a 
Amnistia Internacional, apelam 
a uma maior investigação às 
mortes de Alves Kamulingue, 
Isaías Cassule e Hilbert Ganga. 
Sobre as mortes nada mais há a 
investigar. Os jacarés não falam. 
Importa, isso sim, é julgar (e isso 
só seria possível numa democra-
cia e num Estado de Direito) os 
responsáveis materiais e morais 
dos assassinatos. É uma tarefa 

1 - Os angolanos de Cabinda 
ao Cunene e do mar ao leste 
disseram no dia 23 em unís-
sono, alto e bom som que “não 
querem a democracia do caos 
e da destruição” que Eduardo 
dos Santos e o MPLA preten-
dem impingir ao país.

Perante o que se passou du-
rante a manifestação do dia 23, 
mesmo considerando as ordens 
do regime e a indiferença da co-
munidade internacional, o Bispo 
de Cabinda, Dom Filomeno Vieira 
Dias, resolveu dar voz aos que a 
não têm e, sem meias palavras, 
criticou duramente a repressão 
policial e militar contra os que, 
por todo o país, cometeram o 
“crime” de pensar de maneira 
diferente do poder.

É uma vergonha. O MPLA/JES e o seu governo, demonstram ao país e ao mundo 
não haver democracia real e a lógica da discriminação e dos assassinatos terem 
estatuto institucional. Matar não deixou de ser uma excepção, para o governo é 
uma regra. Assim apenas se plantam as sementes do ódio, prejudiciais a paz que 
tanto auguramos.

Jurista Albano Pedro, sob caso William Tonet, afirma

Decisão  de  ministro  do  Ensino  Superior 
 é   i legal  e assenta na perseguição política

Direitos Humanos 
exigem investigação

Uma derrota para Dos 
Santos e pares

Dom Filomeno condena 
repressão do regime

Regime usa a razão da 
força

O despertar do povo Bispo condena
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Hoje tenho mais 

certezas do que 

dúvidas e sinto-

-me envergo-

nhado por saber 

que o mais alto 

magistrado do 

país, o senhor Presidente da Repúbli-

ca de Angola, montou uma máquina 

impiedosa que tudo faz para inventar, 

prejudicar, prender e, pouco falta, para 

assassinar por pensar diferente, como 

tem acontecido com outros angola-

nos. 

É quase uma obsessão mental, um 

temor, um grande receio em relação 

à minha pessoa. “É William fez, é Wi-

lliam não fez, é William comunicado, 

é muita oficialidade e propaganda 

sem necessidade, e isso porque não 

faço parte do grupo de corruptos e 

delapidadores do erário público”.

Senhor Presidente, a perseguição feita 

pelo regime por si capitaneado, não 

pauta pela lisura nem pela honradez, 

recorre amiúde, sem a menor sombra 

de escrúpulos, a métodos que frisam 

a ilegalidade e apenas são aceites por 

não haver equidade que valha em cer-

tos meios jurídicos ligados ao partido 

no poder e à sua pessoa, enquanto 

presidente de Angola, que se posicio-

na, apenas como sendo presidente 

dos angolanos do MPLA&CIA, o que 

resulta numa persistente mostra de 

senilidade, sem sentido nem juízo.

Desde calúnias de fuga ao fisco a pri-

sões arbitrárias, passando pelo roubo 

de computadores do F8, comunica-

dos despropositados e mentirosos do 

bureau político do MPLA/JES, mais a 

retirada da carteira profissional e ago-

ra a tentativa de anulação do diploma, 

tudo é feito para me combater e desa-

creditar através de métodos “pides-

cos” e lamacentos. 

Senhor Presidente, quanto ao diplo-

ma, desde já uma prenda de Natal; 

ofereço-lhe o papel, porquanto o ver-

dadeiro, alojado no meu “disco duro 

mental,” é marca registada que tanto 

atemoriza o seu regime e está livre de 

confisco. 

Senhor Presidente, longe de qualquer 

petulância, só pessoas mal formadas, 

mesquinhas e incompetentes podem 

agir de forma tão saloia. Eu não me 

formei a cabular, nem encomendei 

teses de mestrado e doutoramento, 

logo, confio na competência jurídico-

-profissional, não precisando por isso 

de bajular nem de cartão de comité 

de especialidade de partido político, 

para trabalhar em Angola ou no mun-

do. Exemplos, para quê? Pode crer, o 

facto de o seu regime cancelar todos 

os meus títulos e documentos é como 

chover no molhado, pois numa nova 

Angola que havemos de ter, talvez a 

breve trecho, o quadro será diferen-

te, haverá maior justiça, democracia 

para todos, paz verdadeira na prática 

e o fim da discriminação contra quem 

pense diferente. 

Senhor Presidente, a perseguição 

contra mim não é mera coincidência 

e como tal, deveria envergonhar os 

seus actores, enquanto projecto de-

moníaco, só possível em ditaduras 

com dirigentes intolerantes e sem 

verticalidade. 

Senhor Presidente, admito e aceito a 

fidelidade dos algozes ao seu serviço, 

USP/UGP, sem preguiça, os agentes 

do SINSE (Segurança do Estado), 

cumpridores cegos ou a DNIC, de-

tentores de esquadrões da morte 

segundo o Supremo Tribunal Militar, 

cravarem o meu corpo de balas no 

Campo da Revolução (como fize-

ram ao nacionalista do MPLA, Sotto 

Mayor, sem ter cometido crime al-

gum) ou na Fortaleza São Miguel 

(onde assassinaram Nito Alves, sem 

julgamento). Experiência para isso 

não falta do lado executor, ela está à 

mão de semear…   

Senhor Presidente, acredite, até tinha 

uma certa admiração por si, como 

pessoa, e sentia-me confortado, tal-

vez, ingenuamente, por o considerar 

a suprema instituição da isenção, 

democracia, imparcialidade e justiça. 

Enganei-me! 

Senhor Presidente, a minha pessoa 

atemoriza-o tanto ao ponto de lhe 

tirar o sono? Olhe que são muitas as 

situações de ilegalidade contra um ci-

dadão, demais os indícios de maldade, 

má-fé e discriminação. Ainda que diga 

o contrário é isso que acontece, a jus-

tiça está do avesso, e subvertida está a 

sua natureza, pois não parte do crime 

para o autor, mas sim do autor para o 

crime. 

Senhor Presidente, com todas estas 

e outras situações, a reputação de 

Angola, como país soberano mas de-

pendente do petróleo, está a arrastar-

-se nas ruas da amargura. Com efeito, 

quem pode acreditar num país ou 

num governo que não respeita sequer 

os acordos académicos? Ninguém! 

Os diplomatas e empresários estrangei-

ros, mesmo sabendo como é fácil fazer 

dinheiro pelo recurso a uma certa cor-

rupção de Estado, hesitam em investir na 

nossa Angola, porque o país está eivado 

da perfídia que reina nas relações de ne-

gócios onde a lei muda quando mais con-

vém e transforma o que é legal em ilegal.

Senhor Presidente, os esbirros do minis-

tro do Ensino Superior, Adão do Nasci-

mento, ao invalidar o acordo assinado 

entre a AWU e a UAN, bem como todos 

os documentos académicos que atestam 

a conclusão da formação graduada e pós-

-graduada na American World Univer-

sity, apenas demonstraram e puseram a 

nu o desnorte governativo e a sua demo-

níaca maneira de pensar política. Quem 

age de forma cega, corre o risco de tanta 

bestialidade, que facilmente se questiona 

a sua capacidade, para tão nobre emprei-

tada. 

Senhor Presidente, acredite no que lhe 

vou dizer: precisa urgentemente de um 

ministro de Ensino Superior com mais 

competência e visão, mas se for para pre-

miar a incompetência, peço perdão, este 

serve-lhe perfeitamente, tanto mais que, 

tendo sido um dos governantes mais 

indisciplinados enquanto secretário de 

Estado da Ciência e Tecnologia, ao ponto 

de não respeitar a ministra (coincidente-

mente, esposa do director de gabinete 

do presidente do MPLA), foi premiado… 

Ora, na realidade, quem age com irres-

ponsabilidade, marginalizando a lei, não 

pode garantir um ensino superior de ex-

celência, nem uma imagem séria do go-

verno, ao agir por emoções partidocratas. 

Senhor Presidente, nesta passada discri-

minatória de, recorrentemente, serem 

marginalizados homens competentes 

pela simples razão de não pensarem 

como os bajuladores do templo, azo é 

dado aos augúrios de retaliações violen-

tas, o que muito provavelmente mais 

cedo ou mais tarde acabará por aconte-

cer, se nada for feito.

Senhor Presidente, a incoerência desta 

quadrilha de teólogos políticos, levou-os, 

pouco mais ou menos, a dar um arroto 

de ilegalidade que se transformou em 

borrada fedorenta que envergonha o 

nosso país pois o resultado da sua estu-

pidez redundou na apresentação formal 

de uma prova límpida e indesmentível 

de que a anulação compulsiva da valida-

de do diploma de Mestrado de William 

Tonet e suspensão da carteira de advo-

gado, sentença lavrada pelo procurador 

adjunto da República, no decorrer do 

julgamento do “Caso Quim Ribeiro”, de 

quem eu era um dos advogados, não 

era anulação nenhuma, e que, portanto, a 

minha expulsão da defesa era totalmente 

ilegal, pois não sendo possível anular o 

que foi antes anulado, o meu diploma era 

válido nessa altura! Vergonha, perfídia, 

maquiavélica destilação de ódio!

E hoje, Senhor Presidente, pergunto-me 

como é que um ministério do Ensino 

Superior não tem juristas capazes de evi-

tarem esta borrada jurídica? Felizmente 

esta não é a visão do verdadeiro MPLA, 

pese o partido ser refém de JES. O MPLA 

que conhecemos, no passado, tinha mais 

lisura, cumpria acordos, envergonhava 

menos os seus militantes. Goste-se ou 

não, a verdade é que a decisão actual 

desta anulação peca por defeito, pois 

enquanto simples decisão, não pode 

sem fundamentação anular vínculos an-

teriores. Isso é de lei, mesmo se sabendo 

ser este Governo avesso à lei e à própria 

Constituição por si próprio lavrada.

Senhor Presidente, ao caucionar toda 

esta perseguição, enquanto Presidente 

de Angola, está a permitir que se vá longe 

demais na maldade e no desrespeito aos 

angolanos de boa-fé. O senhor converte-

-me em seu principal inimigo, como se 

não tivesse mais nada com que se preo-

cupar, a nível do país e familiar, principal-

mente, enquanto pai e avó. 

Senhor Presidente, dedique o seu tem-

po, não a perseguir um cidadão, mas ao 

bem-estar dos angolanos, à consolidação 

da paz, mas na pratica diária e não no ver-

bo inócuo. Deixe, ao menos, um legado 

ao país, para não ser lembrado apenas 

como anti-democrata, discriminador e 

insensível para com os que pensavam 

diferente de si. 

Senhor Presidente, construa, nestes últi-

mos tempos, uma imagem de verdadei-

ro patriota, não uma imagem próxima do 

imperador César, mas de Martin Luther 

King. Será demais? Talvez, mas ao me-

nos tenha um sonho. Ouse, ao menos, so-

nhar reconciliar os angolanos, todos sem 

excepção, num dia em que os angolanos 

do MPLA, os angolanos da UNITA, os 

angolanos da CASA CE, os angolanos 

do PRS, os angolanos da FNLA, os an-

golanos do BD e PP, todos os angolanos 

possam manifestar-se livremente, sem os 

bastões e balas assassinas. 

Senhor Presidente, sonhe afastar a políti-

ca de perseguição, de humilhação de pri-

sões injustas e de assassinatos, cometidos 

por quem tem a sua bênção.

Senhor Presidente, não preciso de lhe 

implorar nada, pela plena consciência de 

o próximo passo dos seus homens ser 

a retirada do Bilhete de Identidade, sob 

alegação de não ser angolano, pois não 

se contentam em despojar-me vingativa-

mente de tudo. Mas desde já lhe digo, fa-

rei resistência, manifestar-me-ei contra a 

renovação do actual, BI por ser partidário, 

contém as imagens de Agostinho Neto e 

José Eduardo dos Santos, sem qualquer 

tipo de referendo popular.

Senhor Presidente, vou confessar-lhe, 

não tenho ódio contra si, mas pena, por 

estar tão mal rodeado e desguarnecido 

em relação ao futuro. Mas ainda assim, 

tenha de mim a certeza que, não sendo 

possível ao seu governo retirar o meu 

“disco duro mental”, os meus conheci-

mentos jurídicos, um dia, quem sabe, 

numa nova Angola sem discriminação 

eu ainda lhe possa defendê-lo, a si e, ou, 

aos seus, como advogado, por lhe fugi-

rem os que hoje tanto o bajulam e o aju-

dam a errar.  

Senhor Presidente, a missão de um go-

verno não pode reduzir-se a credibilizar a 

incompetência como norma de gestão e 

promotora da violência extrema, dos jul-

gamentos forjados e dos assassinatos de 

inocentes, é mais que tempo de provar, 

nesta altura, em que o país tanto precisa 

de quadros qualificados, nada justifica 

prescindir dos angolanos competentes 

através do estratagema de fuzilamentos 

selectivos, como aconteceu com o ma-

temático, Mfulumpinga Landu Victor ou 

com o jovem engenheiro de construção 

civil, Hilbert Ganga. 

Hoje matar um ser humano é tão fácil 

e normal, pelo ruído (in)justificativo da 

corte de bajuladores do templo, que se 

divertem com a morte dos angolanos de 

“segunda categoria” (os que não são do 

MPLA), abrindo garrafas de champanhe, 

debitando argumentos esfarrapados. 

Senhor Presidente, em nome de Deus, 

pare com a sua perseguição inútil, pois 

não lhe devo nada, já o inverso não é ver-

dadeiro. Trabalhei honestamente para o 

seu gabinete em  1991/1992, mas o senhor 

não paga, nem restitui os bens perdidos, 

tudo para eu vegetar à fome e depois 

rastejar até si, para ser humilhado com 

migalhas, inferiores às que são deitadas 

aos vossos cães. Pergunte a José Leitão, 

Helder Vieira Dias, Fernando Garcia 

Miala, ao ex-ministro das Finanças, Pedro 

de Morais e até mesmo ao actual minis-

tro das Finanças, numa altura em que era 

director nacional do Tesouro.  

Finalmente, senhor Presidente, já que me 

retirou quase tudo, colocou a sua guarda 

pretoriana, os seus juízes, o seu ministério 

público, a sua ordem de advogados e a 

sua imprensa a forjar e a inventar coisas 

sobre mim, sem direito ao contraditório, 

mais nada mais lhe resta, senão, como 

atrás verti, retirar-me a vida, Mas ao me-

nos, diga-me o dia e a hora, para eu poder 

ver de pé os meus cobardes algozes.

OBRIGADO SENHOR PRESIDENTE 
PELA PERSEGUIÇÃO

H
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 - Os angolanos de Ca-
binda ao Cunene e do 
mar ao leste disseram 
no dia 23 em uníssono, 
alto e bom som que “não 
querem a democracia do 
caos e da destruição” que 

Eduardo dos Santos e o MPLA pre-
tendem impingir ao país.
A eloquência da rejeição à propos-
ta do líder do MPLA esteve paten-
te na indiferença mostrada pelos 
cidadãos ao apelo ao desacato feito 
por Eduardo dos Santos para se de-
sobedecer à proibição imposta pelo 
Ministério do Interior às duas prin-
cipais forças políticas angolanas de 
organizarem qualquer tipo de mani-
festação.
A UNITA e a CASA-CE, entre ou-
tros, acataram a decisão e com isso 
vincaram a sua posição de que são 
partidos que sabem estar à altura 
das suas responsabilidades. Mostra-
ram que apesar de serem partidos 
minoritários acatam as regras da de-
mocracia e sabem separar as águas.
Apesar do propósito da manifes-
tação convocada por Eduardo dos 
Santos e o MPLA ter sido o de para-
lisar Luanda, a verdade é que a vida 
na capital do país decorreu normal-
mente e sem sobressaltos.
A adesão às manifestações, que de 
pacíficas estavam planeadas para 
serem violentas e acompanhadas 
de cenas de vandalismo, foi um au-
têntico fiasco. O objectivo era dei-
xar Luanda num caos e espalhar a 
apreensão entre os cidadãos nacio-
nais e estrangeiros. Da imagem de 
cidade apontada como o exemplo 
de como um povo que saiu recen-
temente de uma guerra civil atroz 
consegue dar a volta por cima e 
lançar-se, em tão pouco tempo, num 
ambicioso projecto de reconstrução 
económica nacional, pretendia-se 
que dela se ouvisse falar como um 
espaço de tensão e de confrontação 
política sem quartel, com grupos de 
jovens a vandalizar viaturas e esta-
belecimentos comerciais e a espa-
lhar a desordem por todo o lado. Era 
essa a imagem que estava prepara-
da para mostrar Luanda ao mundo. 
Por isso podemos dizer com toda a 
certeza que Eduardo dos Santos e o 
MPLA averbaram uma derrota es-
trondosa.
Ninguém quer a “democracia do 
caos” para fazer recuar o país e des-
truir os progressos alcançados a 
muito custo, como de resto temos 
visto nos países onde a chamada 

“primavera árabe” produziu revo-
lucionários de pacotilha que hoje 
transformaram muitos deles e os 
respectivos povos em autênticos pe-
dintes da comunidade internacional.
De todo o país nos chegaram notí-
cias do verdadeiro ambiente de cal-
ma e de apego à paz que dominou o 
dia em várias províncias. As pessoas 
não querem ouvir falar de outra coi-
sa que não seja o empenho em con-
tinuar a marcha pelo caminho certo 
para o desenvolvimento.
Fica o registo de que o líder do 
MPLA teve uma atitude de grande 
irresponsabilidade política ao des-
respeitar uma proibição do Minis-
tério do Interior que orientava a não 
realização de qualquer tipo de mani-
festação, tendo em conta o ambiente 
de crispação existente e a falta de 
condições de segurança para que 
decorressem dentro do clima de 
normalidade que se aconselha para 
salvaguardar o interesse público.
Não foram somente o MPLA e o seu 
líder a entrarem em desacato. A JM-
PLA também se juntou à “festa dos 
insultos e injúrias”. Por isso mesmo 
aquelas duas forças e os seus líderes 
devem ser responsabilizados politi-
camente pelas consequências resul-
tantes da sua atitude de desobediên-
cia e de provocação às autoridades.
As forças da ordem trataram de ga-
rantir a segurança pública e do rela-
to das situações e dos factos regis-
tados é notório que o propósito das 
manifestações desmente de modo 
inequívoco as declarações de Eduar-

do dos Santos, segundo as quais ti-
nham um objectivo pacífico.
O MPLA quer propor-nos um cor-
tejo de insultos e injúrias sob a más-
cara da democracia. Mas foi a isso 
que a esmagadora maioria dos ango-
lanos disse um NÃO claro, porque 
nenhum cidadão que se preze está 
de acordo que se achincalhe o nome 
daquele que deu grande parte da sua 
vida para hoje Angola ser reconheci-
da como um país em paz, que soube 
preservar a independência e integri-
dade territorial e está empenhado na 
grande luta pelo desenvolvimento 
económico e social.
2. Apesar de a FRELIMO ter optado 
pelo boicote e pelo regresso aos as-
saltos armados a civis após ser de-
salojada do seu quartel-general em 
Maputo, o que obrigou o seu líder a 
refugiar-se em parte incerta, os mo-
çambicanos foram às urnas para as 
eleições autárquicas.
A decisão mostra bem que a vida 
não pode parar e que a democracia 
não depende de um único partido. 
A resposta que os moçambicanos 
deram nas urnas ao atribuir nova 
vitória à RENAMO na esmagadora 
maioria do país mostra que também 
neste caso o povo está apostado na 
conservação da paz e na luta pelo 
desenvolvimento económico e so-
cial. É o rumo certo.
Nota: Adaptação livre e para me-
mória futura do texto, candidato 
ao Prémio Pulitzer, da autoria do 
sipaio número dois do Jornal de 
Angola.

1
UMA DERROTA PARA 
DOS SANTOS E PARES
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hoje, depois da simulação 
de 4 de Abril de 2002).
Mas penso que depois 
dos acontecimentos do 23 
de Novembro e de tudo 
quanto aconteceu um 
pouco antes, os meus ami-
gos se aproximem mais do 

entendimento de que para 
contribuir socialmente, 
perante os problemas que 
de forma absolutamente 
artificial o Presidente e 
muito pouca gente que o 
apoia nisso com alguma 
convicção, estão a criar, 
não é necessário que todas 
as personalidades visíveis 
e interessadas em harmo-
nizar o país se enquadrem 
na vida político-partidária. 
Isto é um mito que tam-
bém ajuda os que querem 
que se pense que quem 
não está enquadrado 
numa organização política 
não tem direito à palavra. 
Querem que todos nos 
queimemos na foguei-
ra da exaltação político-
-partidária. Vejam se eles 
respeitaram os líderes dos 
dois maiores partidos da 
oposição?

E AS SURPRESAS CONTINUAM
o último es-
crito per-
guntava ao 
Presidente 
José Eduardo 
dos Santos e 
ao MPLA, se 

depois de tudo o que nos 
têm dado a assistir, ainda 
nos reservavam surpresas. 
Já foi um “escorreganço”. 
As cabeças não param de 
aquecer. Desde que o Pre-
sidente dos Santos decidiu 
alterar a nossa “constitui-
ção histórica” de modo a 
mantê-lo com tantos po-
deres e por tantos anos 
mais (estando já a preparar 
o filho) mesmo não sendo 
eleito por mérito pessoal, 
que digo que o MPLA tam-
bém é uma presa do Presi-
dente. Não tinha ainda ra-
zões para dizer diferente. 
Os que nunca viveram o 
que eu vivi e ainda vivo so-
bre os ideários do MPLA, 
nunca me vão entender. E 
nem há aqui espaço para 
explicá-lo como mo pede 
um comentador jovem 
do Club-K, “instituição” 
que felicito por ser agora 
um dos últimos estritos 
redutos de debate contra-
ditório, onde todos tem 
oportunidade de dialogar 
com pessoas de posições 
diferentes.

Outro jovem comentador 
do Club-K lamentava o 
facto de eu não me apre-
sentar na política activa. 
Também é difícil, em pou-
cas linhas explicar tudo. 
Mas, teria entendido as 
minhas razões, se tomasse 
contacto com mais algu-
mas coisas que já escrevi 
ou disse à imprensa falada, 
que cada vez mais se fecha 
para mim e para todos os 
que têm ideias diferentes 
do Presidente Dos Santos 
e do seu comportamento 
surpreendente, em pleno 
tempo duma paz que os 
seus fãs não se cansam de 
dizer que é o arquitecto (e 
sê-lo-ia para mim também, 
se não fizesse o que faz 

N

`̀Querem que to-
dos nos queime-
mos na fogueira 
da exaltação polí-
tico-partidária

MARCOLINO MOCO
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Se respeitaram deputados 
nas suas imunidades?
Se se detiveram a mobili-
zar intelectuais e religiosos 
“presos” de consciência, 
como o meu brilhante an-
tigo aluno Luvualu a com-
parar o incomparável?
Aproveito para felicitar o 
António pelo seu brilhan-
tismo mas que ganhe cora-
gem para recusar missões 
desta natureza. E dizer-
-lhe que eu já estive a ser 
recebido por Mandela no 
Palácio Presidencial, em 
Pretória, e vinham cida-
dãos sul-africanos de todas 
as cores espreitar pelas 
janelas porque aí morava 
a verdadeira Paz. Aquela 
comparação com a se-
nhora dos Estados Unidos 
não faz absolutamente 
nenhum sentido. Angola 
tem que chegar ao dia em 
que não nos apresentem 
os aparentemente maus 
exemplos de fora como a 
regra.
Mas o que quero dizer só, 
na minha revolta descon-
solada, perante a morte 
de um pacífico militante 
de um partido, é que as 
surpresas aconteceram 
mesmo. O senhor Presi-
dente tem tropa preparada 
para atirar contra pessoas 
desarmadas numa situa-
ção de tanta visibilidade? 
Depois de tantas lições no 
mundo, em pleno século 
XXI!
Mas desta vez um Bispo 
falou a partir de Cabinda: 
“isso não se faz!”. Chama-
-se D. Filomeno Vieira 
Dias, a quem rendemos 
homenagem pela coragem 
de vir transmitir esta men-
sagem de Deus que deve 
estar horrorizado.
Aqui em Lisboa onde me 
encontro, pedem-me para 
me pronunciar em meios 
falados de comunicação. 
Recuso-me por enquanto. 
Quem sabe vão deturpar 
as palavras com truques 
técnicos? Aguardarei.

Vejam que a um comen-
tador português são atri-
buídas palavras como es-
sas: “ a situação do dia 23, 
com mortes e feridos pelo 
meio, demonstra que Dos 
Santos é o único factor de 
estabilidade”; como quem 
diz, se ele não estivesse em 
Barcelona, ninguém teria 
sido morto ou ferido. Este 
senhor com certeza não 
estava ainda vivo quan-
do Kassule e Kamulingui 
foram raptados e depois 
mortos ou quando pessoas 
conhecidas como o Dr Fi-
lomeno Secretário Geral 
do BD e jovens autodeno-
minados revolucionários 
foram torturados com o 
Presidente em Luanda, e 
seus carrascos a gabarem-
-se na rádio e na televisão 
públicas.
Quando regressar, dentro 
de dias, tentarei contac-
tar todos os mais velhos 
conhecidos no país, para 
reflectirmos se é possí-
vel continuarmos assim 
a ver nossos mais novos 
a serem mortos por um 
entusiasmo que ontem 
também tivemos, e que 
a Razão e o Direito lhes 
concede, para poderem 
participar na construção 

do Futuro que querem, 
legitimamente, ver dife-
rente. Como perguntam 
muitos angolanos a que a 
propaganda destilada na 
nossa comunicação social 
pública e não só, ainda 
não virou a cabeça, não 
seria mais interessante 
que todo aquele aparato 
policial fosse mobilizado 
para proteger os mani-

festantes, que actuavam 
de acordo com a Cons-
tituição (o Ministério do 
Interior e nossa polícia, 
não são a Constituição, 
devem guiar-se pela 
Constituição), do que 
virá-lo contra o povo que 
acredita ainda que somos 
um país democrático? Ou 
pelo menos tenham a co-
ragem de decretar um es-

tado de sítio, para que as 
pessoas não continuem a 
ser atraídas para a morte 
e a tortura, quando even-
tualmente não estejam 
disponíveis para isso.
Atribui-se a D. Filomeno 
uma afirmação muito im-
portante e oportuna: “Re-
forme-se este governo”. 
Entendo que este refor-
mar coincide justamente 
com as minhas propos-
tas de revisão do regime 
material que vivemos, de 
forma pacífica, porque os 
que detêm o poder ou es-
tão assustados com o seu 
passado ou pensam que a 
arrogância e o cinismo es-
tabelece um poder eterno.
Se essa reforma não se re-
sumir em mais um espec-
táculo de remodelação 
governamental, estare-
mos muito perto de uma 
saída em que ninguém 
poderá perder grande 
coisa. Será a melhor ho-
menagem à vida e aos 
assassinados que até este 
momento não têm direito 
a ser reclamados.

