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CRISE NO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CONTINUA PRESO O PUTO 
QUE TIRA SONO AO REGIME

PRESIDENTE ACUSADO  
DE RACISMO 
E DITADURA 

O regime deteve, e assim continua, no dia 12 de Setembro um perigoso agente da luta contra a segurança 
do Estado. Sem acusação formal, sobretudo por se tratar de alguém altamente preparado em técnicas 
terroristas, o detido estará – dizem os advogados de defesa – a ser torturado. Trata-se de Manuel Nito 
Alves, um jovem de 17 anos de idade, activista do Movimento Revolucionário.

COBARDIA JUDICIAL DE UM REGIME VIOLADOR DOS DIREITOS HUMANOS

“Queirozm a t ozoide”
 defend e Ma chete

O ministro dos 
Negócios Es-
trangeiros de Por-
tugal, Rui Machete, 
ao pedir desculpa 
às autoridades do 
regime angolano pelas, supostas, 
investigações judiciais que têm 
sido levadas a cabo no seu país  
contra figuras próximas do presi-
dente Eduardo dos Santos, limitou-
se a dar cumprimento visível à in-
stitucionalização da subserviência 
lusa. Em sua defesa, perante algu-
mas críticas, saiu como é habitual o 
simiesco “queirozmatozoide”.

C o r r u p ç ã o ?  A  c u l p a 
é  d o s  b r a n c o s !

Edifícios da AAA viram 
tribunais provinciais

Fome enche a barriga 
de milhões

Pouco importa. 
Afinal  são pretos!

A corrupção 
em Angola 
é “preocu-
pante”, mas 
o problema 
vive-se em 
todo o mundo, afirmou o Pro-
curador-Geral da República 
que responsabilizou, como so-
bre outras matérias (caso da 
falta de saneamento básico), 
os países colonialistas por 
tais práticas em África.

Os 22 edifícios 
da seguradora 
“AAA” 
(Angola, Agora 
e Amanhã), em-
presa privada 
de capitais públicos, vão ser 
transformados em tribunais 
provinciais, sem prestar contas 
e os seus responsáveis passam 
ao lado de qualquer respon-
sabilização pela falência da 
empresa, até mesmo criminal, 
fazendo tábua rasa aos direitos 
dos seus trabalhadores

O naufrá-
gio, mais 
um dos-
m u i t o s 
q u e 
f a z e m 
parte da história diária 
de África e da Europa, em 
Lampedusa, provocou mais de 
200 mortos confirmados. Os 
europeus lamentam e os 
africanos morrem. 
Tudo normal, portanto.

O ambiente nos corredores do Tribunal Constitucional é de tensão, face a nomeação de um cidadão 
achado de aportar de Portugal, sem as qualificações técnico- jurídico exigíveis, pois apenas tem a 12.ª 
classe, para prover o cargo a que foi nomeado, em detrimento de angolanos licenciados, mestrados e 
doutorandos em Direito, muitos a trabalhar no Constitucional desde a sua criação.

Como se morre em AngolaNaufrágioFalência e desemprego milionárioDescoberta a base do problemaGaffe diplomática

A situação 
de fome no 
mundo pre-
ocupa, pelo 
menos em 
tese, muito boa gente. 
Representantes de 175 países 
chegaram à conclusão endémi-
ca de que existem pelo menos 
842 milhões de pessoas 
afectadas pela desnutrição, 
sendo os casos de Angola e 
Guiné-Bissau preocupantes.

NITO ALVES
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segurado-
ra AAA, 
que surgiu 
como um 
monstro no 
ramo dos 
seguros e 

resseguros, foi à falência 
devido não só à má gestão 
atribuída ao seu presidente 
do Conselho de Adminis-
tração, o economista São 
Vicente, culminado com 
o desemprego de mais de 
um milhar de trabalha-
dores, como também por 
outros motivos “Emepeliá-
rios” recorrentes.
Ao que parece, o busílis 
da questão foi uma zanga 
entre comadres, quando o 
principal cliente-investi-
dor, SONANGOL, através 
do seu presidente, decidiu 
bater com a porta, dei-
xando o economista São 
Vicente com as calças nas 
mãos, assistindo, “pávido e 
insereno”, ao esvair da sua 
imperial utopia. 
E, como é de utopia que 
estamos a falar, socorri-
-me de um especialista na 
matéria, o meu compa-
nheiro e amigo do peito, 
António Setas, para subsí-
dios sobre a psique deste 
economista, cujo “des-
mérito” foi arrastar para a 
lama milhares de famílias 
e uma empresa, sem que 
lhe sejam assacadas res-
ponsabilidades, pela única 
razão e mérito de andar 
mancomunado com o re-
gime, sendo um dos bene-
ficiários do lema “jobs for 
the boys”. 
Mas vamos ao que inte-
ressa, na forma megaló-
mana do pensamento do 
economista São Vicente.  
Recordemo-nos do mag-
nífico monumento edito-
rial publicado pela Fun-
dação Agostinho Neto, 
intitulado “Agostinho 

Neto e a liderança da luta 
pela independência de 
Angola 1945-1975”, que se 
apresenta a público sob 
forma de uma colectânea 
em cinco volumes, alguns 
dos quais com mais de 
900 páginas preenchi-
das com documentos da 
PIDE/DGS e que mere-
ceu da parte desse escri-
tor, pensador, colunista e 
homem de negócios, São 
Vicente, um prefácio que 
ele próprio classificou de 
«versão parcial, resumi-
da e compacta para servir 
de introdução à presente 
colectânea (…)». Ao que 
ele acresce, «A versão 
completa, com fotografias, 
será publicada brevemen-
te em livro com o mesmo 
título, “Agostinho Neto 
e a liderança da luta pela 
independência de Angola 
1945-1975».
O “monumento” em si, 
tem no total mais de 4 mil 
páginas, das quais 465 são 
consagradas a essa dita 
introdução, que, de facto, 
é muito mais do que isso. 
A ela, sem qualquer for-
ma de transição, segue-se 
a exposição pura e sim-
ples, sem comentários 
nem adendas, de todos 
os documentos oriundos 
da PIDE/DGS e encontra-
dos até hoje na Torre do 
Tombo em Lisboa, Portu-
gal, relacionados com as 
actividades de naciona-
lista atribuídas a António 
Agostinho Neto.
Eis uma primeira surpre-
sa, uma introdução com 
mais de 400 páginas!
Outra enorme surpresa, 
no entanto, apresenta-
-se antes, na introdução 
à obra, feita pelo próprio 
punho da senhora Eugé-
nia Neto, “presidenta” da 
Fundação Agostinho Neto 
e ex-esposa do presidente 

Agostinho Neto.
No último parágrafo da 
segunda página da referi-
da apresentação, a Senho-
ra Eugénia Neto escreve 
uma frase que, tomada por 
ter sido voluntária, deno-
ta grande coragem da sua 
parte, na medida em que 
se inscreve em contramão 
a todas as teorias dos his-
toriadores oficiais do Mo-
vimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA).
Atentemos à sua revela-
ção: “Parte para Luanda 
(Agostinho Neto) em 1959 
e aí chega em finais do 
mês de Dezembro comigo 
e com o filhinho de dias. 
Abre consultório médico 
e inicia também o trabalho 
político de aglomerar to-
dos os grupos nacionalis-
tas num só movimento, a 
que se deu posteriormen-
te o nome de Movimen-
to Popular de Libertação 
de Angola. Foi eleito seu 
presidente, lugar que não 
chegou a ocupar por ter 
sido preso a 8 de Junho de 
1960 pelo próprio director 
da PIDE”. 
Isto quando foge a boca 
pra verdade é um proble-
ma levado da breca…
Ao escrever o que aqui 
transcrevi, Eugénia Neto 
confirma simplificadamen-
te e em linha recta, que a 
propagada data de funda-
ção do MPLA, tida como 
sendo o 10 de Dezembro 
de 1956, não passa de uma 
efeméride simbólica que 
nada tem a ver com factos, 
do mesmo modo que o dia 
25 de Dezembro celebra 
simbolicamente a nascen-
ça de Jesus Cristo.
Seja dito aqui e agora que 
São Vicente, mais adiante 
no seu texto de “introdu-
ção” (!?), abunda igual-
mente numa argumen-
tação que desmistifica a 

data tradicional de funda-
ção do MPLA. A História 
de Angola agradece.
No que toca ao extenso 
texto que serve de intro-
dução a esta magnífica 
colectânea – a mania das 
grandezas deste passa-
geiro regime -, à parte o 
facto de a sua exagerada 
extensão denotar alguma 
ambição de levar para o 
cunho pessoal a autoria de 
um trabalho de História e 
não um prefácio, ou seja, 
aquilo que ele próprio 
classificou de «versão par-
cial, resumida e compacta 
para servir de introdução 
à presente colectânea (…)» 
apresenta-se, ademais, 
com a ameaça de vir a ser 
a breve trecho completa-
do e seguramente aumen-
tado, o que nos levará a 
um “prefácio” de 500 ou 
600 páginas, quiçá 700 
ou mesmo mil, se se lhe 
juntarem as anunciadas 
fotografias, aberração que 
escapa a todas as normas 
e entra de rompante no 
clube de tudo aquilo que é 
atípico e quase sempre es-
trambólico em Angola! 
Estamos em crer que São 
Vicente avançou nesta 
empreitada, talvez, preso 
pela falta de tempo. Não 
teria tido tempo de rever 
o seu manuscrito numa 
leitura mais atenta, o que 
lhe teria dado a descobrir 
um certo número de apro-
ximações, gralhas e mes-
mo erros que poderiam 
ter sido evitados facilmen-
te. Por outra, o seu texto 
logo de entrada afasta-se e 
muito de uma obra de his-
toriador, para enveredar 
alegremente pela prosa 
panegírica e descritiva.
Portanto, aqui chegados, 
forçados somos a cons-
tatar que o tipo de abor-
dagem optada por São 

Vicente para apresentar 
uma resenha de docu-
mentos relacionados com 
a actividade de agitador 
social e de líder atribuí-
da a António Agostinho 
Neto, enquanto estudante 
agregado ao MUD (orga-
nização ligada ao Partido 
Comunista de Portugal), 
nacionalista, em seguida 
guerrilheiro, militante e, 
finalmente, presidente de 
um movimento de liber-
tação, por um lado dificil-
mente pode ser cataloga-
do de prefácio, dada a sua 
exageradíssima extensão 
de mais de 400 páginas, 
por outro, também não 
será nada cómodo inseri-
-lo na categoria de texto 
histórico e para isso bas-
ta ler a primeira página 
na qual podemos ler ex-
pressões e frases como, 
“Agostinho Neto é a maior 
e mais importante figura 
da história angolana da 
2ª metade do século XX”, 
“A independência era um 
objectivo épico (…)”, “E 
tornou-se o gigante ango-
lano da história africana”, 
que distanciam São Vicen-
te do patamar de equidade 
e rigor mínimos exigidos a 
um historiador.
Vai de si que o seu posi-
cionamento se compreen-
de, dada a sua origem e 
militância política, mas 
quem sofre é a credibili-
dade do texto das mais de 
400 páginas restantes que 
se seguirão a esta entrada 
em matéria, claramen-
te compreensível, mas, a 
meu ver, partidária. 
Definitivamente o homem 
gosta de projectos mega-
lómanos, principalmente, 
quando o dinheiro é dos 
outros.
E depois se esfumam com 
um simples estalar de de-
dos. 

A

QUEM COMETE E É FILHO 
DO REGIME NÃO É CONDENADO 

JUSTIÇA DISCRIMINATÓRIA  PROTEGE OS RICOS 
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situação de fome no 
mundo preocupa, pelo 
menos em tese, muito 
boa gente. Represen-
tantes de 175 países 
chegaram à conclu-
são endémica de que 

existem pelo menos 842 milhões de 
pessoas afectadas pela desnutrição, 
sendo os casos de Angola e Guiné-
-Bissau preocupantes.
Existem, todavia, alguns bons exem-
plos entre os países que se entendem 
em português. As políticas e estra-
tégias de combate à fome em São 
Tomé e Príncipe e Cabo Verde são 
casos de sucesso, segundo os espe-
cialistas, a levar em conta, pesem as 
dificuldades que enfrentam, nomea-
damente a falta de água no caso cabo-
-verdiano.
O embaixador de Cabo Verde na 
Agência das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO), 
Manuel Amante da Rosa, afirma pe-
remptoriamente que falar de fome 
em Cabo Verde é um “exagero”. 
Explica que “existe fome, mas não 
aquela situação dramática que, tan-
tas e tantas vezes, se encontra nou-
tros países”.
O diplomata cabo-verdiano expli-
ca que, por exemplo, o Governo do 
seu país tem dedicado esforços para 
garantir o desenvolvimento rural, 
mostrando-se optimista quanto às 
boas colheitas que, ano após ano, o 
país vai conseguindo.
Recentemente mais de 40 minis-
tros da Agricultura reuniram-se, na 
sede da FAO, no âmbito do Comité 
Mundial de Segurança Alimentar, 
para analisar este drama. Parecendo 
pouco preocupados com a questão, 
a Guiné-Bissau esteve ausente e An-
gola e Moçambique marcaram pre-
sença embora sem figuras de alto 
nível.
De acordo com o relatório sobre a 
fome no mundo publicado na última 
semana pela FAO, Angola caminha 
para o cumprimento das metas de 
Desenvolvimento do Milénio no que 
concerne à redução da fome para 
metade até 2015. Todavia, entre 2011 
e 2013, quase cinco milhões de ango-
lanos passaram ou passam fome, ou 
seja, quase 25% da população. Tal-
vez por isso o Governo continue a 

investir no supérfluo e a esquecer o 
essencial. A situação no nosso país é 
particularmente drástica nas provín-
cias do sul, onde a população sente 
os efeitos da seca que começou em 
2011, embora tenha sido compen-
sada com a realização este ano do 
Campeonato do Mundo de Hóquei 
em Patins.
Um dos representantes de Angola 
na FAO, Manuel Nascimento, não 
quis falar para a situação, mas sem-
pre  atribuiu a situação de calami-
dade aos efeitos naturais. Se tivesse 
auscultado os seus superiores po-
deria, certamente, atribuir também 
responsabilidade mais imediatas à 
Oposição política interna e, mais 
distante, às políticas colonialistas de 
Portugal.
Na província do Cunene, uma das 
zonas mais atingidas pela seca, o 
governador provincial, António Di-
dalelwa, afirma que se está a atra-
vessar a estiagem mais dura dos 
últimos 25 anos na região, acrescen-
tando que a seca está a afectar igual-
mente mais de 2 milhões de cabeças 
de gado e que morrem em média 30 
por dia.
Segundo António Didalelwa, a si-
tuação tem sido minimizada graças 

às doações do Governo, de orga-
nizações não-governamentais e de 
pessoas singulares. “Graças a isto, 
até aqui ainda não morreu ninguém, 
mas os bois estão a morrer”, afir-
mou. Apesar de insuficiente, An-
tónio Didalelewa agradece o apoio 
que têm recebido porque caso con-
trário a gravidade da situação já te-
ria feito vítimas mortais na provín-
cia do Cunene.
Face a esta situação, o Governador 
conta que as populações têm aban-
donado as zonas de residência para 
tentar escapar à dura estiagem: “É 
uma situação que nos preocupa bas-
tante, porque as famílias, nomeada-
mente as que criam gado, deixaram 
as suas casas”.
A situação está a tornar-se de tal 
modo alarmante que, por exemplo, a 
UNICEF já lançou  um apelo de aju-
da ao combate dos efeitos da seca 
em Angola. Segundo o vice-direc-
tor da Cáritas, em Luanda, Eusébio 
Amarante, pelo menos dois milhões 
de pessoas estão a passar fome nas 
províncias sul.
“Eu acho que se o Governo se em-
penhar pode fazer muito mais” rei-
tera Eusébio Amarante, adiantando 
que as organizações humanitárias 
em Angola definiram como neces-
sidades de primeira-mão “a fuba, o 
arroz, o óleo, o sabão e a água”. Estes 
são os bens essenciais “para ajudar 
as pessoas que estão a passar fome 
nas zonas rurais”, explica o respon-
sável da Cáritas, num retrato que 
deveria envergonhar o regime.
Moçambique, por outro lado, encon-
tra-se numa situação de estagnação 
na luta contra a fome. Se o quadro 
persistir não deve atingir a meta 
de reduzir a fome para metade até 
2015. Segundo a FAO, actualmente 9 
milhões de moçambicanos passam 
fome e isso representa quase 37% da 
população. Situação que piorou des-
de o início da recolha dos dados, em 
1990.
Quanto à Guiné-Bissau, a situação 
de fome no sul do país relatada pela 
FAO não pode ser verificada, uma 
vez que o país não enviou repre-
sentantes para a reunião do Comité 
Mundial de Segurança Alimentar, 
em Roma que aconteceu no início 
deste mês.

A

FOME DE MILHÕES DE AUTÓCTONES 
ENCHE A BARRIGA DE UNS POUCOS 
COM MILHÕES DE DÓLARES

EM ANGOLA
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regime dete-
ve, e assim 
c o n t i n u a , 
no dia 12 de 
S e t e m b r o 
um perigoso 
agente da 

luta contra a segurança 
do Estado. Sem acusação 
formal, sobretudo por se 
tratar de alguém altamen-
te preparado em técnicas 
terroristas, o detido estará 
– dizem os advogados de 
defesa – a ser torturado. 
Trata-se de Manuel Nito 
Alves, um jovem, melhor, 
um puto de 17 anos de ida-
de, activista do Movimen-
to Revolucionário.
Tudo leva a crer que a de-
tenção do jovem se insere 
no propalado diálogo que 
o regime diz querer man-
ter com a juventude. Isto 
porque, como se percebe, 
o diálogo só é possível 
quando os interlocutores 
estão sempre de acordo 
com as teses oficiais. Os 
que discordarem e te-
nham ideias próprias, são 
enclausurados nas fedo-
rentas e discriminatórias 
masmorras do “revolucio-
nário” regime no poder.
Neste caso concreto, 
admite-se que o nome 
do jovem tenha acciona-
do todos os fantasmas 
que ainda pululam numa 
maioria de altas figuras do 
regime, pondo em estado 
de alerta muitos dos que, 
impávida e serenamente, 
procuram ocultar o seu 
papel no 27 de Maio de 
1977, o tal golpe em que 
morreram muitos milha-
res de angolanos, entre 
os quais o outro Bernardo 
“Nito” Alves Baptista.
E se os acontecimentos 
de 27 de Maio de 1977 fo-
ram o resultado de uma 
provocação, longa e pa-
cientemente planeada, 

tendo como responsável 
máximo Agostinho Neto, 
que temia perder o poder. 
Não se acreditando que o 
actual presidente esteja 
na mesma situação, o que 
o leva a temer vir a estar, 
na mesma posição?
Naquele tenebroso 27 de 
Maio, onde o actual pre-
sidente da República foi 
coordenador da Comis-
são de Inquérito, o preso 
mais novo tinha 12 anos; 
o Joy e escapou à morte 
“in extremis”. Nas purgas 
subsequentes, os meno-
res conotados e cataloga-
dos com outras forças da 
oposição ou da sociedade 
civil foram igualmente 
detidos e muitos cobarde-
mente assassinados. Hoje 
passa-se o mesmo.
Nito (Alves), activista do 
Movimento Revolucioná-
rio em Angola, detido no 
dia 12 de Setembro, tem 

apenas 17 anos de idade 
(de luta, a fazer fé nas au-
toridades, deve ter para 
aí 37 anos) e esteve três 
semanas em isolamento, 
provavelmente com aulas 
de reeducação política, 
nas instalações da Direc-
ção Provincial da Investi-
gação Criminal (DPIC). 
Como se sabe, a reedu-
cação política impõe um 
austero regime da apren-
dizagem onde, ao contrá-
rio do que diz, por exem-
plo, Salvador Freire da 
Associação Mãos Livres, a 
“tortura” é uma mera dis-
ciplina de dignificação do 
espírito e do necessário 
reconhecimento reveren-
cial ao divino “arquitecto 
da paz e querido líder”
Manuel Baptista Chegon-
de Nito Alves sairá, se 
sair, da prisão já com um 
diploma de cidadão ree-
ducado que jamais man-

dará imprimir T-shirts 
com palavras contra o 
Presidente José Eduardo 
dos Santos. 
Já no fim de Maio, sem-
pre no âmbito do diálo-
go juvenil superiormente 
orientado por Eduardo 
dos Santos, outro jovem - 
Emiliano Catumbela – foi 
detido quando participa-
va numa vigília organiza-
da em protesto contra o 
Governo e em memória 
de Elias Cassule e Alves 
Camulingue, dois mem-
bros do movimento e que 
desapareceram em com-
bate.
Bem diz o advogado da 
Associação Mãos Livres, 
David Mendes, que as 
“detenções arbitrárias” 
apenas pretendem “de-
sincentivar” os protestos 
pacíficos dos jovens que, 
aliás, cumprem quase to-
dos os requisitos legais 

quando pretendem ma-
nifestar-se. Quase todos 
porque, reconheça-se, 
lhes falta o principal: estar 
de acordo com o regime.
Recorde-se que, na ver-
são oficial, amplamente 
divulgada e todos os anos 
reiterada pela estratégia  
do MPLA que visa ir de 
mentira em mentira até à 
“verdade” final,  os acon-
tecimentos do 27 de Maio 
de 1977 não passaram de 
um golpe de Estado, cujo 
fim era destituir e assas-
sinar o presidente Agosti-
nho Neto.
Essa “verdade” oficial 
esbarra, contudo, na me-
mória dos chamados  
“fraccionistas” que – ao 
contrário dos desejos 
dos carrascos de então - 
escaparam ao massacre. 
Assim, o que era uma de-
monstração cabal de soli-
dariedade com Agostinho 

O

SE UM PUTO NITO INCOMODA MUITA 
GENTE… O MPLA NUNCA RESPEITARÁ A LEI

REGIME É UM GIGANTE MEDROSO

TEXTO DE ORLANDO DE CASTRO E WILLIAM TONET
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Neto mas contra o gover-
no da então República 
Popular de Angola, onde 
grassava a incompetência 
e a corrupção (herdadas, 
segundo disse esta sema-
na o Procurador-Geral 
da República, do sistema 
colonial) foi transformada 
em tentativa de golpe de 
Estado.
Se há expressão que se 
coaduna com a realidade 
dos acontecimento, ela é 
a de David Birmingham, 
historiador britânico, 
quando fala da  “Insurrei-
ção desarmada de mas-
sas”. O romantismo da 
iniciativa, à qual aderiu 
maciçamente uma popu-
lação que, como hoje, está 
sequiosa de justiça e equi-
dade social, acabou por 
demonstrar que, afinal, 
Agostinho Neto estava 
manietado por um núcleo 
duro de extremistas.
Não será líquido que em 
caso de sucesso, Nito Al-
ves deixasse Agostinho 
Neto continuar no poder. 
No entanto, também é crí-
vel a tese de que o então 
ministro da Administração  
Interna venerava o presi-
dente a ponto de, ingenua-
mente, acreditar que ele 
seria incapaz de pactuar 
com os que faziam da ra-
zão da força a força da sua 
razão, de que é exemplo 
acabado Lúcio Lara.
Sabe-se hoje, até pela 
própria evolução (ou es-
tagnação) do MPLA, que 
Agostinho Neto só valori-
zava todos aqueles que ti-
nham total liberdade para 
pensar como ele. Exacta-
mente como agora. Se as-
sim não fosse o “cadafal-
so” era, como continua a 
ser hoje, a solução.
Que o digam, embora em 
épocas diferentes, Viria-
to da Cruz ou Rodrigues 
Miguéis e, entre outros, 
os comandantes da fren-
te Leste (Paganini, Joa-
quim, Carlos, Roquete), 
da Rebelião da “Gibóia”, 
transformada em Revol-
ta de Leste, encabeçada 
respectivamente pelo co-
mandante Barreiro Frei-
tas, “Gibóia”, substituído 
mais tarde por Daniel 
Chipenda.
A execução sem julga-
mento (mantém-se hoje a 

tese de que até prova em 
contrários os adversários 
são inimigos) de Paganini 
e companhia, oriundos do 
Leste, numa zona sob o 
comando do  comandan-
te Toca, natural do Norte, 
foi vista como uma pura 
eliminação de quadros da 
região pelos que vinham 
de fora. 
Recorde-se que em 1965, 
Agostinho Neto mandou 
(e nem os extremismos 
coloniais chegaram a tan-
to) enterrar vivo  Matias 

Miguéis, então vice-pre-
sidente que havia trocado 
o MPLA pela FNLA. Para 
dar enfâse a tão bárbara 
crueldade, a vítima ficou 
com a cabeça de fora para 
que os mabecos que ali 
o colocaram pudessem 
nele cuspir e urinar.
O assassinato de Deolin-
da Rodrigues, ordenado 
pelo comandante Gour-
gel da FNLA, à revelia de 
Holden Roberto, poderá 
ter sido uma retaliação 
ao que fora feito a Matias 

Miguéis.
Foi com este enquadra-
mento que Barreiro Frei-
tas, também conhecido 
por “Katuwa Mitwé”, en-
cabeçou em Dezembro 
de 1969 um movimento 
de contestação de guer-
rilheiros “mbundu” (Sul 
de Angola), que partiu do 
Leste com a firme inten-
ção de chegar a Lusaka e 
fazer contas com Agos-
tinho Neto. A iniciativa 
gorou-se na fronteira por 
desentendimentos inter-

nos.
O “golpe” do 27 de Maio 
nada mais foi, na sua gé-
nese, do que uma mani-
festação que, como as de 
hoje, causou alergias ao 
regime. E o que era pe-
queno transformou-se em 
grande, em imenso. E eis 
quando, no dia seguinte, 
os corpos carbonizados 
de Eugénio Veríssimo da 
Costa (Nzaji), membro do 
Comité Central do MPLA 
e da Segurança das FA-
PLA; José Gabriel Paiva 
(Bula), chefe adjunto do 
Estado-Maior General; 
major Saydi Mingas (Lu-
tuima), membro do Co-
mité Central e ministro 
da Finanças; Paulo Silva 
Mungungu (Dangereux),  
membro do Comité Cen-
tral e do Estado-Maior 
Geral; comandante Euri-
co Gonçalves, membro 
do Estado-Maior General, 
que se suicidou com um 
tiro na cabeça; António 
Garcia Neto, director da 
cooperação internacional; 
Cristino Santos e João Ro-
drigues são encontrados 
num jipe e numa ambu-
lância, na zona da Boa-
vista. De acordo com a 
versão oficial, que é vero-
símil, embora existam ou-
tras, e até em função dos 
cargos que ocupavam, a 
DISA de Onambwe vazou 
a informação, destes diri-
gentes terem sido mortos 
pelos apoiantes de Nito 
Alves, quando é consabi-
do terem sido eliminados, 
por um agente infiltrado, 
precisamente, um dos 
assessores de Onambwe, 
que, tendo sido o único 
que matou, nunca tenha 
ficado preso, o célebre 
“Tony Laton”.
Durante os meses seguin-
tes, milhares de angolanos 
desapareceram (apesar 
de estarem, supostamen-
te, sob custódia das forças 
leais a Agostinho Neto), 
muitos foram torturados, 
outros mortos, sem qual-
quer julgamento ou or-
dem do tribunal militar, 
criado para o efeito, mas 
cujas semelhanças com 
um tribunal de Adolph 
Hitler, que matava indis-
criminadamente judeus, 
não são mera coincidên-
cia.

A 
Associação Mãos Livres, tem vindo a acompanhar com bastan-
te preocupação a forma como está a ser dirigido o processo Nº 
9848/13 – OP, conhecido como “Caso Nito Alves”, cuja instrução 
está a cargo do instrutor Mateus André;
No dia 1 de Outubro de 2013, os advogados da Associação, remete-

ram um requerimento solicitando a liberdade provisória de “ Nito Alves” nos 
termos do Nº 2 do artº 10º da Lei Nº 18-A/92 de 17 de Julho – Lei da Prisão Pre-
ventiva, uma vez que o crime de que vem acusado, “ ultraje ao Presidente da 
República”, previsto e punível nos termos do art.º 25º da lei nº 23/10 de 03 de 
Dezembro - Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado, a sua moldura penal 
abstrata, a pena, eventualmente, a ser aplicada, não ultrapassa os três (3) anos 
de prisão;
Os advogados que estão a acompanhar este processo: “Caso Nito Alves” con-
tactaram a PGR e lamentavelmente, deles recebemos a informação dos autos 
terem sido remetidos para um órgão superior não identificado, por isso, não foi 
decidido o requerimento;
A Associação Mãos Livres, condena toda e qualquer forma de interferência de 
pessoas ou instituições, não ligadas à instrução na determinação de medidas de 
coacção processual e exige o cumprimento das normas processuais e a liberda-
de do jovem menor Nito Alves.

Luanda, aos 8 de Outubro de 2013
 O Presidente

Dr. Salvador Freire dos Santos

NOTA DE IMPRENSA
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a m b i e n t e 
nos corredo-
res do Tri-
bunal Cons-
titucional é 
de tensão, 

face à nomeação de um 
cidadão achado de aportar 
de Portugal sem as quali-
ficações técnico- jurídico 
exigíveis, pois apenas tem 
a 12.ª classe, para prover o 
cargo a que foi nomeado, 
em detrimento de ango-
lanos licenciados, mes-
trados e doutorandos em 
Direito, muitos a trabalhar 
no Constitucional desde a 
sua criação. 
Face a esta situação, o pre-
sidente Rui Ferreira está 
a ser acusado em surdi-
na e não só, de racismo e 
discriminação, em relação 
aos quadros angolanos, 
preteridos por supostos 
nacionais da “última car-
ruagem”, despachados por 
Passos Coelho e pela crise 
portuguesa para Angola. 

 
Vamos aos factos. 
O Tribunal Constitucio-
nal de Angola (TCA) foi 
criado em 1992, in extre-
mis, como órgão previs-
to na Constituição a ser 
devidamente integrado 
no quadro das eleições ge-
rais desse mesmo ano. A 
necessidade que se fazia 
então sentir arrastou-se 
ao longo dos anos e há 5 
anos atrás, por razões de 
necessidade premente nas 
vésperas das eleições le-
gislativas de Setembro de 
2008, precisamente no dia 
25 de Junho, foram empos-
sados os seus primeiros 7 
Juízes, e, com esse acto, 
deu-se início às nobres 
funções desse soberano 
órgão de justiça.
Portanto, foi preciso espe-
rar 16 anos para se concre-
tizar o seu aparecimento 
na arena jurídica nacional 
em substituição do Tribu-
nal Supremo, que, durante 

todo esse espaço de tem-
po exerceu tanto quanto 
pôde as funções da sua 
área jurisdicional, dentre 
as quais realçamos a que 
esclareceu, como se não 
soubéssemos, que o Che-
fe do Governo em Angola 
era o Presidente da Re-
pública e não o Primeiro-
-Ministro.
Naturalmente que no dia 
25 de Junho do ano em 
curso aconteceu que a efe-
méride do empossamento 
dos 7 juízes fosse oficial-
mente festejada. Muitas 
foram as flores oferecidas 
em honra do Tribunal 
Constitucional, tendo en-
tão o seu presidente, Dr. 
Rui Ferreira, aproveitado 
a ocasião para salientar o 
trabalho “de Hércules” a 
que foi obrigado o TCA 
aquando da sua fundação, 
em virtude do escasso 
tempo de que dispunha 
para exercer as suas de-
licadas funções no tra-

TEXTO DE SILVIO VAN DÚNEM E ARLINDO SANTANA

PRESIDENTE DO CONSTITUCIONAL 

O

É O TOTOLOTO QUE SAIU A ESTE CIDADÃO DESEMBARCADO, SEM 
DOCUMENTAÇÃO, SEM TER IDO A TERRA ONDE DIZ TER NASCIDO: 
ANDULO, EM MENOS DE UM ANO CHEGA A UM ALTO CARGO DE UM 
ÓRGÃO DE SOBERANIA.    
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tamento, “cirúrgico”, dos volumosos 
dossiês atinentes ao processo eleitoral 
das eleições que estavam previstas 
para o mês de Setembro de 2008 (um 
prazo não prorrogável de 30 dias para 
se estruturar, organizar, receber e va-
lidar as candidaturas às eleições, julgar 
o respectivo contencioso e comunicar 
à CNE a lista definitiva de candidatu-
ras aceites).
Eis aqui o que disse Rui Ferreira a esse 
respeito: «Tínhamos um colectivo de 
magistrados e um staff mínimo inicial 
de quadros e colaboradores com ele-
vado sentido de missão, iniciativa e di-
namismo. Estou certo que a dimensão 
hercúlea deste desafio que se colocou 
à nascença do Tribunal Constitucio-
nal marcou a instituição e temperou-a 
para o futuro». (…) 
Mas, acrescentamos nós (Rui Ferrei-
ra), longe da desejada perfeição!»
Rui Ferreira falou bem, tinha sido de 
facto um trabalho de Hércules, pelo 
que se compreende que o seu desem-
penho não tivesse pautado pelo rigor, 
tanto assim que nem sequer foi pos-
sível esconder a clamorosa fraude a 
que se devem os quase 82% de votos 
em favor do MPLA nesse famigerado 
escrutínio de 2008, histórico, por vi-
ciado que foi, desde o seu início até à 
contagem final dos votos. E, o menos 
nobre foi ter contado com uma cum-

plicidade e omissão desse órgão capi-
taneado por Rui Ferreira, não que lhe 
faltassem razões legais e jurídicas para 
poder impugnar determinados actos 
fraudulentos, mas por denotar, como 
hoje, uma submissão descarada à car-
tilha ideológica do partido no poder.
 
