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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. 

M PLA t eM curA?
Há queM Acredite

A propósito do uso de armas 
químicas na Síria, Stephane 
Barros, dirigente da FLEC  
(Conselho Nacional do Povo 
de Cabinda), acusa publica-
mente as Forças Armadas 
de Angola de, nos anos 80 e 90, terem 
usado armas químicas (Napalm) em 
Cabinda, nomeadamente na região do 
Mayombe.

regime usou armas quíicas

ASSASSiNOS Ou dirigeNteS
reSPONSAveLMeNte irreSPONSáveiS

uNicef:É difÍciL AcreditAr  

O regime tem fama de, não ter preguiça de caluniar, difamar, prender e, por vezes, até, eliminar fisicamente, melhor, assassinar, 
adversários políticos e membros da sociedade civil, que não o bajulem. A lista vai longa de Nito Alves, a Ricardo de Melo, passando 
por Mfulumpinga Landu Victor, Kamulingue e Cassule, nos nossos dias. Mas o que não se esperava é haver tanta insensibilidade 
ante a morte de milhares e milhares de crianças, quando a ostentação de riqueza, por uns poucos ligados ao poder é ofensiva.

As hostes internas do MPLA, um pouco à semelhança do que também se passa com a sociedade, começam a dar sinais cada vez mais claros de 
que conseguem pensar com a própria cabeça e, dessa forma, pôr em causa um “status quo” com o qual não concordam e que se julgava, por força 
dos seus protagonistas, irreversível.

A cerimónia oficial do “Dia 
do Herói Nacional”, assinala-
do no dia 17 deste mês, 
realiza-se este ano em 
Cabinda, sob o lema 
“Honremos os ideais de Neto, 
promovendo a coesão nacional e o 
bem-estar dos  angolanos”.

Mpla festeja “dia do Herói” Neto
O Presidente José Eduardo 
dos Santos manifestou o 
desejo do seu Governo 
continuar a fortalecer os 
laços de amizade e cooperação com 
o Brasil. Mas o novo  embaixador tem 
cadastro judicial.

embaixador com cadastro
Especialistas portugueses e bra-
sileiros, contratados a peso de 
ovos de ouro, estão a conjugar 
esforços no sentido de lavar a 
imagem de JES, porque existe a 
convicção de que, em matéria de comunicação, 
marketing e propaganda, Dos Santos está a per-
der a “guerra” e a palavra de ordem é para, custe 
o que custar, alterar esse estado de coisas.

estrangeiros  limpam  JeS
fLec deNuNciA eM cABiNdA JeS SAÚdA eLiSAL NA POLÍticA
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abo Verde é 
uma Repúbli-
ca democráti-
ca semi-pres-
idencialista. O 
governo “pós 

- independente” estava base-
ado na constituição de 1980, 
que instituiu naquela altura 
o regime de partido único, 
onde a única voz, com direi-
to a publicidade exclusiva na 
imprensa, era o PAICV. Em 
1990 foi introduzido o mul-
tipartidarismo e em 1992 a 
Constituição foi modificada 
para ajustá-la na totalidade 
aos valores da democracia 
multipartidária. 
As eleições são presidenci-
ais (para eleger o Presidente 
da República) e legislativas 
(para eleger os deputados 
nacionais), que são eleitos 
para mandatos de cinco 
anos. 
O Presidente da República, 
da Assembleia Nacional e o 
Conselho Superior da Mag-
istratura Judiciária (esses 
também eleitos pela Assem-
bleia Nacional) participam 
na eleição dos membros do 
Supremo Tribunal da Justiça.
Aqui temos desenhada 
sucintamente a estrutura 
base da República de Cabo 
Verde, que deixou de trans-
formar as instituições do Es-
tado em partidocrata, como 
faz o MPLA, pelas nossas 
bandas.
Em Cabo Verde, os órgãos 
de comunicação estatal, 
dão cobertura a todos ac-
tores políticos de igual 
forma. Recentemente, as-
sisti a cobertura do con-
gresso do MpD, segunda 
formação política (uma es-
pécie de UNITA de lá), a 
ter cobertura em directo do 
seu conclave. Em Angola, 
com Dos Santos no poder 
e uma máquina bajuladora, 
com medo da democracia e 
cobarde, isso é impossível, 
numa clara demonstração 

que o gigante que diz ter 
mais de 5 milhões de mili-
tantes, tem medo do con-
traditório e é incompetente, 
quanto ao jogo democrático.   
Como podemos constatar 
há semelhanças com aquilo 
que se passou na história de 
Angola, nomeadamente a in-
stauração de um regime de 
partido único e a institucion-
alização de um Parlamento 
multipartidário, mas que em 
nada se assemelha ao que 
nos coube na rifa da atípica 
Constituição de Angola do 
10 de Fevereiro de 2010, 
aprovada “cobardemente”, 
na calada, em pleno desen-
rolar do Campeonato Africa-
no de Futebol; “ CAN/2010”, 
quando a maioria dos ango-
lanos estava com as aten-
ções viradas para o correr da 
bola e arredores...
O semi-presidencialismo 
mais ou menos instituído 
até essa data morreu de 
“morte matada”, como diria 
um personagem de Jorge 
Amado, por obra e desgraça 
de JES (José Eduardo dos 
Santos), para dar origem a 
um regime cúmplice dos to-
talitários um tanto ou quanto 
inspirado por uma velha id-
eia dos séculos XVII e  XIX 
do “despote éclairé”, ou seja 
o “déspota iluminado”, um 
monarca totalitário e intran-
sigente, mas superiormente 
inteligente, a ponto de ser 
catalogado como “ilumina-
do” por Deus.
Alleluiah! 
Em Angola é pouco mais ou 
menos o que temos com a 
“Constituição JESSIANA”, 
com uma enorme vantagem, 
pois JES não gosta de ser 
considerado como intransi-
gente nem absolutista, mas 
a sua Constituição supera a 
“Magna Carta”, de 1215, onde 
o monarca inglês, João Sem 
Terra, foi obrigado, por força 
da pressão dos súbditos, a 
aceitar a limitação dos seus 

c

cABO verde 
É MeLHOr 
e MAiOr que ANgOLA

poderes e a pôr fim a apli-
cação de impostos de forma 
aleatória. 
Mas, em 2013, o texto con-
stitucional angolano de 
cariz presidencial, que se 
diz democrático, concentra 
mais poderes no soberano, 
transige mais do que devia, 
deixa andar, assiste impávi-
do no aumento de imposto 
aos pobres e na redução das 
liberdades e cada vez menos 
sereno quanto ao delapidar 
sistemático dos cofres do 
Estado. 
Para tal tem ao seu serviço 
uma imprensa subjugada, 
vertida e comprada por el-
ementos da sua igualha, 
tem um Parlamento só para 
lamentos, uma justiça no-
meada e na maioria com 
agentes vassalos, para além 
de uma economia do mel-
hor que há no mundo em 
termos de crescimento de 
que transvasa um acréscimo 
de pedidos de emprego e 
lamentações de um número 
crescente de miseráveis 
citadinos, esfomeados e 
ressequidos sulinos, princi-
palmente, na Huíla, Kuando 
Kubango e Kunene das zo-
nas rurais assediados por um 
persistente estiagem… 
Estas imagens da vida 
desgarrada de vários povos, 
os meios de comunicação 
estatal partidocratas, não ex-
ibem, contrariamente a apo-
logia histérica que fazem dos 
milhões de dólares, cerca de 
200 milhões, gastos na reali-
zação de um campeonato do 
mundo de Hóquei em Patins, 
apenas para satisfazer o ego 
de um homem.    
Entretanto, em Cabo Verde 
o regime funciona em con-
sonância com uma notória 
liberdade de expressão e um 
respeito dos direitos reser-
vados à actividade de todos 
os partidos da oposição, 
que têm direito à palavra e 
podem reivindicar a publici-

dade do que se passa no Par-
lamento cabo-verdiano. 
Finalmente, deixei de acredi-
tar na capacidade do meu 
antigo partido (MPLA), con-
seguir, sob à liderança do 
Presidente José Eduardo dos 
Santos, viver sem a fraude, 
o roubo desenfreado das 
terras do povo, as prisões 
arbitrárias, a corrupção, aos 
assassinatos selectivos, en-
fim jamais teremos plena de-
mocracia. 
Acredito sim que só com 
amplas e generalizadas 
manifestações, ao abrigo do 
artigo 47.º da Constituição 
da República, os povos de 
Angola conseguirão resgatar 
a sua liberdade, terem direito 
ao uso e contraditório na co-
municação social pública e 
ao resgate da verdadeira in-
dependência.  
Mas Setembro tem datas 
que merecem referência no 
meu ideário mental, pois os 
agentes causadores de tais 
distúrbios político - constitu-
cional, em 1973 e 2001, duas 
efemérides que se destacam 
pela atrocidade revelada 
pela espécie humana, am-
bas sendo acontecimentos 
históricos de primordial 
importância na história da 
humanidade, nem mais nem 
menos, embora um deles 
seja universal e o outro não 
passe de um episódio cuja 
importância simbólica é 
enorme mas não tem, nem 
que se pareça, a mesma 
abrangência universal.
O primeiro, aconteceu em 
1973 com o assalto ao palá-
cio de La Moneda, pelo di-
tador sanguinário Augusto 
Pinochet, ao que se seguiu 
a morte do presidente do 
Chile, Salvador Allende, um 
revolucionário atípico que 
acreditava na via eleitoral da 
democracia e considerava 
ser possível instaurar o so-
cialismo dentro do sistema 
político então vigente no seu 
país. De facto e de júri, Allen-
de foi o primeiro presidente 
da República e o primeiro 
chefe de Estado socialista 
marxista eleito democratica-
mente na América.
Homem de envergadura 
universal, Allende foi uma 
vítima da Guerra Fria en-
tre os Estados Unidos da 
América (EUA) e a URSS. 
As duas potências entraram 
em conflito aberto para a 
supremacia em termos de 
poder político e militar no 

mundo e, enquanto os EUA 
lutavam no Vietname para 
preservar algo que se pare-
cesse com uma conivência 
com os seus métodos de 
civilização, a Rússia apoiava 
sem reservas o socialista Es-
tado de Cuba. 
Assim sendo, o então presi-
dente dos EUA, Richard 
Nixon, não podia admitir 
que existisse na América 
outro regime socialista-
marxista. Por isso Allende 
pagou com a vida a factura 
imposta pelos yankees. Toda 
a sua acção foi sabotada e 
ele sucumbiu à sua auda-
ciosa tentativa socialista no 
dia 11 de Setembro de 1973. 
No entanto, pese todas as 
atrocidades e o poder que 
deteve enquanto comandou 
os destinos do Chile, Pino-
chet e os seus seguidores, 
nunca deixaram e deixarão 
de ser perseguidos, para no 
quadro da justiça democráti-
ca pagarem pelos hediondos 
crimes cometidos. 
O outro acontecimento, 
simbolicamente de grande 
importância, aconteceu no 
ano de 2001 e estamos a nos 
referir aos ataques de que 
foram alvo as torres gémeas 
de Nova Iorque, de que re-
sultou o seu desmorona-
mento total, o que ainda hoje 
suscita e levanta uma série 
de questionamentos sem re-
sposta.
Um grupo terrorista, Al 
Qaeda, organiza primorosa-
mente uma acção concertada 
de que resultam efeitos de 
espectacular relevância em 
todos os aspectos: as torres 
gémeas são destruídas, o Pen-
tágono atacado, o Fort Knox 
também, três mil mortos pelo 
menos sucumbiram a esses 
ataque e os prejuízos cifram-
se por biliões de dólares. 
Ora o que mais nos desen-
canta, por ser revelador de 
uma premissa assustadora, 
é o facto de ser importante 
travar a loucura de ditadores, 
que não se importam, em ple-
no século XXI, para se man-
terem no poder ou  o cume 
de ideologias radicais, sujeitar 
os povos as mais deploráveis 
condições de existência e so-
brevivência humana. 
Angola e os seus dirigentes 
deveriam aprender com os 
erros dos outros e do seu 
próprio passado, para que o 
futuro não os persiga, em fun-
ção dos erros de um presente 
sombrio e discriminador.