*Marcolinomoco.com

NEM OS 
DEPUTADOS 
RESPEITAM

DEPUTADO MFUCA MUZEMBA A SER AGARRADO POR UM AGENTE DA POLÍCIA NACIONAL
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udo começou 
mais ou me-
nos bem, mas 
com o medo 
de um desco-
nhecido pro-
vir a medrar 

nas entranhas, as bombas 
do regime, voltaram a sair 
contra os indefesos.
Silêncio…
O cortejo fúnebre para 
o último adeus ao jovem 
engenheiro Manuel de 
Carvalho Hilberto Ganga, 
assassinado no dia 23 de 
Novembro pela guarda 
presidencial está prestes 
a acontecer, depois do seu 
corpo ter ficado em câma-
ra ardente desde o 26.11.13, 
no salão dos Bombeiros, 
ao lado do Hospital Mi-
litar Principal de Luanda 
com previsão de seguir às 
10h00 do 27.11 ao cemité-
rio de Santa Ana.
No dia anterior, membros 
da família e da CASA - CE 
reuniram-se com a Polícia 
Nacional e estabeleceram 
a forma do trajecto, que 
seria a pé, com a urna no 
carro fúnebre e ocupando 
uma faixa de rodagem.
Tudo aceite e acordado.  
No dia aprazado, uma das 
partes cumpria a precei-
to, mas eis, que num de 
repente, já ia o cortejo a 
atravessar a ponte do Su-
permercado Jumbo, à es-
trada de Catete, quando o 
inevitável aconteceu. Uma 
muralha fortemente arma-
da, com escudos, bastões, 
armas de fogo e de gás  

lacrimogéneo, impedem a 
marcha do funeral.
Quando se tenta questio-
nar a razão eis que dois 
petardos são lançados, ins-
talando-se a confusão, pois 
um funeral, contrariando a 
tradição e cultura angola-
na era desrespeitado com 
armas de fogo, por mero 
capricho dos senhores da 
guerra, que consideram 
Angola uma propriedade 
privada do MPLA/JES.         
Sem que os acompanhan-
tes do funeral pudessem 
fazer fosse o que fosse, a 
verdade é que tinha come-
çado assim um Requiem 
pagão, belicista, sem mú-
sica nem coro, organizado 
pelas forças a mando de 
JES em honra de um herói 
involuntário, o compatrio-
ta Hilbert Ganga, dirigen-
te da organização juvenil 
da CASA-CE, assassinado 
pela Guarda Presidencial.
Formado em engenharia 
civil, na flor da idade, foi 
abatido desarmado com 
dois tiros quando saltou 
do carro em que foi ile-
galmente preso, na se-
quência de uma ordem 
de detenção por ter sido 
surpreendido, com outros 
elementos do partido, a 
colar cartazes, no caso, o 
último do grupo, na pare-
de do Clube de Ténis de 
Luanda (junto ao Restau-
rante Tia Maria, o da boca 
do leão), na Rua Francisco 
das Necessidades Castello 
Branco, onde fica o Stand 
da Nissan, nos Coqueiros, 

muito longe do perímetro 
de segurança da Presidên-
cia da República. 
Portanto quem disse ter 
ele, invadido o perímetro, 
em português, significa 
no interior, mente desal-
madamente, por cobardia 
e desrespeito a vida hu-
mana. Para o regime, cada 
vez mais, a vida humana 
parece valer menos do 
que a de um cão governa-
mental, porquanto estes, 
diferentemente, da maio-
ria dos humanos, comem 
bifes, da Huíla, como pa-
voneia um reputado diri-
gente do MPLA/JES.   
A forma como os milita-
res da Guarda Presiden-
cial, fizeram recurso as 
armas, demonstra a cul-
tura belicista e intolerante 
instalada naquele órgão, 
pois a versão dos sete (7) 
testemunhas se divide. 
“Chegamos todos juntos, 
na viatura, ao quartel da 
UGP e, na abertura do 
portão, Ganga queria ser o 
primeiro a descer ou, face 
as ameaças dos militares, 
durante o trajecto, quis 
empreender uma fuga”, 
explica ao F8, um dos 
acompanhantes. 
Mas, independentemen-
te de qualquer que tenha 
sido a situação, nada jus-
tifica este ignóbil e cruel 
fuzilamento, pelas costas 
de um jovem indefeso, na 
presença de sete (7) teste-
munhas. A lógica é similar 
a dos bárbaros, que mata-
vam entre os adversários, 

ASSASSINOS DE INOCENTES 
CONTINUAM SOLTOS 
PARA NOvAS CHACINAS

REQUIEM POR UM COLADOR DE CARTAZES

T
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como forma de atemorizar 
e dissuadir os demais. 
“Não quis acreditar na for-
ma bárbara e canibal de 
agir dos militares da Guar-
da Presidencial. Tenho 
ouvido muitas histórias e 
pensava serem invenções 
ou ficções mas, afinal, é 
realidade”, disse traumati-
zado um dos companhei-
ros de jornada. “Eles são 
frios, insensíveis e matam 
por sadismo, a coberto da 
impunidade presidencial 
e, depois, atiraram o corpo 
no chão como se fosse de 
um cão”, explicou. 
Após ter sido alvejado os 
militares, fecharam o por-
tão da unidade, deixando 
do lado de fora o corpo de 
Hilbert Ganga, postado no 
chão da rua, sem o míni-
mo sentimento de solida-
riedade humana… 
Muitos minutos depois, 
aparece um chefe, a orde-
nar a tropa para remover 
Ganga defronte da unida-
de, para o deixar no hospi-
tal, mas chegados ao Ma-
ria Pia, veio a confirmação: 
estava morto, atestou a 
equipa médica, por dene-
gação de assistência de 
socorro e intencionalidade  
de matar. 
“Eles matam, eles são san-
guinários, não têm pie-
dade dos cidadãos. Nem 
o colono pensava assim, 

pois no palácio do gover-
nador, branco e colono 
português, os pretos po-
deriam passar, tocar e até 
tirar fotos, que não era es-
pancado, preso ou assassi-
nado e a PIDE ficava, bem 
ao lado, onde está a DEFA, 
mas hoje no mesmo palá-
cio note tem um presiden-
te negro, o povo deve ter 
medo e ver o local como 
uma assombração”, disse 
ao F8, Sebas Nzenssala, 
um dos testemunhas do 
golpe fatídico 
“Vi colegas ficarem pe-
trificados, ante a frieza 
destes dois assassinos, 
pertencentes aos efectivos 
da Unidade de Segurança 
Presidencial -USP/UGP, 
pois estávamos juntos do 
falecido a colar cartazes. 
Até hoje não consigo acre-
ditar na barbárie”.  
Os cartazes eram folhas 
timbradas em papel de 80 
gramas, logo inofensivas. 
O jovem Moisés Francisco 
Fernandes Sotto Mayor, 
ficou petrificado quando 
sentiu os dois militares, 
cada um por sua conta e 
pontaria, premir o gatilho, 
contra o corpo do jovem 
indefeso, que atemorizado, 
ante as ameaças de morte, 
saltou do carro, para cla-
mar inocência. 
“Recuei no tempo e foi 
como se estivesse a assis-

tir o fuzilamento do meu 
pai, então comandante 
da ODP, (Organização de 
Defesa Popular) Virgilio 
Francisco Sotto Mayor, 
no campo da Revolução, 
no dia 27 de Agosto de 
1975, também, morto por 
guardas presidenciais, na 
altura de Agostinho Neto”, 
asseverou, acrescentando, 
“tal como no passado, meu 
pai era inocente e não teve 
direito a defesa, também 
Ganga, não a teve, ante as 
balas assassinas”. 
Sotto Mayor é filho de um 
histórico do MPLA, morto 
por este partido, por uma 
intriga, não provada, feita 
por Manuel Pedro Paca-
vira, que Agostinho Neto, 
engravidando pelos ouvi-
dos, não curou de inves-
tigar, ordenando o fuzila-
mento de um nacionalista 
convicto e inocente. 
Por aqui se pode ver quão 
difícil é o MPLA/JES se li-
bertar dos seus fantasmas 
do passado
Já Manuel Baião, na qua-
lidade de coordenador 
do grupo diz continuar 
atónito e não acreditar no 
sucedido. “Nós não come-
temos crime algum, para 
merecermos tal barbari-
dade”, lamenta revoltado. 
“Ainda não me consigo 
concentrar, foge-me a me-
mória, pois ocorreu numa 

altura  de provas de mes-
trado”. 
Questionado a explicar 
como ocorreu a detenção 
e se estavam, na realidade, 
dentro do perímetro pre-
sidencial, foi peremptório: 
“com a morte de um ser 
humano não se deve brin-
car, nem mentir, nós está-
vamos junto ao campo de 
ténis de Luanda, portanto 
ao nosso redor só há casas 
e prédios de cidadãos nor-
mais e nem sequer divisá-
vamos o Palácio presiden-
cial”, explica. 
“Fomos abordados, por 
um tenente da UGP, que 
estava com um braçal, 
pareceu-nos afável, ao co-
larmos aquele, que seria o 
último panfleto, pergun-
tando-nos se éramos da 
UNITA e qual era o pro-
pósito da nossa acção na 
rua. Disse-lhe que éramos 
da CASA CE e fazíamos 
uma acção política com 
respaldo na lei. Acto con-
tínuo mandou-nos sentar, 
enquanto se retirava, sob 
a mira de cinco armas dos 
seus militares”, explicou 
Baião. 
“Passados cerca de 50 mi-
nutos depois, o mesmo 
tempo volta com duas 
viaturas, colocando-nos 
os oito (8), numa só, em 
direcção a um dos seus 
quartéis, contíguo ao Tri-

``Não quis acreditar 
na forma bárbara 
e canibal de agir 
dos militares da 
Guarda Presiden-
cial. Tenho ouvido 
muitas histórias 
e pensava serem 
invenções ou fic-
ções mas, afinal, 
é realidade
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bunal de Contas. Ora se 
estivéssemos no tal perí-
metro militar, não preci-
saríamos de viaturas de 
transporte”. 
Postos na unidade o gru-
po foi sendo interrogado, 
sendo a mais insidiosa se 
eram militares da UNI-
TA e quanto haviam re-
cebido para fazerem tal 
acção. Negaram sempre 

dizendo-se voluntários 
e patrióticos militantes 
da Coligação Eleitoral de 
Abel Chivukuvuku.
Com a morte consumada 
de Hilbert Ganga, o gru-
po foi, por volta das 3h00 
da madrugada, transfe-
rido para a II Esquadra 
da Polícia Nacional, sita 
ao Bairro Operário, en-
quanto o cadáver era 

entregue a Investigação 
Criminal, junto da IV 
Esquadra, sita nas ime-
diações da Assembleia 
Nacional.
“Quando chegamos a II 
Esquadra, encontramos 
outros companheiros, 
que nos acalentaram, 
mas a Polícia aí, já não nos 
bateu, tendo apenas, soli-
citado os nossos nomes e 

telefones. Nem quiseram 
saber o que estávamos a 
fazer, nem as razões de lá 
termos ido parar. O nos-
so cárcere demorou até 
cerca das 7h50 da manhã, 
hora em que nos liberta-
ram, sem qualquer acusa-
ção formada”, pormenori-
za António Baião.
Esta é a versão real, des-
mentindo desta forma a da 

Polícia Nacional, alegan-
do ter sido Hilbert Ganga 
morto ao pôr-se em fuga, 
incentivado pelos restan-
tes sete detidos. “É tudo 
mentira do regime! Ele 
foi assassinado de for-
ma cobarde pelas costas, 
por militares, ensinados 
a disparar contra todos 
que pensem diferente ao 
regime”.

A TRAGéDIA ANGOLANA

Pormenores que em nada 
amenizam a tragédia, ou 
melhor, as tragédias, a de 
Ganga, hoje e as de Kamu-
lingue e Cassule ontem e, 
a de Angola, cujo futuro 
cada vez mais se apresen-
ta como podendo ser uma 
carnificina, provocada por 
psicopatas atingidos por 
uma gravíssima paranóia 
que os leva a ter medo da 
sua própria sombra.
Até crianças são capazes 
de torturar com medo de 
serem apeados compul-
sivamente, pelos seus su-
periores hierárquicos ou 
pelo Povo.
Recapitulando, a marcha 
seguia pacífica e silen-
ciosa o seu percurso, em 
direcção ao cemitério de 
Santa Ana, mas, ao fim de 
mil metros, num percur-
so que se previa ser de 
quatro quilómetros, uma 
barreira blindada da Polí-
cia, coloca a nú, o carácter 
demoníaco e feiticeiro de 
um regime, que nem os 
mortos respeita. 
Antes mesmo do coman-
dante policial iniciar o 
diálogo com os familia-
res e dirigentes da CASA, 
quatro disparos de gás 
lacrimogéneo foram arre-
messados contra os cida-
dãos, que choravam o seu 
morto e daí para diante foi 

subindo a musculatura. 
Nisso uma certeza, as “or-
dens superiores” vinham 
de cima, melhor dos heli-
cópteros, ou da Casa Mi-
litar, a julgar pelos boatos 
de estar Kopelipa por de-
trás de toda engenharia, 
atentatória a nossa cultu-
ra e tradições, bem como 
o respeito aos mortos.
Ninguém no cortejo fúne-
bre gritou palavras aten-
tatórias a José Eduardo 
dos Santos ou ao MPLA, 
apenas, se gritava à pul-

mões: “EXIGIMOS JUSTI-
ÇA”! “ELES MATARAM”?  
e o coro respondia: “NÃO! 
e a procissão avançava, 
com o “EXIGIMOS JUS-
TIÇA”, evitando referên-
cias ao partido do Go-
verno e ao Presidente da 
República.
A demonstração de for-
ça com carros a jacto de 
água e os helicópteros da 
Polícia, voando a baixa 
altitude, nas cabeças das 
pessoas não tem qualifica-
tivo.                          É ina-

creditável, mas foi a mais 
pura verdade!
Mas por que razão tanto 
aparato bélico foi enviado 
para um funeral? Respos-
ta só há uma; perturbação 
mental reinante nas altas 
esferas da polícia, dos Ser-
viços Secretos e da Presi-
dência.
A Polícia, por incrível 
que pareça, tem medo, o 
regime tem medo, sen-
tem que estão a acabar 
as munições numa guer-
ra em que as suas armas 

não funcionam, a não 
ser as de  matar. Já aca-
baram os argumentos, já 
está provado que o povo 
está a começar a dominar 
uma situação em que eles 
apenas têm o assassinato 
como derradeira granada 
a lançar. Estão perdidos. 
Foi por isso que este re-
gime impediu que se rea-
lizasse o cortejo fúnebre 
a pé obrigando as pessoas 
a apanharem autocarros 
para chegarem até ao ce-
mitério.
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REGIME MATOU O MORTO E qUERIA MATAR MAIS vIvOS

Eles matam tudo. Eles 
querem governar mortos 
O regime demonstrou, 
mais uma vez, no 27.11.13, 
estar a ser encenador ridí-
culo de uma farsa, no que 
toca à prisão dos rapto-
res assassinos de Cassule 
e Kamulingue. Para quê 
dizer estar a inquirir, es-

tarem a tomar diligências 
para apurar responsabili-
dades, quando o assassina-
to faz parte da cartilha das 
forças armadas e policiais .
No funeral do 27.11, tudo 
ficou mais claro, quanto 
a existência de uma es-
tratégia visando criar um 
clima de implosão inter-

na pois a irracionalidade 
dos últimos tempos pode 
pressupor algo estar mal 
no interior da cúpula di-
rigente .
Mas é o ódio que estes 
dirigentes têm ao povo 
que agora os ameaça de 
renegação nas urnas e os 
leva a praticar cada vez 

mais uma violência pro-
vocadora, recorrente e 
cada vez mais pungente, 
Esta gente do poder está 
manifestamente a dar 
provas que precisa de 
uma guerra para salvar 
a sua posição dominante 
enquanto força no poder, 
pois já perceberam que o 

povo não os quer mais e 
com a repetição de ma-
nifestações a sua violên-
cia aumentará, para, das 
duas uma, provocar um 
levantamento popular, ou 
uma implosão interna no 
partido, numa derradeira 
tentativa de o salvar da 
derrota definitiva. 
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REGIME TEM MEDO 
DA PRóPRIA SOMBRA

e dúvidas exis-
tissem, o regi-
me demons-
trou mais uma 
vez que mata 
primeiro e 

pergunta depois, que até 
prova em contrário todos 
são culpados. Na demo-
cracia de José Eduardo dos 
Santos só cabem os escra-
vos que estão sempre de 
acordo com as suas teses. 
Todos os outros, mesmo 
que só pequem em pensa-
mento, estão condenados 
a levar um tiro ou a serem 
dados em oferenda aos ja-
carés.
A UNITA, que de demo-
cracia tem uma visão ac-
tual e consentânea com as 
mais elementares regras 
de civismo e cidadania, 
convocou uma manifes-
tação nacional, pacífica e 
em prol do direito à vida, à 
dignidade, à paz. Em suma, 
em defesa de uma demo-
cracia e de um Estado de 
Direito.
Esqueceu-se, contudo, que 
por cá o direito de mani-
festação é uma prerrogati-
va exclusiva do MPLA. Só 
o regime pode, quando e 
sempre que entender, or-
ganizar marchas de apoio 
à sua governação. Não im-
porta o que a Constituição 
diz, de nada vale o que a 
Lei estabelece. Angola é o 
MPLA e o MPLA é Angola. 
Quem pensar de forma di-
versa está, como foi o caso, 
a cometer um crime con-
tra a segurança do Estado 
deles.
Foi isso mesmo que o Mi-
nistro do Interior, utilizan-
do a Polícia privada mas 
dita Nacional do MPLA, 
determinou ao proibir a 
realização da manifestação 
convocada nos termos da 
Lei e segundo a Lei. A tal 
Lei que só existe para um 
dos lados, que só tem valor 
para apoio ao regime e, é 
claro, para a comunidade 
internacional ver.
“Informações, documen-
tos e materiais de pro-

paganda, entre outros 
elementos, em posse do 
Ministério do Interior, 
indicam a existência de 
orientações e outras ma-
nifestações expressas de 
incitamento à violência e 
alguma pré disposição ve-
lada de alteração delibera-
da da ordem pública, com 
vista à criação de um esta-
do de desobediência civil 
generalizado, susceptível 
de abalar as estruturas e 
instituições do poder po-
lítico e subverter a ordem 
democrática e constitu-
cional, bem como ofensas 
à honra e consideração 
devidas às pessoas e aos 
órgãos de soberania, vio-
lando o estabelecido no ar-
tigo 4º da Lei nº. 16/91, Lei 
sobre o Direito de Reunião 
e das Manifestações”, dis-
se o Ministro do Interior, 
numa versão corrigida já 
que a inicial falava mesmo 
da tentativa de golpe de 
Estado.
As fontes do Ministério 
do Interior, como sempre 
bem informadas, tinham 

de facto a indicação de 
que Isaías Samakuva, por 
exemplo, tem na sua secre-
tária 925 Kalashnikov, para 
além de 423 mísseis Stin-
guer. Também sabiam que 
Abel Chivukuvuku traz 
sempre na sua pasta aí uns 
14 órgãos Staline (ou serão 
katyushas?), para além de 
transportar, no porta baga-
gens do carro, oito tanques 
Merkava de fabrico israeli-
ta. Além disso, o Governo 
também sabe que Alcides 
Sakala tem um tanque ale-
mão Leopard 2 na cozinha, 
embora disfarçado de má-
quina de lavar louça.
Não admira, pois, que na 
posse de tais informações 
o regime temesse o pior. 
Aliás, nem precisava de 
citar a lei para – como faz 
habitualmente – matar pri-
meiro e investigar depois 
ou, ainda, decretar a sen-
tença mesmo antes de o 
julgamento começar.
Sabe-se que o Gover-
no Provincial de Luanda 
(GPL) não cumpriu os 
termos estabelecidos por 

lei ao não manifestar a sua 
opinião, no prazo e forma 
previstos pela Lei nº 16/91, 
de 11 de Maio (direito de 
reunião e de manifesta-
ção). Sabe-se que a não no-
tificação do GPL à UNITA 
no prazo indicado no nº 1 
do artigo 7º da lei nº 16/91 
é considerada como não 
objecção à realização da 
manifestação, nos termos 

do nº 2 do artigo 7º da Lei 
nº 16/91.
Mas o que é que isso vale 
perante a perspectiva de 
um golpe de Estado? Que 
valor tem essa e outras leis 
quando, de facto, nada se 
sobrepõe à vontade divina 
do “escolhido de Deus” e 
do seu séquito de sipaios 
domesticados e amestra-
dos?
“Ao decidir impedir a rea-
lização da manifestação, o 
Ministério do Interior não 
circunscreveu a sua deci-
são restritiva aos limites 
das suas competências, 
porquanto esta instituição 
não só baseou a sua análi-
se em documentos falsos e 
probabilidades infundadas, 
mas também porque tal 
atitude pretendia limitar 
o exercício de direitos e 
liberdades fundamentais 
dos cidadãos através de 
formas não previstas nem 
conformes com a Consti-
tuição”, explica o líder da 
UNITA, quase parecendo 
estar a viver numa demo-
cracia e num Estado de 
Direito.
Convenhamos que, ao con-
trário do que afirma Isaías 
Samakuva, quando o Mi-
nistro do Interior recebeu 
a informação sobre as 925 
Kalashnikov, 423 mísseis 
Stinguer, 14 órgãos Staline 
e oito tanques Merkava, 

S
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acreditou mesmo que os 
“terroristas” do Galo Ne-
gro e afins iriam tentar um 
golpe. Compreende-se. Se 
até da própria sombra o 
regime tem medo…
Mas voltemos ao líder 
da UNITA. Ele acredita 
mesmo que no nosso país 
é um Estado de Direito. 
Então não é que ele argu-
menta que “a intenção do 
departamento ministerial 
de impedir o exercício do 
direito de manifestação no 
dia 23 de Novembro, viola 
a Constituição, em virtude 
de a lei suprema do Esta-
do angolano delimitar de 
modo muito preciso as 
situações em que um di-
reito, liberdade e garantia 
pode ser restringido, limi-
tado ou suspenso”?
E como se não bastasse 
tanta ingenuidade, ain-
da acrescenta que “não 
há qualquer mecanismo 
constitucional que per-
mita o Ministério do Inte-
rior limitar ou suspender 
o exercício do direito de 
manifestação, excepto em 
caso de declaração de um 
qualquer estado de anor-
malidade constitucional, 
nos termos do artigo 
58º da Constituição. De 
acordo com este artigo o 
exercício dos direitos, li-
berdades e garantias dos 
cidadãos apenas pode ser 
limitado ou suspenso em 
caso de estado de guerra, 
de estado de sítio ou de 
estado de emergência. Só 
o Presidente da Repúbli-
ca, nos termos do artigo 
119º, alínea o), pode de-
clarar o estado de sítio, 
ouvida a Assembleia Na-
cional.”
Isaías Samakuva, assim 
como a maioria do Povo, 
ainda não percebeu que 
qualquer semelhança 
com uma democracia e 
um Estado de Direito é 
mera coincidência.
Pelo sim e pelo não, o 
Ministério do Interior 
mandou o Ministério da 
Administração do Terri-
tório ordenar aos gover-
nos provinciais que proi-
bissem a realização das 
manifestações. Segundo a 
letra da Constituição tra-
tou-se de mais uma ilega-
lidade e de uma violação 
do estabelecido na Magna 

Carta do país  que, contu-
do, não se aplica ao regi-
me. É que o que conta não 
é a letra da Constituição 
mas, isso sim, o espírito. 
E esse, entendamo-nos 
de uma vez por todas, é 
um privilégio exclusivo 
do regime. Assim sendo, 
não se aplica à plebe, aos 
escravos, que são, afinal, 
a esmagadora maioria do 
Povo.
Contrariamente ao que a 
Oposição pensa, o direito 
de manifestação no nos-
so país não se enquadra 
na categoria de direitos, 

liberdades e garantias, 
nem a sua limitação ou 
suspensão depende de 
estados de anormalidade 
constitucional. Depende 
apenas e só da vontade de 
José Eduardo dos Santos.
E, é claro, para impor a 
sua vontade o Presidente 
da República não precisa 
(só faltava essa!) de de-
clarar nenhum estado de 
anormalidade constitu-
cional. Basta a sua visão 
pessoal.
Diz o líder da UNITA que 
o Ministério do Interior 
“não pode demitir-se das 

suas competências cons-
titucionalmente consa-
gradas, enquanto órgão 
que tutela a Polícia Na-
cional, sendo responsável 
pela segurança e vida dos 
manifestantes, sob pena 
de o órgão e seus agentes 
serem responsabilizados, 
nos termos do artigo 75º 
da Constituição”.
Mais uma balela. A vida 
dos manifestantes, como 
se comprovou em todo 
o país, é o que menos in-
teressa ao regime. Ainda 
se fosse a vida dos cida-
dãos de primeira (os do 

MPLA)…
Do que se passou de facto, 
sabe-se que na maioria das 
províncias os contingentes 
da Polícia do MPLA, em-
bora usando as fardas da 
Polícia Nacional, começa-
ram a cercar as instalações 
da UNITA logo pela ma-
drugada, ao mesmo tem-
po que montava barreiras 
ao longo das estradas de 
acesso às capitais provin-
ciais, proibindo o acesso 
de viaturas com mais de 
um passageiro.
Nas províncias de Ben-
guela e do Kuando Ku-
bango, efectivos da Polí-
cia do MPLA alvejaram 
com armas de fogo e com 
canhões de água as ins-
talações da UNITA, cau-
sando danos materiais e 
feridos. 
Entretanto, o dirigente 
juvenil da CASA-CE, Ma-
nuel Hilbert de Carvalho 
Ganga, foi assassinado 
duas vezes. A primeira 
pela Guarda Presidencial 
e a segundo quando a Po-
lícia do MPLA desonrou 
o seu funeral, mostrando 
que até na morte há para 
o regime cidadãos de pri-
meira e de segunda. Mas, 
na verdade, esta como 
outras mortes provam 
que afinal a luta continua 
e que a vitória é certa.



FOLHA8  30 DENOVEMBRO DE201312 // DESTAQUE

TEXTO DE ORLANDO CASTRO

epresentan-
tes das agên-
cias de notí-
cias dos oito 
países que 
c o m p õ e m 

a Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa 
(CPLP) participaram na 
6ª Assembleia da Aliança 
das Agências de Informa-
ção de Língua Portugue-
sa (ALP) que teve lugar 
no Brasil. Porque fazer 
Jornalismo nem sequer é 
relevante, o importante é 
criar um portal conjunto e 
a escolha do padrão orto-
gráfico para o site.
O encontro, sediado na 
Empresa Brasil de Co-
municação (EBC), em 
Brasília, reuniu as princi-
pais agências de notícias 
públicas, estatais e oficiais 
de notícias e propagan-
da de Angola (Angop), 
Brasil (EBC), Cabo Verde 
(Infopress), Guiné-Bissau 
(ANG), Moçambique 
(AIM), Portugal (Lusa), 
S.  Tomé e Príncipe (STP 
– Press) e Timor-Leste 
(Etna).
Assim, vamos ter um dia 
destes em plena laboração 
uma unidade fabril de tex-
tos de linha branca, con-
substanciada numa bolsa 
de conteúdos, repositó-
rio que reúna as notícias 
produzidas por todas as 
agências, com o intuito de 
ampliar o conhecimento 
mútuo da realidade oficial 
dos países, e a realização 
de parcerias internacio-
nais que se dediquem a 
propagar notícias oficiais 
em língua portuguesa.
Tudo leva a crer que, so-
bretudo em matérias es-
pecíficas de cada país e 
porque os textos das agên-
cias amamentam subs-
tancialmente os órgãos 
de comunicação social, 
vamos passar a ter uma 
mega agência de lavagem 
(entre outras vertentes) da 
verdade e na qual só terão 
assento imbecis e crimi-
nosos.