A FALTA DE QUADROS 
NÃO IMPLICA BESTEIRA
 Dito isto, é de realçar que, de per-
meio com as laudativas palavras de 
Rui Ferreira a que acabamos de 
nos referir, a veracidade da 
sua confissão a propósito da 
imperfeição do labor realizado 
iluminou o seu discurso e le-
vantou o véu sobre uma dificul-
dade maior tipicamente ango-
lana, complexo de inferioridade 
face ao europeu, principalmente 
português, e a falta de quadros, 
muitas vezes forjada, que, diga-
-se, se estende a todos os sec-
tores de actividade do país.
Quando foi materialmente 
criado em 26 de Junho de 
2008, o TCA, por se ver 
confrontado com uma 
gritante falta de quadros, 
foi obrigado a contra-
tar dois mais velhos 
escrivães de primeira 
categoria, Domingos 

PRESIDENTE DO CONSTITUCIONAL ACUSADO DE PROMOVER O RACISMO 

ESTE É O CERTIFICADO DE HABILITAÇÕES QUE PARECE TIRADO A PRESSA, PELO AGORA 
NOMEADO SECRETÁRIO JUDICIAL



FOLHA8  12 DEOUTUBRO DE20138 // DESTAQUE

Ramiro da Silva e Adriano 
Cristóvão Ventura, “am-
bos com experiência na 
especialidade de mais de 
45 anos de labuta. 
O primeiro foi nomeado 
para as funções de secre-
tário Judicial a 19 de Julho 
de 2008 e o segundo ficou 
a coadjuvá-lo. Em segui-
da, outros técnicos mé-
dios e superiores foram 
admitidos no sentido de 
minimizar tanto quanto 
possível as carências de 
quadros no seio do TCA, 
onde, tantos quanto havia, 
eram poucos para dar se-
guimento ao serviço que 
crescia com o crescer as 
atribuições desse órgão de 
justiça.
E, como o que se espera 
de um verdadeiro gestor 
de recursos humanos é 
o reconhecimento pelo 
esforço dos seus subordi-
nados, consequentemente 
espera-se que aconteça 
a sua promoção, sempre 
que tal se justifique. Pó-
pilas! A promoção virou 
exoneração.
 No passado dia 5 de 
Agosto deste ano, o presi-
dente Rui Ferreira decidiu 
solicitar a opinião dos seus 
congéneres; venerandos 
juízes conselheiros, a pro-
pósito da sua pretensão 
de proceder a nomeação 

de um novo secretário 
judicial. Não houve qual-
quer oposição, pois os 
seus pares achavam re-
cair a escolha para o leque 
de experientes  quadros 
licenciados, mestrados 
e doutorandos, que tra-
balham há mais de cinco 
anos no cartório. 
Ledo engano. 
Insensível aos conselhos 
e sugestões dos demais 
juízes, numa clara de-
monstração de força e ati-
tude premeditada, acusa a 
fonte do F8, «Rui Ferreira 
manteve-se inamovível, 
na decisão de não reco-
nhecer mérito aos mais 
habilitados quadros do 
cartório, tudo porque, dis-
farçadamente, o Dr. Rui 
denota complexo de cor, 
logo, promove o racismo 
e a discriminação», op-
tando pois, para exercer a 
função de secretário judi-
cial, pela nomeação de um 
técnico médio português 
portador dum diploma da 
12.ª classe do liceu, An-
tónio Fernando Agria de 
Sousa Calado. 
“Este senhor acabou de 
chegar ao país, ainda não 
cá está há dois anos, pois 
veio primeiro como por-
tuguês e logo depois, sob 
capa do presidente, já exi-
bia documentação portu-

guesa. É estranho, mas não 
espanta, pois outra pessoa, 
o Dr. Teodoro, que veio 
para Angola como coo-
perante, na qualidade de 
professor na Faculdade de 
Direito da UAN, tempos 
depois, quando passou a  
trabalhar no escritório do 
Dr. Rui com a Dra. Gui-
lhermina Prata, virou an-
golano do dia pra noite” 
rememorou a nossa fonte.
Mas como foi então que 
tudo se passou, na dita 
consulta do presidente do 
Tribunal Constitucional 
junto dos seus pares? Pro-
cedeu-se, afirma a fonte, a 
uma recolha de opiniões e 
apenas Onofre dos Santos 
(apontado como propo-
nente do cidadão António 
Calado) e o seu indefec-
tível amigo, Raúl Araújo, 
estiveram a favor do can-
didato português, ou por-
tuguês/angolano, todos os 
outros juízes discordaram 
e repudiaram vigorosa-
mente a proposta.
Porquê?...Porque à leitura 
do dossier atinente a este 
caso descobrem-se “care-
cas” difíceis de tapar. 
a) António Calado era 
secretário-adjunto Judicial 
de um pequeno notário, 
“algures em Portugal”; 
b) só o ano passado obte-
ve Bilhete de Identidade 

Nacional (2 de Abril de 
2012), no qual menciona 
uma fictícia residência em 
Luanda quando, realmen-
te, morava em Portugal e 
“nunca teria residido nes-
se local”; 
c) A sua naturalidade, 
mencionada como sendo 
no município do Andulo, 
província do Bié é, pelo 
menos, duvidosa, pois nin-
guém na região conhece 
vestígios da sua família, 
tão pouco o homem co-
nhece o local de nasci-
mento.
Ante todas as debilidades 
e grau de injustiça, os de-
mais venerandos juízes, 
assegura sem medo de er-
rar a nossa fonte, aconse-
lharam o seguinte ao pre-
sidente Rui Ferreira:
1) prover o cargo de secre-
tário judicial, nomeando o 
então  secretário-adjunto 
Adriano Cristóvão Ventu-
ra ou outro técnico mais 
jovem, mas com mais de 4 
ou 5 anos no cargo;
2) escolher um dos asses-
sores ou assistentes do tri-
bunal, todos eles com for-
mação superior incluindo 
mestrado;
3) realizar um concurso 
público aberto a todos os 
cidadãos nacionais que 
residam ou não em terri-
tório nacional, incluindo o 

António Calado.
Todas estas sugestões vi-
savam acalmar o clima de 
insatisfação reinante no 
seio dos quadros antigos 
do tribunal, que “não des-
cartam entrar em greve e/
ou denunciar esta prática 
abominável ao Presidente 
da República, José Eduar-
do dos Santos”, pois o “Dr. 
Rui não respeita ninguém, 
considerando-se acima 
dos outros e do próprio 
regulamento interno do 
Constitucional”. E isso por 
ter feito ouvidos de mer-
cador às sugestões dos 
colegas, mandando-as às 
urtigas! Nesse mesmo dia 
reuniu-se com funcioná-
rios da secretaria judicial, 
informou-os da sua deci-
são e, ainda mal refeito da 
polémica informação, no 
dia seguinte, 6 de Agos-
to de 2013, exarou dois 
despachos, o primeiro nº 
16/2013 de 6 de Agosto a 
exonerar o secretário em 
exercício desde 2008, Do-
mingos Ramiro da Silva, 
o segundo, nº 17/20013, 
também do 6 de Agosto 
e com efeitos a partir do 
dia 1 de Agosto, a nomear 
o português/angolano ex-
-secretário-adjunto de no-
tário duma inexpressiva 
comarca de Portugal, sem 
experiência na matéria e 
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senhor de um “suspeito” 
diploma do ensino mé-
dio, da 12ª classe (com 10 
valores em Filosofia, 13 
valores em História e 10 
valores em Geografia), o 
senhor António (…) Cala-
do, à função de secretário 
judicial do Tribunal Cons-
titucional de Angola, assu-
mindo pela ocasião a res-
ponsabilidade de dirigir 
técnicos com muito mais 
experiência do que ele e 
detentores de diplomas 
universitários e mesmo 
patenteados com diplo-
mas de mestrado! E assim 
está consumada a máxima 
do presidente da Repú-
blica, debitada na recen-
te entrevista concedida 
à televisão SIC-Portugal, 
estarem escancaradas, 
também, as portas das 
instituições do Estado, aos 
cidadãos portugueses. Rui 
Ferreira limita-se a seguir 
a preceito as orientações 
do chefe, não podendo ser 
responsabilizado por esta 
“barroca” política discri-
minatória e racista.
 
Quando o autoritarismo é 
contagioso
Bom, o melhor é fazer 
aqui uma pausa para en-
golir tanta besteira. E ela 
é tão grande, a besteira, 
que obrigados somos a 
concluir que não pode ser 
asneira. Tudo isto cheira 
mal, ao pior que pode ter 
o cheiro, a bufaria, paren-
tescos por aliança com a 
Família Real, compadrio 
doentio, enfim, cheira que 
tresanda a Ordens Supe-
riores. Não é possível que 
um homem tão inteligente 
como o Dr. Rui Ferreira 
pudesse ter o desplan-
te de agir tão mal. Não é 
possível… mas é...
Este acto, eivado de racis-
mo primário, incoerente, 
absurdo mesmo, surreal, 
só as Ordens Superiores 
o podem explicar.  
E o que é mais grave, se-
gundo a fonte de F8, é 
que, à parte os indícios de 
racismo, manifestam-se 
com muita força aspectos 
evidentes de discrimina-
ção neste lance, adjuntos 
a uma incompetência 
aflitiva, autoritarismo 
pungente e falta de con-
sideração e respeito do 
presidente do Tribunal 

pelos seus pares. Isto, para 
além de serem, segundo a 
maioria dos funcionários 
do TCA, «o corolário de 
uma direcção sem limi-
tes e casmurra” por parte 
do presidente Rui Ferrei-
ra face a outros exageros 
cometidos anteriormente, 
como a seguir se enumera: 
- não submeter à prévia 
aprovação do Plenário 
do Tribunal as propostas 
do orçamento anual do 
Tribunal Constitucional, 
como recomenda a lei, 
- não submeter ao Plená-
rio do Tribunal a apro-
vação do orçamento das 
receitas próprias do Tri-
bunal Constitucional e das 
correspondentes despesas 
inscritas segundo o regi-
me de compensação em 
receitas nos termos da 
lei”;
- não se dignar pedir a au-
torização ao Plenário do 
Tribunal para despesas 
que, pela sua natureza ou 
montante, ultrapassem os 
limites estabelecidos pela 
Lei Orgânica do Tribunal 
Constitucional”;

-  celebrar contratos de 
prestação de serviço ao 
Tribunal (…) com em-
presas ligadas a pessoas 
das suas relações sem 
realização de concursos 
públicos, inclusive sem a 
aprovação do Plenário do 
Tribunal e cujos valores 
ultrapassam os limites da 
sua competência, estabe-
lecidos pela Lei da Execu-
ção Orçamental, contra-
riando o disposto no nº 3 
do artigo 55º da lei supra».
Todo este manto de irre-
gularidades parece desfilar 
sob o olhar cúmplice da 
mais alta ordem superior, 
tanto assim que foi visto 
várias vezes, nas vésperas 
de decisões importantes, 
o general Manuel Helder 
Vieira Dias Júnior Kope-
lipa a transpor a porta do 
gabinete do presidente do 
Constitucional. 
Por outro lado, afirma a 
nossa fonte, uma outra 
vergonhosa aberração é 
o desprestigiante e cúm-
plice papel do Tribunal 
de Contas, que aprova 
o exercício, do Tribunal 

Constitucional, com base 
no compadrio, sem uma 
verdadeira avaliação das 
contas deste tão importan-
te órgão. “Isto é um des-
prestigio para o presiden-
te do Tribunal de Contas e 
mostra estarmos diante de 
um grupo de amigos, que 
na delapidação do Estado, 
emprestam a sua omissão 
dolosa e danosa”.   
Mas voltemos ao glorioso 
início deste corta-mato de 
Rui Ferreira à frente do 
TC, com “um colectivo 
de magistrados e um staff 
mínimo inicial de quadros 
e colaboradores com ele-
vado sentido de missão, 
iniciativa e dinamismo”… 
Um discurso bonito no 
papel, mas uma realidade 
tenebrosa, por ser o seu 
oposto.
O que se está passar, aqui, 
neste órgão de justiça, tal 
como nas mais altas es-
feras do Estado, o mau 
exemplo parece vir do 
topo da pirâmide. E, para 
completar a feitura deste 
bolo pouco apetecível em 
democracia, Rui Ferreira 

é acusado pelos seus co-
legas juízes de manifestar 
relutância no agenda-
mento, passados 5 anos, 
a discussão e aprovação 
do Regulamento interno 
necessário porque indis-
pensável ao bom funcio-
namento do próprio Tri-
bunal Constitucional.
Pudera! 
Regulamento só serve 
para diluir poder autoritá-
rio e o camarada Rui Fer-
reira é acusado de lhe ter 
ganho o gosto e agora só 
vai abrir mão se a isso for 
forçado. 
Pois é, “os quadros e co-
laboradores com elevado 
sentido de missão, inicia-
tiva e dinamismo” que se 
cuidem e pacientem, pois 
em cima do presidente Rui 
Ferreira só há o presiden-
te Zédu e isso é altamente 
contraproducente na nobre 
tarefa de exercer justiça em 
favor dos mais fracos. 
O Folha 8 tentou por vá-
rias vezes contactar o Dr. 
Rui Ferreira, tanto através 
do seu terminal telefóni-
co, como por deslocação 
ao Tribunal Constitucio-
nal, no intuito de ouvir 
a sua versão dos factos, 
mas todos esses esforços 
foram infrutíferos. No 
entanto, as nossas portas 
continuam abertas para 
a obtenção da opinião de 
tão ilustre personalidade 
jurídica, visando esbater 
as graves e comprome-
tedoras acusações de ra-
cismo, autoritarismo e 
discriminação, contra tão 
importante personalidade.
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TEXTO DE WILLIAM TONET E ORLANDO CASTRO

s 22 edifí-
cios da se-
g u r a d o r a 
“AAA” (An-
gola, Agora 
e Amanhã), 

empresa privada de capi-
tais públicos, existentes 
no país vão ser transfor-
mados, brevemente, em 
tribunais provinciais, se-
gundo revelou em Malanje 
o Ministro da Justiça e Di-
reitos Humanos.
Assim, sem mais nem me-
nos, a empresa não presta 
contas e os seus respon-
sáveis passam ao lado de 
qualquer responsabiliza-
ção pela falência das AAA, 
até mesmo criminal, fazen-
do tábua rasa dos direitos 
dos seus trabalhadores e 
do Estado enquanto accio-
nista, que investiu milhões.
Rui Mangueira afirma que 

as instalações reúnem 
condições que permitem 
a sua adaptação ao fun-
cionamento dos tribunais 
provinciais, pelo que vão 
passar a ser propriedade 
do Ministério da Justiça, 
sem determinar o “quan-
tum”, como se tudo fizesse 
parte da “quinta da mãe 
Joana”, onde não se pres-
tam conta aos contribuin-
tes, que tiveram muito do 
seu esforço ali investido. 
Ademais, no caso em con-
creto, trata-se de uma tran-
sacção comercial que deve 
ser quantificada, para que 
o Estado, no final, possa ter 
a noção de não ter perdido 
o seu investimento.  
“As instalações da AAA, 
a nível nacional, passarão 
todas para o Ministério da 
Justiça muito brevemente. 
São antigas agências da 

GESTÃO “RUINOSA” 
DE SÃO VICENTE 
LEVA SEGURADORA 
A  FALÊNCIA 
E AO DESEMPREGO 
DE MILHARES 
DE TRABALHADORES

O
EDIFÍCIOS DA AAA VIRAM TRIBUNAIS
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seguradora que estão total-
mente apetrechadas e que 
reúnem condições adequa-
das, para as adaptarmos ao 
funcionamento dos tribu-
nais e, nesta perspectiva, 
iremos adequar estas infra-
-estruturas, no sentido de 
dar o maior conforto aos 
tribunais provinciais”, in-
formou o ministro.
De acordo com Rui Man-
gueira, Luanda terá três 
novos tribunais provin-
ciais, Lobito e Soyo, um 
cada, número que entra 
nas contas das demais ci-
dades sede, do país.
Confirmam-se assim as 
previsões que apontavam 
para a falência como re-
sultado da deficiente ges-
tão de São Vicente, que 
chegou a ser assessora-
do por Josefino Eduardo 
dos Santos Zenu, que foi 
um dos seus directores, 
antes de criar o seu ban-
co: Kwanza Invest e ser 
nomeado presidente do 
Fundo Petrolífero. 
A sentença de morte terá 
sido assinada quando a 
Sonangol tomou medi-
das, sob a orientação do 
seu novo PCA, Francisco 
de Lemos, que reduziram 
drasticamente os negó-
cios com a AAA. Entre 
elas estava a retirada à 
seguradora da gestão do 
Fundo de Pensões da So-
nangol, assim como pela 
caducidade de outros ne-
gócios com a companhia, 
nomeadamente seguros 
contratados com a mesma 
ou ressegurados por uma 
companhia que a mesma 
criou nas Bahamas.  
De facto, na génese da 
AAA estava um negócio 
essencialmente centra-
do no sector petrolífero, 
sendo o seu principal e 
quase único baluarte a So-
nangol. Com a implosão 
deste pilar, a seguradora 
viu esboroar-se a sobrevi-
vência dos investimentos 
nos sectores imobiliário e 
hoteleiro.  
Numa tentativa deses-
perada, o PCA da AAA, 
Carlos São Vicente, reagiu 
às pretensões da Sonan-
gol com uma posição de 
força, ameaçando mesmo 
liquidar, entre outros, o 
Fundo da Sonangol e pro-
ceder à sua devolução sem 

``Numa tentativa desesperada, o PCA da AAA, Carlos São 
Vicente, reagiu às pretensões da Sonangol com uma po-
sição de força, ameaçando mesmo liquidar, entre outros, 
o Fundo da Sonangol e proceder à sua devolução sem a 
respectiva capitalização, mesmo sabendo que esse proce-
dimento seria ilegal

a respectiva capitalização, 
mesmo sabendo que esse 
procedimento seria ilegal.
As esperanças renasce-
ram devido à intervenção 
directa do Presidente José 
Eduardo dos Santos que 
foi alertado por uma car-
ta de Carlos São Vicente. 
Mas foi sol de pouca dura.
O PCA da Sonangol, Fran-
cisco de Lemos, justificou 
as suas medidas em re-
lação à AAA invocando 
critérios de gestão e ra-
cionalidade económica. 
Explicou que em relação 
à retirada do Fundo de 
Pensões da Sonangol isso 
se devia à necessidade de 
acautelar interesses dos 
seus subscritores e, ainda, 

que a redução dos negó-
cios com a AAA se devia 
à conveniência de repar-
tir os mesmos por outras 
companhias de seguros.
Recorde-se que é pública 
a animosidade entre Fran-
cisco de Lemos e Carlos 
São Vicente, sendo que 
este dispõe de nítidas in-
fluências no regime, desde 
logo por ser casado com 
Irene Neto, filha do faleci-
do Presidente Agostinho 
Neto. Isto para além de 
estar ligado à Fundação 
Sagrada Esperança que é 
presidida por Afonso Van 
Dunem “Mbinda”,  um his-
tórico e prestigiado mem-
bro do MPLA.
Carlos São Vicente foi, 

aliás, antigo quadro direc-
tivo da Sonangol, sendo 
que foi nesse período que 
se familiarizou a activida-
de seguradora, pois geria 
a carteira de seguros da 
petrolífera. 
A Sonangol é apontada 
como accionista da AAA, 
mas não há a certeza disso 
de qual é a percentagem 
do seu capital. Os accio-
nistas privados também 
não são conhecidos, espe-
culando-se contudo que 
são dignitários do regime.
Um dos nomes insisten-
temente referidos é o de 
José Filomeno dos San-
tos “Zenu”, que chegou a 
exercer funções directivas 
na AAA, como atrás nos 

referimos.  Independente-
mente de a Sonangol ser 
ou não accionista, sabe-se 
que São Vicente geria a se-
guradora com base numa 
autonomia considerada 
“muito ampla” em termos 
de capacidade de decisão 
e execução e que, segundo 
observadores, seria suspei-
ta a não ser que, de facto, 
a anterior administração 
da Sonangol lhe desse res-
paldo.
Em termos de obras em-
blemáticas, quais castelos 
de cartas, em caboucos de 
areia, a seguradora AAA 
projectou a construção de 
um centro logístico hote-
leiro na cidade do Namibe, 
com 40 mil metros qua-
drados e capacidade para 
abastecer a rede hoteleira 
da região sul do país.
Desses projectos cons-
tam também um hotel de 
cinco estrelas junto ao 
Estádio Municipal “Saidy 
Mingas” e outros dois de 
quatro estrelas na baixa 
da cidade, junto à estação 
do Caminho-de-Ferro de 
Moçâmedes. Além da ci-
dade capital do Namibe, 
São Vicente garantiu pro-
jecto similarno município 
do Tombwa, onde serão 
erguidos duas unidades 
de quatro estrelas. Mas a 
megalomania da sua ges-
tão, levou-o a construção, 
sem concurso público, em 
todas as províncias do país, 
blocos de três edifícios se-
parados entre si, com uma 
arquitectura bizarra, pinta-
dos à cor rosa fuleira, para 
hotéis, apontados como 
um dos projectos, res-
ponsáveis pela falência do 
grupo. Actualmente estes 
imóveis, estão na esfera de 
uma desconhecida cadeia 
“IU Hotéis”. 
Registe-se que a AAA Pen-
sões - SA cessou a sua acti-
vidade de gestão de fundo 
de pensões e de planos de 
pensões, como resultado 
do fraco crescimento dos 
activos dos referidos fun-
dos e no âmbito da revisão 
estratégica de negócios da 
Sonangol, engula principal 
instituição financiadora.
A cessação da gestão 
dos fundos foi delibera-
da pelos seus accionistas 
em Assembleia Geral e 
fundamenta-se no baixo 

ECONOMISTA SÃO VICENTE, ANTIGO PCA DAS AAA, QUE A LEVOU A FALÊNCIA 
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O 
leitor pode ter, agora uma percepção, sobre este megalómano projecto, en-
tão liderado e apresentado pelo seu presidente do Conselho de Administra-
ção, o economista São Vicente.  
As AAA eram um grupo de empresas, criadas em 5 de Julho de 2000, que, 
dizia liderar o negócio de gestão de riscos, seguros e resseguros, correta-

gem de resseguro e gestão de fundos de pensões em Angola. 
Em Angola, as AAA eram coordenadas por uma holding, a AAA SERVIÇOS FINANCEI-
ROS LDA. A actividade seguradora nos ramos vida e não vida eram e a actividade gestora 
de fundos de pensões os dois principais negócios em Angola.
A AAA SEGUROS SA, com um capital de USD 15 milhões de dólares, “pavoneava” liderar 
o mercado de seguros em Angola. 
A AAA PENSÕES SA, com um capital de USD 3 milhões de dólares, liderava o mercado 
de fundos de pensões e geria 6 fundos de pensões fechados e 2 fundos de pensões abertos.
As AAA foram globalizadas à nascença. No mundo, elas eram coordenadas por uma hol-
ding internacional, a AAA INTERNATIONAL LTD sedeada na Bermuda. O resseguro 
de vida e não vida e a corretagem de resseguro eram os dois maiores negócios em Ber-
muda e Reino Unido.
A AAA REINSURANCE LTD era uma resseguradora da classe 3 constituída em Bermu-
da e ressegura os riscos de energia de Angola.
A AAA RISK SOLUTIONS LTD era uma corretora de resseguro em Bermuda que colo-
ca no mercado ressegurador de Bermuda os riscos de energia de Angola.
A AAA INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS LTD, com um capital de £ibras 
1 000 000, 00, é uma corretora de resseguro acreditada no Lloyds of London (Lloyd’s 
broker) sendo a única com origem em África. Sedeada na City of London, ela colocava 
os riscos de energia de Angola no Lloyd’s e no mercado ressegurador internacional de 
Londres. As AAAs tinham acesso directo ao mercado ressegurador internacional dispen-
sando intermediações de terceiros.
A AAA UNDERWRITING LTD é um underwriter que subscreveu riscos no Lloyd’s 
of London com cerca de £10 000 000, 00 (Funds at Lloyds) . Era a única underwriter de 
origem africana a actuar directamente no mercado ressegurador internacional.  
A AAA liderou a consolidação do risco das operações petrolíferas e criou a ALF- Angola 
Lineslip Facility que chegou a ser considerada por São Vicente, um dos maiores tratados 
de seguro de energia do Mundo. Todas as operações petrolíferas em Angola prosseguem 
com sucesso e sem interrupções, graças aos modernos e complexos seguros de controlo 
de poços (OEE), seguro das operações (OIP) e seguro de construção (CAR). 
A AAA liderou, em 2000, a constituição do primeiro fundo de pensões de uma empresa 
– o FUNDO DE PENSÕES DA SONANGOL EP.
A AAA liderou ainda o lançamento do primeiro Seguro de Vida Grupo em Angola. 
A AAA inovou ao introduzir, em Angola, seguros com mais coberturas e com condições 
gerais mais modernas, claras e simples. 
A AAA liderou o lançamento simultâneo de 2 fundos de pensões abertos de adesão uni-
versal – o FUNDO DE PENSÕES 1-5-10 POR DIA e o FUNDO DE PENSÕES AAA.  
A AAA inovou a gestão de sinistros em Angola ao agilizar e simplificar a regularização 
de sinistros. A AAA garante uma resolução rápida dos processos de sinistros e paga rapi-
damente a indemnização em dinheiro, ou manda substituir, repor, reparar ou reconstruir 
os bens seguros, destruídos ou danificados. A AAA dizia executar, com rapidez, as averi-
guações e peritagens necessárias ao reconhecimento do sinistro e à avaliação dos danos.
A AAA afirmava ter modernizado o pagamento de pensões de reforma bancarizando 
todas as transacções em todo o território nacional.
A AAA investiu na criação de um Centro de Sinistros com uma área de 20 000 m2 e 
equipado com a mais avançada tecnologia de chaparia, pintura e mecânica de automóvel. 
O Centro é o maior espaço oficinal coberto de Luanda. Agora está às moscas e não se 
sabe o seu destino.
A AAA investiu na criação de um Centro de Assistência ao Lar com o fim de assistir 
todos os seguros de multiriscos habitação e empresa.
A AAA dizia investir permanentemente no treino dos seus empregados em Angola e no 
estrangeiro e oferecia as melhores condições de trabalho, de remuneração e de benefí-
cios, neste momento o melhor que oferece é o desemprego.
A AAA investiu na concepção e desenvolvimento de sistemas de informação para a ges-
tão de seguros e de fundos de pensões.
A AAA trabalhava com os maiores bancos e gestores de activos do mundo, designada-
mente o HSBC, UBS, DEUTSCHE BANK, ABN AMRO, PERFORMA, ORBIS, BANK OF 
BUTTERFIELD, ROTHSCHILD, BARCLAYS, entre outros.
A AAA tinha como resseguradores a AIG, ACE, ZURICH, MUNICH RE, SWISS RE, 
MAPFRE RE e diversos sindicatos do Lloyd’s.

AAA É ANGOLA, AGORA E AMANHÃ

crescimento da actividade 
de gestão dos fundos de 
pensões, agravada com a 
queda brutal do valor dos 
activos e da denúncia de 
três contratos de gestão, 
de três fundos de pensões 
fechados e duas mudan-
ças de planos de pensões 
de benefício definido para 
contribuição definida.
A  AAA refere que a de-
cisão de cessação da acti-
vidade gestora dá-se em 
consequência de uma ac-
ção combinada de vários 
eventos, com destaque 
para a quebra brutal do 
valor dos activos sob ges-
tão da AAA Pensões SA, 
causada pela transferência 
de dois fundos de pensões, 
sendo um deles o maior, 
representando no ano 
transacto 43,26% do total 
de activos e 47,39% das co-
missões de gestão.
Destacam-se também o 
não crescimento do valor 
de activos em conformi-
dade com as previsões 
contratuais, devido ao não 
cumprimento dos planos 
de pensões pelas associa-
ções fundadoras e os parti-
cipantes. Estes não fundea-
ram e não contribuíram 
nos montantes e nos pra-
zos previstos, uma vez que 
a previsão até Dezembro 

de 2012 era de AKZ 69 bi-
liões e 200 milhões de ac-
tivos sob gestão.
Constam igualmente dos 
vários eventos a mudança 
de planos de pensões de be-
nefício definido para planos 
de contribuição definida, a 
reduzida adesão aos fundos 
de pensões abertos e as bai-
xas e erráticas contribuições 
dos participantes, o não pa-
gamento das comissões de 
gestão e a longa duração das 
negociações para a consti-
tuição de fundos de pensões, 
bem como a progressão len-
ta dos processos contratuais.
A seguradora refere ainda 
que a cessão da actividade 
de gestão constitui uma de-
cisão normal e prevista por 
lei que foi tomada por razões 
de estratégia, considerando 
os riscos, as perspectivas de 
crescimento e as limitações 
de sustentabilidade.
Apesar da sua rendibili-
dade e viabilidade, adian-
ta, os accionistas não 
estão satisfeitos com o 
ritmo de crescimento dos 
activos sob gestão e com 
o retorno acumulado e 
futuro, ante as condicio-
nantes específicas do ne-
gócio e os riscos a que os 
contratos de gestão e os 
planos de pensões estão 
sujeitos.
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naufrág io , 
mais um dos 
muitos que 
fazem parte 
da história 
diária de 
África e da 

Europa, em Lampedusa, 
provocou mais de 200 
mortos confirmados. Os 
europeus lamentam e os 
africanos morrem. Tudo 
normal, portanto.
Tudo normal segundo e 
hipócrita e criminosa bi-
tola da Europa e até mes-
mo dos EUA. Pondere-se, 
por exemplo, o enorme 
escarcéu noticioso e polí-
tico que ocupa meio mun-
do quando os israelitas 
varrem os palestinianos. 
Os arautos dos direitos 
humanos saem à rua e di-
zem logo tratar-se de ver-
dadeiro genocídio.
No entanto, quando no 
Darfur, no Sudão, fontes 
bem informados e docu-
mentadas apontaram para 
bem mais de 300 mil mor-
tos e 2,5 milhões de deslo-
cados, o Ocidente pegou 
no assunto com pinças e 
defendeu que o melhor 
era não lhe chamar geno-
cídio.
Ou seja, para se falar de 
genocídio é preciso ver 
quem são as vítimas e 
quem são os autores.
Se os autores são bran-
cos e as vítimas brancos 
são, então qualquer que 
seja o número de mortos 
e feridos é um genocídio. 
Se os autores são pretos 
e as vítimas também pre-
tos (embora com armas e 
assessorias de brancos), 
então trata-se de um pe-

queno conflito, mesmo 
que morram aos milhares.
Mas o que é que isso im-
porta? O mundo dos bons 
tem mais com o que se 
preocupar. A Faixa de 
Gaza, o cão de Barack 
Obama, o prémio de José 
Mourinho ou a bitacaia 
que atacou o intelecto 
de Rui Machete são bem 
mais importantes do que 
umas centenas ou milha-
res de mortos em África.
É claro que os africanos 
podem desaparecer, mas 
as riquezas naturais conti-
nuam cá à disposição dos 
donos do mundo. É a civi-
lização ocidental no seu 
melhor.
É certo que a situação na 
República Democrática 
do Congo continua a ferro 
e fogo, tal como continua 
perigosamente instável a 
vida na Somália, Sudão, 
Zimbabwe, Chade, Cos-
ta do Marfim, República 
Centro Africana...
Mas o que são milhares 
de mortos pela cólera no 
Zimbabwe comparados 
com 500 palestinianos 
mortos pelos bombardea-
mentos israelitas à Faixa 
de Gaza, ou os três ou 
quatro israelitas mortos 
pelos ataques do Hamas?
Mas o que são os even-
tuais 60.000 potenciais 
casos de cólera no Zimba-
bwe comparados com os 
perto de 200 mortos nos 
ataques a Bombaim?
E o que são os milhões 
de pessoas que em toda a 
África morrem de fome, 
de doença ou pelos efei-
tos da guerra, compara-
dos com uma missa que 

O

POUCO 
IMPORTA. 
AFINAL 
SÃO PRETOS!