NA LIBERDADE DE IMPRENSA 
E DEMOCRACIA 
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p r e s i d e n -
te quenia-
no, Uhuru 
Kenyatta co-
meçará a ser 
julgado em 
Novembro, e 

o seu vice-presidente, Wi-
lliam Ruto, já está no ban-
co dos réus, ambos acu-
sados de crimes contra a 
humanidade pelo Tribunal 
Penal Internacional (TPI) 
em Haia, na Holanda. 
Ambos são acusados de 
incitamento à violência 
nas eleições presidenciais 
de 2007 e de planear di-
versos assassinatos. O 
resultado da onde de vio-
lência foi de 1.200 mortos 
e milhares de deslocados.
Tanto Uhuru Kenyatta 
como William Ruto as-
seguraram que irão coo-
perar com o TPI, tendo o 
presidente já declarado 
que irá limpar o seu nome 
e garantir que a activida-
de do governo continuará 
dentro na normalidade.
Poucos dias antes do iní-
cio deste processo, o Par-
lamento queniano, em 
Nairobi, decidiu que o 
país deveria retirar-se do 
quadro do Tribunal Penal 
Internacional, decisão que 
terá de ser aprovada pelo 
Governo e comunicada à 
ONU.
Embora o voto dos parla-
mentares quenianos seja 
apenas um primeiro pas-
so, a saída do Quénia do 
TPI, se vier a concretizar-
-se, poderá levar ao sur-
gimento de uma bola de 
neve com outros países a 
tomaram análoga decisão.
“A ocorrência de um efei-
to dominó nos países afri-
canos depende fundamen-
talmente da decisão que, 
sobre esta matéria, for 
tomada pela União Afri-
cana”, explica o professor 
Carsten Stahn, da Univer-
sidade de Leiden, na Ho-
landa.
O TPI foi criado Julho de 
2002 para punir crimes 
no âmbito da lei interna-
cional. No entanto, o TPI 
cobre apenas os Estados 

que ratificaram o chama-
do Estatuto de Roma e só 
pode entrar em acção por 
delegação expressa do o 
Conselho de Segurança da 
ONU.
O Estatuto de Roma foi 
ratificado por 122 países, 
incluindo todos os mem-
bros da União Europeia. 
Em contraste, China, Rús-
sia e Estados Unidos da 
América estão entre os 
países que se recusaram a 
assinar o documento.
“O que se está a passar 
nos últimos anos é algo 
que certamente ninguém 
poderia imaginar em 
2002”, explica Carsten 
Stahn, pois, apesar do con-
tínuo boicote dos EUA, 
o número de países que 
ratificaram o Estatuto de 
Roma é hoje mais do do-
bro de 2002.
O Quénia assinou o Es-
tatuto de Roma em 2005 
e ratificou-o em 2008. 
No entanto, nos últimos 
anos, líderes africanos 
têm aumentado o tom das 
críticas sobre o TPI. Isto 
porque, até o momento, 
somente africanos foram 
condenados.
A União Africana está à 
procura de uma alternati-
va o TPI, acreditando-se 
que possa ser uma estru-
tura análoga mas com ex-
clusiva acção em África.
Os procedimentos jurí-
dicos iniciados pelo TPI 
para apreciar os casos de 
Kenyatta e Ruto não serão 

influenciados pela decisão 
dos parlamentares quenia-
nos.
“O Estatuto de Roma es-
tabelece que a saída de 
algum Estado só poderá 
ser validada um ano após 
o secretariado-geral da 
ONU ser notificado. Além 
disso, o Estatuto não defi-
ne que uma retirada tenha 
influência ou efeito re-
troactivo. Assim, os pro-
cedimentos poderão con-
tinuar até o fim, apesar da 
saída do país”, esclarece o 
porta-voz do TPI, Fadi El 
Abdellaham.
De acordo com Carsten 
Stahn, para o Quênia, no 
entanto, a saída do país do 
âmbito do TPI traria con-
sequências mais profun-
das, como por exemplo, 
para a política de desen-
volvimento.
O apoio ao desenvolvi-
mento depende, em teo-
ria, da situação dos direi-
tos humanos. O professor 
Carsten Stahn acredita 
que é possível que, após a 
saída do TPI, o auxílio ao 
desenvolvimento seja re-
duzido para o Quénia.
Tudo isto se insere no 
facto de, enquanto existir 
carne negra para morrer 
e riquezas para roubar, os 
países ditos civilizados lá 
estarão prontos para ven-
der arsenais em nome da… 
justiça.
O antigo Presidente da 
Libéria, Charles Taylor, 
foi no dia 30 de Maio de 

2012 condenado a 50 anos 
de prisão pelo Tribunal 
especial das Nações Uni-
das para a Serra Leoa, pe-
los crimes cometidos na 
guerra civil de 1991-2002, 
descritos pelo juiz na lei-
tura da sentença como “os 
mais abomináveis” na his-
tória da humanidade.
Taylor, que insistiu estar 
inocente, fora dado como 
culpado numa decisão 
judicial histórica, em 11 
acusações de uma série 
de crimes de guerra – de 
violações a assassínios ao 
uso de soldados crianças 
– devido ao apoio que deu 
aos rebeldes da Frente Re-
volucionária na Serra Leoa 
durante a guerra civil em 
que morreram dezenas de 
milhares de pessoas.
Foi o primeiro antigo che-
fe de Estado a ser conde-
nado por crimes de guerra 
num tribunal internacio-
nal desde os julgamentos 
de Nuremberga, no pós II 
Guerra Mundial.
Os procuradores pediam 
uma sentença de 80 anos 
de prisão, que reflectisse 
“a gravidade dos crimes” 
cometidos e o “papel prin-
cipal” que Taylor teve, 
argumentando ainda que 
a idade e débil estado de 
saúde do arguido não de-
veriam ser considerados 
como factores na tomada 
de decisão da sentença por 
parte dos juízes.
A defesa argumentou por 
seu lado que aquele termo 
de prisão era “manifesta-
mente desproporcionado e 
excessivo” e que o tribunal 
concluíra apenas na culpa 
do ex-Presidente num “pa-
pel indirecto”, o de ajudar 
os rebeldes e não na sua li-
derança.
Segundo dados do Instituto 
de Pesquisas para a Paz de 
Estocolmo (Sipri), o comér-
cio internacional de armas 
aumentou 24% nos últimos 
seis anos. Pois é. O TPI jul-
ga (alguns) criminosos de 
guerra que, embora não 
sendo fabricantes de ar-
mas, lhe dão o uso para que 
elas foram feitas.

tPi cONdeNA queM uSA 
e NãO queM fABricA

O
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s hostes 
i n t e r -
nas do 
M P L A , 
um pou-
co à se-
melhan-
ça do 

que também se passa com 
a sociedade, começam a dar 
sinais cada vez mais claros 
de que conseguem pensar 
com a própria cabeça e, 
dessa forma, pôr em causa 
um “status quo” com o qual 
não concordam e que se 
julgava, por força dos seus 
protagonistas, irreversível.
Embora generalizando os 
alvos, são muitos os mem-
bros do MPLA que exigem 
que o partido contemple de 
forma inequívoca o direito 
a tendências políticas no 
seu seio. Essas tendências 
eram aceites pelo partido 
no poder desde 1975 desde 
que se aplicassem, apenas e 
só, aos outros partidos.
Na base da crescente onda 

de contestação interna, 
para além da exigência que 
seja legalmente reconheci-
do o direito de tendências, 
os militantes do MPLA rei-
vindicam a urgência da al-
ternância do poder no seio 
do próprio partido.
Neste âmbito, a União de 
Tendência do MPLA está 
a organizar um abaixo-
-assinado para sugerir à As-
sembleia Nacional a regu-
lamentação das correntes 
políticas dentro dos parti-
dos. Não será uma missão 
fácil, desde logo porque os 
deputados da linha actual 
do poder estão em maioria, 
para além de não se saber 
se a própria UNITA alinha.
Em declarações à Voz da 
Alemanha, o coordenador 
adjunto da União de Ten-
dência do MPLA, Joaquim 
Salvador Correia, disse que 
a ideia não é somente per-
mitir o equilíbrio dentro das 
organizações políticas, mas 
também estabelecer um re-

gime de alternância de po-
der nos partidos.
A sua justificação baseia-se 
na tese de que assim se evi-
taria que um grupo restrito 
capturasse o partido para si 
e ofereceria, igualmente, as 
condições para um ambien-
te plural dentro das orga-
nizações políticas. Joaquim 
Salvador Correia acredita 
que ainda falta um debate 
interno contraditório entre 
todas as correntes dos par-

Há queM Acredite 
que O MPLA teM curA

MOVIMENTO DE TENDêNCIAS

A

E se os maiores expor-
tadores mundiais são os 
EUA, a Rússia, a Alema-
nha, a França e Grã-Bre-
tanha, não deveriam estes 
países serem igualmente 
julgados pelo TPI?
De acordo com o levan-
tamento, o comércio de 
armas aumentou 24%  so-
bretudo devido à crescen-
te militarização dos países 
asiáticos. A Índia tornou-
-se o maior importador 
de armas do mundo (re-
presenta 10% do comér-
cio mundial), seguida de 
Coreia do Sul, Paquistão, 
China e Singapura.
Um outro estudo divulga-
do por um centro de estu-
dos de Londres indicava 
que os gastos militares 
asiáticos superaram os eu-
ropeus pela primeira vez 
em 2012.

