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Procurador mentiu...
O Procurador Geral Adjunto da República, 
Adão Adriano, mentiu, no dia 06 de Novembro 
de 2012, ao País  sobre o advogado William  
Tonet, caluniando, difamando e  colocando - o  
no desemprego sem  provas.  Até  hoje  nin-
guém  toma  medidas.  É  a  justiça  ideológica,  
submissa  e  militarizada. 8
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Folha
Mais um ano termina. 
Balanço? Tenho as 
certezas que já tinha e 
mantenho as dúvidas que 
sempre me 
acompanharam. Continuo 
a achar que os nossos actuais governantes 
não são uma solução para o problema mas 
são, isso sim, um problema para a solução.
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Natal de barriga vazia
ESTAMOS MAL

O líder e a comandita, 
onde proliferam sipaios 
e um ou outro chefe de 
posto, continua a sua, bem 
sucedida e internacional-
mente elogiada, luta para 
colocar Angola como o país que tem mais 
milionários do mesmo clã por metro 
quadrado.

Um dia a estátua vem abaixo
EXEMPLO DA UCRÁNIA

A revista Forbes disse; Isa-
bel dos Santos é a mulher 
mais rica de África. Isabe-
linha não gostou.  (ou 60% 
dos seus compatriotas 
não “vivessem” na miséria). 
Vai daí, manda uma das 
suas empresas, a ZAP, as-
sociar-se à Forbes. Vamos passar a ter uma 
edição lusófona, made in Dos Santos, 
da revista norte-americana.

Se não os podes vencer… compra-os
ISABEL DOS SANTOS

A CASA-CE sugeriu, pelo 
respeito dos valores de 
dignidade e da democra-
cia, a despartidarização 
dos órgãos do Estado. 
Ficamos na dúvida acerca 
da palavra utilizada para 
exprimir a sugestão, num Estado Cabritista 
que decide os resultados, à priori, para fa-
cilitar as maiorias absolutas, subservientes, 
muito expressivas.

O Poder Prapular
DESGRAÇA
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todos os 
autóctones 
deste imen-
so torrão, 
desejo Feliz 
Natal, mes-
mo tendo a 

convicção que muitos de 
nós, não terão, sequer, um 
prato de pirão para comer, 
enquanto outros, refastela-
rão os seus cães de estima-
ção, com bifes, tantas ve-
zes negados aos humanos 
que enfrentam uma longa 
estiagem e fome. 
Esperei, como sou in-
génuo, ver o candidato 
do partido vencedor das 
eleições de Agosto/2012, 
numa longa mesa, rodea-
da por honestos e humil-
des cidadãos, das zonas 
de seca do sul de Angola, 
para enganarem o estô-
mago, pelo menos, num 
dia desta quadra natalina 
e ouvirem uma palavra de 
esperança e solidariedade 
do Presidente da Repú-
blica de; “em 2014, o meu 
governo vai investir, cerca 
de 50 milhões de dólares 
e aumentar os impostos 
sob as grandes fortunas, 
para  mantermos um fun-
do de emergência, para 
reduzirmos os índices de 
mortalidade humana e do 
gado, enquanto fonte de 
sobrevivência, bem como 
fomentar as pequenas in-
dústrias”. Ilusão!  
O Presidente ficou-se pelo 
país real: Luanda. Os po-
bres e sofridos cidadãos 
das zonas de seca do Sul e 
de outras regiões do país, 
que esperem por outra au-
rora, pois esta é para for-
tificar, exclusivamente, os 
milionários do poder. 
Parece é minha opinião, 
uma política míope e pe-

rigosa, para a estabilida-
de futura, por excessiva-
mente discriminatória. 
Demonstra ainda ter, o 
Presidente da República, 
muitos maus conselheiros 
e assessores, muito por 
não conhecerem o país 
real, nem qual a época da 
circuncisão dos jovens. E 
quando assim é, Luanda é 
o país e a capital a Mutam-
ba...   
Hoje, faço mais uma 
confissão; fiquei cho-
cado pela insensi-
bilidade e ciúmes 
do regime, ante a 
morte de Nelson 
Mandela. Não 
dedicar um dia 
de luto ou fixar 
as bandeiras 
a meia has-
te é de uma 
monstruo-
sidade sem 
paralelo na 
t r a d i ç ã o 
africana. 
Nem os parti-
dos da oposição, ou-
saram colocar as suas nes-
sa condição de veneração. 
Quer se goste ou não, te-
nhamos humildade, nunca 
alguém do actual regime 
angolano terá 1/3 do reco-
nhecimento internacional 
de Nelson Mandela. 
Ele era um homem maior, 
comparado com a menori-
dade dos homens grandes, 
cujas teses só se implan-
tam com a força das armas 
e assassinatos. Madiba era 
um grande homem, por 
impor a sua autoridade, 
exclusivamente, através 
da força das ideais, respei-
tando os adversários polí-
ticos, a sociedade civil, as 
instituições públicas, com 
uma clara noção de país e 

cidadania. 
Um homem sofredor com 
27 anos de cadeia no dorso, 
soube estender a mão da 
reconciliação a todos ad-
versários, transformando-
-os em irmãos para a longa 
empreitada de construção 
da África do Sul pós apar-
theid. Conseguiu, um pou-
co, traçando as linhas de 
força e estabilizá-las. Por 
esta razão foi chorado com 

intensidade por antigos 
opositores, adver-
sários políticos, ao 
converter-se em 
pai de todos os sul 

africanos e não só 
dos do ANC. 
Em Angola, 
quando se fala 
em recon-
ciliação é o 

verbo para 
engalanar 
o texto, 
porque a 
prática é 
a de hu-

milhar o adversá-
rio, carimbando-o 

de “ex-faminto, ex-
-esfarrapado e clemencia-
do”, segundo a cartilha do 
bureau político do MPLA, 
devendo, por via disso 
subserviência eterna, até 
mesmo em relação ao ar 
que respira, caso contrário 
é, institucionalmente, lan-
çado aos jacarés…
Mandela projectou um 
país real, com igualdade 
de oportunidade, com re-
conhecimento dos vários 
povos, das suas línguas 
constitucionalmente, da 
democracia, da concilia-
ção e reconciliação entre 
os homens, independente-
mente da  condição social. 
O primeiro presidente ne-
gro da África do Sul não 

se aboletou dos meios e 
bens públicos, nem “mili-
narizou” os filhos, famílias 
e afins. 
Mandela foi tão grande 
que banalizou a democra-
cia e reconciliação parti-
dária existente em Ango-
la, ao ponto de nunca ter 
privatizado os meios de 
comunicação social públi-
cos, tão pouco adquirido e 
amordaçado tudo o resto, 
para limitar as liberdades 
de imprensa e de expres-
são do país. Ele institucio-
nalizou o contraditório, na 
comunicação social, deu 
independência aos tribu-
nais e valorizou o poder 
legislativo.      
Por cá (Angola), quem não 
diz “amém” as “ordens su-
periores” e tudo que gra-
vita em torno de um “po-
der de sangue”, tal como 
os diamantes de sangue 
de Savimbi, no tempo da 
guerra, pode em qualquer 
esquina ver um “rio dan-
de” com um jacaré/Sinse, 
pronto à partidariamente o 
degolar.       
A rádio Despertar e o F8 
são, por pensarem diferen-
te, considerados “inimigos 
públicos” do regime, na 
benevolente e parcial vi-
são de Maluvaloneke do 
Semanário Angolense. Da 
nossa parte, agradecemos 
ter reconhecido que só nos 
ajoelhamos perante Deus e 
nunca perante os homens, 
por mais  sanguinários que 
sejam enquanto algozes.
Os dirigentes angolanos, 
não conseguiram fazer 
um projecto país, nem te-
rão essa humildade para 
tal, pois adoptaram uma 
língua estrangeira como 
oficial: o português, falada 
apenas por 25% dos ango-

lanos. Transformaram a 
terra em propriedade ex-
clusiva do Estado, sendo 
este a imagem do MPLA/
JES, que o transformou 
em propriedade privada 
dos senhores do poder, es-
corraçando, com extrema 
violência, os angolanos po-
bres para a periferia, quan-
do pretendem ficar com as 
suas terras, a boa maneira 
colonial. Lembram-se da 
música de Santocas? Hoje 
quem escorraça os ango-
lanos como se fossem bois 
é o MPLA que viola o seu 
próprio programa…. Man-
dela foi maior, neste cam-
po, pois na constituição sul 
africana, partilham várias 
línguas oficiais e a terra 
é do povo, para além de 
nunca ter perseguido “ca-
ninamente”, nenhum ad-
versário, com a benção da 
justiça e polícias partidá-
rias, tão pouco colocou no 
desemprego ou assassinou 
quem pensasse diferente, 
pela noção do seu país pre-
cisar de todos, para a gran-
de empreitada em curso 
de desenvolver e reconci-
liar os que têm muito dos 
que têm pouco…. 
Mais uma vez lançou os 
caboucos compete os vi-
vos seguirem os seus ensi-
namentos, para tudo conti-
nuar a dar certo.       
Eu acredito estar Ango-
la mais próxima de uma 
explosão social de larga 
escala do que a África do 
Sul, pese as injustiças aí 
existentes pelos longos 
anos de apartheid decla-
rado. Não o tivemos, mas, 
infelizmente, hoje o apar-
theid foi transferido para 
as margens angolanas de 
forma refinada. 

Feliz Natal 

CIÚMES CONTRA UM HOMEM 
SEM IGUAL NO MUNDO

A
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mais um capítulo de 
uma longa novela di-
tatorial escrita pelo clã 
presidencial e baseada 
no dinheiro roubado ao 
Povo faminto. 

A revista Forbes disse, o que até é 
verdade, que Isabel dos Santos é a 
mulher mais rica de África. Isabeli-
nha não gostou. Quer ser ainda mais 
milionária mas, compreensivelmente 
(ou 60% dos seus compatriotas não 
“vivessem” na miséria), queria mais 
anonimato. Vai daí, abre os cordões à 
bolsa e manda uma das suas empre-
sas, a ZAP, associar-se à Forbes. Va-
mos passar a ter uma edição lusófona, 
made in Dos Santos, da revista norte-
-americana.
Tanto quanto Isabel dos Santos dei-
xa que se saiba, a partir do segundo 
trimestre de 2014, a Forbes passa a 
ter edições em português que serão 
distribuídas em Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe.
Rafael Marques, por enquanto um co-
laborador sénior da Forbes (foi autor 
do artigo em que a revista noticiou os 
progressos dos ovos de ouro da filha 
do Presidente Eduardo dos Santos) 
diz, segundo a Voz da Alemanha, que 
“antes de mais é preciso analisar se, de 
facto, a publicação da revista Forbes 
por Isabel dos Santos obedece a crité-
rios comerciais, racionais, ou tem um 
aspecto meramente político”.
A preocupação de Rafael Marques 
não faz sentido. É óbvio que o negócio 
é uma simbiose da vertente comercial 
(pouco relevante para quem é a multi-
milionária) com a política, criando as-
sim um meio que até pode ser rentá-
vel mas que, sobretudo, visa reforçar 
a moderna vertente da comunicação 
social que é branquear, lavar, tudo o 
que for necessário, seja dinheiro ou a 
imagem de alguém.
Isto, porque, explica Rafael Marques, 
“se for do ponto de vista comercial, 
não se justifica pela pluralidade de pu-
blicações que existe quer em Angola 
quer no espaço lusófono e mesmo em 
Portugal e que carecem de interven-
ções financeiras”.
Está enganado. Do ponto de vista co-
mercial justifica-se. Desde logo por-
que ao ter no comando alguém com 
a capacidade, dir-se-ia divina, de fazer 
o milagre da multiplicação dos ovos 
(de ouro, de petróleo, de diamantes), 

garante o sucesso editorial mesmo 
que isso signifique passar por cima do 
cadáver de outras publicações.
Quanto ao que mais interessa, o real-
mente relevante neste caso – como 
noutros – é evitar que alguns jornalis-
tas (cada vez menos, é certo) tenham 
um palco credível para dizer, como 
o fez Rafael Marques na já saudosa 
Forbes, que grande parte da fortuna 
de Isabel dos Santos teve origem em 
negócios duvidosos e até mesmo cor-
ruptos. E isso está a ser garantido pela 
compra, um pouco por todo o lado, 
de órgãos de comunicação social que 
por serem fiéis à verdade são hostis 
ao regime.
Nunca mais, na Forbes, Rafael Mar-
ques poderá escrever que “ficou pro-
vado que grande parte desse dinheiro 
foi transferida para a sua posse atra-
vés de empresas, percentagens em 
consórcios com empresas estrangei-
ras, com a assinatura do seu pai”. 
Ou seja, que “foram vários os decre-

tos presidenciais que permitiram o 
enriquecimento ilícito de Isabel dos 
Santos”. Ou ainda que “em Angola 
sabemos que Isabel dos Santos é uma 
testa de ferro do seu pai, José Eduardo 
dos Santos”.
Acresce que em matéria de credi-
bilidade a Forbes não será afectada, 
desde logo porque, para além dos elo-
gios da comunidade lusófona, vai ter 
uns tantos caudais de petróleo e de 
diamantes, entre outros, com ligação 
directa ao seu património financeiro. 
E isso será suficiente para comprar o 
cepticismo de muitos e calar a revolta 
de uns tantos que ainda teimam em 
que dizer a verdade é a principal qua-
lidade dos Homens de bem.
“Se a Forbes não estiver apenas in-
teressada no dinheiro”, diz ingenua-
mente Rafael Marques, “não tardará 
em perceber que o seu nome será 
usado para propaganda e para o bran-
queamento da imagem de uma série 
de indivíduos corruptos no espaço lu-
sófono”. Isso já a Forbes sabe há mui-
to tempo. Mas como, cada vez mais, o 
jornalismo é uma das muitas formas 
de comércio, isso não preocupa a re-
vista. Aliás, as lavandarias têm diver-
sos modos de se apresentar, embora a 
finalidade seja sempre a mesma.
Como todos sabem, mesmo quando 
nos querem convencer do contrário, 
muitos dos nossos (deles) órgãos de 
comunicação social privados foram 
comprados por gente ligada ao regi-
me. E qual foi o objectivo? Calá-los ou, 
na melhor das hipóteses, domesticá-
-los. Por cá, hoje, até se pagam orde-
nados a jornalistas que têm como 
única missão não escrever. Para os 
que não têm preço, que nunca esta-
rão à venda, o regime usa uma outra 
estratégia que varia entre a proibição 
pura e simples de alguém neles inves-
tir, nem que seja em publicidade, e as 
tentativas de assassinato, sejam elas 
de carácter profissional, social ou até 
mesmo físico.
Os tentáculos do carnívoro polvo do 
regime vão, aliás, muito para além do 
nosso país. Basta olhar para Portugal 
para ver que, de forma mais ou menos 
dissimulada, os principais órgãos de 
comunicação social estão nas mãos 
de angolanos, ou luso-angolanos, li-
gados umbilicalmente ao regime. De 
facto, o dinheiro não tem pátria e a 
verdade é apenas aquilo que o pode-
rio financeiro quer que seja.

SE NãO OS PODES 
vENCER… COMPRA-OS

É

ISAbEL DOS SAnTOS, A “mESTRA”

``Isabel dos Santos deixa 
que se saiba, a partir do 
segundo trimestre de 
2014, a Forbes passa a 
ter edições em portu-
guês que serão distri-
buídas em Angola, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São 
Tomé e Príncipe
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REGIME ENvERGONHA 
ANGOLA NãO 
DECRETANDO 
LUTO EM 
MEMóRIA 
DE MANDELA 

osé Eduardo 
dos Santos en-
frenta, isto é 
como quem diz, 
críticas por não 
ter decretado 
um dia de luto 

e não ter ido às exéquias 
de Nelson Mandela. Tudo 
sem razão. Afinal quem 
era, ou é, Madiba para 
que o Presidente angola-
no (paladino das liberda-
des e da reconciliação) se 
sentisse na obrigação de 
estar presente? Sim, num 
continente onde Eduardo 
dos Santos é o maior, não 
fazia sentido a sua presen-
ça. Reconheça-se também 
que mandar o Vice-Presi-
dente foi um acto magnâ-
nimo que os sul-africanos 
nunca esquecerão.
A ausência de Eduardo 
dos Santos, em boa ver-
dade, não espanta. O seu 
espírito de reconciliação 

sempre foi bem visível. 
A partir do momento em 
que Nelson Mandela rece-
beu esse temível terroris-
ta, e inimigo público mun-
dial, que dava pelo nome 
de Jonas Malheiro Savim-
bi, foi riscado da lista dos 
grandes estadistas, que 
é – obviamente – liderada 
pelo próprio José Eduardo 
dos Santos.
Diz-se, sem razão porque 
ele pertence a uma clas-
se divina que não pode 
ser julgada pelos simples 
mortais, que o Presidente 
José Eduardo dos Santos 
está a ser criticado até no 
seio do seu próprio parti-
do. Nada mais injusto. O 
MPLA deve-lhe tudo que 
é e o que será. Deveria, in-
clusive, reconhecer e lou-
var o facto de o seu Pre-
sidente não se misturar 
com a escumalha mundial. 
Excluindo o Presidente e 

líder supremo da Coreia 
do Norte, Kim Jong-Un, 
não se vislumbra quem 
chegue aos calcanhares de 
Dos Santos.
O mundo sabe, e por ine-
rência também o MPLA, 
que Nelson Mandela não 
foi o ícone da luta contra 
o “apartheid” na África do 
Sul, nem o paradigma das 
liberdade e reconciliação. 
Esse é um atributo, entre 
muitos outros, exclusivo 
de Eduardo dos Santos.
Espantam-se os observa-
dores que José Eduardo 
dos Santos nada tenha dito 
sobre o legado deixado 
por Madiba e nem sequer 
tenha decretado meio dia 
de luto. 
Santa ignorância. 
A ter de decretar luto, 
certamente o faria em sua 
honra, ou não fosse ele o 
líder histórico que, para 
além de um ambicioso 

J

Em DEFESA DE EDUARDO DOS SAnTOS

TEXTO DE ORLANDO CASTRO
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programa de reconstrução nacio-
nal”, sendo que (citemos o Jornal 
de Angola) a “sua acção ter con-
duzido à destruição do regime 
de “apartheid”, teve “um papel 
de primeiro plano na SADC e na 
CDEAO”, e “a sua influência na 
região do Golfo da Guiné permi-
tiu equilíbrios políticos, tal como 
permitiu avanços significativos 
na crise de Madagáscar”.
O activista dos direitos humanos, 
José Patrocínio, coordenador da 
ONG Omunga, citado pela Voz da 
Alemanha, prefere colocar a ques-
tão numa outra vertente: “Não 
vejo a questão com base no facto 
do Presidente ir lá ou não. Para 
mim o problema deve centrar-se 
mais na questão dos nossos pro-
cedimentos em Angola e ter em 
conta, por exemplo, que os dis-
cursos do Presidente não voltas-
sem a ser agressivos e que apren-
desse isso com Nelson Mandela.”
José Patrocínio exemplifica a sua 
tese com uma entrevista dada 
pelo Presidente José Eduardo dos 
Santos: “Vimos recentemente 
uma entrevista concedida a um 
canal televisivo brasileiro e cons-
tatamos mais uma vez um discur-
so belicista. Isso é que seria inte-
ressante o Presidente angolano 
adoptar como postura...  os valo-
res e procedimentos de Mandela.”
Na verdade, ao contrário do que 
diz José Patrocínio, Eduardo dos 
Santos nada tem a aprender com 
Mandela.   O contrário é que teria 
feito sentido. A reconciliação en-
cetada por Madiba é algo de arcai-
co que nunca fez sentido. 
Modernamente, reconciliar signi-
fica prender, torturar e assassinar. 
Significa estar no poder dezenas 
de anos sem nunca ter sido elei-
to (ainda hoje não o foi nominal-
mente), significa ter pelo menos 
duas espécies de cidadãos, os de 
primeira (afectos ao regime) e os 
outros, escravos ao serviço de sua 
majestade.
“Muito seriamente acho que cada 
vez mais devemos pensar que 
a manutenção do cidadão José 
Eduardo dos Santos no lugar de 
Presidente da República é um 
obstáculo sério à questão da mu-
dança em Angola,” diz José Patro-
cínio, julgando que o Presidente 
tem a mesma estatura moral, cí-
vica e ética de Mandela. Este sim, 
valorizava os que não concorda-
vam consigo porque, dizia, para 
estar sempre de acordo com ele 
bastava-lhe a própria sombra.
Também à Voz da Alemanha, o 
antropólogo, Carlos de Olivei-
ra Vasconcelos, classificou 
a atitude do Presidente 
José Eduardo dos Santos 

como uma traição à vontade so-
berana do povo de Angola: “Não, 
não corresponde à vontade do 
povo. No dia em que se realizou 
a cerimónia via-se mesmo um 
semblante de tristeza. Os an-
golanos reconheceram que 
perderam um irmão afri-
cano, perderam um vi-
zinho e perderam uma 
grande figura.”
Os angolanos perde-
ram de facto tudo 
isso. Mas, reconhe-
ça-se, para Eduar-
do dos Santos 
existem valores 
muito mais rele-
vantes. Compa-
rar Nelson Man-
dela a Eduardo 
dos Santos é o 
mesmo que di-
zer que os rios 
nascem no mar. 
Todos, ou quase, 
sabemos que não 
é assim. Mas se, um 
dia, o “escolhido de 
Deus” assim quiser, 
um dia isso vai acon-
tecer.
Ao contrário de Man-
dela, como dirão as pági-
nas da biografia do Pre-
sidente, “José Eduardo 
dos Santos não governa 
há trinta e tal anos. Ele 
é o líder de um povo 
que teve de enfrentar 
de armas na mão a 
invasão de exércitos 
estrangeiros e os seus 
aliados internos”.
 “José Eduardo dos 
Santos foi o líder militar 
que derrubou o regime 
do “apartheid”, o mesmo 
que tinha Nelson Mandela 
aprisionado. José Eduardo dos 
Santos só aceitou depor as armas 
quando a Namíbia e a África do 
Sul foram livres e os seus líderes 
puderam construir regimes livres 
e democráticos”, recorda também 
o Pravda.
Não foi graças a Mandela que Por-
tugal adoptou a democracia, que 
a escravatura foi abolida, que D. 
Afonso Henriques escorraçou os 
mouros, que Barack Obama foi 
eleito e que os rios passaram a 
correr para o mar. Foi, isso 
sim, graças a José 
Eduardo dos 
Santos.

NELSON MANDELA



ano que 
agora ter-
mina é uma 
cópia, em-
bora de pior 
qual idade, 
do que se 

passou no ano anterior, 
no anterior ao anterior 
e por aí fora. No regime 
nada se perde e tudo se 
transforma… para pior. 
Melhor só mesmo o en-
riquecimento do clã pre-
sidencial que, por ser de 
uma casta superior, se 
permite explorar e Povo 
e continuar, impávida e 
serenamente, a sua ca-
minhada bélica de escra-
vização da esmagadora 
maioria dos angolanos.
Pouco mais de meia dúzia 
de pontos resumem a tra-
jecto do país em 2013:
Manifestações crescentes, 
apesar de barbaramente 
reprimidas, contra o ater-
rorizador autoritarismo 
– em alguns casos sangui-
nário - do regime e contra 
a nomenclatura da família 
Dos Santos;
(Re)delimitação das fron-
teiras entre Angola e a 
República Democrática do 
Congo, em parte devido 
aos hidrocarbonetos mas 
igualmente como forma 
de neutralizar a revolta la-
tente em Cabinda;
Compra de aviões e na-
vios de guerra em segun-
da mão, nomeadamente 
aos russos, no primeiro 
caso, e a espanhóis no se-
gundo, onde se incluem 
um porta-aviões e seis lan-
chas;
O caso do general Bento 
Kangamba e as garinas 
brasileiras, que o levam 
a ter um processo judi-
cial em São Paulo- Brasil 

e um mandado de prisão 
da Interpol. Até agora o 
Ministério Público garan-
te não extraditar um dos 
mais fiéis colaboradores e 
homem de campo do Pre-
sidente da República, no 
entanto fontes internas do 
MPLA e da oposição vão 
continuar a pressionar, 
para que o ex-deputado 
possa responder a justi-
ça, para bem da imagem 
de Angola. F8 acredita 
que o presidente Eduardo 
dos Santos e a pressão do 
partido maioritário vão 
acabar por entregar a ca-
beça do homem forte do 
Kabuscorp, face a péssima 
estratégia de defesa da sua 
imagem;
As sucessivas e não ex-
plicadas viagens do Pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos a Barcelona e a não 
“passagem de testemunho 
constitucional” a Manuel 
Vicente;
As entrevistas (ou coisa 
parecida) do Presidente à 
SIC e à TV Bandeirantes, 
tendo em vista a lavagem 
e promoção da sua figura 
como Estadista, eventual-
mente candidato ao Pré-
mio Nobel;
As supostas desinteligên-
cias com Portugal, das 
quais resultaram o arqui-
vamentos de processos 
de investigação criminal 
contra altos dignitários do 
regime;
A utilização de assassina-
tos selectivos para calar 
quem teime em pensar 
fora dos parâmetros ofi-
ciais, casos de Alves Ka-
mulingue e Isaías Cassule, 
primeiro e, por reclamar 
as mortes destes, Manuel 
Hilbert de Carvalho Gan-
ga da CASA CE, foi bar-
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baramente alegado, pelas 
costas, pelos guardas do 
Presidente da República;
Perseguição selvática para 
assassinar do ponto de 
vista académico, profissio-
nal, político e social alguns 
opositores, sendo o caso 
de William Tonet um dos 
mais paradigmáticos;
Violação sistemática e 
reiterada dos direitos, li-
berdades e garantias que, 
apesar de plasmados na 
Constituição, são violados 
ao gosto do regime;
Comprovação prática de 
que as estruturas do país 
estão partidarizadas, sen-
do que as forças de segu-
rança (Polícia Nacional 
e FAA) funcionam como 
braços armados do regime 

e não do país;
Silêncio cúmplice da Eu-
ropa e dos EUA que, por 
razões meramente econo-
micistas, fecham os olhos 
a todo o tipo de arbitrarie-
dades que o regime utiliza 
para se perpetuar no po-
der;
Aumentam os indícios de 
que, perante a crescente 
mobilização da socieda-
de civil, o regime tem um 
plano B que visa a neutra-
lização física dos mais in-
conformados, admitindo-
-se que esteja pronto para, 
escudado no inexistente 
perigo de guerra, encetar 
mais uma purga;
Reacção política dos par-
tidos da Oposição no sen-
tido de denunciar a inexis-

tência de uma democracia 
e de um Estado de Direito, 
procurando igualmente 
conjugar esforços para al-
terar a monarquia reinan-
te;
Revelação de que, ao não 
estar presente nas exé-
quias de Nelson Man-
dela, José Eduardo dos 
Santos se situa nos antí-
podas de Madiba e que, 
escolhendo Lula da Silva 
como o seu político de 
referência (entrevista 
à SIC), não quer para o 
nosso país nem a liber-
dade nem a reconcilia-
ção.
Vejamos, para além destes 
tópicos, o que de notório 
se foi assando, mês após 
mês, neste ano de 2013.

O

MAIS UM ANO DE CãO PARA 
ANGOLANOS (NãO) ESqUECEREM

SUFOCO QUE EnCOLHEU OS pObRES2013 O
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JANEIRO

Regime recebe milhões 
da IURD e bugia-se pela 
morte de angolanos 
O ano começou da pior 
maneira. A Igreja Uni-
versal do Reino de Deus 
(IURD), ao pautar pela 
ganância e a habitual men-
tira, em detrimento das 
mais elementares normas 
de prudência, criou uma 
situação de que foram víti-
mas mortais 16 pessoas no 
dia da passagem do ano, 
31 de Dezembro. A IURD 
tinha lançado com gran-
de alarido o pregão, «Ve-
nham, venham, vai ser “O 
dia do Fim”, o fim de todos 
os vossos sofrimentos», 
o que, só de o ler agora, a 
posteriori, sentimos um 
arrepio pela espinha abai-
xo, pelo seu funesto pen-
dente premonitório, quase 
a dizer aos que forçaram 
a entrada que seria para 
encontrar nesse encon-
tro, nessa vigília, o fim das 
suas vidas... Perante essa 
drama lamento que viesse 
da Presidência da Repúbli-
ca ou da parte do Gover-
no Provincial de Luanda 
a demonstrar o seu pesar, 
anunciar visita às vítimas 
nos hospitais e enviar con-
dolências não foi coisa que 
se visse. Como recompen-
sa a IURD viu-se conde-
nada a não pregar durante 
uns tempos, as outras sei-
tas religiosas à exemplo 
do que acontece noutros 
campos, também aqui, as 
seitas inocentes, melhor as 
que não mataram, por não 
terem untado com tantos 
milhões, como a IURD, fo-
ram banidas para o reino 
de “persona non grata” e, 
passado o tempo de abs-
tinência imposto à IURD, 
esta seita encontrou-se em 
terreno limpo sem con-
corrência e é hoje mais 
aceite pelo regime, que a 
própria Igreja Católica.
Outro destaque neste mês 
de Janeiro foi protagoni-
zado por Higino Carneiro. 
O general 4x4, também é 
conhecido por Peito-Alto 
em virtude do seu gran-
de dinamismo e vontade 
de vencer, no momento 
em que parecia que ia de-
saparecer de vez, ao ser 

enviado para as “Terras 
do Fim-do-Mundo”, Kuan-
do Kubango, para o lugar 
duns muadiê, considera-
dos de segundo plano do 
séquito presidencial e de 
regime, que por lá tinham 
passado antes sem deixar 
rasto, mentira, era subida 
aos céus, uma famosa pro-
moção, caso ele consiga 
arrumar a casa sem mui-
to esgaravatar nos fundos 
rotos do Estado e dar se-
guimento a um fabuloso 
projecto, o do investimen-
to turístico plurinacional e 
monumental do  rio Oka-
vango,
Entretanto, tivemos a 
infelicidade de ver um 
amontoado de vergonhas 
visíveis a olho nu, dum 
procurador-geral, Adão 
Adriano, que a certa altura 
«vem a público anunciar 
solenemente para “daqui 
a dois meses o fim do jul-
gamento”. Ora isso, essa 
atitude tem um nome, 
promiscuidade, envolven-
do a Procuradoria e o Tri-
bunal , que tudo fizeram 
para afastar, primeiro, o 
Dr. David Mendes deste 
processo e mais tarde ar-
maram uma situação mal 
engendrada para sustentar 
também o afastamento do 
Dr. Willam Tonet, pois ti-
nham a plena consciência 
que estas pessoas nunca 
iriam deixar passar qual-
quer situação de violação 
a Constituição e as leis vi-
gentes no país».
Por seu lado, JES, depois 
de passada a borrasca do 
Angolagate e como se 
essa empreitada não fosse 
o bastante para macular 
o seu nome, eis que pro-
pulsa, com grande vigor 
e desplante, o seu filhos 
mais velho, “Zenú”, para a 
“frente de combate” polí-
tico, proporcionando-lhe, 
em toda a simplicidade, 
abrir um banco topo de 
gama, o Quantum, que, a 
dada altura, no ano ante-
rior, num repentino virar 
de ventos, tinha passado a 
chamar-se Banco Kwanza 
Invest. Com que dinheiro 
Zenú pôde abrir um ban-
co, e ainda por cima, ban-
co de milionários, topo de 
gama, não se sabe.
Enfim, Janeiro foi marca-
do por um entremez sui 

generis do regime JES/
MPLA, no desenrolar 
duma campanha, escanca-
rada em todos os órgãos 
de comunicação social, 
que pretendeu atentar à 
honorabilidade do general 
Isaías Chitombe, membro 
proeminente da direcção 
da UNITA e um dos pro-
tagonistas das negocia-
ções do Processo de Paz 
de 2002. Esse dignatário 
respeitado e figura de topo 
do Galo Negro, foi alvo de 
uma queixa-crime, acu-
sado de ter mandatado o 
assassinato de um homem 
chamado Damião Kapaka 
Augusto. Passado pouco 
tempo,  o “assassinado” 
pelo general Chitombe, 
apresentou-se aos jornalis-
tas a dizer que não estava 
morto. “Eu não sou políti-
co, eu sou cidadão”, escla-
receu, lamentando que um 
negócio de diamantes se 
tivesse transformado em 
caso político.
 