Imbecis que são aqueles 
supostos jornalistas que 
não querem saber o que 
se passa, e criminosos que 
são aqueles que embora 
sabendo o que se passa, se 
calam.
A suposta cobertura feita 
pelos “jornalistas” portu-
gueses às manifestações 
nacionais do passado dia 
23 foi, no mínimo, vergo-
nhosa. Quase todos de-
monstraram que só têm 
carteira profissional de 
imbecis e de criminosos. 
Limitaram-se a debitar a 
versão oficial do regime, 
até mesmo quando tinham 
à “mão de semear” fontes 
alternativas e um manan-
cial de meios para cruzar a 
versão oficial.
Foi, aliás, caricato ver o 
“jornalista” da TVI24 re-
ferir-se à CASA-CE como 
“casasse” (ou seria “casa-
-se”?), ou ler que o porta-

-voz da UNITA era Alci-
des Takala. 
Supostamente pensa-se 
que os jornalistas têm, ou 
querem ter, o poder ab-
soluto de informar. Nada 
mais falso. Para começar, 
só têm o poder que os 
seus donos, e os donos 
dos seus donos, permitem 
que tenham no âmbito da 
actividade comercial que 
desempenham, tal como 
uma qualquer salsicharia.
Em Portugal nem sempre 
foi assim. Mas os imbecis 
e criminosos ganharam 
força com o exemplo de 
Eduardo dos Santos que, 
por cá, calou jornalistas e 
por lá comprou jornalistas.
A coisa está brava? Não, 
não está. Estaria se falás-
semos de jornais (latus 
sensus) cuja missão fosse 
defender o que pensam ser 
a verdade. Resta, contudo, 
a certeza de que é mais a 

parra do que a uva. Desde 
logo porque, ao contrário 
do que seria de esperar, os 
“macacos” não estão nos 
galhos certos. E quando 
assim acontece (e aconte-
ce muitas vezes), tanto jor-
nalistas como todos os ou-
tros detentores procuram 
apenas sobrevalorizar as 
ideias de poder em detri-
mento do poder das ideias.
A convivência entre os di-
ferentes poderes não tem 
sido fácil. O Estado de Di-
reito... democrático ainda é 
uma criança em Portugal e 
em Angola ainda não nas-
ceu e, como tal, há mui-
tos vícios, deformações e 
preconceitos herdados ou 
estimulados que a muitos 
dá jeito conservar. É cla-
ro que o “quero, posso e 
mando” que hoje está ins-
tituído por essas linhas de 
enchimento instaladas nos 
locais onde, outrora, fun-

cionam as Redacções, fun-
ciona às mil maravilhas.
Mas esta discussão, que al-
guns alimentam como for-
ma de salubridade mental, 
é uma forma de tapar o sol 
com uma peneira. Todos, 
jornalistas ou montadores 
de textos, temos a exacta 
noção de que os Jornalistas 
são comidos à grande e à 
francesa com a conivência 
activa de muitos que tendo 
a Carteira Profissional de 
Jornalista, não passam de 
néscios pagos pelos pode-
res ocultos das maiorias… 
democráticas.
O jornalismo que vamos 
tendo, qual reles bordel, 
aceita tudo e todos. É um 
pouco semelhante à políti-
ca. Assim sendo, Portugal 
e Angola podem honrar-se 
de ser um bom exemplo 
de como, numa economia 
de mercado, basta ter di-
nheiro para comprar tudo. 

NA “COBERTURA” DA MANIFESTAÇÃO
A TvI ATé DESCOBRIU UM “CASASSE”

R
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(Quase) tudo.
E, de facto, aos jornalistas 
falta-lhe cada vez mais au-
toridade moral para con-
testar o que quer que seja. 
Se todos têm um preço, se 
a oferta é muito maior do 
que a procura, é evidente 
que a cotação dos jornalis-
tas está em saldo.
Por alguma razão, o que se 
passou em Abril de 2001 
quando se deu o afasta-
mento compulsivo das 
equipas de reportagem da 
RTP, SIC e TVI que esta-
vam em Cabinda, nunca 
mais se voltou a repetir.
José Eduardo dos Santos 
entendeu que em vez de 
correr com os jornalistas, 
o que é sempre chato para 
um reino que apregoa ser 
uma democracia, o me-
lhor era comprar quem 
nesses órgãos tem o po-
der. E se melhor o pensou, 
melhor o fez.
De facto a cena de 2001 
não voltou a acontecer, 
não porque Cabinda tenha 
desaparecido do mapa. 
Não voltou porque os cé-
lebres critérios editoriais, 
de completa submissão 
acocorada ao poder do pe-
tróleo do regime angolano, 
fazem com que Cabinda 
deixe de ser notícia, ob-
viamente ao contrário de 
uma qualquer bitacaia em 

José Eduardo dos Santos.
Por alguma razão o pró-
prio Sindicato dos Jornalis-
tas portugueses protestou 
na altura, nunca mais se in-
terrogando (é verdade que 
também não é para isso 
que existe) sobre as razões 
que levam os jornalistas 
por imposição superior a 
não falarem do assunto.
Antes, não muito – é certo, 
havia a censura em Portu-
gal. Hoje não há censura, 
há autocensura. Antes ha-
via a censura, hoje há os 

critérios editoriais. Antes 
havia censura, hoje há au-
diências. Antes havia cen-
sura, hoje há lucros. Antes 
havia Jornalismo, hoje há 
comércio jornalístico. An-
tes havia informação, hoje 
há José Eduardo dos San-
tos.
Antes a única tarefa humi-
lhante no Jornalismo era a 
que se realizava com men-
tira, deslealdade, ódio pes-
soal, ambição mesquinha, 
inveja e incompetência. 
Hoje nada é humilhan-

te desde que o patrão e o 
patrão do patrão fiquem 
satisfeitos.
Antes um Jornalista nunca 
(nunca) vendia a sua assi-
natura para textos alheios, 
tantas vezes paridos em 
latrinas demasiado aviltan-
tes. Hoje é tudo uma ques-
tão de preço.
Antes os Jornalistas erra-
vam muitas vezes. Hoje 
não erram. E não erram 
porque há cada vez menos 
Jornalistas. Assim sendo, 
as linhas de montagem 

(em Angola como em Por-
tugal) não precisam de jor-
nalistas.
Tudo o resto são cantigas, 
tenha o país um governo 
eleito ou não, seja ou não 
uma democracia, chame-
-se Portugal, Burkina Faso 
ou Angola.
E quando alguns dos fa-
zedores desse produto 
comercial a que se chama 
comunicação social, rei-
vindicam o papel de jor-
nalistas, entram logo um 
funcionamento os chama-
dos critérios editoriais de 
carácter jornalístico.
E o que é que isso é? É 
um patamar de decisão ao 
qual têm acesso privilegia-
do todos aqueles sipaios e 
mercenários que estão no 
poleiro, seja político, em-
presarial, cultural etc. e 
que visa dar cobertura, a 
troco de apoios financei-
ros, aos dono de uma so-
ciedade de aparências, de 
favores, de corrupção, de 
compadrios, de manipu-
lações.
Hoje, em Angola como em 
Portugal (por exemplo), a 
grande maioria aceita fa-
zer tudo o que o chefe do 
posto manda (mesmo sa-
bendo que este para con-
tar até 12 tem de se des-
calçar, e mesmo assim...), 
este aceita fazer tudo o 
que o director manda, este 
aceita fazer tudo o que a 
Administração manda, 
e esta aceita fazer tudo o 
que o Presidente manda.
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erante o que 
se passou du-
rante a mani-
festação do 
dia 23, mesmo 
considerando 

as ordens do regime e a in-
diferença da comunidade 
internacional, o Bispo da 
Diocese de Cabinda, Dom 
Filomeno de Nascimento 
Vieira Dias, resolveu dar 
voz aos que a não têm e, 
sem meias palavras, criti-
cou duramente a repres-
são policial e militar con-
tra os que, por todo o país, 
cometeram o “crime” de 
pensar de maneira diferen-
te do poder.
Falando directamente aos 
fiéis católicos de Cabinda, 
mas visando também to-
dos os angolanos, o Bispo 
não só condenou as mor-
tes, detenções e agressões 
como pediu ao governo 
que faça finalmente o que 
já há muitos anos deveria 
ter sido feito, uma reforma 
política do país.
Dom Filomeno Vieira Dias 
defendeu agora, embora 
nem sempre o tenha fei-
to, a participação da Igreja 
nas questões políticas, afir-
mando que “o cristão é um 
homem espiritual mas isto 
não significa que vive nas 
nuvens, fora da realidade”.
A indignação do prelado 
levou-o mesmo a afirmar 
que o que se passou foi 
“grave”, pois “não é com 
o impedimento da expres-
são popular que se garante 
a unidade e a reconciliação 
nacional.” 
“Não se dispara a matar 
contra uma pessoa desar-
mada como voltou a acon-
tecer,” disse o Bispo de 
Cabinda, acrescentando 
que “a reforma da política 
é uma urgência” e precisa 
“atingir o âmago da estru-
tura do poder e a forma 
de exercê-lo, tendo como 
critério básico inspirador a 
participação popular”.
Em Cabinda, tal como 
noutras cidades, as forças 
policiais e militares impe-
diram as manifestações 
convocadas pela UNITA 

e que, pacificamente, pre-
tendiam protestar contra o 
assassinato dos activistas 
Alves Kamulingue e Isaías 
Cassule.
Recorde-se quem Cabinda 
a sede da UNITA foi inva-
dida e que, inclusivamen-
te, oito dos seus membros, 
entre os quais o secretário 
para a informação, João 
Manuel, foram detidos.
No caso de Cabinda, todos 
sabem que José Eduardo 
dos Santos quer pôr pela 
força os cidadãos de joe-
lhos. No entanto, ao saber 
que eles só aceitam ficar 
nessa posição perante 
Deus, tudo indica que, mais 
do que o “escolhido de 
Deus”, pretende ser mes-
mo deus. Provavelmente 
com a ajuda de algumas 
estruturas religiosas o pe-
dido, já corroborado pelo 

MPLA, foi enviado para o 
Vaticano, acompanhado 
de uma certidão divina es-
crita em… dólares.
Dom Filomeno Vieira 
Dias sabe que em Cabin-
da, como em Angola, há 
cada vez mais gente a ser 
tratada de forma ignóbil 
pelo regime do MPLA. Fi-
nalmente, mesmo tendo a 
noção de que a Igreja Ca-
tólica pode perder os seus 
privilégios, resolveu dar 
voz ao Povo sendo que, 
como é o caso, a voz do 
Povo é (ou devia ser) a voz 
de Deus.
Aliás, talvez um dia des-
tes ainda consigamos ver 
Dom Filomeno dizer o 
que em tempos disse Frei 
João Domingos: “Não nos 
podemos calar mesmo 
que nos custe a vida”. Ou: 
“muitos governantes que 

têm grandes carros, nu-
merosas amantes, muita 
riqueza roubada ao povo, 
são aparentemente relu-
zentes mas estão podres 
por dentro”.
Vendo o mesmo que Dom 
Filomeno Vieira Dias vê, 
Frei João Domingos cha-
mou a atenção dos ango-
lanos para não se calarem, 
para “que continuem a fa-
lar e a denunciar as injusti-
ças, para que este país seja 
diferente”, e recomendou 
que, tendo em conta a cri-
se de valores em que o país 
se encontra, os angolanos 
sem excepção devem pra-
ticar os valores que Jesus 
Cristo recomenda: soli-
dariedade, justiça, amor, 
honestidade, dedicação 
ao outro, seriedade, paz, a 
vida, etc.
E que se passou no sábado 

passado revela que “não 
nos podemos calar mesmo 
que nos custe a vida”. E 
são muitos os que já mor-
reram por isso. E são mui-
tos os que estão na linha de 
fogo de polícias e militares 
que, sob as ordens de José 
Eduardo dos Santos, deve-
riam defender a Nação e 
não estar ao serviço de 
O presidente vitalício con-
tinua, mesmo estando fora 
do país, a dar ordens para 
calar os que teimam em 
dizer a verdade ou, pelo 
menos, o que pensam ser 
a verdade.
Embora seja um exercício 
suicida, importa aos vivos 
(e o Folha 8 está vivo) não 
se calarem, continuando 
a denunciar as injustiças, 
para que Angola possa um 
dia ser diferente, ser de to-
dos os angolanos.
“O Povo sofre e passa 
fome. Os países valem pe-
las pessoas e não pelos dia-
mantes, petróleo e outras 
riquezas”, disse Frei João 
Domingos.
Importa ainda recordar 
que desde há muito que 
o Arcebispo do Huambo, 
Dom José de Queirós Al-
ves, diz que “o povo vive 
miseravelmente enquanto 
o grupo ligado ao poder 
vive muito, muito bem”.
Já em 2006, D. Queirós Al-
ves disse que, “falta trans-
parência aos políticos na 
gestão dos fundos”, e de-
nunciou que “os que têm 
contacto com o poder e 
com os grandes negócios 
vivem bem”, enquanto a 
grande massa populacio-
nal faz parte da “classe dos 
miseráveis”.
Por último, recordemos 
Mia Couto quando diz que 
“a maior desgraça de uma 
nação pobre é que em vez 
de produzir riqueza, pro-
duz ricos”, ou quando, a 
propósito do assassinato 
do Jornalista Carlos Car-
doso, escrevia que “liqui-
daram um defensor da 
fronteira que nos separa 
do crime, dos negócios su-
jos, dos que vendem a pá-
tria e a consciência”.

SEMPRE DE Pé PERANTE A REPRESSÃO
E DE jOELHOS APENAS PERANTE DEUS

P
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D i r e c t o r 
editorial do 
Canal de 
Moçambi-
que, Fernan-
do Veloso, 

não tem dúvidas: “Real-
mente, a polícia compor-
ta-se como o exército 
privado do partido FRELI-
MO”. Por alguma razão, o 
partido de Armando Gue-
buza e o de José Eduardo 
dos Santos são irmãos 
siameses. Funcionam se-
gundo as mesmas regras, 
com a mesma mentalida-
de, se bem que em maté-
ria de democracia – mes-
mo que se assista agora a 
uma tentativa de regresso 
às teses de partido único 
– o MPLA tenha muito a 
aprender com o que se 
passa em Moçambique.
Se dúvidas existissem so-
bre a democracia que não 
existe no nosso país, ou 
sobre o Estado de Direito 
que o nosso país não é, 
basta ver o que, sistema-
ticamente, diz o coman-
dante da suposta Polícia 
Nacional, bem como se 
comporta esse exército 
particular e privado do 
MPLA.
O que se passou há oito 
dias foi apenas e só mais 
uma demonstração de 
que, de facto, de nacional a 
Polícia tem pouco ou nada. 
No dia 30 de Agosto do 
ano passado, o coman-
dante da Polícia do MPLA 
criticou o “pronunciamen-
to leviano” do líder da 
UNITA, Isaías Samakuva, 
a pedir o adiamento das 
eleições gerais e disse que 
a sua força estava (estará 
sempre) pronta para res-
ponder a essa “ameaça” e 
garantir a votação.
Ou seja, aquilo a que se 
chama erradamente Polí-
cia Nacional de Angola é a 
Polícia Nacional do MPLA. 
Mas, como é óbvio, nada 
disso incomodou na altu-
ra a CNE, muito menos os 
observadores eleitorais e 
ainda menos a comunida-
de internacional.
Em conferência de im-
prensa em Luanda, Am-

brósio de Lemos afirmou 
então que a Polícia Nacio-
nal “não vai permitir que 
haja perturbações em fun-
ção dessa ameaça” às elei-
ções gerais, garantindo a 
defesa até às “últimas con-
sequências” do Governo e 
do seu líder.
Dúvidas? O comandante 
da dita Polícia Nacional de 
Angola garantiu, garante 
e garantirá, sem papas na 
língua e perante a passi-
vidade da comunidade 
internacional, que ia de-
fender até às “últimas con-
sequências” o Governo e o 
seu líder, José Eduardo dos 
Santos, na circunstância 
candidato do MPLA.
“Somos uma instituição 
do Governo e a polícia vai 
defender este Governo até 
às últimas consequências 
e muito especialmente 
o seu líder, porque é um 
Presidente que está aqui, e 
não podemos permitir que 
qualquer pessoa de forma 
leviana desafie e insulte a 
mais alta entidade deste 
país”, declarou o coman-
dante nacional da Polícia 
do… MPLA.
Ora tomem! A Polícia 
Nacional de Angola não 
é uma instituição do país 
mas, isso sim, “uma ins-
tituição do Governo”. As 
supostas democracias eu-

ropeias, por exemplo, têm 
muito a aprender com  a 
nova democracia gerada 
pelo regime de José Eduar-
do dos Santos. Têm sim 
senhor. 
Têm de aprender que mo-
dernamente qualquer Pre-
sidente da República deve 
ser, como cá, o “cabeça de 
lista” (ou seja o deputado 
colocado no primeiro lu-
gar da lista), eleito pelo do 
circulo nacional nas elei-
ções legislativas. Já não faz 
sentido, nas democracias 
modernas como a nossa, 
haver eleições presiden-
ciais.
Têm de aprender que deve 
ser esse Presidente da Re-
públ  ica, mesmo que seja 
o primeiro deputado de 
uma lista que só vença, 
por exemplo, com 25% dos 
votos, a escolher todos os 
juízes do Tribunal Consti-
tucional, todos os juízes do 
Supremo Tribunal, todos os 
juízes do Tribunal de Con-
tas, o Procurador-Geral da 
República, o Chefe de Es-
tado Maior das Forças Ar-
madas, os Chefes do Estado 
Maior dos diversos ramos.
Bem que a CPLP, tal como 
os países que a integram, e 
ainda a União Europeia, na 
pessoa do camarada Durão 
Barroso, poderiam limpar 
a cara à aviltante mixór-

dia que tanto lhes agrada 
no regime de Eduardo dos 
Santos.
Recorde-se que em Agos-
to de 2012, Isaías Samaku-
va, líder da União Nacio-
nal para a Independência 
Total de Angola (UNITA), 
anunciou o desejo de um 
encontro com o presiden-
te do partido no poder, 
José Eduardo dos Santos, 
para discutir o adiamento 
das eleições, em resulta-
do de alegadas irregula-
ridades, dizendo que não 
se responsabilizaria pelas 
consequências caso o diá-
logo fosse recusado.
Para Ambrósio de Lemos, 
assumido funcionário do 
MPLA nas funções de 
comandante da Polícia, o 
pronunciamento do líder 
do maior partido de opo-
sição foi “leviano” e levou-
-o a questionar o motivo 
pelo qual a UNITA aceitou 
anteriormente a data da 
realização das eleições e a 
participação na campanha 
eleitoral.
“Porque fizeram a campa-
nha eleitoral? É uma per-
gunta que se pode fazer. 
A campanha eleitoral teve 
lugar em todo o país e esse 
senhor terminou-a com 
esse pronunciamento”, 
disse o comandante da Po-
lícia Nacional (do MPLA), 

acrescentando que, “natu-
ralmente, quem de direito 
irá dar resposta a isso”.
A Polícia do MPLA, garan-
tiu, “está pronta e prestará 
serviços específicos nesta 
quadra para dar resposta 
a todos os desafios que 
atentem contra a estabi-
lidade e a materialização 
das eleições” e apela “a to-
das as formações políticas 
para que os seus militantes 
e simpatizantes observem 
as leis, normas e regula-
mentos estabelecidos”.
“Os pronunciamentos de 
incitamento à desordem 
devem ser banidos de 
qualquer um dos políticos 
envolvidos neste proces-
so eleitoral”, disse então 
Ambrósio de Lemos, in-
sistindo que, em caso da 
perturbação da ordem, a 
sua força não irá esperar 
para dar “uma resposta 
para o imediato restabe-
lecimento da segurança 
pública”.
Assim sendo, como há 
pito dias se voltou a ve-
rificar, só falta dizer que 
há milhares de jacarés fa-
mintos a vaguearem nos 
nossos rios, prontos a dar 
uma ajuda ao MPLA na 
reeducação patriótica de 
todos aqueles que teimam 
em pensar de forma dife-
rente da do regime.

POLíCIA NACIONAL DO MPLA CUMPRIU

O
TEXTO DE ORLANDO CASTRO



Human Ri-
ghts Wa-
tch (HRW) 
apela a 
uma maior 
investiga-
ção às mor-

tes de Alves Kamulingue 
e Isaías Cassule. Sobre 
as mortes nada mais há a 
investigar. Os jacarés não 
falam. Importa, isso sim, é 
julgar (e isso só seria pos-
sível numa democracia e 
num Estado de Direito) 
os responsáveis materiais 
e morais dos assassina-
tos. É uma tarefa impossí-
vel. O regime vai concluir 
que o responsável mate-
rial é a Maria zungueira 
e o moral é o seu marido, 
entretanto falecido.
O assassinato (entre mui-
tos outros) de Alves Ka-
mulingue e Isaías Cassule 
continua a chocar os an-
golanos e a passar ao lado 
dos noticiários interna-
cionais. A HRW não tem 
dúvidas. A esmagadora 
maioria dos angolanos 
também não. Os activistas 
cívicos e ex-militares que 
estavam a organizar uma 
manifestação anti-gover-
namental foram raptados 
em Maio de 2012 pelos 
Serviços Secretos angola-
nos, torturados e assassi-
nados.
A organização de defe-
sa dos direitos humanos 
diz ter obtido “documen-
tos autênticos” que im-
plicam os responsáveis 
pelos assassinatos. As 
informações não foram 
desmentidas pelo Gover-
no. Também não tinham 
como desmentir. Mas 
quanto a julgar os respon-
sáveis, aí a história é e será 
outra. O crime vai morrer 
solteiro ou, na melhor das 
hipóteses, com um casa-
mento de conveniência.
A Procuradoria-Geral da 
República anunciou uma 
investigação e a deten-
ção de quatro pessoas, 
alegadamente ligadas ao 
Serviço de Inteligência e 

de Segurança do Estado, 
por suspeita de sequestro 
e assassinato de Cassule e 
Kamulingue. Logo a seguir 
o Presidente José Eduardo 
dos Santos demitiu o chefe 
destes serviços, Sebastião 
José António Martins que, 
curiosamente, só ocupava 
o cargo desde 12 de Ou-
tubro. Provavelmente por 
não ter conseguido que as 
provas fossem, tal como as 
vítimas, devoradas pelos 
jacarés.
A Human Rights Watch, 
pela voz do director da 
organização em França, 
Jean-Marie Fardeau, diz: 
“Pensamos que as quatro 
pessoas que foram detidas 
até agora não são as úni-
cas responsáveis por essas 
mortes. Então, pedimos à 
Procuradoria-Geral que 
continue a investigação 
para tentar identificar to-
das as pessoas envolvidas. 
Qualquer que seja a sua 
responsabilidade, têm de 
ser investigadas e talvez 
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REGIME USA A RAzÃO DA FORÇA 
PARA MATAR A FORÇA DA RAzÃO

A

julgadas”.
É claro que a HRW baliza 
as suas análises pelas re-
gras de um Estado de Di-
reito. Está enganada. Não 
é possível aplicar as regras 
de uma partida de futebol 
ao um jogo de ténis de 
mesa. É certo que ambos 
têm jogadores e bola, mas 
não são a mesma coisa.
Para o activista social e 
nosso colega Domingos da 
Cruz, não há dúvidas: no 
âmbito do direito interno, 
o Presidente da República 
de Angola é responsável 
pela gestão de todos os 
sectores, incluindo o sec-
tor de Defesa e Segurança.
“A Constituição é bastante 
clara e afirma com lucidez 
necessária que o Presiden-
te da República é o co-
mandante-chefe”, sustenta 
o activista que considera, 
portanto, o chefe de Esta-
do como o “responsável 
moral” pelo sucedido pelo 
que, defende, deveria ser 
responsabilizado criminal-

mente.
Não admira que a HRW 
esteja equivocada se, no 
terreno, também muito 
boa gente o está. O que 
por cá vale não é a maté-
ria de jure, mas sem a de 
facto. Pela lei, Domingos 
da Cruz tem razão. No 
entanto, como todos sabe-
mos, a lei só conta quando 
é em benefício do regime. 
A lei também diz que até 
prova em contrário todos 
são inocentes. Na prática é 
o inverso.
Domingos da Cruz diz que 
“a demissão do chefe de 
Secreta não passa de uma 
manobra protagonizada 
por José Eduardo dos San-
tos” e, a seu ver, Sebastião 
José António Martins “ao 
ser demitido, na verdade, 
tem plena consciência de 
que não é propriamente 
uma demissão”.
 “O procedimento que se 
deveria seguir do ponto de 
vista criminal seria, se as 
instituições judiciais fos-

``“A demissão do 
chefe de Secreta 
não passa de uma 
manobra prota-
gonizada por José 
Eduardo dos San-
tos”
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Amnistia Interna-
cional e a Human Ri-
ght Watch apelaram 
às autoridades para 
fazerem aquilo que 
nunca farão. Ou seja, 
que investiguem 

a fundo o assassinato do jovem 
dirigente da CASA-CE, Manuel 
Hilberto Ganga, por elementos da 
Guarda Presidencial em Luanda, 
no dia 23 de Novembro.
Muluka Anne-Miti, pesquisadora 
da Amnistia internacional, acusa, 
mais uma vez, as autoridades ango-
lanas de violarem os tratados inter-
nacionais de direitos humanos.
 “De acordo com os tratados inter-
nacionais, as armas só podem ser 
usadas para defender pessoas con-
tra ameaças eminentes de morte 
ou ferimento grave, ou ainda para 
impedir grave ameaça à vida,” re-
corda Muluka Anne-Miti.
Por seu lado, a Human Rights Wa-
tch instou  as autoridades a investi-
gar as prisões arbitrárias e o uso de 
força excessiva para dispersar uma 
manifestação organizada por um 
partido da oposição no mesmo dia 
23, e os maus-tratos infligidos, en-
tre outros, a um advogado defensor 
de direitos humanos.
Leslie Lefkow, directora-adjunta 
de África da Human Rights Wa-

ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
EXIGEM INvESTIGAÇõES

A

sem efectivamente inde-
pendentes, abrir um pro-
cesso contra o Presidente 
da República, uma vez que 
o resto age em função das 
orientações do Presiden-
te”, diz Domingos da Cruz. 
O autor do livro “Liberda-
de de imprensa em Ango-
la, obstáculos e desafios no 
processo de democratiza-
ção” acredita que qualquer 
abertura de processo re-
sultará em “absolutamente 
nada”, confessando não ter 
esperança de que haja con-
denações e caso isso acon-
teça poderá na prática não 
surtir qualquer efeito.
Domingos da Cruz cita a 
título de exemplo: “O an-
tigo Comandante-Geral 
da Polícia foi condenado, 
mas sabemos que efecti-
vamente está solto. Vai 
lá, passa duas horas na 
cadeia e depois volta para 
casa dele e faz das suas. 
O mesmo acontece com 
várias personalidades do 
regime. Se isso acontecer, 
vai ser novamente uma 
manobra de diversão para 
recuperar a sua credibi-
lidade diante do povo e 
uma tentativa de demons-
tração de ética política 
que efectivamente não 
existe”.
Jean-Marie Fardeau tam-
bém sublinha que “o Pre-
sidente e o Governo de 
Angola não têm que inter-
ferir no curso da justiça”, 
mas tem algumas dúvidas 
quanto ao desenrolar do 
caso nos tribunais.
“É difícil em Angola ima-
ginar um processo trans-
parente e justo. O sistema 
judiciário sofre de falta de 
independência, mas es-
peramos que, nestes dois 
casos, que criam muita 
indignação entre a po-
pulação, o poder político 
tenha a inteligência de 
deixar a justiça trabalhar 
de maneira independente 
e transparente”, conclui 
Jean-Marie Fardeau da 
Human Rights Watch.
Em síntese dir-se-á que 
a ingenuidade continua 
(até um dia, é certo) a ser 
a arma dos bons. Mesmo 
assim, talvez os angolanos 
deixem um dia de usar 
apenas a força da razão na 
luta desigual que mantêm 
contra quem apenas usa a 
razão da força.