Stephanie Blencker, da Si-
pri, afirmou que a China 
está prestes a integrar o 
grupo dos cinco maiores 
vendedores de armas do 
mundo, sobretudo devido 
às suas vendas ao Paquis-
tão.
Por outro lado, o coronel 
Theoneste Bagosora, acu-
sado de ser o “cérebro” 
do genocídio ruandês de 
1994, que causou mais de 
800.000 mortos, foi con-
denado no dia 18 de De-
zembro de 2008 a prisão 
perpétua pelo TPI para o 
Ruanda.
Os culpados devem ser 
julgados e condenados, 
apesar de a justiça teimar 
(quando teima, e teima 
poucas vezes) em actuar 
à posteriori e não como 
meio profiláctico. É que 
para os milhares de mor-

tos já nada adianta a prisão 
de Theoneste Bagosora, 
Charles Taylor e Uhuru 
Kenyatta.
Nenhum destes (e de mui-
tos outros) criminosos 
fabrica armas. Elas vão lá 
parar a troco de petróleo 
ou de diamantes, enviadas 
pelo Ocidente que é onde 
elas se fabricam. Aliás, se 
Omar al-Bashir ou Tho-
mas Lubanga, por exem-
plo, não existissem teriam 
de ser fabricados para que 
a indústria de armamento, 
que não é africana, pudes-
se continuar a ter lucros 
fabulosos.
Por cada genocídio que 
acabe, outro tem necessa-
riamente de nascer. É dis-
so, ou também disso, que 
vivem os países mais ricos 
do mundo. Com a diferen-
ça que os criminosos dão 

a cara, enquanto os insti-
gadores e municiadores se 
acobardam nos areópagos 
da alta política ocidental.
Outros dois oficiais do 
exército ruandês foram 
condenados à mesma 
pena, igualmente por ge-
nocídio, crimes de guerra 
e contra a humanidade. 
“O tribunal condena Ba-
gosora, Aloys Ntabakuze, 
Anatole Nsengiyumva a 
prisão perpétua”, afirmou 
na altura o presidente no-
rueguês do tribunal, Erik 
Mose.
E então os outros? Os 
europeus, os norte-ame-
ricanos e os russos não 
deveriam também ser 
condenados?
Foi feita justiça? Foi, com 
certeza. E, portanto, todos 
podem dormir descansa-
dos até aos próximos jul-

gamentos. É que, com tan-
ta hipocrisia internacional, 
não vão faltar casos para 
julgar e – é claro – milhões 
de vítimas para somar ao 
rol dos que não contam 
para nada. Veja-se, por 
exemplo, o caso da Síria.
De acordo com a acusa-
ção, Bogosora anunciou 
em 1993, ao fechar a por-
ta a negociações com os 
rebeldes tutsis da Frente 
Patriótica ruandesa, que 
ia regressar ao país para 
“preparar o apocalipse”, 
ou seja, o genocídio.
Hoje todos sabem que há 
outros generais a “pre-
parar o apocalipse” mas, 
apesar disso, estão caladi-
nhos. Lá vão vendendo as 
armas, trazendo petróleo e 
diamantes e depois recla-
mam justiça e decretam 
umas prisões perpétuas.

tidos sobre as ques-
tões principais de 
cada um deles.
“Hoje um grupo toma 
decisões e impõe-nas. 
Se um partido não é de-
mocrático não pode exer-
cer a democracia. Estou 
a dizer que o poder que o 
MPLA exerce no Estado 
não é democrático”, opina 
Joaquim Salvador Correia, 
dando voz – mesmo que 
ainda embrionária – aos 
seus camaradas que têm 
de obrigatoriamente pensar 
como pensa a Direcção. 
Luís Fernandes, militante 
do MPLA desde o início dos 
anos 1970, é um dos rostos 
da contestação a favor de 
uma “verdadeira democra-
cia” interna no seio dos par-
tidos. Isto porque, diz, uma 
das consequências da falta 
de correntes de opinião no 
seio do seu partido é a per-
manência de José Eduardo 
dos Santos na presidência 
do MPLA há 34 anos.

“Só há alternância onde as 
correntes de opinião se fa-
zem sentir e representar. 
Um ‘indivíduo A’ não pode 
estar constantemente na 
posição de expoente do 
conjunto completo”, opina 
Luís Fernandes, alargando 
a constatação a Eduardo 
Kwangana, presidente do 
Partido de Renovação So-
cial desde 1991 e a Isaías 
Samakuva que lidera a UNI-
TA desde a morte de Jonas 
Savimbi.
Luís Fernandes considera 
que se houvesse democra-
cia interna e dignificação 
das diferentes correntes de 
opinião, Abel Chivukuvuku,  
actual líder da Convergên-
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cia Ampla de Salvação de 
Angola (CASA-CE) não te-
ria abandonado a UNITA.
“Quando do congresso da 
UNITA, havia três corren-
tes políticas lideradas por 
Isaías Samakuva, Abel Chi-
vukuvuku e Lukamba Gato. 
Havia um antagonismo 
político que fez com que 
Chivukuvuku tivesse que 
abandonar o partido. Este 
abandono aconteceu por 
não haver regulamentação 
de correntes”, analisa Luís 
Fernandes.
A campanha de recolha de 
assinaturas da União de 
Tendência do MPLA para 
formalizar o pedido junto 
dos deputados conta com 
o apoio de militantes da 
UNITA, CASA-CE, PRS, e 
do Bloco Democrático.
Em função dos resultados 
eleitorais (mesmo saben-
do-se que houve fraude 
generalizada a favor do 
MPLA) a que conduziu o 
seu partido, para muitos, 
Isaías Samakuva deveria 
ter assumido a responsa-
bilidade política pela ca-
tástrofe, afastando-se. Ele, 
dizem os críticos, deveria 
dar o exemplo, responsabi-
lizando-se pelo facto de ter 
mandado o seu “exército” 
pela picada errada. Era im-
perioso que tivesse dado o 
lugar a outros.
Se em qualquer guerra pro-
priamente dita, até mesmo 
nas muitas que a UNITA 
travou em prol dos an-
golanos, os generais que 
falharam foram punidos, 
os responsáveis por suces-

sivos falhanços eleitorais 
também o deveriam ser.
Aliás, se a UNITA respon-
sabilizasse quem falhou, 
por muita honestidade que 
tivesse posto na luta, esta-
ria a dar um bom exemplo 
aos angolanos para que 
estes percebessem que, 
afinal, existe uma subs-
tancial diferença entre a 
democracia que a UNITA 
defende e a que é imposta 
pelo MPLA.
É que, no tal contexto da 
ética, Samakuva e os seus 
pares não podem dizer que 
Eduardo dos Santos de-
via ser substituído porque 
cometeu muitos e graves 
erros (que de facto come-
teu, comete e cometerá) e, 
apesar de terem também 
cometido muitos e graves 
erros, quererem continuar 
no poder como se nada se 
tivesse passado.
E se a UNITA quer ser 
diferente (para muito me-
lhor, entenda-se) do que 
o MPLA, não pode usar a 
máxima “olhai para o que 
dizemos e não para o que 
fazemos”. Importa igual-
mente recordar agora, 
e mais uma vez, que Sa-
makuva (mesmo que tenha 
sido alguém por ele não o 
iliba) afastou da direcção 
do partido quadros que 
constituíam não só mas 
também a nata da UNITA. 
A tendência para substituir 
a competência pela sub-
serviência deu no que deu. 
Uma catástrofe.
Na eventualidade de haver 
eleições autárquicas, vere-

mos se a aposta da UNITA 
não volta a ser em gente de 
boa vontade mas de nula 
competência ou experiên-
cia. Samakuva esquece-se 
com perigosa assiduidade 
que a competência, ou a 
experiência, não se conse-
guem por decreto.
Uma das campanhas elei-
torais, que resultou na hu-
milhação total, foi coorde-
nada por Abílio Camalata 
Numa, secretário-geral, 
que da matéria pouco 
sabia pois, em 1992, inte-
grava as Forças Armadas 
de Angola. Adalberto da 
Costa Júnior, que foi 
responsável pela 
informação, em 
1992 estava em 
Portugal. Do-
mingos Ma-
luka, figura de 
destaque na 
campanha e vi-
ce-presidente da 
bancada parlamen-
tar, era em 1992 militante 
da JMPLA. Aliás, o próprio 
Isaías Samakuva estava 
nessa altura em Londres
Alguém se lembra dos 
tempos em que o porta-
-voz UNITA - Renovada 
para a Europa, Baltazar 
Capamba, abriu caminho 
ao encontro, em Paris, en-
tre o enviado do MPLA e 
Isaías Samakuva que, des-
de sempre, foi considerado 
por Eduardo dos Santos o 
político ideal para liderar 
a UNITA depois da morte 
de Savimbi?
Farto de ver a UNITA 
a auto-destruir-se, Abel 

Chivukuvuku partiu para 
outra luta. Fê-lo porque en-
tendeu que a UNITA não 
era uma força com a ne-
cessária dinâmica de vitó-
ria para enfrentar o MPLA. 
Teve razão.
A seriedade, honestidade e 
patriotismo da Samakuva 
não são suficientes para 
lutar contra uma máqui-
na que está no poder em 
Angola desde 1975. Talvez 
Chivukuvuku também não 
consiga lutar taco a taco 
com o MPLA. Tem, con-
tudo, a vontade de partir 

a loiça sem temer levar 
com os estilha-

ços. 
“Depois de 
ter avalia-
do o con-
texto que 
A n g o l a 
vive - em 

que não está 
claramente 

visível que hoje 
somos uma alternati-

va ganhadora - e consulta-
ds vários colegas de direc-
ção do partido e militantes, 
tomei a decisão consciente 
de candidatar-me com um 
único propósito: fazer da 
UNITA uma efectiva alter-
nativa que possa ganhar as 
eleições em 2008 e instau-
rar em Angola um modelo 
positivo de governação”, 
afirmou em Janeiro de 
2007 Abel  Chivukuvuku.
Em 2012 tudo estava na 
mesma. A UNITA conti-
nuava a ser liderada por al-
guém que é sério, honesto 
e patriótico mas que não 

consegue pôr o país a me-
xer, não temendo dizer as 
verdades que os angolanos 
querem ouvir, não temen-
do dizer quais são as solu-
ções necessárias para que 
Angola deixe de ser apenas 
Luanda.
“Por norma eu não entro 
em coisas que não têm per-
nas para andar. E se as pes-
soas me viram a anunciar 
que sou candidato é porque 
houve um tempo de matu-
ração, houve um tempo de 
análise, houve um tempo de 
estudo, houve um tempo de 
consulta, houve um tempo 
de preparação”, dizia há seis 
anos Abel Chivukuvuku.
Abel Chivukuvku não con-
cordava que o MPLA fosse 
um partido tão forte que 
lhe pudesse tirar o sono, 
pelo que considerava que a 
UNITA, sob a sua direcção, 
estaria em melhores condi-
ções de mobilizar a seu fa-
vor os 70% dos pobres que 
constituem a população an-
golana.
Não foi assim. Se assim 
tivesse sido, talvez Chi-
vukuvuku conseguisse 
pôr os poucos que dentro 
da UNITA têm “milhões” 
a trabalhar pelos milhões 
que, também dentro da 
UNITA, têm pouco ou 
nada.
E no seu processo de extin-
ção total, a UNITA conti-
nua nas mãos dos que con-
sidera seus filhos legítimos. 
De fora, mais uma vez, fi-
cam muitos que só foram 
filhos legítimos enquanto 
Jonas Savimbi viveu.