MIGRAÇÃO NA EUROPA concentrou, em Madrid, 
um milhão de pessoas?
É claro que o importante 
é mostrar ao mundo que 
a aviação síria tornou em 
escombros grande quan-
tidade de prédios na… 
Síria. Reconheçamos que 
tal não acontece na África 
mais a sul. Em zonas onde 
há milhões de pessoas 
que vivem (quando vi-
vem) em cubatas é difícil, 
calcula-se, ter imagens de 
prédios destruídos.
Além disso, o que inte-
ressa não são os africanos 
mas, antes, o petróleo e 
outros produtos vitais 
para o Ocidente. E se até 
Sarah Palin (candidata do 
Partido Republicano dos 
EUA a vice-presidente 
na eleição presidencial de 
2008) não tinha a noção 
do que era essa coisa cha-
mada África, é bem natu-
ral que as ruas das prin-
cipais cidades mundiais 
se encham de cidadãos 
de primeira preocupa-
dos com outros cidadãos 

quase de primeira, os pa-
lestinianos, os sírios, os 
egípcios, e não com essa 
espécie menor a que cha-
mam pretos.
De visita a Lampedusa, 
a ministra da Integração 
italiana considerou absur-
das as acusações contra 
os 155 sobreviventes de 
crime de imigração ilegal, 
defendendo uma reforma 
da contestada lei, assim 
como o aumento da capa-
cidade de acolhimento de 
refugiados.
Que “sorte” terão tido os 
que morreram. Ou será 
que, apesar disso, também 
serão acuados de imigra-
ção ilegal? Não. Mas a hi-
pocrisia não tem limites. 
O governo italiano con-
cedeu a nacionalidade, a 
título póstumo, às vítimas 
mortais do naufrágio, ao 
mesmo tempo que a justi-
ça ameaçava condenar os 
sobreviventes a uma mul-
ta de 5 mil euros e à ex-
pulsão do país, por crime 
de imigração ilegal.

 “Nós não podemos lidar 
sozinhos com esta tragé-
dia, mas em conjunto com 
a Europa devemos dar 
respostas às pessoas que 
fogem, que necessitam de 
protecção e que afluem 
até aqui em busca de aju-
da”, afirmou a ministra 
Cecile Kyenge, de origem 
congolesa.
Recorde-se que Cecile 
Kyenge é a primeira mu-
lher negra num Governo 
italiano, ocupa a pasta da 
Integração desde 28 de 
Abril e tem sido, apesar 
do cargo, alvo de vários 
ataques racistas, como foi 
o caso do vice-presidente 
do Senado, membro do 
partido Liga do Norte, 
que lhe chamou orango-
tango.
E assim se faz a história 
onde as prioridades, entre 
outras justificações, são 
feitas pela cor da pele. Ra-
cismo? Não. Nem pensar. 
Apenas uma realidade in-
desmentível: uns são pre-
tos, outros não!
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SOS Habi-
tat quis, em 
mais uma 
p e r e g r i n a 
e ingénua 
ideia de que 
somos uma 

democracia e um Estado 
de Direito, realizar uma 
manifestação para assina-
lar o Dia (7 de Outubro) 
Internacional da Habita-
ção. A Polícia, mais uma 
vez, mostrou quem man-
da no país e impediu tal 
iniciativa, provavelmente 
por atentar contra a segu-
rança do Estado.
De acordo com a SOS Ha-
bitat, organizadora da mar-
cha, o Governo de Luanda 
socorreu-se de mentiras e 
artimanhas de forma pre-
meditada para impedir a 
manifestação. Mentiras? 
Artimanhas? Ninguém 
acredita, como é óbvio. 
Nunca tal seria possível 
num país que, segundo o 
seu presidente, tem uma 
espécie de democracia 
porque esta foi lhe impos-

ta. Para além disso, porque 
carga de chuva se iria or-
ganizar uma manifestação 
para falar de algo que não 
aflige os angolanos?
“Nós cumprimos com to-
dos os requisitos necessá-
rios que constam da nossa 
Constituição e que diz que 
o cidadão, ou as organiza-
ções, sempre que preci-
sam de fazer uma mani-
festação ou uma marcha 
devem comunicar ao Go-
verno Provincial de Luan-
da e isto foi feito isso”, diz 
Rafael Morais, coordena-
dor da SOS Habitat.
Mas, desde quando cum-
prir requisitos é sinónimo 
de autorização? Desde 
quando a Constituição 
se sobrepõe à lei das leis, 
qual Bíblia de um povo 
propriedade do “escolhi-
do de Deus”, que pura e 
simplesmente diz no seu 
único mandamento: o 
MPLA é Angola e Angola 
é o MPLA?
Enquanto, com excepção 
de todas as manifestações 

de apoio a um regime que 
está acima de tudo o que é 
terreno, os organizadores 
seja do que for não perce-
berem que o máximo que 
lhes é (por enquanto) per-
mitido é manifestar-se em 
pensamento, nunca Ango-
la será o que o MPLA pre-
tende.
A SOS Habitat (organiza-
ção não-governamental) 
e as comunidades lesadas 
pelos constantes desalo-
jamentos decidiram cele-
brar a data instituída pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU). E queriam 
fazê-lo com uma manifes-
tação de sensibilização do 
Governo.
De acordo com o coor-
denador da SOS Habitat, 
em declarações à Voz da 
Alemanha, a realização 
de uma prova de ciclismo 
exactamente no local e na 
hora da manifestação, foi 
a justificação apresentada 
pelas autoridades de Luan-
da para impedir o evento.
“Não aconteceu a tal pro-

va de ciclismo. O Governo 
Provincial de Luanda men-
tiu à sociedade e mentiu à 
SOS Habitat, no sentido de 
mais uma vez impedir um 
acto que está plasmado 
na Constituição”, afirma 
Rafael Morais. Mas afirma 
mal. Não se realizou mas 
poderia ter-se realizado. E 
isso basta. Aliás, se a moda 
pega, haverá um calendá-
rio de provas de ciclismo, 
sempre com data e hora a 
definir, que impedirá qual-
quer outra manifestação.
Vejamos, de forma mais 
sucinta, que a questão ha-
bitacional, como outras – a 
da miséria, por exemplo, 
não fazem sentido e não 
justificam manifestações. 
Em 26 de Junho de 2008, o 
então ministro das Obras 
Públicas, Higino Carnei-
ro, garantiu (e quando 
um ministro do regime 
garante…) que o governo 
do MPLA iria construir ou 
reconstruir cerca de 1.500 
pontes e reabilitar mais de 
12 mil quilómetros da rede 

nacional de estradas até 
2012.
Assim, a provar a bondade 
das garantias do regime, 
prova-se que do dia 26 de 
Junho de 2008 até ao dia 31 
de Dezembro da ano pas-
sado passaram 1.650 dias 
(contando feriados e fins 
de semana). Dividindo es-
ses dias pelas 1.500 pontes 
temos 0,9 pontes por dia.
Se dividirmos os tais 
12.000 quilómetros de es-
tradas pelos 1.650 dias dá 
uma média de 7,27 quiló-
metros ao dia. Portanto é 
simples, a cada dez dias 
o MPLA presentou nove 
novas pontes e 72,7 quiló-
metros de estradas. Tudo 
certinho.
Falando em Junho de 
2012 no Comité Central 
do MPLA, José Eduardo 
dos Santos recuou até às 
promessas para as elei-
ções de 2008, confortavel-
mente vencidas (até com 
os votos dos mortos que 
não quiseram deixar de 
manifestar o seu apoio ao 

CASAS PARA TODOS, COM CERTEZA!

A
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regime) pelo MPLA, que 
obteve cerca de 80% dos 
votos, considerando que o 
balanço é positivo, dando 
como exemplo as “realiza-
ções e os empreendimen-
tos inaugurados quase to-
das as semanas”.
“O país está de facto a 
mudar para melhor e há 
avanços e crescimento 
em todos os domínios”,  
defendeu Eduardo dos 
Santos, realçando que 
importa que “o desenvol-
vimento social seja tão di-
nâmico como tem sido o 
crescimento económico”.
O “querido líder”  diz, 
por isso, que  “muito ain-
da está por se fazer”, mas 
mostrou-se convicto da 
“nova Angola” que está a 
surgir, “pronta para iniciar 
uma nova etapa da sua 
história, na qual todos os 
nossos esforços estarão 
voltados para os mais des-
favorecidos, aqueles que 
mais sofrem porque têm 
pouco ou quase nada”.
Sem se comprometer 
com metas (essa é tarefa 
delegada nos seus chefes 
de posto e sipaios), como 
sucedeu nas promessas de 
criação de empregos ou a 
construção de um milhão 
de casas, feitas em 2008, 
José Eduardo dos Santos 
diz agora algo mais vago 
mas dentro das bitolas dos 
estados de direito (coisa 
que Angola não é). Isto 
é, o futuro passa por um  
Programa de Estabilidade, 
Crescimento e Emprego.
“Através dele vamos unir, 
ampliar e acelerar as ini-

ciativas destinadas a ga-
rantir mais empregos, au-
mentar a oferta de água e 
energia, melhorar os servi-
ços de Educação e Saúde, 
a estimular a produção nas 
zonas rurais e a incentivar 
a criação e o fortalecimen-
to das micro, pequenas e 
médias empresas ango-
lanas”, explicou Eduardo 
dos Santos.
E, como não poderia dei-
xar de ser, o presidente 
garantiu que o MPLA “fará 
a sua parte para a manu-
tenção de um clima de 
paz, tolerância, harmonia 
e confiança”. E fará com 
certeza. Ninguém duvida 
que os mortos vão vol-
tar a votar no MPLA nas 
eleições autárquicas (se 
as houver), tal como todos 
sabemos que em algumas 
secções vão aparecer mais 
votos do que eleitores ins-
critos.
Aliás, cada vez mais, o 
mundo (e por inerência 
também nós) percebe que 
o MPLA só não resolveu 
os problemas do Povo 
porque os oitenta e tal por 
cento conseguidos nas 
eleições anteriores foram 
insuficientes. Assim, todos 
esperam que em futuros 
actos eleitorais atinja os 
110%? 
José Eduardo dos Santos 
disse, recorde-se, há cinco 
anos (Outubro de 2008) 
que o Governo ia aplicar 
mais de cinco mil milhões 
de dólares num programa 
de habitação que inclui a 
construção de um milhão 
de casas.

A construção de um mi-
lhão de casas para as clas-
ses menos favorecidas de 
Angola e jovens foi, aliás, 
uma das promessas da 
então campanha eleitoral 
mais enfatizadas pelo Pre-
sidente da República e do 
MPLA. José Eduardo dos 
Santos admitia, modesto 
como é, que “não seria um 
exercício fácil”, tendo em 
conta que o preço médio 
destas casas, então calcu-
lado em cerca de 50 mil 
dólares. Apesar de tudo, 
assegurou que “já se esta-
va a trabalhar” nesse sen-
tido.
No seu discurso de en-
tão, Eduardo dos Santos 
observou que a escolha 
de Luanda para acolher o 
acto central do Dia Mun-
dial do Habitat tinha a ver 
com o reconhecimento 
pela mais alta instância 
internacional (ONU) da 
filosofia e estratégias defi-

nidas pelo Governo ango-
lano no seu programa ha-
bitacional para o período 
2000/2012 e que já estava, 
disse, a ser aplicado.
“O objectivo dessa estraté-
gia é proporcionar melhor 
habitação para todos, pro-
gressivamente, num am-
biente cada vez mais sau-
dável”, disse Eduardo dos 
Santos. Não se sabe se ainda 
alguém se recorda disso... 
Nesta perspectiva consi-
derou que estava em “sin-
tonia” com as preocupa-
ções e a “visão” da ONU, 
quando coloca como 
questão central, como 
necessidade básica do 
ser humano, fundamental 
para a construção de ci-
dades e sociedades justas 
e democráticas, a questão 
da habitação.
Ora nem mais. A habita-
ção como barómetro de 
uma sociedade justa e de-
mocrática.
Segundo Eduardo dos 
Santos, “em Angola, como 
em quase todo o mundo, 
o fenómeno da urbaniza-
ção veio acompanhado 
de grandes problemas 
ambientais, tais como a 
produção de resíduos do-
mésticos e industriais, a 
poluição, o aumento do 
consumo da energia e 
água e o surgimento de 
águas residuais”.
“Para evitar ou minimizar-
-se esses problemas im-
põe-se a adopção de uma 
política ambiental rigoro-
sa e abrangente”, apontou 
o presidente, garantindo 
que o combate ao caos ur-
banístico que se instalou 
nas cidades e no territó-
rio em consequência da 

prolongada guerra civil, 
está a ser feito através de 
modelos integradores, 
geográficos, económicos e 
ambientais.
A atenção estava, ainda 
segundo ele, centrada na 
“construção ilegal e não 
autorizada” e também 
numa política que procu-
ra “evitar assimetrias re-
gionais e o abandono do 
interior”.
Eduardo dos Santos frisou 
ainda que as “linhas de for-
ça” traçadas pelo Governo 
estavam orientadas para 
uma “cooperação acti-
va” entre a administração 
central e local do Estado, 
entre o sector público e o 
privado, com vista à exe-
cução de uma nova po-
lítica que contribua para 
“a geração de empregos, 
para o desenvolvimento 
harmonioso dos centros 
urbanos, para a eliminação 
da pobreza e da insegu-
rança, e para a eliminação 
também das zonas degra-
dadas e suburbanas”.
Ben Ali, Hosni Mubarak, 
Robert Mugabe, Hugo 
Chávez, Muammar Ka-
dhafi ou Passos Coelho 
não diriam melhor.
O presidente anunciou 
igualmente na altura 
(2008) que será “cada vez 
mais acentuada” a preocu-
pação com a urbanização 
das cidades angolanas e 
que serão “incentivadas 
políticas que diminuam a 
circulação automóvel nos 
centros dos grandes aglo-
merados urbanos”.
Tudo isto, cinco anos de-
pois, está à vista de todos. 
De todos os que querem 
ver, é claro.
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ministro dos 
Negócios Es-
trangeiros de 
Portugal, Rui 
Machete, ao 
pedir descul-
pa às autori-

dades do regime angolano 
pelas, supostas, investiga-
ções judiciais que têm sido 
levadas a cabo no seu país  
contra figuras próximas 
do presidente Eduardo 
dos Santos, limitou-se a 
dar cumprimento visível à 
institucionalização da sub-
serviência lusa, cumprindo 
– aliás – ordens do primei-
ro-ministro Padro Passos 
Coelho. Em sua defesa, pe-
rante algumas críticas, saiu 
como é habitual o simiesco 
“queirozmatozoide”.
O simulacro de revolta 
lusa contra Rui Machete, 
para além de ter permitido 
que alguns mercenários do 
MPLA, tipo Artur Queiroz, 
saíssem das putrefactas 
sarjetas do regime, funcio-
nou como demonstração 
inequívoca do poder real 

que o Governo angolano 
tem sobre Portugal, no-
meadamente nas vertentes 
económicas e políticas.
“Tanto quanto sei, não há 
nada substancialmente 
digno de relevo, e que per-
mita entender que alguma 
coisa estaria mal, para além 
do preenchimento dos for-
mulários e de coisas buro-
cráticas e, naturalmente, 
informar as autoridades de 
Angola pedindo, diploma-
ticamente, desculpa, por 
uma coisa que, realmen-
te, não está na nossa mão 
evitar”, disse Rui Machete, 
segundo a RNA.
Rui Machete limitou-se, 
de facto, a desempenhar 
o papel de sipaio que, na 
esperança de um prato de 
lentilhas, obedece cega e 
caninamente ao seu chefe 
do posto (Passos Coelho) 
que, por sua vez, aspira a 
um dia ser como o soba-
-maior (Eduardo dos San-
tos), razão pela qual lhe 
lambe as botas e mostra 
quão lhe agrada ser escra-

vo de um senhor 
que, apesar disso, 
o alimenta com 
lagosta.
Entre as figuras 
que suposta-
mente estão a 
ser investigadas 
pela Justiça por-
tuguesa encontram-se o 
Procurador-Geral de An-
gola, João Maria de Sou-
sa, o presidente do Banco 
Atlântico, Carlos Silva, e 
as filhas do presidente José 
Eduardo dos Santos. Desde 
o início que em Portugal se 
sabe, sobretudo em função 
da sabujice dos seus go-
vernantes (começada com 
José Sócrates e potencial-
mente aumentada pela du-
pla Passos Coelho/Paulo 
Portas) que nesta matéria 
a montanha iria parir um 
rato… de plástico. 
O regime de José Eduar-
do dos Santos sabe, de há 
muito, que o processo era 
uma forma natural de os 
seus acólitos portugueses 
fingirem que são um Es-

tado de Direito. Mesmo 
assim, achou que o assun-
to (que deveria ter mor-
rido à nascença, como se 
faz em Angola) estava a 
demorar muito tempo e 
que, se calhar, alguns ma-
gistrados portugueses até 
não estavam virados para 
trabalhar nas lavandarias 
de Lisboa e, dessa forma, 
branquear toda a roupa 
suja envida de Luanda. 
Vai daí, e bem, fez chegar 
aos seus amigos do Go-
verno a preocupação.
Para acalmar a ira do “es-
colhido de Deus”, e en-
quanto as investigações 
não são mesmo arquiva-
das, Passos Coelho, que 
mantém – pudera! – toda 
a confiança no seu minis-
tro, mandou Rui Machete 
(antigo Ministro dos As-
suntos Sociais e depois  
Presidente do Conselho 

Superior do 
BPN e Pre-
sidente do 
C o n s e l h o 
Executivo da 
FLAD) pedir 
desculpa e di-
zer que tudo 
não passa de 
um “mal en-
tendido”.

E não passa mesmo, por 
muito que se propale o 
contrário. Tivesse Passos 
Coelho e Paulo Portas os 
poderes que José Eduardo 
dos Santos tem sobre a 
Procuradoria-Geral da Re-
pública, tribunais e demais 
agentes judiciários, e o as-
sunto ou não teria nascido 
ou, se acaso nascesse, teria 
sido imediatamente fuzila-
do.
A subserviência vem de há 
muito tempo
“É um país riquíssimo e os 
portugueses começaram a 
ter actos de subserviência 
em relação a Angola que 
são chocantes e que deve-
mos evitar”, afirmou no dia 
13 de Janeiro de 2009 Má-
rio Soares, ex-presidente 

da República portuguesa 
que, ao contrário do Eduar-
do dos Santos foi sempre 
eleito, numa conferência 
sobre “Contributos para 
uma Estratégia Nacional”.
Nessa altura, crê-se que 
Mário Soares se referia 
sobretudo aos seus ca-
maradas do PS, tipo José 
Sócrates, quando falou da 
subserviência. Isto porque, 
de facto, não havia na al-
tura melhor exemplo em 
relação à subserviência de 
alguns portugueses do que 
a de José Sócrates relativa-
mente ao soba-maior, José 
Eduardo dos Santos.
Será que Mário Soares ti-
nha razão em relação à 
subserviência para com 
o MPLA (tal como o PS 
membro da Internacional 
Socialista)? Tinha como 
continua a ter. Aliás, nem 
as actuais críticas do líder 
socialista, António José 
Seguro, a Rui Machete 
ocultam o panegírico que 
fazem, que continuam a 
fazer, ao regime do pai da 
mulher mais rica de África. 
Se calhar, quando o “Jornal 
de Angola” diz que o Go-
verno ditatorial do MPLA 
está ao mesmo nível do 
da sociedade política por-
tuguesa, sempre dividida 
no poder entre PS e PSD, 
acerta em cheio.
Por alguma razão quando 
o órgão oficial do regime 
angolano ataca com tudo o 
que tem e com o que não 
tem Mário Soares, a co-
mandita socialista mete o 
rabinho entre as pernas e 
assobia para o lado.
De facto, gostem ou não 
os donos dos areópagos da 
política lisboeta, a vaselina 
caiu em desuso no Gover-
no português, tal é a habi-
tuação. O mesmo se passa 
com a vergonha. E assim 
sendo, como mais uma vez 
se demonstra, Portugal não 
é sério e já nem se preocu-
pa em parecê-lo.
A dupla Passos Coelho/

O

“QUEIROZMATOZOIDE” DO DISCRIMINATÓRIO 
JORNAL DE ANGOLA DEFENDE MACHETE

AS REACÇÕES AS DECLARAÇÕES DO MINISTRO LUSO  
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Paulo Portas continua 
a mostrar aos donos de 
Angola que, por falta de 
coluna vertebral, o que o 
Governo português gos-
ta é de estar sempre de 
cócoras, prontinho para 
ser comido. Por isso o 
actual primeiro-ministro-
-adjunto disse à Lusa, no 
final de uma escapadela 
de algumas horas ao reino 
do MPLA, que o sucesso 
dos investimentos de em-
presas portuguesas em 
Angola é a chave para a 
manutenção de postos de 
trabalho em Portugal.
Um milhão e duzentas mil 
pessoas que nas ociden-
tais praias lusitanas estão 
no desemprego ficaram, 
valha-lhes ao menos isso, 
a saber que nada devem 
ao regime angolano que 
foi presidido por um cida-
dão que esteve 32 anos no 
poder sem nunca ter sido 
eleito.
“O mercado angolano é o 
primeiro fora da Europa 
para as nossas empresas, 
que fazem aqui uma apos-
ta muito importante, que 
fazem aqui investimentos 
significativos e que ao ter 
uma posição importante 
em Angola estão a prote-
ger postos de trabalho na 
rectaguarda, em Portugal”, 
disse Paulo Portas.
Em matéria de recta-
guarda reconheça-se que 
Paulo Portas sabe do que 
fala. Não será o único no 
Governo, mas é dos mais 
preparados. Outros há que 
preferem trabalho na hori-
zontal, de joelhos e por aí 
fora.
O comentário bajulatório 
de Paulo Portas, também 
ele cumprindo ordens do 
seu chefe do posto, surgiu 
– recorde-se – na sequên-
cia de declarações do en-
tão ministro de Estado e da 
Coordenação Económica, 
ex-presidente da Sonangol 
e actual vice-presidente da 
República, Manuel Vicen-
te, segundo o qual Angola 
não iria reforçar os investi-
mentos no tecido produti-
vo português.
“Angola é um país cujo 
crescimento económico 
é enorme. Tem uma prio-
ridade importante que é 
fazer com que esse cresci-
mento signifique também 

uma melhor distribuição. 
Tem inúmeros planos nas 
áreas económica e social 
para o território angolano 
e na internacionalização, 
Portugal foi, é e será im-
portante, como se vê todos 
os dias pelos factos”, sa-
lientou Paulo Portas.
Como o soba-maior de-
termina, os seus ministro 
portugueses com funções 
delegadas (por isso vão 
tantas vezes a despacho ao 
Futungo), não conseguem 
ver a realidade do Povo an-
golano onde perto de 70% 
vive na miséria.
As relações entre Portugal 
e Angola “são boas e po-
dem ainda ser melhores, 
sempre numa perspectiva 
duplamente ganhadora. É 
preciso que os interesses 
de Portugal em Angola se-
jam defendidos e é preciso 
que os investimentos de 
Angola em Portugal sejam 
protegidos”, diz Paulo Por-
tas, certamente depois de 
ter sido suficientemente 
afagado pelos especialistas 
do regime.
“Há muitas empresas por-
tuguesas presentes no 
mercado angolano: gran-
des, médias e pequenas, e 

há inúmeros planos para 
o futuro de Angola onde 
a participação das empre-
sas portuguesas é relevan-
te e hoje em dia é muito 
significativa, em sectores 
importantes, a entrada de 
capitais angolanos em Por-
tugal”, acrescenta Paulo 
Portas que, certamente, 
está triste porque nunca 
mais se concretizar a OPC 
(Oferta Pública de Com-
pra), a retalho ou por ata-
cado, sobre Portugal.
Apesar dos negócios mais 
recentes, liderados por Isa-
bel dos Santos, como em 
tudo na vida, quem espera 
desespera. E Lisboa está a 
ficar desesperada, tal é o 
desejo, a vontade, a paixão 
que coloca nesta opera-
ção de compra. De facto, 
a OPC sobre todo o país 
já deveria ter sido lançada. 
Legitimado supostamente 
por eleições, nas quais os 
angolanos (os vivos e os 
mortos) deram uma con-
fortável vitória a Eduardo 
dos Santos, é hora de re-
solver o assunto, evitando 
que políticos como Rui 
Machete tenham de fazer 
destas figuras.
OS “VELHOS DO RES-

TELO” ANDAM POR AÍ

A posição crítica de alguns 
sectores lusos é incom-
preensível. Se Portugal 
não tem capacidade, enge-
nho e arte para se aguentar 
sozinho, só mesmo a ajuda 
dos outros – nomeada-
mente do MPLA – poderá 
salvar os portugueses de 
viverem apenas com um 
prato da farelo.
As vozes críticas são, con-
tudo, cada vez menos. No 
espectro político portu-
guês, com representação 
parlamentar, apenas o 
Bloco de Esquerda não 
foi ainda comprado pelo 
MPLA. Todos os outros 
renderam-se. A nível das 
instituições, até a Presi-
dência da República vai 
dando uma no cravo e ou-
tra na ferradura de modo a, 
neste caso, agradar a “gre-
gos” (Eduardo dos Santos) 
e “troianos” (Eduardo dos 
Santos).
Aparentemente diferente 
é a Procuradoria-Geral da 
República que, tanto quan-
to parece, quer mesmo 
mostrar que ainda há algu-
ma possibilidade, embora 
remota, de Portugal ser 
um Estado de Direito De-
mocrático. Como é óbvio, 
não vai conseguir levar “a 
carta a Garcia”. O caminho 
está todo armadilhado pe-
los políticos e pelos seus 
patrões. 
Manuel Vicente diz que 
“o Estado hoje tem outras 
prioridades. Estamos a 
olhar mais para os proble-
mas internos do que para 
os problemas externos”, 
respondendo dessa forma 
à pergunta se Angola iria 
participar no programa de 
privatizações previsto em 
Portugal nos sectores da 
comunicação e transpor-
tes, ou se a iniciativa fica-
ria do lado de empresários 
privados, como sucedeu 
nos últimos dias com a 
empresária Isabel dos San-
tos.
“Os empresários privados 
são livres. Onde eles en-
contrarem oportunidades 
e virem que há, de facto, a 
criatividade e escala para 
investir, só nos resta, como 
governo apoiarmos essas 
iniciativas”, acrescentou 
o ex-patrão da principal 

empresa do regime, a So-
nangol.
Manuel Vicente adiantou, 
segundo o jornal i, que 
agora, face à globalização 
da economia, importa não 
investir num único merca-
do. “O mundo hoje é uma 
aldeia global e, como se 
costuma dizer na gíria, não 
podemos colocar os ovos 
todos no mesmo cesto. 
As economias melhoram 
ou pioram em função dos 
locais, e temos que ter 
investimentos em várias 
paragens e, no fim, termos 
uma média que seja posi-
tiva e que possa garantir a 
sustentabilidade”, vincou.
“As palavras de Manuel Vi-
cente deitam por terra os 
imensos esforços políticos 
e diplomáticos do governo 
português para atrair cada 
vez mais investimento 
angolano. E podem tam-
bém afectar a presença de 
empresas portuguesas no 
espaço económico angola-
no”, escreve o i.
Em todo este contexto, é 
aconselhável que os portu-
gueses atentem nas teses 
do antigo ministro da De-
fesa, figura de destaque do 
MPLA, e um empresário 
de sucesso em áreas que 
vão da banca ao imobiliá-
rio, hotelaria, jogos, dia-
mantes etc., de seu nome 
Kundy Paihama.
Se os portugueses, tal 
como todos os angolanos 
que não são do MPLA,  le-
vassem em conta as suas 
palavras, certamente que 
evitavam ter de viver com 
um prato de farelo.
Num dos seus (foram tan-
tos) célebres e antológicos 
discursos, Kundy Paihama 
disse: “Não percam tempo 
a escutar as mensagens de 
promessas de certos Políti-
cos”, acrescentando: “Tra-
balhem para serem ricos”.
“Criminosos portugueses 
contra as suas próprias ví-
timas”
O sipaio Artur Queiroz ati-
rou a pedra e, dizendo cha-
mar-se Álvaro Domingos, 
escondeu a pata. Mas não 
enganou ninguém. O chei-
ro a esgotos putrefactos, 
terreno de especial predi-
leção do escriba de plantão 
no “Jornal de Angola”, de-
nunciou-o. Todos sabem 
que chafurdar na merda é 
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para ele uma questão de 
vida e de identidade.
Diz o mercenário, que até 
tem Carteira Profissional 
de jornalista, passada pela 
respectiva organização tu-
telar portuguesa, valendo-
-se das informações que o 
regime faz chegar ao seu 
submundo, que “Portugal 
está no centro de uma gra-
ve crise social e económi-
ca sem fim à vista. O Esta-
do Social que nasceu com 
a Revolução de Abril tem 
sido friamente destruído 
pelas elites reinantes. Os 
fundos de coesão da CEE 
foram desbaratados por 
cleptocratas insaciáveis 
que à sombra de partidos 
democráticos se com-
portaram como vulgares 
ladrões sem sequer se dis-
farçarem com colarinhos 
brancos”.
O simiesco “queirozmato-
zoide” explica no “Jornal 
de Angola” (onde mais po-
deria ser?) que “o Portugal 
que deu as mãos aos novos 
países que nasceram das 
suas antigas colónias está 
crivado de dívidas. Face ao 
esvaziamento dos cofres 
públicos, até as pensões e 
reformas dos idosos são 
confiscadas. Milhares de 
jovens quadros são obriga-
dos a procurar em países 
estrangeiros o pão nosso 
de cada dia. Angola é um 
desses destinos. Como 
disse em entrevista a uma 
televisão portuguesa o 
Presidente José Eduardo 
dos Santos, são todos bem-
-vindos e têm o apoio e a 
solidariedade dos seus ir-
mãos angolanos”.
Não sendo o autor nem 
português nem angolano 
(os mercenários não têm 
nacionalidade), é livre de 
dizer o que lhe mandam 
dizer os que lhe pagam, os 
que o sustentam. E, neste 
caso, o recado até tem pés 
e cabeça, ao contrário do 
escriba que só tem patas e 
barriga.
Animado pela encomenda, 
“queirozmatozoide” garan-
te que “as elites portugue-
sas famintas de dinheiro 
entraram em desvario. À 
medida que a crise aperta, 
eles disparam em todas as 
direcções, atingindo por 
vezes membros do bando. 
À medida que a “troika” 
drena milhares de milhões 

de euros para os bolsos 
dos credores, as elites rei-
nantes ficam sem cheta 
e tornam-se mais agres-
sivas. E Angola é sempre 
o alvo destes deserdados 
dos dinheiros do depaupe-
rado Estado Português”. 
Desta forma, e se calhar 
ainda vamos um dia destes 
ver um ministro angolano 
pedir desculpas a ango-
lanos e portugueses por 
terem dado guarida a esta 
espécie de mercenários, 
o articulista tenta acertar 
contas com os portugueses 
que não lhe reconheceram 
méritos suficientes para 
o quererem como – no 
mínimo – director-geral 
do Diário de Notícias, da 
SIC ou do Jornal de No-
tícias, onde durante anos 
conspurcou a Redacção. 
Mas nós podemos ficar 
descansados. Um “bom” 
mercenário escreve a fa-
vor de quem melhor lhe 
pagar. Tal como no pas-
sado já atacou forte e feio 
o “socialismo de sanzala” 
do MPLA, amanhã pode-
rá fazer o mesmo. É tudo 
uma questão de ginguba 
e bananas.
Diz o mandatário do 
José Ribeiro, director do 
JA, que “se em Portugal 
alguém ousa lançar um 
pouco de água na fervu-
ra, é crucificado na praça 
pública e lançado às feras 
da SIC e de outros órgãos 
de informação onde fal-
sos jornalistas obedientes 
aos donos fazem o papel 
aviltante de juízes de um 
Santo Ofício anacrónico 
e ridículo. Não se pode di-
zer que perdem a cabeça, 
porque nunca a tiveram, 
nem como ornamento”.
O simiesco “queirozmato-
zoide” não perdoa mesmo. 
Tem a liberdade entalada 
na garganta e nem a lubri-
ficação da sua cavidade 
bocal o ajuda a engolir. 
Passa tudo menos a liber-
dade. É visível, sobretudo 
quando fala do que ele 
não é, Jornalista, o seu 
orgasmo sádico. É claro 
que tem o direito de gos-
tar, com ou sem vaselina, 
de qualquer tipo… de ali-
mentação. Daí os ataques 
a todos quantos, cá e em 
Portugal, defendem que 
dizer a verdade é a melhor 
qualidade dos homens 

(isto não se aplica) de bem.  
“O ministro de Estado 
e dos Negócios Estran-
geiros, Rui Machete, fez 
uma declaração à Rádio 
Nacional de Angola sobre 
um episódio aviltante que 
devia encher de vergonha 
o Poder Judicial em Por-
tugal. Órgãos de comuni-
cação social portugueses 
fizeram manchetes “in-
formando” que o Vice-
-Presidente da República, 
Manuel Vicente, estava a 
ser investigado em Por-
tugal pelo Ministério Pú-
blico. E deram pormeno-
res do processo. Pouco 
tempo depois, a vítima 

foi o Procurador-Geral da 
República, João Maria de 
Sousa. O Ministério Públi-
co em Portugal é titular da 
investigação e acção penal. 
Portanto, estas notícias só 
podem ter sido dadas por 
essa instituição”, conclui o 
sipaio que – legitimamente 
– aspira a ser chefe do pos-
to num regime em que o 
Ministério Público, como 
todas as restantes institui-
ções, têm total liberdade 
para cumprir o que for de-
terminado pelo “querido 
líder” kim iong Santos.
“Queirozmatozoide” diz 
que, “face às reacções in-
dignadas contra tão graves 
crimes de que estavam a 
ser vítimas os cidadãos 
Manuel Vicente e João 
Maria de Sousa, o De-
partamento Central de 
Investigação e Acção Pe-
nal (DCIAP) emitiu um 
comunicado onde infor-
mou que existiam inves-
tigações mas ninguém 
tinha sido constituído 
arguido”, acrescentando 
que “o Ministério Públi-
co e a Procuradora-Geral 
da República, Joana Vi-
dal, nunca mais se digna-
ram falar do assunto. E ti-
nham que fazê-lo. Porque 
se exigia, no mínimo, que 
fosse investigado isto: 
quem, como e quando 
violou grosseiramente o 
segredo de justiça. E ao 
fazê-lo, violou a honra e 

o bom-nome de dois cida-
dãos angolanos. Acresce 
que Manuel Vicente foi 
eleito Vice-Presidente da 
República com mais de 70 
por cento dos votos dos 
eleitores. E João Maria de 
Sousa é o Procurador-Ge-
ral da República. Também 
por isto se exigia, num Es-
tado democrático, um es-
clarecimento cabal de tão 
graves crimes contra duas 
pessoas que até prova em 
contrário são inocentes. 
Ao alimentar machetes 
e notícias falsas que têm 
no centro figuras públicas 
angolanas, o Ministério 
Público e a Procuradora-
-Geral da República Joana 
Vidal puseram-se fora da 
lei. E deram esse salto ar-
riscado, para atentarem 
contra a honra e o bom-
-nome de dois cidadãos 
que desempenham altas 
funções no Estado Ango-
lano”.
Pois é. O problema não 
está nos eventuais crimes 
cometidos, ou não, pelos 
cidadãos, neste caso an-
golanos. Está em ter-se 
sabido disso. E, como sa-
bemos, em Angola nada 
disso aconteceria. Nunca 
nada disso se saberia. Por 
cá, o regime quer que os 
jornalistas sejam imbecis 
(não procurem saber o 
que se passa) e criminosos 
(sabem o que se passa mas 
calam-se). Tal como quer 

A 
atitude do Ministro Rui Machete vem na sequência da subserviência 
dos governantes portugueses ao poder político angolano.
Com a política portuguesa transformada numa mega central de negó-
cios, os políticos mais marcantes em Portugal estão numa relação de 
permanente cumplicidade e promiscuidade com o poder económico. 