``“O assassinato de um 
activista por parte de 
forças governamentais, 
assim como as prisões 
em massa e a dispersão 
com gás lacrimogéneo 
de manifestantes pací-
ficos está apenas a au-
mentar o descontenta-
mento público”

tch, disse através de um comu-
nicado   que “não há justificação 
possível para o assassinato de um 
homem desarmado e sob  custó-
dia”, e acrescentou que  “o Pre-
sidente José Eduardo dos Santos 
deve proceder a uma investigação 
completa da sua guarda devido a 
este assassinato e levar à justiça 
todos os responsáveis, incluindo 
os oficiais”.
“O assassinato de um activista por 
parte de forças governamentais, 
assim como as prisões em massa 
e a dispersão com gás lacrimo-
géneo de manifestantes pacíficos 
está apenas a aumentar o descon-
tentamento público”, disse Leslie 
Lefkow.
“Os partidos da oposição e os 
activistas têm todo o direito de 
protestar pacificamente contra 
alegados assassinatos pelas forças 
de segurança e de exigir justiça”, 
concluiu a dirigente da Human Ri-
ghts Watch.
Num outro comunicado, o Con-
selho Directivo da ADRA (Accão 
para Desenvolvimento Rural e 
Ambiente), ONG angolana, con-
cluiu ser preocupante o actual 
ambiente de tensão, sendo grave 
que em tempo de paz ainda se 
percam vidas humanas por dife-
renças de opinião.
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Internacio-
nal Socialis-
ta (IS) é co-
nivente com 
os crimes 
cometidos 

no nosso país, permitindo 
que o partido que está no 
poder desde 1975, o MPLA, 
faça parte da organização à 
qual pertence, por exem-
plo, o Partido Socialista de 
Portugal e o SPD – Partido 
Social Democrata da Ale-
manha. Embora saiba que 
o MPLA não se pauta por 
princípios democráticos 
nem respeita os direitos 
humanos, para além de ser 
um dos mais corruptos do 
mundo, a IS olha para o 
lado e assobia, legitimando 
assim os crimes cometidos 
por este seu membro.
Até quando a Internacio-
nal Socialista, organização 
mundial fundada em 1951 
que agrega partidos social-
-democratas, socialistas 
e trabalhistas, vai permi-
tir que partidos com as 
características e práticas 
do MPLA estejam no seu 
seio?
São, aliás, cada vez mais 
sonantes e mundiais as 
críticas à IS, sobretudo 
por permitir que partidos 
totalitários, como é o caso 
do MPLA de José Eduar-
do dos Santos, bem como 
eram os de outros ditado-
res do norte de África, ca-
sos Hosni Mubarak (Egip-
to) e de Ben Ali (Tunísia).
O caso do MPLA é tão ou 
mais grave quanto a IS 
sabe que o próprio MPLA, 
como reflexo do seu lí-
der Eduardo dos Santos 
e como resultado da sua 
permanência no poder, 
também não respeita in-
ternamente as regras de-
mocráticas. E se o partido 
no e do poder desde a in-
dependência não é em si 
democrático, como é que 
o regime a que deu origem 
poderia sê-lo?
Pelos vistos a IS conside-
ra condições sine qua non 
para serem seus membros 
estar no poder há dezenas 
de anos, ter poder eco-

nómico, não respeitar os 
direitos humanos, ser cor-
rupto e escravizar os po-
vos sob sua jurisdição. Se 
assim é, o MPLA preenche 
todos os itens necessários. 
Talvez por isso não seja 
despiciendo prever que, a 
curto prazo, organizações 
criminosas, mafiosas e ter-
roristas venham também 
a integrar a Internacional 
Socialista.
É claro que existe uma IS 
para os países que con-
sideram civilizados, no-
meadamente europeus, 
e outra para os ditadores 
amigos de África. Por ou-
tras palavras, a Interna-
cional Socialista revela-se 
uma organização racista 
que é exigente com os 
seus membros oriundo de 
países europeus, mas que 
é permissiva quanto aos 
povos menores, eventual-
mente considerados uma 
sub-espécie, que são os 
africanos.
Apesar de tudo isto, o so-
cialista Presidente, José 

TAL COMO O MPLA, A COREIA DO NORTE IRá 
ENTRAR NA INTERNACIONAL SOCIALISTA?

Eduardo dos Santos, sabe 
os seus congéneres da IS 
o vão passar de bestial a 
besta logo que ele deixe 
o poder. Se calhar hoje, 
mais do que ontem, Eduar-
do dos Santos sabe que já 
não há amigos como, por 
exemplo, os sucessores do 
presidente eterno Kim Il-
-sung.
Quando em Março de 
2005 visitou Luanda, o 
vice-presidente da Co-
reia do Norte, Zeng Yang 
Hong, foi claro ao ressaltar 
a importância da coopera-
ção bilateral, e ainda mais 
explícito quando disse 
tratar-se de algo histórico. 
Eduardo dos Santos agra-
deceu e deu ordens para 
que o sistema de vasos 
comunicantes entre Luan-
da e Pyongyang seja trans-
formado, rapidamente e 
em força, num sistema de 
caudais comunicantes, até 
talvez motivo de uma par-
ceria estratégica.
É bom que os angolanos (a 
comunidade internacional 

passou uma esponja no 
assunto) saibam que a di-
tadura de Pyongyang tem 
relações históricas com a 
sua congénere de Luanda.
Para além dos laços histó-
ricos, nascidos na década 
de 70 com o apoio militar 
norte-coreano às FAPLA, 
é certo que Angola só tem 
a ganhar, agora mais do 
que nunca, com o reforço 
da cooperação com Pyon-
gyang.
Então em matéria de de-
mocracia, direitos huma-
nos, liberdades e garantias 
sociais a Coreia do Norte 
parece continuar a ser (tal 
como Cuba e o Zimbabué) 
uma lapidar referência 
para o regime socialista de 
Eduardo dos Santos.
Aliás, não é difícil cons-
tatar que a noção de de-
mocracia de Eduardo dos 
Santos se assemelha muito 
mais à vigente na Coreia 
do Norte do que à de qual-
quer outro país. E é natural. 
É que para além de uma 
longa convivência “demo-
crática” entre ditadores, 
Luanda ainda tem de pa-
gar a dívida, e os juros, da 
ajuda que Pyonyang deu 
ao MPLA. Amigos, amigos, 
contas à parte.
No que tange a direitos 
humanos, os princípios 
são os mesmos embora 
– reconheça-se – Luanda 
tenha sido obrigada a alar-
gar o laço que estrangula 
o pescoço dos angolanos. 
Mas vai voltar a apertá-
-lo, desde logo porque os 
angolanos não podem de 
ter as mesmas veleidades 
que, por exemplo, tiveram  
os egípcios em relação ao 
regime de Hosni Mubarak.
De qualquer modo conti-
nuam os milhões que têm 
pouco, ou nada, a trabalhar 
para os poucos que têm 
milhões. É assim em todas 
as ditaduras, socialistas 
ou não. Foi por isso que 
algumas ditaduras tomba-
ram, e será por isso que 
também a de Eduardo dos 
Santos vai um dia destes 
cair do pedestal petrolífero 
e diamantífero.

A

``

É que para além 
de uma longa 
convivência “de-
mocrática” entre 
ditadores, Luanda 
ainda tem de pa-
gar a dívida, e os 
juros, da ajuda 
que Pyonyang deu 
ao MPLA. Amigos, 
amigos, contas à 
parte
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É claro que o Governo do 
MPLA escuda-se nas rela-
ções Estado a Estado para 
estar de bem com Deus e 
com o Diabo. E faz bem. 
Segue, aliás, a regra pra-
ticada pelos socialistas 
e sociais democratas de 
Portugal em relação a An-
gola. Mas, tal como outros 
países, também Lisboa vai 
aplaudir um dia a queda do 
dono do nosso país, como 
se nada tivesse a ver com 
a sua manutenção ao lon-
go de dezenas e dezenas 
de anos.
Lisboa nunca se impor-
tou com a ditadura, como 
nunca se importou com a 
sorte dos angolanos. Aliás, 
Eduardo dos Santos é elo-
giado por Cavaco Silva e 
por José Sócrates, tal como 
Ben Ali o foi por Nicolas 
Sarkozy e Hosni Mubarak 
por Barack Obama.
A regra made in Portugal é 
simples. “Porque carga de 
chuva tenho de estar preo-
cupado com os muitos 
angolanos que nem uma 
refeição têm por dia, se eu 
tenho pelo menos três?” 
Eduardo dos Santos pensa 
o mesmo. O seu congéne-
re norte-coreano também. 
Mas não são só eles, acres-
cente-se. São também os 
dirigentes das democra-
cias ocidentais, socialis-
tas ou não, da ONU, da 
CPLP etc. Para eles pouco 
importa que em Angola a 
grande maioria da popu-
lação (perto de 70%) seja 
tratada abaixo de cão.
Também há muitas e vá-
lidas razões para o MPLA 
amar ainda mais Cuba e, 
é claro, para Cuba amar 
ainda mais o MPLA. Aliás 

é relevante recordar o bri-
lhante trabalho cubano no 
apoio às vitórias eleitorais 
do MPLA. Em Setembro 
de 2008, ao elogiar a trans-
parência e honestidade das 
eleições em Angola, bem 
como o papel de comunica-
ção social (do estado, está 
bom de ver), Cuba prestou 
o melhor dos serviços à 
verdade.
Só não viu quem era ce-
guinho (e foram muitos). 
Só não vê quem quer con-
tinuar a ser cego. E, neste 
caso, a cegueira é propor-
cional ao peso do petróleo 
angolano.
Pedro Ross Leal, então em-
baixador cubano em Ango-
la, em declarações à agência 
angolana de notícias, An-
gop (a quem mais poderia 
ser?), apontou como mere-
cedor de elogio o compor-
tamento da comunicação 
social (não especificou qual 
delas, mas é fácil de enten-
der) pela sua “eficiência” e 
oportunidade dada aos par-
tidos políticos para expres-
sarem os seus “propósitos 
de governação”.
Relevando como “facto 
inédito” em África, num 
país que viveu “longos anos 
de guerra”, a realização de 
eleições num clima “de paz, 
tranquilidade e honestida-
de”, Ross Leal disse que 
considerava que o escrutí-
nio foi “transparente e ho-
nesto” pelo “comportamen-
to cívico dos cidadãos e dos 
partidos políticos”.
E se Cuba o diz, quem se 
atreverá – pelo menos por 
enquanto - a dizer o con-
trário? Ninguém. Por en-
quanto nem a Internacio-
nal Socialista.

Gabinete dos Partidos Po-
líticos do Tribunal Cons-
titucional, indeferiu, no 
02.10.13, o pedido de cre-
denciamento da Comis-
são Instaladora da União 
das Populações de Angola 

(UPA), por desconformidade com a lei 
dos Partidos Políticos. 
Assim, o caminho, mais correcto será 
um possível aperfeiçoamento do pe-
dido, para afastar as alegadas colisões, 
apontadas pelo Constitucional. No en-
tanto, no quadro da legitimidade que 
lhe assiste, a Comissão organizadora 
endereçou cartas a Presidência da Re-
pública, Assembleia Nacional, Procura-
doria-Geral da República, Ministério da 
Justiça e dos Direi-
tos Humanos e ao 
Tribunal Supre-
mo, manifestando 
a sua insatisfação 
pelos argumentos 
do TC. A resposta 
óbvia foi por todos 
dada: o silêncio tu-
mular… 
No entanto, na car-
ta enviada ao Pre-
sidente da Repú-
blica, José Eduardo 
dos Santos, os po-
líticos acusam o 
Presidente do Tri-
bunal Constitucional de violar princípio 
constitucionais. “Somos democratas e 
verdadeiros defensores do povo ango-
lano, e fomos os promotores da legali-
zação da Frente Nacional de Libertação 
de Angola (FNLA)”, lê-se na missiva, 
assinada pelo professor Nsanda Wa 
Makumbu, que aguarda com expectati-
va, uma resposta sábia do estadista an-
golano. 
Por outro lado, os membros da Comis-
são Instaladora, afirmam terem enviado 
ao TC, o ofício nº002/UPA/2013, com 
a alteração da bandeira, para assim se 
conformar com  não confundibilidade 
da de outro partido legalizado . No en-
tanto, dizem estar, ainda assim a viver 
resistências do tribunal.

PresideNte do CoNsti-
tuCioNAl JustifiCA

No entanto, o Juiz Conselheiro Presi-
dente do Tribunal Constitucional, Rui 
Ferreira, justifica por despacho, as reais 

motivações que o levaram a indeferir 
o pedido de Credenciamento da UPA: 
“nos termos do que estabelece a Lei 
dos Partidos Políticos nos seus artigos 
12º e 13º para inscrição e legalização de 
um partido político não é obrigatório o 
prévio credenciamento”, lê-se, no docu-
mento, adiantando que, “os requerentes 
optaram, no exercício de direito que lhes 
assiste, por solicitar tal credenciamento, 
o que obriga nos termos da alínea b) do 
artigo 12º nº 2 da Lei dos Partidos Políti-
cos, a uma avaliação antecipada por este 
Tribunal da conformidade à Lei do pro-
jecto de estatuto do partido em criação, 
incluindo novidade da sigla, denomi-
nação e símbolos”. Portanto, de acordo 
com Rui Ferreira, “a Lei nº22/10 de 3 de 

Dezembro, no seu 
artigo 19, estabele-
ce o princípio da 
novidade da de-
nominação, siglas 
e símbolos de um 
partido político, 
e a consequente 
proibição de siglas 
e símbolos que 
não se distingam 
claramente dos de 
partidos já existen-
tes”. Acreditando 
haver semelhan-
ças, o despacho  
confirma “a exis-

tência de confundibilidade do partido 
a criar (UPA) com o partido FNLA, a 
sigla e denominação pretendidas (UPA- 
União dos Povos de Angola), são as an-
teriores sigla e denominação do partido 
FNLA, Partido que se considera, através 
da UPA, timoneira do início da luta de 
libertação nacional e declara a UPA seu 
património histórico e cultural, a divisa 
(Liberdade e Terra) é a mesma adopta-
da pelo partido FNLA no artigo 3º, nº 2 
do seu estatuto”, lê-se no despacho.
No entanto para se contornar esta situa-
ção, uma vez não pretender continuar a 
conflituar com o TC, a Comissão coor-
denadora, alguns membros não descar-
tam a possibilidade de UPA passar a 
significar: União Patriótica de Angola e 
a divisa ser: Libertação e Chão”, enquan-
to a bandeira será toda branca, com um 
círculo amarelo no meio representando 
o sol da liberdade e nas extremidades 
duas faixas vermelhas simbolizando o 
sangue derramado pelos heróis da liber-
dade e da democracia.

TC INDEFERE 
CREDENCIAL A UPA

O

LEGALIZAÇÃO DE PARTIDO 

TEXTO DE ANTUNES zONGO
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sessão par-
lamentar do 
dia 28.11.13, 
foi marcada 
pela retirada 
em bloco da 

oposição, ante a intransi-
gência do chefe da bancada 
parlamentar do MPLA, Vir-
gilio Fontes Pereira, aceitar 
a proposta da oposição de 
se adiar a sessão plenária, 
marcada para aquele dia, 
uma vez ainda estar, mo-
ralmente, afectada, pelos 
últimos acontecimentos, 
“em que a Polícia, assu-
mida e descaradamente, 

actuou como braço arma-
do do MPLA”, disse um 
deputado, face a investida 
violenta e desproporcional, 
sobre a manifestação pací-
fica, do 23.11 e no funeral do 
engenheiro Hilbert Ganga, 
da CASA CE, assassinado 
com dois tiros, por tropas 
da USP (Unidade de Segu-
rança Presidencial), realiza-
do no 27.11. 
Tal como na anterior, a Po-
lícia, com instruções vindas 
do palácio presidencial, 
segundo uma fonte da cor-
poração, barrou a via e teve 
instruções para disparar 

tudo, caso o cortejo pros-
seguisse, “mas ainda assim 
eles nos alvejaram, com gás 
tóxico”, denuncia Ivergildo, 
acusando por via disso a 
Polícia de não ser Nacional, 
“mas PPP (Polícia Popular 
Partidária), órgão ao servi-
ço exclusivo do MPLA. 
“Esta postura macula a de-
mocracia e é uma clara de-
monstração de regresso ao 
regime de partido único, 
pese a constituição dizer o 
contrário” disse ao F8, Ber-
nardo João. 
Como tudo começou.
No início da manhã do 

28.11, os líderes dos parti-
dos da oposição solicitaram 
uma audiência a Fernando 
da Piedade Dias dos Santos 
Nandó, solicitando-lhe o 
adiamento da sessão plená-
ria. Sensível ao pedido, face 
os acontecimentos, este, 
como lhe competia solici-
tou a presença do líder da 
bancada maioritário, Virgi-
lio Fontes Pereira, a que se 
juntou João Lourenço, para 
se concertarem, mas a in-
transigência e musculação 
do líder parlamentar do 
MPLA, em não se sensibi-
lizar, face aos últimos acon-

INTRANSIGêNCIA DO MAJORITáRIO

DEPUTADOS 
DA OPOSIÇÃO ABANDONAM 
TRABALHOS DO PARLAMENTO 
EM NOME DA vIDA

tecimentos, gorou todos os 
consensos. 
Em face disso a oposição 
decidiu retirar-se da ses-
são, mas antes, ainda no 
interior da sala, mostrou 
a sua indignação exibindo 
camisolas pretas, com uma 
mensagem, simples mais 
profunda, contra os legis-
ladores cultores da morte; 
“BASTA DE MORTES, 
RESPEITEM A VIDA”, 
retirando-se em seguida da 
sala, apanhando a maioria 
parlamentar desprevenida, 
pese na entrada, todos de-
putados terem sido revista-
dos, pela segurança. 
Em função desta acção a 
sessão começou atrasada 
três horas e o pacote que 
incluía a votação na gene-
ralidade de propostas de 
lei dos códigos Geral Tri-
butário, do Processo Tri-
butário e das Execuções 
Fiscais, bem como das 
Propostas de Lei dos códi-
gos do Imposto sobre os 
Rendimentos do Trabalho 
e do Imposto Industrial, tal 
como todas as leis, noutras 
ocasiões, foram aprovadas 

A
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pelos deputados do MPLA.
“A nossa intenção era a de 
encontrarmos um consen-
so e poder-se-ia, houvesse 
sensibilidade dos outros, 
face aos tristes aconteci-
mentos e em respeito a 
vida e sentimentos adiar-
-se a sessão”, disse ao F8, 
André Mendes de Carvalho 
Miau, líder parlamentar da 
CASA- CE, para quem foi 
muito mau a truculência do 
maioritário. 
“Nós queremos a paz, a de-
mocracia e a reconciliação, 
por esta razão, agora vamos 
esperar pelos próximos 
desenvolvimentos, pois 
temos responsabilidades, 
para com o nosso povo”. 
Por sua vez o deputado do 
Galo Negro disse: “aban-
donamos a sessão devido 
à intransigência do líder 
do grupo parlamentar do 
MPLA”; denunciou Adal-
berto da Costa Júnior, 
acrescentando que “todos 
os deputados da oposição 
abandonaram porque não 
há condições para se traba-
lhar sem que antes se faça 
um debate sobre o que se 
está a passar em Angola, 
com violações à vida, a falta 
de liberdade de imprensa 
ou a falta de diálogo”, con-
cluiu Adalberto.
Recorde-se ter o MPLA 
maioria qualificada, com 
175 deputados, a UNITA 32, 
a CASA - CE 8, o PRS 3 e a 
FNLA 2 deputados, respec-
tivamente.
F8 tentou contactar o líder 
parlamentar do MPLA, Vir-
gílio Fontes Pereira, para 
obter a sua versão dos fac-
tos, mas não foi possível, 
por termos sido impedidos 
de entrar na Assembleia 
Nacional.
No entanto F8, soube, ter 
na manhã do 28.11, Nandó 
reunido  com Manuel Hel-
der Vieira Dias Kopelipa, 
chefe da Casa Militar da 
Presidência da Repúbli-
ca e Roberto de Almeida, 
vice presidente do MPLA 
e só depois dessa concer-
tação recebeu os líderes 
da oposição. “Mas no final 
da reunião com a oposi-
ção parlamentar, Kopelipa, 
regressou ao gabinete do 
presidente da Assembleia 
Nacional”, disse um depu-
tado ao F8.
Fontes políticas e militares, 
em Luanda dizem ter sido o 
general Kopelipa o “Ordens 

Superiores” de toda a acção 
musculada, vivida nos últi-
mos tempos e que vitimou 
um jovem engenheiro civil 
da CASA CE, assassinado 
pela Unidade de Segurança 
Presidencial e os feridos da 
manifestação de 23.11.
O ambiente político nacio-
nal não está bom e urge 
um diálogo, pois os abusos 
avançam sem limites ao 
ponto de “ordens superio-
res” terem ordenado “que 
doravante os deputados 
da oposição passem a ser 
submetidos a revista antes 
de entrarem no edifício. 
“É uma grosseira e baixa 
violação dos direitos dos 
deputados. Uma pouca-
-vergonha, só possível na 
vigência de uma maioria 
do MPLA”, apontou o dedo 
Adalberto da Costa Júnior.
Em função desta crispa-

ção política o porta voz da 
CEAST, o bispo da Dioce-
se de Saurimo, Dom José 
Manuel Imbamba, consi-
derou que “ultimamente 
a linguagem dos políticos 
não tem sido a melhor e 
é com alguma preocupa-
ção que nós estamos a ver 
esta agitação de todos os 
partidos: o que governa o 
país e os outros que estão 
na oposição. Penso que 
estão a agudizar as suas 
posições a favor dos inte-
resses dos seus partidos e 
não a favor dos interesses 
da nação”, advertiu o bispo, 
apelando que “todos os in-
tervenientes tenham uma 
postura mais digna, tendo 
em conta o diálogo, que 
deve ser permanente, ten-
do em conta esse convívio 
na diversidade, que deve 
ajudar o próprio desenvol-

vimento, sem nos amarrar-
mos nas nossas posições 
em detrimento das outras, 
que também podem muito 
bem contribuir para o bem 
do país. E isto tudo requer 
de todos muita humildade, 
muita capacidade de es-
cuta, muita capacidade de 
partilha e muita capacida-
de também de olhar para 
o bem comum”, porquanto 
“há que dar tempo ao tem-
po, há que amadurecer o 
diálogo, há que trabalhar 
para que a democracia sir-
va aos interesses de todos e 
que a democracia não seja 
só uma capa”, assegurou, 
não deixando de conside-
rar “preocupantes” os fac-
tos políticos que marcaram 
nos últimos dias a socieda-
de angolana, considerando 
que traduzem “sinais visí-
veis” de que o processo de 

reconciliação nacional “ain-
da tem um longo caminho 
a percorrer”. 
Finalmente o bispo con-
sidera “ urgentíssimo o 
diálogo, porque talvez 
existam maus conselhei-
ros, talvez existam apro-
veitadores, talvez exis-
tam interesses estranhos, 
mas tudo isto não deve 
ser feito a qualquer pre-
ço, é preciso que o povo 
seja respeitado, a vonta-
de do povo seja respeita-
da e a própria soberania 
também. Somos iguais e 
somos diferentes e o ser 
diferente não deve ser si-
nónimo de exclusão e en-
tão há que ter capacidade 
de ouvirmos aquilo que 
os outros têm para nos 
dizer mesmo que não co-
munguem com os nossos 
ideais”, concluiu.
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TEXTO DE LUíSA PEDRO

s cidadãos 
que recor-
rem aos 
hospitais e 
centros de 
saúde públi-

cos estão cada vez mais 
desolados pela má gestão 
e descaso do governo, em 
relação a estas instituições, 
onde cada vez mais falta de 
tudo, dos recursos huma-
nos; médicos e enfermei-
ros, aos materiais; camas 
e medicamentos; inclusive 
para os doentes internados 
ou mesmo aqueles pres-
critos pelos médicos, nos 
serviços de urgência.
Irene Nvulo esteve no Cen-
tro de Diagnóstico 4 de Fe-
vereiro vulgo”Sindicato”, 
para consulta pré-natal 
e  quando levou a receita 
a farmácia, para levantar 
Um anti-palúdico e ouviu, 
um retendo: “não temos 
Falsidar e Ferro há muito 
tempo! Os chefes e médi-
cos sabem disso”. 
A gestante não quis acre-
ditar e disse ao F8, “com 
tanta campanha contra o 

paludismo, não existem 
medicamentos para o seu 
combate é uma verdadeira 

brincadeira do governo”, 
lamentou.
Por outro lado, Manuel 

do Rosário no Centro de 
Saúde Ana Paula, no Gra-
fanil afirma, “muitas vezes 

nas farmácias dos hos-
pitais e centros existem 
medicamentos expirados 
ou ainda os próprios tra-
balhadores roubam, para 
depois venderem aos 
doentes. É tudo uma can-
donga”, denunciou. Entre-
tanto, Joana Maria que se 
encontrava no Cento de 
Saúde Somag, no Cazen-
ga disse” o Parecetamol 
e o Coartem são os me-
dicamentos mais receita-
dos pelos médicos, e os 
menos encontrados nas 
farmácias, mas comercia-
lizados pelos enfermeiros 
e comerciantes que ficam 
a porta dos centros.
A realidade destes cen-
tros é o retrato do que 
se passa na Saúde no seu 
geral, um verdadeiro des-
caso governamental , em 
relação a Saúde Pública, 
pois os dirigentes, no mí-
nimo vão para o exterior 
do país.