FOLHA8  21 DESETEMBRO DE20136 // DESTAQUE

nosso país 
ocupa a se-
gunda pior 
p o s i ç ã o 
mundial, ao 
nível da Lu-

sofonia, na tabela da taxa de 
mortalidade de menores de 
cinco anos, com 164 mortes 
infantis em cada mil crian-
ças nascidas vivas, indica 
a UNICEF num relatório 
agora divulgado.
No seu relatório anual so-
bre a situação mundial da 
infância, intitulado “Com-
promisso para a Sobrevi-
vência Infantil -- Uma Pro-
messa Renovada”, o Fundo 

das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF), indica 
que as estatísticas apresen-
tadas são relativas a 2012.
De entre os países lusófo-
nos, a Angola segue-se a 
Guiné-Bissau, na 6ª posição 
ex-aequo com a Repúbli-
ca Centro-Africana, com 
uma taxa de mortalidade 
de menores de cinco anos 
(TMM5) - que representa, 
nos termos da definição 
dos indicadores da UNI-
CEF, “a probabilidade de 
morrer entre o nascimento 
e exactamente cinco anos 
de idade, por mil nascidos 
vivos” - de 129 crianças em 

2012, contra 158 crianças em 
2011 e 243 em 1990.
Moçambique classifica-se 
no 22º lugar da lista, utili-
zada como “principal indi-
cador dos progressos em 
direcção ao bem-estar da 
criança”, com 90 crianças 
entre cada mil nascidas vi-
vas a terem elevada proba-
bilidade de morrer nos pri-
meiros cinco anos de vida, 
em 2012, em contraste com 
as 103 que se encontravam 
nessa situação em 2011 e as 
226 em 1990, indica o docu-
mento.
Timor-Leste encontra-
-se no 48º lugar, com uma 

TMM5 de 57 crianças em 
mil, mais do que as 54 em 
mil registadas em 2011, mas 
muito menos que a regista-
da em 1990: 180 em mil.
A 52ª posição da lista per-
tence a São Tomé e Prínci-
pe, onde, em 2012, 53 crian-
ças enfrentavam esse limite 
temporal, contra 89 em 2011 
e 96 em 1990.
O arquipélago de Cabo 
Verde classifica-se na 88ª 
posição, apresentando uma 
TMM5 de 22 crianças em 
mil, contra 21 em 2011 e 58 
em 1990.
Na 120ª posição, está o Bra-
sil, que ocupa o último lugar 

entre os países lusófonos, 
com a mais baixa taxa de 
mortalidade de menores de 
cinco anos: 14 crianças em 
2012, contra 16 crianças em 
2011 e 58 em 1990.
No relatório, a agência es-
pecializada da ONU escla-
rece que estes dados foram 
extraídos dos bancos de 
dados globais da UNICEF e 
se baseiam em estimativas 
do Grupo Interagências das 
Nações Unidas sobre Mor-
talidade Infantil (UNICEF, 
Organização Mundial da 
Saúde, Divisão de Popula-
ção das Nações Unidas e 
Banco Mundial).

teMOS dirigeNteS Ou ASSASSiNOS? 
ANgOLA 2.º PAÍS MuNdiAL cOM MAiOr 
MOrtALidAde iNfANtiL  

ESTAMOS NO PóDIO DA MORTALIDADE INFANTIL

Angola ocupa a segunda posição mundial na tabela da taxa de mortalidade de menores de cinco anos, com 164 
mortes infantis em mil crianças nascidas vivas, indica a uNicef no último relatório  divulgado, sobre a situação 
mundial da infância, intitulado “compromisso para a Sobrevivência infantil -- uma Promessa renovada”, o fundo 
das Nações unidas para a infância (uNicef), indica que as estatísticas apresentadas são relativas a 2012.

O
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OCUPAÇÂO DE TERRENOS

SONANgOL  
AcuSAdA  de  
ASSALtAr OS 
terreNOS de 
POPuLAreS 
NO KiLAMBA

eferimo-nos 
aos terrenos 
das antigas 
e famosas  
áreas do Cin-
co Fios e Bita, 

onde hoje foram construí-
das as mediáticas Torres 
do Kilamba. Ainda em 1987 
eram lavras, consideradas 
propriedades de algumas 
senhoras que foram ludi-
briadas, escandalosamente 
enganadas e hoje andam a 
deambular sem eira, nem 
beira, desesperadas a pe-
direm socorro para pelo 
menos serem ouvidas. 
“Deram-nos cartões de Mi-
litantes do MPLA, garan-
tindo-nos que serviriam 
de documentos compro-
vativos de que as parcelas 
nos pertenciam. Quando 
verificamos que fomos 
enganadas, nos dirigimos 
a Administração Muni-
cipal do kilamba-kiaxi e 
a SONANGOL, mas não 
estamos a ser atendidas”, 

lamenta a mamã Maria 
Cristóvão João, a primeira 
habitante e reivindicado-
ra como proprietária dos 
terrenos deixados por um 
dos familiares, nestes anos 
recuados, que acrescenta: 
“Aproveitaram-se de mim, 
por não saber ler”.
Com efeito, na tarde de 
quarta-feira, 04 de Setem-
bro de 2013, os escritórios 
do Folha 8 receberam a vi-
sita inusitada de um grupo 
de senhoras não só com o 
propósito de conhecer-nos 
pelo trabalho que o Jor-
nal tem dedicado a causa 
dos oprimidos angolanos, 
mas para trazer mais um 
caso triste e vergonhoso 
de confisco de terras de 
pacatos cidadãos predo-
minantemente mulheres 
camponesas que foram 
aproveitadas por se trata-
rem de inocentes, não le-
tradas.
Os terrenos onde se es-
tendem as áreas do pro-

jecto Kilamba, desde o 
Supermercado KERO, as 
Bombas SONANGALP e 
o Perímetro dos prédios 
são pertença de um grupo 
de senhoras. Era um terre-
no baldio, de lavras onde 
pouco a pouco famílias se 
constituíram. 
Desde que os actuais e 
supostos proprietários do 
Kilamba mostraram inte-
resse pelo local, isto nos 
anos 2008, sucederam-se 
alguns ditos fiscais e en-
viados da Administração 
e da SONANGOL que 
fizeram cadastramentos 
dos habitantes, para pro-
vável indemnização. Lá 
surgiram os senhores José 
Luís, Paulino, Bem-vindo, 
Adilson, Nuno e o Soba 
Muhongo. Foi constituída 
uma Comissão formada 
pelos senhores Armando e 
Maria nas vestes de comu-
nicadores em ligação com 
as autoridades, isto desde 
2008. Entretanto, nenhum 

passo foi dado porque to-
dos se descartaram sem 
dar cavaco às senhoras 
que reivindicavam ao me-
nos que fossem recebidas 
por alguém.
Por exemplo, no Edifí-
cio da SONANGOL, na 
Mayanga para onde se diri-
giram agora no mês de Ju-
nho, para além de: “Minhas 
senhoras aguardem, serão 
recebidas”, nada mais. Um 
número de telefone lhes 
foi cedido, toca até dizer 
chega, mas nada.
Recorda-se que por abuso, 
para obtenção de senhas 
e dos cartões que supos-
tamente dariam direito 
aos documentos ou que 
levariam aos títulos de 
propriedade, tiveram de 
desembolsar 8 mil Kwan-
zas cada uma. Finalmente 
estes papelinhos não dão 
à nada.
O Engenheiro Paulino que 
responde pelo Kilamba 
ali nos Estaleiros, tam-

bém não é capaz de dar os 
pormenores sobre o caso. 
Apenas foi fixada uma lis-
ta de algumas senhoras 
que parece terem sido es-
colhidas, lista esta que dá 
acesso então a abertura de 
um Dossier de indemniza-
ção, mas pouco claro, por-
quanto ninguém deu es-
clarecimentos e nenhuma 
das principais visadas foi 
contactada. As senhoras, 
mais de dez, não têm um 
interlocutor válido, nem 
um Advogado que lhes 
possa defender ou colocar 
as preocupações.
De entre outras, surgiram 
na Redacção do Folha 8, 
as senhoras Maria Cris-
tóvão João; Isabel Diogo 
António; Conceição Viei-
ra Nginge; Teresa Manuel 
Agostinho; Emília Francis-
co João e Glória Bernardo 
António.
Na próxima edição volta-
remos com mais porme-
nores.

r
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JeS ASSuMe Ser PreSideNte dA rePÚBLicA 
excLuSivO dOS JOveNS e MiLitANteS dO MPLA 

ES disse (entre ou-
tros floreados): «O 
MPLA sempre se 
apresentou como 
mensageiro da es-
perança, 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 espe-
rançados) 
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 demo-
cracia na sua mais pura 
expressão) 
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 mági-
ca! Os maltrapilhos e 
frustrados sem emprego 
tornaram-se, num ápice, 
heróis cujo passado nos 
enche de orgulho e são, 
sem dúvida, o maior fac-
tor de desenvolvimento 
do País. Praticamente 
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 trou-
xe a Angola  mais de 500 
mil chineses, 260 mil por-
tugueses, 15 mil brasilei-
ros, 2 mil cubanos, etc.!»)
A juventude é, sem dúvida, 
o maior factor de desen-
volvimento do País. Toma-
mos boa nota destas e de 

outras preocupações, tais 
como o acesso à habitação, 
a melhoria da qualidade do 
ensino, a necessidade do 
aumento da oferta dos cur-
sos de formação superior e 
o aumento do número de 
bolsas de estudo internas 
e externas, assim como o 
recorrente problema do 
acesso à água potável e à 
energia eléctrica e etc..»
(O que significa que em 
quase 12 anos de pros-
peridade continuamos 
a viver muito mal e, em 
alguns sítios, do mesmo 
modo que viviam os nos-
sos antepassados aqui há 
uns séculos atrás)
FIM
Em substância, podemos 
dizer que este foi o teor 
do discurso de JES que 
pôs um ponto final ao Fó-
rum da Juventude ango-
lana realizado no passado 
dia 16.09.13 no Centro de 
Convenções de Talatona 
(CCTA).
 