FEVEREIRO

No dia 1 de Fevereiro 
no denominado bairro 
Mayombe, plantado na 
encosta da auto-estrada 
Luanda-Cacuaco, foi per-
petrada uma autêntica 
demonstração de terro-
rismo de Estado. Tudo se 
passou por volta das 5h00 
da manhã, quando sete he-
licópteros, forças militares 
e policiais, estimadas em 
mais de 500 efectivos se 
movimentaram em apoio 
aos bulldozers que co-
meçaram o seu trabalho 
numa operação de demo-
lição do bairro residencial 
Mayombe pontuado pelo 
desalojamento de mais 
de 5.000 pessoas. O forte 
aparato policial e militar 
ali presente por instruções 
da Presidência da Repúbli-
ca, helicópteros de guer-
ra, carros de assalto, nin-
jas fortemente armados, 
acordaram de madrugada 
essas populações com os 
seus movimentos, pois 
cercaram a zona palmo a 
palmo. Enquanto os heli-
cópteros faziam os seus 
voos rasantes para ame-
drontar a arraia-miúda, 
crianças havia que inven-
tavam jogos entre si, de 
falsos ataque e fugas aos 

pássaros de ferro e, den-
tre todos os que se movi-
mentavam, havia alguns 
que brincavam às corridas 
com os helicópteros e nes-
sa brincadeira 3 crianças e 
um jovem morreram  en-
quanto quatro outros fica-
ram gravemente feridos.
Foi neste mês que Alberto 
Silva “Pepino”, figura pú-
blica muito acarinhada na 
cidade das acácias rubras 
foi homenageado. Tudo 
teria sido ouro sobre azul 
se ele não tivesse sido 
convidado para o jantar de 
gala em sua honra, Isaías 
Samkuva, o presidente 
da UNITA. Este posicio-
namento de pessoa inde-
pendente não agradou aos 
extremistas do MPLA e a 
resposta acabou por ser 
feita, bastante mal, sob 
forma de uma interdição 
ao grupo carnavalesco 
Unidos de Ombaka de uti-
lizar um esquema artístico 
para homenagear o vete-
rano ciclista na edição do 
Carnaval/2013. Mesquinho, 
pequeno e medíocre! Este 
cidadão tornou-se um no-
tável desde a era colonial 
quando nos anos 70 per-
correu a pé o trajecto que 
vai de Benguela ao Huam-
bo tendo ganho na altura 
os famosos 100 contos.
Na centralidade do Kilam-
ba arrancou este mês o 
“Bizne” de mwangolé de 
terceira zona. O esquema 
arrancou em força, com 
os pneus em derrapagem 
controlada: os cem pri-
meiros apartamentos co-
meçaram a ser entregues 
em meados desse mês, 
nesta maravilhosa em-
preitada, o responsável da 
SONIP, Paulo Cascão, a 
sorrir, garantiu que tudo 
irai se passar em beleza. 
A venda, colocada sob a 
responsabilidade da Delta 
Imobiliária (nessa altura 
com 3 agências), preten-
dia poder atender 400 
pessoas por dia, mas na 
prática atendia, quando 
muito, pouco menos de 50 
e, segundo testemunhas 
directas, nem 30 eram 
atendidas, presumindo-
-se que os outros eram 
atendimentos fantasmas, 
visto que é uma certeza 
ter havido cobrança de 
500 USD para entrega 

dos documentos. Nesta 
embrulhada nauseabunda, 
houve gente que ficou no 
Kilamba de piquete três, 
quatro ou mesmo mais 
dias, homens e mulheres 
durante esse período sem 
tomar banho, a cheirar a 
catinga, sujos, com rame-
la nos olhos, empregado 
e empregadas que falta-
ram ao trabalho, pacientes 
que não se apresentaram 
à sua agendada consulta 
médica, agora sem sequer 
poder se queixar, por não 
existir quem atenda as 
suas queixas contra os 
técnicos e dirigentes da 
SONIP/SONANGOL e 
Presidência da República.

 MARÇO

Vejamos em que pé está 
o inquérito à Igreja Uni-
versal depois da sanção 
de que foi objecto. Dizem 
estar concluído e que tudo 
vai mudar, para nada mu-
dar, pois esta agremiação 
está a fazer corredores 
de fundo. Continua a pre-
gar, as seitas concorren-
tes foram postas fora do 
baralho, interditadas pelo 
regime, e a sua pujança 
aumentou.  
O regime JES está a desca-
racterizar a Sonangol, pois 
ela atende hoje a funções 
fora do seu objecto, num 
claro indício de desnorte 
e o receio é de que, ao es-
ticar demais a corda, apa-
rentemente para se pro-
teger, JES esteja cada vez 
mais vulnerável e isolado.
Aconteceu o que devia 
acontecer, dada a promis-
cuidade vigente entre os 
três poderes de Estado, 
um caso de desvio notó-
rio do Tribunal Constitu-
cional (TC) aos princípios 
fundamentais de separa-
ção dos poderes consa-
grado pela Constituição 
da República de Angola 
(CR), quando o Acórdão 
233/2013 acabou por con-
siderar perfeitamente le-
gal um acto do presidente 
da República que carecia 
de autorização da Assem-
bleia Nacional ao fundar o 
que não lhe era permitido 
fundar, o Fundo Soberano. 
Votaram vencidas contra 
o Acórdão duas Juízas do 
TC, conscientes da sua ile-
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galidade.
A UNITA introduziu jun-
to da Procuradoria-Geral 
da República uma parti-
cipação de factos decla-
rados puníveis pela Lei 
penal, que terão sido prati-
cados pelo Presidente José 
Eduardo dos Santos no pe-
ríodo de 2010 a 2012. «As 
provas que apresentamos 
são suficientes para se ins-
taurar um processo com 
vista à responsabilização 
criminal do Presidente 
José Eduardo dos Santos, 
nos termos previstos pela 
Constituição da República 
de Angola»,
O partido no poder rea-
giu assim: «O MPLA ape-
la a todos os cidadãos e 
em particular aos seus 
militantes, simpatizantes 
e amigos “a manterem a 
calma e a serenidade ne-
cessária e um alto sentido 
de vigilância, com a con-
vicção de que o mais im-
portante é continuarmos 
a trabalhar seriamente 
para a solução dos reais 
problemas que afectam o 
Povo”. In Jornal de Ango-
la. É mesmo verdade, para 
“Eles” a violência é a nor-
ma, a calma apresenta-se 
por encomenda do chefe.
Por volta das 04 horas da 
madrugada, do dia 16 de 
Março de 2013, no inte-
rior penal do estabeleci-
mento prisional de Viana, 
registou-se uma rixa entre 
reclusos. A rixa não pro-
duziu vítimas mortais, diz 
o comunicado, «havendo 
a assinalar alguns feridos 
com lesões leves, que fo-
ram prontamente socorri-
dos em unidade hospitalar 
de referência, tendo todos 
recebido alta e regressa-
do ao estabelecimento. A 
situação voltou a norma-
lidade após a intervenção 
das forças da ordem, ten-
do sido mandado instaurar 
um processo de averigua-
ção para se apurar as suas 
causas». Era um princípio 
que ainda hoje está longe 
do seu fim 

ABRIL

O advogado David Men-
des apresentou no de-
correr deste mês ao 
Procurador-Geral da Re-
pública uma queixa crime 
que inclui um pedido de 

protecção de testemu-
nhas, alegando o risco de 
eliminação física em que 
incorrem o denunciante, 
seus familiares e colabora-
dores. O causídico consi-
derou que no relatório de 
170 páginas que tinha sido 
apresentado no passado 
dia 16 do mês em curso, ao 
mesmo tempo em Luanda 
e na Suíça, «constam ma-
térias de prova suficientes 
para aferir que os dirigen-
tes angolanos aproveita-
ram-se da guerra que o 
país viveu para se enrique-
cerem enquanto o povo 
passava fome e morria na 
guerra». “Quando pensá-
vamos que a guerra trazia 
miséria aos angolanos, um 
grupo de indivíduos esta-
va a enriquecer”, disse.
Na sequência desta di-
vulgação documental na 
Suíça, a organização “Anti-
-corruption Watch” pediu 
aos procuradores para 
reabrirem uma investiga-
ção  contra entidades li-
gadas a José Eduardo dos 
Santos, a saber, Joaquim 
Duarte da Costa David, 
antigo presidente do Con-
selho de Administração 
da Sonangol e ex-ministro 
da Indústria; José Paiva da 
Costa Castro, membro do 
Conselho de Administra-
ção da Sonangol e anterior 
presidente da Sonangol 
Londres; José Leitão da 
Costa e Silva, ex-chefe da 
Casa Civil do Presidente 
da República; Elísio de Fi-
gueiredo, ex-embaixador 
de Angola nas Nações 
Unidas e Singapura. Na 
mesma queixa são ainda 
denunciados os cidadãos 
russos Arcadi Gaydamak 
e Vitaly Malkin, e o cida-
dão franco-argelino Pierre 
Falcone.
Depois de mais um des-
ses concursos públicos 
como os que nós temos 
connosco, do tipo daquele 
que nos presenteou a fa-
migerada Soft Valley, que 
inventou os 82% de votos 
para o MPLA em 2008 e 
um pouco menos em 2012, 
apareceu como por mila-
gre na nossa praça uma 
empresa chamada Bro-
mangol, que ganhou, com 
direito a exclusividade du-
rante 5 anos, um concurso 
no quadro de um pretenso 
projecto de protecção da 

Saúde pública, no quadro 
de análises de produtos 
alimentares. De imediato 
quase, o Serviço Nacio-
nal das Alfandegas (SNA) 
assinou, a 20 de Junho do 
ano passado, um acordo 
de trabalho com a dita em-
presa no fito de inspeccio-
nar, ao abrigo do Decreto 
Presidencial nº 275/11, de 
20 de Outubro, através de 
análises laboratoriais, toda 
a mercadoria importada 
ou de produção nacional 
destinada ao consumo hu-
mano.
A coisa inchou de tal ma-
neira que a páginas tantas 
apareceram facturas de 
mais de 100 mil dólares a 
pagar por análises de im-
portadores mais abasta-
dos e isso misturado com 
outras facturas de análise 
de, por exemplo, de cai-
xas de tomates factura-
das a um preço superior 
a 4 mil dólares. Diante da 
avalanche de protestos, a 
Bromangol baixou os seus 
preços, mas vejam bem 
de que modo, com alguns 
deles a passar de 100 para 
10 e mesmo uma mino-
ria a passar de 100 para 1 
(DE CEM PARA UM)!!!.. É 
obra….
Estava o novíssimo site do 
Folha 8 já em fase de tes-
tes, e não é que foi atacado 
no dia 29 de Abril, a 2 dias 
do seu lançamento!? Pois 
é, coincidências do arco-
-da-velha… 
O ataque perpetrado foi 
inicialmente focado na 
base de dados que gere 
todo o site, seguido de um 
novo ataque DDOS - De-
nial of Service (negação 
de serviço), que basica-
mente é usar muitos com-
putadores a pedir para ver 
o website criando pressão 
no servidor, que o sobre-
carrega até este se desli-
gar e ficar inacessível. Não 
conseguimos perceber o 
que tanto possa incomo-
dar os autores ou mandan-
tes deste feito. Talvez esse 
procedimento bárbaro dê 
origem a uma espécie de 
prazer que possa compen-
sar a impotência sexual 
dos ditos autores.

MAIO

O Secretariado do Comi-
té Provincial da UNITA – 

Huambo fez publicar um 
Comunicado de Imprens 
assinalando que, «Foi bar-
baramente assassinado, 
sábado, 11 de Maio de 2013 
pelas 06H30 no Sector da 
Kuketa, Comuna Sede do 
Município do Londuimba-
li, Província do Huambo, 
o Secretário para a Admi-
nistração e Finanças do 
Secretariado do Comité 
Comunal da UNITA no 
Londuimbali, que em vida 
respondeu pelo nome de 
Francisco Epalanga».
O director das Alfândegas, 
Sílvio Burity, foi exone-
rado. Seria tão bom dizer 
até que enfim!, mas não é 
e vamos explicar porquê. 
Burity é um personagem 
“especial”. Por tudo o que 
fez e da maneira como o 
fez, pode orgulhar-se de 
ser uma espécie de an-
golano do 3º tipo. Prati-
camente invisível quanto 
às suas intenções, andou 
pelas alfândegas uma data 
de anos e ganhou uma for-
tuna avaliada em centenas 
de milhões de dólares, se-
gundo uma apurada ava-
liação de especialistas na 
matéria. Burity foi exone-
rado das alfândegas, não 
saiu pela porta do cavalo, 
mas sim, pela porta gran-
de e com todas as honras, 
pois foi nomeado pelo 
Presidente da República 
para ocupar o prestigio-
so cargo de Director Na-
cional do Património de 
Estado do Ministério das 
Finanças…Para cúmulo, aí 
sim, das vergonhas de An-
gola.
Não satisfeito com tudo 
o que pôde açambarcar, 
Burity meteu-se num ne-
gócio de fundação de um 
laboratório de pesquisas 
de bens alimentares que, 
de imediato, provavel-
mente por sua iniciativa, 
começou a fazer dinheiro 
ao desbarato por conta de 
importadores que chega-
ram a pagar mais de 4 mil 
dólares por uma análise de 
caixas de tomates!...
Uma simples vigília no 
dia 27 deste mês foi bru-
talmente reprimida e des-
mantelada com meios que 
levavam a crer que se es-
tava a viver um estado de 
sítio”, salientou o analista 
angolano Nelson Pestana. 
E nós salientamos que o 

que se passou é a prova 
de que este regime nem 
sequer respeita os que 
pacificamente desejam 
rememorar os que mais 
que provavelmente tam-
bém morreram pelo 27 
de Maio. É verdade que 
a dita vigília foi convoca-
da por uma organização  
proscrita, o Movimento 
Revolucionário, que, para 
assinalar o primeiro ano 
do desaparecimento de 
Alves Kamulingue e Isaías 
Cassule com esta vigília 
rendiam uma póstuma 
homenagem aos dois ex-
-militares que, sem dei-
xar rasto, desapareceram 
quando tentavam organi-
zar uma manifestação de 
outros ex-combatentes, 
para exigir o pagamento 
de subsídios em atraso. 
Suspeita-se que as autori-
dades policiais estejam en-
volvidas no caso, embora 
neguem. Nessa altura já ti-
nham sido transformados 
em matabicho de jacarés…

JUNHO

No dia 7 de Junho, em 
mais um episódio da Co-
média burlesca da grande 
banga estatal, o canal SIC 
da televisão portuguesa 
teve a honra e provavel-
mente o proveito de re-
velar ao mundo a ligeireza 
de uma linha editorial que 
navega à vela e a vapor: 
apresentou, sem descu-
rar o devido e adequado 
aparato mediático, uma 
entrevista que, segundo 
informações locais, foi 
concedida a um canal de 
Israel e vendida à SIC por 
bom preço… «Primeira 
grande entrevista conce-
dida pelo Presidente de 
Angola em 22 anos.
Assim foi intitulado o tão 
esperado bate-papo do 
Presidente da República 
de Angola conduzido pelo 
canal televisivo SIC, que 
boa parte do país parou 
para assistir e que uma 
outra boa parte, quiçá a 
maioria, não teve sequer 
como assistir por razões 
óbvias que todos nós sa-
bemos, tais como falta de 
luz ou mesmo por falta de 
um televisor em casa de 
boa parte dos angolanos.
Comentário de realce: «O 
meu conselho à juventude 
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angolana é que peguem 
seus certificados e diplo-
mas e tentem dar uma 
utilidade melhor, talvez 
como papel higiénico ou 
papel para enrolar boli-
nhos, porque sinceramen-
te se esperam que os anos 
investidos nos estudos 
possam ser algum garante 
de lugares de destaque em 
empresas angolanas, meus 
caros esqueçam... o traba-
lho é todo para a juventu-
de portuguesa qualificada! 
Com o fracasso total da 
negociata do Kilamba na 
maravilhosa aventura imo-
biliária em favor do povo 
de Angola (sic), imaginada 
pelo dueto JES/Falcone, 
acompanhada como que 
por acaso da destruição 
de milhares de casas per-
tencentes às camadas mais 
baixas da hierarquia so-
cial, sobretudo nas terras 
da Huíla, mas também em 
Benguela e em Luanda e 
o esbanjamento de biliões 
de dólares em negociatas 
da Jet-set angolana, (Isabel 
dos Santos na pole-posi-
tion e Zenu, também Dos 
Santos propulsado a gestor 
de biliões), com os bancos 
a proliferar e a roubar (é 
o termo exacto) cada vez 
mais, dá como impressão 
que o combate à pobreza 
é um combate aos pobres.
Nos passados dias 04 e 05 
de Junho do ano em curso, 
tiveram lugar alegações 
orais da acusação e da de-
fesa do chamado “Caso 
Quim Ribeiro + 20 Polí-
cias”, com o procurador 
adjunto da República, Adão 
Adriano António, a ser des-
montado, desmascarado 
e humilhado pela defesa, 
com um dos advogados a 
sugerir que, pelas graves 
irregularidades constatadas 
no processo, as violações 
flagrantes à Constituição 
e a manipulação de provas 
com testemunhas inventa-
das e falsas, ele é que deve-
ria estar preso e condenado 
com a mesma pena de pri-
são sugerida aos réus nas 
alegações.
O procurador não se ralou 
com isso, impune, como 
esperado e com a legiti-
midade que lhe assiste por 
força da lei, pediu a con-
denação de todos os réus 
a penas de prisão maior, 
avançando para a máxima, 

de 20 a 24 anos, para Joa-
quim Ribeiro, sem, no en-
tanto, reunir os pressupos-
tos condenatórios cabíveis 
de tal propositura. 
A defesa, evidentemente, 
reagiu com força, ques-
tionou as irregularidades 
processuais, nomeada-
mente e para começar, a 
falta de notificação da acu-
sação aos réus e a citação 
de um crime inexistente 
em direito que fundamen-
tava o pedido da sentença, 
ou seja, “crime de violên-
cia contra superior e/ou 
violência de inferior de 
que resultou a morte”.
Trocado em miúdos, 
isto significa que os réus 
foram acusados e pro-
nunciados da prática dos 
crimes de “Abuso de con-
fiança e violência contra 
superior de que resulta 
morte”, quando, depois 
de compulsada toda a le-
gislação penal vigente em 
Angola, quer militar quer 
comum, não se encontra 
em nenhum dos seus arti-
gos tipificado o crime de 
“violência contra superior 
de que resulta morte”.
O Fórum da Juventude. 
Sentia-se nitidamente que 
para receber a juventude 
angolana, JES tinha pre-
parado uma cerimónia de 
grande aparato formal. 
Serviu-se de todas as fer-
ramentas ao seu dispor 
para transformar essa sua 
programada abertura de 
espírito e de pensamento 
num acto solene, desde o 
“décor” do local do encon-
tro, passando pelo pessoal 
de protocolo, púlpito ame-
ricano, plateia alinhada, 
imprensa estatal em peso 
e tudo o mais quanto pu-
desse impressionar esses 
jovens caloiros nestas li-
des de confrontos políti-
cos, porque era disso mes-
mo que se tratava, o que 
vai de si, nada tinha a ver 
com a propalada abertura 
de espírito.

JULHO

Na corrida ao crescimen-
to económico, o que mais 
vemos é o angolano anó-
nimo a ser tomado cada 
vez mais como bode ex-
piatório do progresso. So-
fre a formiga industriosa, 
refastela-se a cigarra, até 

chegar um destes dias em 
que haverá fatalmente não 
uma Primavera angolana, 
mas um rude Inverno para 
as cigarras!
Para dar exemplo do que 
se passa, vejamos o que 
acontece a um bom africa-
no que tenha dez filhos e 
vá ao estrangeiro. Se, por 
acaso, comprar dez cal-
ças para os seus filhotes e 
umas camisas, e t-sirtes, 
e uns sapatos para as me-
ninas, quando regressar 
vai ser tratado como um 
comerciante e terá de pa-
gar uma “fortuna” para 
ressarcir os direitos alfan-
degários; se comprar mais 
de um frasco de perfume, 
a coima cai-lhe em cima 
como uma bastonada, 
mais cara que o perfume…
Se esse mesmo bom afri-
cano tiver de tratar dos 
passaportes dos seus 
filhos, miséria, as inun-
dações levaram os docu-
mentos, é preciso ir ao 
cartório pedir a cédula. 
«Éh! Prepara só quatro 
mil por cabeça»… «Perdão, 
não ouvi bem»…«Ouviste, 
sim, quatro mil vezes nove 
igual a trinta e seis, mais 
a gasosa, tira só quarenta 
mil da conta!»
A procuradora-geral da 
República portuguesa, 
Dr.ª Joana Marques Vidal, 
abordou a situação actual 
dos processos mediáticos 
envolvendo altas figuras 
do regime angolano e dis-
se que os magistrados do 
Departamento Central de 
Investigação e Acção Pe-
nal (DCIAP) não a infor-
mavam do que se estava 
a passar e até desabafou 
afirmando que, devido às 
investigações judiciais, os 
investimentos angolanos 
estavam a fugir para Espa-
nha e, além disso, garantiu 
que «o embaixador por-
tuguês em Luanda estaria 
a sofrer retaliações e que 
não era sequer convida-
do para eventos oficiais». 
Entre os alvos do MP e da 
Unidade de Informação 
Financeira (UIF) da PJ, 
constam as seguintes indi-
vidualidades:
«- TCHIZÉ DOS SAN-
TOS, que justificou ao 
Ministério Público uma 
transferência financeira 
considerada suspeita: 1,2 
milhões de euros.

- ISABEL DOS SANTOS, 
a quem o DCIAP já pediu 
um levantamento do seu 
património em Portugal.
- BENTO DOS SANTOS 
(Kangamba). O Ministério 
Público foi avisado de que 
o general e empresário an-
golano terá feito depósitos 
e compras de imóveis.
 - KUNDI PAIHAMA. Um 
banco alertou o MP por 
causa de uma conta de 
um sobrinho e de outras 
pessoas relacionadas com 
o ministro dos Antigos 
Combatentes.
 - CARLOS FEIJÓ. A em-
presa da mulher fez uma 
transferência considera-
da suspeita para a conta 
pessoal portuguesa do 
ex-chefe da Casa Civil do 
Presidente de Angola.
- FRANCISCO MARIA. 
Actual presidente da So-
nangol e outros gestores 
da mesma estão a ser in-
vestigados por usarem 
fundos suspeitos para 
comprar imóveis no Al-
garve. O presidente é o 
principal visado.
O novo e sumptuoso edi-
fício da Assembleia Na-
cional é mais uma prova 
da megalomania de JES, 
prova do seu desnorte e da 
sua vaidade incomensurá-
vel, prova da sua péssima 
governação assim como 
da indiferença e do des-
prezo que ele nutre pelos 
que sofrem em Angola 
(são milhões de pessoas), 
prova da sua autoridade 
avassaladora e de que nada 
tem mais importância do 
que ele e a sua imagem, ou 
melhor, não a sua imagem, 
mas aquela na qual ele é 
pintado, adornado e isola-
do da miséria que o rodeia 
por todos os lados e lhe 
serve para transmitir ao 
estrangeiro como sendo a 
sua e a de Angola.
Augusto Chicanho, 
coordenador do Kuan-
do Kubango da UTCAH 
(Unidade Técnica de 
Coordenação de Ajudas 
Humanitárias), que che-
fiou uma equipa de avalia-
ção de vulnerabilidade das 
zonas afectadas pela estia-
gem causadora de grandes 
estragos em algumas cul-
turas praticadas no Kuan-
do Kubango disse estarem 
todas as culturas à beira 
de um colapso; “a seca e 

as altas temperaturas (sic)
prejudicaram as culturas 
de milho, massango, mas-
sambala, feijão macunde, 
batata-doce, mandioca e 
feijão comum” disse, sem 
dizer que é de temer que a 
situação se agrave. Neste 
cenário sombrio, as auto-
ridades locais elaboraram 
já um plano para acudir às 
populações, só que, como 
é habitual em casos deste 
género, as demoras talvez 
sejam maiores que o em-
penho e a vontade políti-
ca, dando assim azo a que 
o socorro de milhares de 
angolanos desesperados 
passe a ser segunda prio-
ridade face a grandiosos 
negócios em perspectiva. 
 

AGOSTO

O Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos no 
seu mês , continuava no ex-
terior. Partira de Luanda no 
dia 26 de Junho e regressou 
a Luanda nos primórdios 
de Agosto. Mais de 40 dias 
de ausência. 
Disseram que ele se en-
contrava de férias, espe-
ciais, como ele e todos os 
angolanos. Férias medici-
nais. Será? 
“Cientistas” da Sonangol, 
para sanar os problemas 
ainda pendentes na cen-
tralidade do Kilamba, co-
zinharam um sistema de 
pagamento que deveria, 
teoricamente, resolver o 
problema do enchimento 
das casas virgens, basea-
do no princípio de paga-
mento de uma entrada, 
variável segundo o tipo de 
residência
Pois é, mas o problema 
é que, além do oficial es-
quema teórico de acesso 
à compra das residências, 
nomeadamente das do 
Kilamba, apareceram ou-
tros esquemas em forma 
de vírus, hackers e outras 
espécies de parasitas, logo 
à entrada, no arranque do 
processo, a vender fichas 
que davam acesso à com-
pra de uma casa. A banda 
de parasitas chegava a 
passar a noite no Kilamba 
para poder receber as fi-
chas e em seguida poder 
cobrar umas centenas de 
dólares por cada uma de-
las, revezando-se e colo-
cando nomes de pessoas 
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que nem sequer se encon-
travam no local.”
A Procuradoria Geral da 
República, decidiu inter-
ditar a saída do país dos 
jornalistas Lucas Pedro e 
José Gama, sob a alegação 
de estar a decorrer um 
processo de investigação 
e averiguações, relacio-
nado com a publicação 
de uma notícia sobre ale-
gadas torturas cometidas 
durante os interrogatório 
efectuados pela DNIC.
Mais do que uma medida 
de um órgão de justiça, esta 
decisão musculada confi-
gura o abuso de confiança 
e a transformação partido-
crata da acção da Procura-
doria, quando ela deveria 
ater-se, única e simples-
mente, ao papel de guardiã 
da fiscalidade democrática.
Luanda foi considerada a 
cidade mais cara mundo 
no que toca a despesas de 
custo para expatriados, se-
gundo consta num relató-
rio publicado pela “ONG 
Mercer”, perita em con-
sultorias relacionadas com 
recursos humanos. 
Por outra, também é ver-
dade que a maior parte 
da população da capital 
de Angola vive assolada 
por uma grande pobre-
za, visível e generalizada 
desde que entremos num 
dos seus bairros periféri-
cos, enfrentando o cho-
que com a miséria, depois 
de ter deixado as ruas da 
Baixa onde os Porches 
Cayennes se cruzam com 
os Cadillacs Escalades e 
o último modelo do Ran-
ge Rover. Sem esquecer 
Hugo Boss, que já por ali 
se instalou e abriu há tem-
pos uma segunda loja. O 
negócio de luxo funciona 
muito bem na metrópole 
angolana. Pelo menos essa 
é a visão que tem a CNN 
da nossa capital.