POPULAÇÃO PREOCUPADA COM A FALTA 
DE MEDICAMENTOS NOS HOSPITAIS PúBLICOS

NA SAúDE

O
Os pacientes que ocorrem aos centros de saúde e hospitais públicos encontram-se insatisfeitos, por nunca haver 
nas respectivas farmácias, os medicamentos receitados pelos médicos de serviço
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Ministério 
da Defesa 
continua a 
desobedecer 
à decisão da 
juíza Ana 

Bela Vidinha, da 1ª Sec-
ção da Sala do Trabalho 
do Tribunal Provincial de 
Luanda, que condenou 
com base na Lei Geral do 
Trabalho, o Complexo 
Têxtil Nelito Soares, ex-
-Macambira, propriedade 
do Ministério supra, a pa-
gar cerca de 12 mil milhões 
de Kwanzas como indem-
nização aos 886 trabalha-
dores, expulsos sem justa 
causa desde 1991. 
A decisão do tribunal 
remonta à 02.12.10, e va-
lendo-se do uso da farda 
e da força das armas, os 
responsáveis da empresa 
continuam renitentes em 
cumprir a ordem judicial, 
lesando desta forma mi-
lhares de famílias. 
Este acto grave da empresa 
tutelada pelo Ministério da 
Defesa, não só desestrutu-
ra, mas deixa sem amparo 

muitos familiares dos fun-
cionários, como também 
viola o n.º 2 do art.º 177º da 
Constituição da República 
de Angola, segundo o qual, 
“as decisões dos tribunais 
são de cumprimento obri-
gatório para todos os ci-
dadãos e demais pessoas 
jurídicas e prevalecem 
sobre quaisquer outras 
autoridades”. Mas em An-
gola, para os senhores das 
fardas e armas, a única lei 
que cumprem é a da bala…
No entanto, face a essa 
atitude musculada, o Tri-
bunal produziu o seguinte 
despacho, para a parte in-
fractora tomar conheci-
mento: “atenta aos autos 
e sempre no desígnio de 
alcançar uma célere trami-
tação, evitando incidentes 
supérfluos: vejo que nem 
sempre é humanamente 
possível proceder, sem re-
preensão, uma liquidação 
inilidível”, diz o despacho, 
adiantando “para não mais 
tardar a imperiosa liquida-
ção, ordeno que as partes, 
em quinze dias indiquem, 

FUNCIONáRIOS SEM 
INDEMNIzAÇÃO Há 22 ANOS

O

MINISTéRIO DA DEFESA VS MACAMBIRA

``

“As decisões dos 
tribunais são de 
cumprimento 
obrigatório para 
todos os cidadãos 
e demais pessoas 
jurídicas e pre-
valecem sobre 
quaisquer outras 
autoridades”

cada uma, um perito con-
tabilista, para em conjunto, 
com um terceiro perito 
contabilista nomeado pelo 
Tribunal, executarem a 
pretensa liquidação da 
obrigação devida a cada 
trabalhador exequente”. 
Os 15 dias orientados pelo 
Tribunal se passaram e os 
trabalhadores continuam 
sem as indemnizações.
O Complexo Têxtil da De-
fesa, responde no processo 
nº 44/11-C (apenso proc. 
131/08-C) operou desde os 
anos 70, fabricando roupas 
de diversos tecidos e botas 
para o exército nacional. 
“No tempo colonial, as coi-
sas funcionavam em pura 
normalidade, não tínha-
mos do que se queixar”, 
disse, M. P. António, acres-
centando, “mas começa-
mos a ter vários proble-
mas após o Ministério da 
Defesa se tornar legalmen-
te proprietário da institui-
ção e ao decretar falência 
denotamos ter havido má 
gestão por parte do Exér-
cito nacional”, concluiu. 

Uma das principais reivin-
dicações prende-se com 
o facto  dos trabalhadores 
terem sido, ao longo dos 
anos,  descontados impos-
tos de saúde, alimentação 
e de Segurança Social, mas 
na prática não eram depo-
sitados pela empresa no 
INSS, pois os seus nomes 
não constam  como refor-
mados. 
No entanto, a demoli-
ção da ex-Macambira, no 
passado dia 30.06.13, não 
resolveu o problema de 
fundo, pois em condições 
normais o tribunal deve-
ria impedir tal acto, até 
a resolução da indemni-
zação dos trabalhadores. 
“Muitos de nós não vê 
os filhos há muito tem-
po, pois as mães levaram 
os mesmos, por não lhes 
conseguirmos sustentar 
e estarmos cheios de dí-
vida, por isso, só pedimos 
que nos paguem o que é 
de direito. Sinceramente 
estes governantes nem 
parecem angolanos”, con-
cluiu.
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D i r e c ç ã o 
Nacional de 
Invest iga-
ção Crimi-
nal (DNIC) 
completou 
no 38º ani-

versário, no passado dia 
28. Por ocasião, o direc-
tor nacional da Investi-
gação Criminal (DNIC), 
comissário-chefe Eugénio 
Alexandre, reconheceu 
deficiências na instrução 
preparatória de alguns 
processos naquele órgão.
Desta feita, aquele oficial 
superior, dá razão a inú-
meras críticas do ministé-
rio Público. “A qualidade 
de instrução preparatória, 
embora tenha melhorado, 
ainda tem alguma defi-
ciência que urge suprir 
imediatamente”, argu-
mentou. 
Reconheceu também de-
ficiência no atendimento 
público, manifestando a 
necessidade de fazerem 
“um grande esforço” no 
sentido de terminar com 

as reclamações dos ci-
dadãos que acontecem 

diariamente, conforme 
salientou. “Recebemos 

diariamente reclamações 
dos cidadãos que acor-

rem aos nossos serviços. 
Os métodos de investiga-
ção da DNIC é, de resto, 
um dos aspecto que tem 
merecido a condenação 
pública. 
Eugénio Alexandre reco-
nheceu ainda a necessi-
dade de aumenta o nível 
de esclarecimento dos 
crimes. “Não obstante 
termos esclarecidos mui-
tos crimes, convenhamos, 
ainda é elevado o número 
de crimes sem esclareci-
mentos”, admitiu para de-
pois defender a aprovação 
do regime de carreiras es-
pecíficas de investigação 
criminal, “instrumento 
que irá dignificar sobre-
maneira a especialidade”, 
esclareceu. 
Por outro lado, informou 
que o programa de po-
tenciação de investigação 
criminal, recentemente 
aprovado, está numa fase, 
estimando que, no pri-
meiro trimestre de 2014 
se irá sentir os efeitos da 
mesma.

A
DNIC: INSTRUÇÃO PREPARATóRIA 
CARECE DE MELHORIAS

or ocasião da 
quadra festi-
va, a Capita-
nia do Porto 
de Luanda 
poderá au-

mentar o número de em-
barcações para fiscalização 
marítima na travessia para 
a Ilha do Mussulo, segundo 
informações recentes do 
chefe de segurança Marí-
tima da capitania do Porto 
de Luanda Pedro Kanga 
Miala. 
“Neste momento o Mus-
sulo conta com quatro 
embarcações e de acordo 
com a demanda, na quadra 
festiva, poderemos aumen-
tar a frota, a partir da Ilha 

de Luanda, onde esta insta-
lado o posto de comando”, 
adiantou. 
Ainda no âmbito do refor-
ço da fiscalização, acres-
centou, irá criar-se equi-
pas coesas, com efectivos 
recentemente formadas, 
destacadas para efectuar o 

patrulhamento do percur-
so 24 horas por dia e um 
piquete permanente que 
estabelece uma ligação 
com as capitanias, delega-
ções marítimas e fluviais 
sob tutela do governo da 
província de Luanda. Se 
por um lado, aplaude-se o 

reforço da fiscalização; por 
outro, condena-se a par-
cialidade da fiscalização. 
Em causa está o facto de 
registar-se o desrespeito 
do uso da Ilha por pessoas 
com poder sem que nada 
lhes acontece. Por exem-
plo, circulam com motos 

de água à beira, desrespei-
tando as regras sem que 
nada os acontece.ç  
Por outro lado, Pedro Mia-
la fez saber que a capitania 
do Porto de Luanda, em 
colaboração com a Policia 
Fiscal, tem participado na 
fiscalização no alto mar no 
combate a pesca e emigra-
ção ilegal, com uma auto-
nomia de distância acima 
das 12 milhas marítimas a 
costa da província. 
As actividades da Capita-
nia do Porto de Luanda in-
cidem, principalmente na 
fiscalização, registo de em-
barcações, licenciamento 
de embarcações de recreio 
e certificação da tripulação.

P
MAIS FISCALIzAÇÃO 
NA TRAvESSIA PARA A ILHA DO MUSSULO 
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p o n t a d o s 
como os 
principais 
c u l p a d o s 
dos inúme-
ros casos de 
desumani-

zação registada nas diver-
sas unidades hospitalares 
do País, os enfermeiros pa-
recem dar ouvido aos ape-
los no sentido de mudar 
o comportamento. Pelo 
menos, é o que o lema do 
II Congresso Internacio-
nal dos Enfermeiros que 
termina hoje (30.11) deixa 
a entender. “Humanizar 
para cuidar melhor”. 
Não falta exemplos, no 
País, de actos de desuma-
nização por parte dos en-
fermeiros e demais mem-
bros das diversas unidades 
hospitalares. O episódio 
mais recente tem que ver 
a jovem Suzana Kathuñga, 
que lhe terá sido rejeitada 
a assistência médica no 
hospital Josina Machel. 
Portanto, um dos muitos 
casos que motivou o mi-
nistério da Saúde a engen-
drar um Programar nacio-

nal de Humanização nos 
serviços da saúde, confor-
me anunciou o secretário 
de Estado para a Saúde, 
Carlos Alberto Masseca, 
em Setembro último. “Te-
mos que estar a altura da-
quilo que são as exigências 
dos utentes e daquilo que é 
desenvolvimento do país”, 

salientou na altura.
Por seu turno a bastonária 
da Ordem dos Enfermeiros 
de Angola, Maria Vicente 
considerou que a escolha 
do lema traduz a relevância 
da temática no contexto 
actual, salientando ser ne-
cessário que se observem 
os valores da vida humana, 

prestando uma assistência 
a todos quantos acorram 
aos serviços de saúde. De-
fendeu ainda a criação de 
espaços de trabalho mais 
aliciantes, de forma a se va-
lorizar a dignidade do tra-
balhador e do utente. 
No que diz respeito ao 
congresso, durante três 

dias, os cerca de 2500 pro-
fissionais discutiram, en-
tre outros, temas como o 
papel das instituições de 
ensino em saúde na pro-
moção do atendimento e 
humanização, a comunica-
ção como um instrumento 
de humanização no aten-
dimento á saúde e a huma-
nização no atendimento 
ao paciente portador de 
doenças infecto-contagio-
sas e transmissíveis. 
Realizado pela Ordem dos 
Enfermeiros de Angola, 
partciparam no congresso 
médicos de diversas espe-
cialidades, gestores hospi-
talares da administração 
pública em representação 
das 18 provincias do País 
e especialistas de países 
como Moçambique e Brasil. 
A  Ordem dos Enfermeiros 
de Angola é uma organiza-
ção sem fins lucrativos que, 
entre outros objectivos, é 
chamada a fiscalizar e regu-
lar o exercício da profissão 
no país, bem como defen-
der a ética e deontologia, 
para a prestação de um ser-
viço público eficiente.

A
ENFERMEIROS DISCUTEM 
HUMANIzAÇÃO NOS HOSPITAIS

SIDA

omo é ha-
bitual nos 
ú l t i m o s 
anos, ama-
nhã (30.11) 
marcha-se, 
em Luanda, 

pelo combate a Sida no 
País numa altura que uma 
discussão começa a ganhar 
espaço entre os envolvidos, 
directamente, na causa no 
País. Perante, a quase cer-
teza da existência de conta-
minadores dolosos no País 
(desde que prometeu de-
nunciar, a Anaso mantém-
-se calada) o certo não seria 
reduzir o valor do segredo 
que se atribui ao acto. 
Ou seja, actualmente, no 
País, tal como acontece em 
muitas outras nações (nos 
EUA não) quando o teste 

de determinada pessoa é 
positivo, apenas este tem o 
direito de saber, cabendo a 
ele contar a outras pessoas 
ou não. 
Por outras palavras, o sero-
positivo pode viver o res-
to da vida escondendo da 
mulher, dos filhos, dos pais 
do seu real estado de saúde 
e, desta feita, como fortes 
possibilidades de conta-
minar dolosa ou inocente-
mente alguns destes. Aliás, 
no País não faltarão exem-
plos destes. “A minha filha 
morreu de Sida, depois de 
contaminada pelo marido”, 
lamentou a anciã Domingas 
Francisco, referindo-se a 
filha que morreu de Sida a 
três anos. 
Na mesma senda, recordou, 
apenas soube que a filha pa-

decia da referida doença 
quando aquela estava já à 
beira da morte, ou seja, dois 
dias antes da mesma pere-
cer. “Nunca desconfiamos 
antes. Só mesmo quando 
estava já a minguar, um 
dia antes de morrer é que 
ela disse-nos o que tinha”, 
recordou com alguma nos-
talgia.
O EUA faz parte dos países 
onde a pessoas diagnos-
ticada positiva é obrigada 
a fazer-se acompanhada 
de parentes para que os 
mesmos também tomam 
conhecimento do facto e, 
desta feita, cuidam-se e cui-
dam do doente. Portanto, 
modelo que algumas vozes 
defendem a sua implemen-
tação no País.  
Situação actual do VIH/

Sida em Angola
Até Março deste ano, esta-
vam registados 120 mil 764 
seropositivos dos quais 56 
mil 963 estavam em trata-
mento, enquanto outros 
não possuíam critério para 
terapia com anti-retrovirais.
No primeiro trimestre des-
te ano, foram realizados 
600.000 testes rápidos, dos 
quais registaram-se 20 mil 
765 novos casos da doença, 
perfazendo 3.4 por cento. 
“Destes casos acompanha-
dos, registam-se anulamen-
te 1.500 a 1.600 óbitos, que 
podem ser mais, pois ha-
verão com certeza outros 
muitos que não são repor-
tados por falta de interes-
se ou por alguma falha do 
nosso sistema de informa-
ção”, frisou recentemente 

a directora do Instituto Na-
cional de Luta contra a Sida, 
Dulcelina Serrano. 
Na altura, admitiu a possi-
bilidade de existir subesti-
mação no registo dos óbi-
tos, pois muitos doentes 
vão já no estado final da in-
fecção e não há o cuidado 
também nas unidades de 
saúde de se fazer as inves-
tigações necessárias para 
se chegar a um diagnós-
tico, acabando por entrar 
tudo no grupo de outras 
causas. Por outro lado, em 
alusão ao dia internacional 
de Luta Contra a Sida que 
se comemora amanhã, o 
ministro da Saúde José 
Van-Dúnem trabalhará na 
província do Bié onde de-
correrá o acto central no 
País.

C
SEGREDO DA DOENÇA ESTIMULA CONTAMINAÇÃO



FOLHA8  30 DENOVEMBRO DE201326 // ACTUALIDADE

ngola é como uma 
família muito rica, 
com pai, mãe e seis 
filhos que vivem 
na mesma casa. Os 
pais conseguiram 
arregimentar ape-

nas para si a riqueza do vasto 
petróleo sem fim. Apenas dois 
dos seus filhos são contemplados 
com a divisão das riquezas, por-
que não dá para dividir com os 
outros porque senão as riquezas 
correm o risco de se dispersarem. 
Os outros quatro filhos vivem na 
pobreza sem entenderem o por-
quê que os pais os submetem ao 
abandono das receitas do petró-
leo. Contudo, os pais dizem-lhes 
que o lar sempre se pautou na 
educação democrática. Mas os 
quatro filhos depois de tanto pe-
narem e reivindicarem os mes-
mos direitos que os outros dois 
filhos decidiram manifestarem-
-se. Criaram cartazes com dize-
res insultuosos: 32 ANOS ABAN-
DONADOS PELO PETRÓLEO É 
MAIS QUE MUITO TEMPO! E 
postaram-se em frente da casa. 
Os pais assim que se depararam 
com tal manifestação insultuosa 
chamaram todas as polícias, to-
dos os exércitos e como se não 
bastasse também chamaram as 
abundantes milícias, que logo 
chegadas em tropel atiraram, 
caíram-lhes em cima como se 
fossem o rei Henrique VIII da In-
glaterra (1547-1509), que disse na 
tomada de Bolonha: «Tenho ca-

nhões mais que suficientes para 
conquistar o inferno.» Dois dos 
irmãos não resistiram a tão des-
proporcional embate, até porque 
estavam desarmados – afinal car-
tazes de propaganda política são 
mais poderosos que canhões? 
– e caíram no campo de batalha 
para não mais se levantarem. Os 
outros dois irmãos foram rapta-
dos para local desconhecido. De 
certeza que estão nas sessões de 
tortura, desaparecerão do conví-
vio dos vivos. Entretanto, alguns 
prelados, bajuladores, indivíduos 
imparciais, políticos dos ca-
nhões, toda a imprensa – sim, os 
pais são proprietários de toda a 
imprensa – estrangeiros, apoiam 
a mortandade da família, sob a 
alegação de que não têm o direito 
de se manifestarem porque isso 
é uma declaração de guerra num 
país há muitos anos em paz. Mas 
agora há o tremendo risco dos 
amigos dos filhos assassinados e 
a população se revoltem. 
De seguida apresento textos co-
ligidos no Facebook que ilustram 
o horror que ainda é uma simples 
manifestação em Luanda… e An-
gola.
“Brigada canina, brigada auto e 
cavalaria, assim como veículos 
blindados… raptaram e tortura-
ram de maneira severa os ma-
nifestantes… forças helitrans-
portadas… a perseguir e a raptar 
elementos… Enquanto isso, ele-
mentos de Polícia de Intervenção 
Rápida (PIR) efetuaram disparos 

para o ar para impedir o porta-
-voz da UNITA de  prestar de-
clarações à imprensa estrangeira 
durante a manifestação… Sabe-se 
que a UNITA e a CASA-CE es-
tão a preparar declarações sobre 
os acontecimentos ocorridos em 
Luanda e nas restantes provín-
cias” Club-k.net

iNgoMbotA CAsA-Ce
Por uma causa justa de toda na-
ção angolana, a Casa-ce perdeu 
um dos seus membros o povo 
angolano perdeu um quadro a fa-
mília perdeu um filho um irmão, 
um primo, um sobrinho, um tio, 
um neto, Ganga companheiro 
filho, irmão, tio, primo, os ango-
lanos hoje choram a sua morte. 
Foste mais uma vítima da dita-
dura, nós que cá ficamos, iremos 
continuar a lutar para alcançar os 
objectivos da causa que te levou 
à morte. A democracia em Ango-
la chegará o mais breve possível 
porque o povo já não quer ver os 
seus filhos a partirem.

AlexANdre Neto 
Qual perímetro presidencial,qual 
quê?aquelas paredes do está-
dio dos coqueiros,na rua da 
TDA,aquelas paredes também 
estão cheias fé lixos de panfle-
tos para festas e outras porcarias 
onde a finalidade é chungaria!?até 
mesmo ai naquele maldi-
to coqueiro ou tal perímetro 
presidencial,assaltam,vendem 
drogas e outros lixos 

mais,e,nunca vi estes defensores 
da paz vermelha a dizer coisa 
alguma,mas é crime os assaltos 
que ai se passam as drogas que 
ai se comercializa. Meus srs.vo-
cês que estão a fazer festa com a 
morte do jovem GANGA cuida-
do vocês estão a semear ódio! Eu 
até acredito que nem o PR esta 
contente com esta noticia ! E os 
mabecos vêm cá gritar isto é um 
estado de bonhonho democráti-
co!

edMAr felix
Policia é uma grande vergonha, 
estão bater uma senhora os seus 
filhos para dar cobertura em dois 
cidadão guinises por causa da 
corrupção isso é muito triste. 
Em Angola é de mas perdemos o 
valor ate cavar o buraco á agora 
é, chineses, eu nunca vi a polícia 
dar corrida num chineses zun-
gueiro.
Se um angolano abrir uma can-
tina a polícia económica estará 
de cima baixo diante do angola-
no, mais se um maliano esta bem 
vontade. Passamos de dono para 
inquilino, passamos de nacional 
para estrangeiro. É lamentável.

Coque f. MukutA
“4. Reafirmo a minha expressa 
condenação ao facto de perma-
nentemente estes “lideres” usa-
rem os jovens na linha da frente 
das suas atitudes de desobediên-
cia e promoção de confusão, com 
o argumento na Constituição, na 

A

OS DECEPADOS DA MANIFESTAÇÃO DO DIA 23 DE NOvEMBRO

TEXTO DE GIL GONÇALvES



FOLHA8  30 DENOVEMBRO DE2013 ACTUALIDADE\\ 27

OS DECEPADOS DA MANIFESTAÇÃO DO DIA 23 DE NOvEMBRO

Lei e na Democracia e 
eles ficam sempre aí nas 
calmas a repetir discursos 
demagógicos. Isto é mau, 
amigos!
5. A dimensão política da 
actuação destes (OBTER 
O PODER DO ESTADO 
À TODO CUSTO) tem 
que ser controlada, é anti-
ga e parece ambição des-
medida.– Luther Rescova 
Primeiro Sec da JMPLA.

ANA MArgoso
Atenção pessoal aos per-
fis falsos criados por pes-
soas conhecidas, que não 
têm coragem de dizer as 
pessoas determinadas 
coisas então criam perfis 
falsos, para se esconde-
rem e puderem destratar 
a-vontade as pessoas. Há 
um perfil de uma senhora 
que ameaçou de morte no 
sábado e é amiga de mui-
to de vcs. Jurema Roddri-
gues, usa óculos é agente 
dos serviços de seguran-
ça, cujos treinos é capaz 
de me partir os ossos... 
Ha um José Márcio Mar-
co que na pagina do Celso 
Malavoloneke com um 
ódio que nem água benta 
lhe salva... Bom dia. Olha, 
alguém pode me dizer 
que artigo na constituição 
se refere a aconselhamen-
to policial

AgostiNho 
JoNAs rob sANtos
BALANÇO FINAL DA 
MANIF. Tendo passado 
48h nem a UNITA nem 
POLICIA ninguém es-
clareceu nada. TENHO 
EM POSSE DADOS QUE 
INDICAM 304 Desapare-
cidos mas o CPPL confir-
mou me apenas 292 deti-
dos e 41 feridos em todo 
país e 3 mortes. Agora 
encontro na sede do MI-
NIT Pra me darem expli-
cações sobre o resto.
João Stattmiller AMIGOS 
DO BLOCO DEMOCRÁ-
TICO - ANGOLA
Se dúvidas houvessem 
o que se criou hoje foi a 
consciência clara e ine-
quívoca que a democra-
cia e o estado de direito 
em Angola não existem, 
a realidade é a tirania de 
uma ditadura que deve 
ser derrubada por todos 
os meios necessários. O 
que o MPLA legitimou 
hoje foi o seu derrube 
com recurso às mesmas 
armas com que sustenta 
o seu poder. É triste e trá-
gico que assim seja pois 
isso é prenúncio de mais 
violência e sofrimento 
para um povo já demasia-
do martirizado.

tirsoft bArros

Fui a casa de um amigo 
e encontrei os a ver tpa. 
fiquei chocado com o 
tratamento que deram ao 
falecido. Isto não se faz, 
fizeram menção que é 
um aviso para os jovens 
verem quem perde du-
rante as manifestações, 
inventaram tantas bar-
baridades. Pelo menos 
mostrassem um pouco 
de respeito a vida. Tento 
imaginar a família do fa-
lecido a receber este es-
clarecimento por parte da 
policia, pode morrer mais 
um, isto pura brincadeira.
“Luanda é uma cidade em 
quase estado de sítio”, 
acusou o líder do segun-
do maior partido da opo-
sição, Abel Chivukuvuku
Emanuel Santos Soares 
(Benguela)
Estavam uns indivíduos 
junto à sede , mais con-
cretamente junto a Gu-
frio, e chamou me bastan-
te à atenção pois estavam 
com gorros do tipo “passa 
montanhas”, com atitude 
que me pareceu um pou-
co intimidatória, nisto 
começa a chegar carros e 
carros da Policia, tudo ar-
mado, e quando olho para 
a frente da sede vejo algo 
no ar........(mais tarde ouvi 
dizer que tinha jogado 
uma pedrada à policia), a 

partir daí foi um festival 
de Tiros e mais Tiros.
Emanuel Santos Soares
Muitos Tiros, muita ten-
são em Benguela...agora 
mais calmo!!

YArA de ViCtóriA
Comentário da Edito-
ra Chefe da TV ZIMBO 
sobre a manifestação!!! 
A ELITE ANGOLANA 
A FALAR DE BOCA 
CHEIA!
Niki Menezes:” Qual di-
tadura???? Achas normal 
fazer confusão ao saba-
do???? Lololololol...sabado 
é dia de funji pah.....e olha 
so o sol..... aka.....chega ja....
na assembleia....retiram-
-se.....e depois querem 
manifestar.....que se ma-
nifestem la dentro. Opo-
sição faz-se nos lugares 
certos. Ainda se fosse a 
sociedade civil....com car-
tazes em frente a epal e a 
edel por causa da agua e 
da luz......”
Sendo uma manifestação 
pacífica nada justifica, 
nem as proibições anun-
ciadas, alguns actos ou 
posições assumidas!
Sobre o que se passa em 
Angola e a manifestação 
“proibida” (está entre as-
pas porque constitucio-
nalmente um Ministério 
não pode proibir mani-

festações, só os Gover-
nos Provinciais e dentro 
de um prazo limite após 
a informação da mesma) 
podem aceder Ana Mar-
goso ou Julius Consules 
Gil Gonçalves (por acaso 
politicamente opostos) 
que vão acompanhando o 
que se passa no País! Vê-
-se nas fotos que ambos 
colocam que há muitos 
jovens a manifestarem-se, 
mesmo e apesar da citada 
proibição...

ANA MArgoso
Finalmente CASA-CE e 
PRS confirmam presença 
na manifestação de sá-
bado, 23. So falta o mais 
velho Lucas Ngonda. Mas 
também gostava de ver lá 
o meu amigo Ngola Ka-
bangu.

ViCtor hugo 
PliNeo NgoNgo
O Padre Apolonio Gra-
ciano nas vestes de acti-
vista político do MPLA, 
também confunde MA-
NIFESTAÇÃO com 
GUERRA. É estranha 
essa confusão a ser feita 
por um homem esclare-
cido... Padre, nós preferi-
mos nos manifestar sem 
a tua bênção porque ela 
não é santa, mas sim con-
fusa!



nalisadas as 
razões que 
levaram aos 
assassinatos 
de Cassule 
e Kamulin-

gue em Maio de 2012, e a 
reincidência com o abate 
a dois tiros do jovem di-
rigente da CASA-CE En-
genheiro Hilbert Ganga 
dia 23 de Novembro pelas 
tropas da Guarda do Presi-
dente Eduardo dos Santos, 
a UGP, bem como do desa-
parecimento e assassinato 
de outros, todos em activi-
dades democráticas e pa-
cíficas, numa Angola onde 
só o MPLA pode manifes-
tar, pode interromper au-
las, pode decretar tolerân-
cias de ponto, pode fazer 
uso indevido dos meios do 
Estado; onde o cartão de 
militante do MPLA abre 
todas as portas; onde o 
quadro angolano é desqua-
lificado e ao mesmo tempo 
assiste-se ao aumento de 
importação de mão-de-
-obra estrangeira; onde a 
data de aniversário do PR 
é “Feriado Nacional”. Estes 
jovens crescidos e forma-
dos em países em que tudo 
isso é crime; formados em 
escolas e universidades 
onde o saber capitaliza; 
crescidos em países onde 
os cidadãos dão pouca 
importância a data aniver-
sário do Presidente da Re-
pública, habituados a fazer 
uso das leis e a reivindicar 
os direitos que lhes con-
cerne, agora mais do que 
nunca se mobilizam para 
criar organizações de re-
flexão. 
São estas algumas das 
muitas razões incenti-
vadoras para o apelo a 
manifestar. Para eles, o 
status-quo em Angola não 
favorece nem de longe o 
desenvolvimento harmo-
nioso, mesmo se em ter-
mos de infraestruturas se 

esforcem. As pessoas não 
têm paz de espírito para a 
estabilidade, todos os dias 
se deparam com injusti-
ças, apreendem notícias 
sobre roubos e desvios de 
fundos pelos dirigentes, 
nenhum dos dias a RNA 
ou TPA falam de medidas 
correctivas, prisões de mi-
nistros prevaricadores ou 
associados, excepto exi-
bições públicas abusivas 
de miúdos ditos gatunos 
ou delinquentes, usados 
como bónus de activida-
des operativas da polícia 
ou DNIC, sem contudo 
se ter em conta que este 
crescendo de delinquên-
cia é uma sequência da má 
gestão da Coisa Pública. O 

mais frustrante disse Nzila 
Matondo em França, é a 
dança das cadeiras desses 
mesmos dirigentes gatu-
nos. Ao invés de serem pu-
nidos, detidos ou mesmo 
irradiados pela gravidade 
dos crimes, são apenas 
trocados de um pelouro a 
outro. Quando um quadro 
é nomeado a chefiar algum 
sector, a estratégia não vai 
para o desenvolvimento 
da sociedade, os esforços 
são feitos para o enrique-
cimento pessoal ilícito. 
Esses assim procedem por 
não temerem, por saberem 
das implicações directas 
ou indirectas do próprio 
PR ou de gente encarregue 
de fazer cumprir as leis. 