A juventude angolana
Na abordagem que o F8 
vai fazer sobre este Fórum, 
não vamos recapitular as já 
corriqueiras derrapagens 
do presidente a denun-
ciar a sua aversão antiga 
e provavelmente perene à 

democracia. Apenas fare-
mos duas digressões a um 
passado recente, um, para 
dar a conhecer aos nossos 
leitores qual é a grande 
preocupação de JES de-
pois de ter alcançado uma 
vitória tipo “de Pirro” das 
últimas “eleições gerais”, 
assim como também alu-
diremos de passagem à 
sua “Primeira Grande En-
trevista concedida pelo 
Presidente de Angola em 
22 anos”, onde foram clara-
mente expostos os pontos 
fundamentais da política 
ondulatória deste navega-
dor sem bússola, mas com 
um Norte bem definido, a 
exaltação dos defeitos que 
ele tem e considera como 
sendo qualidades primor-
diais da sua própria pessoa.
A conversa “Top Secreta” 
a que aqui atrás nos re-
ferimos, aconteceu num 
jantar de confraternização 
ao qual foi levianamente 
integrado uma fonte quase 
sempre pertinente do nos-
so bissemanário.
Depois de feita a lavagem 
de votos e o despejo da 
roupa suja proveniente de 
votantes “contra” o regime, 
JES fez o comentário se-
guinte a propósito das elei-
ções do 31 de Agosto, não 
exactamente com estas 
palavras, mas exprimindo 
este seu pensamento, pe-
rante pessoas da sua inte-
gral confiança: «Em 2017 
esta juventude que agora 
tem 14, 15 16, ou 17 anos, 
vai votar…são milhões de 
vozes que o MPLA tem de 
angariar para seu proveito 
próprio. Não podemos ig-
norar isso!»
JES sabe que o seu reino 
está a chegar ao fim. E, 
como em todas as fases 
da história da humanida-
de durante a qual reinos 
se desmoronaram, os 
principais artífices desse 
desmoronamento foram 
os jovens, adolescentes e 
mesmo púberes, que se 
lançaram para a frente de 

combate e escorraçaram o 
poder vigente.   
Quanto à nossa segunda 
viagem ao passado, isto é, 
à entrevista a JES, aparen-
temente conduzida pelo 
canal televisivo SIC, a pri-
meira coisa a salientar é 
que boa parte do nosso 
país parou para assistir. 
Só que, ao mesmo tempo, 
uma ainda maior parte, 
quiçá a maioria absoluta da 
população de Angola, não 
teve sequer a possibilidade 
de assistir por razões ób-
vias, tais como falta de luz 
ou mesmo a de um televi-
sor em casa de boa parte 
dos angolanos.
Nesse evento, durante 
aproximadamente meia 
hora ou se calhar um pou-
quinho mais, tivemos a 
curiosa sensação de es-
tar a viver uma sessão de 
“modus operandi” de ver-
borreia sem lógica, tanto 
da parte do locutor quanto 
do interlocutor. Estivemos 
mergulhados num verda-
deiro banho de falácias e 
faltas de vergonha de al-
guém que é tido por uma 
multidão de lambedores 
de botas como um homem 
quase perfeito, imbuído de 
valores nobres, tido como 
espelho para a sociedade 
angolana e já várias ve-
zes comparado com Jesus 
Cristo.
Por aquilo que foi dito por 
JES, “novo apóstolo” an-
golano, numa constante 
preocupação de agradar a 
gregos e troianos, compe-
te-nos mencionar essen-
cialmente dois erros, um, 
denegrir aqueles jovens 
que contestam a sua polí-
tica, dois, o facto de ele ter 
anunciado claramente que 
a mão-de-obra portuguesa 
tinha as portas de Angola 
escancaradas para a rece-
ber sem entraves.
A creditar no que ele en-
tão disse, aconselhamos 
vivamente a juventude 
angolana, parafraseando 
um “analista” Facebookia-

SOBRE O FóRUM DA JUVENTUDE ANGOLANA

J
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no, «(…) A pegar no seus 
certificados e diplomas e 
darem-lhes uma utilidade 
mais consentânea com o 
seu valor, talvez como pa-
pel higiénico ou papel para 
enrolar bolinhos, porque, 
sinceramente, se esperam 
que os anos investidos 
nos estudos possam ser 
algum garante de lugares 
de destaque em empre-
sas angolanas, meus caros 
esqueçam... o trabalho é 
todo para a juventude por-
tuguesa qualificada! Isto 
sem esquecer que sou um 
frustradinho, sem estudo 
nenhum e que nunca con-
segui um bom emprego, 
por isso tento me influen-
ciar pelas forças externas 
para colocar desordem no 
meu país».
O que hoje está em causa 
é a forma discriminatória 
como esta gente, alcan-
dorada no poder desde 
1975, não consegue cum-
prir com a preservação da 
identidade dos povos e da 
melhoria das suas vidas, 
colocando em risco a es-
tabilidade social, que todos 
auguramos para Angola. 
Por tudo isso, os dirigen-
tes angolanos, cada vez 
mais submetidos à pré-
-potência de JES, estão a 
anos-luz da clarividência 
de Frederick De Klerk, 
ex-presidente branco da 
África do Sul, assumi-
damente um verdadeiro 
africano, que transitou 
do apartheid para a nova 
África do Sul, tendo noção 
de que as minorias, só no 
respeito recíproco com 
as maiorias, conseguem 
lutar para a construção e 
consolidação de um país 
forte e melhor para todos.     

A estranha metamorfose 
da juventude angolana
Os jovens que participa-
ram neste Fórum Nacio-
nal da Juventude não são, 
nem de perto nem de 
longe, oriundos do “epi-
centro revolucionário” 
que deu origem ao actual 
movimento de repulsa 
juvenil. Os jovens “revús” 
estão conscientes de to-
das as fraquezas do actual 
regime, discricionário, au-
tista, corrupto e protector 
de negociatas dúbias em 
detrimento dos interesses 

dos angolanos. Esses, os 
que não aceitaram partici-
par numa encenação tea-
tral fabricada pelo regime, 
já anunciaram que uma 
manifestação está a ser 
preparada para se relizar 
no dia 19 de Setembro em 
Luanda. Porém, uma ma-
nifestação arrisca-se a ser 
alvo de repressão feroz, por 
isso, concordamos com a 

sugestão feita algures, no-
meadamente por Marco-
lino Moco, sugerindo que, 
em vez de manifestação, 
deveria ser organizado um 
segundo “Fórum Nacional 
da Juventude, versão Vox 
Populi”, já que se preten-
de que «o primeiro terá 
sido “arranjo” político do 
MPLA e importaria agora 
passar em concentração de 

ideias, discutir as propos-
tas concretas… e saber se 
os líderes do Movimento 
Revolucionário têm ou não 
projectos e programas be-
neficiários da Juventude, e 
como ele responsabilizará 
o Executivo».
Um Fórum em que fosse 
exuberantemente denun-
ciado o descaramento ina-
ceitável do presidente JES, 

ao considerar, numa bai-
xíssima pirueta oratória, 
que a juventude angolana, 
por ele tratada de bando 
de frustrados maltrapi-
lhos sem emprego, passe 
repentinamente a ser he-
róica e o maior factor de 
desenvolvimento do País!
Um fórum de contesta-
ção a sério, no qual fosse 
rejeitada com grande visi-
bilidade e o desprezo que 
merece a sua mensagem, 
proferida no defunto Fó-
rum Nacional da Juven-
tude: “Não é justo que as 
empresas nacionais ou 
estrangeiras prefiram dar 
emprego a cidadãos es-
trangeiros no nosso país 
para realizarem trabalhos 
que os angolanos podem 
fazer e as vezes apenas 
mediante alguns cursos de 
formação profissional”. O 
que é um cúmulo de am-
nésia, ou cinismo, quando 
sabemos que foi ele pró-
prio, JES, «o homem que 
trouxe a Angola mais de 
500 mil chineses, 260 mil 
portugueses, 15 mil brasi-
leiros, 2 mil cubanos, etc.!»
É mentira atrás de menti-
ra, areia deitada aos olhos 
dos angolanos, numa ma-
nifestação pueril, ridícula 
de bajulação institucio-
nalizada, da qual apenas 
ficaram, como sendo ver-
dadeiros, o gritos que se 
ouviram no início do dis-
curso presidencial, gritos 
de revolta de denegação, 
de profundo repúdio que 
depressa foram abafados 
pelos mastins da presidên-
cia da República.  

Os angolanos foram os únicos no mun-
do a publicarem 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 par-
cos recursos, conseguiam importar car-
ros, para uso pessoal e revenda, a preços 
vantajosos. 
O regime, num outro momento, aumen-
tou os direitos aduaneiros, para pre-
judicar o florescimento de uma classe 
empresarial desligada das amarras ideo-
lógicas, em detrimento das sociedades 
dos dirigentes, na maioria das vezes, 
isenta do pagamento de direitos adua-
neiros. Até hoje, o governo, viola um 
preceito constitucional, ao não conce-
der, nem exigir às empresas de constru-
ção civil estrangeiras, e não só, a emissão 
de carteira assinada, colocando assim 
os trabalhadores à mercê dos emprega-
dores, com a cumplicidade, também, da 
Sala do Tribunal de Trabalho, que bene-
ficia sempre os mais fortes. 
Os nossos dirigentes não se coibiram de 
encerrar as moagens nacionais, como a 
Intercomercial Moagem, entre outras, 
que garantiam o emprego a mais de 20 
mil trabalhadores directos e cerca de 10 

mil indirectos, a fim de poder escanca-
rar as portas aos sócios libaneses e pa-
quistaneses, com farinha importada mais 
barata, face à falta de constrangimentos 
fiscais na importação de matéria prima, 
para benefício da indústria nacional.
Igual comportamento tiveram estes 
mesmos dirigentes, quanto as moagens 
e industriais tradicionais de fuba de mi-
lho, como a fábrica Kanine, no Huambo, 
colocaram no desemprego mais de 3 mil 
trabalhadores e produtores individuais, 
que assistem hoje, desesperados, ao apo-
drecimento da produção de milho, face à 
facilitada importação desse produto.
O regime é useiro e vezeiro na violação 
do art.º47.º da Constituição, no tocante 
ao direito a manifestações, espancando, 
prendendo e assassinando os manifes-
tantes pacíficos, que reclamam apenas 
por uma melhor educação, redução do 
preço dos transportes, emprego, saúde, 
saneamento e melhoria no fornecimento 
de água e energia. 
A justiça funciona como alavanca do re-
gime e está  virada contra a maioria des-
favorecida, ou quando não contra os que 
de dentro, sejam para descartar, basta 
ver o que aconteceu a Fernando Garcia 
Miala e a Joaquim Ribeiro + 20 Polícias, 
julgados e condenados sem qualquer 
prova, melhor, a prova é a discricionarie-
dade do chefe. 