COMERCIANTES NÃO 
SE MANIFESTAM 
ANTE O ABUSO 
Os angolanos foram os 
únicos no mundo a publi-
car um decreto proibindo 
a importação de viaturas 
com mais de três anos. O 
objectivo foi trazer para 
o país sócios libaneses e 
outros estrangeiros com 
o intuito de conquistar o 
monopólio dos stands de 

venda de viaturas, lançan-
do para o desemprego e 
mendicidade, cerca de 4 
mil angolanos, que, com 
parcos recursos, conse-
guiam importar carros, 
para uso pessoal e reven-
da, a preços vantajosos. 
O regime, num outro mo-
mento, aumentou os di-
reitos aduaneiros, para 
prejudicar o florescimento 
de uma classe empresa-
rial desligada das amarras 
ideológicas, em detrimen-
to das sociedades dos diri-
gentes, na maioria das ve-
zes, isenta do pagamento 
de direitos aduaneiros. Até 
hoje, o governo, viola um 
preceito constitucional, ao 
não conceder, nem exigir 
às empresas de construção 
civil estrangeiras, e não 
só, a emissão de carteira 
assinada, colocando assim 
os trabalhadores à mercê 
dos empregadores, com a 
cumplicidade, também, da 
Sala do Tribunal de Traba-
lho, que beneficia sempre 
os mais fortes. 
Sobre o Fórum da Juven-
tude angolana, JES disse 
(entre outros floreados): 
«O MPLA sempre se apre-
sentou como mensageiro 
da esperança, estamos 
aqui a dialogar e a discutir 
porque todos nós vamos 
em busca dos caminhos 
da prosperidade…
(O mensageiro da es-
perança cumpriu o seu 
dever, a sua família é 
multi-bilionária e os seus 
amigos andam por lá per-
to, cada vez mais esperan-
çados)
A realização deste Fórum 
Nacional da Juventude é a 
última etapa do processo 
de auscultação e diálogo 
com todos os jovens ou 
seus representantes que 
começámos há dois meses 
atrás, e em todos esses en-
contros cada um exprimiu 
livre e democraticamente 
o seu pensamento…
(No seio das delegações 
havia de tudo, excepto 
contestatários, a democra-
cia na sua mais pura ex-
pressão).
Hoje, os jovens que estão 
presentes nesta sala em 
número significativo vie-
ram de todas as provín-
cias do país e não poucos 
são provenientes da nossa 
diáspora, representando 

assim a heróica juventude 
angolana…. É uma juven-
tude cujo passado nos en-
che de orgulho e que está 
determinada na luta para 
vencer os desafios do pre-
sente e do futuro.
(A metamorfose mágica! 
Os maltrapilhos e frustra-
dos sem emprego torna-
ram-se, num ápice, heróis 
cujo passado nos enche de 
orgulho e são, sem dúvida, 
o maior factor de desen-
volvimento do País. Prati-
camente todos são a 100% 
do MPLA)
Eu também já fui jovem e 
vivi momentos de grande 
exaltação patriótica como 
este. Mas sei que, nesta 
hora em que a paz reina 
em Angola, as questões li-
gadas ao emprego e à for-
mação profissional são os 
assuntos que mais preocu-
pam os jovens. Por tanto, 
as entidades competentes 
já foram orientadas no 
sentido de fiscalizar com 
mais rigor a aplicação das 
normas da Lei Geral do 
Trabalho.
( O novo projecto de Lei 
Geral do Trabalho (LGT) 
é um verdadeiro atentado 
à dignidade e estabilida-
de laboral de todos o que 
fruem de salários)
Por outro lado reafirmo 
que não é justo que as 
empresas nacionais ou 
estrangeiras prefiram dar 
emprego aos cidadãos es-
trangeiros no nosso país 
para realizarem trabalhos 
que os angolanos podem 
fazer e, às vezes, apenas 
mediante alguns cursos de 
formação profissional.
(Quando é ele próprio, 
JES, «o homem que trouxe 
a Angola  mais de 500 mil 
chineses, 260 mil portu-
gueses, 15 mil brasileiros, 2 
mil cubanos, etc.!»)
O Campeonato Mundial 
de hóquei em patins rea-
lizado em Angola durante 
este mês, redundou num 
monumental fracasso des-
portivo depois das duas 
derrotas consecutivas da 
selecção de Angola, pri-
meiro face ao Chile, de-
pois, na goleada sofrida 
por 5:1, diante de Portugal.
Assim sendo, os dividen-
dos políticos e de prestí-
gio pessoal que JES con-
tava retirar de eventuais 
façanhas dos nossos ho-

quistas, foram por água-
-abaixo e aquela conversa 
fiada sobre o que poderia 
e mesmo deveria ser um 
facto histórico (houve 
quem aventasse a possibi-
lidade de a equipa ango-
lana de hóquei vir a  ser 
campeã do mundo), teve 
morte súbita. Desporti-
vamente, portanto, um 
fracasso total. Um monu-
mental “Flop” (aquele ba-
rulhinho da pedrada lança-
da à água)!
Numa noite deste mês 
(24.09.13), quando saía 
da Universidade onde 
dá aulas no bairro Morro 
Bento, o nosso director 
William Tonet saiu ileso 
de um atentado atribuído 
a soldados da UPG. “Uma 
viatura com homens for-
temente armados, vinha 
em sentido contrário, nas 
imediações do Morro 
Bento, quando William 
Tonet saía da Faculdade.” 
“Chocaram com o carro 
de propósito, desceram da 
viatura em que se faziam 
transportar, apontaram 
armas e deram empurrões 
de forma ameaçadora”, 
explicou WT, Vai de si 
que, sendo esta a versão 
da vítima, sem possibili-
dade de ter acesso à ver-
são do autor do pretenso 
atentado, uma vez que a 
UGP está acima da lei, a 
pontos de as suas viaturas 
nem sequer terem placa 
de matriculação quando 
saem à rua e os seus sol-
dados serem anónimos, 
sem nome, sem rosto e, 
em casos como este, sem 
rasto possível de seguir - 
estamos em Angola numa 
M de democracia – o caso 
do atentado a WT nem 
sequer existe para esses 
senhores de um poder 
político e económico que 
está nitidamente a chegar 
ao seu termo de validade.

OUTUBRO

A seguradora AAA, que 
surgiu como um monstro 
no ramo dos seguros e 
resseguros, foi à falência 
devido não só à má ges-
tão atribuída ao seu pre-
sidente do Conselho de 
Administração, o econo-
mista São Vicente, culmi-
nado com o desemprego 
de mais de um milhar de 

trabalhadores, como tam-
bém por outros motivos 
“Emepeliários” recorren-
tes.
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.
O discurso de JES do pas-
sado dia 15 do mês em cur-
so perante os deputados 
da Assembleia Nacional 
pode-se resumir àquilo 
que sempre foi no pas-
sado. Num país como o 
nosso em que é gritante o 
sofrimento da esmagadora 
maioria das populações, 
sobretudo as rurais e dos 
subúrbios das grandes ci-
dades, nem uma só pala-
vra foi dita, nem sombra 
de vírgulas ou de reticên-
cias foram mencionadas, 
pelo contrário, tratou-se 
positivamente de um re-
latório estatístico (caseiro, 
é claro), seguido de um 
anúncio de realizações 
futuras em que muitas já 
tinham sido anunciadas 
anteriormente e o tudo 
numa preparação para dar 
a estocada final: uma pu-
jante defesa dos ricos que 
hoje são inexplicavelmen-
te multimilionários, pois 
nem “dinheiro para papel 
higiénico e duas refeições 
por dia tinham” no tempo 
da Dipanda.  
Na cerimónia de abertura 
das jornadas comemora-
tivas do dia da UAN, que 
se realizou nos passados 
dias 22 e 23 de Outubro 
do ano em curso, o actual 
ministro do Ensino Supe-
rior, Adão do Nascimento,  
numa iniciativa medíocre 
inspirada no profícuo de-
sempenho dos “lambe-
-botas” do regime, abriu 
as jornadas com uma 
palestra idolatrando JES, 
que de académico só tem 
um nebulosíssimo canu-
do de engenheiro passa-
do por vias travessas e só 
Deus sabe como aquando 
da sua estadia em Baku, 
Ucrânia, país da ex-URSS. 
Por outro lado, actualmen-
te a UAN, diga-se. atrope-
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la a lei sempre que houver 
necessidade de satisfazer 
desejos inconfessos de 
dignitários do regime e já 
aconteceu que esse órgão 
académico tivesse optado 
por tomadas de posição 
consideradas no actual sis-
tema de governação auto-
ritária como “politicamen-
te incorrectas”.
Enquanto isso, “o ministro 
do Ensino Superior, Adão 
Nascimento, cuja compe-
tência se limita a ser, ale-
gadamente, primo de JES, 
pois, se houvesse seriedade 
presidencial o único sítio 
“para ser nomeado seria o 
de director municipal ou 
provincial de uma insti-
tuição escolar menor, pois 
até hoje ainda não mostrou 
aptidão para o pelouro, se-
cundado por Orlando da 
Mata, decidiu transformar 
as jornadas universitárias 
em ideológicas, promoven-
do a figura de José Eduardo 
dos Santos e de outros diri-
gentes passados e presen-
tes do MPLA. 
O discurso de JES do pas-
sado dia 15 do mês em cur-
so perante os deputados 
da Assembleia Nacional 
pode-se resumir àquilo 
que sempre foi no pas-
sado. Num país como o 
nosso em que é gritante o 
sofrimento da esmagadora 
maioria das populações, 
sobretudo as rurais e dos 
subúrbios das grandes ci-
dades, nem uma só pala-
vra foi dita, nem sombra 
de vírgula ou de reticên-
cias foram mencionadas, 
pelo contrário, tratou-se 
positivamente de um re-
latório estatístico (caseiro, 
é claro), seguido de um 
anúncio de realizações 
futuras em que muitas já 
tinham sido anunciadas 
anteriormente e o tudo 
numa preparação para dar 
a estocada final: uma pu-
jante defesa dos ricos que 
hoje são inexplicavelmen-
te multimilionários, pois 
nem “dinheiro para papel 
higiénico e duas refeições 
por dia tinham” no tem-
po da Dipanda.  E o Nu-
merical Show estendeu-
-se a outros sectores, ao 
bem-estar rural para em 
seguida, lançado como es-
tava, “prometer” coisas e 
loisa… Enfim, esta é “enié-
sima” vez que ele prome-
te, quem acreditar que se 

contente como o augúrio, 
pela simples razão de que 
é material e humanamente 
IMPOSSÍVEL atingir um 
nível de ensino mesmo 
que apenas algo de ligei-
ramente superior ao sofrí-
vel!!
José Eduardo dos Santos, 
conseguiu transformar o 
que se pode considerar 
como o órgão fundamen-
tal e imprescindível de 
todas as democracias do 
mundo que se respeitem, 
a Assembleia Nacional, 
em peça decorativa, uma 
espécie de “eunuco políti-
co” quase impotente, por 
Acórdão do TC, abusi-
vamente sustentado pela 
Constituição, retira indi-
rectamente aos eleitores 
o direito, por exemplo, de 
saber por que razão foi 
preso um inocente e por 
quê, aquele que matou, 
roubou ou virou proxe-
neta profissional (chulo), 
continua escorreito a pas-
sear de jipe pelas ruas de 
Luanda.

NOVEMBRO

Não é possível negar, per-
siste no país a onda de 
perseguições políticas a 
jornalistas e activistas cí-
vicos, assim como o en-
volvimento de alguns sec-
tores das Forças Armadas 
Angolanas, Polícia Nacio-
nal e actuais Serviços de 
Inteligência e Segurança 
de Estado, em actos de 
violência, por causa de in-
tolerância política e falta 
de convicções democráti-
cas da parte de dirigentes 
do MPLA. Numa só pa-
lavra, a violência política 
resulta da incompetência 
governativa do regime li-
derado por José Eduardo 
dos Santos. Assim sendo, 
não admira que o desapa-
recimento de Alves Ka-
mulingue e Isaías Kassule, 
raptados dias 27 e 29 de 
Maio de 2012 quando or-
ganizavam uma manifes-
tação de ex-militares em 
Luanda nunca tenha me-
recido uma resposta plau-
sível. Até ao dia 8 do mês 
em curso! Estupefacção 
geral. Será que isso é pos-
sível? Será que quem age 
assim não é criminoso?
E logo esvoaçaram as fu-
nestas palavras a denegrir 
justamente esta selvática 

repressão, «Estão a dar 
continuidade à chacina do 
27 de Maio», e o que mais 
foi sublinhado é que o au-
tor não é a raia miúda mas 
sim os grandes dirigentes 
de quem emanam as or-
dens superiores
O MPLA pode realizar 
manifestações para tudo, 
mas  a oposição não pode; 
os miúdos que não sejam 
da OPA, não podem ma-
nifestar; os jovens que não 
sejam da JMPLA e adeptos 
do Kuduro bajulador, não 
podem; as mulheres que 
não sejam da OMA, não 
podem; os militares que 
não idolatrem o coman-
dante em chefe não po-
dem; os polícias que não 
jurem matar e morrer pelo 
chefe não podem; os cida-
dãos que queiram mani-
festar-se contra o elevado 
custo de vida não podem. 
Ninguém dos outros pode, 
mas eles podem tudo.
As autoridades angolanas, 
ao invalidaram todos os 
documentos académicos 
que atestam a conclusão 
de formação graduada e 
pós-graduada na Ameri-
can World University, de-
terminando também que 
são considerados nulos e 
de nenhum efeito os dois 
Instrumentos Jurídicos de 
Cooperação assinados en-
tre a Universidade Agos-
tinho Neto e a American 
World University, em 
2008, realizou mais uma 
brilhante demonstração 
da sua mentecapta ma-
neira de pensar política. 
Nesta passada discrimina-
tória, a incoerência desta 
quadrilha de teólogos po-
líticos que desgovernam 
Angola e a cometer mais 
uma patacoada, pois o re-
sultado da sua estupidez 
redundou na apresentação 
formal de uma prova lím-
pida e indesmentível de 
que a anulação compulsi-
va da validade do diploma 
de Mestrado de William 
Tonet, isso mesmo, o 
nosso director, sentença 
lavrada pelo juiz da causa 
no decorrer do julgamen-
to do “Caso Quim Ribei-
ro”, de quem ele era ad-
vogado, não era anulação 
nenhuma, e que, portanto, 
a sua expulsão como ad-
vogado da defesa era ile-
gal, pois não sendo possí-
vel anular o que foi antes 

anulado, o seu diploma era 
válido nessa altura!!!!
Silêncio…
O cortejo fúnebre para o 
último adeus ao jovem en-
genheiro “Ganga”, Manuel 
de Carvalho Hilbert Gan-
ga, assassinado no dia 23 
de Novembro pela guarda 
presidencial estava a de-
correr normalmente, no 
27 de Nvembro, quando 
uma aparatosa composi-
ção da polícia nacional do 
MPLA, bloqueou a estrada 
com meios bélicos desco-
munais, enquanto helicóp-
teros sobrevoavam a baixa 
altitude.
Sem que os acompanhan-
tes do funeral pudessem 
fazer fosse o que fosse, a 
verdade é que tinha come-
çado assim um Requiem 
pagão, belicista, sem mú-
sica nem coro, organiza-
do pelas forças policiais 
partidárias, a mando de 
JES, deixando ao sol por 
mais de duas horas, em 
clara contravenção a nos-
sa tradição e costume, o 
corpo de um herói invo-
luntário, o jovem enge-
nheiro de construção civil, 
Hilbert Ganga, dirigente 
da organização juvenil da 
CASA-CE, segundo maior 
partido da oposição, assas-
sinado pela Guarda Pre-
sidencial angolana. Ficou 
demonstrado em que pilar 
assenta a insensibilidade 
e a monstruosidade deste 
regime, que nem os mor-
tos respeita…

DEZEMBRO

Manuel Vicente tem obri-
gações, a tempo integral, 
de representar os interes-
ses do Estado, através da 
Sonangol. Por isso, não 
devia engajar-se em negó-
cios particulares de monta 
com um banco comercial 
próximo, para enrique-
cimento pessoal, porque 
este funciona, em parte, 
com capitais da Sonangol.
Isso, por o Hipermercado 
Kero, ter sido, segundo 
fontes dignas de crédito, 
pago com fundos do Esta-
do, o que não impediu, e 
diremos mesmo, até aju-
dou a que ele fosse rece-
bido para a instalação do 
supermercado de Manuel 
Vicente, o que, segundo 
a Lei da Probidade Públi-
ca configura um acto de 

açambarcamento de pa-
trimónio público em seu 
favor.
O blog “Maka Angola” 
apurou que o General Ko-
pelipa tem também alguns 
ovos a descascar com os 
órgãos de justiça sobre 
como o Kero adquiriu o 
espaço onde construiu o 
maior hipermercado de 
Angola. “Este espaço faz 
parte do terreno que es-
teve sob tutela da Casa 
Militar, para a construção 
inicial de um bairro des-
tinado a militares. O Ge-
neral também incorre no 
mesmo crime de integra-
ção ilícita de património 
público no rol dos seus 
negócios privados”.
O Caminho-de-ferro de 
Luanda fez falência e lá 
foram mais uns biliões de 
dólares parar nos bolsos 
de quem não se sabem 
quem. Morreu uma nacio-
nalista convicta do MPLA, 
Maria Mambo Café, dei-
xando o campo da justiça 
e coerência interna nesse 
partido mais pobre. Ca-
binda perdia uma grande 
filha. 
Os partidos da oposição, 
UNITA, CASA CE, FNLA, 
BD e PDP ANA, uniram-se 
para não só comemorar o 
dia Mundial dos Direitos 
Humanos, como condenar 
a constante violação dos 
mesmos em Angola. Com 
a decisão está lançado o 
ensaio de acções concer-
tadas entre os partidos da 
oposição. 
Numa só palavra este foi 
o ano em que o Executivo 
lançou mais cidadãos para 
o desemprego, com realce 
para o sector dos trans-
portes, onde milhares de 
famílias ficaram sem re-
ceitas, com o impedimen-
to dos pobres adquirirem, 
no exterior, viaturas e pe-
ças, com três anos de uso. 
Este será um dos motivos 
que vai levar à rua milha-
res de cidadãos no ano de 
2014, caso o titular do po-
der executivo, continue 
apenas a pensar nos ricos 
e no seu enriquecimento 
ilícito. Ainda assim, com 
tristeza, mas convicção 
que um dia Angola vai 
mudar para melhor, com 
novas políticas e dirigen-
tes mais justos, desejamos 
Boas Festas e feliz Ano 
Novo.
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governador 
da província 
do Bengo, 
João Ber-
nardo de 
M i r a n d a , 

considera que a educação 
é a chave para o desenvol-
vimento do país e um con-
tributo para a redução da 
fome e da pobreza. Tem 
toda a razão. Mas será 
que, embora o país esteja 
a crescer a um bom ritmo, 
reservar apenas 6% (os 
especialistas dizem que 
o dobro seria o mínimo 
aceitável) do Orçamen-
to Geral do Estado para a 
Educação é suficiente?
Será este o mesmo políti-
co que, em Junho de 2009, 
à revelia do que era e é 
prática no nosso país, e na 
sua qualidade de enviado 
especial da União Africa-
na para a Guiné-Bissau, 

dizia que “a estabilidade 
política e social passa, 
necessariamente, pela 
observância por todos os 
actores políticos e por to-
dos os cidadãos em geral, 
das leis pertinentes e dos 
princípios democráticos, 
nomeadamente a tolerân-
cia e o respeito pela dife-
rença”?
Não está mal falar de tole-
rância e respeito pela dife-
rença quando isso respeita 
aos outros, esquecendo 
contudo de aplicar as mes-
mas medidas, ou ideias, na 
nossa própria casa.
João Bernardo Miranda, 
que presidia à abertura 
do Fórum Provincial de 
Educação para Todos, no 
Caxito, enalteceu os es-
forços que o Governo tem 
envidado para acabar com 
o analfabetismo nas co-
munidades. Ao que parece 

cometeu o grave erro de 
em vez de falar do Presi-
dente Eduardo dos Santos, 
ter preferido (embora seja 
a mesma coisa) falar do 
Executivo.
João Miranda considerou 
este Fórum um espaço 
alargado de reflexão, aná-
lise e debate, congregando 
diversos actores públicos, 
associativos e privados, 
para uma abordagem so-
bre as estratégias e acções 
de implementação e ace-
leração dos objectivos da 
educação para todos.  
Disse também que a ini-
ciativa trará benefícios 
consubstanciados no au-
mento da auto-estima 
e nas possibilidades de 
desenvolver acções in-
dividuais e colectivas no 
asseguramento da conti-
nuidade dos estudos nos 
níveis subsequentes.

João Miranda sublinhou 
que constitui um dos 
objectivos do Governo 
oferecer educação bási-
ca de qualidade a todas 
as crianças e adultos da 
província do Bengo e do 
país, adiantando que a 
educação é preponderan-
te na melhoria da saúde 
pública, higiene pessoal, 
prevenção das doenças 
endémicas como o VIH/
Sida e a malária.
No que ao Bengo respei-
ta, afirmou que há dados 
animadores do índice do 
sucesso escolar e do cres-
cimento da capacidade e 
capacitação profissional 
dos docentes, assim como 
na construção da rede es-
colar em todas as localida-
des da província.
João Miranda sabe que a 
fome, pobreza, exclusão 
social, desemprego, más 

condições sanitárias e de 
habitabilidade e falta de 
assistência médica são 
factores determinantes 
para a desestruturação e 
degradação das famílias e 
da sociedade, pelo que é 
preciso alterar as políticas 
e os seus fazedores, regra 
geral muito distanciados 
da realidade.
A nível do ensino primá-
rio, o Governo promete 
que em 2025 o número de 
alunos se aproximará dos 

O
CRIANçAS FAMINTAS 
NãO SE EDUCAM
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4,3 milhões. A comprova-
ção de mais este falhan-
ço só será possível daqui 
a uns anos, embora pelo 
andar da carruagem já se 
vislumbre o desastre, mais 
um.
Certo é que no nosso país 
60% dos seus cidadãos são 
crianças, sendo que quase 
metade não frequenta a 
escola. Mas há mais. 30% 
das crianças com menos 
de 5 anos não estão regis-
tadas e, por isso, não exis-
tem oficialmente. 25% da 
população com mais de 15 
anos é analfabeta e perto 
de 40% das crianças que 
frequentam a escola, dei-
xam de estudar antes de 
concluírem os estudos.
Se a este cenário se juntar 
a falta de escolas, escolas 
muito distantes das resi-
dências dos alunos, esco-
las sem água, luz, carteiras, 
bibliotecas, computado-
res, falta de manuais e de 
instrumentos de avaliação, 
ausência de professores 
nas zonas rurais, falta de 
transportes etc. fica-se 
com a ideia clara de que 
existem dois países dentro 

de Angola.
Muitas crianças que vi-
vem nos meios rurais tra-
balham quando deveriam 
estar na escola porque, 
por questões de subsis-
tência, têm de fazer longas 
distâncias para ir buscar 
água e lenha e catar algu-
mas coisa que ajude a apa-
ziguar os demónios que 
proliferam nas barrigas 
vazias.
O atendimento às crianças 
em idade de frequentar 
centros infantis está muito 
aquém das reais necessi-
dades, admitindo-se que o 
país necessita de mais de 
53 mil destas instituições. 

Angola, é um dos países 
que poderia gastar muito 
mais em Educação devido 
ao seu excelente cresci-
mento económico. O or-
çamento para Educação 
nunca deveria ser inferior 
a 10 a 12% do Produto In-
terno Bruto e não, como 
acontece com o OGE 
para 2014, ficar-se pelos 
6% que, complementado 
pelos 5% para a Saúde, dá 
uma ideia de como vão as 
coisas.
Registe-se, complemen-
tarmente, que o mais re-
cente relatório da UNI-
CEF revela que Angola 
ocupa a segunda posição 

mundial na tabela da taxa 
de mortalidade de meno-
res de cinco anos, com 
164 mortes em cada mil 
crianças nascidas vivas.
Estima-se que em 2002, 
no final da guerra civil,  
100 mil crianças tinham 
sido separadas das suas 
famílias, calculando-se 
que cerca de  750 mil ti-
nham perdido pelo me-
nos um dos pais.
O trabalho infantil conti-
nua a ser e a estar omni-
presente em todo o lado, 
revelando pelo menos o 
insucesso das medidas 
oficiais para combater 
essa chaga. Embora An-
gola seja um país rico, a 
penetração da pobreza, 
a falta de instalações es-
colares e a ausência de 
apoios sociais tornaram 
o nosso país num imenso 
alfobre de trabalho infan-
til.
Se bem que seja inexe-
quível quantificar o tra-
balho infantil, o mesmo 
não se passa com as suas 
causas. Estudos interna-
cionais, credenciados por 
organizações não gover-
namentais de renome, 
indicam que, em 2000, o 
número de crianças sem 
abrigo, que sobreviviam 
nas ruas de Angola era de 
24 mil. Faltam estatísticas 
recentes, mas a percepção 
quotidiana é de que esse 
número aumentou, saben-
do-se que a maioria tenta 
contornar a barriga vazia 
com recurso a todo o tipo 
de trabalhos, muitos deles 
altamente perigosos.
Embora o Governo esteja, 
pelo menos aparentemen-
te, descansado, é certo que 
os rapazes correm o sério 
risco de serem vendidos 
para escravidão, através 
de redes que se estendem 
para os países vizinhos e 
que constituem matéria 
de denúncia internacio-
nal.
A prática de os pais envia-
rem os seus rapazes para 
escolas corânicas noutros 
países da África Ociden-
tal, onde pedirão inicial-
mente esmola sob a tu-
tela de líderes religiosos 
acabam por enveredar 
por outros caminhos, vio-
lando desde logo a Carta 
Africana dos Direitos e do 
Bem-Estar da Criança.

No âmbito da prostituição 
infantil, esta virada sobre-
tudo para as raparigas, não 
existem elementos esta-
tístico em Angola, mas são 
do conhecimento geral de 
todos, desde logo das pró-
prias autoridades.
Em matéria de tráfico de 
drogas, são sobretudo as 
crianças de rua que estão 
envolvidas, sob controlo 
de redes mais ou menos 
organizadas, nesta activi-
dade. 
O trabalho doméstico é na 
sua esmagadora maioria 
desenvolvido por rapari-
gas, sendo empregadas so-
bretudo por familiares ou 
a pedido destes. Trata-se 
de uma exploração infantil 
que, contudo, é bem aceite 
na nossa cultura.
Do ponto de vista legal, 
mesmo que não seja para 
cumprir, o  Governo rati-
ficou todos os instrumen-
tos de defesa das crianças 
e da luta contra o traba-
lho infantil, incluindo os  
protocolos facultativos 
à Convenção sobre os 
Direitos da Criança. Em 
conjugação com os seus 
vizinhos, Angola celebrou 
um Acordo de Coopera-
ção Multilateral de Luta 
contra o Tráfico de Pes-
soas, e começou – embo-
ra timidamente - a tomar 
medidas para interditar 
canais através dos quais as 
crianças são transportadas 
para fora do país e levadas 
para realizarem trabalho 
escravo.
O próprio INAC (Institu-
to Nacional da Criança) 
trabalhou com a UNICEF 
para criar Redes de Pro-
tecção à Criança por todo 
o país, as quais coorde-
nam esforços públicos e 
privados para combater o 
tráfico e formas associa-
das de trabalho infantil. 
E se, como perspectiva o 
Governo, Angola quer ser 
uma referência em África, 
este é um barómetro pou-
co abonatório.
Embora seja um crime 
contra o Estado citar Nel-
son Mandela, assumimos 
o ónus de recordar que 
Madiba dizia que “ainda há 
gente que não sabe, quan-
do se levanta, de onde virá 
a próxima refeição e há 
crianças com fome que 
choram.”
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n g o l a 
apresenta 
um po-
t e n c i a l 
“elevado” 
de cres-
c i m e n t o 

económico, mesmo numa 
fase de menor peso da pro-
dução petrolífera, além de 
capacidade para se impor 
como “potência regional 
em África”, afirma o Banco 
Português de Investimen-
to (BPI), entidade presidi-
da por Fernando Ulrich, 

um banqueiro que sempre 
esteve ao lado regime, che-
gando mesmo a dizer que 
não existe corrupção no 
nosso país.
E como coerência é coisa 
que não falta a Fernando 
Ulrich, estamos conver-
sados. Ou será que falta? 
Recorde-se que em 29 de 
Outubro de 2010 afirmou, 
por exemplo, que a “en-
trada do FMI em Portugal 
representa perda de cre-
dibilidade”, tendo a 26 de 
Janeiro de 2011 garantido 

AUTO-ESTRADAS 
PARA ALGUNS 
E PICADAS 
PARA qUASE 
TODOS

que “Portugal não precisa 
do FMI” para, em 31 Mar-
ço, perguntar: “Por que é 
que Portugal não recorreu 
há mais tempo ao FMI?”
Para o BPI, principal ac-
cionista do Banco de Fo-
mento Angola, depois 
de um período de rápida 
expansão com o fim da 
guerra civil em 2002, o 
principal parceiro comer-
cial chinês em África vai 
“provavelmente enfrentar 
um período de crescimen-
to mais moderado” nos 

próximos anos. A ser 
assim, são más notícias 
para os angolanos. Se 
com o país a crescer 
fortemente existem 
mais de 60% de pobres, 
imagine-se que será 
com um crescimento 
moderado que, como 
é natural, vai primor-
dialmente beneficiar os 
mesmos de sempre e 
do costume.
Os sectores produti-
vos com potencial de 
desenvolvimento são 
muitos, dir-se-ia quase 
todos, razão pela qual 
o BPI diz que, com ex-
cepção familiar para o 
petróleo e os diaman-
tes, “deverão continuar 
a atrair investimento 
e poderão assumir-se 
como os próximos di-
namizadores do país”.
Entre os sectores com 
perspectivas de desen-
volvimento positivas 
estão também o co-
mércio “em virtude da 
evolução demográfica 
e sectores expostos ao 
investimento em infra-
-estruturas, como a 
construção e energia 
eléctrica.”