Com a crescente influência dos políticos angolanos na vida económica portuguesa, 
as cumplicidades, em Portugal, entre políticos portugueses e políticos/empresários 
angolanos acentuou-se. 
O servilismo dos políticos portugueses ao poder cleptocrático angolano é aliás cró-
nico. Os políticos de Angola tiveram desde sempre o apoio dos dignitários por-
tugueses, desde o tempo em que o Partido Comunista entregou o país, aquando 
da independência, ao MPLA, até aos dias de hoje. Tanto o actual ministro dos Es-
trangeiros Machete, do PSD, como o seu antecessor do CDS, Paulo Portas, perso-
nificam a subjugação dos políticos portugueses de direita ao poder económico e 
político de José Eduardo dos Santos. O presidente angolano faz o pleno dos apoios 
da política em Portugal. Aos pecados acima descritos, Machete acrescentou uma 
inovação degradante: a intromissão do poder executivo português no poder judi-
cial ao tentar desculpabilizar intervenções legítimas de magistrados no território 
português. Para um Ministro dos Estrangeiros dum país europeu é imperdoável; 
para um jurista com o currículo de Machete é patético.  

*Vice-presidente da Associação Transparência e Integridade

SERVILISMO AO PODER CLEPTOCRÁTICO

TEXTO DE PAULO MORAIS*
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que a liberdade de Impren-
sa se resuma à RNA, TPA, 
Angop e Jornal de Angola.
É claro que o modelo de-
fendido pela “queiroz-
matozoide” criatura tem 
adeptos, até mesmo em 
Portugal. Por cá já se sabe 
que os poucos jornalistas 
que não são imbecis e cri-
minosos tem uma especial 
apetência para, por exem-
plo, chocar com balas que 
andam perdidas no ar des-
de os tempos da guerra ou, 
ainda, para tentar atropelar 
as viaturas da Unidade da 
Guarda Presidencial.
Continuemos, entretanto, 
a leitura do simiesco tex-
to. “Face a este quadro é 
natural que o ministro Rui 
Machete tivesse vontade 
de deitar água na fervu-
ra. O que ele foi fazer! Os 
“pivots” anti-angolanos 
Mário Crespo e João Soa-
res abocanharam-lhe os 
calcanhares, deixando-o 
sem base de sustentação. 
Os sindicatos dos juízes 
e do Ministério Público 
crucificaram-no e lembra-
ram urbi et orbi que em 
Portugal há separação de 
poderes. Só é pena que 
essa separação não inclua 
também os órgãos de co-
municação social”. 
É pena. Assim, dizer o que 
se pensa é – quando isso 
não coincide com a verda-
de oficial – um crime con-
tra a segurança do Estado, 
um acto anti-angolano, 

uma prova de que urge 
fazer um novo 27 de Maio 
em que, provavelmente, o 
“queirozmatozoide” teria a 
patente de general e che-
fiaria o departamento de 
execuções sumárias.
“O episódio que envolveu 
dois dirigentes angola-
nos prova à puridade que 
há uma relação espúria e 
aviltante entre o Ministé-
rio Público e uma comu-
nicação social que actua 
na lógica das associações 
de malfeitores. A senhora 
Procuradora-Geral Joana 
Vidal, toda abespinhada, 
atirou-se ao ministro Rui 
Machete. Melhor fora que 
revelasse o nome ou os 
nomes dos procurado-
res do Ministério Público 
que violaram o segredo 
de justiça, ferindo a honra 
e o bom-nome de dois ci-
dadãos que desempenham 
altos cargos no Estado 
Angolano”, diz o arauto 
dos esgotos do regime, 
pondo em sentido e a tre-
mer de medo quer Joana 
Marques Vidal quer todos 
os restantes magistrados. 
Temem que, um dia des-
tes, Artur Queiroz apareça 
por Lisboa (onde vai com 
frequência) para dar umas 
bassulas nos juízes, nos 
procuradores, nos jorna-
listas e em todos os que 
fazem parte da sua imensa 
lista negra.
No seu longo texto, digno 
de constar no anedotário 

dos mercenários, o fobeiro 
acrescenta que “Rui Ma-
chete, como jurista que é, 
pediu diplomaticamente 
desculpa (não desculpas 
diplomáticas) pelas patifa-
rias cometidas pelo Minis-
tério Público e órgãos de 
comunicação social contra 
o Vice-Presidente da Re-
pública, Manuel Vicente, 
e o Procurador-Geral da 
República, João Maria de 
Sousa. Os mais assanha-
dos membros das elites 
corruptas e caloteiras 
portuguesas trucidaram o 
ministro e por tabela lan-
çaram a habitual chuva de 
calúnias contra os dirigen-
tes angolanos, eleitos de-
mocraticamente”. Quanto 
ao facto do Eduardo dos 
Santo ter estado 32 anos 
sem ter sido eleito…
Por último, a caminho do 
seu antro subterrâneo, 
“queirozmatozoide” amea-
ça que “como temos três 
meses para organizar a 
Cimeira Angola-Portugal, 
fico por aqui. Mas conti-
nuo a exigir que a Procu-
radora-Geral Joana Vidal 
e a Direcção Central de In-
vestigação e Acção Penal 
expliquem aos angolanos 
e portugueses quem foram 
os membros do Ministério 
Público que violaram o se-
gredo de justiça, violando 
gravemente a honra e o 
bom nome de duas altas 
figuras do Estado Angola-
no”.

O 
“pedido de desculpas” que o ministro dos Negócios 
Estrangeiros português efectuou à Rádio Nacional 
de Angola não foi um pedido de desculpas ao povo 
de Angola, ao contrário do que diz Rui Machete, 
mas um lamentável exercício de subserviência pe-

rante a elite do MPLA que trata Angola como sua propriedade 
privada.
Diz o ministro que tal “pedido de desculpas” teve como objectivo contribuir para o 
“apaziguamento na relação entre os dois países”. Para justificar o injustificável in-
ventou um problema inexistente. Não existe nenhum problema nas relações entre 
os dois países e muito menos entre os dois povos.
As declarações do ministro envergonham os portugueses. São um pedido de des-
culpas, isso sim, por Portugal ser uma democracia onde é a Justiça, e não o Gover-
no, que decide as investigações judiciais.
A economia portuguesa está a viver momentos complicados, muitos dos quais cria-
dos ou agravados pelo atual Governo, mas nada permite (a começar pela dignida-
de) que se estenda uma passadeira vermelha para qualquer tipo de investimento, 
incluindo o que tem a ver com branqueamento de dinheiro ou resulta da corrupção 
e pilhagem dos recursos de outros países.                    

*Dirigente do Bloco de Esquerda 

LAMENTÁVEL EXERCÍCIO  DE SUBSERVIÊNCIA
TEXTO DE JOÃO SEMEDO* A 

deputada do Bloco 
de Esquerda Helena 
Pinto considera que a 
situação do ministro 
de Estado e dos Ne-

gócios Estrangeiros de Portugal, 
está “sem retorno e sem saída”, no 
caso da entrevista a RNA. “O problema reside nas 
funções que desempenha, um ministro de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros não fala por si próprio 
nem faz interpretações pessoais e políticas quando 
fala aos microfones de uma estação estrangeira”, 
afirmou. Ainda durante a interpelação, a deputada 
de Esquerda, quis saber qual será a posição da diplo-
macia portuguesa na próxima cimeira bilateral face 
às violações dos direitos humanos em Angola.
Após o silêncio de Machete em relação à posição 
que Portugal iria defender na próxima cimeira com 
Angola no que respeita aos direitos humanos, Hele-
na Pinto voltou a questioná-lo sobre o assunto, por-
que “todos sabemos o que é que se passa em Angola 
e não podemos fechar os olhos”, concluiu. 

MACHETE RECUSOU  RESPONDER 
SOBRE DIREITOS HUMANOS EM ANGOLA

O professor de Economia na Univer-
sidade Católica de Luanda e líder do 
Bloco Democrático Justino Pinto de 
Andrade disse que as declarações de 
Rui Machete deram “uma má ima-
gem de Portugal” em Angola.
No quadro das relações entre Portu-
gal e Angola, presente e futuro não podem ser encara-
dos da mesma forma. Se, no presente, Portugal pode ga-
nhar com uma cumplicidade com Angola, no futuro o 
mais certo é vir a “perder”. “As elites políticas” de Lisboa 
no relacionamento com o poder em Luanda passam a 
linha da cumplicidade para o campo da “subserviên-
cia”. Para ele as declarações do ministro Rui Machete 
dão “uma má imagem” de Portugal em Angola. Algo 
que vem na sequência de comportamentos anteriores 
e que, ao contrário do que podem pensar os políticos 
portugueses, “não ajuda a fomentar as relações entre os 
dois países”.
A cumplicidade entre Portugal e Angola pode trazer 
“um maior fluxo” de comércio e investimentos, mas “só 
no curto prazo”, considerou o analista. “Se olhar para o 
futuro, Portugal vai perder muito. As autoridades an-
golanas não respeitam quem se põe de joelhos. É uma 
forma muito negativa de relacionamento.” Esta posição 
“é muito má para a imagem de Portugal”, considerou ao 
Público Justino Pinto de Andrade. “As pessoas pensam 
que ficando de joelhos fomentam as relações entre os 
dois países”. “É o contrário.” As investigações abertas 
em Portugal são referentes a suspeitas de actos em 
território português, nota Justino Pinto de Andrade. A 
“promiscuidade entre a Justiça e a política” em Angola 
impede “o apuramento” das suspeitas de “actos ilícitos 
que envolvem entidades angolanas”, realça. “Se os actos 
ilícitos que envolvem as entidades angolanas em ter-
ritório português fossem investigados, nós em Angola 
teríamos melhor forma de pressionar os políticos cor-
ruptos”. 

“PORTUGAL VAI PERDER COM ATITUDE 
DE SUBSERVIÊNCIA FACE AO PODER DE 
ANGOLA”
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TEXTO DE ERASMO CARLOS ALFREDO*

ui Machete 
é o actual 
MENE (Mi-
nistro de 
Estado e dos 
N e g ó c i o s 
Es t range i -

ros) – antigo MNE (Mi-
nistro dos Negócios Es-
trangeiros); pelos vistos 
para os portugueses qual-
quer relacionamento in-
ternacional só se faz pela 
via do negócio – teve um 
encontro imediato de pri-
meiro grau com a comu-
nicação social angolana, 
oficiosa, onde terá apre-
sentado as “desculpas 
diplomáticas” – em negó-
cios não há “desculpas di-
plomáticas”, mas… – pelos 
casos que, habitualmente, 
e de quando em quando, a 
nossa comunicação social 
orientada faz emergir das 
esconsas secretárias dos 
jornalistas (não dos Jorna-
listas) que por lá pululam 
e que servem para acirrar 
alguns ódios de estima-
ção – estranhamente, a 
maioria parte de jornalis-
tas que, por sinal, até são 
lusos, talvez saibam mais 
que nós que somos ango-
lanos e menos aptos às in-
trigas palacianas – contra 
a Justiça portuguesa e con-
tra alguns políticos lusos 
(o que se estranha porque 
não há políticos mais sub-
servientes aos políticos 
estrangeiros que os lusos, 
e não é de agora…).
Desta vez, e uma vez mais, 
a questão prendeu-se com 
os processos, que estão, 
sublinhe-se, em segredo 
de Justiça e sem que qual-
quer dos eventuais visados 
tenha sido constituído ar-
guido ou testemunha, e 
que eventualmente recai-
rão sobre personalidades 
nacionais, algumas de rele-

vo político e jurídico.
Segundo os nossos órgãos 
informativos oficiosos, 
Rui Machete terá dito, ou 
tentado explicitar, que os 
processos estavam quina-
dos e fechados. E tê-lo-á 
feito de forma diplomática 
(sic) para evitar constran-
gimentos entre Angola e 
Portugal, recordando que 
no nosso quadrado estão 
alguns milhares de portu-
gueses a trabalhar e algu-
mas dezenas de empresas 
a laborar, contribuindo 
estes para minorar a de-
pauperada balança de pa-
gamentos lusa (Angola é 
o 5º destino de bens e ser-
viços e o primeiro fora do 
espaço da UE, nas relações 
comerciais lusas).
Como diplomata conside-
ro que a atitude do MENE 
terá sido aceitável. Mas 
esqueceu-se o bom do 
MENE luso que além de 
diplomata, recente e após 
irrevogável demissão do 
anterior, Paulo Portas, Rui 
Machete é também ele um 
jurista e insigne advogado 
com a particularidade de 

R

NÃO HÁ POLÍTICOS MAIS 
SUBSERVIENTES DO QUE 
OS PORTUGUESES

ter sido consultor da em-
presa de causídicos que 
patrocinavam os tais res-
ponsáveis angolanos sujei-
tos a processos jurídicos a 
decorrer na Procuradoria-
-Geral da República (PGR) 
lusa – local, reconhecido 
de, por vezes, escaparem 
em gritantes sussurros al-
guns sérios segredos de 
justiça –; logo potencial 
conhecedor dos processos 
em causa.
Só que o bom do MENE 
luso terá dito (não ouvi, 
logo não posso afirmá-lo), 
que as diplomáticas afir-
mações que terá prestado 
teriam como remetente a 
PGR lusa que, posterior-
mente, rectificou após des-
mentido daquela, evocan-
do o seu conhecimento do 
processo através de uma 
antiga nota do DCIAP, de 
13 de Novembro de 2012, 
onde o Ministério Público 
afirma “que corre uma in-
vestigação com o NUIPC 
142/12.0TELSB sem que, 
contudo, nela estejam 
constituídos quaisquer 
arguidos”. Ou seja, não há 

arguidos mas há uma in-
vestigação…
E qual é o espanto? Há 
países onde o Ministério 
Público não se submete às 
ordens dos patrões políti-
cos ou governamentais e 
seguem os trâmites nor-
mais dentro de um depar-
tamento de Justiça. Ou 
seja, só se regem pelo que 
determinam as normas 
jurídicas e constitucionais 
de um Estado. Por vezes, a 
PGR só tem conhecimento 
dos processos quando os 
mesmos estão encerrados 
e prontos a serem dirimi-
dos – quando lá chegam – 
em Tribunais.
Mas isso só acontece em 
países onde o segredo é a 
máxima da Justiça ou onde 
esta tem poderes próprios 
e não se deixa manietar 
por conveniências políti-
cas, económicas ou gover-
namentais.
Mas voltando a Rui Mache-
te e às diplomáticas des-
culpas, até se compreen-
de a sua atitude enquanto 
“gestor” do MENE; já não 
se aceita, todavia, que se 

esqueça que também é 
jurista e que há factos que 
não devem ser discutidos 
na praça pública – quando 
se fala para um órgão de 
informação, torna sempre 
uma pequena notícia num 
acto de, nas palavras de 
Francisco Louçã, “fabrica-
ção de informação” exten-
sível a todos os leitores e, 
ou, ouvintes!
Diplomaticamente falan-
do, se houvesse qualquer 
necessidade de esclarecer 
os governantes dos actos 
jurídicos que impelem 
sobre as citadas, ou quais-
quer outras, personalida-
des nacionais isso seria 
feito em locais específicos 
e em momentos exclusi-
vos, ou seja, durante algum 
encontro de ministérios ou 
governos.
Mas como a diplomacia 
lusa sempre foi conhecida 
pelos momentos mais es-
tranhos e mais complexos 
dentro da realpolitik pro-
vavelmente, a atitude do 
MENE luso, Rui Machete, 
até terá sido a mais conve-
niente para ver se os pro-
cessos em questão saem 
da monótona dormência 
onde pernoitam grande 
parte dos processos jurí-
dicos portugueses.
O certo é que, em Por-
tugal, todos contestam a 
oportunidade das palavras 
de Rui Machete, ao ponto 
do seu primeiro-ministro, 
o mais africano dos portu-
gueses, as ter considerado 
como uma “declaração 
menos feliz”.
Num país normalizado, 
um Ministro ser assim en-
xovalhado por vários la-
dos só teria uma solução: 
demitia-se!
*Investigador do CEI-ISC-
TE-IUL e pós-doutorando 
da UAN
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corrupção 
em Ango-
la é “preo-
cupante”, 
mas o 
problema 
v i v e - s e 

em todo o mundo, afir-
mou na Cidade da Praia 
(Cabo Verde), o Procu-
rador-Geral da República 
(ou não fosse uma esco-
lha constitucional mas 
pessoal do Presidente da 
República), que responsa-
bilizou, como sobre outras 
matérias (caso da falta de 
saneamento básico) faz 
José Eduardo dos Santos, 
aos países colonialistas por 
tais práticas em África.
João Maria de Sousa, que 
falava à margem da 8ª Con-
ferência da Associação dos 
Procuradores de África 
(APA), salientou que An-
gola criou uma comissão 
para elaborar um estudo 
sobre formas de combater 
a corrupção.
“Com certeza que é preo-
cupante, não só em Ango-
la. Mesmo naqueles países 
que apregoam contra ou-
tros, esquecem-se que, in-
ternamente, também têm 
esse problema, que é uni-
versal”, referiu o magistra-
do angolano.
“Todos os países deve-
rão unir-se para dar um 
combate cerrado a essas 
práticas, porque nenhum 
país conseguirá combater 
sozinho a criminalidade 
organizada, até porque, se 
tivermos a atenção devi-
da, determinadas práticas 
que se tornaram habituais 
nos nossos países vieram, 
de algum modo, dos países 
desenvolvidos”, acrescen-
tou.
Defendendo que em An-
gola, Cabo Verde e Mo-
çambique, “como também 
noutros países africanos”, 
o desenvolvimento “tarda 
a chegar”, João Maria de 
Sousa referiu que a cor-
rupção “não nasceu dos 
nativos”.
“A corrupção não nasceu 

dos nativos, porque tínha-
mos uma forma primitiva 
de fazer comércio, de fa-
zer trocas, que não permi-
tia sequer a corrupção. A 
corrupção vem de fora, e 
agora vamos ter de encon-
trar forma de a combater e 
combater com aqueles que 
melhor conhecem o fenó-
meno”, sustentou.
Daí a necessidade, calcula-
-se, de chamar os corruptos 
para legislar sobre corrup-
ção, um pouco à semelhan-
ça dos que põem a raposa 
a guardar o galinheiro. O 
êxito será garantido. Mais 
fácil seria, talvez, descri-
minalizar a corrupção ou, 
em alternativa, assumi-la 
como um pilar das moder-
nas democracias.
O PGR destacou que Ango-
la já assinou a Convenção 
das Nações Unidas contra 
a Corrupção e que, recen-
temente, através de um 
despacho presidencial, foi 
criada uma comissão para 
elaborar estudos com vis-
ta à sua aplicação no país, 
não obstante existirem leis 
internas que determinam 
as formas de combate à 
corrupção e à lavagem de 
capitais.
João Maria de Sousa pode-
ria, também nesta matéria, 
recordar que por influência 
colonial, tão bem assimila-
da pelos novos donos do 
poder, as leis, as comissões, 
existem apenas para que se 

CORRUPÇÃO EM ANGOLA? 
A CULPA É DOS COLONIALISTAS BRANCOS!

A

mudem as moscas. O resto 
continua na mesma.
“Temos cumprido com 
muitas cartas rogatórias, 
nomeadamente vindas de 
Portugal, e não só. Rece-
bemos cartas rogatórias 
em matéria penal de mui-
tos países e cumprimos 
e temos já instaurado em 
Angola alguns processos 
a respeito dessa matéria”, 
acrescentou.
Pelos vistos, mau grado os 
maus ensinamentos colo-
niais, o Governo quer pôr 
ordem no aviário que tan-
tos ovos de ouro deu ao 
país. Para isso basta cum-
prir a Constituição… demo-
craticamente imposta.
Para haver democracia, jul-
gam alguns peregrinos das 
causas humanas, é preciso 
que o poder não esteja na 
mão de uma só pessoa, é 
preciso que o poder legis-
lativo seja eleito, que o po-
der executivo seja eleito, 
ou que emane do poder le-
gislativo eleito, que o poder 
judicial seja independente, 
que o Povo saiba quem ele-
ge ou quem não elege.
Mas, por herança colonial – 
citando o PGR - nada disto 
é verdade em Angola.
Assim, o Presidente da Re-
pública é o “cabeça de lis-
ta” do partido mais votado, 
mesmo que só consiga – 
por exemplo – 25% dos vo-
tos (não é o caso do MPLA 
que se bem quisesse ultra-

passaria sem dificuldade 
os 100%).
Além disso, o Presidente 
nomeia o Vice-Presiden-
te, todos os juízes do Tri-
bunal Constitucional, to-
dos os juízes do Supremo 
Tribunal, todos os juízes 
do Tribunal de Contas, 
o Procurador-Geral da 
República, o Chefe de 
Estado Maior das Forças 
Armadas, os Chefes do 
Estado Maior dos seus 
diversos ramos.
Salvo melhor opinião, 
colonial ou não, nem 
mesmo António de Oli-
veira Salazar, Jean-Bédel 

Bokassa, Idi Amin Dada ou 
Mobutu Sese Seko fizerem 
algo de semelhante.
Sobre o papel de Angola na 
Associação de Procurado-
res de África, onde ocupa 
uma das cinco vice-pre-
sidências, João Maria de 
Sousa sublinhou que tem 
tentado trazer mais paí-
ses africanos para a APA, 
bem como alargar a acção 
da organização, até agora 
“muito centrada na África 
Austral”, a outras regiões 
do continente.
É uma atitude louvável 
e pedagógica, sobretudo 
porque todos precisam de 
se livrar da pesada heran-
ça colonial. “Temos de ser 
persistentes para que Áfri-
ca possa estar unida” no 
combate à criminalidade 
transnacional e internacio-
nal”, concluiu João Maria 
de Sousa, apenas pecando 
por não dizer que todo o 
esforço de moralização 
se deve ao “escolhido de 
Deus”, de seu nome divino, 
José Eduardo dos Santos.
João Maria de Sousa afir-
mou igualmente que, na 
área da Justiça, tem ha-
vido “algumas situações 
incaracterísticas” da parte 
de Portugal em relação a 
Angola, destacando a de 
violação do segredo de Jus-
tiça, sugerindo ao Ministé-
rio Público português que 
“tome as devidas cautelas” 
para evitar novas violações 

em processos que estão 
em segredo de justiça.
E, é claro, quem vos avisa 
vosso amigo é.
“Pensamos que os proble-
mas de Portugal são de 
Portugal, pelo que acho 
que não devo colocar a 
foice em seara alheia. Mas 
não há dúvidas que, rela-
tivamente a Angola, tem 
havido situações que nós 
achamos incaracterísti-
cas”, referiu o PGR, acres-
centando que, “em qual-
quer sistema judiciário, no 
caso (de Portugal), não se 
compreende como infor-
mações que estão relacio-
nados com processos em 
segredo de justiça apare-
cem nos jornais e os jorna-
listas até dizem claramente 
que tiveram informações 
do Ministério Público”.
Tivesse Portugal já com-
preendido os exemplos de 
Angola e nada disso acon-
teceria. É que, por cá, jor-
nalista bom ou foi ou está 
para ser assassinado. Tam-
bém há, é claro, os que fo-
ram formatados e domes-
ticados para dizer apenas a 
verdade oficial, ou publicar 
em primeira mão processo 
em segredo de justiça, que 
interessem a PGR divulgar, 
para diabolizar os arguidos. 
Os exemplos por cá, estão 
a mão de semear...
No entender de João Maria 
de Sousa, o Ministério Pú-
blico “terá de tomar as de-
vidas cautelas” para evitar 
que esse tipo de situações 
aconteça, “até porque isso 
põe em causa um princípio 
universal que é a presun-
ção de inocência. Qualquer 
pessoa pode estar sujeita 
a uma investigação, o que 
não quer dizer que seja 
culpada deste ou daquele 
facto”.
Isto, esqueceu-se de acres-
centar João Maria de Sou-
sa, nos Estados de Direito. 
Nos outros, como todos 
bem sabemos, quem não 
estiver de acordo com as 
teses oficiais é culpado até 
prova em contrário.

OS DIRIGENTES ANGOLANOS SÃO FETOS…
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AS MALABARICES DO GRUPO AMANK

A
A M A N K 
G R O U P , 
Comércio 
Internacio-
nal Import 
& Export, 
foi criada 

por despacho presidencial 
com o objectivo de impor-
tar farinha de trigo para 
contrapor o domínio dos 
empresários libaneses em 
Angola, face ao objecto 
social, recebeu do Banco 
de Poupança e Crédito o 
financiamento de 13 mi-
lhões 873 mil dólares. 
Com o dinheiro prove-
niente do BPC, o grupo 
empresarial, cuja respon-
sabilidade foi, suposta-
mente, confiada a Evali-
na Sapilinha e Norberto 
Garcia que desmentiu a 
presença no programa, 
importou da Argentina 25 
mil toneladas de farinha 
de trigo, quantidade con-
siderada suficiente para 
abastecer o mercado.
A mercadoria proveniente 

da Argentina chegou ao 
País no dia 16 de Fevereiro 
de 2011 e seria comerciali-
zada às grandes padarias 
com o propósito de re-
duzir o preço do pão no 
mercado angolano e ou-

tros produtos fabricados 
à base da farinha de trigo. 
“Os empresários do ramo 
pasteleiro teriam a vida 
bem facilitada”.
Para facilitar o empre-
sariado nacional, razão 
pela qual o projecto foi 
criado sob orientação do 
Presidente da República 
de Angola, José Eduardo 
dos Santos, o saco de 50 
quilogramas seria vendi-
do no valor de mil e 300 
Kwanzas; preço tido bai-
xo, se comparado com os 
praticados nos armazéns 
sob gestão de empresários 
libaneses.
Até à chegada da mercado-
ria, proveniente da Argen-
tina, tudo estava bem en-
caminhado quando menos 
se esperava, surgiu discór-
dia entre os integrantes do 
programa, relativamente ao 
preço de venda. Alguns res-
ponsáveis defendiam a co-
mercialização do saco de 50 
quilogramas de farinha de 
trigo a um valor superior a 
mil e 300 Kwanzas porque 
se tratava de produto de 
maior qualidade em relação 
ao importado pelos empre-
sários libaneses. Tal pro-
posta gananciosa de certos 
indivíduos oportunistas 

impossibilitou o seguimen-
to da estratégia comercial 
gizada por José Eduardo 
dos Santos, Presidente da 
República de Angola.
Face à discórdia entre os 
responsáveis do grupo, as 
25 mil toneladas de farinha 
de trigo ficaram armaze-
nadas por muito tempo, 
quando “despertaram” 
tudo já estava estragado 
e impróprio para o consu-
mo humano. 
Só depois de estragado, 
os homens forte do trigo 
decidiram vender, mas 
já a um preço considera-
velmente baixo ao inicial 
(400 Kwanzas o saco de 
50 quilogramas). “Autên-
tica barbaridade contra o 
povo angolano, sobretu-
do os luandenses porque 
foram os principais com-
pradores do trigo cheio 
de bichos perigoso para 
saúde humana”. Até ao 
fecho da edição, mais de 
8 mil sacos da citada mer-
cadoria já tinham sido 
vendidas.
Para facilitar a venda, a fa-
rinha era peneirada e pos-
teriormente reensacada 
em embalagens de qua-
lidade refinada a fim de 
evitar quaisquer sujeitas 

por parte dos clientes que 
acorreram aos armazéns 
da Estalagem - Viana. 
Desta forma, centenas de 
luandenses consumiram 
pão, bolo e salgadinhos 
confeccionados com trigo 
estragado. “Só mesmo os 
indivíduos demoníacos 
teriam coragem de proce-
der desta maneira”.
A farinha de trigo é mes-
mo um produto muito 
procurado no mercado 
angolano porque o gru-
po AMANK conseguiu 
vender toda mercadoria, 
apesar de deteriorada. 
Os respectivos empresá-
rios angolanos terão so-
corrido-se da velha má-
xima proferida quando 
somos obrigados a con-
sumir algo forçado “o 
que não mata engorda” 
e assim encher os cemi-
térios da Sant´Ana e Ca-
mama, a última morada 
do autóctone comum.
Quando menos espera-
va, o grupo empresarial 
do trigo foi notificado 
pela Polícia Económica, 
mas pôde provar do-
cumentalmente que a 
farinha fora vendida ao 
ministro do Interior para 
ração dos animais dele.                                        

TEXTO DE FONGANI BOLONGONGO
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clima de 
insatisfação 
tem estado 
a crescer 
em redor 
da CNE , 
pois os ci-

dadãos que desempenha-
ram o papel de delegados 
de lista, nas mesas de 
voto, durante as eleições 
gerais de 2012, estão a or-
ganizar-se por todo o país 
e podem enveredar por 
manifestações em todo o 
país, visando denunciar, 
o incumprimento da Co-
missão Nacional Eleitoral, 
ao retardar o pagamento 
de salários dos mesmos 
a mais de 9 meses. “Esta 
situação persiste, apenas 
pela corrupção e incom-
petência na direcção, 
que o dr. Silva Neto, não 
consegue  impor-se como 
chefe, apesar de ser um 
juiz ele esta a ser o princi-
pal promotor da violação 
de um direito constitucio-
nalmente consagrado dos 
trabalhadores, prestado-

res de serviço”, disse ao 
F8, um dos lesados.             O 
descrédito entre as partes 
é quase total, depois das 
rondas de negociações in-
frutíferas entre os mem-
bros das Assembleias de 
Voto e a Comissão Nacio-
nal Eleitoral, que produ-
ziram um amontoado de 
nada. “Saímos frustrados 
da reunião, pois ele agora 
brincam com a nossa cara, 
porque esto a utilizar, tal-
vez para proveito próprio 
o nosso dinheiro”, acusa 
A. F. Borges. Entretanto, 
João Fernando que este-
ve numa das Assembleias 
de Voto do Cazenga, em 
Luanda, alega o facto da 
CNE ter prometido o 
pagamento dos salários, 
15 dias depois do fim  da 
publicação dos resultados 
definitivos. 
“Depois desse período, 
mais concretamente, em 
Janeiro/2013, pediram-
-nos que comparecês-
semos nos comités mu-
nicipais da CNE, para aí 

CNE NÃO PAGA MEMBROS DAS ASSEMBLEIAS DE VOTOS

O
depositarmos os núme-
ros de conta bancária, có-
pia do BI, Cartão de Re-
gisto Eleitoral e o passe 
de trabalho, fizemos isso 
e até agora é só humilha-
ção, liderada por um juiz. 
Pelos vistos esses senho-
res não são credíveis , 
mesmo tendo domínio 
das leis, são os principais 
violadores”, assegurou. 
Outro reclamante disse: 
“eles dizem-nos que o 
problema não tem nada 
a ver com eles, mas com 
as Finanças e que muitos, 
os nomes não constam 
no sistema informático. É 
tudo mentira, pois duran-
te as eleições/2012 eu re-
cebia 2.000 kzs (dois mil 
kuanzas), para o almoço. 
Ora como é que agora o 
mesmo nome, para rece-
ber um subsídio maior, já 
não consta no sistema?” 
A delegada de mesa, Sue-
ly Maria que trabalhou 
no município de Viana 
afirma: “estamos fartos 
de nos pedirem docu-

mentos para confirmação 
e depois a Comissão Na-
cional Eleitoral vigarizar-
-nos. Pedimos a quem de 
direito que faça alguma 
coisa, porque se organi-
zarmos uma manifesta-
ção, a polícia irá aparecer 
para depois nos pren-
der e sermos acusados 
de frustrados, mas eles 
é que estão a estimular 
essa frustração. Não esta-
mos a pedir muita coisa, 
apenas o nosso dinheiro” 
lamentou a jovem.
No entanto, Octávio da 
Costa Panzo, do distrito 
do Sambizanga é mais 
frontal, ao apontar o 
dedo ao senhor Samuel 
da CNE, na qualidade de 
responsável dos paga-
mentos  dos salários, que 
nos remeteu ao Pascoal 
Santana, que confirmou o 
meu nome, mas dois dias 
depois o  Samuel alega o 
inverso, acusando-me de 
não ter trabalhado no dia 
31 de Agosto. É tudo uma 
falta de respeito para nos 

cansarem e ficarem com 
o nosso dinheiro”.
Sem uma resolução a 
vista este grupo, prefere 
agora a organização, para 
em blocop partirem para 
uma reivindicação colec-
tiva, pois estão já cadas-
trados nessa condição, 
cerca de 300 pessoas só 
em Luanda “e uma ma-
nifestação nossa a cidade 
pode papear pois vamos 
arrastar muita gente e 
juventude”, alerta um 
outro delegado de lista. 
Preocupados com o nível 
de preocupação e tensão 
desta camada, procura-
mos, na CNE o senhor 
Samuel, que no pedestal 
da sua arrogância, como 
se tivesse o rei na barri-
ga nos disse de soslaio: 
“não tenho satisfações a 
dar, ao vosso jornal”. Não 
tem, mas nós temos e não 
nos cansamos de  dar aos 
nossos leitores, para que 
saibam com quem esta-
mos nas instituições pú-
blicas. 