ALguNS exeMPLOS de POLÍticAS cONtrA OS JOveNS
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Especialis-
tas portu-
gueses e 
brasileiros, 
contratados 
a peso de 

ovos de ouro, estão a con-
jugar esforços no sentido 
de lavar a imagem do re-
gime angolano, sobretudo 
junto dos areópagos políti-
cos internacionais. Porque 
existe a convicção de que, 
em matéria de comunica-
ção, marketing e propa-
ganda, o Governo de José 
Eduardo dos Santos está a 
perder a “guerra”, a palavra 
de ordem é para, custe o 
que custar, alterar esse es-
tado de coisas.
Cresce, aliás, a onda inter-
nacional que alerta os di-
versos governos mundiais 
para o facto de, por exem-
plo, as forças de segurança 
em vez de protegerem os 
cidadãos estarem exacta-
mente num ponto oposto, 
isto é, lutarem contra os di-
reitos e liberdades, mesmo 
estando estes consagrados 
na Constituição.
E ao contrário da vonta-
de do regime, já não são 
só as nossas organizações 
não-governamentais que 
contestam, divulgam e de-
nunciam os violentos atro-
pelos do poder, um pouco 
por todo o país.
“O que estamos a testemu-
nhar, nos últimos tempos, 
é uma escalada da violên-
cia policial contra os cida-
dãos, violência em termos 
de criminalidade de toda a 
espécie. O que aconteceu 
na cadeia de Viana é uma 
demonstração que temos 
um sistema policial e de 
governação que acredita 
na repressão, violência, na 
tortura e no castigo físico 
das pessoas, o que é uma 
aberração num Estado de-
mocrático e de direito”, diz 
Elias Isaac, presidente em 
Angola da Open Society.
As imagens dessa violên-
cia, como as de muitos 
outros atentados à digni-

dade humana, correram 
mundo e causaram alguns 
amargos de boca aos in-
defectíveis apoiantes do 
regime que, apesar de mi-
nimizarem o caso, coloca-
ram o Governo sob atenta 
auscultação.  José Eduardo 
dos Santos está a perder 
pontos, como revelam os 
relatórios secretos que são 
enviados pelas diferentes 
embaixadas, e começa a 
ver com dificuldade a linha 
que separa os bestiais das 
bestas.
Elias Isaac afirma, no que é 
secundado por outros es-
pecialistas internacionais, 
que o passado colonial de 
Angola, a conturbada inde-
pendência e a longa guerra 
civil (1975-2002) deixaram 
a violência entranhada no 
sistema político e de gover-
nação do país. Governação 
essa que desde sempre es-
teve a cargo do mesmo par-
tido, o MPLA.
De facto, como diz o diri-
gente da Open Society, to-
das as forças de segurança 
foram formatadas segundo 
dois parâmetros vitais: fi-
delidade irracional ao líder 
e uso de violência contra 
todos aqueles que ponham, 
nem que seja apenas em 
pensamento, em causa a di-
vindade do presidente.
E como é cada vez mais di-
fícil ao regime controlar o 
que se vai sabendo lá fora, 
a estratégia de resposta ten-
de a passar pelo sacrifício 
do “peixe miúdo” e, ainda, 
pela aplicação e ampliação 
do sistema norte-coreano, 
de modo a que o mundo só 
saiba o que o regime quer 
que se saiba. No embrulho 
destas medidas, o regime 
apresentará uma suposta 
abertura para que a comu-
nicação social internacional 
veja, in loco, tudo o que en-
tender.
Isto é. O regime adopta a 
mesma técnica que as tro-
pas coloniais portuguesas 
usaram, por exemplo, em 
Moçambique quando, para 

provarem que não existira 
nenhum massacre em Wi-
riyamu, levaram os jorna-
listas para uma outra loca-
lidade onde, de facto, nada 
se tinha passado.
Será que pega? Provavel-
mente sim. A verdade real, 
no nosso caso, alimenta-se 
de mandioca. A verdade 
oficial, bem essa empan-
turra-se com lagosta. Daí 
não ser difícil calcular qual 
vai ser a escolha.
Seja como for, a razão da 
força do regime irá conti-
nuar a assassinar a força da 
razão dos cidadãos. Como, 
apesar de tudo, o mundo 
anda entretido noutras 
guerras, noutras prima-
veras, é curial pensar-se 
que não vai estar muito 
preocupado com o que se 
passa cá na banda. Mas cá 
chegará.
É claro que os interesses 
macroeconómicos, ama-
mentados pelo petróleo e 
diamantes, desconhecem 
que muitas das nossas 
mulheres, as zungueiras, 
catam a sobrevivência 
vendendo nas ruas onde 
são, como é habitual, vio-
lentadas por todos os que 
têm farda e mesmo pelos 
que, não a tendo, estão ao 
serviço dos donos do país.
Como o regime garante 
que respeita os direitos 
humanos, não é difícil con-
cluir, em função da porrada 
que levam, que muitos dos 
nossos cidadãos não são 
humanos. E se não são, por 
muitas semelhanças que 
tenham, mais uma vez o 
Governo tem toda a razão.
Humanos também não são 
os ditos defensores que, ar-
rogando-se o direito de ci-
dadania, formam organiza-
ções que só visam atazanar 
a imaculada governação. 
Se não vaja-se: “Continua-
-se a confundir a acção dos 
defensores dos direitos 
humanos como se fosse 
uma acção do inimigo e 
uma acção partidária”, diz 
José Patrocínio, da organi-

zação não-governamental 
OMUNGA, na província 
de Benguela.
José Patrocínio conta um 
caso particular que acon-
teceu no início deste mês 
na cidade do Lobito: “Um 
dos nossos colegas foi 
mandado parar o carro, 
apontaram-lhe uma pisto-
la à cabeça e disseram-lhe 
que não acompanhasse o 
caso que nós estamos a 
acompanhar que é o caso 
da “Shoprait”, se não queria 
morrer”.
Convenhamos que as al-
ternativas eram poucas. E 
é isso que fazem ao Povo. 
Entre ser herói de barriga 
vazia e até, talvez, morto, e 
ser um cidadão submisso e 
vassalo mas com ela cheia, 
a escolha até é simples.
“Já tivemos muitos proble-
mas de pressão psicológi-
ca mas nunca tivemos um 
membro que tivesse sido 
ameaçado desta forma”, 
confessa José Patrocínio. 
Apesar da ameaça, a orga-
nização OMUNGA conti-
nua a acompanhar o caso 
dos trabalhadores da em-
presa “Shoprait”, em greve 
há oito meses.
É claro que há algum exa-
gero. Desde logo porque 
a pistola era um mero ins-
trumento de reeducação 
patriótica que, por regra, 
tem o condão de avivar a 
memória dos cidadãos, so-
bretudo daqueles que se 
esqueceram que o MPLA é 
Angola e Angola é o MPLA.
No caso da empresa “Sho-
prait”, os trabalhadores 
“foram vítimas de violência 
por parte da polícia e o tri-
bunal não tem dado a res-
posta necessária”, diz José 
Patrocínio sem, contudo, 
explicar que greves, polícias 
civilizados e tribunais a fun-
cionar são coisas típicas de 
democracias e estados de 
direito que, reconheça-se, 
ainda têm muito a aprender 
cá com a malta. 
 “Há um problema em que 
o sistema judiciário é cha-

mado muitas vezes para le-
gitimar, para formalizar, as 
condenações injustas. Ou 
seja, parece que há uma in-
tervenção policial violenta e 
depois o tribunal formaliza, 
legitima, condenando gran-
de parte das vezes as pró-
prias vítimas, os inocentes”, 
sustenta José Patrocínio.
E que melhor exemplo de 
democracia se poderia que-
rer? Sendo Angola, de acor-
do com as regras vigentes, 
um estado de direito, é na-
tural que primeiro seja la-
vrada a sentença e depois, 
na melhor das hipóteses, 
seja feita a acusação e a de-
fesa. Simples.
José Patrocínio diz ainda 
que, “no Lobito, no princí-
pio deste ano, numa comu-
nidade, que eram antigos 
moradores de rua, a polícia 
teve um comportamento 
bastante violento e ainda 
por cima as vítimas foram 
condenadas pelo tribunal”. 
Ora aí está. As democracias 
avançadas é assim que fun-
cionam.
Essa espécie esquisita e 
cada vez mais rara que dá 
pelo nome de “activista” 
teima, como se tivesse o 
direito de pensar de forma 
diferente, em afirmar a ne-
cessidade de se fazer um 
trabalho mais afinado de 
monitoria e denúncia de 
violações, produção de rela-
tórios factuais e interacção 
com as várias instituições 
do Estado e internacionais.
Assim pensam, e só por isso 
são culpados até prova em 
contrário (outra originali-
dade do regime), organiza-
ções como a Open Society,  
OMUNGA, Associação 
Justiça, Paz e Democracia 
(AJPD), SOS Habitat, Fó-
rum Regional para o Desen-
volvimento Universitário 
(FORDU) e representantes 
do Movimento Juvenil Re-
volucionário.
E enquanto puderem pen-
sar… não é mau. Mas por 
vontade de quem manda, 
até isso terá de acabar. 

dOS SANtOS cONtrAtA 
“vArredOreS” de iMAgeM 

A

VAMOS Lá MOSTRAR COMO TUDO FUNCIONA 
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u i c h e t 
Único da 
Empresa 
( G U E ) , 
criado em 
Agosto de 

2003, afirma, em comuni-
cado, que abriu em média 
45 empresas por dia nos 
últimos 10 anos, e que 
vai passar agora também 
a constituir sociedades 
comerciais unipessoais. 
A consulta do site deste 
organismo contraria radi-
calmente esses números. 
Apesar disso, a banda con-
tinua a tocar no convés do 
iate.
Segundo o Director Geral 
do GUE, Pedro Filipe, a 
constituição de sociedades 
unipessoais vai revolucio-
nar o estatuto jurídico dos 
empresários que actuam 
individualmente: “O pro-
cesso de constituição de 
sociedades unipessoais é 
consideravelmente mais 
rápido e mais barato, o que 
irá beneficiar sobretudo os 
empreendedores nacio-
nais”.
A Lei das Sociedades Co-
merciais Unipessoais de-
termina que a sociedade 
unipessoal é constituída 
por um único sócio, pes-
soa singular ou colectiva, 
que é o titular da totalidade 
do capital social e subscri-
tor do acto constitutivo da 
sociedade.
O Guiché Único da Em-
presa integra vários ser-
viços, designadamente o 
Cartório Notarial (que faz 
a escritura pública), a Con-
servatória do Registo Co-
mercial (registo comercial 
da empresa), o Ficheiro 
Central de Denominações 
Sociais (emite o certifica-
do de admissibilidade).
Integra ainda a Direcção 
Nacional de Impostos (que 
faz a atribuição do número 
de identificação fiscal), 
o Instituto de Segurança 
Social e Instituto Nacional 
de Estatística (que cadas-
tram a empresa depois de 
constituída), a Imprensa 
Nacional (que emite o re-
cibo de pagamento neces-

sário para depois se fazer 
a publicação no Diário da 
República) e emissão de 
Alvarás Comerciais.
Segundo o índice Doing 
Business, que lista os paí-
ses em função das faci-
lidades concedidas aos 
negócios, Angola figura 
em 172º lugar entre os 185 
considerados neste estudo 
anual, elaborado pelo Ban-
co Mundial.
Aquando da apresenta-
ção, em Junho, do Relató-
rio Económico de Angola 
2012, elaborado pelo Cen-
tro de Estudos e Investi-
gação Científica (CEIC, da 
Universidade Católica de 
Angola), o economista Al-
ves da Rocha considerou 
que Angola “continua a 
ocupar, em termos de ne-
gócios e em termos da or-
ganização institucional do 
Estado, lugares que podem 
fazer perigar o interesse 
do investimento privado 
em Angola”.
Citando relatórios inter-
nacionais, o economista, 
coordenador do CEIC, sa-
lientou que Angola tem de 
melhorar a sua posição no 
‘doing business’, a transpa-
rência económica, os ín-
dices de competitividade, 
áreas em que o país tem 
ocupado lugares “muito 
baixos”, evidenciando que 