A
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“A posição geográfica do 
país, o ritmo de crescimen-
to demográfico, a aposta no 
ensino universal e o esforço 
institucional para desenvol-
ver a economia local são 
alguns dos factores na base 
deste cenário optimista”, 
pode ler-se no documento.
Quase parecendo que re-
tirou partes deste relatório 
das teses do MPLA, o BPI 
garante que os indicadores 
económicos e sociais têm 
estado a registar “progres-
sos significativos”, incluin-
do o “desenvolvimento 
substancial do nível de 
rendimento médio da po-
pulação, bem como dos 
indicadores de pobreza 
extrema.”
Progressos significativos? 
Sim, com certeza. Os dados 
devem ter sido fornecidos 
pelo Governo que, nesta 
como em todas as maté-
rias, é a única entidade cre-
dível e devem reportar-se 
apenas ao que se passa nos 
areópagos divinos do po-
der. O país real não é esse, 
mas isso pouco interessa. 
Mas, é verdade, se Eduar-

do dos Santos comer uma 
lagosta e a Maria zungueira 
estiver todo o dia de barri-
ga vazia, a média estatística 
diz-nos que cada um deles 
comeu meia lagosta.
O BPI prevê um cresci-
mento económico para 
2013 é de 5,6%, devendo 
acelerar para 6,3 % em 
2014. É a mais conservado-
ra das estimativas de cres-
cimento actuais para este 
ano, que atingem 5,6% no 
caso do FMI, 6,8% para a 

Economist Intelligence 
Unit, todas aquém do ins-
crito pelo governo no Or-
çamento Geral do Estado, 
7,1%.
Diz o banco de Fernando 
Ulrich que o sector não-
-petrolífero tem vindo a 
crescer e vai continuar a 
fazê-lo a um ritmo mais 
forte do que o petrolífero 
– 7,3% em 2013 e 9,7% em 
2014, sendo que a produ-
ção de petróleo aumentou 
de 1,66 milhões de barris 

em 2011 para 1,86 milhões 
em 2013, prevendo-se 1,91 
milhões de barris em 2014.
No relatório, o BPI desta-
ca, enaltece, elogia e louva 
ainda os “esforços signifi-
cativos” do Governo para 
melhorar a transparência 
da gestão das contas públi-
cas, o que tem contribuí-
do, como certamente não 
se cansará de dizer (basta 
pôr-lhe um microfone à 
frente) Fernando Ulrich, 
“para elevar a credibilida-

de do país no panorama 
internacional, favorecen-
do a captação de investi-
mento estrangeiro.”
“A estabilidade macroe-
conómica estará directa-
mente relacionada com 
esta capacidade demons-
trada em garantir maior 
transparência, constituin-
do um pilar determinante 
no modelo de crescimen-
to económico de Angola”, 
adianta reverencialmente 
o BPI.
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titular do 
poder execu-
tivo e a sua 
comandita, 
onde prolife-
ram sipaios e 

um ou outro chefe de posto, 
continua a sua, bem suce-
dida e internacionalmente 
elogiada, luta para colocar 
Angola como o país que tem 
mais milionários do mesmo 
clã por metro quadrado.
Embora o regime continue 
todos os dias a pôr os an-
golanos  mais pobres, mais 
famintos, mais esqueléti-
cos, mais perto da morte, o 
“grande chefe” continua a 
dormir bem, a comer bem 
e a dar o que resta dos seus 
lautos repastos aos seus cães 
e não aos pobres. 
Em Angola, para além dos 
milhões que legitimamente 
só se preocupam em encon-
trar alguma coisa para ma-
tar… a fome, nem que seja 
nos restos deixados pelos 
cães do palácio presidencial, 
uma minoria privilegiada 
de familiares e acólitos das 
altas esferas do regime só 
se preocupa em ter – com a 
preciosa ajuda da acocorada 
comunidade internacional - 
mais e mais, custe o que cus-
tar. Mais e mais, sobretudo 
fora do país, não vá um dia 
destes uma qualquer Prima-
vera rumar a Luanda.
Quando alguém diz ou es-
creve isto, e são cada vez 
menos a dizê-lo mas cada 
vez mais a pensá-lo, corre o 
sério risco de que os donos 

do poder o mandem calar, 
se possível definitivamente. 
Não nos esquecemos, ape-
sar de teimarmos em dar 
voz a quem a não tem (a es-
magadora maioria do Povo), 
que um dia destes um jacaré 
pode saltar da uma viatu-
ra da Guarda Presidencial 
e fazer de nós um soberbo 
manjar. 
Mas, como dizia a outro pro-
pósito mas com uma actua-
lidade divina Frei João Do-
mingos, “não nos podemos 
calar mesmo que nos custe 
a vida”. Que estamos quase 
a saber viver sem comer, 
isso é uma verdade que só 
deve regozijar o Presidente 
da República. Como dizia 
Zeca Afonso a propósito do 
regime de Salazar (em tan-
tas coisas tão parecido com 
o nosso), eles comem tudo 
e não deixam nada. E nada 
deixando, importa explicá-lo 
ao Presidente da República, 
nem os jacarés vão gostar 
de se alimentar de corpos 
esqueléticos.
Também por cá (é que esta 
gangrena tende a espalhar-
-se) o Povo pergunta (baixi-
nho ou em silêncio) como é 
possível acreditar num regi-
me cujo objectivo único é fa-
zer com que os poucos que 
têm milhões tenham mais 
milhões, roubando e escra-
vizando os milhões que têm 
pouco ou nada.
Citando de novo, e tantas 
vezes quantas forem preci-
so, Frei João Domingos, em 
Angola “muitos governan-

O

UM DIA 
A ESTáTUA
PARTIDáRIA 
vEM AbAIXO

nA UCRánIA CHEgOU A VEZ DE LEnInE  



FOLHA8  21 DEDEZEMBRO DE2013 DESTAQUE \\ 17

tes, gestores, administrado-
res e similares têm grandes 
carros, numerosas amantes, 
muita riqueza roubada ao 
povo, são aparentemente 
reluzentes mas estão podres 
por dentro”. 
É caso para perguntar: os ja-
carés não gostarão mais de 
carne reluzente mas putre-
facta?
Na verdade, apesar de po-
dres de ricos por dentro e 
por fora, continuam a viver 
à grande e à MPLA/JES, en-
quanto o Povo se prepara 
para morrer de fome, por 
falta de assistência médica 
ou por se transformar em 
bom alvo para os algozes 
exercitarem as suas metra-
lhadoras. 
O tempo em que o mais 
importante era resolver os 
problemas do povo,  já lá vai, 
se é que alguma vez existiu. 
Com rara mestria, reconhe-
ça-se, a liderança do regime 
prepara-se para dar o golpe 
de misericórdia nos seus ad-
versários.
Na história da humanidade 
não lhe faltam exemplos si-
milares e inspiradores. No 
entanto, tal como Saddam 
Hussein ou Muammar Ka-
dafi, também agora o mundo 
viu ser derrubada, em Kiev 
(capital da Ucrânia), a está-
tua do líder soviético Lenine, 
um dos mais influentes cé-
rebros da ideologia que está 
nos genes do MPLA.
Tal como muitos dos or-
todoxos do MPLA, que 
gravitam na bajulação ao 

“querido líder”, o camarada 
continua a pensar que Ango-
la só pode ser o MPLA e que 
o MPLA é Angola. E como 
pensa assim, o que sobra 
dos abundantes regabofes 
do seu séquito não vai para 
os escravos, mas sim para 
os rafeiros que gravitam 
sempre junto à manjedoura 
do poder mas que, quando 
tal acontecer, estarão na 
primeira linha dos que vão 
derrubar a estátua…
É claro que o que sobra não 
vai para os pobres porque, 
apesar de eles estarem ao 
dobrar de todas as esquinas, 
oficialmente não há pobres 
em Angola. Aliás, como é 
que poderia haver fome se 
(ainda) existe fartura de fa-
relo? Parafraseando o mag-
nânimo Kundi Paihama, se 
os porcos comem farelo e 
não morrem, também o nos-
so Povo pode comer.
Embora seja um exercício 
suicida, dos tais que alimen-
tam os jacarés, importa aos 
vivos não se calarem, conti-
nuando a denunciar as injus-
tiças, para que Angola possa 
novamente abolir o escla-
vagismo e, dessa forma, ser 
um dia um país diferente, 
eventualmente uma nação 
e quiçá até uma pátria de 
liberdade, equidade e pro-
gresso social.
O Povo sofre e passa fome. 
Os países valem, deveriam 
valer,  pelas pessoas e não 
pelos mercados, pelas fi-
nanças, pela corrupção, pelo 
compadrio, pelas negocia-

tas. É por tudo isto que a 
luta continua. Tem de conti-
nuar. Até porque, mais cedo 
ou mais tarde, a Primavera 
também vai iluminar as ruas 
de Luanda e chegar ao resto 
do país.
Enquanto os escravos não 
se revoltarem, os donos do 
país continuar a vestir Hugo 
Boss ou Ermenegildo Zegna 
e comprar relógios de ouro 
Patek Phillipe e Rolex. E eles 
vão subsistir com peixe po-
dre, fuba podre, panos ruins 
e porrada se refilarem.
Enquanto os escravos já 
nem sabem se têm barriga, 
o clã presidencial e restante 
corja vão continuar a ter à 
mesa trufas pretas, caran-
guejos gigantes, cordeiro 
assado com cogumelos, 
bolbos de lírio de Inverno, 
supremos de galinha com 
espuma de raiz de beterraba 
e queijos acompanhados de 
mel e amêndoas carameli-
zadas, e várias garrafas de 
Château-Grillet 2005.
O “grande chefe” talvez 
acredite que, como dizia 
Guerra Junqueiro em rela-
ção os portugueses, somos 
“um povo imbecilizado e re-
signado, humilde e macam-
búzio, fatalista e sonâmbulo, 
burro de carga, besta de 
nora, aguentando pauladas, 
sacos de vergonhas, feixes 
de misérias, sem uma rebe-
lião, um mostrar de dentes, 
a energia dum coice, pois 
que nem já com as orelhas é 
capaz de sacudir as moscas”. 
Mas não somos.

Talvez acredite que somos 
“um povo em catalepsia am-
bulante, não se lembrando 
nem donde vem, nem onde 
está, nem para onde vai; um 
povo, enfim, que eu ado-
ro, porque sofre e é bom, e 
guarda ainda na noite da sua 
inconsciência como que um 
lampejo misterioso da alma 
nacional, reflexo de astro 
em silêncio escuro de lagoa 
morta”. Mas não somos.
Talvez acredite, e se calhar 
com razão, que em Ango-
la “uma burguesia, cívica e 
politicamente corrupta até à 
medula, não discriminando 
já o bem do mal, sem pa-
lavras, sem vergonha, sem 
carácter, havendo homens 
que, honrados na vida ín-
tima, descambam na vida 
pública em pantomineiros e 
sevandijas, capazes de toda 
a veniaga e toda a infâmia, 
da mentira à falsificação, da 
violência ao roubo, donde 
provém que na política su-
cedam, entre a indiferença 
geral, escândalos monstruo-
sos”.

Talvez acredita, e com ra-
zão, que em Angola existe 
“um poder legislativo, esfre-
gão de cozinha do executi-
vo; este criado de quarto do 
Presidente e este, finalmen-
te, tornado absoluto pela 
abdicação unânime do País”.
Entretanto, alguns ango-
lanos (ainda não tantos 
quanto o necessário) sabem 
que – adaptando a tese de 
Guerra Junqueiro – Angola 
tem “um MPLA sem ideias, 
sem planos, sem convic-
ções, incapaz, vivendo do 
mesmo utilitarismo céptico 
e pervertido, análogo nas 
palavras, idêntico nos actos, 
igual ao outro do tempo de 
partido único como duas 
metades do mesmo zero”.
E é por tudo isto que são 
cada vez mais os cidadãos 
que não conseguem, ou não 
querem, comer gato por 
lebre e dizem que neste re-
gime há cada vez mais cri-
minosos a viver à custa dos 
imbecis dos angolanos.
No entanto, mesmo esque-
léticos, famintos e doentes 
sempre podem ter força 
para fazer o que é necessá-
rio, nem que seja a última 
coisa feita em vida.`Angola existe “um 

poder legislativo, 
esfregão de cozinha 
do executivo; este 
criado de quarto do 
Presidente e este, 
finalmente, tornado 
absoluto pela abdi-
cação unânime do 
País

`
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ecentemen-
te ouvimos 
dizer de que 
a CASA-CE 
sugeriu, pelo 
respeito dos 
valores de 

dignidade e da democra-
cia, a despartidarização 
dos órgãos do Estado. Fi-
camos na dúvida acerca 
da palavra utilizada para 
exprimir a sugestão do 
terceiro partido mais vo-
tado nas eleições,  em que 
o Estado Cabritista decide 
os resultados, à priori, para 
facilitar as maiorias abso-
lutas, subservientes, muito 
expressivas.
São estas maiorias, para-
Lamentares, absolutas, 
atípicas, que aprovam 
constituições atípicas, nas 
democracias atípicas, para 
serem amenzadas pelos 
Tribunais Constricionais, 
atípicos, de alguns Reigi-
mes Geriátricos africanos, 

atípicos. Estes Reigimes 
possuem instituições do 
Estado altamente parasita-
das, por acções de despo-
tismo, nepotismo e camba-
lacho.
Assim, achamos que a 
CASA-CE está a ser dema-
siado ingénua, pouco in-
cisiva, muito conformista.  
A campanha que o Povo 
angolano merece não é 
esta, depois de o MPLA ter 
abandonado o slogan do 
“Poder Popular”  para im-
por o novo ideal do “Poder 
Prapular”.
A campanha que deve 
ser desenvolvida não é a 
da despartidarização das 
instituições do Estado, 
mas sim a de desparasi-
tação. Nunca um grupo 
de diGestores, sinistros, 
generais sarjeteiros e seus 
herdeiros enricaram tanto 
num tão pequeno inter-
valo de tempo, graças às 
ocupações de cargos em 

empresas púbicas, em po-
leiros misteriais ou através 
das vitórias nas famosas 
batalhas do Coitos-Carna-
vais.
Os patrulheiros não estão 
interessados num proces-
so eleitoral com o voto no-
minal, em que em vez de 
votar-se no partido vota-se 
em pessoas e até é possível 
candidatos do mesmo par-
tido serem adversários.
(A palavra adversários 
não faz parte do léxico dos 
vintessetedemaioístas, em 
substituição, utilizam, pa-
ranoicamente, a palavra 
inimigos.)
Os cabritistas não estão 
interessados na eleição 
directa de governadores 
provinciais, porque isso 
poderia prejudicar a clo-
nagem hierárquica na sub-
serviência ao poder abso-
luto do Soba Maximus, o 
Querido Líder.
Os jacarés não estão inte-

ressados na implantação 
de um poder autárquico 
moderno, inteligente e 
forte,  porque isso preju-
dicaria a implementação 
do plágio que efectuaram 
do Reigime da Coreia do 
Norte, com muitas nuan-
ces das demo-demagogias 
de Pequim e do Putin.
Os afro-demo-demagogos 
não prescindem da exis-
tência do Ministério do 
Interror porque isso pode-
ria limitar o perímetro de 
segurança do Palácio Pre-
sidencial, de Luanda até 
Cabinda e de Cabinda até 
ao Kunene.
Os afro-neocrzaristas não 
podem permitir que as 
instituições de segurança 
e as judiciais sejam inde-
pendentes, imparciais e 
honestas porque, se assim 
fosse,  poderiam mandar 
prender e enjaular a maio-
ria dos animais selvagens, 
viajeiros para Lisboa, Bra-

sília, Paris, Moscovo, Ma-
drid, Barcelona... para irem 
ao destista tratar da prós-
tata.
E o barco não vai ao fun-
do, nesta viagem em que 
transporta vários ratos de 
portes bancários hipera-
nafados, enquanto navegar 
sobre petróleo e diaman-
tes.
A desratização aparenta 
ser uma empreitada árdua 
porque os parasitas têm 
conseguido manipular e 
oprimir a dignidade, a ra-
zão, as mentalidades e as 
vontades com dádivas de 
“muita fuba podre, muito 
peixe podre, demasiada 
roupa usada e exércitos de 
milícias, se refilares”. As-
sim mantêm e protegem 
o perímetro de segurança 
do palácio monárquico-
-presidencial, de Luanda a 
Cabinda e de Cabinda até 
ao Kunene.

R

O PODER PRAPULAR
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MãOS LIvRES APONTA CORRUPçãO NOS PAGAMENTOS 
DA DívIDA à RÚSSIA ESqUECEREM

organização 
cívica Mãos 
Livres di-
vulgou no 
dia 19.12, em 
Luanda um 
relatório so-

bre corrupção em Angola, 
onde aponta o alegado des-
vio de quase 400 milhões 
de dólares em benefício de 
angolanos, no pagamento 
da dívida angolana à Rússia.
O documento intitulado 
“Fraude em Altas Posições:             
O contrato corrupto da dí-
vida de Angola à Rússia”, 
retrata o acordo entre An-
gola e a Rússia, em 1996, 
para o pagamento de 1,39 
mil milhões de dólares que 
Angola devia à Rússia pela 
compra de armas.
O relatório detalha que no 
comércio de armas esti-
veram envolvidos Arcadi 
Gaydamak e Pierre Fal-

cone, além de “poderosas 
figuras angolanas e russas, 
incluindo o Presidente an-
golano José Eduardo dos 
Santos, e Vitaly Malkin, o 
mais rico e antigo membro 
da Duma ates da sua de-
missão em 2013”.
O presidente da organiza-
ção, Salvador Freires dos 
Santos, na apresentação do 
documento, referiu que o 
objectivo da associação é 
contribuir para o combate 
da corrupção em Angola, 
considerando o seu índice 
“pior que a SIDA”. Temos 
consciência que os seus 
tentáculos afectam o teci-
do social angolano em to-
dos os domínios, em todos 
os sectores e a organização 
Mãos Livres ao ter essa 
iniciativa de apresentação 
desse relatório está a con-
tribuir para que se chame 
a atenção das autoridades 

angolanas e de todos nós 
para cerramos combate à 
corrupção”, disse Salvador 
Freires dos Santos.
No documento, com mais 
de 100 páginas, a organi-
zação autora do relatório, 
faz várias recomendações 
aos Governos de Angola, 
Rússia e Suíça, o último 
interveniente no processo 
por via do Swiss Bank Cor-
poration.

Ao Procurador-Geral da 
República (PGR) de An-
gola, a associação Mãos 
Livres recomenda o início 
de investigações criminais 
contra os funcionários pú-
blicos angolanos identifi-
cados no relatório e quais-
quer outros que possam 
ter beneficiado “de modo 
ilegal” de pagamentos re-
sultantes do acordo.
Salvador Freires dos San-

tos disse que o relatório 
foi submetido ao PGR, ao 
Ministério do Interior, a 
Tribunais e a órgãos da 
Presidência da República, 
tendo essas instituições 
encorajado a organização a 
prosseguir no seu trabalho.
“Muitas pessoas visadas 
nesse relatório não apre-
sentaram nenhum tipo de 
reclamação, nem quiseram 
contestar aquilo que vem 
contido no próprio. Até 
hoje e há mais de um ano, 
depois de ter sido apresen-
tado às autoridades há um 
silêncio total”, realçou o 
activista cívico, acrescen-
tando ser este o primeiro 
de um leque de quatro rela-
tórios sobre corrupção que 
a organização pretende 
trazer a público, ao longo 
do próximo ano, desta vez 
sobre casos mais actuais, 
que não identificou.

TRáFICO DE ARmAS 

A

RAINHA ANGOLANA qUE LUTOU CONTRA A OCUPAçãO 
PORTUGUESA CELEbRADA NA UNESCO

delegação 
permanente 
de Angola 
na Unesco 
celebrou no 
dia 17.12.13 

em Paris os 350 anos da 
morte da rainha Ginga 
Mbandi Ngola (1581-1663), 
que lutou contra a ocupa-
ção dos portugueses do 
território africano confina-
do pelo seu reino.
A rainha representa a re-
sistência à ocupação do 
território pelos portugue-
ses, sendo considerada a 
primeira diplomata angola-
na. Aprendeu a falar portu-
guês, negociou um tratado 
com a corte portuguesa e 
converteu-se ao cristianis-
mo para fortalecer o tra-
tado, adoptando o nome 
português de Dona Ana de 
Sousa.
“Já naquele tempo ela teve 

essa capacidade, a inteli-
gência de poder, no mo-
mento próprio, flexibilizar, 
porque era guerreira, mas 
também flexibilizou muito 
para poder obter o resulta-
do que era manter a inte-
gridade territorial dos ter-
ritórios governados e fazer 
valer a dignidade do povo 
da região”, explicou à Lusa 
o embaixador da delega-
ção permanente de Angola 
junto da Unesco, Diekum-
puna Sita N’Sadisi José.
O secretário de Estado da 
Cultura angolano, Cornélio 
Caley, considera a rainha a 
figura de uma “resistência 
de 40 anos” à ocupação 
portuguesa.
“Aquela que formou o 
seu exército a partir dos 
desfavorecidos, criou um 
lendário na memória dos 
descendentes e dos es-
cravos do outro lado do 

Atlântico [Brasil] tornou-
-se numa figura de índole 
universal, tornou-se numa 
figura que se projetou para 
lá do seu tempo. E é por 
isso que a evocamos como 
a precursora da fraternida-
de, da solidariedade e do 
humanismo”, acrescentou 
o secretário de Estado an-
golano.
O embaixador angolano 
disse que “o trabalho na 
Unesco de pesquisa histó-
rica já alcançou cerca de 20 
figuras africanas, que estão 
a ser objeto de tratamento 
e a seu tempo esse traba-
lho vai alargar e o essencial 
é que possamos alcançar 
informações sobre o que 
essas figuras deram como 
contribuição à história da 
África, à história da Huma-
nidade”.
N’Sadisi José referiu que o 
estudo da rainha angolana 

foi facilitado pelo facto de 
esta ter deixado documen-
tos escritos que ajudaram a 
comprovar as fontes ouvi-
das na região.
“Estamos a falar do século 
XVII. Felizmente ela escre-
veu, era culta e nós pode-
mos ainda encontrar ves-
tígios, relíquias e símbolos 
que ela deixou. Em África, 
geralmente, o que domina 
é a oralidade, de modo que 
é um trabalho não muito 
fácil para recolher os fac-
tos que ocorreram naquela 
altura. São testemunhos de 
gerações”.
“Muitas universidades pelo 
mundo estudam a figura 
da Rainha Ginga e natural-
mente esse trabalho não é 
o fim”, concluiu.
Cornélio Caley sublinhou 
que a rainha Ginga Mbandi 
Ngola é a base da “angolani-
dade”, da “identidade nacio-

nal” angolana e da “entrada 
de Angola, dos africanos, na 
universalidade”.
Durante a cerimónia foi 
lançada uma plataforma 
pedagógica na internet so-
bre a rainha angolana. A 
ferramenta eletrónica sobre 
Ginga e outras personagens 
africanas que contribuí-
ram para a História servirá 
como material didático a 
ser utilizado por todos.
A plataforma da Unesco 
“Mulheres na História Afri-
cana” tem como objetivo 
destacar o legado de mu-
lheres africanas na história 
do continente.
Além da rainha Ginga, a 
plataforma destaca, entre 
outras mulheres, Luiza Ma-
hin, nascida no início do 
século XIX, lutadora pela 
liberdade afro-brasileira, 
e a cantora cabo-verdiana 
Cesária Évora (1941-2011).

A



FOLHA8  21 DE DEZEMBRO DE201320 // nACIOnAL

s dúvidas estão 
dissipadas, o 
Programa Pro-
vincial de Ha-
bitação Social 
(PPHS) é mes-

mo um antro de compadrio, 
negociatas e negócios obscu-
ros por parte dos dirigentes 
máximos do respectivo pro-
jecto, encarregado pelo res-
ponsável realojamento dos 
citadinos luandenses saídos 
das chamadas zonas de risco.
Os factos provam as “malaba-
rices” de alguns responsáveis 
máximos do departamento 
do Governo Provincial de 
Luanda com a responsabili-
dade de distribuir, residên-
cias e terrenos aos “sinistra-
dos”. Tal processo tornou-se 
num negócio rentável para os 
chefes que na acção açambar-
cadora do bem Público usam 
todos os meios a fim de favo-
recer parentes, namoradas, 
amantes, sobrinhos, netos e 
amigos. É uma verdadeira 
“sarrabulhada”.
Quem sai a perder é o luan-
dense sem padrinho na co-
zinha, como se diz na gíria. 
Aquele que depois de deixar a resi-
dência precária, onde residia com 
a família, chega ao Zango fica sem 
residência porque os “comparsas” 
de Luís Anastácio, director-geral 
do Programa Provincial de Habi-
tação Social (PPHS) terão, supos-
tamente, extraviado a esperada 
casa. Traremos na próxima edição 
o autóctone que perdeu o imóvel 
nestas “trafulhas”.
Ilustrando as “trafulhices” de Luís 
Anastácio publicaremos um co-
municado exarado pelo mesmo, a 
anunciar a suspensão de cedência 
de casas e parcelas de terrenos 
para construção dirigida, face ao 
número considerável de pedidos. 
Esperava-se por um cumprimento 
da directiva, dada a idoneidade do 
compatriota acima aludido.
Eis o teor do comunicado de Luís 
Anastácio, arquitecto de profissão, 
o que lhe torna às vezes arrogante, 
principalmente quando contac-
tado para falar sobre o Zango, ru-
bricado no dia 19 de Fevereiro de 
2013.
“Excelentíssimos senhores, o Pro-
grama Provincial de Habitação So-
cial, vem por este meio comunicar 
ao Público em geral, que por indis-

ponibilidade de parcelas de terre-
nos para a autoconstrução dirigida, 
e dado a número considerável de 
pedidos a este respeito, que tem 
suspensas por enquanto e até data 
a anunciar a recepção de novas so-
licitações”. A medida foi louvada 
porque foi mesmo tomada séria. 
Mentira da grossa.
Passados alguns meses, sem qual-
quer anúncio ou autorização legal, 
Luís Anastácio autoriza a empresa 
JC Empreendimentos Lda., a efec-
tuar obras no Zango IV, Quadra K, 
com uma área bruta de 3600 me-
tros quadrados. Foi licenciada a 
construção de um estabelecimen-
to comercial e tinha a seguinte ob-
servação: a presente licença tem a 
validade de seis meses. A emprei-
tada é pertença de um suposto pa-
rente do director do PPHS.
A acção de Anastácio viola clara-
mente o comunicado por si exara-
do, a 13 de Fevereiro de 2013, para 
facilitar um parente próximo. O 
que se pode esperar deste com-
patriota, mais preocupado com os 
negócios pessoais? Questionam os 
populares do Zango que aguardam 
pela pronta intervenção do Execu-
tivo Central.                   

A
AS MANObRAS DE ANASTáCIO NO ZANGO
TEXTO DE FERNANDO bAXI
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s herdei-
ros de Rui 
V i c t o r 
Machados 
C a r d o s o 
reclamam 
a posse le-

gítima do prédio rústico 
(terreno), localizado na 
rua direita do Patriota, 
bairro Benfica, província 
de Luanda, em litígio com 
Diakumpuna Sita José, ac-
tual embaixador angolano 
acreditado na UNESCO 
que antes foi ministro do 
Urbanismo e construção
A família Cardoso está em 
posse do terreno, também 
cobiçado pelo diplomata 
angolano, desde 1980, mas 
a legalização efectiva do 
mesmo ocorreu no ano 
2010, como reza a escritu-
ra de atribuição de direito 
de superfície, emitido a 
favor de Rui Victor Ma-
chado Cardoso, exarado 
por Augusto Domingos 
Inglês, director do Gabi-
nete Jurídico do Governo 
Provincial de Luanda, na 
altura sob gestão de Fran-
cisca do Espírito Santos.
Na escritura de atribuição 
de direito de superfície, 
Francisca de Fátima do 
Espírito Santos Carvalho, 
então governadora da pro-
víncia de Luanda, aparece 
como primeiro outorgante, 
enquanto Rui Victor Ma-
chado Cardoso segundo. 
Assim, a posse do prédio 
rústico, hoje pretendido 
por Diakumpuna Sita José, 
é de legítima propriedade 
da família Cardoso por he-
rança o que contraria o su-
posto desejo de usurpação 
do citado terreno.
Para testificar os argu-
mentos acima descritos, 
é exposto um dos trechos 
contidos na escritura pas-
sada pelo Gabinete Jurídi-
co, na pessoa de Augusto 
Domingos Inglês a fim de 
melhor esclarecer o “bicu-
do” processo. 
“Governo da Província de 
Luanda é dono e legítimo 

possuidor de um prédio 
rústico, descrito na Con-
servatória do Registo Pre-
dial da Comarca de Luan-
da, sob o nº4460 a fls.159 
do livro B-17, sito no bair-
ro Benfica, município da 
Samba, do qual desanexa 
uma parcela de terreno, 
com a área de trinta e qua-
tro mil e trezentos metros 
quadrados, atribuído a fa-
vor do segundo outorgan-
te e este aceita o direito de 
superfície”.
O prédio rústico foi ce-
dido com as seguintes 
limitações: Norte - com 
o terreno de Gomes & Ir-
mãos Limitada, partindo 
do ponto de coordenadas 
(8º 55’ 45,9”; e 13º10’03,2”), 
ao ponto de coordenadas 
(8º 55’ 46, 2” e 13º 10’ 09, 3”), 
na expansão de quarenta e 

um metros. Sul - com rua 
do Quenguela Norte, par-
tindo do ponto de coor-
denadas (8º 55’ 46, 2” e 13º 
10’ 05, 3”), na extensão de 
cento noventa metros.
Este - com rua projecta-
da, segundo uma linha 
quebrada por 2 segmen-
tos, partindo de ponto de 
coordenadas (8º 55’53.8” 
e 13º10’05.3”), ao ponto de 
coordenadas (8º 55’46, 2” 
e 13º 10’ 04.5”), na exten-
são de duzentos e oitenta 
e cinco metros. Oeste - 
com terreno de Gomes & 
Irmão Limitada, partindo 
de ponto de coordenadas 
(8º 55’53.8” 13º 10’03,2”), na 
extensão de duzentos e se-
tenta metros. “O diploma-
ta deve estar em sentido”. 
O respectivo prédio rús-
tico veio ao domínio do 

Estado por haver sido 
confiscado à firma Gomes 
& Irmão Limitada nos ter-
mos do Decreto nº95/77, 
publicado no DR nº308, I 
Série, de 31 de Dezembro e 
o Governo da Província de 
Luanda e concedido a Rui 
Victor Machado Cardoso 
que se submeteu às cláu-
sulas constantes no direito 
de superfície. Desta forma, 
o diplomata de Angola na 
UNESCO jamais conse-
guirá subtrair a terra.
Para garantir o direito de 
superfície, Rui Victor Ma-
chado Cardoso pagou 700 
e 36 Kwanzas (AKZ) por 
metro quadrado, totali-
zando 24 milhões 284 mil 
e 400 AKZ, calculados ao 
câmbio do dia no valor de 
92 AKZ na paridade com 
dólar. Os dados acima 

descritos são verídicos e 
podem ser documental-
mente provados, razão 
pela qual Diakumpuna Sita 
José foi sempre reprovado 
quando solicitou ao GPL a 
cedência do espaço.
O embaixador angolano 
na UNESCO, como disse 
um dos herdeiros de Rui 
Cardos, tentou apossar-
-se do terreno durante as 
governações de Francisca 
do Espírito Santos e José 
Maria, mas foi pronta-
mente “repudiado” por-
que, supostamente, esta-
va a subverter a verdade 
jurídico-administrativa. 
Passada a vigência dos 
dois governadores de 
Luanda, o diplomata au-
tóctone voltou à carga e 
ainda sonha com o prédio 
rústico.

O
TEXTO DE FONGANI bOLONGONGO

CIDADãO RECLAMA POSSE DE TERRENO
nA DISpUTA COm SITA JOSé
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c o m a n -
d a n t e -
-geral da 
P o l í c i a 
Nacional 
v o l t o u , 

como fez em inúmeras e 
ocasiões diferentes, ser 
um homem vertical, ape-
sar de algumas vezes ter 
de defender, politicamen-
te, posições contrárias. 
Desta feita, o assunto em 
causa é o “Caso Garina” 
ou “Bento Kangamba”, 
referente a acusação de 
promoção de prostitui-
ção que pesa sobre o em-
presário Bento Kangam-
ba. Alguns dias depois 
de o Procurador-Geral 
adjunto, Abreu Paxi dizer 
que as entidades brasi-
leiras ainda não solicita-
ram qualquer pedido de 
diligência em relação ao 
referido caso, Ambrósio 
de Lemos não censurou a 
verdade em conferência 
de impressa que serviu 
para balancear as activi-
dades policiais.
“Quando a Interpol inter-
nacional emite documen-
tos nós recebemos tam-
bém estas informações. 
Eu acho que os senhores 
tiveram acesso de que 
a Polícia tinha recebido 
esta informação. Natu-
ralmente vai tratar do 
assunto com base a lei do 
nosso País”, adiantou.
 “Em relação a Interpol, 
nós somos a Polícia Na-
cional, na sua área de 
investigação criminal, 
temos um departamento 
da Interpol, ligada natu-
ralmente a Interpol in-
ternacional da qual nós 
fizemos parte”, explicou, 
para adiantar considerar 
pouco dado a matéria de 
extradição.
“Para haver extradição 
tem de haver acordo de 
extradição ou bilateral 
entre os países. Isto ultra-
passa as minhas compe-
tências. Eu sou polícia e 
a minha  profissão é man-

ter a ordem e apanhar os 
bandidos”, argumentou 
na mesma semana que 
a impressa brasileira 
divulgou resultados de 
escutas telefónicas reali-
zadas pelas autoridades 
policiais brasileiras. 
Há registos atribuídos de 
conversas atribuídas à 
Kangamba e o Latino (mas 
não o famoso Latino), su-
posto recruta das pros-
titutas no Brasil ou seja 
o cafetão. Entre Latino e 
Fernando Republicano, 
bem como entre prostitu-
tas que, no caso deixam a 
entender o gosto feminino 
de Bento Kangamba.    
“Ele não gosta de baixa, 
nem de mulher super-

bolada. Gosta de mulher 
com carne. Se eu tivesse 
o corpo de antes, a bunda 
do tamanho do mundo, 
tenho certeza que ele ia 
pirar na minha”, disse 
uma das prostitutas que 
já tinha estado no País a 
uma outra que se infor-
mava sobre o negócio. 
Na conversa a conhece-
dora do negócio disse 
que o cliente “não transa 
com camisinha” por isso 
“ele dá cem, duzentos 
reais para as meninas” 
e que é um homem com 
“milhões de dólares”. “Ele 
abre uma gaveta cheia de 
dólares. Cheio. Milhões 
de dólares”, explicou. 
No entanto, em momen-

to algum, a jovem cita o 
nome de Bento Kangam-
ba.     
Em conversa atribuída 
a Bento Kangamba com 
Latino, o empresário 
pretendia saber “qual é 
o pessoal que vai ago-
ra?”, enquanto Latino, 
tratando Kangamba por 
tio, respondeu que es-
tava “com várias… um 
time bom, tudo monta-
do pra lá”. Na sequência 
Bento Kangamba terá 
marcado para uma quin-
ta-feira. Porém, Latino 
não teria conseguido a 
que o empresário pre-
tendia por ser “muito 
difícil, tio. Tentei mui-
to”, explicou o supos-
to cafeteiro que numa 
outra conversa, desta, 
com o Republicano diz 
que gastou cerca e 9 mil 
dólares com a passagem 
dasprostitutas.  
Portanto, perante tantos 
dados a pergunta que 
se impõe é: Kangamba 
conseguirá acompanhar 
a sua equipa nas com-
petições africanas? Uma 
pergunta que se impõe 
em virtude de ser dos 
poucos presidente/dono 
de club presente.  Outra 
questão. Quem são/eram 
os clientes de Kangamba 
visto que ele, segundo 
denúncias, apenas ficava 
com das muitas que vi-
nham? 