RECLAMAÇÃO ELEITORAL 

A realização com êxito 
das atípicas eleições 
de 2012, dependeram 
da mobilização de 
voluntários e contratados 
, para prestarem serviços 
como delegados de lista 
e de mesa.  Na altura, a 
CNE comprometeu-se, 
por ter-lhe sido aloucado 
orçamento para o efeito, 
remunerar os quadros, 
mas depois do acto, 
muitos dos seus membros, 
fazem-se de esquecidos 
e, misteriosamente, 
parecem dar sumiço 
ao dinheiro, quando o 
deveriam receber a mais 
de 9 meses.

TEXTO DE LUÍSA PEDRO
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M i n i s t r o 
da Saúde, 
José Van-
- D ú n e m , 
d e f e n d e u 
mais inves-
t i m e n t o s 

na investigação científica 
por entender que a mes-
ma (investigação cietifi-
ca) pode jogar um papel 
importante para a me-
lhoria dos indicadores de 
saúde no País
Falando na abertura das 
terceiras jornadas téc-
nico-científicas do Hos-
pital do Huambo, que 
teve lugar esta semana, o 
governante argumentou 
que “o investimento na 
investigação à saúde irá 
resultar em formas mais 
eficientes, para os ganhos 
significativos nos indica-
dores de saúde, para que 
tenhamos um povo mais 
saudável e, por isso, mais 
apto a contribuir para o 
desenvolvimento do nos-
so País”.
Enquanto esteve na pro-

víncia do Huambo, José 
Van-Dúnem também 
inaugurou o bloco opera-
tório do hospital munici-
pal do Bailundo. 
O director provincial da 
saúde, Frederico Juliana 
aplaudiu a entrada de fun-
cionamento do referido 
bloco. “Estamos a inau-
gurar o bloco operatório 
do Bailundo, o facto de 
ter o bloco operatório faz 
com que as mulheres não 
tenham de se deslocar ao 
Huambo, quando tive-
rem necessidade de uma 
emergência obstétrica. O 
governo do Huambo dá 
uma atenção especial a 
saúde, e isso reflecte-se 
nos ganhos que a provín-
cia está a ter”, disse na 
ocasião. 
Com uma capacidade 
de 30 camas, as obras de 
construção e equipamen-
to do bloco operatório, 
que visa melhorar a assis-
tência média a população, 
ficou orçado em mais de 
54 milhões de Kwanzas.

O
ZÉ VAN-DÚNEN DEFENDE MAIS 
INVESTIMENTO NA INVESTIGAÇÃO

ONU-SIDA PEDE A JES PARA EVITAR CRIANÇAS COM SIDA

Secretário 
Execut ivo 
da ONU-
-Sida, Mi-
chel Sibidé 
defende a 
envolvência 

directo do presidente da 
República, José Eduar-
do dos Santos para que 
“nenhuma criança possa 
nascer mais com SIDA” 
no País.   
“Nós solicitamos à sua 
excelência, o senhor Pre-
sidente, para ser o nosso 
líder, no que toca a SIDA 
em Angola, e pedimos, 
também, que pelo seu 

esforço possa nos aju-
dar, para que nenhuma 
criança possa nascer mais 
com o SIDA, em Angola”, 
informou a saída do en-
contro que teve com José 
Eduardo dos Santos, esta 
semana.
Um pedido que se justi-
fica se se tiver em conta 
que ainda existe no País 
uma cobertura de trata-
mento baixa em crianças 
e em mulheres grávidas 
em consulta pré-natal 
para a prevenção de trans-
missão vertical, como 
reconheceu a directora 
do Instituto Nacional de 

Luta Contra a Sida, Dul-
celina Serrano também 
por altura da visita do alto 
funcionário da ONU. 
Na ocasião, Michel Sibidé 
lamentou o facto de 90% 
dos doentes infectados 
em Africa serem tratados 
com recursos provenien-
tes do exterior do con-
tinente, apelando, desta 
feita, para a necessidade 
de apostar na produção 
de medicamentos no con-
tinente berço da humani-
dade. 
“Se nós quisermos garan-
tir medicamentos a longo 
tempo é importante que 

África comece a produzir 
os seus próprios medica-
mentos”, argumentou o 
maliano. 
Na ocasião, o ministro da 
Saúde, José Van-Dúnem 
defendeu o envolvimento 
de todos os sectores da 
sociedade no quadro da 
luta contra a epidemia do 
VIH/Sida. Por este facto, 
considerou o ministro, ela 
deve envolver as famílias, 
a juventude, as forças de 
defesa e segurança, entre 
outros actores sociais.
Enquanto isso, a a direc-
tora do Instituto Nacio-
nal de Luta Contra a Sida, 

Dulcelina Serrano esti-
mou em mais de 128 mil 
as pessoas diagnosticados 
com o vírus de VIH/Sida 
no País. Destes, precisou, 
66 mil 818 encontram-se 
em tratamento com anti-
-retrovirais.
Notou que as provinciais 
de Luanda, Lunda-Norte, 
Cabinda, Bié, Cunene e 
Kuando-Kubango têm 
experimentado a ten-
dência de ocorrência de 
novas infecções, a luz 
dos resultados encontra-
dos dos vários estudos 
realizados no ano 2004 
até 2011.

Em Angola por cinco dias, o secretário executivo da organização internacional defendeu ainda a necessidade do 
continente africano passar a produzir os seus medicamentos para o combate a SIDA e, desta feita deixar de estar 
dependente. 

O
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Conselho Presidencial da CASA-CE, reunido em Sessão Ordinária aos 
11 de Outubro de 2013, na sua Sede sita na Rua Cabral Moncada n° 179ª, 
prestou homenagem ao Dr. Carlos Morgado, falecido no passado dia 08 
de Outubro, em Lisboa-Portugal, vítima de prolongada doença. Em vida 
o Dr. Carlos Morgado foi Membro do Conselho Deliberativo Nacional, 
do Conselho Executivo Nacional e do Conselho Presidencial e Secreta-
rio para Administração, Finanças e Património da CASA-CE. 

O Conselho Presidencial, Informa igualmente aos membros, militantes da CASA e 
a opinião Pública Nacional e Internacional que a 1ᵃ Parte das Cerimónias fúnebres 
decorreu em Lisboa – Portugal, na qual participou uma Delegação da CASA-CE, ida 
de Luanda, representada pelo seu Vice-Presidente Manuel Fernandes, o Conselheiro 
e Deputado Tiago Kandanda e o Assistente Principal da Presidência António Nilo 
Tonga.
De acordo com o desejo do malogrado e em concertação com a família, a 2ᵃ Parte das Cerimónias Fúnebres que 
inclui o lançamento das cinzas ao Mar na Baía de Luanda sua Terra Natal, terá lugar na 1ᵃ quinzena de Novembro 
em data a anunciar oportunamente.
Entretanto, o Livro de Condolências está aberto na Sede da Presidência, de segunda a sexta-feira.
Luanda aos 11 de Outubro de 2013
O Conselho Presidencial

CONVERGÊNCIA AMPLA DE SALVAÇÃO
 DE ANGOLA

CASA-CE
CONSELHO PRESIDENCIAL

COMUNICADO

governante esteve 
três dias em terras 
lusas onde visitou 
escolas profissionais 
e garantiu estarem 
as condições no País 
a serem criadas para 

acolher os 200 professores portu-
gueses que viriam no ambito do 
programa Saber Mais.  
O ministro da Educação de Angola, 
Pinda Simão, garantiu, esta semana, 
em Lisboa que estão a ser criadas as 
condições para acolher os 200 pro-
fessores portugueses que viriam 
trabalhar no País no âmbito do pro-
jecto “Saber Mais”.  
“O projeto (Saber Mais) prevê re-
ceber 200 professores. De qualquer 
forma, essas acções são assegura-
das desde que as duas partes consi-
gam organizar as condições”, disse, 
salientando que “no caso de Angola, 
existem as condições de acolhi-
mento e outras que permitam as 
pessoas que forem para lá trabalhar 
estejam em condições favoráveis 
para poderem desenvolver o seu 
trabalho», acrescentou. O referiodo 
programa foi anunciado ainda pelo 
ex-primeiro-ministro português 
José Sócrates, numa visita a Angola.
Pinda Simão que esteve em Portu-

gal em visita de trabalho esta sema-
na, destacou que o País quer «fazer 
incidir esforços» na qualidade do 
ensino, referindo que em três pro-
víncias, Namibe, Benguela e Cabin-
da, há professores portugueses que 
estão envolvidos na formação de 
professores, em Língua Portugue-
sa, Matemática e Educação Física.
No encontro com as autoridades 
portuguesas falaram sobre a ava-
liação dos alunos, o ensino profis-
sional, a formação e avaliação de 
professores, a inspeção do ensino 
e áreas de organização do sistema 
educativo.
«São áreas fundamentais para as-
segurarmos a qualidade de ensino 
que possa responder à expetativa 
da população angolana. Penso que 
a formação de professores é fun-
damental, a avaliação dos alunos, 
como dos próprios professores 
também são áreas fundamentais 
que podem permitir a regulação do 
sistema educativo», sublinhou Pin-
da Simão. 
Em terras lusas, o governante visi-
tou algumas instituições de ensino, 
como são os casos do Pavilhão do 
Conhecimento, em Lisboa, e a Esco-
la Profissional do Vale do Tejo, bem 
como a Escola Profissional Almirante 

Domingos Tasso de Figueiredo/Cruz 
Vermelha Portuguesa e a Escola de 
Hotelaria e Turismo de Lisboa.
“As ideias que estamos a recolher 
aqui vão ajudar a criar a base orga-
nizativa de que precisamos para o 
reforço da formação no nosso país”, 
disse à saída da visita da Escola Pro-
fissional do Vale do Tejo (EPVT). 
Pinda Simão manifestou-se impres-
sionado com a “ligação entre a for-
mação teórica e prática” que, na sua 
perspetiva está na origem do “su-
cesso da instituição e das elevadas 
taxas de empregabilidade”. Pinda 
Simão visitou outras escolas de en-
sino profissional na área da saúde.

O
PINDA SIMÃO BUSCA
EXPERIÊNCIAS EM PORTUGAL

T
rinta ex-es-
tudantes dos 
estudos ge-
rais universi-
tários de An-

gola, vindos de Portugal, 
estão desde quinta-feira, 
11/10, num ciclo de visita 
a instituições do ensino 
superior em Angola. A 
visita enquadra-se no 
âmbito das celebrações 
dos cinquenta anos da 
instituição do ensino 
universitário em Ango-
la, em 1972. Os ex-estu-
dantes encontraram-se 
com o ministro do En-
sino Superior, Adão do 
Nascimento, assim como 
encontrou-se com a rei-
toria da Universidade 
Agostinho Neto. 

ESTUDANTES DOS 
ESTUDOS GERAIS 
UNIVERSITÁRIOS DE 
ANGOLA REALIZAM 
VISITA A INSTITU-
IÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR

A
s repartições 
fiscais já estão 
a cobrar em 
todo o país, 
a taxa de cir-

culação, referente ao ano 
2013, apurou a Rádio Luan-
da. 
Segundo a directora nacio-
nal de impostos do Minis-
tério das Finanças, Alice 
Neves, a cobrança vai es-
tender-se até o mês de De-
zembro do ano em curso.
“O período para cobrança 
é de Setembro a Dezem-
bro de 2013. Deve-se refe-
rir que o calendário para o 
efeito respeita os veículos 
que se encontravam em 
circulação em 2012 e aque-
les entraram em circulação 
de Janeiro a Novembro de 
2013”, esclareceu.

TAXA DE CIRCU-
LAÇÃO 2013 JÁ 
PODE SER PAGA 
NAS REPARTIÇÕES

O
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TEXTO DE KUIBA AFONSO E ANTUNES ZONGO

Sambizan-
ga, um dos 
mais em-
blemáticos 
musseques 
de Luanda 
e de Ango-

la, acordou no dia 23 de 
Julho de 2008, abatido 
pelo assassinato em série 
de oito (8) jovens, num 
crime atribuído à sete (7) 
agentes da Polícia Nacio-
nal. 
A crueldade e insensi-
bilidade do acto foi tão 
grande que ocupou as 
primeiras páginas não só 
da comunicação social, 
como do quotidiano das 
conversas de Luanda, do 
país e do estrangeiro.   
Na altura, face a pressão 
social, o processo avan-
çou, começando pela de-
tenção dos alegados auto-
res, todos eles agentes no 
activo, da Polícia Nacio-
nal, recolhidos a cadeia, 
com base na lei da prisão 
preventiva. No entanto o 
processo de instrução foi 
eivado de tantos vícios e 
debilidades, que o desfe-
cho veio a redundar numa 
nulidade.  
Recorde-se no entanto, 
que ante a mediatização 
deste burilado processo, 
o julgamento do Processo 
2813/08, também conhe-
cido como “Caso Frescu-
ra”, decorreu na 5.ª secção 
do Tribunal Provincial de 
Luanda, sob a direcção do 
juiz Tito Salomão, que, 
ante os fortes indícios e 
contradições dos e entre 
os réus os condenou, no 
dia 22 de Março de 2010, a 
pena de 24 anos de prisão 
maior.
Imediatamente, os réus, 
Faustino Alberto, Simão 
Ferreira Pedro, Manuel de 
Barros André, Helquias 
Cruz Bartolomeu, João Mi-
guel Florêncio, Miguel Do-
mingos Inácio Francisco e 

João Barbosa de Almeida, 
que já estavam presos a 
cerca de dois anos, foram 
recolhidos para a cadeia e 
os seus boletins mandados 
ao Registo Criminal, para 
os devidos efeitos. A deci-
são baseou-se na convic-
ção de serem eles os co-au-
tores morais e materiais, 
pelas mortes dos jovens; 
Erestson Carlos Varan-
da Francisco, Paulo Fábio 
Caricoco Neto, Fernando 
Cristovão Manuel, Elias 
Borges Pedro, João André 
Van - Dúnem, André Luís 
Marques Nganga, Agui-
naldo Azevedo Simões e 
Ismael Escórcio da Silva     
Como é da praxe proces-
sual, subiu esta sentença 
(do tribunal de primeira 
instância), por interposi-
ção de recurso ao Tribunal 
Supremo. Aqui chegado, e 
depois de ter sido distribuí-
do a Câmara dos Crimes, o 
juiz-relator, A. Costa Car-
neiro, tendo analisado todo 
o enredo discutido na bar-

ra, considerou muito frá-
geis as provas produzidas 
e da  condenação ter sido 
baseada apenas em meros 
indícios e na auto-incrimi-
nação dos réus, pelo que 
“os da Câmara decidiram 
absolver os réus por falta 
de provas, devolvendo-os 
imediatamente a liberda-
de”. 
A decisão incrustada no 
acórdão do Supremo, com 
o número processual 8678, 
caiu como vulcão no seio 
dos familiares das vítimas e 
de muitas franjas da socie-
dade, por acharem, talvez, 
ingenuamente,  que daque-
la instância apenas poderia 
recair um agravamento da 
moldura penal e ou da in-
demnização. 
Não foi este, no entanto, o 
entendimento jurídico do 
relator e seus pares, na aná-
lise dos ilícitos penais a que 
os réus foram acusados. 
No entanto, face a decisão 
produzida, sob ela, ain-
da é possível um recurso 

ao Plenário do Tribunal 
Supremo, acto ao que pa-
rece terá sido feito pelos 
advogados de Acusação, 
tendo sido juntos novos 
elementos de provas, omi-
tidos, pelo “relator do Su-
premo”. Mas ainda assim 
ainda é possível, também, 
a interposição de recurso 
extraordinário junto do 
Tribunal Constitucional, 
por alegada violação ou 
omissão de preceitos cons-
titucionais importantes, 
para caboucar uma nova 
decisão deste órgão caso 
se apure inconstituciona-
lidades de normas consa-
gradas. 
No entanto, a envolvente 
deste processo teima em 
não morrer completamen-
te, tanto assim é que surge, 
agora, um dado novo rela-
tivo a três dos 27 declaran-
tes (pois não houve nenhu-
ma testemunha), alegando 
estar a ser perseguido por 
alguns dos ex-réus e, pelo 
facto carecer de protecção 

policial.
Instado o presidente da 
Associação Mãos Livres, 
Salvador Freire, para sa-
ber como se pode agir em 
casos similares, este disse, 
que regra geral, após nota 
dirigida a PGR, resta deve 
accionar rapidamente me-
canismos de protecção ao 
cidadão, alvo de ameaça a 
sua integridade física.
“Nós tomamos conheci-
mento desta denúncia e 
como medida de precau-
ção instamos no passado 
dia 10 de Outubro de 2013, 
a PGR, visando o acciona-
mento do mecanismo de 
protecção por este órgão 
fiscalizador da legalidade”, 
afirmou, acrescentando es-
tar neste momento “a bola 
do lado da PGR, visando 
evitar-se o pior, dissuadin-
do eventuais tentativas de 
violação a integridade físi-
ca dos visados”.
Esperamos agora que a 
culpa não possa morrer, 
um vez mais, solteira. 

O

ADVOGADO EXIGE PROTECÇÃO A TESTEMUNHA 
CHAVE DO MASSACRE DA FRESCURA

ASSASSINATO DE JOVENS NO SAMBIZANGA 
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TEXTO DE ANTUNES ZONGO

presiden-
te inte-
rino da 
AADDIC 
(Associa-
ção de De-
fesa dos 

Direitos dos Consumido-
res), Orlando Borges de-
nunciou a tendência infla-
cionista desta instituição 
do ensino superior, por al-
tura da cobrança das pro-
pinas e quanto a aplicação 
de multas, adoptadas por 
critérios discricionários. 
A lei 15/03 nos artigos 17.º 
e n.º 1 do art.º 26.º, estabe-
lece que as instituições 
de ensino, sejam elas su-
perior, médio ou base po-
dem cobrar as multas de 
juro de mora, caso o aluno 
falhe no pagamento atem-
pado das propinas, a mul-
ta  destas não deve nunca 
ultrapassar os 2% do valor 
mensal. “É aqui que a Uni-
versidade Lusíada tem, 
segundo os documentos, 
em nossa posse, excedi-
do, chegando mesmo a 
exigir 100%, na cobrança, 
significando isso a du-
plicidade de pagamento, 
numa clara contravenção 
a lei” , denunciou o presi-
dente da AADDIC.
No entanto o exclusivo 
desta prática, não reside 
somente nesta institui-
ção, pois existem “muitas 
outras universidades a in-
correr no mesmo crime, 
diferenciando-as, apenas 
as percentagens, estan-
do na linha de sucessão a 
Universidade Metodista 
de Angola e o Colégio Eli-
zangela Filomena, dentre 
outras. 
Em função da liderança 

“especulativa-propinal”, 
F8 tentou obter a versão 
da Lusíada. Infelizmente, 
aqui chegados, a táctica 
foi a de nos remeterem a 
sucessivos departamen-
tos, cada um esvaziado 
de competência, até che-
garmos ao pátio, 
onde encontra-
mos a cobardia 
da instituição, 
quando um dos 
f u n c i o n á r i o s 
veio até longe, 
confidenciando; 
“a direcção tem 
costas largas, 
eles vão dar uma 
“gasosa” aos fis-
cais da Polícia 
Económica e da 
Associação de 
Defesa dos Con-
sumidores ou 
isentar os seus 
filhos do paga-
mento de pro-

pinas, num determinado 
período e, o barco volta a 
pescar no bolso dos alu-
nos”, disse de forma elo-
quente um funcionário. 
Verdade ou mentira, tudo 
incrimina, pois apesar 
dos estudantes terem 

contacto com o Regula-
mento da instituição isso 
não lhes confere o direito 
de explorarem os incau-
tos, muitas vezes, apli-
cando juros semanais”, 
denunciou o responsável 
da Associação dos Con-
sumidores. 
Na Universidade Meto-
dista, o vice-presidente 
do Conselho de Adminis-
tração, Pedro Sebastião, 
na companhia do vogal, 
Sabino Paulo, desmen-
tiram as especulações 
sobre a instituição que 
lideram, garantindo  que 
o “tecto de multas no 
atraso do pagamento das 
propinas é de 10% e não 
aumenta, independente-
mente do tempo que o 
aluno fique a dever a ins-
tituição, mas reconheço 
que estamos acima dos 
2% e se ainda não estabe-
lecemos os 2% é porque 

o contexto ainda assim 
exige”, garantiram, uma 
lógica de honestidade, 
que não iliba a prevarica-
ção ao estabelecido na lei, 
logo, estão,  na linha dos 
especuladores.     
A AADDIC acredita que 
as direcções das institui-
ções de ensino, conhecem 
a lei de Defesa do Consu-
midor, mas por maldade e 
má fé, têm o olho somen-
te no dinheiro, logo piso-
teiam a lei por ambição 
no enriquecimento ilícito. 
“Acreditamos que uma 
universidade pauta-se por 
princípios de ética, que 
não devem ser pisotea-
dos, logo é obrigação des-
sas instituições velar pelo 
respeito das leis angola-
nas, logo está na hora de 
se traçarem políticas para 
que essas más práticas 
sejam bloqueadas”, asse-
verou Orlando Borges, 
agastado com esta prática 
“fubeira” das   universida-
des.
Finalmente, o interino da 
AADDIC não deixou de 
apontar o dedo acusador 
para a cumplicidade por 
inércia de determinados 
órgãos e instituições, 
cujo objecto é a fiscali-
zação e controlo do en-
sino, como o Instituto 
Nacional de Avaliação 
e Acreditação do Ensi-
no Superior, a Comissão 
para Políticas do Conse-
lho de Ministros e a 6ª 
Comissão da Assembleia 
Nacional, isso tudo para 
o ensino superior, haven-
do para os outros níveis 
de ensino, a Inspecção 
Geral do Ministério da 
Educação. 

O

UNIVERSIDADE LUSÍADA NA MIRA 
DA LEI ACUSADA DE ESPECULAÇÃO 

SEGUNDO DEFESA DOS CONSUMIDORES

A Universidade Lusíada de Angola está a ser acusada  de especulação na cobrança dos emolumentos aos alunos e, 
por via disso, poder vir a sofrer sanções administrativas caso, não se conforme com o disposto  na Lei nº 15/03 do 
direito do consumidor. Isto por estar a cobrar multas de juros de mora superiores a 2%. 
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14 de Setembro
“Uma pessoa com convic-
ção tem a força equivalen-
te a cem mil que tenham 
interesses apenas.” John 
Stuart Mill, filósofo inglês, 
1806-1873.
ÁGUA É VIDA, DÊ VIDA 
A EPAL PAGANDO A 
SUA CONTA!
(Senão vamos aí no prédio 
e cortamos-lhes a água. 
Queremos lá saber de 
quem tem as contas em dia 
e não nos deve nada. Nós 
não abandonamos o mar-
xismo-leninismo, agora no 
incontrolado selvagem ca-
pitalismo, e por isso mes-
mo todos são inferiores, 
excepto o nosso glorioso 
Politburo dos superiores.)
Comentário: pobre mas 
honesto, não lhes devo 
nada, tenho as contas em 
dia. A água há mais de mil 
anos que não sobe – como 
tudo o mais, sempre a 
descer, portanto também 
como tudo o mais – este 
aviso não faz sentido, ape-
nas revela a anormalidade 
que nos dirige. Onde há 
incompetência, há desca-
labro social, moral, tudo 
antinatural, como convém 
a qualquer dirigente, depri-
mente.
Luanda. Máfia organizada 
de raptos de crianças em 
acção.
Segundo a Rádio Ecclesia, 
uma criança recém-nas-
cida com quatro dias foi 
raptada junto a um banco. 
A raptora utilizou o estra-
tagema de pedir a criança 
para entrar no banco por-
que assim seria facilmente 
atendida. Mas desapareceu 
com a criança por outro lo-
cal de saída.
Afinal ainda há governos 
que não sabem quais são os 
problemas da juventude. E 
precisam de a auscultar, 
até lhe organizam fóruns e 
festas medievais.
Depois do primeiro fórum 
da auscultação dos proble-
mas da juventude tipica-
mente partidário, colocar 
os jovens na expectativa, 
na pretensão do ganhar 
tempo, um jogo muito ar-

riscado, muito perigoso, 
pois os jovens ficarão ain-
da muito mais frustrados, 
em que naturalmente as 
palavras de ordem – de 
desordem – são mais uma 
vez a de que ainda agora 
começámos o fórum e as 
coisas não se resolvem de 
imediato. Daqui a um ou 
dois anos será organizado 
o segundo fórum, em que 
serão balanceadas as suas 
actividades e o seu grau de 
controlo, com os habituais 
balanços sempre positivos 
– nesta terra não há nada 
de negativo – então os jo-
vens serão uma vez mais 
convocados e tecerão as 
habituais considerações 
partidárias. E o grande 
mestre que não consegue 
ensinar-nos a pescar, repe-
tirá que é necessário criar 
empregos para a juventude 
e que os estrangeiros serão 
preteridos nos empregos a 
favor dos angolanos, e que 
muitos empregos para os 
jovens serão criados. 
Discurso do PR no Fórum 
Nacional da Juventude
“Não é justo que as empre-
sas nacionais ou estrangei-
ras prefiram dar emprego 
aos cidadãos estrangeiros 
no nosso país para reali-
zarem trabalhos que os 
angolanos podem fazer e 
às vezes apenas mediante 
alguns cursos de formação 
profissional.”
Quem é que contrata e 
orienta os chineses a inva-

direm Angola? A Presidên-
cia da República. Quem é 
que ordenou a invasão de-
sordenada de portugueses? 
Foi o PR. Quem é que for-
çou a espoliação dos em-
pregos dos angolanos em 
proveito dos estrangeiros? 
Foi também o PR.
E depois do célebre pri-
meiro fórum nacional de 
auscultação aos problemas 
da juventude, o PIFONA-
POJU, os problemas dos jo-
vens foram equacionados a 
montante e a jusante da ju-
ventude – outra mais-valia 
garantida – ficou tudo ma-
tematicamente sanado, não 
havendo a partir desta data 
qualquer direito a reclama-
ção, crítica, manifestação 
ou qualquer outra forma de 
reivindicação, sob pena de 
violenta repressão seguida 
de prisão sob a acusação de 
completa ilegalidade, con-
forme as ordens do conse-
lho superior de defesa dos 
interesses do petróleo e 
dos estrangeiros. 
Bruto apagão das 11.31 até 
às 20.59 horas. Hoje foram 
mais de dez horas sob in-
tenso ataque químico dos 
geradores. Um país que 
vende geradores necessita 
de cortes de energia eléc-
trica permanentes. Porque 
sem a venda de geradores 
as empresas não sobrevi-
vem. O uso de geradores 
é a garantia de emprego - a 
felicidade – da juventude 
angolana. Rumemos pois 

no rumo certo da popula-
ção luandense cancerosa.

Angola com maior mortali-
dade de menores de cinco 
anos da Lusofonia - UNI-
CEF 

Lisboa – Angola ocupa a 
segunda posição mundial 
na tabela da taxa de mor-
talidade de menores de 
cinco anos, com 164 mor-
tes infantis em mil crian-
ças nascidas vivas, indica 
a UNICEF num relatório 
divulgado na última sexta-
-feira, 13 de Setembro de 
2013.
15 de Setembro
Outro corte de energia 
eléctrica das 06.10 às 07.10 
horas.
É por demais evidente que 
sem energia eléctrica não 
é possível resolver os pro-
blemas da juventude. Mas 
auscultar os seus proble-
mas é muito fácil, pois com 
conversa tudo se resolve – 
a arte de ganhar tempo – o 
problema é a sua execução. 
Quem não executa nada – 
a não ser os seus oposito-
res – perde-se, esvazia-se 
em fóruns.
Desligaram-nos outra vez a 
luz das 11.52 às 12.46 horas.
Não sabem fazer nada. A 
única coisa que sabem fa-
zer – e muito bem – é arra-
sar, destruir tudo. Nós sem 
energia eléctrica – sem 
nada – e eles com o petró-
leo, com tudo.
Entretanto em Luanda, a 
guerra química intensifica-
-se. As crianças vítimas 
inocentes são gaseadas 
pelo fumo tóxico dos ge-
radores, perecem com-
provadamente cancerosas. 
Mortes em larga escala de 
um conflito que já dura há 
quase quarenta anos.
16 de Setembro
Quando a ditadura é um 
facto a revolução é um de-
ver. 
In Filme, O Comboio Noc-
turno para Lisboa, 2013.
17 de Setembro
Estrangeiros ao serviço 
do MPLA impõem-nos a 
fome com salários de mi-

séria – estão legais porque 
cumprem com a legisla-
ção laboral nacional – mas 
que vejo? Mwangolés a 
trabalharem sábados e do-
mingos, será que os estran-
geiros lhes pagam? Tantos 
estrangeiros armados em 
super revolucionários e 
que antes eram do piorio e 
nem os salários pagam aos 
seus trabalhadores. Para 
quê então escrevinhar a 
hipocrisia, a maldade e a 
falsidade? Não escrevam 
mais nada, calem a falsida-
de que vos emporcalha os 
corpos e deixem também 
de destruir Angola e os an-
golanos. 
18 de Setembro
Era uma casa pouco alicer-
çada
Só comunicados nela fa-
ziam morada
E mais nada
Era uma casa muito tremi-
da
Será demolida?
Demitiu-se?
Com comunicados de oca-
sião
É uma casa de papelão 
pouco útil
Fácil
A CASA-CE está muito 
frágil
Actualmente todos os por-
tugueses são simpatizantes 
ou militantes do MPLA? 
E o PR, José Eduardo dos 
Santos, avoluma proble-
mas, nisso ele é um bri-
lhante especialista, nin-
guém o bate, honra e glória 
lhe sejam prestadas. 
19 de Setembro
Artigo 47.º
(Liberdade de reunião e de 
manifestação)
1. É garantida a todos os 
cidadãos a liberdade de 
reunião e de manifestação 
pacífica e sem armas, sem 
necessidade de qualquer 
autorização e nos termos 
da lei.
2. As reuniões e manifesta-
ções em lugares públicos 
carecem de prévia comu-
nicação à autoridade com-
petente, nos termos e para 
os efeitos estabelecidos 
por lei.

REPÚBLICA DAS TORTURAS 4 A 19 DE SETEMBRO DE 2013 
DIÁRIO DA CIDADE DOS LEILÕES DE ESCRAVOS
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LAMENTO DO MWANGOLÉ

E
ste lamento colhido no Facebook é mais um espantoso exemplo da 
paciência dos povos de Angola perante o olvido a que eles estão a ser 
submetidos por um regime despótico, torcionário e sem escrúpulos. 
Depois de tanta vergonha a sujar um projecto que foi reportado como 
sendo a prova da mediocridade da liderança surrealista de JES, o ob-

jecto de todas as críticas a esse respeito deu-se ao luxo de voltar às luzes da rib-
alta. Sigam bem este belo resumo do que de passa na Centralidade do Kilamba. 
«Uma  CIDADE DO KILAMBA SEM ÁGUA (72 horas) ....QUE FRUSTRAÇÃO! 
Sabem...estão a ver aquela sensação de buscar o melhor...estudar, trabalhar, pro-
curar um bom sítio para viver...ter bons amigos, uma família nota mil....e sentir 
que apesar de tudo isso existem duas coisas que te perseguem...que nunca te 
darão paz...onde quer que vás, elas te seguirão como moscas nojentas no teu 
bolo da vida. E elas se chamam: FALTA DE ÁGUA E LUZ. Porquê? Quem re-
sponderá? Será que existe alguém em Luanda que viva sem ser perseguido por 
essas “duas moscas” que no fundo são tudo para nós...e se calhar até nós é que 
as perseguimos nessa nossa busca incessante de qualidade de vida!» à porta 
do desespero que porá definitivamente um termo a este miserável reinado de 
quase 40 anos de sofrimento.   