há problemas a este nível.
Em Junho de 2007 já a en-
tão Directora Geral, Ofé-
lia Neto, garantia que era 
possível constituir-se uma 
empresa em 24 horas, bas-
tando para isso que os “so-
licitadores se façam acom-
panhar dos documentos 
necessários e dos valores 
correspondentes para o 
pagamento dos respecti-
vos emolumentos”.
A partir do meado de De-
zembro de 2006, o tempo 
do processo da emissão de 
documentos para a consti-
tuição da empresa foi bai-
xando, inicialmente para 15 
dias, passando depois para 
oito e seis dias, até princí-
pio de Maio de 2007, pre-
cisou Ofélia Neto. 
“Estimular a actividade 
empresarial com vista ao 
desenvolvimento do teci-
do empresariado nacional, 
a criação de mais postos 
de trabalho e a criação de 
riqueza” figuram entre os 
principais objectivos da 
constituição do GUE, ga-
rantia há seis anos a então 
Directora Geral.
De acordo com o site do 
GUE, o capital mínimo 
para a constituição de uma 
sociedade por quotas é de 
1.000,00 USD ou o equiva-
lente em kz e 2 pessoas no 
mínimo. Para uma socieda-

g
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de anónima é de 20.000,00 
USD ou o equivalente em 
kz e 5 pessoas no mínimo.
Até ao presente momento, 
de acordo com o respecti-
vo site, foram já constituí-
das 19.789 empresas, sendo 
1.796 de comerciantes indi-
viduais; 16.701 sociedades 
por quotas e 1.292 socieda-
des anónimas.
O GUE fala de 45 empre-
sas por dia, em média, nos 
últimos dez anos. Se em 
cada ano se calcular que 
apenas existem 200 dias 
para esse efeito, deveriam 
ter sido constituídas  nove 
mil. Ora, nove mil por ano 
vezes dez anos daria qual-
quer coisa como 90 mil e 
não as tais 19.789. Mas isso 
talvez seja irrelevante.
Certamente mais relevan-
te é a macroeconomia. E 
nessa as coisas vão bem, a 
favor sempre dos mesmos. 
Shrikesh Laxmidas, da 
agência Reuters, diz que 
são boas as perspectivas 
de “grandes retornos” que 
o nosso país oferece aos 
investidores. 
“Estimulado pela crescen-
te produção de petróleo 
bruto que já vale USD 70 
mil milhões anualmente e 
os elogios das principais 
agência de crédito mun-
diais, o Presidente José 
Eduardo dos Santos quer 

que Angola singre no ce-
nário financeiro interna-
cional”, refere o artigo 
da Reuters publicado no 
diário britânico “Financial 
Times”.
Segundo o autor, os in-
vestidores estrangeiros 
vêem finalmente o país a 
abrir “novas avenidas fi-
nanceiras”. E prossegue: 
“Os lobbies dos hotéis de 
cinco estrelas borbulham 
em acordos que procuram 
tirar partido do sucesso 
económico do país com os 
anunciados planos de um 
fundo soberano dotado de 
USD 5 mil milhões, a uma 
Bolsa e a uma emissão em 
eurobonds”.
“Angola está definitiva-
mente a tentar desenvol-
ver uma estratégia inter-
nacional”, afirma Alex 
Vines, um especialista em 
Angola da Chatham House 
de Londres, citado no tex-
to. “Isso, no entanto, tem 
um impacto em termos de 
transparência, tendo em 
conta as exigências dos 
mercados internacionais”, 
acrescenta Alex Vines.
O artigo relembra o rápido 
crescimento do país após 
o termo da guerra civil, 
em 2002 e refere que a par 
deste persistiram as críti-
cas relativamente às suas 
“finanças opacas”, bem 
como o contraste entre o 
enriquecimento de alguns 
e a pobreza que afecta 
“mais de um terço da po-
pulação”. Adianta contudo 
os elogios feitos ao país 
pelo Fundo Monetário In-
ternacional em matéria 
dos progressos efectuados 
no plano da transparên-
cia. E cita Tiago Dionisio, 
analista no banco de in-
vestimento subsariano 
Eaglestone que, referindo-
-se à introdução de novas 
regras no sector bancário, 
considera “que estas são 
importantes, estando ao 
nível das que vigoram nos 
países industrializados”, 
acrescentando que “há 
muito ainda a fazer, mas 
trata-se de um progresso”.
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saías Samakuva 
afirma, cada vez 
com mais eleva-
dos decibéis, que 
a UNITA tem 
a grande “mis-
são de liderar os 

processos e acções que 
transformarão a qualidade 
da democracia angolana”, 
mostrando-se crente que 
o seu partido vai “trazer 
a mudança no nosso país, 
transformar a democracia 
num valor social que eli-
mine a pobreza, promova 
a igualdade em todos os 
campos, garanta maior in-
clusão em diversidade cul-
tural e da representativi-
dade do género com vista 
a melhorar a qualidade de 
vida dos nossos cidadãos”. 
“A UNITA deverá, pois, 

liderar essas acções em 
Angola, já que tudo o que 
nós temos estado a ver, o 
MPLA falhou na sua mis-
são. Falhou porque o dia-
-a-dia nos diz que o MPLA 
que dizia a determinada 
altura que era partido dos 
trabalhadores transfor-
mou-se na realidade em 
partido de patrões, de de-
fensores da terra do povo, 
passaram à expropriadores 
da terra do povo, em vez 
de protegerem as classes 
mais exploradas passaram 
a oprimir essas mesmas 
classes, de proprietários 
passaram a latifundiários 
que não têm títulos legíti-
mos do que eles têm e ao 
invés de terem Angola no 
coração como diziam a de-
terminada altura, eles têm 

Angola nos bolsos”, afirma 
Samakuva. 
Na análise que faz, o líder 
da UNITA conclui que “o 
povo angolano está discri-
minado e completamente 
excluído, os seus direitos 
e liberdades fundamentais, 
bem como os seus direitos 
políticos, económicos e 
culturais continuam a ser 
sistematicamente violados 
pelos poderes públicos. 
Enquanto ouvimos o go-
verno a dizer que estamos 
a viver um momento de 
crescimento económico e 
de prosperidade material, 
nós vemos que a grande 
maioria do povo angolano 
não participa deste mo-
mento de crescimento e 
prosperidade”. 
Considera por isso que “é 

gritante a falta de investi-
mentos sérios no desen-
volvimento humano e em 
infraestruturas de sanea-
mento. A nossa cidade ca-
pital cresce todos os dias 
sem plano nenhum, sem 
infraestruturas necessárias 
para uma cidade como a 
nossa. Temos um sistema 
de educação que não fun-
ciona. A mesma coisa se 
pode dizer do sistema de 
saúde e segurança social, 
que na realidade, a forma 
como estão a funcionar 
contraria tudo aquilo que 
os angolanos gostariam de 
ver”. 
“A corrupção aumenta a 
cada dia que passa, e ela é 
feita a coberto dos senho-
res do poder, das elites 
dominantes, que utilizam 

i
os recursos públicos para 
promover os seus em-
preendimentos privados e 
promover enriquecimento 
ilícito, enquanto os ango-
lanos continuam na sua 
maioria, no nível de mi-
séria pior que nos tempos 
do colonialismo”, afirma 
o presidente da UNITA, 
acrescentando que é preci-
so “transformar essa Ango-
la de forma que as riquezas 
do país venham a benefi-
ciar os seus cidadãos, os 
angolanos”.
Samakuva garante que 
“Angola, afinal, é nossa, 
Angola é de nós todos e 
face a essa situação catas-
trófica que vivemos nós 
temos o dever de trabalhar 
e de provocar a mudança. 
Temos o dever de liderar 
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Angola, porque essa Ango-
la precisa dessa nova lide-
rança, uma liderança que 
se identifica com o povo e 
que seja sensível aos pro-
blemas da juventude, aos 
problemas da terceira ida-
de, aos problemas da nossa 
mulher, enfim aos proble-
mas dos angolanos”. 
“Precisamos, portanto, 
de uma liderança que vá 
ao encontro do povo, que 
dialogue com o povo, para 
em conjunto encontrar 
soluções para os proble-
mas que vivemos. E esses 
problemas são por todos 
conhecidos. Nós podemos 
citar, por exemplo, o pro-
blema de água potável, o 
problema de saneamento 
básico, de organização e 
gestão de mercados muni-
cipais, problemas do lixo. 
Ora esses problemas todos 
não encontrarão solução 
enquanto a organização do 
estado estiver como está. 
Nós pensamos que esses 
problemas todos resolver-
-se-ão se nós tivermos 
o poder local instituído, 
porque só assim teremos 
imensas oportunidades 
para envolver os talentos 
da juventude, os talentos 
da nossa sociedade que 
hoje estão esquecidos, mas 
que podem ajudar com o 
seu dinamismo, com a sua 
energia resolver esses pro-
blemas”, retrata o sucessor 
de Jonas Savimbi. 
Isaías Samakuva considera 
que “nós, afinal, somos os 
construtores da naciona-
lidade angolana, da inde-
pendência e da democra-
cia, somos nós mesmos os 
construtores do futuro, os 
construtores do país que 
buscamos”. 
Samakuva tem razão. Mas 
não basta tê-la. Aliás, o lí-
der da UNITA diz agora o 
que sempre tem dito. Ou 
seja, repete um diagnósti-
co conhecido mas, infeliz-
mente, não tem passado 
disso. O doente não se 
cura com os diagnósticos, 
embora estes sejam funda-
mentais. É preciso medi-
cá-lo. É preciso tratá-lo. É 
preciso agir e não apenas 
reagir.
Há um ano, a UNITA 
considerava  que a paz 
em Angola continuava “a 
ser apenas a paz militar”, 
continuando por passar à 

prática os princípios cons-
titucionais das liberdades 
fundamentais.
E se fossem apenas os prin-
cípios constitucionais das 
liberdades fundamentais… 
Se calhar, com 70% de po-
bres, falta muito mais. É 
claro que nesses 70% está 
a maioria do povo que, no 
caso da UNITA, acreditou 
nos princípios do Muangai, 
os tais que falavam na de-
fesa da igualdade de todos 
os angolanos na Pátria do 
seu nascimento; na busca 
de soluções económicas, 
priorização do campo para 
beneficiar a cidade; na li-
berdade, na democracia, 
na justiça social, na solida-
riedade e na ética na con-
dução da política.
Embora reconheça que o 
4 de Abril de 2002 repre-
sentou “o início de uma 
nova etapa do processo 
político angolano”, a UNI-
TA lamenta que conti-
nuem por se cumprir “os 
objetivos políticos preco-
nizados no âmbito da 
democratização e 
da reconci-