Traído pelo telemóvel 
pela 2ª vez
Enquanto as respostas 
das questões acima não 
chega, uma recordação. 
Não é a primeira vez que 
os telemóveis se mani-
festam ingratos ao a ben-
to Kangamba, visto que, 
há cerca de um ano, viu 
uma conversa que teve 
com potenciais  mani-
festantes tentando per-
suadi-los da intenção de 
manifestarem-se passar 
na rádio Despertar. 
Na altura, no entanto, 
rejeitou ser ele apesar 
da voz inconfundível, tal 
como a que ora é divul-
gada na conversa com 
Latino. Por sua vez, a pre-
sença de Republicano no 
caso, faz lembrar uma de-
núncia feita, há cerca de 
um ano também, dando 
conta da tentativa de cor-
rupção para fins sexuais 
a uma promisora cantora 
com ajuda do produtor  
promotor de espectácu-
lo: Repúblicano que terá 
proporcionado o encon-
tro depois de conseguir  
o número de telemóvel 
da jovem.      

POLíCIA INFORMADA 
SObRE CASO KANGAMbA

O

Repúblicano e brasileiras (simples adeptas?) em um dos jogos da equipa de bK.     
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s doentes 
o n c o l ó g i -
cos, diabéti-
cos poderão 
a partir do 
p r ó x i m o 
ano a me-

dicação subvencionados 
pelo Executivo segundo 
o ministro da Saúde, José 
Van-Dúnem garantido 
que os trabalhos no refe-
rido sentido devem iniciar 
no início de 2014. Porém, 
alertou, é uma situação 
cuja resolução ou decisão 

depende de diversas insti-
tuições. Nesta altura, lem-
brou, são subvencionados 
os medicamentos de SIDA 
e ainda de tuberculose, en-
quanto a hipertensão tam-
bém está agendada para o 
próximo ano. 
A concretizar-se será, 
decerto, um alívio para 
os pacientes. “Posso fa-
lar com mais pormenor 
da diabetes porque é a 
doença que tenho. É eco-
nomicamente cara de se 
manusear e, por isso, esta 

decisão do Executivo peca 
por tardia. Mas o mesmo 
diria para as outras doen-
ças crónicas dada as pos-
sibilidades financeiras da 
maioria dos doentes”, ar-
gumentou Paulo Julião. 
De resto, a tendência 
crescente dos casos de 
grande parte das doenças 
cronicas no País motiva 
interrogar sobre a solução 
para inverter o quadro. Al-
gumas vozes defendem a 
rápida implementação da 
lei de transplante dos rins 

que, no entanto, o Executi-
vo argumenta ponderação 
na aplicação da msma de-
vido as possíveis conse-
quência onde se destaca o 
possível aumento de casos 
de homicídios e, sequen-
cialmente, tráfico dos se-
res humanos.     
 Uma corrente devido in-
vestimento da prevenção 
das doenças, apontando 
como um dos exemplos 
a realização em todas as 
unidades hospitalares pú-
blicas de analises básicas 

gratuitas como creatinina 
ureia, analise de urina II 
ecografia renal. 
Alguns destes temas, de 
resto, estiveram em deba-
te no Conselho Consulti-
vo do Ministério da Saúde, 
realizado no último dia 20 
com a participação de 18 
directores provinciais, em 
representação do igual nú-
mero de províncias, bem 
como de cerca de 70 che-
fes de repartição.  

MEDICAMENTOS DE DIAbETES PODEM 
SER SUbvENCIONADOS A PARTIR DE 2014

O

s diversos postos de pagamento 
da taxa de circulação, referente à 
2013, continuam vazios, quando 
faltam pouco mais de 10 dias para 
o prazo-limite. Os mesmos apon-
tam como razão o binómio: falta 

de tempo/falta de selos nos diversos postos. 
Enquanto isso, o ministério das Finanças avisa 
que não haverá prorrogação do período como 
garantiu esta semana o chefe de departamento 
de cadastros e arrecadação de receitas, Domin-
gos Júlio Inácio. Alguns automobilistas acusam 
as autoridades responsáveis de também não 
cumprirem com os prazos visto que o de co-
brança é de Setembro à Dezembro e apenas em 
Novembro iniciaram. 
“Nós não podemos fazer das prorrogações 

como uma questão habitual, porque se não, 
os automobilistas nunca irão cumprir com os 
prazos. Recomendo aos automobilistas para 
não incorrerem na penalidade de acréscimo de 
cinquenta por cento”, esgrimiu. As autoridades 
policiais, por sua vez, prometem “marcação 
serrada” tão logo termine o prazo.  
“Neste período que é o período do pagamento 
da taxa, obviamente, que o trabalho é um traba-
lho pedagógico, vamos alertando aos automobi-
listas sobre a necessidade do pagamento. Findo 
o prazo de pagamento, os órgãos de fiscalização 
vão interpelar os automobilistas que não tive-
rem pago a taxa”, frisou porta-voz da viação e 
trânsito, Angelino Sarrote. Para as viaturas que 
iniciarem a circulação é Dezembro o prazo de 
pagamento vai até ao mês de Fevereiro. 

MOTORISTAS “IGNORAM” TAXA DE CIRCULAçãO

O



FOLHA8  21 DEDEZEMBRO DE201324 // SOCIEDADE

KUNENE SEM CASOS DE CóLERA PELA PRIMEIRA 
vEZ DESDE INíCIO DA EPIDEMIA EM ANGOLA

rovíncia do 
Kunene, a 
mais atingi-
da pelo sur-
to de cólera 
que há um 

ano se regista em Angola, 
está pela primeira vez sem 
registo de casos, refere o 
Ministério da Saúde num 
boletim divulgado no dia 
17.12.13.
No documento sobre a 
epidemia de cólera, di-
vulgado pela Direção Na-
cional de Saúde Pública, 
indica-se que na 50ª sema-
na epidemiológica foram 
registados 100 casos, com 
um óbito, nas províncias 
da Huíla e do Huambo.
O Kunene, notificou na 49ª 
semana epidemiológica 
96 casos e nenhum óbito, 
uma redução significativa 
comparativamente a pe-
ríodos anteriores.
Afetada por um prolonga-
do período de seca, o Ku-
nene tem um total cumu-
lativo de 3.847 casos, dos 
6.117 registados de Dezem-
bro de 2012 até à presente 
data, com a notificação de 
133 mortos, do total de 196 
assinalados pela Direção 
Nacional de Saúde.
O ministro da Saúde, José 
Van-Dúnem, congratulou-
-se com a diminuição de 

casos e mortes da doença 
naquela região, atribuindo 
os bons resultados à me-
lhoria na distribuição de 
água potável às popula-
ções.
“Do ponto de vista es-
trutural, foi a estação de 
tratamento de água de 

Xangongo que entrou em 
funcionamento. Então, há 
uma grande quantidade 
de água disponível, ago-
ra é preciso fazer chegar 
água aos vários quimbos 
(aldeias), que é o trabalho 
que está a ser feito”, referiu 
José Van-Dúnem.

Atualmente, a preocupa-
ção das autoridades sanitá-
rias é com o Huambo, cen-
tro do país, província que 
começou a notificar casos 
de cólera em finais de no-
vembro passado, com qua-
se uma dezena de mortos.
O único registo de óbito 

nesta última semana acon-
teceu no Huambo, onde 
foram registados 43 do to-
tal de 100 casos.
A província da Huíla, a 
segunda mais afetada pela 
cólera, depois do Cunene, 
registou 57 casos.

TEXTO DE ANTUNES ZONGO

A
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CANDIDATURA DE M’bANZA-CONGO A PATRIMóNIO 
MUNDIAL É A MAIS SEGUIDA NA UNESCO

secretário 
de Estado 
da Cultura 
de Ango-
la, Corné-
lio Caley, 
disse no 

dia 16.12.13  à Lusa em 
Paris que “o projeto do 
M’banza-Congo é cer-
tamente o mais seguido 
pela UNESCO”, no qua-
dro da lista de candidatu-
ras angolana a patrimó-
nio mundial.
“Há um avanço”, garan-

tiu o secretário de Estado 
da Cultura angolano, que 
acredita que em 2014 o 
dossiê relativo à candida-
tura de M’banza-Congo 
a património mundial 
da Organização das Na-
ções Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura 
(UNESCO) já terá uma 
data definitiva.
“Para além deste, nós 
temos os Tchitundo-
-Hulu [pinturas rupes-
tres] e temos o Corredor 
do Kwanza, estes dois 

estão ainda um pouco 
atrasados, mas o outro 
[M’banza-Congo] está 
certamente já no seu ‘ti-
ming’, na sua pesquisa e 
até na elaboração do dos-
siê bastante avançados”, 
acrescentou.
O embaixador da dele-
gação permanente de 
Angola junto da UNES-
CO, Diekumpuna Sita 
N’Sadisi José, disse  que o 
país tem “investido mui-
to mais na inscrição pri-
meiro da velha cidade de 

M’banza-Congo, a sede 
do antigo reino do Con-
go, que é o único projeto 
que está neste momento 
a ser preparado para ser 
apresentado”.
O embaixador angolano 
explicou que “o Corredor 
do Kwanza serviu para a 
passagem dos barcos que 
transportavam escravos 
do interior para Luanda, 
para a costa, e onde hou-
ve momentos de trocas 
comerciais muito impor-
tantes”.

“Estes três [cidade de 
M’banza-Congo, pintu-
ras rupestres de Tchi-
tundo-Hulu e Corredor 
do Kwanza] são os que 
foram já entregues para 
serem trabalhados. Mas 
temos tantos, o país é 
grande, portanto espera-
mos até encontrar muitos 
mais sítios e monumen-
tos a merecer a atenção 
de serem submetidos 
ao património mundial”, 
concluiu o secretário de 
Estado Cornélio Caley.

O

erca de 36 
Jogadores 
da equi-
pa Sénior 
Masculina 
de Futebol 
da Acadé-

mica do Soyo classificam 
de ruinosa a gestão do Di-
rector Daniel Baltazar da 
Rocha por mantê-los sem 
salários e prémios despor-
tivos há mais sete meses. 
Por além de má gestão, o 
Director do club é acusa-
do de proferir ameaças 
aos atletas, sempre que 
estes o questionam sobre 
as remunerações. E, em 
face disso, os jogadores 

prometem leva-lo a Tri-
bunal. Na “sua” maioria 
moradores da Província 
de Luanda, os atletas da 
Académica Petróleos da 
Kwanda-Soyo, são chefes 
de famílias, residem em 
apartamentos arrendados, 
muitos têm mais de três 
filhos a estudarem em 
Colégios e dos quais, já fo-
ram expulsos por excesso 
de mora, no pagamento 
das propinas. “Por além 
dos nossos filhos, somos 
estudantes do ensino su-
perior nas universidades 
privadas e temos de pagar 
as propinas”, disse a fonte 
e acrescentou, “já atura-

mos demais esta direcção 
e não mais aguentamos. 
O club é tão desorganiza-
do que nem se conhece 
onde sito o Gabinete do 
Presidente desportivo”, 
rematou. Os jogadores que 
já deram “alegrias” a direc-
ção da Académica do Soyo, 
garantem haver alguns 
atletas a auferirem 2 mil 
dólares por mês, mas têm, 
alegadamente, um contra-
to de oito mil dólares ame-
ricanos, e os que vencem 
mil e 500, têm um contra-
to de 5 mil dólares. “Isso é 
roubo”, denunciaram.
Durante o tempo em que 
estiveram sob o controlo 

da direcção da Académi-
ca Petróleos da Kwanda-
-Soyo, os atletas dormiam 
no chão “eramos tratados 
como se fossemos presos, 
porque até a alimentação 
era péssima”. Os cofres da 
Académica parecem estar 
totalmente desfalcados, 
porquanto, o plantel não 
possui nem uma bola para 
os jogos treinos e oficiais. 
Os equipamentos são, 
alegadamente, adquiridos 
nos armazéns do Hoji-Ya-
-Henda e timbrados na 
praça do Soyo. 
FAF prende documentos 
de atletas
O F8 soube da mesma 

fonte que a Federação An-
golana de Futebol (FAF) 
mantem cativo documen-
tos de diversos jogadores 
da equipa supra, devido a 
dívida que o club possui 
para com o órgão reitor 
do futebol nacional. “Por-
tanto, queremos apenas o 
nosso dinheiro para apre-
sentar as nossas famílias, 
para compensá-las pelo 
tempo que fizemos fora de 
casa”, clamou um dos jo-
gadores. Para ver solucio-
nado o diferendo, o grupo 
de atletas distribuiu uma 
missiva a FAF, ao MIN-
JUD, a PGR, ao MAPTSS 
etc.

O CALváRIO DOS ATLETAS DA ACADÉMICA DO SOyO

C
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U N I T A 
quer alar-
gar a coo-
p e r a ç ã o 
com outros 
partidos da 
Oposição 

tendo no horizonte a pos-
sibilidade de uma possível 
coligação eleitoral. Embo-
ra não precise de usar essa 
estratégia já que a sua má-
quina é suficiente para ga-
rantir 100% dos votos (ou 
até mais, a fazer fé em al-
guns exemplos recentes), 
o MPLA poderá coligar-
-se com os seus acólitos 

portugueses do PSD, PS, 
CDS e PCP. Só não é, no 
espectro parlamentar por-
tuguês, o pleno porque o 
Bloco de Esquerda teima 
em azucrinar a vida aos 
donos de Angola.
Os cérebros do núcleo-
-duro deste MPLA temem 
que nas teses da Isaías 
Samakuva esteja algo de 
muito mais malévolo, 
como seja a possibilidade 
de o país ser invadido por 
alguma seita “mandeliana” 
que queira, talvez, impor 
de facto a democracia no 
país ou, ainda, o direito à 

liberdade de pensamento 
e de escolha como base de 
um Estado de Direito. 
Perante tal cenário, o 
MPLA recorreu aos seus 
acólitos do protectorado 
lusitano e, pelo sim e pelo 
não, já garantiu a quase 
unanimidade dos partidos 
parlamentares portugue-
ses. Conseguiu, aliás, uma 
ampla e esmagadora maio-
ria que faz corar de inveja 
qualquer sólida democra-
cia do mundo, com excep-
ção da Coreia do Norte.
Recordam-se que no  dia 
10 de Março de 2009, PS, 

PSD, CDS-PP e PCP elo-
giaram os esforços de 
José Eduardo dos Santos 
na consolidação (ou cres-
cimento) da democracia 
(que se calhar até gosta-
riam de ver transplantada 
para Portugal)?
Ao opor-se à condenação 
apresentada pelo Bloco de 
Esquerda, no dia 28 de No-
vembro, de um voto que 
condenava os assassina-
tos de Alves Kamulingue, 
Isaías Cassule e Manuel 
Ganga e que apelava à li-
bertação imediata de to-
dos os presos políticos em 

Angola, o pai do MPLA (o 
Partido Comunista Portu-
guês) mostrou que, afinal, 
dá a vida pelo seu filho.
O deputado comunista 
António Filipe explicou 
– como se isso fosse ne-
cessário - que “os trági-
cos acontecimentos que 
conduziram à morte dos 
três cidadãos angolanos” 
foram e continuarão a ser 
“aproveitados por forças 
políticas (designadamen-
te, a UNITA) com o ob-
jectivo de criar um clima 
de desestabilização que, 
declaradamente, visa pôr 

MPLA RESPONDE à UNITA E PROPõE
COLIGAçãO COM PSD, PS, CDS E PCP

A
TEXTO DE KATEqUESSE OLAvO 
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em causa o normal funcio-
namento das instituições 
angolanas”.
Como o PCP sabe, e com 
toda a razão baseada no 
seu ancestral conhecimen-
to das técnicas marxistas-
-leninistas, a Oposição – 
onde se inclui a CASA-CE, 
PRS, Bloco Democrático 
– estão mesmo a preparar 
uma guerra contra o regi-
me, admitindo-se que até 
já tenham feito contactos 
com alguns dos mais re-
nomados fornecedores de 
material bélico, caso de 
azagaias, fisgas e catanas.
Deixando a solidariedade 
para com o regime a cargo 
de quem melhor sabe do 
assunto, os mais recentes 
lacaios lusos (PS, PSD e 
CDS) do MPLA deleita-
ram-se com os devaneios 

do PCP. Segundo António 
Filipe, sipaio destacado 
para o efeito, “tais factos 
ocorrem no momento em 
que vários países do con-
tinente africano são alvo 
de manobras de ingerên-
cia e desestabilização de 
pendor neocolonialista 
que, como aconteceu na 
Líbia ou na Somália, visam 
a quebra da sua unidade 
interna, independência 
e soberania nacionais, 
procurando colocar em 
causa caminhos de desen-
volvimento soberano e 
alcançar um ainda maior 
domínio dos seus recur-
sos e riquezas, e em que se 
assiste a uma onda de mili-
tarização deste continente 
e de profusão de conflitos 
e agressões atentatórios 
da soberania e indepen-

dência de vários países, 
nomeadamente por via da 
intervenção dos Estados 
Unidos da América atra-
vés do seu AFRICOM”.
O que saberá a delegação 
do MPLA no Parlamento 
Português que o mundo 
desconhece? Será que, ao 
contrário da política ofi-
cial do Tio Sam, Angola 
perdeu o estatuto, ganho 
em 2007, de um dos mais 
importantes países africa-
nos para os EUA? Será que 
foi para a sarjeta a parce-
ria estratégica que Hillary 
Clinton pôs em prática 
quando visitou Luanda? 
Será que Washington se 
esqueceu dos cerca de 
25% de petróleo que An-
gola lhe fornece? 
O PCP afirma também, do 
alto da cátedra de quem 

tudo fez, e com assinalável 
e total êxito, para a doa-
ção de Angola ao MPLA 
com violação integral, e 
também total, de todos os 
acordos assinados, que “de 
acordo com a Constituição 
da República Portuguesa, 
as relações entre Portugal 
e Angola devem pautar-se 
pelo estrito respeito pela 
independência e soberania 
de ambos os países, bem 
como das suas instituições, 
e tais relações devem re-
jeitar quaisquer intentos 
de ingerência ou traços de 
neocolonialismo”.
Ficou assim a saber-se (pe-
rante os aplausos introver-
tidos de PSD, PS e CDS) 
que ninguém pode ser 
condenado por assassinar 
inocentes, por matar pri-
meiro e perguntar depois, 

por considerar a liberdade 
individual ou colectiva um 
crime. Quem o fizer está, 
na óptica dos submissos 
comunistas portugueses, 
a ingerir-se nos negócios 
(e que negócios, é certo) 
dos outros. Nada mau, não 
senhor. 
O problema é que abolir 
o oportunismo dos comu-
nistas e restantes compa-
nheiros de viagem é tão 
difícil como, por exemplo, 
abolir as vogais desta nos-
sa língua falada e escrita. 
Ou será que quando, jus-
tissimamente, o PCP con-
denou o “apartheid”, as 
ditaduras no Chile, Argen-
tina, Uruguai ou a repres-
são de Marrocos sobre o 
Povo Saharaui também es-
tava a cometer um crime 
de ingerência? 
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O PRAZO DE vALIDADE DESTE PODER EXPIROU
iário da ci-
dade dos 
leilões de 
escravos

19 DE NO-
VEMBRO

Uma jovem de vinte e um 
anos vive com o seu mari-
do em casa dos sogros há 
dois anos. Tem um filho 
com quase dois anos, os so-
gros, avós, tomam conta da 
criança, neto. Nestes dois 
anos a única conversa com 
o sogro é: bom-dia, boa-
-tarde e boa-noite. Já lhe 
foi chamada a atenção, mas 
não adiantou, continua na 
mesma. Dizem que ela é 
mesmo assim. Esta jovem 
bate bem?

20 DE NOVEMBRO
Na Rádio Ecclesia debate-
-se o tema sobre o eleva-
do número de mortes nos 
cemitérios de Luanda e 
arredores. Um técnico de 
saúde foi peremptório na 
explicação: «É a extrema 
pobreza. » No cemitério 
do Benfica são mais de 
cinquenta funerais, disse 
outro técnico. Ainda outro 
técnico disse que são mais 
de cem funerais diários. 
Estamos perante mais um 
genocídio silencioso?
Parafraseando Agostinho 
Neto: E contra milhões de 
manifestantes ninguém 
combate. E quem o fizer 
será vencido.

21 DE NOVEMBRO
Segundo a Rádio Ecclesia, 
a empresa Franks Interna-
tional, subsidiária da Sonils, 
do grupo Sonangol, mais 
de quatrocentos trabalha-
dores angolanos estão em 
greve a partir de hoje por 
tempo indeterminado. O 
salário mínimo é de qua-
renta e três mil kwanzas, 
eles exigem o dobro. Quei-
xam-se de maus tratos e 
insultos. Contactado, o di-
rector - que pelo atavio lin-
guístico parece português 
- sobre a exigência salarial, 
respondeu impreciso, com 
uma espécie de grunhidos 

e desligou o telefone ao re-
pórter da Rádio Ecclesia. 
Enfim, assim prossegue a 
cavalgada da escravidão 
dos mwangolés na defesa 
da liberdade e riqueza dos 
estrangeiros.

22 DE NOVEMBRO
A anarquia dos cortes na 
energia eléctrica não pára, 
assim tivemos mais um apa-
gão das 04.50 até às 05.21.
Parafraseando: povo mole 
em ditadura tanto lhe bate 
até que fura.
Tiranos a governarem são 
um perigo para a Humani-
dade.
Manifestação em recinto 
fechado é a mesma coisa 
que encerrar animais num 
estábulo.
O auge da tirania atinge-se 
quando o tirano vende a 
sua população aos estran-
geiros como mercadoria 
escrava.
Só a manifestação nos li-
berta.
Vejo fumo por todo lado – 
por toda a cidade? – o que 
se passa? Já fechei portas e 
janelas. O fumo intenso sai 
aí na zona próxima da LAC 
- Luanda Antena Comercial.
E mesmo sem Internet e 
outras comunicações, ven-
ceremos! A manifestação do 
dia 23 de Novembro é um 
gigantesco passo para a tão 
ansiada liberdade e indepen-
dência do povo angolano.
Horripilante! Angola é 
como os campos de con-
centração nazis onde os 
seus comandantes, como 
passatempo disparam ao 
acaso nas cabeças dos pri-
sioneiros.
Oh! Mas quanta ignorân-
cia destes continuadores 
da revolução. Então já não 
ligam aos ensinamentos 
do guia imortal Agostinho 
Neto? É burrice danada, 
e assim vão perecer? “Al-
guns de nós poderão de-
saparecer, alguns de nós 
poderão ficar na primeira 
esquina”. Não é isso que 
lhes vai acontecer? NÃO?!
Festança de jacarés na 
manifestação de 23 de 

Novembro, para que os 
estrangeiros continuem a 
chicotear, a escravizar os 
mwangolés? Com o “já está 
tudo calmo”, os escravos 
regressaram às plantações 
para gáudio dos seus fazen-
deiros patrões. Só que não 
sabem uma coisa: quanto 
mais chicote mais as costas 
dos escravos rejuvenes-
cem, e quem é que acredita 
que: “já está tudo calmo” 
pois que a revolta dos es-
cravos é permanente.
E depois deste campo de 
batalha, que foi a manifes-
tação do dia 23 de Novem-
bro, sim, infelizmente uma 
vulgar manifestação con-
sagrada na constituição (?) 
é considerada como uma 
confrontação, alguns outra 
vez pereceram – sim, ou-
tra vez angolanos perece-
ram – e já não estarão mais 
no nosso convívio. Como 
sempre ficam os vivos e 
será que os merecem?
Embora pareça que não, 
mas as mais retrógradas 
leis da escravatura pendem 
sob nós, como um pêndulo 
sempre pronto para deca-
pitar as nossas cabeças.
Não consigo esquecer o 
modo brutal, extremamen-
te repressivo, sem respeito 
pela vida, da dignidade hu-
mana, como o presidente 
da CASA-CE, Abel Chi-
vukuvuku, detido como um 
vulgar delinquente, e o pre-
sidente da UNITA, Isaías 
Samakuva, que – pode-se 
dizer – escapou da morte. 
É assim que neste reino se 
tratam os adversários polí-
ticos? Não há o mínimo de 
cortesia? De respeito? De 
educação? De cavalheiris-
mo? Pois, minhas senhoras 
e meus senhores, Angola 
acabou, virou pasto de ja-
carés, e estes têm ordens 
para nos devorarem.

24 DE NOVEMBRO
E outro corte, ficámos sem 
energia eléctrica das 05.56 
às 16.24 horas.
Quando uma guarda pre-
sidencial mata a bel-prazer 
nada tem de presidencial, 

é apenas uma milícia pri-
vada. E quando é assim, 
naturalmente que a Polícia 
e demais forças similares e 
o exército – por mais que 
custe dizê-lo – também são 
milícias privadas. O Estado 
e a vida dos cidadãos tam-
bém são propriedade pri-
vada, aniquilada.

25 DE NOVEMBRO
E se os cidadãos decidirem 
criar milícias privadas para 
se defenderem da grande 
matança das milícias go-
vernamentais? Porque não 
pensaram nisso?

26 DE NOVEMBRO
Estou-me a lembrar quando 
amanhã às dez horas sair o 
cortejo fúnebre do jovem 
- mais um e quantos mais? 
- vítima da ideologia petrolí-
fera, dirigente da CASA-CE 
Manuel Hilberto Ganga, 
morto pela guarda presi-
dencial. Em 1974/75, fui no 
cortejo fúnebre de Pedro 
Benge e de mais cinco – se a 
memória não me falha – ou-
tras vítimas da intolerância 
racial colonial. Fui na mar-
cha silenciosa desde a Liga 
Africana para o cemitério 
de Santana. Eram milhares 
de pessoas, foi um cortejo 
impressionante. Agora ou-
tra vez, como se não fosse 
possível sairmos desse tem-
po? Constitui incredulidade 
como Angola é incapaz de 
se libertar dos fantasmas 
desse tempo. E o silêncio 
cúmplice dos estrangeiros, 
pois que, “as coisas já estão 
calmas” como se a morte 
dos mwangolés fosse um 
campeonato de funerais. 
Ontem no São Paulo, a Po-
lícia roubou todo o negócio 
das mulheres comprado 
nos armazéns - uma nota 
daquelas - as festas do Natal 
e Ano Novo aproximam-
-se e então como é regra 
todos os anos, os polícias e 
fiscais roubam tudo o que 
puderem sob o olhar agora 
silencioso das milícias que 
nos governam.

27 DE NOVEMBRO

Eu não tenho medo da ex-
pansão do Islão, tenho é 
muito receio da expansão 
da corrupção.
Até na Sonangol espoliam 
empregos? É pá! Isto está 
mesmo muito fodido. Se-
gundo fonte credível, na 
Sonangol os portugueses 
e brasileiros aliaram-se e 
estão a correr com os an-
golanos de lá.  
Portugueses alugaram um 
apartamento, puseram-no 
muito bonito e agora rea-
lugaram-no a outros por-
tugueses. Negócio à portu-
guesa em Angola, não é?!
Os protestos (no Brasil) fo-
ram fruto da democracia. 
Dilma Rousseff.

28 DE NOVEMBRO
Uma só televisão, uma só 
rádio, um só jornal e uma só 
voz, um país de cegos, surdos 
e mudos. É isto a que alguns 
chamam democracia.
Minhas senhoras e meus se-
nhores! Manas e manos! Bros 
and sistas! Há o propósito 
declarado de fazer da oposi-
ção um cemitério, reduzir a 
átomos tudo o que é, e o que 
não é oposição. Como é que 
é? Em que ficamos?

29 DE NOVEMBRO
Coitados dos portugueses, 
pobres, deserdados da for-
tuna, que de Portugal voam 
para Angola, como Moisés 
que conduz o seu povo 
perseguido pelo Faraó para 
o Maná da terra prometi-
da. E aqui desembarcados, 
de bolsos vazios, pois em 
Portugal é a lei da miséria 
quem mais ordena, logo co-
locam anúncios bem eluci-
dativos da sua paupérrima 
condição social. Desem-
pregados, na miséria, como 
conseguem o dinheiro para 
de imediato viverem prin-
cipescamente? “Alexandra 
Leitão. Ola Boa Tarde a to-
dos! Brevemente estarei em 
luanda a trabalhar, alguém 
me sabe dizer onde e como 
adquirir serviços de inter-
net e televisão para a minha 
futura casa?”
Quem tem medo do Islão?

D
REpúbLICA DAS TORTURAS, DAS mILÍCIAS E DAS DEmOLIÇõES 
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bRILHAR, SIM, MAS SEM 
APAGAR OS OUTROS

«O 
nosso mais profundo medo não é de ser incapaz. O nosso temor 
mais profundo é de ser poderoso para além de toda e qualquer 
medida. É a nossa luz, não a nossa sombra que mais nos ame-
dronta. Nós perguntamo-nos: Quem sou eu para ser brilhante, 
magnífico, talentoso e fabuloso? E, por outro lado, quem sois 

vós para não o ser?... Jogar com medo de apostar em grande não rende serviço algum 
ao mundo. Não há nada de sapiente em nos retractarmos para que os outros não se 
sintam em perigo por nossa causa. Ao deixar a nossa luz brilhar damos aos outros 
a permissão de fazer o mesmo. Quando nos sentimos libertados do nosso próprio 
medo, a nossa presença liberta automaticamente os outros» De Nelson Mandela. 
O seu primeiro discurso foi proferido no dia 11 de Fevereiro de 1990 no balcão da 
Câmara do Senado, isto é, poucas horas depois de ser libertado da cadeia de Robben 
Island.    