A PIRATARIA “BUZINESS” DE VANGUARDA...

T
emos vindo a seguir com curiosidade redobrada as inesperadas e imprevisíveis convulsões duma prática profundamente cho-
cante, a pirataria que afecta o Show-buziness. Nos seus primórdios em Angola depois da instauração da sociedade de mercado, 
na primeira metade da década de 1990, as obras visadas eram as que vinham do estrangeiro, portanto de músicos de outros 
horizontes, USA, Inglaterra, Brasil, Portugal etc. O negócio cresceu e a certa altura virou-se para o mercado nacional, quer dizer, 
a produção musical dos músicos oriundos do nosso país. E foi então que se levantaram trincheiras para proteger a já de si  en-

fraquecida indústria discográfica angolana. Nessa altura as cópias piratas eram feitas nos armazéns da periferia de Luanda e muitos desses 
“ateliers” improvisados foram obrigados a encerrar portas por pressão exercida sobre os seus comanditários ou mesmo por intervenção di-
recta no terreno de funcionários da Polícia Económica, e o fenómeno diminuiu muito em importância, mas não foi erradicado. Segundo fonte 
altamente colocada, nos dias de hoje assiste-se a uma recrudescência da pirataria, graças aos espantosos progressos tecnológicos dos últimos 
anos.  Hoje é possível, por exemplo, injectar no mercado uma reprodução pirata menos de uma meia-dúzia de horas depois do original ter 
sido oficialmente lançado.

DOIS PESOS DUAS MEDIDAS

1
) Aqui há uns tempos atrás, um jovem autóctone 
de 18 anos, correctamente vestido, estando de 
passagem pelo Shoprite do Cazenga dirigiu-se 
para a prateleira em que se encontravam expos-
tos chocolates e tentou abrir um deles. Nesse pre-

ciso momento foi surpreendido por dois seguranças 
que o dominaram e o levaram de imediato para uma 
discreta sala do Centro Comercial prevista para casos 
desse género. E sem outra forma de processo foi nesse 
local que eles de imediato o espancaram, fizeram-no 
cair ao chão e deram-lhe pontapés. Findo o arraial de 
porrada os dois beleguins pegaram no moço e levaram-
no até à caixa, onde ele pôde pagar pelo dobro do preço os 225 Kzs das indigestas 
tabletes e, enfim, levar para casa os chocolates e as subsequentes equimoses sob o 
olhar indignado da clientela presente. 
2) Aqui há uns tempos atrás, um kota de raça branca foi interceptado à saída do su-
permercado “Jumbo” por um segurança do estabelecimento que lhe fez a seguinte 
pergunta: “O senhor, por acaso, não se esqueceu de pagar nada?, não tem nada nos 
bolsos?”. O homem ao ver que tinha sido apanhado em flagrante delito, pois tinha 
mesmo nos bolsos mercadoria que não tinha pago na caixa, disse que sim, que tinha e 
prestou-se imediatamente a entregá-la. Mas o segurança recusou e sugeriu que essa 
entrega fosse feita numa sala do estabelecimento prevista para esse efeito. Aí chega-
dos, o cleptómano restituiu a mercadoria, o segurança recebeu-a e em seguida ambos 
se dirigiram a um balcão onde o indelicado cliente pagou o montante correspondente 
à mercadoria roubada, pôde assinar um documento sob uma falsa identidade - for-
malidade sugerida pelo próprio agente da segurança -, e depois foi-se tranquilamente 
embora.  Porquê dois tratamentos tão diferentes um do outro?  

Para muito mais ligue doctor Black Mamba 
Neste numero - 949842920

1-Trazer de volta o seu amor 
perdido.
2- Ajudar pessoas solteiras 
a encontrar parceiro e o 
casamento.
3-Aumentar os negócios e 
atração de clientes.
4-Afugentar o espirito do 
mal.
5-mulher e homem que não 
podem fazer filhos.

6-Obter promoções ou sucesso 
no trabalho.
7-Problemas financeiros
8-Ganhe loténia, casino e cor-
ridas de cavalos.
9-Fique rico rapidamente us-
ando óleo Sandawanas.
10-Fortelecer a ejaculação 
precoce e mais rodadas. 
11- Eliminar as suas dívidas.  

Consultor profissional de medicina tradicional
O grande curador de Africa

Dr. BLAC MAMBA
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lice Mabote - 
Em termos de 
organização 
política, fui 
eleita como 
P r e s i d e n t e 

da organização e Directo-
ra Executiva porque nos 
estatutos da organização 
por inerência de funções 
o Presidente está obriga-
do a dirigir a organização, 
para se evitar choques, 
ou seja ter um Presidente 
que define as linhas polí-
ticas, mas que em termos 
de actividades diárias 
choca com os órgãos do 
Executivo. Isto é para se 
evitar estas contradições 
no seu funcionamento. 
Agora, se me perguntar se 
esta forma de organização 

é boa ou não? Não sei!

P- Pelo menos tem es-
tado a dar certo aqui na 
Liga?
AM- Sim. Aqui tem es-
tado a dar certo, agora 
quanto as outras, não sei, 
o que sei da minha pessoa 
como membro de algu-
mas associações em que 
o modelo de gestão é dife-
rente, ou seja onde o pre-
sidente é independente 
da direcção executiva, a 
forma de funcionamento 
é muito burocrática. A di-
recção executiva antes de 
tomar uma decisão tem 
que aguardar pela decisão 
da presidência, o facto de 
o presidente não ser fun-
cionário executivo, tem 
que esperar até que haja 
uma reunião de direcção 
para se decidir. No nosso 
caso, só as grandes ques-
tões é que são decididas 
em Assembleia geral, o 
resto colocamos a Insti-
tuição a funcionar, estou 
diariamente presente, 
abdicando  daquilo que 
os angolanos têm, por 
exemplo de conseguir  ter 
cem mil dólares  nas con-
tas  bancárias! (Risos)... 
Eu dedico-me a tempo 
integral aqui, a atender 
os pobres,  é uma questão 
muito complicada,  mas é 
uma opção, é preciso ter 
estômago  de pato. Como 
sabe estômago de pato é 
aquele que rói e não se 
estraga, não é qualquer 
estômago que aguenta.

P- Quando é que foi fun-
dada a Liga dos Direitos 
humanos?
AM- Esta organização foi 
fundada em 1993, eu sou 
co- fundadora. Este pro-
jecto foi inspirado depois 
de regressarmos da Con-
ferência de Viena, onde 
tivemos contacto com 
alguns angolanos  e gui-
neenses, foram eles que 
nos ajudaram, porque na 
altura Angola tinha al-
gumas  Associações dos 
direitos humanos,  creio 
que depois desaparece-
ram,  recordo-me  por 
exemplo que tivemos que 
ir  a Portugal falar com o 
Presidente Mário Soares 
por causa  da detenção 
de alguns activistas cí-

A

A SEMELHANÇA DE ANGOLA

ALICE MABOTE DENUNCIA FRELIMO 
E OS ABUSOS DE AUTORIDADE
Em Grande Entrevista, Alice Mabote, Presidente da Liga dos 
Direitos Humanos de Moçambique, retratou-nos um Moçambique 
como Cópia Integral do que é Angola. Dois Países assentes numa 
realidade monopartidária com similitudes nas mais variadas 
vertentes da governação, herdadas de um passado marxista-
leninista com matriz Comunista Ortodoxa e um Socialismo 
simulado. Mesmos métodos de se desprezar e preterir os cidadãos 
nacionais; mesmas práticas de trucidar o Povo; mesmas técnicas 
de Fraude Eleitoral e Falsificação de Resultados; mesmas atitudes 
de Corrupção e Clientelismo; mesmo estilo de interferência 
chinesa; mesma visão e comportamento de governação dos 
presidentes; mesmas práticas de açambarcamento do Erário 
Público, de nepotismo, oligarquia e corrupção; mesmos truques 
para inviabilizar a realização das autarquias; mesmos obstáculos 
em adequar a estrutura da CNE. Estas e outras realidades que colam 
Angola a Moçambique, foram reportadas numa conversa mantida 
entre o angolano Cláudio Fortuna e Alice Mabote, na capital 
Moçambicana. A dirigente começou por descrever os fundamentos 
da organização que dirige e o papel que lhe é incumbido.

TEXTO DE FÉLIX MIRANDA*
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vicos, alguns deles  esta-
vam proibidos de viajar 
para   Angola,  fui com o 
Fernando Gomes solicitar 
à intervenção do Presi-
dente Mário Soares junto 
do Presidente angolano. 
Desde que fundei esta or-
ganização ainda não me 
abdiquei dela, no caso do 
Fernando Gomes da Gui-
né Bissau, meteu-se na 
política e é aquilo que é a 
Guiné hoje no que os Di-
reitos Humanos diz res-
peito. No caso concreto 
de Angola, funciona como 
funciona. Já tive o privilé-
gio de trabalhar algumas 
vezes com as Mãos Livres 
e outras organizações; já  
estive a dar algumas for-
mações em Angola sobre 
os Direitos Humanos e ao 
mesmo tempo a receber 
angolanos aqui para dar 
formação em Paralegais. 
Nós trabalhamos  basica-
mente, em três grandes 
áreas: no acesso a justiça, 
que é dar a possibilida-
de de quem é pobre ter 
acesso aos tribunais, sem 
ter que carregar o drama 
de pagar um advogado. 
Nós não temos capacida-
de financeira para pagar 
os custos judiciais que o 
Estado exige para que um 
cidadão possa recorrer a 
justiça, o que nós fazemos, 
é fornecer os advogados 
para que o cidadão possa 
ir ao tribunal, para que se 
evite que ele arranje uma 
pessoa qualquer que não 
tenha conhecimentos so-
bre o direito e que não lhe 
vai defender. Aqui temos 
bons advogados, bons 
técnicos jurídicos e bons 
Paralegais, que estão em 
condições de irem aos 
tribunais e defenderem 
os cidadãos com conhe-
cimento e sem olhar para 
a condição social do ci-
dadão. Há casos em que 
pessoas que gozam de um 
estatuto social elevado 
perdem perante pessoas 
humildes. Lembro-me de 
um caso em que havia 
tendência de uma decisão 
do Tribunal de menores, 
de alguém que tem mui-
to dinheiro pagou dois 
milhões de meticais para 
que a decisão fosse a seu 
favor. Tomamos conheci-
mento de tal procedimen-
to, advertimos ao Juiz que 

se levasse avante aquela 
pretensão não lhe havía-
mos de deixar em paz. A 
decisão deve ser feita de 
acordo com o direito e 
não de acordo com o di-
nheiro. Se não tivéssemos 
tido aquela atitude, de 
certeza que a decisão ha-
via de ser tomada a favor 
daquele que tem dinheiro 
a desfavor do pobre. Para 
além desta, temos tido 
tantas outras, até com o 
próprio Estado em que 
teve que pagar ao cida-
dão pelo que prevaricou, 
porque o cidadão é pobre, 
nem sequer tem um tos-
tão para poder levar um 
kilo de farinha. Mas nós 
defendemos estes cida-
dãos, este é que é o nosso 
maior orgulho, apesar de 
não ganhar muito dinhei-
ro, continuar pobre como 
sou, mas com a riqueza 
de espirito, com o senti-
mento de missão cumpri-
da, não o sentimento de 
missão dos políticos, que 
dizem missão cumprida 
porque roubaram, mata-
ram etc. A minha missão 
cumprida é de facto aju-
dar quem naturalmente 
precisa de ser ajudado. 
Tínhamos uma outra área 
que é a da educação cívi-
ca e informação, e uma 
outra que tinha a ver com 
auditoria prisional, depois 
alargamos mais a partir 
do plano estratégico de 
2013-2015, com a introdu-
ção da área de pesquisa 
e divulgação do relatório 
de tráfego de órgãos hu-
manos, que não sei qual 
é o ponto de situação de 
Angola neste domínio. 
Não trabalhei ainda so-
bre Angola, conheço o 
caso da África do Sul e 
de Moçambique, mas é 
um problema de África, 
por vezes os africanos 
acreditam que pegando 
nos órgãos reprodutores 
das pessoas, é possível 
fazerem milagres, liga-
dos ao enriquecimento, 
ascensão ao poder, vão 
sacrificando muita gente 
desta maneira. Gostaria 
de saber qual é a vossa 
situação em Angola. Em-
bora seja muito difícil tra-
balhar em Angola nestas 
questões. Ainda temos a 
área da administração e 
finanças que é a respon-

sável pelo funcionamento 
dos serviços internos da 
Liga, como património, 
finanças etc.

P- Como foi o arranque 
deste projecto num país 
como Moçambique?
AM- Devo dizer-lhe que 
de início foi um parto do-
loroso, porque se estava 
para ser um parto normal 
passou a ser uma cesaria-
na, e cesariana quer dizer 
que foi necessário rasgar 
o corpo e coser até sara-
rem as feridas, mas neste 
momento as feridas já es-
tão a sarar. 

P- Qual é o remédio que 
vocês usaram para sarar 
as feridas que resulta-
ram desta cesariana?
AM- O remédio foi a per-
sistência. Lembro-me 
que em 1993, quando co-
meçamos com este pro-
jecto, alguns sectores da 
sociedade olhavam para 
mim como que uma pes-
soa que tem paixão pela 
defesa dos criminosos, 
como alguém que vivia 
somente para defender os 
criminosos, isto porque o 
governo com ajuda dos 
órgãos de comunicação 
do Estado ao seu dispor, 
não se coibiam em fazer 
muita propaganda nesta 
direcção, diziam mesmo 
que o governo estava com 
dificuldades em combater 
o crime porque a Liga dos 
Direitos Humanos está 
para defender os ladrões. 
Porque eu sabia que nada 

do que tentavam veicular 
correspondia com a ver-
dade, nunca liguei. O que 
é facto é que hoje juízes, 
governantes, religiosos e 
cidadãos comuns, quando 
estão aflitos, a primeira 
saída que lhes ocorre, é 
a Liga. Recebemos ac-
tualmente pessoas prove-
nientes dos tribunais, que 
se consciencializam que 
os seus problemas só po-
dem ser resolvidos com 
à intervenção da Liga. 
Porque, enquanto os tri-
bunais têm a sua actuação 
baseadas nos processua-
lismos, aqui não temos 
isto, há uma actuação logo 
imediata, por exemplo 
em casos em que num 
cemitério deixa de se fa-
zer um funeral, porque a 
mulher que morreu não 
foi “lobulada” vocês cha-
mam alambamento, os 
familiares da vítima não 
deixam fazer o funeral 
porque ela morreu em 
casa de um homem que 
não fez as cerimónias 
devidas, a Liga é que 
normalmente vai resol-
ver estes diferendos. Di-
zemos que devem parar 
de complicar as coisas, 
que o enterro tem que 
ser realizado, chamamos 
a polícia que obriga que 
se faça o funeral e depois 
resolve-se o resto. Nos 
casos em que há dispu-

ta de património em que 
uma viúva é espoliada, a 
Liga não espera, porque o 
processo de inventário é 
obrigatório ou facultativo. 
Obrigatório quando exis-
tem crianças, facultativo 
quando já são adultos, 
este processo leva tempo, 
deve-se ir a procuradoria, 
abrir um processo, vai-se 
ao tribunal, citam-se as 
pessoas, notificam-se etc. 
Nós dizemos não! Auto-
ridade deve recolher to-
dos os bens espoliados, 
que se leve de volta e que 
depois isso vai-se resol-
ver. Assim temos uma 
actuação imediata, se for 
uma espoliação de terra, 
dizemos pára! Por exem-
plo ontem quando vocês 
vieram para falar comigo, 
estava atender o caso de 
uma população que foi 
retirada de qualquer ma-
neira de um local, quando 
sabemos que o Estado 

não deve pegar numa par-
cela de terra sua, retirar 
do pobre para dar ao rico. 
Só se admite em casos em 
que há a necessidade de 
se construir uma estrada, 
um hospital, na base do 
princípio da prossecução 
do interesse público sim. 
Fora disso o Estado não 
pode se arrogar no direito 
de retirar. Quando retira 
deve dar uma justa in-
demnização ou compen-
sação às pessoas. Aqui 
não acontece isto, pre-
ferem retirar dos pobres 
para dar aos ricos, as pes-
soas vítimas destas de-
molições encaminham-se 
para a Liga e nós acaba-
mos por ser uma espécie 
de ombro ou almofada de-
les. Devo dizer que já en-
contramos algumas solu-
ções satisfatórias diversas 
vezes, noutras não encon-
tramos porquê? Porque 
quando nos chegam já 
é muito tarde, já nada se 
pode fazer, porque casos 
há em que as pessoas nos 
mentem e quando vamos 
dar conta, elas dizem- nos 
as coisas ao contrário. Se 
não prestamos atenção, 
vamos ao Tribunal e per-
demos estes processos. 
Normalmente temos que 
primeiro investigar ao 
pormenor para saber se 
o que dizem é verdade, se 
está dentro dos prazos, se 
estiver dentro dos prazos 
nós movemos uma acção 
e dificilmente perdemos. 
Posso dizer que neste 
particular o nosso gover-
no é um bocado diferente 
do governo angolano que 
tem aspectos positivos 
como Angola e aspec-
tos negativos. No que as 
liberdades dos moçam-
bicanos os seus direitos 
julgo que estamos mui-
to melhor posicionados 
do que Angola. Escrevi à 
pouco tempo uma Carta 
Aberta dirigida aos anti-
gos combatentes em que 
lhes digo tudo que sinto. 
Não sei se em Angola se-
ria capaz de escrever uma 
carta deste cariz. Vou 
dar-vos  para que vocês 
possam publicar também 
em Angola se é que vai 
passar. Nesta carta peço 
aos antigos combatentes 
para que me possam ex-
plicar se é este modelo 
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de gestão pública que eles 
projectaram para nós, ou 
se será necessário que a 
gente volte a luta para os 
retirar do poder. Se for 
necessário a gente vai a 
luta. Esta é a característi-
ca do moçambicano. Di-
zem que somos pacíficos, 
mas quando chega a hora, 
eu que o diga o que acon-
teceu para a retirada dos 
colonos, eles arriscam-se 
a ter o mesmo destino, 
neste particular estamos 
um pouco mais avança-
dos do que os angolanos, 
o que aprecio dos ango-
lanos é que vocês têm 
uma afirmação de ango-
lanos e não escondem e 
se defendem. O governo 
moçambicano deixa pisar 
todos os moçambicanos 
dentro e fora do país, dei-
xa nos entregar aos bi-
chos para nos comerem. 
Recentemente graças ao 
trabalho que a Liga faz, 
fomos reconhecidos a ní-
vel internacional, graças a 
embaixada da Suécia, nos 
disponibilizou esta nova 

sede onde estamos a fun-
cionar a coisa de um mês 
e meio. Antes estávamos 
num outro local, hoje as 
pessoas têm uma melhor 
comodidade, este é um 
património nosso da Liga.

P- Quais são os grandes 
constrangimentos que 
vocês em Moçambique 
enfrentam no capítulo 
dos Direitos Humanos?
AM- Os grandes cons-
trangimentos que temos 
tem a ver com os abusos 
de autoridade. A polícia 
moçambicana abusa das 
pessoas, tivemos muitos 
casos de execuções su-
márias, hoje ainda temos, 
mas já são poucos, tínha-
mos muita brutalidade 
por parte da polícia, hoje 
ainda temos sobretudo 
com as forças especiais, 
as forças de protecção 
fazem, mas com algum 
receio porque sabem que 
quando a Liga accionar 
os mecanismos vão ser 
sancionados. Hoje temos 
um outro problema que 

confidenciou um ango-
lano à um moçambica-
no, que tem a ver com a 
descoberta do petróleo 
e dos diamantes, esta é a 
maldição de Angola, nós 
já descobrimos o petró-
leo, já descobrimos o gás 
e o carvão já entrou a 
maldição. Os brasileiros 
e chineses são as espécies 
humanas que mais o povo 
moçambicano odeia neste 
país, por causa dos abusos 
que eles  nos  demons-
tram. Temos o problema 
de grandes espoliações 
de terras, não sei qual é a 
situação em Angola, ainda 
agora recebi uma mensa-
gem que em Palma que 
fica a Norte de Moçambi-
que, há um grupo de acti-
vistas dos direitos huma-
nos ligados ao ambiente, 
foram notificados, vamos 
ter que reagir a esta situa-
ção, não queremos que 
haja pessoas detidas por 
protestarem contra a es-
poliação, já prevemos que 
será um conflito gran-
de. No que nos é dado a 

perceber, os governos 
são apoiados por estas 
grandes empreitadas que 
armam os polícias e in-
vestem nestas forças para 
massacrarem a popula-
ção, mas felizmente a po-
pulação já está desperta e 
porque teremos eleições 
dentro de pouco tempo, 
as pessoas estão a espera 
para dar um fora, não sei 
se os nossos governantes 
vão ensinar as técnicas 
dos angolanos de fraudes 
eleitorais, mas estamos a 
espera disto e vamos lutar 
para que isso não aconte-
ça aqui em Moçambique, 
temos alguns municípios 
como a Beira e o Queli-
mane que não pertencem 
ao partido no poder, as 
pessoas dizem que es-
tão cansadas, esperamos 
pelas próximas eleições 
para que mais Municí-
pios caiam nas mãos da 
oposição, para que haja 
um equilíbrio, que as elei-
ções gerais dos próximos 
anos nos venha a trazer 
um maior equilíbrio, para 

que no mínimo, metade 
esteja com a oposição e 
metade com o governo. 
Pessoalmente, estou mais 
preocupada com o Parla-
mento, com o Presidente 
da República não estou 
muito preocupada. O 
Parlamento sim preocu-
pa-me, é que se tivermos 
um Parlamento de equilí-
brio, todas as políticas a 
serem definidas serão de 
uma forma equilibrada. 
Neste momento a socie-
dade civil moçambicana 
já pensa numa forma dela 
própria se fazer presente 
no Parlamento, porque os 
governos não governam 
só os políticos, gover-
nam também a socieda-
de civil, não sabemos se 
vamos conseguir, como 
lhe disse, temos um gra-
ve problema que tem a 
ver com o tráfico de ór-
gãos humanos que virou 
moda, são dezenas de 
centenas de pessoas que 
são mortas diariamente 
para extração de órgãos.

P- Tem havido alguma 
influência da África do 
Sul nisso?
AM- Sim. Isto funciona 
muito na África do Sul, 
vão mais para lá e claro, 
temos também algumas 
magias internas, mas a 
maioria vai mais para 
África do Sul, por uma 
questão de negócios, adi-
cionando aos problemas 
das terras, da violência 
das autoridades policiais, 
mas isto já é geral tanto o 
angolano como o moçam-
bicano.

P- Os problemas de ex-
propriação das terras, 
tem sido por influência 
do fenómeno do imobi-
liário?
AM- Não tem muito a ver 
com o imobiliário, tem 
a ver mais com as mine-
rações e agricultura de 
grande escala, não tem a 
ver com o problema do 
imobiliário. A questão 
imobiliária é aqui nas zo-
nas próximas das grandes 
cidades. Temos um pro-
jecto chamado Pró Sava-
na que é uma inspiração 
brasileira. Nós lutamos 
para recusa do Pró Sava-
na, que tem muito a ver 
com as minerações, as 
petrolíferas, os gases, etc. 
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Uma das questões que 
nós colocamos é que, se 
se descobre que aqui tem 
um mineiro e por exem-
plo o terreno é da LIGA, 
perguntamos qual é o 
benefício que a liga terá 
sobre o Mineiro? E não se 
deve dizer saiam daqui, 
que queremos,  porque 
isto é do Estado. Quere-
mos que os cidadãos te-
nham uma percentagem, 
que sirva para os cam-
poneses originários das 
parcelas de terra, eles de-
vem ser beneficiados de 
alguma coisa. Existe um 
outro fenómeno nas ci-
dades em que as pessoas 
que chegam sobretudo os 
portugueses, quando que-
rem terras para construir, 
casam-se com as moçam-
bicanas que lhes permi-
tem comprar as terras. 
Os indianos que vocês 
não têm, os asiáticos ar-
rancam as terras das po-
pulações dando-lhes uma 
ninharia, para comprar 
uma motorizada ou uma 
cabana de pedra, eles be-
neficiam das terras.
Temos também proble-
mas relacionados com as 
heranças e ligados a vio-
lência doméstica. A ou-
tra situação que nos afli-
ge tem a ver com o mau 
funcionamento do sector 
judicial. Uma das grandes 
pestes que temos hoje 

para além da polícia, é a 
Saúde, a Educação e a Jus-
tiça, são as três grandes 
situações que nos aflige. 
A Educação pela qualida-
de dos professores, são 
mal pagos. A saúde com 
os médicos que são igual-
mente mal pagos. Hoje é 
um perigo você adoecer, 
ir parar ao hospital. Neste 
momento temos cerca de 
duzentos e poucos pro-
cessos contra médicos 
e enfermeiros que fize-
ram greves. Estamos a 
defendê-los, já estamos a 
encaminhar para o Tribu-
nal, já respondemos aos 
processos disciplinares, 
houve uma decisão e nós 
estamos a protestar esta 
decisão. Vamos avan-
çar para o Tribunal. Te-
mos o grande problema 
da Justiça que há muita 
corrupção, a corrupção 
neste sector é igual ou 
maior que a de Angola. 
No contexto africano, se 
a filha do José Eduardo 
dos Santos é a Mais Rica 
de África, a do Armando 
Guebuza também quer 
ser a Mais Rica de Áfri-
ca, é uma campanha de 
riqueza ilícita dos nossos 
governantes, qual será o 
futuro deste país? Não me 
pergunte, eu sei do passa-
do, vivo o presente, o fu-
turo é incerto.

P- Como é que a Liga 
conseguiu vencer a 
grande luta dos contrá-
rios, entre os poderosos 
e os não poderosos?
AM- A primeira coisa 
que a Liga tem, eu como 
presidente não tenho 
duas caras, só tenho esta, 
e aconselhei a todos os 
meus colaboradores que 
se quiserem trabalhar 
para Liga não podem ter 
duas caras, quer ser rico, 
conviver com os grandes 
e defender os pobres é 
impossível, ou você fica 
do lado dos ricos e torna-

-se rico, ou fica do lado 
dos pobres e mantém-se 
pobre. Tem que ter uma 
opção, as duas coisas não 
se coadunam. Enganar os 
pobres significa que a or-
ganização não avança. Eu 
escolhi uma que é estar ao 
lado dos pobres, defendê-
-los e são eles que a mim 
defendem. Logo, você não 
me vai encontrar a jantar 
com eles, nem almoçar 
com eles, não conhecem 
qual é o meu almoço e o 
meu jantar, nem me vai 
encontrar a dançar com 

eles, porque podem me 
fazer perguntas que com 
o aquecimento da dança, 
arrisco-me a lhe dizer 
coisas que não devo, (Ri-
sos)... Eu já disse ao meu 
pessoal, quem convive 
com eles deve abandonar 
a Liga. Isso é um activis-
mo. Se você abraçou, não 
é um local para se ganhar 
dinheiro, quando come-
çamos tínhamos muitos 
parceiros, como eles tam-
bém têm interesses nas 
minerações, acabaram 
por nos deixar. Hoje te-
mos apenas três parceiros 
que são a Suécia, a Dina-
marca e Noruega, todos 
outros desapareceram, 
isto em todo o país. Esta-
mos localizados em todo 
território moçambicano. 
A Liga não é Alice Mabota 
em Maputo, estamos em 
todo lado. Se você chegar 
a cometer qualquer coisa 
na Beira, vai encontrar 
lá o nosso Delegado na 
Beira que se comporta 
tal e qual como a Alice 
se comporta, porque ele 
sabe que, se se comportar 
de outra maneira, vou-lhe 
tirar. Podem introduzir 
espiões, mas ele mantém-
-se lá a trabalhar para os 
interesses da Liga.

*Uma gentileza 
de Cláudio Fortuna       

     
Continua próxima edição
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COMISSÃO ECONÓMICA 
APRECIA MEMORANDO

Comissão 
E c o n ó -
mica do 
Conselho 
de Minis-
tros reuniu 
no passa-

do dia 10 de Outubro do 
corrente ano, em Luanda, 
para apreciar e aprovar 
os memorandos sobre a 
evolução dos mercados 
monetários e cambiais, 
com maior destaque à 
aprovação do Programa 
de Migração Digital da 
Televisão Terreste e da 
Rádiodifusão em Angola.
A decisão ocorreu aquan-
do a realização da 10ª ses-
são ordinária do ano de 

2013, num encontro em 
que foram refletidos os 
problemas económicos 
do país.
Entretanto, com à apro-
vação do memorando, a 
transmissão do sinal tele-
visivo e de radiodifusão, 
o país vai passar do actual 
sistema analógico para 
o digital, numa transição 
que deverá se prolongar 
até 2017, informou o mi-
nistro das Telecomunica-
ções e Tecnologias de In-
formação, José Carvalho 
da Rocha. 
O governante, que fala-
va no final do encontro, 
destacou que o “que vai 
acontecer, na realidade, 

é uma revolução tecno-
lógica” assegurando que 
o programa terá a sua 
implementação até 2017, 
em todo país. “Todas as 
condições estão criadas 
para desenvolver, em di-
ferentes fases, o processo 
de migração digital”, con-
cluiu.
Entre as vantagens de 
uma migração para o 
sistema digital estão a 
redução na largura de 
frequência que é usada, a 
conservação da qualidade 
do sinal, os sinais de som 
e imagem são representa-
dos por uma sequência de 
bits, e não mais por uma 
onda electromagnética.

Por outro lado, a comis-
são económica do conse-
lho de ministro, apreciou 
também, na sua última 
sessão, realizada a 26 de 
Setembro do ano em cur-
so, outros instrumentos, 
como o projecto de for-
necimento, montagem 
e comissionamento dos 
equipamentos electrome-
cânicos do aproveitamen-
to hidroeléctrico de Laúca 
2.
O referido projecto está 
localizado no troço mé-
dio do rio Kwanza, a 40 
quilómetros a jusante do 
Complexo Hidroeléctrico 
de Kapanda, na província 
de Malanje.

A

CONSELHO DE MINISTRO

preço do 
barril de 
c r u d e 
Brent, para 
entrega em 
Novembro, 
recuperou 

em alta no Intercontinen-
tal Exchange Future (ICE) 
de Londres, situando-se 
nos 109,72 dólares, mais 
0,66 dólares do que no 
encerramento da sessão 
anterior.
No passado dia 9.10, quar-
ta-feira, o preço do barril 
de Brent encerrou em bai-
xa de 0,99% em relação à 
sessão anterior, para os 
109,06 dólares, no merca-
do de futuros de Londres.
O petróleo do Mar do Nor-
te, de referência na Euro-
pa, acabou o dia na Inter-
nacional Exchange Futures 
a cotar-se 1,1 dólares abaixo 
dos 110,16 com que tinha 
fechado as transações na 
terça-feira, 8.10.
A negociação do Brent ter-
minou em queda num dia 
em que se soube que as 
reservas petrolíferas dos 
EUA aumentaram 6,8 mi-
lhões de barris na passada 
semana.

PREÇO DO 
PETRÓLEO 
RONDA NOS 
109,72 DÓLARES

O
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POLÍCIA APREENDE 
MAIS DE 9 MILHÕES DE KZ

AEROPORTO INTERNACIONAL

U n i d a d e 
Fiscal Ae-
roportuária 
do Minis-
tério do 
I n t e r i o r 
apreendeu 

durante a ronda de con-
trolo e segurança, nos 
aeroportos das provín-
cias de Luanda e Cunene, 
setenta mil duzentos e 
cinquenta dólares nor-
te americanos (70.250 
USD), vinte mil e 700 
euros (20.700 EUR) e 238 
mil Kwanzas à cidadãos 
nacionais e estrangeiros.
De acordo com o co-
municado de imprensa 
do Comando Geral da 
Policia Nacional a que o 
folha 8 teve acesso, as de-
tenções ocorreram entre 
os dias 25 de Setembro a 
1 de Outubro do corrente 
ano.
Ainda no documento, 
refere que no dia 25 de 
Setembro foram apreen-
didos usd 31.550 e 238 
mil Kz na província do 
Cunene, pertencentes ao 
cidadão Filipe Mbuale, de 

nacionalidade namibiana, 
na altura que pretendia 
embarcar para Namíbia.