Com este espírito de re-
volta no seio das comuni-
dades angolanas, na Eu-
ropa sobretudo, cresce o 
número de organizações 
juvenis contestatárias. Es-
tudantes, jovens já licen-
ciados estão a reduzir a 
frequentação a vida boé-
mia e tomam consciência 
dos perigos que incorrem, 
numa altura menos boa 
do Ocidente a lutar contra 
recessões, baixa de produ-
ção, desemprego, enquan-
to Angola está a crescer, 
mas torta, apesar do Boom 
económico e os jovens a 
não constarem nos pro-
jectos do Estado Angolano 
para a Reconstrução. Os 
formados se submetem a 

estágios visando o regres-
so, mas receiam virem 
a mergulhar num mar 
cheio de redemoinhos e 
calemas, incertezas e falta 
de tudo o que eles nas eu-
ropas têm. Quem nasceu 
ou cresceu no estrangeiro 
ou para aí se deslocou em 
circunstâncias de guerra, 
não é angolano. Grande 
preocupação reina; as 
embaixadas e consulados 
não têm políticas de in-
formação consentâneas, 
visto que as informações 
fornecidas não se cingem 
na verdade. Pois, obede-
cem as orientações bai-
xadas pelo BP do MPLA, 
não em função da realida-
de vigente.
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O INSUSTENTávEL DEGRADAMENTO DO KILAMBA I

O
“Folha 8” publicou, na sua edição nº 1156 de 17 de Agosto de 2013, um artigo intitulado “Kilamba de 
Agosto de 2013 Consome Água das Fossas”. O referido artigo foi precedido de uma chamada de capa 
com os dizeres “Kilamba poderá cair: Defeitos nas Infra-estruturas”. Fomos então criticados por não 
ter obedecido às premissas do jornalismo dito de pesquisa, ou científico, que envolve uma série de 
exigências às quais não nos tínhamos conformado no dito artigo.

Fora os nove das lacunas veniais da dita crítica, deu-nos para cair em cima de um arroto do sapiente teórico, Ro-
bert Ezra Park, jornalista, sociólogo e ativista dos direitos dos afro-americanos, segundo o qual «(…) o jornalismo 
produz um tipo de conhecimento vulgar e não-científico, e o repórter não tem o poder de interpretar o facto que 
relata. O conhecimento jornalístico não consegue ultrapassar o senso comum, ao contrário do conhecimento for-
mal, ou científico», ao que acrescentamos o comentário de Reginaldo Silva, «O mais importante afinal de contas 
no jornalismo e em todas outras profissões é o output e não os inputs; valem mais os resultados eficientes do que 
os conteúdos académicos. Bill Gates já entrou numa Universidade, mas a sua capacidade de dar sempre resultados 
acima dos esperados fez com que tão cedo abandonasse esses mosteiros que se chamam academias, mas começar 
a inovar, para académicos e para não académicos. Acredito que o mérito dos não académicos brilha mais do que o 
demérito dos académicos». Com a devida vénia aqui fica uma abordagem contraditória da crítica que nos foi feita.

O INSUSTENTávEL DEGRADAMENTO DO KILAMBA II

O
objectivo da crítica a que nos referimos supra, para além de ser um ataque intelectual digno 
de respeito ao desempenho do Folhinha, tinha como intenção, mais ou menos velada, de dar 
a entender que a notícia que tínhamos publicado era mais do que duvidosa, quando o que 
vimos e relatámos no nosso papel jornalístico não pode ser objecto de pesquisa, ou seja, o 
cheiro nauseabundo que reinava então na zona do Kilamba  onde havia uma lagoa de, peço 

desculpa, de merda vinda dos esgotos, não carece, portanto, de testemunhas, é só lá ir e cheirar. Fazer 
jornalismo científico só se fosse para determinar a composição exacta dos excrementos que compunham 
a lagoa.
Em todo o caso, sem testemunhas, sem contraditórios, sem alegria nenhuma, verifica-se hoje que o que 
tínhamos relatado corresponde a uma triste realidade, pelo menos se dermos crédito a relatos diversos 
sobre o facto alguns apartamentos da cidade do Kilamba, em Luanda, encontrarem-se completamente 
degradados, com problemas de infiltração de água e algumas fissuras, isto sem falar das faltas de água e 
energia. «As mesmas (casas), que se encontram em certas zonas, com roupeiros, quartos de banho e des-
pensa, estão a tirar ao sono de alguns residentes da nova cidade. Como é possível, casas novas assim. Uma 
casa que ainda estamos a pagar já com esses problemas. Eu pelo menos sei que existem outras casas aqui 
com o mesmo problema», lamentou umas das proprietárias de um apartamento naquela cidade.

O “NIET” ANGOLANO AO ISLÃO (REPOSIÇÃO)

C
reio que a ministra da Cultura confundiu combate às seitas religiosas com combate a uma das re-
ligiões dos Livros, como são consideradas as três religiões mestras não asiáticas, referidas nos dois 
livros sagrados, a Bíblia e o Alcorão, sustentáculos do Cristianismo, Judaísmo e Islamismo. O que 
ela não se farta de explicar é que, na sua opinião, a proliferação das seitas é terrivelmente nociva ao 
acervo cultural de Angola, perturba a vida dos angolanos e desvia-os dos seus usos e costumes, numa 

palavra, não se coaduna com a sua maneira de ser nem de estar na vida. Entretanto fica-se sem saber a que tipo 
de angolanos é que a Dr.ª Rosa Cruz e Silva se refere. Temos que receber da sua lavra, escrita ou falada, uma boa 
explicação, pois não estamos em crer que o seu raciocínio seja o de uma intelectual, nos parecendo ele ser muito 
mais o de uma integrista que se está a aventurar numa cruzada anti-Islão, contrariando assim a liberdade de reli-
gião consagrada na Constituição. Além disso, a sua explicação referente às seitas a propósito da incompatibilida-
de entre elas e as características dos angolanos, peca por ser tendenciosa. Porque, das duas uma, ou ela se refere 
aos bantus animistas, ou aos que abraçaram o cristianismo e as suas mais de mil variantes que oficiam em Angola. 
Se ela se refere aos animistas, muito mais que o Islão, que permite a poligamia, veio a religião católica perturbar 
profundamente os seus acervos, cultural e religioso; se, pelo contrário, ela se refere aos bantus cristãos, então aí 
trata-se realmente daquilo a que já aludimos, Rosa Cruz e Silva partiu à toa para uma cruzada anti-islamismo. 
Desejamos-lhe boa viagem e uma boa saída da salgalhada em que se vai meter. Provavelmente a correr… 
Um Conselho  aos Cristãos Angolanos (da parte duma conhecida comentadora facebookiana): «No lugar de 
celebrar a decisão arbitrária e ilegal das autoridades de proibir os Muçulmanos de praticar a sua fé, deveriam 
preocupar-se, sim, preocupem-se! Ponham as vossas barbas (e perucas) de molho. Porque quando não haver 
mais nenhum grupo para perseguir, adivinhem quem serão os próximos!!?... Vergonha!!!!!!! O Luvualu da TPA por 
exemplo, só cometeu gafes atrás de gafes e provocou gargalhadas dignas dos Tunezas. Até uma simples caloira 
como eu percebeu que aquele analista pertence a um “Comité de Especialidade...”
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NA HORA DA LEITURA

ANTóNIO SETAS 

ão Vicente 
deleita-se a 
contar uma 
história de 
Angola, e 
uma história 

de Portugal, e mesmo his-
tórias do Congo, indepen-
dente desde 1960, numa 
profusão de pormenores 
alinhavados pela rama, o 
que transforma o seu texto 
em um prefácio que não é 
prefácio, por estar repleto 
de laivos de sapiência que 
o transfiguram ao ponto 
de o lermos e, à primeira 
leitura, o considerarmos 
como sendo uma aborda-
gem histórica de aconteci-
mentos diversos, dos quais 
muitos deles nada têm 
a ver com o enfoque do 
“prefácio”, e que, portanto, 
não podem perfazer um 
estudo de História, mas 
sim, serem baseados na 
sua visão pessoal da His-
tória. Quer dizer, a sua “in-
trodução” “parcial, resumi-
da e compacta” de mais de 
400 páginas, também é atí-
pica e para dar uma lufada 
da vox populi, “não é carne 
nem é peixe”. Diríamos, 
sem querer ofender, que 
se parece com um arrega-
nho de vaidade, por certo 
de um excelente prosador 
quando se dá ao trabalho 
de burilar os seus textos, 
mas que não se deu a esse 
trabalho no caso pendente.
Passados muitos subca-
pítulos a leste do objec-
tivo da sua “introdução”, 
como, por exemplo, “A 
abertura de novas frentes” 
(página 129), São Vicente 
aventura-se a contar como 
se passaram, passo a citar, 

“As tentativas de fuga (de 
Neto) da ilha! ” (último pa-
rágrafo da página 129). As 
tentativas fracassaram, o 
que não falhou foi a gralha, 
inacreditável, escrita, dir-
-se-ia, por um brincalhão. 
No meio da descrição de 
um dos falhanços, eis o 
que espantosamente nos 
saltou ao olhar:
«Em Tunes, a 4.7.1961, foi 
formada a FRAIN (página 
130, 3º parágrafo)».
Assim escrito, em parágra-
fo evidenciado, como que 
para toda a gente ver!
Como foi possível come-
ter erro tão crasso quando 
é conhecido de estudantes 
do liceu que foi em Março 
de 1960 que surgiu uma 

Frente Revolucionária 
Africana para a Indepen-
dência Nacional das Coló-
nias Portuguesas (FRAIN). 
E que se apresentou em 
Túnis, e que foi recusada, 
e que foi substituída illico 
presto por um MPLA im-
provisado in loco…e que 
mais ainda… que entre os 
seus fundadores encontra-
va-se a fina flor do primei-
ro MPLA, Mário Pinto de 
Andrade, Lúcio Lara e Vi-
riato da Cruz, acompanha-
dos por Amílcar Cabral, do 
PAIGC, e Hugo de Mene-
ses, do MAC?...
Onde é que São Vicente 
teria ido buscar esta refe-
rência estapafúrdia? Mis-
tério, mas não estou longe 

de pensar que há mão ma-
ligna neste estranho desli-
ze…. Continuemos.
Depois de todas estas 
coisas que saíram me-
nos bem, enfim, abre-se 
um subcapítulo que tem 
a sua razão de ser, por 
poder servir de ponto de 
apoio a uma verdadeira 
análise, prospecção ou in-
vestigação aprofundadas 
dos documentos que são 
a base primordial desta 
admirável colectânea: «A 
quarta prisão em Lisboa 
(17.10.1961-14.3.1962)».
O derradeiro deslize de 
São Vicente já tinha co-
meçado antes deste novo 
lance, mas neste novo de-
senvolvimento, que, por 

pouco, não é romanceado, 
entramos passo a passo, 
em subtil crescendo dra-
mático, para o intimismo 
familiar de uma família 
destroçada pelo colono 
português. Tem crianci-
nha recém-nascida pelo 
meio e tudo.
Depois, tem a poesia, pu-
blicada em Portugal …e no 
Congo!... Mas o que é que 
isso tem a ver com esta 
genuína compilação de do-
cumentos magistralmente 
apresentada nesta colec-
tânea?
Nada a fazer, São Vicente 
continua a historiar, fala de 
tudo e de mais alguma coi-
sa, mas não dá uma pra cai-
xa no que toca à maneira 
mais eficaz de consultar a 
documentação desta obra. 
Nada.
É guerrilha e massacre de 
Fuesse, é Goa, Damão e 
Diu, é independência do 
Congo Leopoldville (ou-
tra vez!) é constituição de 
Frentes atrás de Frentes, 
ditas de Libertação de 
Angola, é poesia de Neto, 
é a fuga de jovens para o 
MPLA, é  Prisioneiro do 
Ano pela Amnisty,  é a 
EPLA (Exército Popular 
de Libertação de Ango-
la), é uma festa pessoal, é 
uma onírica manifestação 
de narcisismo doentio. 
Até chegarmos à fuga de 
Neto de Portugal.
Neste ponto sensível 
da biografia de António 
Agostinho Neto muita 
coisa foi dita e escrita, 
mas o que é realmente 
importante é a sua che-
gada a Leopoldville. (a 
seguir).

O “PREFáCIO” DE SÃO vICENTE

S
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 COLITE ULCERATIvA
colite ulce-
rativa é a 
inflamação 
do intestino 
grosso, que 
se faz acom-
panhar com 

frequência pelo excesso de 
secreções de muco. Nor-
malmente, a inflamação 
abrange o recto, e a borda 
anal, atingindo extensões 
variadas do cólon.
Os cinco sintomas mais 
comuns da colite ulce-
rativa são sangramento 
rectal, diarreia, dor ab-
dominal, perda de peso e 
febre. A doença pode ter 
início insidioso ou abrup-
to. O aparecimento agudo 
dos sintomas pode estar 
relacionado ao acesso de 
perturbação emocional, à 
infecção respiratória supe-
rior ou à ao uso de antibió-
ticos.
Geralmente, a colite ulce-
rativa é diagnosticada com 
base nas manifestações 
clínicas, demonstração 
da inflamação na mucosa 
rectal e sigmóide através 
de rectossigmoidoscopia, 
identificação do agente 
infeccioso específico atra-
vés da cultura de fezes e 
no exame parasitológico.  
Hoje esse processo de 
diagnóstico é substituído 
pelo exame de colonosco-
pia e biopsia rectal.
Segundo a Medicina Tra-
dicional Chinesa a Colite 
Ulcerativa relaciona-se às 
síndromes da “diarreia”, da 
“dor abdominal” e da “eva-
cuação com sangue”.
As causas mais frequentes 
desta patologia são:
deficiência do baço - A 
deficiência do Baço em 
manter o Sangue circu-
lante dentro dos vasos 

sanguíneos pode resultar 
na evacuação de sangue. 
A deficiência crónica do 
Baço pode afectar o Rim, 
resultando nas deficiên-
cias simultâneas do Baço 
e do Rim. Por outro lado, 
a deficiência do Baço tam-
bém pode levar ao acumu-
lo da Humidade no Intesti-
no Grosso. 
A ingestão excessiva de 
alimentos demasiadamen-
te gordurosos e condi-
mentados ou bebidas al-
coólicas levam ao acumulo 
de Humidade Calor no 
Triplo Aquecedor Inferior, 
danificando o Meridiano 
do Intestino Grosso.
estagnação do qi do fí-

gado – A perturbação 
emocional e o acesso de 
raiva causam a estagnação 
do Qi do Fígado, que por 
sua vez ataca o Baço, resul-
tando na descoordenação 
entre o Baço e o Fígado.
Assim temos a considerar 
as seguintes síndromes:
síndrome da deficiência 
do baço: normalmente, as 
manifestações primárias 
são: diarreia com perda 
de sangue e muco, des-
conforto ou distensão no 
baixo-ventre, compleição 
pálida, perda de apetite, 
perda de peso, língua pá-
lida e no exame do pulso, 
este apresenta-se pequeno 
e profundo.

A base do tratamento 
deve basear-se no reabas-
tecimento do Qi e forta-
lecer o Baço. Neste caso 
a principal preocupação 
deve alicerçar-se na ali-
mentação. É necessário 
equilibrá-la. Devemos 
também o paciente a fazer 
3 vezes ao dia compressas 
de gengibre ou de sal. As 
sessões de acupunctura 
são de importância extre-
ma. A nível de fitoterapia 
costumo aconselhar a se-
guintes fórmulas: Gui Pi 
Tang; Shen Ling Bai Zhu 
San; Si Shen Wan e Huang 
Tu Tang.
síndromes de Acúmulo 
da humidade – Calor no 

Jiao – Médio – Aqui as 
manifestações primárias 
são: Diarreia com perda de 
sangue e muco, dor e des-
conforto no baixo-ventre, 
febre baixa, sede e desejo 
de ingerir bebidas frias, 
língua vermelha com sa-
burra amarela e pegajosa 
e no exame do pulso, este 
apresenta-se rápido. Aqui 
o tratamento deve consis-
tir em remover a Humida-
de Calor. Também aqui é 
extremamente importante 
equilibrar a alimentação 
do paciente. As sessões de 
acupunctura são de extre-
ma importância. A nível 
de fitoterapia costumo 
prescrever as formulas 
Di Yu San e Chi Xiao Dou 
Dang Gui San.
síndrome do ataque do 
qi estagnado do fígado 
ao baço – As manifesta-
ções primárias são diar-
reia com perda de sangue 
e muco, distensão no hi-
pocôndrio, náusea, irrita-
bilidade, sede com gosto 
amargo na boca, língua 
levemente avermelhada 
com saburra fina. O pul-
so é tenso. O tratamento 
deve basear-se em regu-
lar o Qi do Fígado e forta-
lecer o Baço. Equilibrar a 
alimentação é fundamen-
tal. As sessões de acu-
punctura são também de 
extrema eficácia. A nível 
de fitoterapia costumo 
aconselhar a importante 
fórmula Tong Xie Yao 
Fang.

*luisfilipe.mtc@gmail.
com
Mestre em Medicina tra-
dicional Chinesa
life rising Clinic – ban-
gkok – thailand

A
CONSULTÓRIO MéDICO

LUíS FILIPE *
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DESPACHO 
DO MINISTéRIO 

DO ENSINO 
SUPERIOR 
TEM CARIz 

PARTIDáRIO
 E NÃO jURíDICO

A LUZ DO DIREITO é NULO E SEM VALOR LEGAL

Na semana transacta o Ministério do Ensino Superior pelo punho do 
seu titular, Adão do Nascimento demonstrou, mais uma vez, serem 
partidárias as instituições do Estado e, de nesta cavalgada, não 
respeitarem sequer o direito e as leis em vigor. O ministro anulou 
um acordo assinado em 2008, entre uma universidade americana: 
a AWU e a Universidade Agostinho Neto, chegando ao ponto de, na 
sua miopia jurídica, vincular os diplomas dos formados angolanos. 
Do ponto de vista legal é uma aberração e claro desconhecimento 
da lei, levando-se a questionar, se um ministério com tamanha 
responsabilidade, tem ou não juristas a altura, para interpretarem 
as normas legais, distantes do cunho ideológico. Para já fica claro, 
até pelo ruído de uma certa imprensa, contrária a liberdade de 
imprensa, que o despacho, visou apenas um homem, um profissional, 
um jurista, William Tonet, de quem o regime parece ter medo e 
tudo fazer para o despojar de tudo, mais pela sua competência e 
pensamento diferente ao dos bajuladores do regime, do que de uma 
eventual incompetência. Um governo que persegue desta forma 
um homem, um profissional, com falsidades, mentiras e forja de 
documentos, não pode ser sério e de boa fé.   
Para outra visão, F8 decidiu entrevistar o jurista Albano Pedro, 
deleitando o leitor pela contundência e imparcialidade das suas 
opiniões. 

TEXTO DE SíLvIO vAN – DúNEM

olha 8 - o que 
acha sobre o 
despacho do 
Ministério do 
ensino supe-
rior, quanto 
ao acordo en-

tre a universidade Agos-
tinho Neto e a American 
World university?
Albano Pedro - Se ti-
vermos em conta que o 
acordo foi firmado entre 
a Universidade Agostinho 
Neto (UAN) e a American 
World University (AWU) 
temos de admitir que o 
comunicado do Ministério 
do Ensino Superior, en-
quanto órgão estranho no 
acordo, foi uma surpresa 
desagradável. Reflecte a 
falta de seriedade das ins-
tituições públicas e dos 
seus dirigentes que ganha 
fóruns de endemia patente 
na nossa sociedade e es-
pecialmente no comporta-

mento dos titulares de car-
gos públicos exibindo uma 
administração pública do 
tipo mafiosa com laivos de 
criminalidade em recheio 
dos actos assim praticados. 
Não era suposto, que o Mi-
nistério do Ensino Supe-
rior se pronunciasse, mas 
sim uma outra instituição 
que é afinal parte legítima 
do acordo tomado como 
inválido.
f8 – Como assim?
AP - Em Direito existe a 
figura do mandato, que 
é uma das formas de re-
presentação jurídica por 
meio do qual uma pessoa 
produz actos que deviam 
ser praticados pela pes-
soa que representa. Existe 
ainda a figura da gestão de 
negócios em que alguém 
se ocupa de administrar 
os interesses de outrem 
durante a ausência injus-
tificada deste. O que legi-

F



tima a prática de actos no 
interesse da pessoa do au-
sente. As figuras de fórum 
administrativo não são 
aqui chamadas a depor 
por falta de uma declara-
ção clara nesse sentido 
que o próprio Ministério 
do Ensino Superior tenha 
anunciado no momento 
em que veiculou a infor-
mação sobre a invalidade 
do protocolo. Desde logo, 
o que se passa nesse caso, 
não é nenhum destes ca-
sos e nem de outros que 
sejam legalmente sus-
tentáveis. Agiu em nome 
da UAN sem qualquer 
licitude nos seus actos. 
Compreender-se-ia esta 
decisão se do seu conteú-
do viesse a depreender-
-se uma proibição geral 
as universidades de esta-
belecerem protocolos de 
cooperação com as suas 
congéneres. Não um acor-
do bilateral e de âmbito 
privado que vincula duas 
instituições autónomas 
como são a Universidade 
Agostinho Neto e a Ameri-
can World University. Era 
uma decisão, no mínimo a 
ser anunciada pela própria 
Reitoria da Universidade 
Agostinho Neto.    

f8 – será que esta atitude 
tem a ver com o facto do 
Ministério do ensino su-
perior, ser agora o reitor 
das universidades?
AP - Os acordos são tec-
nicamente considerados 
contratos e via de regra, 
os contratos vinculam as 
partes. É por isso que a 
doutrina jurídica fala na 
eficácia inter parte, i.é, na 
vinculatividade entre as 
partes que estabelecem os 
acordos como mecanis-
mo de eficácia natural dos 
acordos.              É também 
um dos requisitos de vali-
dade dos contratos e exis-
tem vários princípios que 
norteiam a validade entre 
eles, como o princípio da 
vinculatividade das partes 
no contrato. O que é mes-
mo que dizer que apenas 
as partes contratantes po-
dem constituir, modificar 
ou extinguir as obrigações 
constantes no acordo. Esse 
principio apenas conhece 
excepções (impróprias) 
quando as partes se façam 

representar por outras ou 
cedam a sua posição con-
tratual a favor de tercei-
ros estranhos ao acordo. 
É uma excepção impró-
pria, porque em rigor a 
parte contratante que se 
exonera ainda que mate-
rialmente não desaparece 
deixando a outra ao Deus 
dará e com possibilidades 
de fazer o que bem quiser 
e entender com o contrato. 
Desde logo, a denúncia ou 
a revogação das cláusu-
las contratuais só podem 
ocorrer com a vontade 
manifesta das partes sig-
natárias ou seja, das partes 
que celebram o contrato 
ou acordo. Neste caso, a 
Lei nem sequer admite a 
possibilidade de uma das 
partes retirara-se do con-
trato sem ser responsabi-
lizados pelos danos que 
causar. 

f8 – o que quer dizer 
com isso?
AP – Quero dizer, que o 
princípio da vinculativida-
de das partes não admite, 
senão nos termos da lei, 
que as partes sequer de-
nunciem ou revoguem li-
vremente o contrato, em 
todo ou em parte, sem a 
vontade manifesta e con-
cordante da outra. Por 
isso, não é possível que 
terceiros, sem mandato se 
quer ou que não tenham 
sucedido na posição con-

tratual possam anulá-lo. A 
anulação aqui é vista como 
acto completamente ilíci-
to!  

f8  - então com que legi-
timidade o Ministério do 
ensino superior anulou 
os acordos e os diplomas?
AP - Nenhuma. Os diplo-
mas são títulos constituí-
dos ou direitos adquiridos 
na sequência de actos já 
praticados. Ou seja, os di-
plomas foram atribuídos 
com o fim da formação. 
Aqui o beneficiário já nem 
sequer mantém o vínculo 
com a instituição em que 
se formou. Se manter será 
por uma outra razão (fa-
zer uma nova formação, 
trabalhar nos serviços e 
órgãos da instituições en-
tre milhares de outras pos-
sibilidades). O protocolo 
firmado entre as parte tem 
força de lei. Aliás qualquer 
contrato celebrado no es-
trito respeito das normas 
jurídicas vigentes ganha 
força vinculativa legal. As 
leis civis estabelecem essa 
condição de eficácia. 

f8 – Mas no caso pre-
sente, o actual despacho 
pode anular, os acordos 
anteriores?
AP - Ora, segundo a boa 
doutrina, e o nosso or-
denamento jurídico não 
foge desse caminho, as 
leis dispõem para o futu-

ro não podendo destruir 
factos ou direitos cons-
tituídos ao abrigo da Lei 
anterior. Ou seja, as leis 
só podem inibir a consti-
tuição jurídica dos factos 
a partir da sua entrada em 
vigor e pelo tempo que 
se apresentar em todo o 
horizonte futuro até que 
uma nova lei venha afas-
tar o seu conteúdo deter-
minando a sua invalidade 
e ineficácia para os casos 
que procurou inibir ao 
longo da sua vigência. Isto 
quer dizer, que os diplo-
mas já assinados ao abrigo 
do protocolo entre a UAN 
e a AWU não podem ser 
anulados. São direitos ad-
quiridos. Aliás, em maté-
ria de aplicação temporal 
e espacial das leis, a que 
essa questão diz respeito, 
o nosso ordenamento ju-
rídico admite casos muito 
raros em que a nova lei be-
neficia situações passadas. 
São casos que se situam 
geralmente no domínio do 
Direito Penal onde o legis-
lador abriu esta excepção 
para garantir que a nova 
lei beneficie a parte preju-
dicada com ou da sua pos-
sibilidade, que é o arguido 
(quando suspeita) ou o réu 
(quando em fase de conde-
nação por provas achadas 
irrefutáveis). Se há alguma 
excepção, está deve bene-
ficiar o lesado, no caso os 
estudantes detentores dos 
diplomas e não contra-
riar as suas expectativas. 
De qualquer modo, estas 
excepções não existem 
no nosso sistema jurídi-
co senão no caso que fiz 
referencia que é monopó-
lio do direito penal. E não 
é o caso. Infelizmente, o 
Ministério do Ensino Su-
perior não pode anular os 
diplomas e nem é possível 
fazê-lo a luz da lei!  

f8 - então como enten-
der do ponto de vista ju-
rídico essa decisão?
AP - Nulidade absoluta. 
No campo da doutrina ju-
rídica é a figura das invali-
dades que bem serve esta 
decisão. Na mais rigorosa 
percepção técnico-jurí-
dica diz-se que a decisão, 
assim eivada do mais gra-
ve dos vícios de validade 
que é a inexistência, nem 

sequer chegou a nascer no 
mundo jurídico. É inexis-
tente pura e simplesmen-
te. E a razão é simples: a 
decisão foi tomada por 
uma instituição que não 
é parte efectiva do pro-
tocolo estabelecido entre 
as duas universidades. É 
uma decisão estranha a 
vontade das partes e por 
isso não tem qualquer efi-
cácia para quem quer que 
seja. Portanto, é como se 
a decisão não tivesse sido 
tomada. Não abala nem 
as relações constituídas 
no âmbito do protocolo e 
nem a estabilidade contra-
tual do protocolo assinado 
entre a UAN e a AWU! 

f8 – Assim sendo esta-
mos mais próximos da 
interpretação da lei ou 
de uma retaliação políti-
co - partidária?
AP - Se não é razoável 
admitir-se um disparate 
jurídico desta natureza, a 
questão só pode ser inter-
pretada num fórum qual-
quer, inclusive o político. 
É o que o bom senso e o 
justo juízo técnico-jurídi-
co recomendam! 

f8 – Mas as declartações 
do bastonário da ordem 
dos Advogados foram 
em sentido contrário as 
suas. será haver duas 
academias de direito, nos 
seus postulados primá-
rios?
AP - Se se refere as decla-
rações feitas a propósito 
da suspensão da condição 
de advogado com funda-
mento na invalidade do 
diploma, devo dizer que 
foi uma declaração infeliz 
por estampar uma ousada 
presunção que apenas a 
UAN podia afastar. E esta 
instituição não se pro-
nunciou ao momento das 
declarações. Nessa altura 
em que os vícios de todo 
o processo vieram ao de 
cima, o bastonário devia 
ter a humildade de reco-
nhecer que se registaram 
gravosas irregularidades 
difíceis de digerir pela exi-
gente classe profissional 
que dirige e de sustentar 
tecnicamente mesmo com 
recurso a mais vil das her-
menêuticas jurídicas pos-
síveis. 
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f8 – então tem opinião 
contrária?
AP – Sim! A minha opinião 
é que tais declarações pa-
trocinam a ilicitude dos ac-
tos praticados pelo Minis-
tério do Ensino Superior 
e descredibilizam a classe 
dos advogados quanto 
ao domínio efectivo das 
matérias de Direito e do 
sentido de imparcialidade 
na apreciação jurídica dos 
factos que se lhes chegam 
a mesa. Revelam um mau 
exemplo de cidadania e 
uma demonstração de um 
péssimo perfil profissional. 
Já se forem declarações 
com fundo diverso destas 
que ajuizei, devo dizer que 
não tomei conhecimento 
oportuno, se foram feitas!

f8 – Acha normal que 
este despacho ministerial 
e pelo alarido feito na co-
municação social pública 
e arrigimentada, tenha 
apenas visado o jurista 
William tonet?
AP - As decisões institu-
cionais têm carácter nor-
mativo porque vinculam a 
generalidade das pessoas, 
físicas ou jurídicas, cujo 
assunto interessa e sobre-
tudo porque assentam na 
lei reproduzindo-as desta 
maneira. É por isso que 
a generalidade dos actos 
praticados pelas institui-
ções públicas estão sujei-
tas a publicidade no Diário 
de República, salvo nos 
casos que a própria lei dis-
pensa. Ora as leis têm de 
ser abstractas abrangendo 
a generalidade das pessoas 
e vinculando-as as suas 
previsões e estatuições 
normativas. Não podendo 
ser criadas para atender 
a certas pessoas ou situa-
ções em concreto. É um 
princípio basilar relativo 
a aplicação da lei no tem-
po e no espaço, tal como 
a boa e justa doutrina ju-
rídica nos ensina. É certo 
que conhece, como todos 
outros princípios, algumas 
excepções e estas nunca 
prevêem que as leis sejam 
aplicadas para regular os 
actos de uma determina-
da pessoa. É uma aberra-
tio iuris completamente 
inaceitável. E de facto, é 
tendenciosa a decisão. 