NA UNITEL, “FERRAR” O UTENTE ESTá NA MASSA DO SANGUE

A 
Unitel soma e segue na trafulhice sistemática. Depois de ter copiosamente ido ao bolso do pacóvio angolano desde há uns 
anos a esta data, desfrutando de uma margem de benefício bruto de 69% às últimas estimativas, o que deve dar numa receita 
diária pelos serviços prestados aos seus 5 milhões de clientes de qualquer coisa como uns bons 2 milhões de dólares, ou seja, 
mais e 1 milhão de dólares de lucro por dia, no mês passado os seus gestores até parece que perderam a cabeça e foi lançado o 
que se poderia denominar de pacote de milho aos pardais angolanos, quer dizer, os seus clientes, ao presenteá-los com alguns 

minutos grátis de comunicações telefónicas durante o mês da Dipanda. Em contrapartida, nas vestes radiosas de uma promoção inte-
ressantíssima, a companhia da Princesa Isabel lançou um novo produto, um modem, muitíssimo mais rápido 
que o seu clássico G3, quase tão rápido como o revolucionário G4, que custa os olhos da cara, mas que nesta 
versão up-to-date, em promoção, é vendida ao preço do G3, com uma oferta de entrada de 4 mil e quinhentos 
kwanzas, modem grátis e 1 giga para navegar.
 XÉ! Isso é Bizâncio!... O pacóvio compra - seria um crime não aproveitar -, e depois de ter consumido o mega, 
a tal prenda da Unitel, compra 5 gigas, como costumava fazer antes com o G3, que davam para quase um mês 
de uso, e verifica, estupefacto, que neste novo modem, depois de uso baixo em relação à sua média habitual, o 
saldo desapareceu para quase ZERO em menos de 15 dias (exactamente em nove dias passou de 5 gigas para 
300 megas!!)… Roubo puro, sem pistola, sem ameaça, sem mão, puríssimo! Sempre a crescer a Unitel!  

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 casamen-
to.
-Doenças crônicas

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

LAMENTO DO MWANGOLÉ

O 
apelo do MPLA à guerra, sempre apregoado em defesa da sua própria 
incompetência, é a razão de ser do lamento do mwangolé Fernando 
Vumby que disse algo que merece a nossa mais profunda reflexão: 
«Entre os tantos planos dos criminosos que governam Angola dois 
me têm chamado muito à atenção! 

1) A frequência com que o regime tem provocado o partido UNITA no sentido de 
arrastar este para mais uma possível guerra , mesmo apesar de o ter desarmado 
completamente e ter armado outros. Tudo isto para garantir argumentos que per-
mitem aos criminosos e corruptos a manutenção e continuidade do poder vigente. 
Como a UNITA tem sabido ser inteligente e responsável no seu posicionamento 
como opositor , ao regime só tem restado essa velha táctica criminosa e brutal.
2) Eliminar lentamente militantes, simpatizantes e principalmente figuras estraté-
gicas deste partido. Se bem que eles não vão conseguir eliminar todos, acreditem 
meus compatriotas! O regime sempre que puder vai eliminando figuras da UNI-
TA sejam eles simples amigos , simpatizantes , militantes e figuras chaves. Agora 
como? Quem não ignora as potencialidades criminosas deste regime sabe  que não 
lhes falta truques e simulações criminosas sempre que a missão seja eliminar mais 
um kwacha!»  
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O líder da 
R e n a m o , 
A f o n s o 
Dhlakama, 
que desde 
O u t u b r o 
está em 

parte incerta “mas em Mo-
çambique”, disse no dia 
16.12.13, que os seus homens 
se limitam a responder aos 
ataques do exército, rejei-
tando responsabilidade na 
morte de civis.
“A Renamo não está a ma-
tar civis”, disse, o líder do 
maior partido da oposição 
em Moçambique, falando 
por telefone, e garantindo 
estar a “poucos metros” 
da base de Sandjudjira, de 
onde foi expulso em Outu-
bro pelo exército.

“Aqui, onde eu estou a fa-
lar, a 200 metros estão ci-
vis, vizinhos da minha casa. 
Não faz sentido mandar 
um grupo a partir da Go-
rongosa a matar civis a 300 
ou 500 quilómetros de cá”, 
acrescentou Dhlakama.
Desde Abril, quando ocor-
reram os primeiros con-
frontos entre o exército 
e homens armados da 
Renamo, que se registam 
ataques quase diários, com 
mortes entre os beligeran-
tes, mas vitimando tam-
bém a população civil.
Naquela zona do centro 
de Moçambique, um troço 
da Estada Nacional 1 com 
cerca de 200 quilómetros, 
que tem sofrido intensos 
ataques, está desde Abril 

cortado ao trânsito, que 
apenas circula integrado 
em coluna militar
“O que está a acontecer é 
que aquilo ali é uma estra-
da por onde passa toda a 
logística pesada, inclusive 
armas pesadas e canhões, 
a maioria dos efectivos mi-
litares, para virem matar 
e acabar com a Renamo, 
aqui na Gorongosa”, dis-
se Afonso Dhlakama, que 
justificou os ataques às 
colunas como estratégia 
para conter a “logística do 
adversário”.
“Antes do ataque, em Abril 
deste ano, nunca a Renamo 
mandou um grupo para 
atacar colunas militares no 
rio Save. Isto justifica-se 
só depois de a Frelimo ter 

mandado atacar” e o objec-
tivo é “diminuir a intensi-
dade do adversário”, disse.
Afonso Dhlakama acusou 
o governo de Maputo de o 
ter querido matar, durante 
o ataque de 21 de Outubro 
e de ter tentado fazer o 
mesmo ao seu pai, quan-
do um grupo de militares 
revistou a casa do ancião, 
em Mangunde, a cerca de 
300 quilómetros de Sand-
judjira.
“Sinto-me perseguido, 
porque desde o dia 21 de 
Outubro para cá nunca 
cessaram, sempre vêm, 
de Tete, de Pemba, do sul, 
com carros blindados e 
prosseguem operações. 
Isto é perseguição, porque 
se queriam matar-me e fa-

lharam, já teriam retirado”, 
defendeu.
Afonso Dhlakama, abriu 
no entanto a porta à par-
ticipação da Renamo nas 
eleições presidenciais e le-
gislativas do próximo ano, 
depois de ter boicotado as 
municipais de Novembro 
passado. “Essa palavra ‘boi-
cote’ não está boa, nada. É 
exigência da democracia 
própria, aquela que em 
Portugal vocês têm parti-
cipado. O que houve não 
são eleições, são uma fan-
tochada, as eleições não 
podem ser contestadas por 
mais de nove pequenos 
partidos, todos a dizerem 
que foi uma fantochada, 
com um único partido, a 
Frelimo, a dizer que correu 

RENAMO NãO ESTá A MATAR 
CIvIS EM MOçAMbIqUE 

A

AFOnSO DHLAKAmA Em mOÇAmbIQUE 

TEXTO DE LUíS ANDRADE DE Sá* 
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bem”, disse o líder da Re-
namo.
“Gostaríamos de partici-
par” mas “há trabalho que 
deve ser feito antes: apro-
var a nova lei eleitoral e 
resolver algumas coisas 
que têm impedido de 
facto a democracia neste 
país”, acrescentou o líder 
da Renamo.
Afonso Dhlakama foi ex-
pulso pelo exército da sua 
base de Sandjundjra, em 
Outubro, e, desde então, 
não mais foi visto, tendo 
o seu partido boicotado 
as eleições municipais de 
20 de Novembro, que se 
saldaram numa grande 
subida eleitoral do MDM, 
uma dissidência da Rena-
mo, que conquistou três 
das quatro maiores cida-
des do país.
Mesmo assim, Dhlakak-
ma não se arrepende da 
ordem que deu para a não 
ida às urnas. “A Renamo 
sente-se muito orgulhosa 
porque havia gente que 
não acreditava na capa-
cidade de mobilização. 
Mais de 80 por cento dos 
eleitores não foram às ur-
nas e isso foi uma vitória 
da Renamo. Quem saiu a 
ganhar, de facto, fomos 

nós porque, politicamen-
te, a maioria, 85%, ficou 
para a Renamo, 12% é que 
ficou com a Frelimo e o 
MDM”, disse, mantendo 
que o MDM não subiu à 
custa do seu partido.
“Absolutamente, embo-
ra esteja a apanhar bo-
leia, mas, na verdade, 

não acredito que o MDM 
queira ganhar só por-
que a Renamo não está 
a participar nas eleições. 
A Renamo é um partido, 
com a sua história, se o 
MDM fosse uma alterna-
tiva à Renamo acredito 
que as populações tinham 
ido em massa votar e, 

se calhar, teria ganho 15 
ou 20 municípios”, disse 
Dhlakama.
Se a Renamo participar 
nas gerais, o seu líder de-
verá ser, novamente o 
candidato do partido a 
Presidente da República.
Até agora, apenas Daviz 
Simango, presidente do 

MDM, avançou como can-
didato, e a Frelimo, partido 
no poder, iniciou um pro-
cesso de selecção que en-
volve três pré-candidatos, 
um dos quais, José Pache-
co, que é o chefe da equipa 
de negociadores do gover-
no nas reuniões inconclu-
sivas, com a Renamo, so-
bre a lei eleitoral.
“Não costumo comentar 
as coisas da outra casa 
mas, como cidadão mo-
çambicano que tenho so-
frido muito, é lamentável 
que o PR coloque o Pache-
co nas negociações”, disse 
Dhlakama.
“Nada irá mudar, porque 
se o Pacheco sabe que o 
chefe dele ganha com rou-
bo, porque esta lei eleito-
ral não permite qualquer 
oposição, não estou a ver 
o Pacheco no centro Joa-
quim Chissano (onde se 
realizam as reuniões entre 
governo e Renamo) a pro-
ceder bem”, disse Dhlaka-
ma.
Além do ministro da Agri-
cultura, fazem parte da 
pré-selecção da Frelimo o 
primeiro-ministro, Alber-
to Vaquina, e o ministro 
da Defesa, Filipe Nyussi.
“O Guebuza vai mandar 
pôr aqui um miúdo, esse 
miúdo não vai mandar, vai 
ser um corta-fita e o Gue-
buza continuará a man-
dar”, concluiu Dhlakama.
Agência Lusa **
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alemos de 
Angola e 
dos Ango-
lanos! Tem-
pos idos não 
longínquos, 
um ango-
lano havia 

reiterado e prognosticado 
com alguns dados e vi-
sões celestiais, depois de 
dez anos ver uma Angola 
verdadeiramente estati-
zada e estabilizada, uma 
sociedade tranquilizada de 
Cabinda ao Cunene, sem 
perseguições políticas, 
sem discriminações, com 
estradas transitáveis sem 
buracos e nos trâmites 
de sinalização internacio-
nalmente recomendáveis; 
uma Angola com escolas 
adequadas e dignas de for-
mar cidadãos de plenos 
direitos e produtivos; uma 

Angola com serviços e in-
fraestruturas medico-hos-
pitalares com atendimento 
e tratamento impecáveis, 
onde ninguém seria força-
do a recorrer ao exterior 
do país, salvo em casos 
especiais; uma Angola 
com hospitais em que os 
visitantes possam entrar 
sem mascaras pela falta de 
cuidados ou expostos ao 
relento quando acompa-
nham seus entes; Angola 
com serviços bancários 
de excelência, ruas respei-
tando os paradigmas da 
modernidade, iluminadas 
para evitar os acidentes 
quão mortíferos têm sido, 
muito por culpa da falta de 
iluminação ou sinalização; 
uma Angola com os índi-
ces de desemprego inver-
tidos, onde mais de 60% 
estariam assalariados, com 

uma Função Pública a altu-
ra das encomendas. Enfim, 
uma Angola onde o ango-
lano seria devidamente 
valorizado por aquilo de 
que é capaz e não por fa-
voritismos; uma Angola 
em que de facto o Gover-
no seria do Povo para o 
Povo; uma Angola em que 
o polícia seria o primeiro 
confidente do cidadão e 
não carrasco; por outras 
palavras, uma Angola em 
que já não veríamos tropas 
nas avenidas e cantos da 
cidade, armadas como em 
tempo de guerra; enfim, 
uma Angola em que já não 
teríamos José Eduardo dos 
Santos como Presidente. 
Isso foi em 2004.
O Folha 8 reportou, entre-
vistou, investigou, colheu 
informes, constatou no 
terreno e comparou, nas 

cidades, nos bairros, nas 
vilas ou nas centralidades. 
Claro, nem tudo foi mau, 
pois quase nada foi bom 
porque a nossa aprecia-
ção baseia-se na maioria 
e não em diagnósticos de 
algumas ilhas de realiza-
ções governamentais ou 
benefícios por pequenos 
grupos de cidadãos. O 
mesmo que dizer: alguma 
coisa foi feita, mas muito 
aquém do que as condi-
ções materiais, políticas 
e económico-financeiras 
proporcionam. 
 
GOVERNO 
DESACREDITADO 
Infelizmente, ao contrário 
de tudo o prognosticado 
pelo bom-homem ango-
lano, vemos uma Angola 
continuamente mergulha-
da na Corrupção cada vez 

mais endémica e tudo por 
se refazer do já propagan-
disticamente feito, desde 
as infraestruturas arqui-
tectónicas, às infraestru-
turas humanas. Este ano 
2013, em conformidade 
com as espectativas, foi 
de facto pouco produtivo. 
Como diziam os outros, 
situação estacionária. Na 
verdade e sem exagero, o 
programa do Governo do 
MPLA não responde aos 
intentos dos mais neces-
sitados, nem contempla os 
desprotegidos no que toca 
as premissas de um Esta-
do Social, como reclama 
o MPLA. O Executivo ou 
Governo, tendo em conta 
os cerca de 65% da popula-
ção activa desempregada, 
80% pobre não consegue 
encontrar uma política de 
subsídios de desemprego, 

RETROSPECTIvA

TEXTO DE FÉLIX MIRANDA

Alguns dos factos e dossiês que registamos de entre os muitos 
ocorridos durante o ano de 2013. O balanço feito avulsamente é 
preocupante e muito distante entre o desejo e a realidade, entre os 
discursos dos magnatas e a praxis do quotidiano do Kazenga, dos 
zangos ou da Kamunda e Kotel em benguela e tantos outros similares 
por Angola a dentro. O governo segue em frente aplicando apenas o 
que o M/ velho pensa ser justo e quer que se faça, pouco importa se 
é letal. A morte de Nelson Mandela suscitou o alvoroço nas pradarias 
políticas de todo o mundo tanto pelos melhores como pelos piores 
aspectos e motivos. Em Angola foi pelo facto do nosso PR se ter 
equivocado, mantido a margem das emoções, ou ciumento ficou 
talvez por não partilhar os mesmos ideais de verdadeira Democracia, 
de Pacificação e Alternância do Poder que fez de Madiba o Farol 
Mundial.

2013

F
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de pensões e de reformas 
ajustadas. O Estado é inca-
paz de rectificar os passos 
dados, mantém-se insen-
sível para com os fracos e 
subserviente para com os 
que detêm o monopólio 
económico e dominam os 
dinheiros. Daí que a massa 
jornalista da dita imprensa 
privada, não cessa de me-
tralhar o PR acusando-o 
de não ter em questão os 
queixumes nacionalistas, e 
de desprezar muito a dig-
nidade humana dos ango-
lanos, dando assim mais 
primazia aos interesses fi-
nanceiros seus e dos seus. 
O PR sabe o que se passa, 
os roubos, por isso faz vis-
ta grossa e impede a im-
plementação dos mecanis-
mos constitucionalmente 
instituídos para fiscaliza-
ção da administração da 
coisa pública, como são as 
autarquias locais e conce-
der maior espaço de ac-
tuação e mais autonomia 
as organizações filantró-
picas de utilidade pública, 
beneficiando também do 
Saco Azul do Estado como 
o fazem a FESA, a Lwin, 
AJAPRAZ, Movimento Es-
pontâneo, JMPLA, OMA e 
tantas outras.
Na opinião de Hermene-
gildo Sá, falhamos todos, 
isto é: “A classe dirigente, 
a oposição política, a socie-
dade civil e mesmo o cida-
dão comum”. Mas, quanto 
a nós, implicar o cidadão 
comum nos desastres e in-
cumprimentos do Gover-
no é injusto. O povo não 
está aí por nada, simples 
peão, simples marionete. 
Ou talvez tenha razão, se 
dissermos que deveria ser 
mais envolvente e deter-
minado na reivindicação 
do que é seu. Pois, o ango-
lano ainda não é cidadão e 
não acredita  que fazer uso 
dos métodos clássicos de 
reivindicar melhores con-
dições de vida, debaixo de 
um regime ditatorial re-
pressivo, também é atroz 
como tem sido enfrentar 
os cães e cavalos, gases la-
crimogéneos e agora tiros 
nas manifestações. 
O companheiro refere “A 
divisão de trabalho”, como 
meio de implicar mais o 
angolano no esquema de 
crescimento para ele mes-
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mo buscar o desenvolvi-
mento que almeje, já que, 
continua: “Com a divisão 
de trabalho os governan-
tes governam contando 
com o apoio técnico cien-
tífico dos nacionais e os 
governados cumprem os 
seus deveres consciente-
mente e usufruem assim 
aquilo que lhes diz respei-
to, no mínimo: o direito a 
Ensino, Saúde e Trabalho”. 
Ora, durante este ano que 
finda de muita promessa, 
nada mudou. A inércia é 
uma patente, o Governo 
não exarou políticas que 
suscitassem o apetite dos 
angolanos, se o fez, essas 
não foram consentâneas; 
os discursos elevam An-
gola nas alturas, mas cá 
em baixo é “uma outra rea-
lidade triste e podem crer, 
revoltante”, argumentou 
Zacarias Miguéis. Conti-
nuamos kunangas, zun-
gueiros, prostitutas por 
necessidade e sobrevivên-
cia, por isso salteadores e 
bandidos, com um Gover-
no e Presidente de tudo e 
de todos, cheios de razão 
por tanto mal que fazem 
ao povo. Em Angola, para 
além da cúpida corrupção, 
os interesses individuais e 
de grupos afectos ao Pre-
sidente da República se 
sobrepõem ao interesse 
comum”. Os angolanos 
passam mal, isto é uma 
evidência.

DIRIGENTES LADRõES 
IMUNES E IMpUNES
A complexidade não é na 
distribuição de tarefas a ní-

vel nacional, regional, pro-
vincial ou local, ou na falta 
de capacidade dos homens 
e mulheres que formam 
o povo, é sim da corrida 
à gatunagem pelos diri-
gentes nunca chamados a 
razão, nunca punidos pe-
los estragos e mortes que 
provocam. Cada individuo 
nomeado a governador, 
administrador ou chefe de 
qualquer outra instituição 
pública, a primeira coisa 
que o vem a cabeça é agra-
decer a Deus pela oportu-
nidade que lhe dá de poder 
roubar também; entram 
pobres, saem com barrigas 
que rebentam os botões 
das camisas, como disse o 
cómico Jobias. 
 Ninguém está a cuspir no 
prato onde nos foi dada a 
comida que nos mantém 
pelo menos vivos, mas 
foi apenas uma colher, 
enquanto eles se lambu-
zaram até aos arrotos ig-
nóbeis, porque os pratos 
deles estão sempre cheios 
e bem compostos. “Nin-
guém está céptico, o pro-
blema é que a esperança 
e a espera por algo que 
não virá massacrou a nos-
sa paciência”, continuou 
Zacarias. E que não nos 
digam o contrário; auste-
ridade e ausência de direi-
tos e apoios sociais são a 
nossa sina. Os programas 
a curto e médio prazos 
foram ultrapassados por 
desvios de fundos, escân-
dalos de branqueamentos 
de capitais revelados por 
instituições internacionais 
credibilíssimas que afec-

tam a alta magistratura e 
outros dossiês indignos de 
um país (in)governado por 
alguém que fundamen-
ta todo o seu projecto de 
sociedade no passado de 
guerra, ao mesmo tempo 
que vangloria seus minis-
tros, secretários de Estado, 
governadores e adminis-
tradores como competen-
tes, quando a realidade do 
terreno das populações 
deduz acusar sim de ga-
tunos, como assim o fez 
Abel Chivukuvuku. Os 
programas de Reconstru-
ção são muito mediáticos, 
portanto efémeros, porque 
os dirigentes preocupam-
-se mais com comissões 
e sobrefacturações das 
empreitadas. As obras 
que nos oferecem e exi-
bem como grandes feitos 
e realizações são mesmo 
descartáveis, de esferovite 
como são as cabanas mo-
dernas dos zangos, incom-
patíveis a abrigar famílias 
decentes, muito distintas 
das ditas centralidades Ou 
ainda o estado das estra-
das como esta que rompeu 
com a água na estrada que 
liga Huambo/ Wako-kun-
go no dia 06 de Dezembro. 
Interditaram a importação 
de carros de segunda mão, 
impuseram impostos, ta-
xas e seguros do arco-da-
-velha, somente para que 
as suas concepcionárias 
vendessem mais carros 
novos. Pese embora o sub-
terfugio seja ecológico, é 
dinheiro que só entra nos 
bolsos dos já ricalhaços e o 
povo come poeira e bebe a 

sua própria urina.
 
A OpOSIÇÃO
A oposição está a meio 
gás e com ela a sociedade 
civil, sobretudo as ONG 
-associações ditas de uti-
lidade pública que não 
encontram espaço, foram 
remetidas apenas a reagir. 
Com a repressão implacá-
vel das forças do Regime, 
instalou-se a Cultura do 
Medo. As ONG estão in-
diferentes a tudo quanto 
se passa em Angola, estão 
acomodadas, nenhuma 
reage a tantas e incessan-
tes violações dos Direitos 
Humanos porque depen-
dem totalmente das velei-
dades do Governo. Muitos 
forums e Workshops fo-
ram organizados, since-
ramente, apenas para jus-
tificar gastos, preencher 
relatórios, agradar patrão 
porque na prática, estão 
muito longe do que de-
veriam. Se realmente os 
esforços de Frente Unida 
entre UNITA, CASA-CE, 
FNLA, PRS, BD e outros 
não são meros exercícios 
de propaganda ou ges-
tos fortuitos, acreditamos 
que 2014 será muito mais 
profícuo e não só, que as-
sim seja até as próximas 
eleições legislativas 2017, 
passando pelas municipais 
já em 2015. Seja como for, 
a coragem mesmo assim 
prevaleceu e graças a isso, 
com destaque para os nos-
sos miúdos (Os Revus) 
com realce para o nosso 
NITO ALVES, o panorama 
político deu ar a sua graça.

LIBERDADE 
DE ExpRESSÃO, 
LIBERDADE 
DE IMpRENSA
Até os não instruídos, os 
menos atentos sabem de 
cor e salteado os artigos e 
as alíneas da Lei da Liber-
dade de Expressão e de 
Imprensa. Mas a distância 
que separa a teoria nelas 
versada e a realidade prá-
tica, é assustadora. A per-
seguição aos jornalistas se 
acentuou. Jornalistas do 
Folha 8 voltaram a ser cha-
mados na DNIC devido 
ao dossiê das foto-mon-
tagens, uma banalidade 
vergonhosa deslocada do 
progresso; os jornalistas 
José Gama e  Lucas Pedro, 
ambos do Club-K, bem 
como Domingos da Cruz 
e outros foram sujeitos a 
responder em tribunal por 
motivos diversos, também 
pouco claros; William To-
net, Director do Folha 8, 
viu seu computador pes-
soal confiscado pela Dua-
ne aeroportuária e sofreu 
atentado; Rafael Marques 
com processos judiciais 
jornalísticos ou investiga-
tivos abertos, etc. Isto é 
só um cheirinho do abu-
so de poder. A situação 
no geral durante o ano de 
2013, como dissemos, con-
tinuou preocupante e com 
a brutalidade usada nos 
últimos dias do ano contra 
manifestantes, inclusive 
em plena marcha fúnebre, 
deixou poucas esperanças 
de um dia por estes mol-
des vir a melhorar. “Ango-
la pertence a José Eduardo 
dos Santos, que fique bem 
patente; ele é o dono”, fez 
lembrar Zacarias. A TPA, 
RNA e o JA estão mesmo 
ao serviço exclusivo do PR 
e do MPLA. Nada aconte-
ce em Angola se não o rea-
lizado por esses elementos 
citados ou de acordo a 
conveniência. Os comen-
taristas convidados, são 
uma tristeza, durante o ano 
só fizeram que confundir a 
opinião pública e atrofiar a 
Identidade Angolana Au-
tóctone. Grupos empresa-
riais mafiosos capturaram 
os títulos de jornais e ani-
quilaram suas linhas edi-
toriais dirigindo-os para o 
“Politicamente Correcto”, 
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e jornalistas muitos foram 
virados por reivindicarem 
a independência mental e 
livre expressão. O Club-
-K mantém a pul-position, 
em companhia do FACE-
BOOK, como alternativa 
de ouro para os deixados 
por conta própria, os mi-
lhões de oprimidos faze-
rem passar as ideias mais 
patrióticas.

LUTO EM 2013
2013 foi o ano de paz mais 
enlutado, mais anacrónico, 
mais torcionário; morre-
ram ou foram trucidados 
muitos anónimos, foram 
assassinados cruelmente 
angolanos inocentes que 
não fizeram absolutamen-
te nada merecedor deste 
castigo máximo. Apenas 
reivindicavam os seus di-
reitos, com palavras e con-
tra este comportamento 
pacífico, cívico-cidadão, 
o Governo lançou meios 
bélicos próprios para uma 
guerra convencional, para 
conter a reivindicação 
justa, legítima e legal dos 
angolanos. Não se explica 
a razão porque foram se-
questrados na via pública 
e mortos Alves Kamulin-
gue e Isaías Cassule a 27 
e 29 de Maio de 2012, com 
tiros nas cabeças e jogados 
aos jacarés, ou ainda as-
sassinado a queima roupa 
com dois tiros nas costas 
o dirigente da CASA-CE, 
Hilbert Ganga no dia 23 de 
Novembro por colagem 
de simples panfletos.
Em 2013 o Estado de Di-
reito morreu e com ele a 
Democracia Multipartidá-
ria e Participativa. As au-
tarquias ou o Poder Local 
não se sabe com que linhas 
se coser. No parlamento 
ninguém muge nem tuge, 
somente os deputados do 
Grande M. As cadeias es-
tão abarrotas com massa-
cres diários, de presos sem 
julgamento; muitos desa-
parecem porque são mor-
tos e ou sem famílias ou de 
famílias impotentes, não 
os reivindicam. Os vídeos 
que são lançados a publico 
por angolanos patriotas e 
conscientes da selvageria 
das cadeias, é apenas a 
Ponta do Iceberg.
O Conselho da República

Depois de tudo o que 
aconteceu e vem aconte-
cendo, (assassinatos pelas 
forças da ordem e segu-
rança, incluindo da sua 
Guarda Pessoal, roubos, 
etc.) o PR mediu e pesou 
a temperatura e concluiu 
em boa consciência que 
nada o apoquenta, nada 
o atormenta. “O povo foi 
posto a mais rude prova, 
mas não reagiu em con-
formidade. Se não reagiu 
até agora com tudo quanto 
aconteceu não vai passar 
das simulações de mani-
festações e abandono da 
sala na Assembleia e das 
sessões parlamentares”, 
comentou um membro do 
MPDA da Bélgica. Esta é a 
grande vitória do PR con-
solidada em 2013, soube 
através dos seus sequazes 
impor o medo. 
O PR não cumpre sua 
palavra e está num total 
desrespeito com a Cons-
tituição e as leis derivadas. 
Depois de aos 29 de Janeiro 
ter anunciado a nomeação 
do Conselho da Repúbli-
ca para conformá-lo com 
os resultados das eleições 
de 30 de Agosto de 2012, 
como previsto na Lei, de-
signado no artigo 135°, até a 
data quase um ano depois, 
não convocou uma única 
reunião deste órgão supe-
rior e colegial consultivo.  
A Casa Civil e Casa Militar 
estão acima de todos os 
órgãos do Poder de Esta-
do, de todas as instituições 
governamentais, com um 

Super-ministro (Kopelipa) 
que faz e desfaz, até com 
poderes sobre os eleitos 
como são os deputados. 
Este órgão consultivo te-
ria a competência de in-
terpelar o PR sobre a sua 
conduta, já que na Assem-
bleia não se permite. Mas 
sabendo disso, o PR igno-
ra e simplesmente manda 
lixar. Ao invés privilegia 
o Conselho de Ministros 
que é um órgão apenas de 
execução, que não tem pa-
lavra para questionar o PR. 
Por exemplo na reunião do 
CM de 18 de Dezembro úl-
timo, com a situação tensa 
que se viveu e se vive que 
implica directamente o PR 
e os órgãos do Estado, ci-
tamos os assassinatos dos 
jovens activistas Kassule 
e kamulingue, e o dirigen-
te da CASA-CE Hilbert 
Ganga, as manifestações, 
absolutamente nada foi 
mencionado. Nem mesmo 
o Ministério do Interior ou 
os SINSE largaram a língua.
 Por outro lado, ninguém 
consegue dar as respos-
tas sobre a adequação e 
funcionamento do CNE 
– Conselho Nacional 
Eleitoral, assim como o 
CNCS – Conselho Nacio-
nal da Comunicação So-
cial. Paradoxalmente, os 
partidos com assento na 
Assembleia Nacional não 
têm seus membros repre-
sentados nos órgãos atrás 
supracitados. Fazem parte 
do Conselho da Repúbli-
ca:  Manuel Domingos 

Vicente, Vice-Presidente 
da República; Fernando da 
Piedade Dias dos Santos, 
presidente da Assembleia 
Nacional (Parlamento); 
Rui Constantino da Cruz 
Ferreira, presidente do 
Tribunal Constitucional; 
e João Maria Moreira de 
Sousa, procurador-geral 
da República. Fazem ain-
da parte do órgão Roberto 
António Víctor Francisco 
de Almeida, vice-presi-
dente do MPLA (partido 
no poder); Isaías Henrique 
Ngola Samakuva, presi-
dente da UNITA (maior 
partido da oposição); Abel 
Epalanga Chivukuvuku, 
presidente da CASA-CE 
(terceira força política no 
Parlamento); e os líderes 
dos dois últimos partidos 
da oposição parlamentar, 
respectivamente Eduardo 
Kuangana (PRS) e Lucas 
Benghy Ngonda (FNLA).
Em conformidade com a 
Constituição do país, fo-
ram também designados 
como membros do Conse-
lho os cidadãos Domingos 
Cajama, Pedro José Van-
-Dúnem, José Ludovino 
Severino de Vasconcelos, 
Sérgio Luther Rescova 
Joaquim, Maria da Concei-
ção Pitra Pascoal, Manuel 
Alexandre Rodrigues, Ma-
ria de Lourdes Cordeiro 
Alves, Lotti Nolika e os re-
verendos Augusto Chipes-
se e Wanani Nunes Gar-
cia. Toda esta gente esta 
em Standbay, aguardando 
pela graça do senhor.

RELIGIÃO 
E A pOLíTICA 
Também é preocupante o 
estado das relações entre 
o Clero e os políticos ou 
o Estado cuja conivência 
com as igrejas maioritárias 
é acusado. Nos últimos 
meses apreciamos a uma 
escalada de profanações, 
as mais visíveis foram a 
invasão e destruição da 
estátua da Nossa Senhora 
da Muxima e a destruição 
de alguns lugares de culto 
muçulmano-islâmico. Al-
guns padres são acusados 
de colaborarem com o 
MPLA e de aproveitarem 
as homilias para propagan-
da política e mobilização 
de militantes. As realida-
des evocadas podem pare-
cer fait-divers, mas devem 
merecer a maior atenção 
para se prevenir o futuro 
e se acautelar violências 
muito mais drásticas, “so-
bretudo a situação do Islão 
em Angola, por tudo quan-
to se vê e se diz um pouco 
por todo o mundo”, como 
chamou a atenção o teólo-
go José Francisco.
 