Já no dia 26 do mesmo 
mês, no Aeroporto Inter-
nacional 4 de Fevereiro, 

em Luanda, as mesmas for-
ças procederam  à apreen-
são de usd 12.500,00 do 

cidadão angolano Adilson 
Augusto Cardoso, quando 
embarcava para Portugal.
Ainda no dia 26 de Se-
tembro refere a nota da 
Polícia Nacional, foram 
igualmente apreendidos 
11 mil e 900 dólares norte-
-americanos pertencen-
tes ao cidadão Sul-afri-
cano, Carlos Chukwudi 
Onuson e sete mil e 700 
euros em posse da cidadã 
de nacionalidade portu-
guesa, Maria Perpeetua 
Gato, quando estes pre-
tendiam embarcar para 
Johannesburg e Lisboa 
respectivamente. Segun-
do no comunicado, no 
dia 30 de Setembro e 1 de 
Outubro, também no Ae-
roporto 4 de Fevereiro, 
foram apreendidos Usd 
14.300,00 e 13.000 mil 
euros, pertencentes ao 
cidadão de nacionalidade 
Libanesa, Omaima Abred 
Alrahaman e do cidadão 
angolano, André Capu-
to Menzes, quando estes 
embarcavam para Addis-
-Abeba e Lisboa respecti-
vamente.

A

ENSA INAUGURA NOVA AGÊNCIA
E m p r e s a 
N a c i o n a l 
de Seguros 
de Ango-
la (ENSA) 
inaugurou 
no dia 11 de 

Outubro do corrente ano, 
no município de Cacuaco, 
província de Luanda, uma 
nova agência, no âmbito 
do programa de expansão 
e reestruturação. 
A actividade contará com 
a presença do presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da ENSA, Manuel 

Gonçalves.
Na nova agência, construí-
da junto à Administração 
local, será comercializada 
todos os seguros constan-
tes da carteira de negócios 
da empresa, a semelhança 
do que acontece nos 34 
balcões da ENSA instala-
dos no país.
Segundo o gestor, a con-
clusão da nova instalação, 
em Cacuaco, poderá fa-
cilitar e satisfazer as ne-
cessidades do mercado, 
principalmente o seguro 
obrigatório automóvel.

A
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BAKONGOS  ANTE A VAGA ZAIRENSE 
A MORTE DE UMA NAÇÃO

Tal como apreendi em 
Antropologia dos Povos, 
ou Antropologia Huma-
na, como queiram: a Pá-
tria é o conjunto de na-
ções; essas um composto 
de micro organismos 
recheados de partículas 
que carregam consigo 
moléculas reagentes 
representadas pelas tri-
bos e suas culturas; clãs 
e seus dogmas; as etnias 
com seus costumes e 
tradições; as raças com 
suas especificidades 
temperamentais e com-
portamentais ou taras 
(manias) vivenciais; e 
os cidadãos, estes agru-
pados em sociedades, 
organizados em zonas 
residenciais, cidades, 
bairros  e  estratificados 
em classes sociais (alta, 
média, baixa), caracteri-
zados pelos seus rituais, 
já não culturais, mas com 
simbologias socioeco-
nómicas universais, có-
digos inter-relacionais 
e de concorrência, vulgo 
desenvolvimento, baliza-
dos por constituições e 
leis que os regem e os ar-
regimentam. É todo este 
pacote que matou literal-
mente os povos etimolo-
gicamente identificados 
quanto aos hábitos, cos-
tumes, tradições, línguas 
e modus vivendis (es-
sencialmente naturais), 
como tenho brincado, 
“sem Corantes, nem Con-
servantes”.

Não me obri-
guem agora a 
decorticar em 
p e d a c i n h o s 
o descrito no 
Lead deste 
Dossiê. Mas, 

se penetrarem no inte-
rior deste texto e para tal 
usarem as ferramentas 
recomendáveis para estas 
situações micro-analíticas, 
quanto tem sido a mania 
dos sociólogos actuais de 
buscarem o porquê do pio-
lho na cabeça do careca, 
tão cedo vocês próprios 

descobrirão o que quero 
acima dizer.
Indo direito a baliza, de 28 
de Setembro a 05 de Ou-
tubro, do corrente ano, a 
quando da digressão efec-
tuada como elemento in-
tegrante da Caravana de 
Abel Chivukuvuku, Pre-
sidente da CASA-CE, fui 
ver e ouvir nos principais 
municípios da província 
do Uíge, como e porquê 
que a Nação Bakongo fa-
lece, face as investidas ou 
enxertias do Lingala com 
os congoleses. Os factos 
ditaram sentença, tal como 
carcomida, ou melhor, es-
trangulada ficou a Nação 
Kimbundo, com a penetra-
ção derrompante de uma 
outra, mais poderosa vinda 
do além, muito mais forte, 
porque muito mais coesa 
e lúcida, animada pelo in-
conformismo e uma ambi-
ção sempre mais na vida, 
guiada por princípios, hoje 
muito mais científicos, 
como são os da resistência 
ou sobrevivência, subja-
cente a indispensabilidade 
da unidade/ coesão,  se 
preferirmos na verdadeira 
interpretação do “Vencer 
ou Morrer”, aplicada a letra 
por aqueles que o General 
Kamalata Numa designou 
de Crioulos. Estes agru-
pados na “Nação Crioula”, 

formada por moléculas 
compostas por estrangei-
ros numa miscelânea de 
africanos (cabo-verdianos 
e santomenses, ‘mestiços 
e pretos’), estão orientados 
subtilmente por brancos 
portugueses, através dos 
mestiços angolanos e ago-
ra brasileiros, que se impu-
seram contra a hegemonia 
nortenha e dominaram a 
Nação Kimbundo, a par-
tir da qual conquistaram 
Angola e seus povos, ao 
confiscarem o MPLA com 
a ajuda imperialista no der-
rube de outras forças polí-
ticas nacionalistas (FNLA 
e UNITA) e dominarem 
os angolanos indulgentes 
formatados nos ditos do 
indigenato que não existe 
em parte alguma desta An-
gola, nem mesmo no âma-
go daqueles que suposta-
mente o apregoam sem 
nunca o praticarem! Assim 
ficou afundada a crença do: 
“Terra ou Luta Armada”, 
dos angolanos autóctones, 
porquanto os ditos indíge-
nas abdicam dos únicos e 
incontornáveis pressupos-
tos para reaver a Terra, 
porque estão desarmados 
de tudo, para a Revolução, 
fora da qual é Reforma, o 
mesmo que aplicar cera 
na madeira velha, ou seja, 
nada fazer.

Os tempos mudaram e 
com eles os dados tam-
bém. Infelizmente, tal 
como disse o meu grande 
amigo, o antropólogo Júlio: 
“As elites intelectuais an-
golanas têm noção disso, 
somente fingem ignorar, 
mesmo assim propalam a 
autoctonia para simples-
mente se assoberbarem”. 
Portanto, já não existem os 
povos, doravante, jamais 
existirão, ou seja, é assim 
de um tempo à esta par-
te. “Povos”, culturalmente 
falando e como disse no 
princípio, todos, inclusive 
o kwanhama rupestre ou o 
Khoisan agreste, deixaram 
de o ser. Somos todos ci-
dadãos, agora sim, e numa 
caracterização cruel: uns 
reles (força inerte impro-
dutiva – 0,005% do PIB) 
outros úteis porque produ-
tivos.
Tal como disse Júlio: os 
Kimbundos desaparece-
ram, pelo menos em Luan-
da, foram laminados, ficou 
simplesmente a razão fic-
tícia (encoberta pelo Mo-
vimento José Eduardo dos 
Santos), a arrogância e a 
presunçosidade de terem 
sido os primeiros citadinos 
(1576) e mais tarde 1975 te-
rem sido os promotores de 
uma independência enga-
nosa, ao correrem de Luan-

da com a FNLA e a nata 
bakongo e com a UNITA 
e a nata ovimbundo. Seja 
o que for, têm a Chave de 
Angola “agora Estado Li-
vre e Independente” que 
se sobrepôs aos outros, 
os bakongos que sone-
garam, envaidecidos por 
terem sido os primeiros 
a tomarem contacto com 
o explorador, colonizador 
português (Diogo Cão) 
e se embebedarem pelas 
falácias da originalidade 
cultural irreverente “como 
africanos africanistas ban-
tus”, que na lógica de Sum-
bukila’ já não tem razão de 
ser. Porquê? Simplesmen-
te porque o Mundo evo-
luiu e com Ele os huma-
nos se metamorfosearam 
também, num movimento 
uniformemente acelera-
do, atrelados ao progresso 
constante do Universo. Os 
ventos de hoje não são os 
de ontem! Enquanto isso, 
os ovimbundos e outros 
continuam penosamente 
a resistir e, se não se iden-
tificarem com os códigos 
da modernidade, perma-
necerão numa resistência 
quasi perpétua, e nunca 
tocarão as estrelas, lá nos 
céus, ou se tanto, no altar 
das igrejas cá na Terra dos 
Homens maus. Se preten-
derem negar aquilo que já 
parece ser uma fatalidade_ 
a submissão perpétua, têm 
de se transformar em Ouro 
que brilha em todas as cir-
cunstâncias, que resiste 
imutável a todas as trans-
formações, permanecendo 
íntegros, mas com maior 
lucidez aos propósitos pe-
los quais se batem.
LINGALA matou o KI-
KONGO
Logo que atingi o Maquela 
do Zombo, aumentou a mi-
nha preocupação de dissi-
par as dúvidas que tinha, se 
realmente é verdade que o 
Lingala vai ganhando su-
premacia nas nossas terras 
angolanas, mais propria-
mente nas terras do Norte. 
Não tardou para confirmar, 

T
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assim que a Caravana se 
deslocou a Kimbata, fron-
teira com a RDC. Do outro 
lado fica a Vila de Kimpan-
go, diga-se, obviamente 
muito melhor organizada. 
Durante a nossa estada  em 
Maquela e no percurso, 
experimentamos comuni-
car, trazíamos tradutores 
kikongos. Mas, a dado pas-
so, percebemos que estes 
eram entendidos com di-
ficuldade, sobretudo pe-
los jovens e mesmo por 
alguns adultos. Pensamos 
tratar-se do nível de kikon-
go dos nossos comunica-
dores, longe disso. Aquela 
gente, nem era zairense, 
eram seguramente ango-
lanos natos, de descendên-
cia recuada até a terceira 
geração. Todos eles na sua 
maioria advogava não sa-
ber falar o kikongo, prete-
riam o português apesar de 
o estudarem nas escolas, 
mas preferiam o Lingala 
para comunicação, que o 
articulavam com mestria e 
predileção.
Estupefactos, não obstante 
não ser novidade, partimos 
à procura da razão! E, tão 
cedo chegamos a conclu-
são que “faz lei, faz tempo”, 
o Lingala se sobrepõe, por 
ser uma língua comercial, 
tal é um facto o inglês 
sobre todas as outras do 
mundo, mesmo se preten-
dam interpor o espanhol e 
o mandarim (Chinês), mui-
to mais pelos efectivos que 
congregam;
A verdade é que esses po-
vos se submetem à força 
comercial dos nossos vizi-
nhos, pelo facto de Angola 
nada, ou quase nada pro-
duzir; por outras palavras, 
importa tudo, mesmo o 
mais básico. É por esta ver-
tente que os angolanos dei-
xam-se distraidamente in-
vadir e neocolonizar pelos 
irmãos africanos da RDC. 
Nós mesmos deixamo-
-nos levar por este “mais 
reles”; saltamos a fronteira 
e vejam só, para comprar, o 
“mais reles”. O movimento 
fronteiriço era frouxo, mas 
as mercadorias tinham 
apenas um sentido, entra-
vam, nada saía de Angola. 
No Maquela do Zombo, 
desde os mercados até as 
tabernas e cantinas, os pro-
dutos eram todos impor-

tados, excepto a Cuca e a 
Eka, Made in Angola, sem 
ironia.
Mas além disso, qual a ra-
zão de ficarem satisfeitos 
por saberem falar perfeita-
mente o lingala, como era 
visível nos rostos daqueles 
quem interpelávamos e se 
orgulhavam não de domi-
nar o kikongo ou o portu-
guês, sim a língua do outro 
lado. E o mais grave, não 
ficam pela língua, adopta-
ram também a cultura, o 
modus-vivendis. O irmão 
bakongo, dizem alguns 
antropólogos, passa-se 
mais como zairense do que 
como angolano. Ele não se 
preocupa, pelo contrário, 
se sente feliz por falar bem 
lingala e tem a honra de 
assim o exibir, articulan-
do-se mesmo no gestual, 
como tal, ango-congolês. 
Mas, não se circunscreve 
a Maquela, a invasão pros-
segue, descentraliza-se na 
própria sede da provín-
cia, a ex-Uíge Carmona, 
com o corredor Damba/ 
N’Sosso tomado pelos ir-
mãos Kitokos, “cent pour-
cent”, 100%. O N’Sosso é 
uma outra fronteira, mais 
zairense ou congolesa, por 
bem dizer, assim é toda a 
província do Uíge, toda a 
província do Zaire (Mban-
za Congo). Mas, como 
saltamos a fronteira, pes-
quisamos qual era o rever-
so da moeda, finalmente 
constatamos que é mesmo 
o reverso. 
Do outro lado, não estão 
nem aí, ignoram os ango-
lanos, conhecidos pejorati-
vamente como os irmãos 
“Muzombos” desprezíveis. 
Homens e mulheres feitos 
para o cultivo das terras, 

como é bom ver as mamãs 
bakongos com as bacias as 
cabeças carregadas de man-
dioca e bombó, saídas do 
outro lado, na RDC, onde 
têm as suas lavras. Com-
pramos algumas garrafas de 
Tangawixi, a famosa e tradi-
cional bebida cuja compo-
nente de valia é o Gingibre, 
aconselhável como recons-
tituinte energético erótico, 
perdoem-me a ousadia dos 
termos, ainda assim aplica-
dos de forma púdica. Outro 
pormenor, gostei imenso de 
ter provado, muito mesmo, 
o GINGIN, mas graças ao 
Senhor, ainda não estou ca-
rente. 
Na circunstância, o Presi-
dente da CASA, Abel Chi-
vukuvuku embirrou-se, 
quanto a razão dos angola-
nos não se elevarem a en-
garrafar também a Kissan-
gwa, o Marufo, o kapuka e 
outras bebidas tradicionais 
sem ter de passar pelas pa-
tentes estrangeiras. Assim 
seja, porque bom é ver a 
TUTTI a engarrafar para 
gente a Mukua e o Tama-
rindo.
De certeza os compatrio-
tas bakongos se irão irar, 
por estar a expor aquilo 
que porém, não deixa de 
ser verdade: a invasão Lin-
gala ante a inocência dos 
nossos irmãos fronteiriços. 
Nestes jogos de frontei-
ras, como sabemos ganha 
sempre o mais forte e jus-
tamente aqui, o mais forte, 
não é nem o Petro, nem o 1° 
de Agosto, é o Kabuscorp 
do Palanca, não só no Fute-
bol, por terem vencido in-
victos o campeonato ou se, 
apesar de tudo os uigenses 
subirem agora ao escalão 
superior do Girabola, com 

a equipa do União Sport 
do Uige, nisso estão de pa-
rabéns_ oxalá para perma-
necer.
 E, importa notar, esta in-
vestida do Lingala, domina 
igualmente a nossa Capital, 
mais precisamente na Re-
pública autónoma ou in-
dependente do Bairro Pa-
lanca de Bento Kangamba, 
onde o protótipo do Poder 
Paralelo não é subjectivo, 
é uma evidência, como o 
lingala e os lingalenses do-
minam de igual modo os 
municípios do Soyo e do 
Nzeto, mesmo se lá pelas 
bandas do Mbanza Congo, 
fingem resistir. 
Outra grande preocupa-
ção, esta talvez a maior, é 
não estarmos preocupa-
dos com esta realidade; na 
medida em que desvalo-
rizamos o facto de a reci-
procidade não acontecer. 
O angolano nas terras de 
Mobuto Sesse-Seko, kasa-
vubu, Lumumba e Tchom-
bé, é zero, mesmo com o 
seu petróleo, seu diamante 
e os carrões e arranha-céus 
do Kilamba que por cá vão 
exibindo. Os outros traba-
lham mais na ciência, na 
arte, na literatura; são bons 
matemáticos, bons médi-
cos, bons em tudo quanto 
são ciências exactas, mes-
mo musicando, bailando 
ou jogando, dizem: “Eles 
são superiores”, quando 
por estas bandas apenas 
somos bons na laraxa e na 
presunção de sermos os 
meninos bonitos, os pretos 
finos civilizados que mais 
se assemelham aos bran-
cos. Nos mentimos ser-
mos autóctones, quando 
na realidade continuamos 
os contínuos serventes e 
sipaios carrascos de outro-
ra “Salazarista”. Por isso, 
proibido estamos hoje de 
fazer manifestações, me-
lhor dito, nós mesmos nos 
coibimos de reivindicar os 
nossos direitos por esta via 
clássica de reivindicação, 
como os protestos de rua, 
por sermos calcinhas.
Mas os irmãos bakongos, 
não ficam por aí. Se de um 
lado parecem ignorar o 
quanto se subalternizam 
aos zairenses, do outro, 
disputam contudo nas 
suas consciências serem 
os mais estudiosos de An-

gola, apesar de confirma-
damente sim, serem os 
primeiros. Por outro lado, 
numa dicotomia entre ne-
gativo e positivo, os sobri-
nhos de Bento Kangamba, 
são acusados, talvez por 
inveja de amarem o dinhei-
ro que é uma coisa doida. 
Não é em vão que grande 
maioria se reconhece e se 
assume corruptíveis, mas 
se vangloriam estarem na 
alta da governação, mesmo 
sem mandarem no Poder. 
Em qualquer canto onde se 
vá,  lá estão os bakongos, 
directores disso e daquilo. 
Depois, convidaram-me 
a perceber a coincidência 
caricata: politicamente, o 
Presidente da Juventude 
do MPLA Sérgio Luther 
Rescova), é de origem 
bakongo, o da UNITA, até 
pouco tempo (N’Fuka Mu-
zemba), de origem bakon-
go e exonerado fundada 
ou infundadamente pelas  
razões que evoquei quan-
to a apetência ao dinhei-
ro, o da CASA-CE Rafael 
Aguiar, também de origem 
bakongo, etc. Alô (Luandi-
nos ou luandenses), onde 
está a fidalguia intelectual? 
Perguntou Quintero. Quin-
tino respondeu: no Poder. 
Quintiliano recalcou: não 
senhor, no poder estamos 
nós, a simbiose mesclada, 
vinda do além.
Entretanto, mais ao Sul do 
País, o cenário não troca a 
tinta, os Kwanhamas tão 
pobres quanto desgraça-
dos pela natureza hostil, 
não se dizem vassalos 
dos Namibianos Moros, 
só porque os termos não 
se ajustam a conjuntu-
ra. Contudo, amaldiçoa-
dos pela natureza (Seca) 
e punidos pelos homens 
no poder (simples e pro-
positado desleixo) pelo 
simples facto de serem 
kwanhamas ‘africanos’, os 
nossos irmãos da fronteira 
Sul, são usados da pior das 
maneiras do outro lado da 
fronteira. Disto duas con-
clusões podem ser tiradas: 
somos pobres no sentido 
real; os povos fronteiriços 
estão desprezados pelo 
Governo central o que, e 
como alternativa têm de 
dar a mão a palmatória e se 
assujeitarem aos caprichos 
do estrangeiro.
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NA HORA DA LEITURA

) O magnífico 
monumento 
editorial pu-
blicado pela 
F u n d a ç ã o 
A g o s t i n h o 
Neto, intitu-

lado “Agostinho Neto e a 
liderança da luta pela inde-
pendência de Angola 1945-
1975”, que se apresenta a 
público sob forma de uma 
colectânea em cinco volu-
mes, alguns dos quais com 
mais de 900 páginas preen-
chidas com documentos 
da PIDE/DGS, mereceu da 
parte do escritor, pensa-
dor, colunista e homem de 
negócios, São Vicente, um 
prefácio que ele próprio 
classificou de «versão par-
cial, resumida e compacta 
para servir de introdu-
ção à presente colectânea 
(…)». Ao que ele acresce, 
«A versão completa, com 
fotografias, será publicada 
brevemente em livro com 
o mesmo título, “Agostinho 
Neto e a liderança da luta 
pela independência de An-
gola 1945-1975».
O “monumento” em si, 
tem no total mais de 4 mil 
páginas, das quais 465 são 
consagradas a essa dita in-
trodução, que, de facto, é 
muito mais do que isso. A 
ela, sem qualquer forma de 
transição, segue-se a expo-
sição pura e simples, sem 
comentários nem adendas, 
de todos os documentos 
oriundos da PIDE/DGS e 
encontrados até hoje na 
Torre do Tombo em Lis-
boa, Portugal, relacionados 
com as actividades de na-
cionalista atribuídas a An-
tónio Agostinho Neto.
Eis uma primeira surpresa, 
uma introdução com mais 
de 400 páginas! 

Outra enorme surpresa, no 
entanto, apresenta-se an-
tes, na introdução à obra, 
feita pelo próprio punho da 
Senhora Eugénia Neto, pre-
sidenta da Fundação Agos-
tinho Neto e ex-esposa do 
presidente Agostinho Neto.
No último parágrafo da 
segunda página da referi-
da apresentação, a Senho-
ra Eugénia Neto escreve 
uma frase que, tomada por 
ter sido voluntária, deno-
ta grande coragem da sua 
parte, na medida em que 
se inscreve em contramão 
a todas as teorias dos his-
toriadores oficiais do Movi-
mento Popular de Liberta-
ção de Angola (MPLA). 
Atentemos à sua revelação: 
«Parte para Luanda (Agos-
tinho Neto) em 1959 e aí 
chega em finais do mês de 
Dezembro comigo e com 
o filhinho de dias. Abre 
consultório médico e inicia 
também o trabalho político 
de aglomerar todos os gru-
pos nacionalistas num só 
movimento, a que se deu 
posteriormente o nome 
de Movimento Popular de 
Libertação de Angola. Foi 
eleito seu presidente, lugar 
que não chegou a ocupar 
por ter sido preso a 8 de 
Junho de 1960 pelo próprio 
director da PIDE».
Ao escrever o que aqui 
transcrevi, a Senhora Eu-
génia Neto confirma sim-
plificadamente e em linha 
recta, que a propagada data 
de fundação do MPLA, tida 
como sendo o 10 de De-
zembro de 1956, não passa 
de uma efeméride simbóli-
ca que nada tem a ver com 
factos, do mesmo modo 
que o dia 25 de Dezembro 
celebra simbolicamente a 
nascença de Jesus Cristo. 

Seja dito aqui e agora que 
São Vicente, mais adiante 
no seu texto de “introdu-
ção”, abunda igualmente 
numa argumentação que 
desmistifica a data tradicio-
nal de fundação do MPLA. 
A História de Angola agra-
dece. 
2) No que toca ao extenso 
texto que serve de intro-
dução a esta magnífica co-
lectânea, à parte o facto de 
a sua exagerada extensão 
denotar alguma ambição de 
levar para o cunho pessoal 
a autoria de um trabalho 
de História e não um pre-
fácio, ou seja, aquilo que 
ele próprio classificou de 
«versão parcial, resumida 
e compacta para servir de 
introdução à presente co-
lectânea (…)» apresenta-se, 
ademais, com a ameaça 
de vir a ser a breve trecho 
completado e seguramen-
te aumentado, o que nos 
levará a um “prefácio” de 
500 ou 600 páginas, quiçá 
700 ou mesmo mil, se se 
juntarem as anunciadas 
fotografias, aberração que 
escapa a todas as normas 
e entra de rompante no 
clube de tudo aquilo que 
é atípico e quase sempre 
estrambólico em Angola! 
Estamos em crer que São 
Vicente avançou nesta 
empreitada, talvez, preso 
pela falta de tempo. Não 
teria tido tempo de rever 
o seu manuscrito numa 
leitura mais atenta, o que 
lhe teria dado a descobrir 
um certo número de apro-
ximações, gralhas e mes-
mo erros que poderiam 
ter sido evitados facilmen-
te. Por outra, o seu texto 
logo de entrada afasta-se 
e muito de uma obra de 
historiador, para envere-

dar alegremente pela prosa 
panegírica e descritiva. 
Portanto, aqui chegados, 
forçados somos a constatar 
que o tipo de abordagem 
optada por São Vicente 
para apresentar esta rese-
nha de documentos rela-
cionados com a activida-
de de agitador social e de 
líder atribuída a António 
Agostinho Neto, enquan-
to estudante agregado ao 
MUD (organização ligada 
ao Partido Comunista de 
Portugal), nacionalista, em 
seguida guerrilheiro, mili-
tante e, finalmente, presi-
dente de um movimento 
de libertação, por um lado 
dificilmente pode ser cata-
logado de prefácio, dada a 
sua exageradíssima exten-
são de mais de 400 páginas, 
por outro, também não será 
nada cómodo inseri-lo na 
categoria de texto histórico 

e para isso basta ler a pri-
meira página na qual pode-
mos ler expressões e frases 
como, “Agostinho Neto é 
a maior e mais importante 
figura da história angola-
na da 2ª metade do século 
XX”, “A independência era 
um objectivo épico (…)”, “E 
tornou-se o gigante angola-
no da história africana”, que 
distanciam São Vicente do 
patamar de equidade e ri-
gor mínimos exigidos a um 
historiador.
Vai de si que o posiciona-
mento do prefaciador se 
compreende, dada a sua 
origem e militância polí-
tica, mas quem sofre é a 
credibilidade do texto das 
mais de 400 páginas res-
tantes que se seguirão a 
esta entrada em matéria, 
claramente compreensí-
vel, mas, a meu ver, parti-
dária.

1
SOBRE O “PREFÁCIO” DE SÃO VICENTE

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 
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asais ou só-
cios?
Nos tempos 
m o d e r n o s 
tem sido a 
questão que 
nos coloca-

mos depois de vermos ca-
sais que se relacionam em 
grande parte como dois 
beligerantes “amigos” que 
partilham um espaço em 
comum, mas cada um “se 
vira” e realiza as escondi-
das suas acções. Perdoem-
-me a afronta de substan-
tivo ao ter sublinhado, 
contudo, não de forma 
intencional, a palavra beli-
gerante para definir aquilo 
que na essência deveria ser 
“confidentes”, amigos fra-
ternais. A fraternidade no 
casal angolano desapare-
ceu, a amizade passou a ser 
relativa, muito relativa. Se 
não, como se explica, casa-
dos com aliança no dedo, 
mesmo com acordos de 
“separação de bens”, mari-
do e mulher vivam em co-
mum, mas cada um tirando 
do seu bolso todos os dias 
que nasce o Sol? Mais do 
que nunca agora conhe-
cemo-nos melhor. Planos 
futuros em separado, carta 
bancária, em catimini.
Sempre pensei que marido 
e mulher se relacionassem 
como um só na adminis-
tração do LAR de marido, 
mulher e filhos. Não é o 
caso. Hoje, diz Garcia: “as 
pessoas casam-se com 
desconfiança, atentos sem-
pre na expectativa de na 
madrugada, surgir a sepa-
ração. Logo, a partilha de 
valores morais não se es-
tende na partilha dos meios 
materiais. Não nos referi-
mos a partilha de grandes 
meios, como imóveis, car-

ros ou coisa parecida, disso 
não se fala, escusamo-nos 
de ir mais longe, limitamo-
-nos à partilha dos dinheiri-
nhos das mensalidades ou 
de outros ganhos menores.
Como é que a esposa 
vai administrar o lar, por 
exemplo, se todos os dias 
vai ter de esperar que o 
marido acorde de bom hu-
mor e atire 500 kwanzas 
sobre a mesa para comprar 
o mata-bicho?
Mas é isso mesmo. O 
marido todos os dias ou 
quando o apetecer, deixa 
em casa, qualquer coisa 
na lógica do: “que se vire”. 
Foi por isso e talvez mais 
por isso que grande par-
te da mulher angolana 
lançou-se numa corrida 

desenfreada a procura do 
emprego; pouco importa 
o tipo de emprego. É por 
isso e mais por isso que 
na vergonhosa luta da 
Centralidade do kilamba, 
mais mulheres se expõem 
em filas para obtenção de 
casa própria, repetindo-se 
os episódios no 14 e por 
ali além. “Libertar-se dos 
caprichos e humilhação 
do homem, é o principal 
objectivo, mais do que o 
simples desejo de se sentir 
proprietária. Outrossim, 
não é ao acaso que o nú-
mero de Rollotes na venda 
desde humburguers, pin-
chos e álcool se espraiou 
com mulheres a testa que 
vão até a madrugada de 
quase todos os dias. Ob-
jectivo, ganhar a indepen-
dência do marido.
Explica-se: A partir de 
1992, com o surgimen-
to da UNITA que trouxe 
para as cidades, diga-se em 
abono da verdade, a dola-
rização (USD) e com ela 
a derrompante Economia 
de Mercado_ de 1975 até 
essa data, muito poucos 
angolanos conheciam o 
Dólar e os artigos de pon-
ta fabricados no Ocidente, 
foi com essa abertura que 
tudo começou ou recome-
çou. Como dizia, devido a 
“heresia” ou para amenizar 
o termo, a facilidade en-
contrada na superação das 
necessidades, acentuou-se 
uma transfiguração da so-
ciedade angolana e a con-
sequente alteração de há-
bitos e costumes do núcleo 
familiar, outrora exempla-
res. Os angolanos habi-
tuados ao Kwanza Burro, 
como diz Matias Damásio, 
tinham muito poucas es-
colhas, para além do que 

arduamente recebiam das 
intermináveis bichas das 
Lojas do Povo e muito me-
nos preferências tinham as 
mulheres. Contudo, pouco 
a pouco foram ganhando 
muito mais autonomia, 
porquanto, já não depen-
dem somente do marido 
que desviava a comida da 
logística militar, ou de ou-
tros esforços masculinos, 
como do bandido obrigado 
a matar para sustentar. A 
evolução social estendeu-
-lhe outras possibilidades, 
abriu-lhe outras “brechas” 
que não as tradicionais, 
como a de quitandeira, pei-
xeira ou lavadeira, depois 
de criada e governanta. 
De um tempo a esta parte, 
passou a disputar em gran-
de escala e ombro a ombro 
com o homem outros pos-
tos muito mais dignifican-
tes no circuito laboral e 
mais longe, no poder eco-
nómico. 
Com a abertura do merca-
do a sociedade se afunda 
e com a erupção do fenó-
meno empresário, todo o 
mundo quer ter dinheiro e 
hoje as damas entraram na 
roda viva e também que-
rem ter o bolso cheio para 
não dependerem, conco-
mitantemente, para pode-
rem satisfazer seus desejos, 
mesmo que na maior parte 
das vezes, desmedidos 
correlação a natureza do 
porquê que Deus lhes fez 
MULHER, essencialmente 
o papel insubstituível de 
procriadora e de mãe, disse 
um dia Gervásio. 
Esta relação fez nascer a 
dicotomia: bom, mulher se 
emancipou; menos bom, 
para homens machistas, 
mulher fez crescer mus-
culatura no lar. “Ti deixei o 

dinheiro para o mata-bixo”, 
já vai passando de moda, 
porque, repito, o homem 
passou a não fazer tanta 
falta assim. A sociedade 
angolana, com destaque 
para a Luandense, virou de 
patas p’ro ar; para uns no 
bom sentido, para outros 
nem por isso. Mas, volto 
a repetir, a mulher se for-
ma profissionalmente, a 
mulher trabalha, a mulher 
ganha muito mais visibili-
dade para além do físico e 
dos amores, é a mulher que 
se suplanta. Tudo isto por-
que o mercado livre desor-
denado, virou livre mer-
cado, ao aliciar os apetites 
de gente que vinha pade-
cendo anos a fio no tempo 
do mono-partidarismo e 
a economia centralizada e 
planificada do 0 a 100 pelo 
Estado. No passado, as pes-
soas não tinham desejos, 
tinham necessidades quase 
sempre prementes; havia 
falta de tudo e o compor-
tamento das senhoras nos 
lares era na sua grande 
maioria de subserviência, 
ou melhor, obediência 
cega, muda e surda e de 
grande respeito ao marido, 
não pelas suas virtudes e 
devoção a ela, muito mais 
porque era o senhor dos 
milagres. Hoje “Pas ques-
tion”, mandas tu, mando 
eu. Todos nós podemos, 
logo, todos nós mandamos. 
Mas, também eu e como 
angolano residente, pus-
-me a ralhar compadre. Por 
este e outros factos, quase 
o mesmo respeito que tem 
o filho pelo pai, hoje tem 
pela mãe… Contudo, deixe 
avançar que tal fenómeno 
não assolou só a prada-
ria de Angola, é universal. 
“Tenho dito”!