Lembro-me de ter segui-
do o litígio que opunha o 
cidadão William Tonet, 
na qualidade de profissio-
nal forense, a Ordem dos 
Advogados de Angola na 
pessoa do seu bastonário. 

f8 – e qual a leitura que 
faz do comportamento e 
silêncio da uAN (univer-
sidade Agostinho Neto)? 
AP - Lembro-me que a 
própria UAN foi instada a 
dar o devido parecer quan-
to a validade do diploma. 
Estranha-me que a deci-
são final seja a anulação do 
protocolo depois de tanto 
tempo de silêncio da pró-
pria UAN. Eu considerei, 
na opinião que foi publi-
cada a semana passada no 
Semanário Angolense que 

esta denúncia acaba su-
prindo o valor do silêncio 
negativo da UAN dando 
como provada a existência 
efectiva de um protocolo 
entre as partes. Percebe-se 
sem dúvidas que a decisão 
foi dirigida a resolver esta 
situação que já dura há 
algum tempo. É lamentá-
vel que se utilizem insti-
tuições para se atacarem 
as pessoas num acto de 
gratuita vingança. Quem 
procurou maquinar toda 
essa trama procurando eli-
minar quaisquer provas da 
certificação académica em 
causa deu um desavisado 
tiro no próprio pé. Agindo 
com grosseira negligência 
ou ignorância quanto aos 
ditames legais vigentes. 
Entretanto, a boa avaliação 

jurídica da situação, nos 
obriga a reconhecer que tal 
decisão é nula, inexistente 
até, porque não vincula 
necessariamente as partes 
no acordo que são afinal a 
UAN e AWU. Ainda que 
seja a própria UAN a enco-
mendar os bons préstimos 
do Ministério do Ensino 
Superior para se escudar 
de uma suposta reacção 
tanto da AWU quanto a 
de interessados como o 
advogado William Tonet 
cujo diploma tem validade 
em Angola ao abrigo do 
protocolo em causa, mais 
a mais por se tratar de um 
cidadão angolano.    

f8 – Acha que poderá 
haver implicações jurídi-
cas quer a nível nacional 

como internacional desta 
decisão?
AP- É claro que a decisão 
do Ministério do Ensino 
Superior não tem qual-
quer valor jurídico como 
já disse. E portanto, não 
faz sentido ventilar a ideia 
da sua possível valida-
de e eficácia, seja pública 
(erga omnes) seja entre 
as partes (inter partem). 
Entretanto, supondo que 
tivesse sido tomada uma 
decisão válida e eficaz, ao 
nível nacional ela começa 
por extinguir um conjun-
to de direitos constituídos 
a favor das próprias insti-
tuições partes do acordo. 
Em seguida ataca direitos 
e interesses dos estudan-
tes nacionais matriculados 
na AWU provocando pre-
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``Em arrasto as 
instituições que 
viessem a negar 
a validade dos 
diplomas seriam 
igualmente res-
ponsabilizadas   

juízos irreversíveis em re-
lação ao tempo de forma-
ção feito com a cobertura 
financeira das respectivas 
formações. Penso que são 
muitos cidadãos nessa 
condição, já que se trata de 
uma universidade que ad-
ministra curso a distancia 
cujos diplomas eram credí-
veis a até agora em todo o 
território nacional. No pla-
no internacional, a questão 
é do domínio privado e 
bilateral por um lado onde 
a decisão vai obviamente 
acarretar prejuízos finan-
ceiros e até morais para 
ambas instituições. Em pri-
meiro lugar é o descrédito 
da AWU pelos estudantes 
que procuravam os cursos 
em função da credibilidade 
dos seus diplomas e certi-
ficados em Angola, em se-
gundo lugar está o esforço 
a reparação dos prejuízos 
causados aos estudantes 
cujas expectativas foram 
frustradas. E outras conse-
quências podem ser desen-
cadeadas, mas o espaço ar-
gumentativo é insuficiente 
para enumerá-las. De todo 
o modo, mantemos a po-
sição firme, e assente na 
boa doutrina e na justa lei, 
de que a decisão tomada 
pelo Ministério do Ensino 
Superior é inválida e por 
isso não carece de serem 
avaliadas as consequências 
sejam no nível nacional se-
jam no nível internacional

f8 – então que leitura se 
pode fazer de só em 2013, 
se colocar fim a um acor-
do assinado em 2008?
AP - Já disse que não exis-
te qualquer invalidade do 
protocolo a luz da lei. Por 
isso, não posso entender 
que os acordos estejam em 
cheque há menos que eu 
tenha interesse em lançar 
à lama os meus créditos 
como jurista. E qualquer 
outro jurista no seguimen-
to do rigor e da imparciali-
dade inspirada pela lei não 
pode fazê-lo sem custar o 
seu descrédito como pro-
fissional ou como mero 
formado. Entretanto, a de-
núncia dos acordos entre 
as partes é sempre possí-
vel. Não há limites tempo-
rais para isso. O problema 
da denúncia unilateral, 

no caso da parte angola-
na, está no acautelamento 
dos prejuízos que venham 
a causar a contraparte 
do acordo. Deve haver a 
consciência dos prejuízos 
a reparar pois é o que a lei 
determina quando assim 
acontece. 

f8  - finalmente, qual o 
papel e a responsabilida-
de da uAN, em todo este 
processo?
AP - Supondo que a UAN 
aceite a decisão do Minis-
tério do Ensino Superior 
como sua e em consequên-
cia como parte que assume 
a denúncia, a Universidade 
Agostinho Neto deve as-
sumir as consequências 
resultantes dos prejuízos 
causados a AWU e aos 
seus estudantes. Terá de 
sujeitar-se a pesada in-
demnizações pelos danos 
causados pela simples 
frustração do processo de 
formação em si (a doutrina 
chama dano emergente) e 
das expectativas dos estu-
dantes em relação aos di-
plomas futuros (fala-se em 
lucro cessante). Atenção: 
Aqui estariam de fora os di-
plomas já outorgados que 
como disse anteriormente 

são já direitos adquiridos 
e insusceptíveis de serem 
invalidados na sequência 
da denúncia sub judice. 
As consequências e as res-
pectivas responsabilidades 
jurídicas podem ser assa-
cadas se a UAN chamar a 
si, i.é, se ratificar a decisão 
tomada pelo Ministério do 
Ensino Superior pratican-
do os actos corresponden-
tes nomeadamente confir-
mando a AWU a denúncia 
do contrato. Doutra forma, 
o Ministério do Ensino 
Superior como parte ile-
gítima do contrato terá a 
sua decisão sem quaisquer 
efeitos no acordo estabe-
lecido entre a UAN e a 
AWU. Se eventualmente, 
o Ministério do Ensino Su-
perior insistir em anunciar 
e fazer valer a invalidade 
dos diplomas, o que seria 
uma persistência ilícita 
de natureza diabólica aos 
interessados não restará 
outra saída senão inten-
tarem uma acção contra 
esta instituição pública, se 
outro meio não for mais 
idóneo para a reposição da 
legalidade dos factos cons-
tituídos na vigência do 
protocolo. Em arrasto as 
instituições que viessem 

a negar a validade dos di-
plomas seriam igualmente 
responsabilizadas. Sejam 
elas entidades emprega-
doras de qualquer natu-
reza jurídica e as próprias 
ordens profissionais (Or-
dem dos Advogados de 
Angola, como no caso) 
em que os indivíduos cer-
tificados ao abrigo do pro-
tocolo vigente se venham 
a filiar. Por isso, percebo 
com precisão aquilina 
que as partes interessadas 
devem recorrer judicial-
mente da decisão tomada 
e na sequência justa da 
decisão do juiz da causa 
subtraírem os benefícios 
com a reparação dos da-
nos causados. Nos termos 
da Lei Constitucional – 
LC (que o legislador cha-
ma ironicamente Cons-
tituição da República de 
Angola com toda a irres-
ponsabilidade técnica que 
essa denominação impor-
ta para o nosso caso) o 
Estado pode ser respon-
sabilizado por danos que 
tenham sido provocados 
pelos seus órgãos, servi-
ços e agentes, sem prejuí-
zo das responsabilidades 
individuais em matéria 
criminal e disciplinar!  
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discurso da 
bajulação é 
o discurso 
geral da mi-
litância par-
tidária, do 
MPLA, e até 

da sua mais alta direção: 
que hoje consiste em justi-
ficar a corrupção e aceitan-
do a mesma como um mal 
a que todos os partidos es-
tão expostos.
Ou seja, o MPLA admite 
que o povo angolano ou 
qualquer sociedade pode e 
deve ser vítima dos parti-
dos políticos. De que pes-
soas oportunistas podem 
se juntar a estes da ma-
neira que quiserem para 
satisfazerem suas necessi-
dades. 
Eu até que “concordo” com 
isso, desde que a mesma 
não provoque a faísca para 
uma nova guerra. Como 
evitar que está faísca estale 
a qualquer momento? É fa-
zer da democracia um fato, 
uma realidade de nossa 
época, no nosso país. Em 
que o MPLA, também, pas-
se a ser visto mais como 

um partido e não o partido 
hegemônico, em que todos 
têm obrigação de respirar 
ele, comer ele, beber e de-
fecar o mesmo.
Nossa natureza, a do ci-
dadão angolano, não tem 
porque ser a do MPLA. 
Mesmo porque os que di-
rigem esse país já não se 
identificam mais com ele ( 
com o Partido deixado por 
Agostinho Neto).
Por que o simples cidadão 
iria se identificar com o 
mesmo?
Enquanto os líderes do 
partido fazem do Capita-
lismo uma benfeitoria para 
uma minoria e familiares. 
Exigem do povo apoio 
de militância aguerrida e 
de esquerda, se necessá-
rio para lá de comunista, 
de inspiração comunista. 
Desde que não se use ne-
nhuma dessas ideologias ( 
o esquerdismo).
Ou seja, que se preserve a 
propriedade privada para 
uma minoria. Que no fun-
do no fundo é a base de 
toda corrupção! 

*nelo6@msn.com
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MILITÂNCIA CORROMPIDA, 
vAGABUNDA E DELINqUENTE

O

TEXTO DE NELO DE CARvALHO*

``

Nossa natureza, 
a do cidadão an-
golano, não tem 
porque ser a do 
MPLA. Mesmo 
porque os que 
dirigem esse país 
já não se identifi-
cam mais com ele 
( com o Partido 
deixado por Agos-
tinho Neto)

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

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

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 932630361

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:
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Ministério da 
Agricultura 
realiza de 28 
de Novem-
bro a 01 de 
Dezembro, o 
primeiro en-

contro de empresas nacio-
nais e estrangeiras, três paí-
ses europeus; Portugal Itália 
e Espanha, um da América 
Latina; Argentina e um 
africano; Egipto, com vista 
a estimular o crescimento 
e investimento do sector 
agro-pecuário.
O evento decorre nas ins-
talações da Feira Interna-
cional de Luanda (FILDA), 
sob o lema “Por uma Agri-
cultura Competitiva, Incen-
tivemos o Agro-negócio”, 
reunindo mais de 100 em-
presas, numa área de oito 
mil metros quadrados. 
Segundo a organização, o 
evento, promove um con-
junto de políticas e ins-

trumentos destinados à 
criação de um ambiente 
propício para o crescimen-
to e desenvolvimento que 
favoreça o relacionamento 
económico, através da cria-
ção de incentivos financei-
ros para o sector agrícola.
Por outro lado, a dinamiza-
ção de acções específicas, 
com vista a promover o 
desenvolvimento da agri-
cultura, pecuária e pesca, 
familiar e empresarial é 
dirigido a fornecedores de 
soluções técnicas, tecno-
lógicas para a agricultura 
e pecuária, fornecedores 
de veículos agrícolas, trac-
tores, soluções logísticas, 
equipamentos para trata-
mentos de solos, irrigação, 
perfuração, semeação, 
tratamento florestal, bem 
como para fornecedores 
de produtos e equipamen-
tos de embalagem e rotu-
lagem.

O

MINISTéRIO DA AGRICULTURA 
ESTIMULA SECTOR DE INvESTIMENTO
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MINISTRO SOLICITA MAIOR PARTICIPAÇÃO 
NO SECTOR AGRíCOLA

fonso Pe-
dro Canga, 
ministro da 
Agricultura, 
afirmou que 
a agricultu-
ra constitui 

um forte pilar estratégi-
co para o crescimento e 
desenvolvimento econó-
mico do país, solicitando 
por via disso, uma maior 
participação do empre-
sariado privado no sector 
agrícola, sugeriu na ceri-
mónia de abertura do pri-
meiro Salão Internacional 
da Agricultura, Pecuária, 
Alimentação e Florestas 
de Angola.
“A Agricultura é um dos 
segmentos importantes 
para a diversificação da 
nossa economia, da garan-
tia da segurança alimentar 
e nutricional, do emprego 
e da redução das importa-
ções”, disse o ministro.
O dirigente falou também 
sobre as prioridades, dos 
programas, das medidas e 
metas para o sector agro-
pecuário e florestal, conti-
dos no Plano Nacional de 
Desenvolvimento corres-
pondente aos próximos 
cinco anos (2013-2017). 
“Para alcançar estes ob-
jectivos, é absolutamente 

necessário o envolvimen-
to de todos os actores, em 
especial o produtivo, o 
empresarial, o familiar, o 
bancário e o consumidor”, 

sustentou o responsável.
No quadro dos estímulos 
aos investidores privados, 
Afonso Pedro Canga dis-
se  que o Executivo está 

a realizar investimentos 
e aprovar medidas neces-
sárias para viabilizar este 
processo. “Os empresá-
rios devem aproveitar to-

das as oportunidades que 
estão a ser criadas pelo 
Executivo no sentido da 
realização dos negócios”, 
concluiu.

Ministério 
do Comér-
cio (MIN-
CO), em 
co labora -
ção com 

o Governo Provincial de 
Luanda, incentiva a reali-
zação de feiras de produ-
tos agrícolas em diferen-
tes artérias da cidade, no 
Programa de Aquisição de 
Produtos Agropecuários 
(PROPAGO), com vista a 
acelerar a compra e ven-

da de produtos do campo, 
bem como facilitar o es-
coamento da mercadoria 
para as cidades e estimular 
os cidadãos ao consumo 
do referido produto.
O documento refere que, 
numa primeira fase, co-
meçaram com a realização 
da “Feira da Batata” no dia 
23 de Novembro no Largo 
do Soweto, “tendo obti-
do um saldo positivo”. De 
recordar que o programa 
de aquisição de produtos 

agro-pecuários é uma ini-
ciativa do ministério do 
comercio, que visa com-
bater e diminuir a fome, 
a pobreza e procura con-
tribuir para o aumento de 
rendimentos económicos 
das famílias rurais, com a 
exploração agrícola, atra-
vés do asseguramento 
regular da aquisição de 
excedentes  da produção 
e escoamento para os 
principais centros de con-
sumo.

O

A

MINCO REALIzA FEIRA 
DE PRODUTOS AGRíCOLA

EM LUANDA
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DEPOIS DE MIM O CAOS

rientações 
e x p r e s s a s 
foram di-
manadas no 
sentido de 
nada poder 

atingir o M/V. Podem criti-
car tudo e todos, mas o PR 
é sagrado, inatingível. É as-
sim que funciona o poder 
em Angola, tanto no seio 
do Governo, tal é o caso 
no seio do MPLA. Por isso 
mesmo, o alvoroço come-
ça a se sentir, com boatos 
sobre o estado de saúde do 
Kaizer, como denominou 
Virgílio. Este alvoroço está 
misturado com um certo 
pânico, quando se pensa 
já no após JES. Se no seio 
do maioritário ninguém 

(ou melhor grande maioria 
finge não estar preparada 
para ter Manuel Vicente 
como sucessor de JES), é 
deveras impensável, neste 
mesmo grupo aceitarem 
que o próximo Presidente 
da República seja alguém 
fora do círculo fecha-
do de Dos Santos. Estão 
mais preparados a aceitar 
ZENU, do que alguém vin-
do do exterior da Casta! 
É por isso que se adivinha 
o caos. Diz a mesma fon-
te, eles vão se matar. Eu 
acredito pouco. Vão matar. 
Acredito mais nesta versão 
ultima versão, tendo em 
conta que a conjugação do 
verbo é virada para o ex-
terior; o mesmo dizer, vão 

defender o Séquito com 
unhas e dentes, com gar-
ras de todos os metais. Dos 
Santos foi bem aconselha-
do durante o seu reino. 
Ao distribuir o espólio por 
todos seus generais e gen-
talha mais próxima, evitou 
o Golpe Palaciano. Mas, ao 
ter extremado os ganhos 
para seus filhos, angariou 
rivais, até mesmo inimi-
gos próximos, actualmente 
acobardados, a espera des-
ta oportunidade que se avi-
zinha para vinganças e re-
gulamento de contas. Mas, 
Ele deu o máximo aos seus 
familiares e pessoas de alta 
confiança que, mesmo sub-
traindo algo, serão sempre 
os donos da consciência 

toda reunida do MPLA e 
ditarão o rumo de Ango-
la ainda por muito tempo. 
Não nos esqueçamos, disse 
a fonte: o monopólio eco-
nómico-financeiro, mesmo 
as reservas está concentra-
do neste círculo anunciado. 
O Estado está pobre e alta-
mente endividado. Ao pri-
vatizar as infraestruturas 
e projectos económicos, 
Dos Santos desconcentrou 
o poder económico para 
os seus tornando o Esta-
do cativo e com ele todos 
angolanos. Pois, na maior 
parte dos casos de compar-
ticipação, o Estado Angola-
no é minoria. Só para ver, 
Manuel Vicente tem tanto 
ou mais dinheiro e poderes 

económicos que um terço 
do Estado. Junta-se outros 
mais, como agora ZENU 
na comandatura do Fun-
do Soberano, no sentido 
prático, mais poderoso do 
que o próprio BNA. Nesta 
óptica, as condições estão 
maduras para convulsões 
palacianas, mas com resva-
lo catastrófico para a socie-
dade anónima, nós outros 
indígenas distraídos, men-
digos. Cadê líder político 
capaz de prever, antecipar 
e segurar as rédeas para 
não se descambar no caos?
Futuro comprometido
Chamamos o presente 
tema para esta circunstân-
cia de turbulência politica, 
de apelo a consciência an-

O PR só voltará ao país depois de serenado os ânimos ora exaltados das reacções contra o Estado Angolano 
Assassino. Por outro lado, esta situação destapa algo contudo já destapado: culto de personalidade, idolatria, 
despotismo, tirania a caracterizar a cultura política angolana. Tudo gravita a volta da defesa da integridade do PR. 
Tudo, sem excepção alguma!

TEXTO DE FéLIX MIRANDA

JES

O
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golana e de tomada de po-
sições céleres e urgentes, 
porque Angola atravessa 
uma fase extremamente 
perigosa na definição do 
seu futuro, a partir do pre-
sente. Sem mais nenhuma 
dúvida, podemos concluir 
o país está mesmo entre-
gue a bicharada. Logo, os 
passos seguintes são de-
terminantes. São tantos os 
escândalos e suas revela-
ções oficiais, maior parte 
delas com provas em sus-
tentação; foram tantos os 
projectos de Reconstru-
ção e Construção inexis-
tentes ou não executados 
e as areias de dinheiros 
desviados; foram tantas as 
promessas incumpridas 
de vida melhor para os 
mais carenciados; foram 
tantos os filhos angolanos 
desaparecidos ou abatidos 
por excessos de zelo po-
litico, unicamente por te-
rem cometido o crime de 
apontar o dedo acusador 
ao Presidente; foram tantas 
as mentes compradas, de 
elites politicas, jornalistas, 
quadros técnicos de cra-
veira, intelectuais assumi-
dos e provados, no intuito 
de ofuscarem verdades, 
darem suas vidas e despi-
rem-se das suas personali-
dades, para contra ventos 
e marés, a ferro e fogo, su-
borno e tudo mais, garanti-
rem imaculada a imagem 
do M/V José Eduardo dos 
Santos.
Há quem tivera dito, pro-
vavelmente com algum 
exagero, que gasta-se tan-
to dinheiro em tempo de 
paz na compra de material 
electrónico - informático 
para escutas telefónicas e 
vigilância Internet, organi-
zação de grupos secretos 
para eliminação física e o 
silêncio dos maus (bons), 
quanto se gastava duran-
te a guerra na compra de 
material bélico para nos 
matarmos física e violen-
tamente e aquisição de 
tanques e aviões que des-
truíram as infraestruturas. 
Não contestamos, não foge 
muito da realidade.
Finalmente os resultados 
colhidos no presente, são 
os mesmos, a diferença 
não é muito remarcável. Se 
ontem as armas matavam 
em quantidade, mas sem 
saber quem exactamente, 

hoje o arsenal também bé-
lico, mas subtil envolvido, 
mata na mesma proporção, 
com a única diferença das 
vítimas serem seleciona-
das, visadas e abatidas fisi-
camente, ou socialmente. 
Feitas as contas, e é aqui 
onde mora a proporção, 
morremos no mesmo nú-
mero, porque um cidadão 
de qualidade morto, desa-
parecido ou mentalmente 
estarrecido, arrasta consi-
go para o mesmo buraco 
outras dezenas, centenas 
ou milhares de angolanos 
que se resignam, ganham 
o medo e abdicam da luta. 
Neste caso, a vitória do 
MPLA é maior, na medida 
em que num golpe des-
troem directo as cabeças 
‘pensantes’ dos grupos de 
reivindicação patriótica. 
O actual Estado habituou-
-nos assim: a porrada, aos 
raptos, ao roubo, ao subor-
no, ao absolutismo (tudo 
a depender de um só ho-
mem), a não valorização 
da inteligência e esforços 
nacionais, a importação e 
não a produção local. Por 
este andar das coisas, que 
Angola teremos depois de 
JES?
Voltando as manifestações
Esta semana em França, o 
sector de transportes públi-
cos rodoviários, mais pro-
priamente os autocarros, 
numa das regiões ‘Seine-
-et-Marne, quão vital para 
a economia, estava em gre-
ve, afectando deste modo 
milhares de funcionários 
públicos, trabalhadores do 
privado, estudantes, etc. 
ficaram impossibilitados 
de circular. Um prejuízo 
incalculável, tanto para a 
empresa, como para o Es-
tado francês.
Suas reivindicações são 
minimalistas: sobrecarga 
de trabalho e a ausência de 
entendimento com a enti-
dade patronal. Mas, estou 
certo, se fosse em Angola, 
alguns dos mentores da 
greve estaria ou desapare-
cido, morto ou intimidado. 
Como esta gente é civili-
zada e tem como cultura o 
diálogo e a observância da 
legitimidade e legalidade 
dos direitos dos cidadãos, 
para a resolução dos pro-
blemas, tudo mora na pas-
sividade e as coisas vão se 
resolvendo. 
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A ministra da Cultura de Angola, Rosa Cruz e Silva, ao longo da recente visita efectuada ao santuário religioso da 
Muxima, pertecente à Igreja Católica, afirmou que o Executivo irá restaurar a “Santíssima Mamã Muxima” destruída 
a 27 de Outubro do ano em curso por fiéis da igreja Profética Arca do Noé

ROSA CRUz E SILvA vAI 
RESTAURAR MAMÃ MUXIMA

urante a vi-
sita de traba-
lho ao “local 
s a g r a d o ” , 
Rosa Cruz e 
Silva mante-

ve contacto com o mais 
alto responsavél da dio-
cese de Viana, Bispo Joa-
quim Ferreira Lopes, que 
mostrou-se jubiloso com 
a notícia. “Isto demons-
tra o sentido solidário das 
autoridades angolanas”, 
frisou o Bispo de naciona-
lidade portuguesa.
Dom Joaquim Ferreira 
Lopes animou-se mais 
ainda quando Rosa Cruz 
avançou que contactar 
especialistas renomados 
para procederem a res-
tauração, facto que faz o 
Bispo acreditar que antes 
mesmo da próxima “pere-
grinação milagrosa”, isto 
em Setembro de 2014, já 
terão a “Nossa Senhora da 
Muxima” em casa. “Certa-
mente teremos a imagem 
da santa até a peregrina-

ção de 2014”, acresceu o 
sarcedote.
Fiéis, sobretudo mulhe-
res, sentiram-se aliviadas 
ao ouvir que poderão vol-
tar a rezar e a pedir a ben-
ção da “Nossa Senhora 

da Muxima” brevemente. 
“Só com essa notícia é 
que comecei a sentir-me 
bem. Desde que partiram 
a mamã Muxima que não 
tenho rezado direito”, de-
sabafou Catarina Manuel, 

cidadã de 53 anos de ida-
de.
Há quem diga mesmo 
que o “óbito vai termi-
nar”, pois a vandalização 
da santa constituiu para 
muitos crentes uma mor-

te espiritual. “Agora pos-
so começar a visitar nova-
mente a Muxima, porque 
já estava sem forças para 
isso. Finalmente o óbito 
vai terminar”, atestou Isa-
bel Sebastião.