A DIáSpORA
A Comunidade Angolana 
Europa/ América continua 
desorientada e descren-
te. Ela foi formada num 
mundo altamente demo-
crático e civilizado, em 
que a crítica e autocrítica 
pelos governantes é uma 
constante, uma obrigação, 
um direito dos cidadãos. 
Ela acompanha por via 
das redes sociais (bem-
-haja o progresso cienti-
fico) como vai Angola e 
por aquilo que se pode ler 
pelas suas impressões e 
declarações, a maior parte 
dos nossos jovens ou mes-
mo os mais velhos já com 
décadas de exilio, estão 
decepcionados. A questão 
patente cujas explicações 
as embaixadas ou consu-
lados não conseguem dar, 
é: “Quem é Angolano”, ou 
então que estatuto terão 
os angolanos que prati-
camente perderam a sua 
identidade mãe, tantos 
anos estiveram afastados 
delas, quando em Angola, 
a prioridade é para os es-
trangeiros bem ou mal for-
mados. “Regressados?”
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TEXTO DE FÉLIX MIRANDA

OS POvOS qUE SE qUEREM 
LIbERTAR DA OPRESSãO 
SE SUbMETEM A 
SACRIFíCIOS EXTREMOS

AS REVOLUÇõES pELO mUnDO

a África as 
pequenas 
guerras de 
c o n f l i t o s 
é t n i c o -
-tribais e 
r e l i g i o -

sas fazem o seu estrago. 
Centro-africanos conti-
nuam a se degolar; cris-
tãos ripostam e caçam 
os muçulmano-islamitas 
também a catanas na lógi-
ca do dente por dente. A 
maior dificuldade que as 
forças francesas da ope-
ração Sangari encontram 
é de definir o inimigo. A 
guerra genocida é entre 
milícias Anti-Balaka e os 
militares ex apoiantes do 
Presidente deposto Fran-
çois Bozizé, os Seleka, 
constituídos maioritaria-
mente de muçulmanos 
que espalham o terror. 
Mais ao Norte no Níger 
pretos escravizam pretos 
pior do que o branco no 
tempo da escravatura; no 
Congo Brazzaville mini-
-intentona armada des-
mantelada. Na RDC a Les-
te ataques continuam. Na 
Nigéria é realmente um 
Deus que nos acuda, os 
Boko Haram apoiados por 
milícias idas do Tchad e 
Níger, declararam: ou o 
Islão, ou a morte, nada de 
negociações. Milhares de 
mortos; padres raptados; 
assassinatos em massa de 
fiéis é a realidade hoje na 
Nigéria. No Sudão do Sul, 
depois da secessão e a ob-
tenção da independência 
do Sudão do Norte de Al 
Bachir em Julho de 2011, 

como desfecho de uma 
guerra, também étnico-
-religiosa que durou de-
zenas de anos e fez um 
número incalculável de 
mortos, desaparecidos, 
deslocados e refugiados, 
os dois compadres anti-
gos rebeldes, Riek Mar-
char agora Presidente do 
Sudão do Sul, da tribo 
Nuer e Salva Kiir que era 
seu Vice-presidente, se 
opõem antagonicamente. 
Os dois campos se com-
batem e nos últimos dias 
já produziram mais de 
mil mortos, cerca de 500, 
só na capital Juba. A con-
tenda é mais tribal do que 
politica, adiantam espe-
cialistas da crise sudane-
sa. só dia 15 de Dezembro, 
registaram cerca de 800 
mortos.

NA TAILâNDIA 
Dia 16 de Dezembro, a 

oposição abandonou o 
Parlamento em bloco, 
agravando ainda mais a 
crise, apesar da Primeira-
-ministra Yingluck Shi-
nawatra ter anunciado a 
convocação para breve 
de eleições antecipadas. 
A corrupção, o nepotis-
mo e a oligarquia estão na 
base das manifestações e 
revolta popular.
 
UCRâNIA  
Ucranianos não desar-
mam, embora pratica-
mente empurrados a 
guerra fractricida. Com 
a crise entre a Rússia, os 
ucranianos pro-ociden-
tais, a U.E e os EUA, uma 
nova Guerra Fria se dese-
nha com contornos que 
não seria muito bom ig-
norar. Passa-se a mensa-
gem agora que realmente 
quem tem força ganha, 
como faz Vladimir Putin, 

os direitos naturais dos 
povos não são tidos em 
conta. A recente crise foi 
deflagrada, pelo facto da 
Rússia ter ameaçado a 
Ucrânia com restrições 
comerciais caso assinas-
se o tratado de adesão 
à UE. A pressão colheu 
seus frutos. Yanukovytch 
o Presidente ucraniano 
acabou in-extremis por 
renunciar a assinatura 
do acordo de associação 
comercial com Bruxelas, 
que lhe facilitaria o acesso 
aos mercados dos Vinte e 
Oito países membros da 
União, contrapondo com 
a solicitação de 20 milha-
res de Euros, o que pro-
vocou a fúria de mais de 
75% dos ucranianos que 
saíram a rua num núme-
ro aproximado de mais 
de 400 mil pessoas que se 
mobilizam cada vez mais, 
debaixo de condições ex-

tremas de temperatura 
(glacial). Um dos porta-
-vozes da U.E, indignado 
disse: “A prosperidade e 
o futuro da Ucrânia não 
podem ser submetidos 
a uma espécie de leilão”, 
isto fazendo referência a 
maneira como Yanuko-
vytch conduz as nego-
ciações tanto com a U.E. 
como com a Russia de 
quem esta a obedecer or-
dens. 
Segundo a AFP - Agência 
France Presse, ao mesmo 
tempo Vladimir Putin, tal 
como havia agido com 
relação a Síria, contra-
-ataca forte como um 
bom Mestre de Xadrez. 
Se não é o Xeque-mate, é 
um Xeque-duplo, ao Rei 
e a Rainha. No mínimo 
a Rainha vai ter de cair. 
Quer dizer, ou a Ucrâ-
nia casa com a Rússia ou 
com a U.E. Pois, amante 
de um dos dois não vai 
pegar, corresponderia 
a um banho de sangue, 
tendo em conta que mais 
de metade não quer nada 
com Moscovo, mas uma 
outra “boa parte”, se diz 
fiel aos ideais comunis-
tas. Dia 15 de Dezembro, 
Putin destacou misseis 
médio-alcance em Kali-
ningrado, fronteira com 
os países euro-ocidentais, 
entre a Polónia, a Lituâ-
nia e Letônia. Os misseis 
Iskander-M, considerados 
perigosos ameaçam os 
países ex-URSS ligados 
agora a U.E. e integrados 
na OTAN desde 2004, 
que por nada deste mun-

N
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do querem se ver de volta 
ao Império dos Czares. 
Com esta jogada própria 
dos maquiavélicos, Putin 
voltou a zombar com os 
democratas americanos 
que desde sempre en-
terraram a América. Os 
democratas são muito 
hesitantes na tomada de 
posições e dizem os espe-
cialistas, sempre que eles 
se encontram no poder, a 
América recua muito do 
seu Yankismo. 
Em 2004, a Rússia já esta-
va ao lado de Viktor Ya-
nukovytch, o candidato 
acusado de ter sido eleito 
graças as fraudes orques-
tradas pelos russos. A 
população saiu a rua em 
peso para protestar  na-
quilo que foi conhecido 
como a Revolução La-
ranja. Actualmente por 
ter assinado o acordo 
com Putin, Yanukovytch 
é sentenciado pelo povo 
de vender o país à Rússia. 
Por isso, em vez de de-
sarmarem, os ucranianos 
totalmente contra, não se 
desmobilizaram. 
Numa mini-cimeira aos 
17 de Dezembro 2013, no 
Kremlin, entre o Presi-
dente ucraniano e o russo, 
Putin colocou nas mãos 
de Viktor Yanukovytch 
um cheque de 15 milha-
res de USD (11 milhares 
de Euros) e viu ainda o 
preço do Combustível e 
do gás fornecido por Mos-
covo reduzido, num acor-
do com a fornecedora ou 
seja, dividido por três. An-
tes custava 400 USD por 1. 
000m³, passou para 268,5 
USD, fruto de um acordo 
assinado entre a Gazprom 
e a empresa pública de 
energia da Ucrânia, a Naf-
togaz, claro, pressionados 
por Putin. Visto, lido, assi-
nado; está feito. 
Putin conseguia assim co-
locar os ucranianos entre 
a espada e a parede. Acei-
tar o bolo envenenado é 
sinónimo de continuarem 
amarrados ao controlo 
e ditadura moscovita de 
Putin. Não aceitar signifi-
cava prepararem-se para 
um braço de ferro sem 
fim, salvo se uma Unida-
de Sagrada do Ocidente 
faça recuar Putin das suas 
intenções, a hegemonia 

regional. Putin fez sentir: 
em nenhum momento 
Moscovo vai permitir a 
Ucrânia cair nas mãos do 
Ocidente, tanto por ques-
tões económicas (A Ucrâ-
nia beneficia de recursos 
minerais e energéticos e 
de terras aráveis extre-
mamente importantes. 
Durante a URSS, este país 
independente desde 1991, 
era a praça industrial, 
por onde praticamente 
tudo se produzia), mas 
acima de tudo por razões 
estratégicas. A Ucrânia 
é sua Porta de defesa e 
ataque; de igual modo, 
serve como instrumento 
de chantagem com o oci-
dente. Recorda-se, é pela 
Ucrânia por onde passam 
os principais ‘pipelines’ 
russos de gás natural para 
a Europa Ocidental. Por 
outro lado, a Ucrânia é o 
orgulho da Rússia, Kiev 
foi nos tempos, a capital 
do Estado Russo. Vai daí 
Putin considerar os ucra-
nianos como povo irmão 
que não pode ser abando-
nado, tem de ser por ele 
ajudado. A Aliança Adua-
neira criada a socapa, jun-
tando a Bielorrússia e Ca-
zaquistão, simboliza bem 

a obsessão de Putin não 
querer se submeter aos 
desígnios de Washington 
e Bruxelas e permite-lhe 
evidentemente sonhar 
com o Phénix do impé-
rio, o reavivar da URSS. 
Putin vai lutar com todas 
as suas forças para não 
deixar a Ucrânia (ligados 
por laços naturais) nas 
mãos do Ocidente. Logo, 
aqui pode-se adivinhar o 
que se espera desta crise, 
muito para lá daquilo que 
se pensa. Pelos vistos, 
os ucranianos vão ter de 
escolher, ou aderir Mos-
covo, ou estarem prepa-
rados para um banho de 
sangue, mas Putin não vai 
ceder. Aliás como todos 
cujos nas suas veias corre 
sangue ditatorial.
“Não aspiramos a que nos 
chamem superpotência, 
entendendo essa pala-
vra como uma aspiração 
a um poder hegemóni-
co regional ou mundial”, 
afirmou Putin, citado pela 
Reuters. “Não violamos 
os interesses de ninguém, 
não nos forçamos como 
patronos de ninguém, 
nem tentamos ensinar 
ninguém a maneira certa 
de viver” – frases que são 

um eco das suas críticas 
aos EUA, culpabilizados 
de tentativa inconstitu-
cional de tomada do po-
der, ao apoiarem directa 
e abertamente a oposição 
pro-ocidental.
Assim vai o mundo! 
Angola não é uma excep-
ção, variam apenas as mo-
dalidades. Um pouco por 
todo o lado os canhões 
troam, mortos, feridos, 
deslocados, os pobres ví-
timas preferenciais mani-
festam por mais direitos e 
contra as tiranias, em vão, 
nem Deus os salva. Mui-
tas vezes_ na maior parte 
das vezes os interesses 
económicos são o grande 
guarda-fogo dos ditado-
res, logo para as potên-
cias prestarem atenção 

ao que se passa, tem de se 
registar um calvário para 
se decretar genocídio_ é 
mesmo este o termo por-
que hoje ninguém invade 
ninguém. Mas uma coisa 
deve ficar bem patente, 
“o conflito inter-religioso 
está a ganhar proporções 
assustadoras imperialis-
tas. Muçulmanos armados 
do Islão pertencentes a 
vários grupos internacio-
nalmente afirmados apli-
cam a Lei do talião e lá 
onde estão procuram im-
por a sua Lei, a do Corão 
e da Charia, implacável 
como o Raio” advertiu 
Rachid, o marroquino. 
“A guerra Islão/ Cristãos 
está declarada, mesmo 
se em alguns países, ain-
da em estado latente”, 
comentam especialistas. 
Mas, de acordo estudos 
efectuados, contrariando 
análises mais simplistas, a 
razão da instabilidade em 
África já não tem nada ou 
quase nada a ver com o 
envolvimento de interes-
ses económicos estran-
geiros. Estes estudos re-
velam, enquanto os 80% 
dos africanos continua-
rem mergulhados no obs-
curantismo, e os chefes 
perpetuarem a mentalida-
de de “Deuses na Terra”, 
a África permanecerá um 
inferno de se viver.

O interessado devera contactar-me 
no seguintes terminais: 941529859

Médico Tradicional  

Especialista em medicina tradicional trata quem sofre
-Dor de cabeça constante
-Dores no útero
Dívidas
-Picadas no corpo
-Angústias
-Hemorragia
-Brigas em casa
-Acordar cansado
-Impotência sexual
-Marido na mão de outra
-Ter relações no sono
-Não engravidar
-Azar
-Amarração financeira ou 
negócios
-Vicios de beber; mulher; 
cigarros
-Nunca é promovido no trab-
alho

-Medo do escuro e ataque de 
gota
-Educação e vício de drogas
-Fome em casa
-Documentos que não saem
-Por ano alguém morre na fa-
milia
-Crtiança ou adulto que não con-
segue assimilar na escola
-Desemprego
-Inveja
-Prevenir bandidos
-Esquecimentos de coisas
-As coisas desaparecem em casa
-Atrair clientes
-Desgraças
-Casamento com problemas
-Promoção no trabalho
-Ser mal falado por inveja

PÁRE DE SOFRER

Dr. Manyafu
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nA HORA DA LEITURA

ANTóNIO SETAS 

té 1962 o 
MPLA tinha 
um presi-
dente, um 
secretário-
-geral e um 

tesoureiro, mas, a partir da 
eleição de Agostinho Neto à 
presidência do movimento, 
na 1ª Conferência Nacional, 
nesse ano, todas essas fun-
ções passaram a ser prerro-
gativas suas.  A partir dessa 
data é a Agostinho Neto que 
incumbe convocar o Comi-
té Central, nomear e demitir 
responsáveis, fazer transfe-
rências de quadros, atribuir 
meios financeiros para as 
tarefas dos diferentes depar-
tamentos, definir e mesmo 
alterar a política e a estraté-
gia do movimento. 
Ao seu lado, a contribuir 
para a afirmação da sua li-
derança, estão dois mestiços 
que o acompanharão a vida 
inteira, Lúcio Lara e “Iko” 
Carreira. Dois trunfos da 
sua tranquilidade, pois ne-
nhum deles poderia jamais 
afastá-lo do poder, por ser 
nessa altura impensável um 
mestiço obter apoios para 
liderar um movimento de li-
bertação dum país da recém 
libertada África Negra.   
Mas, mesmo assim, a posi-
ção de líder que Agostinho 
Neto ocupava então, nem 
por isso se consolidou, pelo 
contrário, suscitou, pela sua 
actuação de tendência cen-
tralizadora, comentários crí-

ticos de alguns camaradas, 
aproveitadas num primeiro 
tempo por Viriato da Cruz, 
evidentemente, (lançadas 
que estavam as divergências 
entre os dois homens, este 
último maoísta e Neto pró-
-soviético) com o objectivo 
de denunciar abertamente 
um regime incompatível 
com a prática da democra-
cia interna. Rapidamente as 
coisas azedaram e chegou-
-se mesmo – mas mais tar-
de -, ao extremo de Viriato 
se posicionar abertamente 
do lado da FNLA, ou seja, o 
avesso do MPLA. Era a pri-
meira vez que se manifesta-
va um grave fraccionismo 
no seio do movimento. 
Agostinho Neto resolveu-
-o à sua maneira, mal, pela 
exclusão pura e simples 
dos seus adversários políti-
cos. Num primeiro tempo 
graças a essa manobra no 
seio do Comité Central, que 
levou à sua eleição como 
presidente e à supressão do 
cargo de Secretário Geral do 
movimento, exercido até ai 
por Viriato (resultado dum 
escrutínio que nunca foi 
aceite pelo secretário-geral), 
mais tarde à agressão física, 
mais tarde ainda à elimina-
ção física dos seus principais 
adversários políticos. 
Segundo a historiadora por-
tuguesa, Dalila Cabrita Ma-
teus, as divisões no MPLA 
percorrem toda a história do 
movimento. E vai daí a dar 

um exemplo, datado deste 
período, «(...) no início dos 
anos 60, um informador 
conta à polícia ter assistido 
a uma cena de pugilato em 
que teriam estado envol-
vidos dois grupos: de um 
lado, Viriato da Cruz, Matias 
Miguéis e outros; do outro 
lado, Agostinho Neto, Lú-
cio Lara, Henrique Carreira 
(Iko), Domingos da Silva, 
Aníbal de Melo, Deolinda 
Rodrigues, Eduardo Mace-
do dos Santos, Gentil Viana 
e Américo Boavida. Este 
grupo consegue dominar o 
primeiro, cujos membros se 
refugiam em casa de simpa-
tizantes (Dalila Cabrita Ma-
teus, PIDE/DGS na Guerra 
Colonial, 1961-1974, Terra-
mar, 2004, página 249)».
Dino Matrosse, nas suas 
“Memórias”, fazendo refe-
rência às visitas que Viriato 
da Cruz fazia à residência de 
Ndolo, onde ele residia após 
ter chegado à capital do 
Congo, relembra essa pas-
sagem da história do MPLA, 
situando-a a 7 de Julho de 
1963 .
Deolinda Rodrigues, na rea-
lidade prima de Agostinho 
Neto, ou melhor, na tradição 
africana, irmã, e isso porque 
o pai de Neto era irmão de 
pai e mãe da mãe de Deo-
linda, cujo pai era natural de 
Kissembe/Kalomboloca, e 
a mãe oriunda do Kwanza-
-Sul, também se refere a esta 
penosa época da história do 

MPLA. 
Por exemplo, alguns meses 
depois da cena de pancada-
ria em Leopoldville, Deolin-
da, sempre preocupada com 
a formação duma Frente 
Nacional de combate ao co-
lonialismo, assegura, numa 
carta endereçada a Maria, 
datada de 29.09.63, que «al-
guns camaradas sugerem 
uma reconciliação com Vi-
riato» e questiona, «(...) Qual 
a vossa opinião? Que bases 
deve haver para tal recon-
ciliação? (D.R. ibidem, pág. 
141)». A querer unir.
Mais tarde, sempre na pri-
meira linha de combate para 
criar uma Frente Unida de 
libertação de Angola, Deo-
linda lamenta, em carta da-
tada do 5 de Novembro de 
1963, enviada ao seu cúmpli-
ce amigo Ismael, o facto de 
Viriato ter distribuído um 
panfleto a acusar a ala de 
Neto de estar a informar os 
Portugueses. No dia seguin-
te, 6 de Novembro de 1963, 
envia outra ao camarada 
Miguel João, exortando-o a 
lutar pela união de forças, 
«Cada militante deve resis-
tir à repressão de angolanos 
para com angolanos e todos 
juntos exigiremos a Unida-
de de todos os angolanos 

(D. Rodrigues, ibidem, pág. 
155)», mas logo a seguir, na 
mesma carta, repete o que 
tinha escrito a Ismael e la-
menta, «Ontem o grupo de 
Viriato-Matias (Matias Mi-
guéis) distribuiu outro pan-
fleto em que insistem que 
nós estamos ao serviço dos 
Portugueses. Esta é a faceta 
mais dura da nossa luta aqui: 
constatar que entre mili-
tantes dum MPLA antigo, 
surgem estas insinuações 
desastrosas, oportunistas e 
enganadoras». 
Sabe-se que de nada valeu 
o empenho das bases do 
MPLA para forçar o diálo-
go entre as duas alas rivais, 
de nada valeu o esforço de 
Deolinda Rodrigues para 
mudar nem que fosse um 
quase nada o curso dos 
acontecimentos, fracasso 
de que ficou o registo de um 
certo e visível arrefecimen-
to das sua relações como 
seu tio Neto. Nada valeu de 
nada. Neto manteve-se in-
sensível a todos os apelos, 
e a rivalidade sino-soviética, 
que já era o catalizador das 
desavenças entre a FNLA e 
o MPLA, roía agora nas en-
tranhas do MPLA os alicer-
ces da sua própria sobrevi-
vência.  

 vIRIATO DA CRUZ 
E A PRIMEIRA CRISE
 FRACCIONISTA

A
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TRATAMENTO DAS DOENçAS 
CRóNICAS EM ANGOLA PELA 
MEDICINA TRADICIONAL CHINESA

uando as 
pessoas en-
velhecem, o 
Jing Qi fica 
d e f i c i e n t e 
e fraco, os 
cinco Zhang 

(órgãos) desvanecem e o 
Zheng ou Qi Virtuoso tor-
na-se insuficiente. Assim 
os seis males de Qi podem 
invadir facilmente os cor-
pos destes idosos e causar 
doenças. Por isso, é fre-
quente ver pessoas de uma 
certa idade avançada com 
crises de asma recorrente 
ou tosse quando se aproxi-
ma o Inverno ou sofrerem 
colapso ou morte súbita 
durante o calor intenso do 
verão ou frio excessivo no 
Inverno. Concluindo, po-
demos dizer sem margem 
de erro que as pessoas ido-
sas são menos resistentes 
aos ataques dos seis males 
de Qi.
Os factores emocionais 
que causam as doenças 
são a alegria, a raiva, a 
preocupação, a tristeza e o 
medo. Estas emoções, em 
condições normais, são 
o reflexo interno normal 
aos estímulos do mundo 
exterior. O riso, o choro, 
ficar feliz ou triste são sen-
timentos normais para o 
ser humano. Quando não 
estão excessivamente exa-
cerbados não prejudicam 
o Zhang Fu (órgãos e vís-

ceras) e não causam doen-
ça. Agora quando eles es-
tão fora de controle, a raiva 
excessiva pode danificar o 
fígado, a alegria desmesu-
rada pode lesar o coração, 
a preocupação em excesso 
pode lesar o baço e estag-
nar o Qi, a tristeza profun-
da pode lesar os pulmões e 
o medo em excesso causa 
o declínio do Qi. O pavor 
causa perturbação do Qi.
Todos nós já ouvimos di-
zer que este ou aquele ido-
so morreu por excesso de 
alegria (acontece quando 
recebe a notícia que ga-
nhou na lotaria, por exem-
plo), quando recebe a notí-
cia da morte de um amigo 
ou familiar, quando se 
exalta cheio de raiva numa 
discussão, fazendo subir 
demasiado a pressão arte-
rial. Pensar demais pode 
provocar danos nas fun-
ções do coração e do baço, 
do fígado e do baço que 
manifestam os seguintes 
sintomas: insónias, dores 
no hipocôndrio, ansiedade, 
tonturas, distensão abdo-
minal, refluxo, eructação, 
e falta de apetite. Hoje em 
dia as autoridades médicas 
vêm confirmando as teo-
rias da Medicina Tradicio-
nal Chinesa, dizendo que 
existe uma relação muito 
acentuada entre o cancro 
e o stress emocional ou o 
desequilíbrio emocional. 

Quando uma pessoa sofre 
de depressão profunda du-
rante muito tempo, raiva, 
tristeza ou preocupação, ela 
pode desenvolver cancro.
Agora falemos da dieta. Ela 
é determinante para a cria-
ção de saúde ou doenças. 
A alimentação é a função 
mais importante da vida. 
Sem alimentação a vida 
não existe. É o factor iso-
lado que mais determina 
se vivemos ou não em har-
monia com o nosso meio 
ambiente e se, portanto 
somos sadios ou doentes.
Com relação à doença 
existem sete níveis de ali-
mentação: 
1 – Alimentação Mecânica 
– Um exemplo disto é a 
forma pela qual comemos 
enquanto ainda no útero 
materno: sem consciência 
ou desejo. No entanto al-
gumas pessoas continuam 
a comer dessa forma mes-
mo depois de se tornarem 
adultas. Eis um exemplo: 
quando chegamos a casa 
à noite e vamos automa-
ticamente ao frigorífico 
em busca de qualquer 
coisa para comer, muitas 
vezes, sem lavar as mãos, 
ou tirar o casaco. Até os 
cães e outros animais têm 
mais consciência da forma 
como ingerem os alimen-
tos. Este tipo de alimenta-
ção leva-nos fatalmente à 
doença. 

2 – Alimentação Sensorial 
– Este nível de consumo de 
alimentos ocorre quando 
nossos sentidos começam 
a evoluir logo após o nosso 
nascimento e baseia-se em 
nossa preferência por cer-
tos sabores, cores e textu-
ras. A indústria alimentar 
colhe no momento lucros 
faraónicos em decorrên-
cia do atendimento a estes 
desejos, pois a esmagadora 

maioria das pessoas co-
mem dentro deste nível. 
No entanto, da mesma 
forma que ocorre no ní-
vel mecânico, este nível 
de alimentação destruirá a 
nossa saúde mais cedo uo 
mais tarde.
*Continua
Mestre em Medicina Tra-
dicional Chinesa 
Life Rising Clinc – Ban-
gkok - Thailand

COnSULTÓRIO méDICO

LUíS FILIPE *

q

Para mais informações contatar: 
943580013-DR.Kassimu  

1-Fraca ereção
2-S.T.D.síflis, gonorreia
3- Corrimento vaginal, aborto
4-Trais de volta um amor perdido e pes-
soas em culto prazo 
5-Resolve problemas matérias 
6- Tira mãos espirito e demónios
7-tira bruxaria
8- Tira mal solte
9- Corpo encolhido

10- Atrai clientes para negócio 
11- T.D. e tose 
12- Asma e dores no peito
13- Dores de escota
14-Diabete
15- Dores de cabeça
16-Infertilidade 
17-Ataque Súbito de cabeças 
18- Paralisia
19-Câncer

Dr. Kassimu: um membro da Associação de curan-
deiros africanos, esta aqui para ajudar quem tem 
problemas e doenças, utilizando medicamentos 
árabes e africana. Ele trata mais de 70 doenças a 

um preço razoável.

Dr. Kassimu
AqUI ESTãO ALGUMAS DOENçAS E PRObLEMAS
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O artista plástico angolano, Francisco van-
Dúnem, de nome artístico “vAN” apresentou 
a 19 de Dezembro no Centro Cultural 
Português, a sua mais recente criação 
pictórica, intitulada “desenhos, pau-a-pique 
e outros registos”

vAN EXPõE “DESENHOS 
PAU-A-PIqUE E OUTROS REGISTOS”

prática ar-
tística de 
Van propõe 
ao público 
a experiên-
cia de um 
t r a b a l h o 

refletido numa constan-
te necessidade de posi-
cionamento, confronto e 
conciliação entre a pers-
pectiva ocidental, um 
ponto de vista influencia-
do pela sua africanidade, 
e a imagem do continente 
africano no Ocidente.  
VAN caracteriza-se por 
uma forte marca de an-
golanidade, onde o autor 
atesta a sua preocupação 
com os aspectos sócio-
-culturais do povo an-
golano, o lado plástico-
-poético e tradicional da 
socidade africana 
Segundo o artista, o tí-
tulo da presente mostra 
“Desenhos, pau-a-pique 

TEXTO DE NvUNDA TONET 

e outros registos” sinte-
tiza em três expressões, 
o essencial do conteúdo 
dos trabalhos preparados 
para a exposição. Nos 
“Desenhos”, VAN apre-
senta uma retrospectiva 
desde finais da década 
70, sem preocupações de 
estilo nem temática. No 
“Pau-a-pique”, faz uma 
abordagem ao suporte 
construtivo tradicional de 
arquitectura habitacional, 
com recurso a materiais 
locais, como paus, barro, 
capim e bordão. Em “Ou-
tros registos”, VAN apre-
senta trabalhos de pintura 
que partem do estilo que 
caracteriza mas absorvem 
outras influências, técni-
cas e de conteúdo. 
Na opinião de António 
Ole, “todo o trabalho e 
investigação de VAN 
assentam ainda num de-
senho vigoroso, base da 

sua pintura e instalações. 
As texturas do “pau-a-
-pique”, a sua ligação ao 
habitat, não são mais do 
que prolongamentos da 
sua pintura erudita,” as-
segurou. 
VAN já nos habituou 
a vê-lo fazer recurso a 

técnicas e experiências 
arrojadas, pois a sua con-
dição de artista angolano, 
africano e universal, mas 
sobretudo contempo-
râneo, permite-lhe um 
espaço e uma forma de 
intervenção independen-
te de convenções prede-

finidas. 
A exposição pode ser vi-
sitada até ao dia 15 de Ja-
neiro de 2014
Biografia 
Van, possui um cunho 
pictório vitorioso no 
mundo das artes. Docen-
te universitário e Mestre 
em Educação artística, 
promotor cultural e ar-
tista plástico, possui um 
vasto curriculum aca-
démico e profissional. 
Desde 1977 até 2013, par-
ticipou em dezenas de 
exposições individuais e 
colectivas em diversos 
países, designadamente 
Argélia, Brasil, Bulgária, 
Cabo-Verde, Cuba, Es-
panha, Gabão, Zâmbia, 
Congo, Alemanha, EUA, 
Japão, China, África do 
Sul, Rússia e Noruega. 
Entre os prémios con-
quistados, destacam-se 
o Prémio Mural de Ci-
dade de Luanda/1985, o 
Prémio Pintura do Banco 
de Fomento e Exterior 
(Luanda, 1990), o pré-
mio de pintura Ensa-Arte 
(Luanda, 96) e o prémio 
nacional de cultura e ar-
tes (2008), disciplina de 
Artes plásticas. 

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

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

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 932630361

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:

A

ARTES pLáSTICAS 
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ISAbEL ALLENDE E O DRAMA 
FAMILIAR NO NOvO LIvRO, “
O CADERNO DE MAyA”
8 de Janeiro não é uma data comum para a escritora chilena Isabel Allende. É 
neste dia e mês que costuma começar a escrever seus livros. Foi assim com 
A Casa dos Espíritos (1982) e provavelmente com O Caderno de Maya – que 
acaba de ser lançado em português.