C
“TI” DEIXEI O DINHEIRO DO ALMOÇO
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PNEUMONIA
m Dezembro 
de 2012 rece-
bi na minha 
clínica Life 
Rising, em 
Bangkok um 
jovem inglês 

de 25, que apresentava fe-
bre há 3 dias, com tosse, 
dor torácica e dispneia. Ele 
não tinha sudorese. A pon-
ta e as bordas da língua 
estavam vermelhas, apre-
sentando uma saburra cor 
amarela sobre a mesma, e 
no exame do pulso, este 
apresentava-se resvala-
diço e rápido. O exame 
radiológico mostrou opa-
cidade no pulmão inferior 
direito.
O Diagnóstico ocidental 
foi: Pneumonia.
O diagnóstico da Medicina 
Tradicional Chinesa: Inva-
são pelo vento Patogénico, 
agravada com a retenção 
do Calor no Pulmão (Fei) 
dificultando a função dis-
sipadora do Fei.
O tratamento pela Medi-
cina Tradicional Chine-
sa consistirá promover a 
função dissipadora do Pul-
mão (Fei) e aliviar a tosse.
O termo pneumonia apli-
ca-se a qualquer processo 
que acometa os pulmões. 
Admite-se vários tipos de 
pneumonia, sendo cada 
tipo caracterizado por um 
determinado micróbio 
que invade o organismo. 
Contudo, para nós não 
interessa muito o tipo de 
micro – organismo asso-
ciado à pneumonia, pois 
estes não são a verdadei-
ra causa da mesma e sim 
uma consequência do de-
sequilíbrio homeostático 
do organismo, que perde 
a sua resistência original. 
É necessário fortalecer o 

organismo, pela transfor-
mação da qualidade do 
sangue e assim torná-lo 
apto a reagir rapidamente 
contra esta afecção.
Os sintomas da pneumo-
nia e da bronquite são 
muito similares e um en-
gano no diagnóstico pode 
ser fatal. A pneumonia é 
um tipo de doença que 
surge de repente, se não 
for tratada conveniente-
mente, leva à morte em 
alguns dias. Geralmente 
surge entre a estação do 
Cacimbo para a estação 
das Chuvas. A tosse que a 
acompanha é menos fre-
quente do que na bronqui-
te. Produz febre candente. 
Se alguém morre vítima 
desta doença é porque os 
lóbulos dos pulmões fica-
ram bloqueados, fazendo 
com que o coração fun-
cionasse sob uma tensão 
insuportável.
A causa da pneumonia 
não são as bactérias, mas 
sim um desequilíbrio do 

organismo causado pelo 
consumo de alimentos 
como carne, lacticínios, 
ovos, e outras proteínas 
animais. Este tipo de ali-
mentação faz com que 
a pessoa se sinta atraída 
por alimentos mais Yin, 
principalmente na estação 
da chuvas, como frutas, 
sumos de frutas, gelados, 
açúcar e outros, que cau-
sarão o enfraquecimento 
do organismo.
Assim no caso do doente 
aconselhei:
“Caldo de Arroz integral 
bem cozido, com uma pi-
tada de sal integral.
Caldo de arroz integral e 
ameixa umeboshi bem co-
zidos
Caldo de arroz integral e raiz 
de lótus bem cozidos
Caldo de Arroz integral com 
¼ de caldo de raiz de lótus 
fresca, ralada e espremida e 
com 10% dessa quantidade 
de caldo de gengibre fresco 
ralado e espremido.
A nível de tratamento ex-

terno aconselhei o paciente 
fazer cataplasma de Tofu no 
peito e testa. 

Iniciei também sessões de 
acupunctura com o objecti-
vo de ajudar a dissipar os fac-
tores patogénicos e melhorar 
a imunidade do paciente. 
A nível de fitoterapia 
aconselhei as seguintes 
fórmulas: Ma Xing Shi 
Gan Tang e Wei Jin Tang.
Após dois dias de trata-
mentos de acupunctura, 
fitoterapia, e dietética a 
febre diminuiu conside-
ravelmente e a dispneia 
foi aliviada. Após mais 20 
dias de tratamento o exa-
me radiológico mostrou 
uma resolução completa 
da opacidade no pulmão 
inferior direito.
Mestre em Medicina Tra-
dicional Chinesa
 luisfilipe.mtc@gmail.
com
Life Rising Clinic – Ban-
gkok - Thailand

E
CONSULTÓRIO MÉDICO

LUÍS FILIPE *

Dr. Kaunda
1-Diabete
2-Impoténcia sexual.
3-Aumento 
do tamanho do pénis
4-HIV/Sida
5-Corrimento
6-Borbulhas no pénis
7-Sífilis
8-Doenças 
venérias crónicas
9-Asma
10-Dores de útero
11-Período prolongado
12-Dores de coração

13-Hemorróide
14-Comichão
15-Sonhar a fazer sexo
16-Deixar de fumar
17-Dar sorte no trabalho
18-Recuperação 
de amor perdido
19-Ajuda de todo tipo de 
problema que você tem
20-Ser apertado 
por maus espiritos
21-Esterilidade
22- Reduz tamanho 
da vagina 

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 914739393 - 949447159

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:
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m Ango-
la, são co-
n h e c i d a s 
cerca de 
oitocentas 
espécies de 
borboletas 

diurnas. O livro “Borbo-
letas de Angola” segun-
do os autores, pretende 
oferecer aos amantes da 
fauna e flora, informação 
actualizada sobre os es-
tudos efetuados nessa 
área em particular e so-
bre as alterações natu-
rais. 
A referida obra preten-
de igualmente partilhar 
a amostragem dos cerca 
de 15.000 exemplares de 
borboletas de Angola, 
integrados em coleções 
portuguesas, particu-
larmente a colecção de 
zoologia do Instituto de 
Investigação Cientifica e 
Tropical, que coordenou 
a elaboração do presente 
trabalho científico, reali-
zado ao longo dos últi-
mos 65 anos. 
Angola distingue-se na 
região da África Austral 
como território de gran-

de diversidade de ecos-
sistemas e habitats. O es-
tudo sobre as “Borboletas 

de Angola”, pioneiro a 
nível internacional, para 
além de oferecer traba-

lho inédito de elevada 
qualidade na apresenta-
ção e rigor científico, dá 

a conhecer um mundo de 
notável beleza que fasci-
na cientistas e leigos. 

E
BORBOLETAS DE ANGOLA EM LIVRO
Os investigadores Luís E. Mendes, António de Sousa e Rui Figueira numa parceria entre o Instituto Camões, o 
Instituto de Investigação Cientifica e Tropical de Portugal, apresentam a obra “Borboletas de Angola”, a 16 de 
Outubro no Centro Cultural Português.

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 casamento.
-Doenças crônicas

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

HISTÓRIA 
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oi no Ins-
t i t u t o 
C a m õ e s 
– Centro 
C u l t u r a l 
Português, 
que em 

1999, como curador, Ál-
varo Macieira apresentou 
a minha primeira exposi-
ção individual, marcando 
o início de uma relação 
especial entre o Centro 
e os dois artistas. E quis 
o destino, que hoje me 
fosse conferido a honra 
de assinar a curadoria da 
mostra “Angola – Muxi-
ma Uami” neste mesmo 
espaço, hoje Camões – 
Instituto da Cooperação 
e da Língua.
Não é a primeira vez que 
Macieira apresenta o seu 
trabalho nesta casa de 
cultura. Há um percur-
so, uma relação virtuosa, 
de mais de uma década, 
com passagens frequen-
tes por este lugar, com 
exposições individuais, 
mas também em muitas 
amostras colectivas.
Em “Angola – Muxima 
Uami” Álvaro Macieira 
interpreta de forma pecu-

liar a sua relação com An-
gola, sua terra e sua prin-
cipal fonte de inspiração. 
Uma forte carga de ango-
lanidade transpira neste 
seu trabalho, evidenciada 
pelo recurso frequente a 
contos, lendas, estatue-
tas, máscaras, provérbios 
e nas línguas nacionais, 
que reiteradamente usa 
nos títulos de suas obras. 
Todo um manancial de 
conhecimentos sobre 
arte e cultura angolanas, 
acumulados durante mais 

de 30 anos como investi-
gador e jornalista cultural, 
que contribuíram para lhe 
conferir a dimensão que 
actualmente tem como 
artista plástico. 
Mas, nesta mostra, são 
as interpretações de es-
tatuetas e máscaras tra-
dicionais bantu que pre-
dominam, em conjuntos 
escultóricos represen-
tando homens, mulheres, 
mamíferos, aves e objec-
tos, que surgem na tela 
em expressões de diálogo 

e movimento com o pró-
prio espaço. Álvaro Ma-
cieira usa este conjunto 
de obras como forma de 
transmitir preocupações 
de natureza diversas, de-
signadamente estéticas, 
culturais, ambientais, 
condicionadas pelo con-
texto actual. 
“Angola – Muxima Uami” 
é a expressão do artista 
numa manifestação do 
seu amor pela arte e cul-
tura do povo angolano.
*Curador da Exposição 

F

ANGOLA – MUXIMA UAMI
O artista plástico angolano, Álvaro Macieira brinda-nos desde o pretérito dia 1 de Outubro 
com a sua mais recente criação mictória, intitulada “Angola – Muxima Uami”. As telas e o 
esplendor do artista podem ser revisitados até ao próximo dia 15 de Outubro no Centro 
Cultural Português. 

TEXTO DE BENJAMIM SABBY*

Os donos da terra vivem em chapas

Porque os donos do petróleo são 

magnatas

República das torturas de Luanda

É assim que nela se anda

Somos uma população de detidos

Como animais para abate persegui-

dos

E com o dinheiro do petróleo

Eles se ungem no santo óleo

Chapas de zinco para modernas 

habitações

Para o bem-estar das populações

O projecto da nova vida das chapas 

de zinco

E que venham mais cinco

Rui Machete pediu desculpas à cor-

rupção

Angola e Portugal não têm outra 

solução

Os jornalistas têm que ser leninistas

Os que não o são estão nas listas

E os comités de especialidade 

Na manifestação da brutalidade

Eles usam as armas e nós as canetas

A inteligência anda-lhes de muletas

Muita portuguesada achinesada

Desta gente não se espera nada

Glória ao nosso rei imortal

E Rui Machete de Portugal

Angola democrática sem manifes-

tações

Estão proibidas como noutras na-

ções

Soltem-lhes as milícias

E os cães polícias

Dependemos dos portugueses e chi-

neses que temos

Sem eles que faremos?

Os chineses exportam-nos a polui-

ção

Os portugueses o Portugal da sub-

missão

Da destruição

E se a oposição não faz manifestação 

Isso é incondicional rendição

El-Rei D. Sebastião

“Fugiu de Alcácer-Quibir

El Rei D. Sebastião

Perdeu-se num labirinto

Com seu cavalo real

Ciganos vindos de longe

Falcatos desconhecidos

Tentando iludir o povo

Afirmaram serem eles

El Rei D. Sebastião

E que voltava de novo”

In José Cid. A Lenda De El-Rei D. 

Sebastião

PESADELOS 
DAS NOITES 
DAS TORTURAS

peça tea-
tral o “Xu-
x u a d o ” 
do Grupo 
Horizon-
te Njinga 
M b a n d e 

está a bater o record de 
vendas de bilhetes nunca 
visto no mercado teatral. 
Em nove sessões, o gru-
po comercializou mil e 
800 bilhetes, vendidos ao 

preço unitário de 2 mil 
Kwanza cada.
Para além de ser uma 
peça teatral de actuali-
dade, que retrata o uso 
do dito colã xuxuado, 
a qualidade da história, 
interpretação dos textos 
por parte dos autores, le-
vou os amantes e fãs da 
referida arte, a abarrota-
rem os palcos.
Mas, quem não teve a 

oportunidade de assistir 
as anteriores exibições 
pode acorrer as bilhetei-
ras do Horizonte Nzinga 
Mbande para ver e ouvir 
no preto no branco as 
cena que ocorrerá nos 
auditório do Bellas Sho-
pping ás 21h15, no próxi-
mo dia 17 e aos dias 18,19 
e 20 no auditório Njin-
ga Mbande, às 19h40 a 
21h30.   

O XUXUADO BATE 
RECORDE NA BILHETEIRA  

A
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o resumo 
parcial da 
sua tese 
de douto-
r a m e n t o , 
o filósofo 
serve-se do 

método dialéctico para de-
bruçar-se sobre um tema 
recorrente nas lides políti-
cas e académicas, e come-
ça por apresentar a angola-
nidade como uma reação 
ao luso-tropicalismo de 
Gilberto Freyre.
Escrito numa linguagem 
filosófica, de difícil com-
preensão, o autor refere-se 
a Mário Pinto de Andrade 
e Victor Kajibanga como 
teóricos da angolanidade e 
menciona os luso-descen-
dentes, os afro-angolanos, 
e os euro-angolanos, como 
categorias/representações 
da angolanidade nascidas 
em espaços socioculturais 
distintos.
Segundo o autor, a inde-
pendência de Angola não 
foi acompanhada pela 
transferência do poder 
económico aos negro an-
golanos, pois a máquina 
administrativa, ou seja, a 
gestão do Estado, mante-
ve-se sob controlo dos lu-
sodescendentes (mulatos 

e brancos).
O 27 de Maio de 1977 sur-
ge assim como reação ao 
nacionalismo branco (Pi-
menta, Fernando, 2005), 
forjado ainda no período 
de dominação de uma 
minoria sobre uma maio-
ria que, a semelhança do 
indígena brasileiro, teste-
munhou a expropriação 
das suas terras (Michel, 
Miguel Francisco, 2010).
Pela cor são definidas as-
sim as relações de domí-
nio e dependência de uns 
sobre outros: o branco, na 
pirâmide era o senhor, o 
mulato, seu descendente, 
secundava-o, ao passo que 
a maioria negra, falante 
das línguas africanas como 
o kimbundu, e não só, era 
dominada económica e 
politicamente pelos dois 
primeiros (pai e filho).

O ensino liceal na colónia 
de Angola, frequentado 
pelos assimilados, na sua 
mairia brancos e mestiços, 
conferia a esse serviço um 
carácter elitista e exclusi-
vista e contribuiu grande-
mente para o surgimento 
de quadros qualificados 
que, depois da indepen-
dência, assumiu as rédeas 
do poder.
Apesar de o dirigente má-
ximo do 27 de Maio ter 
sido um negro, a sua en-
tourage era formada tam-
bém por alguns mulatos 
como a Sita Vales - uma 
questão não levantada pelo 
Prof. Patrício Batsîkama.
Parece haver a ideia segun-
do a qual os lusodescen-
dentes terão optado pelo 
socialismo, em detrimento 
do capitalismo, pelo facto 
de este sistema permitir 

o surgimento (inevitável) 
de uma nomenclatura que, 
nesse caso, seria formada 
maioritariamente pelos 
substitutos dos colonos e 
consumação desse facto 
confirmaria a inevitabilida-
de do neocolonialismo já 
previsto por Fanon (apud 
Michel, Miguel Francisco, 
2010).
Se por um lado o regime 
de partido único permitiu 
a manutenção dos luso-
descendentes no poder, 
por outro lado a adopção 
do multipartidarismo tor-
nou possível aos autócto-
nes competir com aqueles 
o acesso ao poder que, na 
sua visão lhes fora arran-
cado.
Estes alegam ser os únicos 
e verdadeiros angolanos, 
predestinados a viver na 
terra deixada pelos seus 

N

“LEITURA ANTROPOLÓGICA SOBRE 
ANGOLANIDADE” DE PATRÍCIO BATSÎKAMA

TEXTO DE JOÃO N’GOLA TRINDADE

A última edição da 
Sankhofa – Revista 
de História da África 
e de Estudos da 
Diáspora Africana - 
publicou a “Leitura 
antropológica sobre 
angolanidade”, da 
autoria do Prof. 
Patrício Batsîkama, 
doutorando em 
Antropologia na 
Universidade 
Fernando Pessoa, 
Portugal. 

ancestrais, invocados na 
preparação do ataque do 4 
de Fevereiro lançado con-
tra os bastiões do poder 
detido pelo branco/opres-
sor.
Se os lusodescendentes 
exercem o domínio eco-
nómico, e não só, actual-
mente o surgimento de 
um elevado número de 
seitas religiosas e partidos 
políticos, oriundos do nor-
te de Angola, parecem ser 
as tentativas de equilibrar, 
ou resistir à hegemonia do 
catolicismo colonizador e 
do poder de uma minoria 
considerada estrangeira.
Segundo o autor, o poder 
da minoria encontra jus-
tificação na posse de uma 
formação altamente qua-
lificada, obtida ainda no 
período colonial, e actual-
mente no estrangeiro para 
onde são enviados os filhos 
da burguesia angolana que 
acabam por ter primazia 
e uma espécie de exclu-
sividade no acesso aos 
melhores empregos em 
detrimento dos angolanos 
formados em Angola.
Recomendações
Verifica-se que o texto, 
apesar da qualidade que 
ostenta,  terá sido escri-
to às pressas, e carece de 
revisão, pois, só assim se 
explicam os erros (que não 
são poucos)  de concor-
dância.
Por exemplo: na introdu-
ção o autor diz que «a teo-
rização “de angolanidade” 
deveu-se, em parte, da cor-
rente freyriana sobre luso-
-tropicalismo». Sugerimos 
a correcção dessa frase da 
seguinte maneira: a teo-
rização da angolanidade 
deveu-se, em grande parte, 
a corrente freyriana sobre 
o luso-tropicalismo.
Recomenda-se a correção 
para que os estudantes 
angolanos e não só, espe-
cialmente dos cursos de 
Letras e Ciências Sociais, 
possam consultá-lo e com-
preendê-lo melhor, e que 
novos contributos sejam 
trazidos ao debate em tor-
no da angolanidade. 
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COMENTADORES POLÍTICOS DE BANCADA

N
a passada terça-feira (08.10.13) o Facebook foi palco da grande indignação de alguns comenta-
dores políticos da nossa praça, uns, amadores, dois ou três, profissionais, digamos assim, que 
se esgrimiram numa vintena de comentários alardeando o seu profundo e sentido repúdio pela 
emissora de televisão lusa, SIC, que tinha dado a palavra ao jornalista angolano Rafael Marques. 
Eram 20 comentários, todos eles a se insurgir violentamente contra a SIC e o Rafael, mas sem 

fazer a mais pequena alusão às aludidas mentiras que teriam sido ditas por esse jornalista, o que provocou 
a reacção de um outro comentador que escreveu o seguinte: «Também estou indignado. Li atentamente 
os até agora vinte comentários sobre uma notícia pretensamente de péssima factura e não consegui, como 
também estou certo de que ninguém conseguiu, adivinhar quais são os horrendos pecados da SIC. Contudo, 
mau grado os vinte já referidos comentadores quase nada terem dito sobre o facto em si, ou seja, sobre o 
teor da notícia propriamente dita, não duvido, neste como noutros casos,  do sectarismo da linha editorial 
dessa emissora,  caracterizada por ser de geometria variável. Estou indignado! Indignado, sobretudo,  porque 
muitíssimo pior que a SIC é a TPA, no que toca ao sectarismo compulsivo que permanentemente pratica, 
sem que (quase) ninguém comente abertamente, ninguém se levante a denunciá-lo.  E o que mais me indigna, 
fere e enoja, é que fico com a impressão de que esta camuflagem do que foi dito na entrevista se deve ao facto 
de a denúncia aí propalada ter sido comparada a uma espécie de diatribe dum irresponsável iconoclasta, que viola sem vergonha nenhuma 
tabus do Estado, desgraçadamente confundidos com uma noção atávica de sacralidade pagã promotora do estatuto de não-humano (supra 
humano) ainda hoje atribuído aos chefes africanos. 

COMEÇOU A BATOTA

T
oda a gente sabe e se não sabe devia saber que “um cartão de eleitor 
enquanto documento pessoal que só deve ser utilizado para fins próp-
rios, previstos por lei, isto é, no dia das eleições, não deve ser objecto 
de recolha por quem quer que seja,  chame-se ele soba, coordenador do 
bairro, activista, administrador”. Este grito de alarme foi lançado por 

gente afecta à UNITA, com uma certa pertinência, pois circularam informações so-
bre esse procedimento suspeito do MPLA, o que resultou na descoberta de alguns 
exemplos praticados na Lunda-Norte, no Moxico, na Huila e mesmo em Luanda. 
Houve mesmo quem se tivesse dado ao trabalho de subtrair um dos cadernos dos 
responsáveis que estão a fazer isso e oferecê-lo depois ao líder da UNITA, Isaías 
Samakuva, que, evidentemente, ficou preocupado e questionou o acontecido, «Es-
tão aqui, neste caderno  os nomes e os números de cartões das pessoas, o que é que 
fará o MPLA mais uma vez com esses cartões, com estes registos, depois de ter 
obrigado essas pessoas a entregar o seus cartões?» Ora isto não é invenção, aconte-
ceu realmente e para os angolanos com dois dedos de inteligência não pode existir 
outra razão que a de mais uma vez o partido dos camaradas se estar a preparar pa 
fezer de novo batota nas próximas eleições.. 

IR DE MAL A PIOR CANTANDO E RINDO
Qualquer coisa como 99.9% dos governantes angolanos não podiam se dar ao luxo de comprar papel 
higiénico ou dispor de três refeições diárias há mais de três décadas atrás e, incrivelmente, José Ed-
uardo dos Santos –idem! Mas, o mais imisericordioso em tudo isso é que esses mesmos homens, que 
têm ardentemente reclamado heroísmo na luta contra o colonialismo, assemelham-se mais a cruéis 
“monstros sanguinários!” É imperioso pormos fim `a essa tragédia de má governação, caso con-
trário corremos o risco de sermos “designados ou alistados” como animais em vias de extinção, se 
continuarmos com essa falsa vanglória que somos um dos mais poderosos de `Africa com riquezas 
invejáveis, quando nem sequer conseguimos dar tratamento adequado à merda que defecamos!?... 
mal e porcamente temos água nas torneiras para mantermos o nosso asseio diariamente... paupérri-
mo fornecimento de energia elétrica... Mas, que raio de animais somos, ó Santíssima Virgem Maria!!!
Noutra vertente, volta e meia, circulam notícias de estrangulamentos do nosso erário público e re-
centemente, em referência à realização do mundial de hóquei em Angola, Ângela Bragança afirmara 
o seguinte, ”Se todos os países decidirem albergar realizações do género apenas quando todos os 
problemas estiverem resolvidos, de certo que ninguém albergará coisa nenhuma, porque país nen-
hum pode dizer que está isento de problemas”... 
A malícia do conteúdo desta afirmação não está na mensagem em si, mas na audácia e insensatez 
ao sofrimento quotidiano dos nossos próprios irmãos. O que a Sra. Ângela está a pedir-nos é desumano e incrível! Ora!, prefere-se 
esbanjar “zilhões de dólares” quando uma em cada quatro crianças angolanas morre antes de completar cinco anos de vida, por 
causa da malária, doenças respiratórias agudas, diarreia, sarampo e água imprópria para consumo. quando é que eles irão embora? 
Assim falou o Prof. NgolaKiluange.  
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KABUSCORP GALERIA DOS “PAPÕES” 
FUTEBOL  

Kabuscorp 
Sport Clube 
do Palanca 
tornou-se 
na oitava 
equipa a 
entrar na 
galeria dos 

campeões, ao conquis-
tar, antecipadamente, o 
título da 34ª edição do 

Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gi-
rabola-2013), maior evento 
desportivo e futebolístico 
na Pátria de Ngola Kilwan-
ji Kya Samba (Angola).
A formação da Rua “F” do 
Palanca, às ordens do trei-
nador búlgaro, Edouard 
Antranik, junta-se às equi-
pas do Atlético Petróleos 

de Luanda, 1ºde Agosto, 
Atlético Sport Aviação, 
1ºde Maio de Benguela, 
Interclube de Angola, Sa-
grada Esperança da Lun-
da-Norte e Recreativo do 
Libolo do Kwanza-Sul. O 
clube petrolífero encabeça 
a lista dos campeões por 
ter quinze títulos, seguido 
pelo conjunto das Forças 

Armadas com nove.   
No terceiro lugar, quanto 
à conquista de títulos, está 
a turma do Atlético Sport 
Aviação (ASA) com três 
troféus. 1ºde Maio de Ben-
guela, Interclube de Ango-
la e Recreativo do Libolo 
do Kwanza-Sul vêm nos 
lugares imediatos porque 
venceram duas vezes o 

Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gi-
rabola). Fecham a lista dos 
campeões, as equipas do 
Sagrada Esperança e Ka-
buscorp do Palanca, ambas 
têm um “galardão”.
A equipa do Palanca, pro-
priedade de Bento dos 
Santos Kangamba, é o 
mais recente vencedor do 
Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gi-
rabola), suplantou as con-
corrências do 1ºde Agosto 
e Bravos do Maquis. O 
conjunto orientado, tec-
nicamente, por Edouard 
Antranik também destro-
nou o Grupo Desportivo 
e Recreativo do Libolo do 
Kwanza-Sul, campeão das 
últimas edições da respec-
tiva competição.  
Com a conquista do Gi-
rabola-2013, o Kabuscorp 
Sport Clube do Palanca 
é primeiro representante 
de Angola nas Afrotaças, 
vai disputar as eliminató-
rias de acesso à fase de 
grupos da Liga dos Clu-
bes Campeões de África 
na próxima época futebo-
lística, no calendário da 
Confederação Africana 
de Futebol (CAF), o orga-
nizador.       

O
A equipa do Kabuscorp 
Sport Clube do Palan-
ca festeja a conquista do 
primeiro título no Cam-
peonato Nacional de Fu-
tebol da I Divisão (Gira-
bola), prova futebolística 
dominada pelas equipas 
do Atlético Petróleos de 
Luanda e 1ºde Agosto, em-
bora estejam sem vencer 
o respectivo torneio há 
mais de quatro anos.
Todos são unânimes em 
reconhecer o trabalho 
e desempenho do clube 
ao longo das três últimas 
edições do campeonato. 
O número de adeptos nos 
estádios, mesmo fora de 
Luanda, justifica a forma 

como o campeão ante-
cipado do Girabola-2013 
aborda a competição. 
Apesar da qualidade do 
plantel e da equipa técni-
ca, o obreiro da conquista 
é, sem sombras de dú-
vidas, Bento dos Santos 
Kangamba, presidente e 
proprietário.
Bento Kangamba nunca 
escondeu o desejo de se 
sagrar campeão do Gi-
rabola com o Kabuscorp 
Sport Clube do Palanca. 
Ninguém acreditava na 
crença do “Empresário da 
Juventude” porque o tor-
neio era dominado pelas 
equipas do Atlético Pe-
tróleos de Luanda e 1ºde 

Agosto, embora alguns 
clubes os tentaram riva-
lizar, são casos do Atlé-
tico Sport Aviação, In-
terclube de Angola, 1ºde 
Maio e Sagrada Esperan-
ça da Lunda-Norte.
Apesar do domínio pe-
trolífero, bem como 
militar, Kangamba man-
teve a crença de um dia 
vencer a “Fina-Flor” do 
Futebol Nacional e acon-
teceu. Para chegar ao tí-
tulo, o homem forte do 
Palanca batalhou energi-
camente, todos os meios 
foram usados a fim de 
ser atingir o objectivo 
traçado há mais de uma 
década.                   

PERSISTÊNCIA DE “BK” VALEU TÍTULO
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A 34ª edi-
ção do 
Campeona-
to Nacional 
de Futebol 
da I Divisão 
( G i r a b o -

la-2013) caminha para o 
fim, faltam três jornadas, 
mas o vencedor já está 
encontrado, resta apenas 
o vice-campeão que po-
derá ser o Clube Despor-
tivo Militar “1ºde Agosto” 
ou Bravos do Maquis, se-
gundo e terceiro classifi-
cados respectivamente.
Enquanto as formações 
do 1ºde Agosto e Futebol 
Clube Bravos do Maquis 
pelejam pelo segundo 
lugar do campeonato, a 
equipa do Atlético Petró-
leos do Namibe está de 
malas feitas para a II Di-
visão (Segundona), face 
ao posicionamento clas-
sificativo no Girabola, no 
qual ocupa a último lugar 
com 20 pontos. Nada 
poderá salvar o grémio 
namibense da descida 
do maior evento futebo-
lístico na Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba.
À semelhança do pri-
meiro caso (definição do 

segundo classificado), 
falta encontrar-se os dois 
acompanhantes do Atlé-
tico Petróleos do Namibe 
à “Segundona” que pode 
ser o Santos Futebol Clu-
be de Angola, Porcelana 
do Kwanza-Norte, 1ºde 
Maio de Benguela ou 

Sport Luanda e Benfica. 
As três últimas jornadas 
do Girabola-2013 serão 
autênticas finais para 
as equipas acimas refe-
renciadas, sobretudo os 
times benfiquista e pro-
letário.
Com os jogos da 27ª jor-

nada as posições pode-
rão estar definidas de 
uma vez por todas. O 
1ºde Agosto vai ao es-
tádio dos “Dinizes”, em 
N’Dalatando, defrontar o 
Porcelana Futebol Clu-
be. É um jogo difícil para 
ambas equipas, nenhuma 

delas pode sair derrota-
da, sob pena de compro-
meter o posicionamento 
na tabela classificativa. 
O grémio de local preci-
sa de três pontos a fim 
de fugir do “perigo”; o 
d´Agosto tem de vencer.         
O Bravos do Maquis re-
cebe o Benfica de Luan-
da, no estádio “Mundun-
duleno”. Os benfiquistas 
precisam de pontos, 
mas com os maquizar-
des jamais o desejo dos 
“encarnados” da capital 
será concretizado. Ain-
da para a mesma jornada 
o Atlético Petróleos de 
Luanda mede forças com 
o Sagrada Esperança da 
Lunda-Norte.  
Já com o título de cam-
peão, o Kabuscorp do 
Palanca joga diante do 
Progresso Sambizanga, 
o Libolo vai ao Lubango 
defrontar o Desportivo 
da Huíla, o Santos FC 
recebe o 1ºde Maio de 
Benguela. No Namibe, 
o Interclube de Angola 
tem pela frente o Atléti-
co local, enquanto o ASA 
recepciona o Recreativo 
da Caála.

O
OS MOMENTOS DERRADEIROS DA ÉPOCA 
GIRABOLA-2013

Os clubes envolvidos 
no Campeonato Na-
cional de Basquete-
bol Sénior Masculino, 
edição - 2013/2014, 
estão prontos para o 
arranque da prova, 
em Novembro do 
corrente ano, com o 
1ºde Agosto a querer 
reconquistar o título 
também almejado pe-
las equipas do Atléti-
co Petróleos de Luan-
da, bem como do 
Recreativo do Libolo 
do Kwanza-Sul, mas 
para tal terão de pas-
sar pelo “aguerrido” 
Grupo Desportivo 
Interclube de Angola.

Como tudo aponta, 
a 35ª edição do BAI-
-BASKET-2013/2014 
disputado pelas qua-
tro grandes da Bola ao 
Cesto Nacional (1ºde 
Agosto, Atlético Pe-
tróleos de Luanda, Re-
creativo do Libolo do 
Kwanza-Sul e Grupo 
Desportivo Interclube 
de Angola). O cam-
peão sairá do grupo de 
equipas supracitado, 
ainda assim o favori-
tismo recai sobre o 
conjunto das Forças 
Armadas Angolanas, 
simplesmente a me-
lhor time continental.  

CLUBES APTOS PARA NOVA TEMPORADA
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Hermenegildo Cachimbombo violou 
os Estatutos da Ordem de Advogados, 
ao enviar processos dos membros ao 
SINFO e a PGR, para incriminar cole-
gas. Vergonhosa “bufaria”. E nisso os 
bons acobardam-se com o silêncio.

+426dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

FAA 
INAUGURAM 
HOTEL NO 
HUAMBO

chefe do Es-
tado-Maior 
General das 
FAA, gene-
ral Geraldo 
Sachipengo 
Nunda, inau-

gurou, no Huambo, o Ho-
tel das FAA, primeiro do 
género no país, e que vai 
servir para acomodar mi-
litares e seus familiares 
nas deslocações à pro-
víncia.
Com 72 suites e oito 
apartamentos, o hotel 
vai praticar preços abai-
xo de outros estabele-
cimentos hoteleiros da 
cidade. “Esta unidade vai 
funcionar como um hotel 
normal onde o Exército 
vai encontrar a melhor 
forma de rentabilizar a 
infra-estrutura e acomo-
dar os efectivos que se 

deslocarem ao Huambo”, 
disse o chefe do Estado-
-Maior General.
O chefe de logística do 
Exército, tenente-general 
Wilson Melgaço, disse 
que a primeira fase do 
empreendimento, que 
contempla dormitórios, 
cozinha, restaurante e 
lavandaria, orçou em 
562.161.773 kwanzas e 
criou 139 postos de tra-
balho. A segunda fase 
do projecto contempla a 
construção de uma sala 
de conferências, ginásios, 
piscina e mais quatro edi-
fícios para ampliação do 
hotel.
O oficial-general disse 
que a decisão de trans-
formar a antiga messe 
dos oficiais em hotel foi 
tomada em 2006, quando 
o comando do Exército 

considerou dever renta-
bilizar o edifício, criando 
uma unidade de referên-
cia para as forças arma-
das.
A inauguração do Hotel 
das FAA enquadra-se no 
programa das comemo-
rações dos 22 anos das 
Forças Armadas Angola-
nas.
A unidade hoteleira é a 
terceira estrutura que o 
chefe do Estado-Maior 
General inaugura em 
menos de uma semana, 
depois do centro médico 
do Comando Provincial 
da Lunda-Sul da Tercei-
ra Divisão de Infanta-
ria da Região Leste e de 
uma enfermaria militar 
de referência na Quinta 
Divisão de Infantaria Mo-
torizada, na província do 
Kuando-Kubango.

O
TEXTO DE ORLANDO CASTRO