D

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

TEXTO DE ABDUL RODRIGUES
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uem espera en-
contrar na poe-
sia de Áurio 
hermetismo na 
linguagem, arru-
mações formais 
baseados na 

métrica, poderá desapontar-
-se e desde já o aconselhamos 
a desnudar-se já dos conceitos 
tradicionalistas da poesia e se-
guir o poeta no curso do seu 
pensamento. Áurio vem aber-
tamente falar sem sombras e 
adornos na palavra, sem se per-
mitir ao equilíbrio conotação/
denotação, ele acusa os filhos 
que abandonam seus pais “sím-
bolos da sabedoria” no beiral da 
vida dizendo a estes que “uanga 
uabo”. (pg37). Relembra-nos a 
dura realidade da “Mamã Áfri-
ca” que “herdou os conflitos e 
mortes...” e onde os políticos 
“lundularam o poder déca-
das e décadas ditatorialmente 
derramam sangue inocente...” 
(pg44). Não ignora a “Geração 
do Kuduro” que “idolatra a reli-
gião da bitola/ Idolatra o alcóol 
e as drogas/ aleluia às janelas 
abertas...” Neste ponto é gran-
de o aspecto quimérico da vida 
juvenil. Hoje os jovens, com 
comportamentos mostruosos 
trocam o raciocínio e “disfar-
çam o gritante vazio interior...” 
com as vaidades dessa vida 
teatralizada e não há quem ve-
nha em socorro. Assim mesmo 
questiona o poeta (pg12):
“Quem ajuda a juventude de 
hoje?” 
A quimera africana continua 
sendo a devastação causada 
pelo Sida. Áurio de um modo 
lapidar junta palavras que 
nos remetem a esse monstro 
(pg33):
“Música/ Perfume/ Rosas/ Álcool/ 
Beijo/ Tesão// 
Camisinhas/ sexo/ Violação/ Eja-

culação/ Transmissão/ Infecção//
Vício/ Ilusão/ Traição/ Teste/ 
Corte vertical/ Órfão/ Sémen/ sa-
liva/ sangue/ aleitamento/SIDA//
Vermelho da sedução/ vermelho 
da rosa/ vermelho do batom/ ver-
melho do sangue/ vermelhoque 
mancha aos poucos a minha Áfri-
ca/ Sida ou vida!
Ainda em devaneios e ilusões, ca-
muflando o real e a dura realidade 
da morte (transição no entendi-
mento de InI pois morre somente a 
estrutura física, a vida e a consciê-
cia são eternas) Áurio acredita que 
“cada um adia o seu regresso/ em-
purrando um coitado/ a pá e mão 
cheia de barro vermelho/ como 
qual batucas a urna/ não enterrará 
teu bilhete de volta à sepultura/ 
abra a porta do teu mundo/ Deus 
guardou a poção mágica da eterni-
dade!” (pg59)
Abrimos a porta do mundo eterno 
na ligação com a divindade, isto é, 
pela busca da espiritualidade e reti-

dão, afinal somos seres espirituais 
mas o materialismo arrogante in-
vade nossas vidas despindo-as do 
verdadeiro amor, amor fraterno, 
a solidariedade, o humanismo, daí 
que Áurio chama nossa atenção: 
“Ó cidadão do mundo/ que esbanja 
luxúria nos jatos do mussulo/ nos 
carrões e hotéis da ilha de Luanda/ 
enfeitiçados pela beleza da negra// 
Não se esqueças de mim...” (pág54).
No seu jeito de fazer poesia, cer-
tamente não agradará a todos os 
anjos e deuses no tribunal da poe-
sia onde é ferrenha a inquisição e, 
necessariamente terá de continuar 
a galgar e aperfeiçoar o uso ma-
gistral da palavra pois a poesia é 
isto mesmo (desde já InI confessa 
que gosta mais da sua prosa em 
“Lodinho-Menino de Lodo, Boneco 
de Ouro”), Áurio chama-nos a um 
ponto de ordem:
“Cada um segura a sua vela e mar-
chemos/ iluminando o caminho 
daqueles sem visão!”

A “qUIMéRICA” POESIA 
DE áURIO qUICUNGA
vem o áurio “quimericamente” desenhando palavras no hibridismo da vida. 
Extrair angústias das intempéries da vida e partilhar abertamente com seus 
leitores é seu objectivo de tal modo a “diminuir a febre que sente...” Diante da 
frustração, embriagadamente traído pelos anseios e ideias, áurio encontra no 
exercício da palavra o meio de questionar, apelar mesmo diante do facto de 
considerar-se apenas “marionete e cobaia desta experiência secular”

LITERATURA

E os escravos fugiram das plantações
o senhor dos escravos ameaça-os
com os seus canhões
Prelados intimidam, dão sermão
os escravos libertos vão na manifestação

O escravo fugiu estuporado
desabou-lhe a ruína do eldorado
e a excomunhão do prelado
e pelos cães atiçado

Na fazenda do petróleo jaz
uma nação de um patrão incapaz
só se ouvem tiros, pás! pás!
e o chicote do capataz

As milícias matam os inocentes
festejam a morte, inconscientes
cumpriram o dever dos presidentes
e dos bajuladores subservientes

Até fazem intolerância ao Islão
e o cristianismo não?
mas professam a corrupção
a sua verdadeira religião

Nestes deuses não há manifestação
só existe uma palavra: repressão
nos artigos da (sem) constituição
e nela tudo se revolve a tiros de canhão

Tudo calmo, dizem os estrangeiros
nos seus negócios de merceeiros
vindos dos lugares de jornaleiros
aqui formam escolas de bandoleiros

Neste pelourinho não se pode protestar é 
um acto de guerra a quem criticar
e nas leis criadas para escravizar
há sempre um povo pata crucificar

Eis mais uma latente primavera
dos enviados para a estratosfera
ainda sobreviventes na quimera
prisioneiros do final que os espera

OS ESCRAvOS 
FUSTIGADOS 
NAS PLANTAÇõES 
PELOS 
CANHõES DOS 
SEUS PATRõESq

TEXTO DE RAS NGUIMBA NGOLA
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livro que 
estala sobre 
198 páginas 
e comparti-
do em dez 
capítulos nas 
quais o autor 

analise, entre outros as-
pectos, a formação da Mãe 
– Pátria da Rainha, o Ndon-
go, e, entre 1582 e 1663, a 
infância e a adolescência 
de Nzinga, as negociações 
que ela empreende em 
Luanda, a luta pelo poder, a 
sua coroação e o seu recuo 
estratégico e politico para 
Matamba.
Glasgow examine, em se-
guida, a aliança da Kiluanje 
com os Holandeses, a bata-
lha de Massangano e a mor-
te da Dona Ana de Sousa.
Todos esses grandes mo-
mentos têm como panos 
de fundo, o intenso tráfico 
de escravos transatlânti-
co com a sua organização 
infraestrutural no Qua-
drilátero, o protagonismo 
dos Soldados-Escravos, as 
inter-relações entre Angola 
e o Brasil e os itinerários de 
fornecimento de moleques 
na imensa colonia lusa da 
América do sul.
A parte final da obra e cons-
tituída de quatro anexos, 
fontes primárias, essências, 
da apreciação do delicado 
relacionamento politico en-
tre a Colonia de Angola e o 
Reino de Portugal.
Outros relatos primários 
consultados pelo memoria-
lista norte-americano são 
oportunos; vão da Biblio-
teca Nacional, do Instituto 
Histórico e Geográfico e do 
Arquivo Nacional de Rio 
de Janeiro a Biblioteca da 
Universidade do Estado da 
Carolina do Norte, em Cha-
pel Hill.
Recorreu algumas refe-

rências bibliográficas tais 
como “Breve Historia 
da Rainha Jinga Mbandi, 
D.Ana de Sousa” (1945), 
António Brandão de Mello, 
“Jinga, Rainha de Matam-
ba” 1949) de João Mário de 
Azevedo e” Koningin Nzin-
ga van Matamba” (1957), do 
Padre Cuvelier.
Outros anexos são consti-
tuídos de uma cronologia 
biográfico da Ngana e de 
gravuras extraídas da Re-
lation Historique de J.B. 

Labat, representando o seu 
conversão ao cristianismo, 
a audiência com o Gover-
nador da Colonia de Ango-
la, tornada celebre graça a 
anedota da cadeira humana 
e o seu enterro. 
Pode-se realçar vários fac-
tos da vida da Dizonda na 
substancia do desenvolvi-
mento da obra tais como 
a sua origem e educação 
marcial jaga, a sua vivencia 
em quilombo, a sua penosa 
e ininterrupta trajetória di-

plomática com os ocupado-
res ibéricos.

odisseiA

Facto sintomático do se-
vero apertamento político 
da Mwene, ela entregou, 
em 1657, 130 escravos em 
troca da libertação da sua 
irmã Barbara de Araújo. O 
Governador da Colonia de 
Angola tinha pedido 200. 
Vorazes, os traficantes por-
tugueses instalaram os fe-

rozes Gagas ou Gindes no 
Brasil.
E, muitos deles, eram ins-
talados em Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro, mas, 
igualmente, na área de Mi-
nas Gerais, singularmente 
durante o fim do seculo 
XVI e início do seculo XVII.
Isso explica a persistência 
da personalidade de Xinga 
no nordeste do Brasil, pre-
cisamente em Alagoas e 
Pernambuco.
E, ai, na região hinterland 
desta Capitania, que se 
enraizou a mais expressi-
va das rebeliões africanas 
na América do sul, o Qui-
lombo dos Palmares 1630 
– 1697, que no seu apogeu, 
abrigou mais de 20 000 re-
beldes.
Roy Glasgow retoma Ca-
mara Cascudo quando afir-
ma que “os escravos ango-
lanos trouxeram consigo a 
odisseia guerreira da rainha 
negra de Matamba”.
Ele evoca a fama da Ngu-
vulu nas expressões folcló-
ricas do Estado da Ceara, 
principalmente, nos congos 
ou congadas, onde e fixada 
o orgulhoso ditado:
Sou irmão da Rainha Ginga!
A reedição da obra “Nzin-
ga. Resistência africana a 
investida do colonialismo 
português em Angola (1582 
– 1663) ”, e um sinal do re-
nascimento da africanidade 
no Brasil. 
Nesta dinâmica, supor-
te histórico de qualidade 
como esta, saído das mãos 
de um investigador, visi-
velmente, de esquerda, e 
implacável cientifico que 
identificou bem relatos 
contraditórios sobre a “Ti-
gre” e exclui vários mitos, 
fantasias e boatos, merece 
uma republicação em An-
gola.

O

A RAINHA NzINGA FOI UM 
ANATEMA PARA OS PORTUGUESES

HISTÓRIA DE ANGOLA

É a grande afirmação do memorialista norte-americano Roy Artur Glasgow, contida na sua obra, que acaba de ser 
republicada, na sua versão portuguesa, em São Paulo (Brasil) na Editora Perspectiva. O livro original intitula-se 
Nzinga. African Resistance at the Onset of   Portuguese Colonialism   in Angola, 1582 – 1663

TEXTO DE SIMÃO SOUINDOULA
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MINISTROS BAjULADORES 
E INCOMPETENTES

P
erante a acumulação de tanta mediocridade, de tanta inépcia e cinis-
mo, estamos em crer que a nossa única safa é o desmoronamento 
definitivo desta praça circense vir de dentro do partido maioritário, 
“ÉME”, e, exclusivamente, da sua ala moderada, o que parece ser utó-
pico, porque essa grandiosa ala em número, sendo a mais silenciosa, é 

realmente a mais fraquinha, entalada entre os tonitruantes “Falcões” sobreviven-
tes do “partido único”, senhores de uma ideologia bastarda consagrada à defesa 
do espólio roubado ao Tesouro público, e os puristas moralizadores, inconso-
láveis saudosistas de uma espécie de marxismo sem “leninismo”, herdeiros de 
Nito Alves, metamorfoseados em militantes entusiastas de uma novel e preten-
sa tendência democrática. O país está mesmo malé, malé! 

vELOCIDADE DE CRUzEIRO 
DO jES/MPLA

A
h ah ah! (enquanto não vierem lá de fora os suicidas bombásti-
cos) Continuamos, enfim, os psicopatas que governam Angola 
continuam a pautar pelo atípico e nesta passada gloriosa para 
um progresso astronómico, o desempenho histórico deste Exe-
cutivo está paulatinamente a atingir a sua velocidade de cruzei-

ro. Em primeiro plano, como organizador, cenarista e produtor desse filme 
de longo cenário, que teria movimentado durante um punhado de anos mais 
de 46 milhões de dólares, após o facto de uma decisão do Tribunal Constitu-
cional ter transformado o Parlamento de Angola em peça decorativa, de facto 
uma espécie de Mausoléu da Democracia Moderna, como consequência de 
um inverosímil mas verdadeiro Acórdão que castrou, positivamente castrou 
os deputados, ao lhes impedir de controlar o presidente da República, enfim 
depois de ter sido revelado que a polícia secreta do MPLA, o SINSE, tinha tor-
turado, assassinado e por fim deitado como comida aos jacarés bangões e não 
bangões do rio Dande, dois activistas que tinham cometido nenhum dolo ao 
Estado no odiento crime de estar a organizar uma marcha de protesto contra 
as péssimas condições que lhes eram impostas na sua condição de desmobi-
lizados da Unidade de Guarda da Presidência da República, depois de tudo 
isto, tudo o que se seguirá, tudo, absolutamente tudo, por mais monstruoso e 
absurdo que seja, tem de ser considerado normal. O regime atingiu enfim a 
sua velocidade de cruzeiro! Dali só pode sair “M****”!

DO ABSURDO AO INíCIO 
DO DESMORONAMENTO

O 
presidente da República, segundo parece, está mui-
to mal de saúde e a legiferar ao mesmo tempo, os 
ministros  sentem-se confortados com a sua ausên-
cia e só pedem para que ele fique pelas Espanhas o 
tempo que lhe apetecer ficar, ou o  que for preciso 

para que a sua saúde melhore. Quanto ao seu desempenho, o deles 
próprios, na sua qualidade de dirigentes irresponsáveis, é simples, 
quando um deles se apresentar em público a explicar o que não 
está a fazer e o que pensa do que poderá ser feito nas Calendas 
gregas, não vale a pena protestar, criticar ou coisa assim, basta 
dizer, «Olha chegou mais um mentecapto, vamos lá ouvir o que 
ele desta vez vai dizer!»… Instalas-te no sofá, pões-te à-vontade e 
saboreias a opulenta verborreia patriótica de um magnífico exem-
plar de eunuco político. Bom proveito!»
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CLUBES já APRUMAM GIRABOLA
FUTEBOL 

s direcções 
dos dezas-
seis clubes 
a n g o l a n o s 
envolvidos 
no Cam-
p e o n a t o 

Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola) já pre-
param a temporada fute-
bolística 2014, sobretudo 
os chamados candidatos 
ao título, sem perder de 
vista os representantes de 
Angola nas competições 
africanas, sob a égide da 
Confederação Africana.      
Os grémios de maior refe-
rência assumem o coman-
do no mercado das trans-
ferências, enquanto os da 
segunda linha procuram 
reorganizar-se para uma 
participação auspiciosa 
na maior prova futebo-
lística nacional e evitar 
a queda; são os casos do 
Benfica de Luanda e Atlé-
tico Sport Aviação (ASA), 
ambas formações só con-
seguiram permanecer no 
Girabola nas últimas jor-
nadas, face à “ingenuida-
de” do Porcelana Futebol 
Clube de N’Dalatando.
No âmbito da restrutura-
ção do clube, a direcção 
do Sport Luanda e Benfica 

resolveu trazer de volta 
o treinador Zeca Ama-
ral que na época passada 
representou a equipa do 
Futebol Clube Bravos do 
Maquis do Moxico, tercei-
ro classificado do Girabo-
la-2013, terminou o torneio 
à frente do Petro de Luan-
da e Interclube.
Enquanto o grémio benfi-

quista da capital optou em 
recontratar o treinador 
Zeca Amaral, bicampeão 
pelo Recreativo da Caála 
do Kwanza-Sul, a direcção 
do Atlético Sport Aviação 
terá no comando técni-
co Ernesto Castanheiras, 
antes vinculado à Acadé-
mica Petróleos Kwanda 
do Soyo. O novo mister 

aviador pretende inovar o 
plantel com a inclusão de 
catorze atletas, tendo dis-
pensado Anastácio, Toni 
Osório e Amba Asha.  
Na linha da frente, a equipa 
do Kabuscorp Sport Clube 
do Palanca pretende reva-
lidar o título conseguido na 
época passada e represen-
tar positivamente Angola 

nas competições da CAF. 
Para tal, reforçou o plan-
tel com as contratações 
de Zwela e Trésor Mputu 
Mabi. Atlético Petróleos 
de Luanda e 1ºde Agosto 
também recorreram ao 
mercado das transferên-
cias a fim de fortalecer o 
grupo, visando a época fu-
tebolística 2014.

O

Se antes a batota no “despor-
to-rei” nacional era conside-
rada fenómeno normalíssi-
mo, face à condição humana 
do árbitro (errar é próprio 
do homem, em latim “er-
rare humanum est”), desta 
vez a Federação Angolana 
de Futebol, por intermédio 
do Conselho Central de Ar-
bitragem, vai penalizar os 
“juízes” com conduta pér-
fida durante os jogos para 
dignificar a modalidade e 
respeitar o trabalho efectua-
dos pelos clubes.
O Conselho Central de Ar-
bitragem, órgão dirigido 
pelo antigo árbitro Muluta 

Prata, tomou tal decisão pela 
forma vergonhosa como 
os homens do apito se têm 
pautado durante os jogos no 
Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gira-
bola), bem como na Taça de 
Angola “11 de Novembro”, 
duas principais competições 
futebolísticas nacionais, sob 
a égide da Federação Ango-
lana de Futebol (FAF), orga-
nismos reitor
As actuações dos árbitros 
nas partidas entre o Santos 
Futebol Clube de Angola 
e Kabuscorp do Palanca, 
referente a penúltima jor-
nada (14ª) do Girabola-2013, 

assim como Interclube de 
Angola – Atlético Petróleos 
de Luanda para semi-final 
da Taça de Angola “11 de 
Novembro”, edição 2013, 
mancharam em demasia a 
arbitragem angolana, pro-
vocando a reacção imediata 
dos dirigentes da FAF cujo 
presidente é Pedro Neto.
Face à reacção do Conse-
lho Central de Arbitragem, 
o árbitro Pedro do Santos 
e assistente Júlio Lemos 
serão suspensos pelo erro 
cometido na partida entre 
o Interclube de Angola e 
Atlético Petróleos de Luan-
da.

FAF CONTRA áRBITROS BATOTEIROS
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domínio do 
Basquete-
bol Sénior 
M a s c u l i -
no assenta 
num grupo 
de qua-

tro clubes (1ºde Agosto, 
Recreativo do Libolo do 
Kwanza-Sul, Atlético Pe-
tróleos de Luanda e Inter-
clube de Angola – Século/
XXI), o chamado “G-4”, 
cuja concorrência toma 
de assalto os principais pa-
vilhões para o gáudio dos 
adeptos da bola ao cesto.
Apesar do equilíbrio rei-
nante na prova maior da 
bola ao cesto nacional, 
principalmente na fase 
final (play-offs), a equipa 
das Forças Armadas An-
golanas “1ºde Agosto”, às 
ordens do treinador Paulo 

Macedo, antiga estrela do 
basquetebol angolano, tem 
velado a melhor. O título 
conquistado na temporada 
basquetebolística transacta 
ilustra o domínio do con-
junto do “Rio Seco”, sobre 
os demais grémios inte-
grantes do famoso “G-4.
O 1º de Agosto venceu a 
35ª edição do Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino. A força 
do campeão em título vin-
cou também ao nível conti-
nental pelo facto de vencer 
a última edição da Liga dos 
Clubes Campeões de África 
diante do Sfaxien da Tunísia. 
A turma angolana resgatava 
assim a mística perdida.                            
A equipa angolana pode 
agigantar-se nas compe-
tições africanas, mas en-
contra a verdadeira con-

corrência no Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino, onde 
tem de suar para conquis-
tar o título. A priori, qual-
quer agremiação do “G-4” 
está em condições de ven-
cer a prova maior da bola 
ao cesto na Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba (An-
gola) porque todas são do-
tadas de qualidade técnico-
-táctica acima da média.
Nesta temporada basquete-
bolística as emoções esta-
rão ao rubro, o Recreativo 
do Libolo do Kwanza-Sul 
conseguiu o passe do ex-
tremo Carlos Morais que 
vai beneficiar de um salário 
mensal equivalente a 23 mil 
dólares americanos. Assim, 
o time de Calulo jogará com 
a dupla “demolidora”, Carli-
nho e Olímpio Cipriano.   

O
DISPUTA DOMINA BAI-BASKT   

A equipa do Juventude 
de Viana foi imponente 
na tentativa de estorvar 
o domínio hoquístico da 
Académica de Luanda, no 
Campeonato Nacional de 
Hóquei em Patins, reali-
zado na cidade portuária 
do Lobito, província de 
Benguela, cuja organi-
zação esteve a cargo da 
Federação Angolana de 
Patinagem (FAPA), orga-
nismo tutelado por Carlos 
Aberto Jaime “Calabeto”, 
presidente do citado “cor-
po” desportivo angolano.
O conjunto da Académi-
ca de Luanda conseguiu 
redimir-se das duas der-
rotas consentidas nas 
primeiras partidas dos 
play-offs, a melhor de 
cinco, para se apurar o 
campeão nacional da edi-
ção 2013. Quando tudo 
apontava a favor dos 
vianenses, bem coman-
dados tecnicamente por 
Fernando Fallé, o con-
trário veio a acontecer, 

o grémio dos estudantes 
da Maianga, na altura 
campeão em título, obti-
veram dupla vitória.            
Estava tudo igualado, duas 
vitórias para cada equi-
pa. O empate moralizou 
a Académica de Luanda 
que no quinto e último 
jogo tratou de esmagar o 
Juventude de Viana, con-
quistando o terceiro título 
consecutivo. 
No apuramento do ter-
ceiro classificado do 
Campeonato Nacional de 
Hóquei em Patins, o 1ºde 
Agosto derrotou o arqui-
-rival, Atlético Petróleos 
de Luanda, por 2 – 1, nos 
play-offs, a melhor de 
três jogos. A equipa das 
Forças Armadas Angola-
nas (FAA) obteve a pri-
meira vitória, mas deixou 
empatar ao ser derrotado 
no segundo desafio. A 
força militarista verifi-
cou-se apenas no tercei-
ro e último prélio, tendo 
vencido (2 – 1). 

ACADéMICA MANDA NO HóqUEI

BASQUETEBOL 
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gas. Vergonhosa “bufaria”. E nisso os 
bons acobardam-se com o silêncio.
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ARCEBISPO DE SAURIMO 
PEDE RESPEITO PELO POvOanga, meu irmão,

No tempo colonial
Os jacarés ajudavam o povo
A pagar imposto ao opressor,

Hoje, meu irmão,
No tempo de Dos Santos,

Os jacarés ajudam o opressor
A devorar os nossos mortos,
Os mártires da liberdade.

Os jacarés que devoraram
Cassule e Kamulingue
E o jacaré da presidência,
que te ceifou a vida, 
são do mesmo rio.

Nas nossas casas,
Choramos os nossos mortos
Enquanto os jacarés espreitam,
Insaciáveis por mais vítimas.
Nas ruas, o MPLA manifesta-se
Vitorioso.
E chamam os Kassavs
Para festejar sobre os kombas
Dos mártires da liberdade

Esse Dos Santos
cria jacarés
para devorarem
os mártires da liberdade.

Ganga, Cassule e Kamulingue,
Meus irmãos, 
A liberdade está próxima.
Descansem em paz.

Rafael Marques de Morais

OS NOSSOS MORTOS

G t a m b é m 
porta-voz da 
conferência 
dos bispos de 
Angola e São 
Tomé lamen-
ta que a “dita 

reconciliação não passe de 
uma farsa” e apela “ao res-
peito pelo Povo”.
Dom José Manuel Imbam-
ba, que falava a centenas de 
jovens delegados vindos de 
toda a província da Lunda 
Sul, durante a celebração 
da festa nacional da Juven-

tude Católica, entende que 
os políticos “estão a ins-
trumentalizar as pessoas 
secundando os interesses 

sublimes da nação aos ca-
prichos partidários e de 
poder.”
“O momento é de alguma 
inquietação e tudo pode 
acontecer se os discursos 
políticos não mudarem de 
tonalidade para uma pos-
tura de solidariedade e uni-
dade,  e os jovens católicos 
são chamados a lutar por 
um ambiente de paz e de 
uma verdadeira democra-
cia e respeito mutuo”, diz 
Dom José Manuel Imbam-
ba.

O

REGIME ODEIA POvO E 
NÃO RESPEITA OS MORTOS

forma como 
a população 
expulsou de 
dentro do 
cemitério da 
Santa Ana 

os repórteres da TPA no 
27.11.13  na cerimónia fúne-
bre do jovem Hilbert Ganga 
assassinado por seguranças 
pessoais de JES, e’ um indi-
cativo de como a TPA se 
tornou inimiga dos angola-
nos... Ninguém ousou tocar 
nos repórteres, por sorte, e 
até abriram alas e gritavam: 
TPA rua! TPA rua!... Se de 
facto são obrigados a desin-
formar por pressão do Ian-
jica, que traz as tais ordens 
superiores, demitam-se e 
deixem-no sozinho, ou rea-
jam para poderem exercer 
a vossa missão de infor-
mar e deixem de desinfor-
mar, porque qualquer dia 
nem pelas ruas passarão 
à-vontade porque o povo 

está farto do vosso apoio 
à ditadura! É uma consta-
tação que certamente será 
mal interpretada por mui-
tos, mas não estamos lon-
ge de chegar a este ponto. 
Sinto-me preocupado com 
o rumo que o MPLA/JES 
está a dar ao país. Noto cla-
ramente que o MPLA/JES 
esta desorientado, a ponto 
de mandar lançar granadas 

de gaz químico contra uma 
marcha fúnebre e pacifica, 
previamente comunicada 
as autoridades! O MPLA/
JES e as suas organizações 
de massas, até as organiza-
ções fingidas de não-gover-
namentais escondidas no 
MPLA/JES, fecham ruas, 
quando querem, realizam 
actividades onde querem, 
podendo criar constrangi-
mentos ao trânsito a seu 
belo prazer, mas quando fo-
rem pessoas ligadas a opo-
sição ou a sociedade civil 
critica ao regime, que até 
fá-lo sem muitos constran-
gimentos, aí já há PIR para 
reprimir e porta-voz da po-
lícia para mentir e também 
TPA para branquear menti-
ras, só faltou o ministro do 
Interior e o Bureau Político 
do MPLA para completar o 
teatro. Que papelão!!!» (do 
nosso amigo Vitor Hugo 
Plíneo Ngongo)

A

POVO ODEIA TPA QUE MENTE