LITERATURA

s milícias atacam sorra-
teiras
Na defesa das fortunas 
pessoais
Com canhões e aríetes, 
desordeiras
Protegem os estrangeiros 

marginais
E os vendedores de palmeiras
E os seus pentelhos anais
Forças da ordem não, milícias sim
Dos bajuladores tipo assim
O mapa cor-de-rosa de Angola
Está redesenhado
Portugueses, chineses, brasileiros
Por todo o lado
E o povo angolano na nova vida
Desesperado
Em Angola há muito para fazer
Para o estrangeiro bem viver
E os mwangolés nem capim ver
Para comer
A grande família está de rastos
Vagueia no rumo do triturar
Das imensas riquezas, nunca fartos
O mais importante é facturar
E nunca se sentem exaustos
O resto – nós - é para abandonar
Um país infestado de seguranças
De fardas que seguram as abastanças
Do Brasil vem a prostituição
Do negócio dos milhões de dólares
O general nega, diz que não
Apoiado pelo palácio e seus pares
E que ninguém se oponha senão
Beneficiará de tormentos exemplares
A mortandade da vida diária
Nesta casta de gente latifundiária
Vivem na esperança da vinda do senhor
Na Angola de 2014 o ano do crescimento
Subiram os indicadores sociais do torpor
As estradas reabilitadas pelo aliciamento
Os objectivos da miséria há que impor
O Jornal de Angola noticiará virulento
Uma classe empresarial forte nascerá
A Nação está forte mas nada crescerá
As sirenes e as escoltas do poder local
E do poder da economia da cólera
Tanto tomate a apodrecer, nacional
Da miséria económica que cá mora
Preferem importá-lo de Portugal
Tudo de Angola se vai embora
Pago a peso de ouro irracional 
Na Angola agiota desproporcional
A injustiça há muito que se decretou
Os campos não estão lavrados
O poder já sabemos quem o comprou
Só vivemos de produtos importados
A epidemia da corrupção tudo levou
No intenso cheiro a gasóleo eliminados 
Numa mão a Constituição adulterada
E na outra a sanguinolenta espada

AS MILíCIAS 
DA NOSSA 
IMPLACávEL 
DESTRUIçãO

obra conta a his-
tória de Maya 
Vidal, jovem 
de 19 anos que 
se envolve no 
mundo das dro-
gas, do crime e 

da prostituição. “Trata-se de 
uma obra que se diferencia 
das anteriores pela contex-
tualização na actualidade”, 
afirma Cinara Ferreira Pavani, 
professora da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.
 Após a morte do avô, com 
quem a protagonista se iden-
tificava muito, ela passou a 
agir com rebeldia. “O Cader-
no de Maya tem um tom con-
fessional, que atrai e sensibili-
za o leitor desde as primeiras 
linhas”, afirma a professora. 
“De escrita livre e fluída, esse 
novo livro é mais uma das 
histórias de Allende bastante 
imergentes, com uma cadên-
cia suave e um ritmo interes-
sante”, diz Solange Cosme, 
leitora que costuma se iden-
tificar muito com as persona-
gens criadas por Isabel. 
E completa: “De leitura agra-
dável e relaxante, aposta nos 
valores do amor e da família 
como pilares fundamentais na 
construção da vida”. 
Então, a protagonista passa a 
escrever no diário – um pre-
sente da avó – sobre a viagem 
que fez de São Francisco, nos 
Estados Unidos, a uma ilha do 
Chile. “Mas a viagem de Maya 
não se realiza apenas no plano 
geográfico, mas também no 
tempo”, diz Cinara. 
A professora observa, no li-
vro, um aspecto recorrente 
na literatura de Isabel: a sal-
vação pelo discurso (escrever 
no caderno/diário). “Os ro-
mances se configuram como 
metáfora do poder transfor-
mador da literatura – as per-
sonagens, como Sherazade, 
se salvam pela habilidade de 

narrar”, explica.
 A própria experiência da au-
tora é material para esse ro-
mance. Ela conta que, desde 
que se casou com o promotor 
William Gordon, há 25 anos, 
se interessa pela questão das 
drogas. Os três filhos dele têm 
problemas com isso e, então, 
ela viveu tudo de perto.
 Editado pela Bertrand Brasil, a 
tradução da obra ficou a cargo 
de Ernani Ssó. Esse é o quarto 
livro da escritora que ele passa 
para o português, e conta que 
demorou quatro meses para 
concluir o trabalho. “Ela usa 
um espanhol corrente e di-
recto, sem muitas expressões 
idiomáticas e gírias”, comenta. 
“Me preocupo com o ritmo do 
texto. A última revisão é ler o 
livro para ver se as frases não 
soam esquisito em português”, 
completa.
 
UMA ALLENDE, ISABEL 
Filha do diplomata Tomás Al-
lende e sobrinha do ex-presi-
dente chileno Salvador Allen-
de, Isabel leva um sobrenome 
já famoso desde que nasceu, 
no Peru, em 2 de Agosto de 

1942. Logo ela voltou para o 
Chile, país que considera sua 
terra natal, apesar de actual-
mente morar nos Estados 
Unidos. 
A sua vida é marcada por 
eventos históricos, como o 
momento em que seu tio foi 
tirado do poder. Após o golpe 
militar de Augusto Pinochet, 
o clima instável do Chile fez 
a família Allende se refugiar 
na Venezuela, onde viveu de 
1973 a 1984. 
Antes de publicar obras lite-
rárias, trabalhou como jorna-
lista de periódicos, revistas 
femininas e também na tele-
visão. Atribui o sucesso como 
autora ao poeta Pablo Neruda, 
que a incentivou a interrom-
per a carreira como repórter 
e se aventurar na literatura. 
“Isabel Allende se beneficia de 
toda a literatura latino-ameri-
cana produzida nos anos 60 
e 70. Autores como Gabriel 
García Márquez e Mario Var-
gas Llosa seguramente fazem 
parte do cânone literário da 
autora”, afirma Lélia Almei-
da, especialista em literatura 
latino-americana feminina. 

A
A
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TEXTO DE SIMãO SOUINDOULA

fectuaram 
este trajecto, 
de menos de 
100 km do li-
toral, para
participar no 
acto da assi-

natura da Declaração que san-
cionou os
trabalhos da conferência da 
ex-esclavagista cidade que a 
esperta
Ministra da Cultura da Re-
publica de Colômbia, a níger 
Paula Marcela
Moreno Zapata, organizadora 
da reunião, fixou, bem a pro-

pósito, no
primeiro território livre das 
manilhas “slavus” do além 
Atlântico.
Organizada com o apressado 
apoio da Organização de Es-
tados Americanos
e o interessado concurso das 
instituições onusianas tais 
como a UNESCO
e a OIM (Organização Inter-
nacional das Migrações) e de 
várias
entidades tais como a Fun-
dação Interamericana, a US 
Phelp Stokes e a
Agencia Espanhola de Coo-
peração Internacional, a reu-
nião do Centro de
Convenções Julio Cesar Tur-
bay Ayala, situada na preser-
vada,
impressionante e turística ci-
dade velha do porto do Mar 
das Caraíbas,
reuniu, num painel, absoluta-
mente, excepcional, - tendo a 
África, as
Américas e Caraíbas bem 
recebido a nomeação da “En-
genheira” –
Ministros encarregues dos as-
suntos culturais de Bahamas, 
Barbados,
Brasil, Guatemala, Panamá e 
Republica Dominicana assim 
como altos
representantes da Costa Rica, 
Guine Equatorial, Jamaica, 
México, Peru
e Paraguai.
Assistiram no evento, deze-
nas de personalidades tais 
como o
carismático congressista afro-
-norte-americano, Gregory 
Meeks,
intelectuais vindos de presti-
giosas instituições tais como 
o Schomburg
Center for Research in Black 
Culture de Nova Iorque, in-
vestigadores
oriundos de importantes uni-
versidades tais como o de 
Massachusetts,
nos EUA, a venerável Casa de 
las Américas de Cuba e vários 
peritos, a

exemplo de Doudou Diene, 
antigo Director do Projecto 
da UNESCO “ A
Rota do Escravo”, António 
Monteiro, promotor cultural 
angolano
instalado em Bogotá, e per-
sonalidades ligadas a institui-
ções
financeiras, a semelhança do 
Banco Interamericana de De-
senvolvimento.
Os trabalhos da conferência 
decorreram em sessões ple-
nárias e em
paneis onde foram abordados 
vários aspectos essenciais da 
evolução, a
curto e médio prazo, das co-
munidades de origem africa-
na na região, na
altura das celebrações do bi-
centenário das independên-
cias de vários
países da América latina.
Assim, foram discutidas, em 
substancia, as formas para 
uma maior
integração política, económi-
ca e social dos afro descen-
dentes e
assimilados, nos diferentes te-
cidos nacionais no continente 
e no
conjunto insular, onde esses, 
totalizam cerca de 150 mi-
lhões de
indivíduos ou seja 30% da po-
pulação da região.
TECNOLOGIAS NUMÉRI-
CAS
Foram, igualmente, analisado 
eixos tais como a implemen-
tação de
estratégias eficazes com vista 
a redução da pobreza no seio 
das
comunidades niger, o reforço 
dos laços de solidariedade ac-
tiva entre
elas, o destaque da vantajo-
sa vertente “ direitos do ho-
mem” da sua
luta, o realce da diversidade 
cultural, o fortaleço das suas
significativas expressões ar-
tísticas e literárias, a revisão, 
urgente,
dos conteúdos dos manuais 

de história, o desenvolvimen-
to de programas
educacionais e de formação 
profissional para a juventude
melano-africana, uma expan-
são das iniciativas culturais 
afro
descendentes utilizando ao 
máximo as extraordinárias 
facilidades que
oferecem, hoje, as tecnologias 
numéricas, o empreendimen-
to de estudos
sobre a crucial questão da re-
presentatividade política das 
componentes
negras na região e o melhora-
mento das suas imagens nas 
médias.
O conjunto das orientações 
fixadas baseou-se nos pro-
gressos
alcançados, invariavelmente, 
nos diferentes processos de
“visibilizacion” da diferença 
empreendidos nos países da 
América de
expressão ibérica, e não só.
A contribuição ao evento do 
nosso pais foi apresentada 
pela Ana Edite
Monteiro, Directora do Gabi-
nete da Primeira Dama, que 
logo no inicio
da sua alocução sublinhou a 
sua emoção de estar presente 
na longínqua
contra-costa Atlântica, onde 
chegaram e evoluíram, cora-
josamente,
comunidades de origem afri-
cana e, particularmente, “an-
golana”.
Ela insistiu sobre o facto do 
actual território angolano, por 
ter sido
uma das zonas mais atingidas 
pelo tráfico de madeira de 
ébano, tem,
portanto, hoje, a legitimidade 
moral mas igualmente o de-
ver histórico
de se associar ao destino das 
comunidades melano- africa-
nas no espaço
ibero-americano.
Para ela, o nosso território, 
que possui, o mais extenso 
litoral de

E

África ocidental, herdou, total 
ou maioritariamente, das fa-
mosas
entidades históricas Congo/
Angola, formações nas quais 
serão extraídos
milhões de cativos para a 
América ibérica.E, uma das 
zonas ilustrativas da influen-
cia linguística e antropológica, 
sintomática, das comunida-
des “congolesas y angolesas”
e, sem duvida, segundo a Di-
rectora do Gabinete da Pri-
meira Dama, o
hinterland de Cartagena de 
Índias, com a seu antigo, adja-
cente, San
Basilio de Palenque. E por isso 
que a realização do Encontro 
naquele porto histórico, que 
se situa a menos de 100 km 
do ex - território livre dos “ chi 
ma ri
Congo”, “chi ma ri Angola” e “ 
chi ma ri Luango” foi, segundo 
Ana
Edite, simbólica e justificou, 
plenamente, a presença ango-
lana, nesta
Conferência.

EDUCAÇÃO MEMORIAL
Apontou a colaboração que 
Angola poderá ser prestar aos 
países
ibero-americanos, no quadro 
da temática da reunião, nos 
domínios da
documentação, da investiga-
ção histórica, linguística e an-
tropológica,
mas igualmente, no domínio 
da educação memorial, da 
promoção cultural
e artística, das publicações, 
das produções áudio visuais, 
do turismo
cultural, etc.
Terminando a sua alocução, a 
Directora de Gabinete ofere-
ceu a Paula
Zapata, uma réplica da escul-
tura “ O Pensador”, símbolo 
da cultura
angolana, como marca de so-
lidariedade e apoio a jovem 
governante
afro-colombiana.....

SAN bASILIO DE PALENqUE 
E MESMO “ANGOLANO”

ROTA COLOmbIAnA DA ESCRAVATURA

É a emocionante 
confirmação 
que a Directora 
do Gabinete da 
Primeira
Dama de Angola, 
Ana Edite Monteiro 
e o americanista 
Simão
Souindoula fizeram, 
na sua deslocação, 
sob uma rigorosa 
cobertura
securitária, a esta 
celebre comuna 
da antiga “Nueva 
Granada”, no
quadro da sua 
participação, em 
representação da 
Dra. Ana Paula dos
Santos, no 
importante 
Encontro Ibero-
Americano sobre a 
Agenda Afro
descendente 
nas Américas e 
Caraíbas, que teve 
lugar, há dias, em
Cartagena de 
índias. 
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OS DESAIRE DE JES ANUNCIADOS COMO vITóRIAS

D
epois de tanto termos denunciado os inúmeros desaires sofridos por JES em discursos à maneira dos de Santo António de 
Pádua aos peixinhos, nem vale a pena perder tempo a enumerá-los, tantos são, o que importa é sublinhar os principais, a 
começar pelo fracasso quase total da reconciliação nacional, que, graças aos seus arautos “topo de grana”, Virgílio Fontes 
Pereira, João Pinto, Bento Bento, ed cetera e tal. De facto, esses indignos representantes da«miséria intelectual da ala radi-
cal do MPLA!...«indivíduos de vozes hipnóticas que cantam os rouxinóis e desabrocham a aparição divina de JES no nosso 

sistema político, económico e social!...» como os caracterizou, ou melhor, como os pintou com talento o Prof. Ngola 
Kiluange, conseguiram, «nos seus discursos revestidos de palavras “bombalísticas”, atiçar os apetites dos saudo-
sistas ao regresso à guerra civil em Angola, ou seja, terminarem com os resíduos de Jonas Savimbi de uma vez por 
todas, como se diz na gíria dos comparsas mais directos de JES». Também não podemos esquecer os voluntários 
fracassos das políticas de distribuição de electricidade e água, assim com os “fac simile” de sabotagens programadas 
e operadas nos sectores de construção civil, incluindo estradas esburacadas em menos de meia dúzia de chuvadas, 
hospitais a terem de ser reconstruídos e as batalhas perdidas contra saneamentos básicos em busca de liberdade 
ao ar livre “enausabundeando” tudo em seu redor, falta de emprego, pobreza, fome e estagnação nos baixios mais 
baixos dos diversos rankings de nível de vida, no seio dos quais, mesmo assim, temos de salientar uma estrondosa 
vitória anunciada com “hosanas” pela imprensa estatal: num deles: Angola foi o único país lusófono a melhorar de 
um ponto, repetimos, um ponto, a sua classificação! Genial, obrigado 

O AMUO DE JES COM MANDELA

A 
tristíssima governação de JES, anunciada na TPA como um festival de sucessos sem 
igual no mundo, com a morte de Mandela foi contemplada por mais um tiro nos pés, 
graças a uma atitude de JES que nos envergonhou a todos: minimizou tanto quanto 
pôde o significado simbólico do passamento físico de Madiba, não foi a Joanesburgo ao 
evento organizado em sua honra - onde estiveram presentes qualquer coisa como 90 

chefes de Estado e 50 chefes de governo -, e as marionetes da informação mal referiram este mo-
mento histórico! Custa a perceber, entre outras anomalias, por que razão não foram noticiadas ou 
simplesmente referenciadas as mensagens de condolências e de homenagem a Mandela, pelo me-
nos, diremos, as que foram subscritas por organizações e entidades nacionais. Enfim, uma bofetada 
a Mandela, que não sentiu nada, e outra ao povo angolano,  com ares de pretender ser um pontapé 
nos tomates do resto do mundo! Ganda chefinho, mas de “spirit” mesquinho, este nosso JES!
A propósito desta incrível e baixíssima postura, não faremos comentários por termos desengon-
çado um exemplar bem bonito, que resume todos os outros, o do Domingos Maninho da Cruz: 
«Sobre a ausência de JES na África do Sul, assim como o silêncio ensurdecedor sobre a morte de 
Mandela, para mim é motivo para elogiá-lo (Jes, claro está), porque, pela primeira vez, ele está a 
ser coerente. Tal coerência reside no facto de ter consciência de que seria hipocrisia e patético 
falar de um homem que é absolutamente oposto a si. Ele sabe que o que o separa de Madiba só é 
comparável ao que separa Deus do Diabo. Ele sabe que não tem dignidade para falar sobre Tata. 
Parabéns ao Jacaré pelo silêncio.»

O DESPREZO DE JES PELO POvO

J
á lá vai mais de um mês que aconteceu. numa noite de terça-feira, quando ao deixar a Universidade onde dá aulas no bairro Morro 
Bento, o nosso director, William Tonet, saiu ileso de um atentado atribuído a soldados da UPG, cuja impunidade absoluta está 
garantida por JES. “Uma viatura com homens fortemente armados, vinha em contramão nas imediações do Morro Bento, quan-
do William Tonet saía da Faculdade.” “Chocaram com o carro de propósito, desceram da viatura em que se faziam transportar, 
apontaram armas e deram empurrões de forma ameaçadora”, explicou WT, acrescentando que os supostos soldados da UGP, 

“Puseram-se em retirada, quando pessoas se aproximaram do local. A viatura de William Tonet ficou totalmente danificada na parte 
frontal. Vai de si que sendo esta a versão da vítima, sem possibilidade de ter acesso à versão do autor do pretenso atentado, uma vez 
que a UGP está acima da lei, a pontos de as suas viaturas nem sequer terem placa de matriculação quando saem à rua e os seus soldados 
serem anónimos, sem nome, sem rosto e, em casos como este, sem rasto possível de seguir - estamos em Angola numa M de democra-

cia – o caso atentado a WT nem sequer existe para esses senhores de um poder político e económico que está a 
chegar ao seu derradeiro termo de validade. 
Reconsiderando à luz do acontecimento, concordemos que, de facto não há meio de provar que houve atentado, 
mas a verdade é que é, em todo e qualquer caso de figura, muitíssimo mais dar a prova de que houve crime, agra-
vado pela fuga do criminoso e pelo véu de anonimato de que ele, ilegalmente frui. 
Por outro lado, a impunidade dessas pessoas que manejam os monstros motorizados que são as “carrinhas” da 
UGP, estende-se à impotência da PN, interdita de agir a propósito de seja que caso for atinente às suas exacções, 
abalroamentos, eventualmente crimes e assassinatos e prolonga-se pelo nosso pseudo poder judiciário, que não 
sabe nada, não quer saber e tem raiva a quem sabe! Toda essa gente goza de uma impunidade institucionalizada! 
Curiosa democracia a nossa, não é verdade? JES, voluntária ou involuntariamente, instiga os atentados, as perse-
guições, a tortura e o assassinato de gente inocente. 
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gIRAbOLA-2014

A
equipa do 
Kabuscorp 
Sport Clube 
do Palanca 
es t re ia -se 
nas provas 
a f r i c a n a s 

diante do Côte d´Or das 
Ilhas Seicheles, na primei-
ra eliminatória de acesso 
à fase de grupos da Liga 
dos Clubes Campeões de 
África – 2014.
O conjunto de Seicheles 
é desconhecido na arena 
futebolística africana, mas 
poderá causar surpresas 
ao campeão angolano (Ka-
buscorp Sport Clube do 
Palanca), se menosprezar 
o adversário. As equipas 
das ilhas são táctica e tec-
nicamente boa. A memó-
ria lembra-nos a derrota 
da Selecção Nacional de 
Futebol de Honra “Palan-
cas Negras”, no estádio da 
Cidadela, no “confronto” 
contra o Madagáscar, no 
apuramento ao CAN.
Naquele jogo Angola 
entrou confiante numa 
vitória fácil porque se 
tratava de um oponen-

te desconhecido, sem 
qualquer tradição ou ex-
periência no futebol afri-
cano. Todos esperavam 
por uma vitória facilís-

sima, mas o combinado 
malgaxe inverteu o rumo 
dos acontecimentos e os 
“Palancas” saíram com os 
“cornos” quebrados em 

pelo estádio nacional da 
Cidadela, velha catedral 
do desporto-rei na Pátria 
de Ngola Kilwanji.
Sem qualquer contesta-

ção, a equipa do Kabus-
corp do Palanca é favorita 
à passagem para a segun-
da eliminatória diante da 
similar das Ilhas Seiche-
les. O campeão angolano 
poderá encontrar dificul-
dades na fase seguinte, 
pois defrontará o vence-
dor da eliminatória dispu-
tada entre o Zamalek do 
Egipto e Douanes do Gha-
na. Para a mesma prova, 
a turma do 1ºde Agosto, 
vice-campeão, mede for-
ças com Lioli do Lesotho.
O 1ºde Agosto é, clara-
mente, superior ao con-
junto tsuanês, só mesmo 
com “milagre” o grémio 
das Forças Armadas An-
golanas (FAA) poderá 
sair derrotada da primei-
ra eliminatória de acesso 
à fase de grupos da Liga 
dos Clubes Campeões 
de África, edição 2014. A 
turma “rubro-negra” terá 
tarefa fácil na segunda 
etapa, em relação ao Ka-
buscorp; o vice-campeão 
vai defrontar o AS Leo-
pard do Congo ou Rayon 
Sport do Rwanda.

DESPORTIvO DA HUíLA vAI AO GAbãO

KAbUSCORP JOGA EM SEICHELES

O Grupo Desportivo da 
Huíla começa a competir 
na Taça da Confederação 
Africana “Nelson Mande-
la” ante o Mounana do Ga-
bão, em jogo válido para a 
primeira eliminatória de 
acesso à fase de grupos da 
prova acima referenciada, 
a segunda de maior refe-
rência no Continente Ber-
ço da Humanidade África, 
sob a égide da CAF.
Ao contrário dos repre-
sentantes angolanos nas 
eliminatórias de acesso à 
fase de grupos da Liga dos 
Clubes Campeões de Áfri-
ca (Kabuscorp do Palanca, 
bem como o 1ºde Agosto), 
o grémio da Frente Militar 

Sul defronta um adversá-
rio difícil, a julgar pelo ní-
vel qualitativo do futebol 
jogado no Gabão, a pátria 
do falecido presidente 
Omar Bongo. A agremia-
ção huilana terá de se em-
penhar a fundo para ultra-
passar o adversário.
Em caso de passagem 
para a segunda elimina-
tória, o Grupo Despor-
tivo da Huíla, finalista 
vencido da Taça de An-
gola – 2013, jogará com 
Clube Atlético Bizertino 
(C.A.B) da Tunísia. Os 
clubes do Magreb são 
matreiros, usam todos 
os meios para eliminar 
um adversário, inclusive 

comprar jogo e subornar 
a equipa de arbitragem.
A formação do Atléti-
co Petróleos de Luanda, 
vencedor da Taça de 
Angola-2013, defronta o 
African Stars da Namíbia. 
Apesar do crescimento 
do futebol namibiano, o 
grémio angolano é favori-
ta a passagem para a eta-
pa seguinte, face à expe-
riência nas competições 
africanas, nem mesmo o 
factor surpresa perturba 
os petrolíferos. O Petro 
de Luanda poderá defron-
tar o vencedor da elimi-
natória disputada entre o 
Dwarfs do Ghana e Jaraaf 
do Senegal.                                  
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ngola par-
ticipa da 
Taça dos 
Clube Cam-
peões de 
África em 
Basquete-

bol no máximo da força 
com as representações 
do 1ºde Agosto e Recrea-
tivo do Libolo do Kwan-
za-Sul, as duas melhores 
equipas da respectiva 
competição que se reali-
za em Sousse, na Tunísia, 
desde o dia 12 de Dezem-
bro do corrente ano.
O emparceiramento da 
prova maior do basque-
tebol africano, ao nível de 
clubes, foi desfavorável 
para as aspirações dos an-
golanos ao colocar frente-
-a-frente as equipas do Re-
creativo do Libolo e 1ºde 
Agosto, logo na abertura 
do torneio. A agremiação 

militar do Rio Seco venceu 
o desafio diante dos libo-
lenses. Foi uma lição para 
o Continente Berço da 
Humanidade (África) pela 
forma como os dois con-
juntos abordaram o jogo 
inaugural. 
A partida mereceu des-

taque na media tunisina, 
principalmente a televisão 
que transmitiu em directo 
para Tunísia e o mundo. 
Os tunisinos encheram o 
palco da competição, con-
trariando as estimativas 
dos analistas porque estes 
avocavam pouco interesse 

da parte dos residentes de 
Sousse, região onde decor-
re o torneio.
Com a vitória diante do 
Libolo, o 1ºde Agosto, cam-
peão africano em título, 
somou os dois primeiros 
pontos na competição e li-
derava já o Grupo “B”. Nas 

partidas subsequentes o 
grémio do Rio Seco, às or-
dens do treinador angola-
no, Paulo Macedo, consen-
tia a primeira derrota; foi 
diante do Kano Pillars da 
Nigéria por 75 – 73, os árbi-
tros tiveram uma postura 
fora do comum, meteram-
-se a favor dos nigerianos.
A vitória do Kano Pillars 
da Nigéria sobre o 1ºde 
Agosto gerou satisfação no 
seio de alguns dirigentes 
da FIBA-AFRICA porque 
pensavam que o conjunto 
nigeriano tomaria conta 
do Grupo B. A “felicidade” 
dos respectivos responsá-
veis do organismo reitor 
da bola ao cesto africano 
caiu por terra quando o 
Recreativo do Libolo do 
Kwanza-Sul derrotou, con-
vincentemente, o grémio 
da República Federativa 
da Nigéria.

TíTULO PODE vOLTAR A ANGOLA

O melhor do Basquetebol 
Africano no género joga-
-se na Pátria de Ngola Ki-
lwanji Kya Samba (Ango-
la), onde as competições 
internas (Campeonato 
Nacional Sénior Feminino, 
Taça de Angola e Super-
taça) chegam a superar a 
Continental em termos de 
competitividade, cobertu-
ra, bem como o acompa-
nhamento dos adeptos.
Tal facto deve-se ao de-
sempenho das equipas do 
Grupo Desportivo Inter-
clube de Angola – Século/
XXI, campeão africano 
em título, e 1ºde Agos-
to, vencedor da última 
edição do Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Feminino. Ambas 
formações assumem o 
protagonismo no plano 
interno, como continen-
tal. A África rendeu-se à 
qualidade técnico-táctica 
das jogadoras da Polícia e 
das Forças Armadas.

A competitividade das 
respectivas agremiações, 
sobretudo na presente 
temporada, começou in-
ternamente e estende-se 
na Taça dos Clubes Cam-
peões de África, na qual as 
duas agremiações ango-

lanas disputaram a final, 
relegando para o segundo 
plano as demais concor-
rentes africanas, como o 
Machaquene de Moçam-
bique.
O último confronto da 
Taça de Angola, play-offs, 

a melhor de três jogos, 
demonstrou o potencial 
das equipas adstritas aos 
Ministérios da Defesa e 
do Interior. Aníbal Mo-
reira e Apolinário Pa-
quete têm testificado ao 
mundo quão equilibrado 

é o basquetebol feminino 
angolano; aliás, o título 
conquistado pela Selec-
ção Nacional, no Afro-
basket-2013 de Maputo, 
ilustra a força hegemóni-
ca das angolanas na se-
gunda modalidade.

INTERCLUbE E D´AGOSTO NO AUGE

TAÇA DOS CAmpEõES   

A
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ais um 
ano ter-
m i n a . 
Balanço? 
T e n h o 
as cer-
t e z a s 

que já tinha e mantenho 
as dúvidas que sempre me 
acompanharam. Continuo 
a achar que os nossos ac-
tuais governantes não são 
uma solução para o proble-
ma mas são, isso sim, um 
problema para a solução. 
Vamos por partes. As (mi-
nhas) certezas... com cer-
teza. 
Essas são, creio, quase 
unânimes entre os que 
como eu não definem 
Angola porque, cada vez 
mais, apenas a sentem. 
Tantas vezes com dor, 
muitas outras com uma 
lágrima no canto do olho, 
e sempre na esperança de 
que o futuro há muito de-

veria ter nascido... assim 
soubéssemos (sobretudo 
os que estão no poder) ter 
a noção de que quem não 
vive para servir não serve 
para viver. 
Ou seja. Temos (quase) 
tudo para ser um grande 
país e até uma grande na-
ção. Deus, seja Ele quem 
for, deu a este espaço afri-
cano (tão mal dividido à 
régua e esquadro pelos 
colonizadores europeus) 
tudo o que era preciso 
para ser o maior entre os 
maiores. Também lhe deu, 
reconheça-se, um mosaico 
de povos capazes de valo-
rizar mais o que os une do 
que o que os divide.
Tenho (tanto quanto isso 
é possível) a certeza de 
que o que Angola não 
teve, nem tem, é bons 
amigos. Verdadeiros ami-
gos. Americanos e sovié-
ticos (entre os dois venha 

o Diabo e escolha) apenas 
se prestaram a ajudar-nos 
porque a troco de um 
chouriço recebiam um 
porco. A troco de armas 
recebiam barris de petró-
leo. A troco de minas re-
cebiam diamantes. Hoje 
será, talvez, diferente. Mas 
todos os cuidados conti-
nuam a ser poucos. 
Os nossos amigos não 
são os que aparecem na 
Imprensa a oferecer pró-
teses para os deficientes 
de guerra. E não são por-
que, importa recordá-lo, 
esses são os mesmo que 
forneceram as minas que 
provocaram toda essa ca-
tástrofe. 
As minhas dúvidas. Algu-
mas... apenas.
José Eduardo dos Santos, 
um presidente nunca no-
minalmente eleito, con-
tinua a confundir a obra-
-prima do Mestre com a 

prima do mestre de obras. 
Diz o Presidente que 
“honrar e declarar o nosso 
amor por Angola assume 
um carácter solene e espe-
cial”. É verdade. Mas isso 
não basta. 
As crianças, por exemplo, 
que mendigam e morrem 
à fome nas ruas de Luan-
da também amam Angola. 
Amam-na e declararam 
esse amor. No entanto, 
Eduardo dos Santos, que 
tem pelo menos três re-
feições por dia, continua 
a nada fazer para lhes dar 
um prato de fuba. 
“À força do povo angolano 
e à riqueza dos recursos 
naturais do nosso país, 
podemos juntar agora a 
serenidade que se instaura 
quando constatamos que 
nada mais pode pôr em 
causa o esforço colectivo 
para a construção do bem 
comum”, afirmou Eduardo 

dos Santos. 
Baixinho, creio eu, Eduar-
do dos Santos deverá ter 
acrescentado: olhai para 
o que eu digo e não para o 
que eu faço. E o povo que 
aplaude, certamente pen-
sa: quem nos dera ter de 
comer. 
Sem desculpas, o Gover-
no tem tudo, continua a 
ter tudo, ainda tem tudo, 
para mostrar do que é ca-
paz. Não vai chegar lá. Mal 
acabou com Jonas Savimbi 
virou-se para Cabinda. E 
como se isso não bastasse, 
vira-se agora para todos os 
que apenas querem comi-
da e liberdade.
Os poucos que têm mi-
lhões não vão abdicar de 
nada em favor dos mi-
lhões que têm pouco... se 
é que têm alguma coisa. E 
assim não vamos lá. Assim 
não há Kalashnikoves que 
resolvam o problema.
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