liação nacional”.
Para o maior partido da 
oposição, as reformas pre-
vistas nos vários Acordos 
de Paz, para a criação de 
“um verdadeiro Estado de 
Direito Democrático em 
Angola e ao estabeleci-
mento de um sistema de 
Governo realmente demo-
crático, apenas conhece-
ram passos muito tímidos”.
“As liberdades fundamen-
tais dos angolanos, cons-
titucionalmente consagra-
das, continuam coartadas 
com a intensificação, nos 
últimos tempos, de actos 
de intole-
rância 
polí-
t i -

ca praticados em quase 
todo o país, de forma coor-
denada, por elementos 
afectos ao partido no poder 
que, perante o silêncio co-
nivente das autoridades do 
país, destroem proprieda-
des, símbolos partidários e 
causam desaparecimentos, 
ferimentos e perda de vi-
das humanas entre militan-
tes e membros de partidos 
na oposição, sobretudo os 
da UNITA”, dizia a UNI-
TA.
Crê-se, no entanto, que os 
principais responsáveis da 
UNITA, que elaboram do-
cumentos à volta de uma 

mesa cheia de lagostas 
enquanto o povo la-

buta nas lavras à 
procura de man-
dioca, não estão 
interessados 
em praticar o 
que foi estabe-
lecido a 13 de 
Março de 1966, 
no Muangai.
Foi no Muangai, 
Província do 
Moxico, que saí-

ram pilares como 
a luta pela liberda-

de e independência 
total da Pátria; demo-

cracia assegurada pelo 
voto do povo atra-

vés dos parti-
dos; soberania 

expressa e 
impregnada 
na vontade 
do povo de 
ter amigos 
e aliados 
primando 
sempre os 
interesses 
dos angola-
nos.
R e s u l t a -
ram tam-
bém a de-

fesa da 
igual-
d a d e 

de todos os angolanos na 
Pátria do seu nascimento; 
a busca de soluções econó-
micas, priorização do cam-
po para beneficiar a cidade; 
a liberdade, a democracia, 
a justiça social, a solidarie-
dade e a ética na condução 
da política.
Alguém, na actual UNITA, 
se lembra de quem disse: 
”Eu assumo esta responsa-
bilidade e quando chegar a 
hora da morte, não sou eu 
que vou dizer não sabia, es-
tou preparado”?
Alguém se lembra de que, 
como estão as coisas, nun-
ca será resgatado o com-
promisso de Muangai?
A UNITA mostrou até ago-
ra, é verdade, que sabe o 
que é a democracia e adop-
tou-a, embora nem sempre 
da forma mais transparen-
te. Tê-lo-á feito de forma 
consciente? Resistem al-
gumas dúvidas, sobretudo 
depois das manipulações e 
vigarices eleitorais de que 
foi vítima, que já não esteja 
arrependida.
Isaías Samakuva mostrou, 
reconheça-se, ao mundo 
que as democracias oci-
dentais estão a sustentar 
um regime corrupto e um 
partido que quer perpe-
tuar-se no poder. E de que 
lhe valeu isso?
Depois das hecatombes 
eleitorais, provocadas tam-
bém pela ingenuidade da 
UNITA em acreditar que 
Angola caminha para a de-
mocracia, Samakuva con-
seguiu juntar alguns bons 
jogadores mas esqueceu-
-se que não bastam bons 
jogadores para fazer uma 
boa equipa.
O mundo ocidental con-
tinua, mais uma vez, de 
olhos fechados para o enor-
me exemplo que a UNITA 
deu. Em 2003, abriu bem 
os olhos porque esperava 
o fim do partido. Isso não 
aconteceu.
Agora, Ocidente basta uma 
UNITA com 10% dos votos 
para dar um ar democráti-
co à ditadura do MPLA. 
Aliás, por alguma razão 
o Ocidente não reagiu às 
vigarices, às fraudes pro-
tagonizadas pelo MPLA. E 
não reagiu porque não lhe 
interessa que a democra-
cia funcione em Angola. É 
sempre mais fácil negociar 

com as ditaduras.
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MPLA feSteJA eM cABiNdA
“diA dO Herói” de ANgOLA

c e r i m ó -
nia oficial 
do “Dia do 
Herói Na-
cional”, as-
sinalado no 
dia 17 deste 

mês, realiza-se este ano 
em Cabinda, sob o lema 
“Honremos os ideais de 
Neto, promovendo a coe-
são nacional e o bem-estar 
dos angolanos”.
Apesar da escolha de Ca-
binda, como os cabindas 
não se consideram angola-
nos, talvez o lema devesse 
ser relativo aos que o regi-
me considera cidadãos de 
primeira, ou seja os que lhe 
são afectos. 
De acordo com uma nota 
do Ministério da Admi-
nistração do Território, a 
jornada comemorativa da 
efeméride decorrerá em 
todo o território nacional, 
mesmo na regiões onde 
Holden Roberto e Jonas 
Savimbi são também he-
róis, e nas comunidades 
angolanas residentes no 
estrangeiro, com activida-
des políticas, recreativas, 
desportivas e culturais.
Segundo a nota do Minis-
tério, do programa cons-
tam ainda a inauguração 
do pavilhão multiusos 
destinado à modalidade de 
hóquei em patins, na cida-
de de Luanda, uma Feira 
dos Municípios e Cidades 
de Angola, bem como um 
Fórum Nacional dos Mu-
nicípios e Cidades do país.
O “Dia do Herói Nacio-
nal” surgiu como meio de 
homenagear a contribui-
ção de António Agostinho 
Neto, primeiro Presidente 
daquela que viria a ser a 
República Popular vence-
dora (a derrotada foi de-
clarada no Huambo), na 
libertação de Angola e de 
África, em particular a re-
gião Austral, bem como os 
esforços para a conquista 

da paz em todo o território 
nacional.
António Agostinho Neto 
nasceu na vila de Cate-
te, província de Luanda, 
a 17 de Setembro de 1922, 
e faleceu em Moscovo a 
10 de Setembro de 1979. 
Integrou a geração de es-
tudantes africanos que 
desempenhou um papel 
fulcral na luta contra o co-
lonialismo e que culminou 
com a independência. Os 
factos dizem-nos que não 
foi o único líder nacionalis-
ta angolano, mas a história 
do MPLA diz o contrário.
Aliás, da cartilha do MPLA 
ainda consta que, “como 
marxista-leninista convic-
to, Agostinho Neto rea-
firmou constantemente o 
papel dirigente do partido, 
a necessidade da sua estru-
tura orgânica e o fortaleci-
mento ideológico, garantia 
segura para a criação e 
consolidação dos órgãos 
do poder popular, forma 
institucional da gestão dos 
destinos da Nação pelos 
operários e camponeses”.
Agostinho Neto também 
dizia que “o mais impor-
tante era resolver os pro-
blemas do Povo”. Mas, 
como se vê, esse Povo 
continua a ser gerado com 
fome, a nascer com fome 
e a morrer pouco depois… 
com fome.
A escolha de Cabinda re-
presenta, desde logo, a 
reedição da tese regimen-

tal de que, também nesta 
matéria, heróis são apenas 
aqueles que o MPLA en-
tende. E se algum, cabinda 
ou angolano, tiver a velei-
dade de pensar de forma 
diferente, terá o dilúvio de-
vido aos poderes divinos 
do único herói nacional 
vivo, também conhecido 
por o “escolhido de Deus”, 
José Eduardo dos Santos.
Dilúvio que, no caso de 
Cabinda, é sustentado pela 
razão da força do regime 
que, graças ao petróleo de 
sangue, continua a acoco-
rar, ou até mesmo a partir 
a espinha, todos os que en-
tendem que os povos de-
vem ser livres de escolher 
o seu futuro.
Os 500 anos de história 
colonial de Angola (1482-
1975) ficam bem longe, 
apesar das teses oficiais vi-
gentes nas tentativas para 
reescrever a História, dos 
90 anos de ocupação do 
Protectorado Português 
de Cabinda (1885-1975). 
Embora com uma verten-
te comum – Portugal, a 
trajectória de vida de Ca-
binda e de Angola não têm 
praticamente pontos co-
muns. Isso mesmo sabiam 
Agostinho Neto, Holden 
Roberto e Jonas Savimbi.
Por muito que isso custe 
também à actual União 
Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola 
(UNITA), o seu fundador 
e primeiro presidente, 

morto em combate pelos 
seus ex-generais ao servi-
ço do MPLA, em Feverei-
ro de 2002, Jonas Savimbi, 
reconheceu em várias in-
tervenções públicas que 
Cabinda nunca fez parte 
integrante de Angola, nem 
antes, nem durante, nem 
depois da retirada do colo-
nizador português.
Em oposição a esta cora-
josa declaração de Jonas 
Savimbi, surge o único 
suporte ao qual se agar-
ra com unhas e dentes 
o regime angolano para, 
segundo os seus críticos,  
justificar a alegada apetên-
cia expansionista e neo-
-colonial sobre Cabinda: o 
Acordo de Alvor.
O Acordo de Alvor que 
permitiu a (in)dependên-
cia de Angola e a anexa-
ção por esta de Cabinda, 
representa,  segundo disse 
o próprio Almeida Santos, 
um dos signatários portu-
gueses, apenas “um peda-
ço de papel” que “não va-
leu nada”.
Almeida Santos, tal como 
a restante equipa portu-
guesa, sabia à partida que o 
Acordo de Alvor só valeria 
se o MPLA não ficasse no 
Poder. Como ficou...
O dirigente socialista, que 
a 15 de Janeiro de 1975 era 
ministro da Coordenação 
Interterritorial e integrava 
a delegação portuguesa 
que assinou com os líde-
res dos três movimentos 
de libertação de Angola 
(MPLA, FNLA e UNITA) o 
Acordo de Alvor, no Algar-
ve, referiu que, assim que 
viu o documento, soube 
que “aquilo não resultaria”.
“Aquilo não resultaria”, 
como não resultou, porque 
Portugal viciou as regras 
do jogo no sentido de dar o 
Poder a uma das partes, o 
MPLA, sem esquecer que 
era necessário correr à 
força com os portugueses 

de Angola e depois, como 
defendia Vasco Gonçalves 
e Rosa Coutinho, entre ou-
tros, metê-los no Campo 
Pequeno para serem revo-
lucionariamente fuzilados 
já que – dizia Mário Soares 
– eram um fardo pesado.
“Do Acordo de Alvor sou 
apenas um escriba, não 
sou mais do que isso”, diz 
Almeida Santos (que foi 
Ministro da Coordenação 
Territorial em quatro go-
vernos provisórios, mi-
nistro da Comunicação 
Social, da Justiça, ministro 
de Estado, candidato a 
primeiro-ministro, presi-
dente da Assembleia da 
República), mentindo mais 
uma vez, e sempre solidá-
rio com o partido irmão da 
Internacional Socialista, o 
MPLA, ao dizer que Por-
tugal não teve outra alter-
nativa, senão assinar por 
baixo.
Se o Acordo de Alvor não 
serviu para nada, impor-
ta ter a mesma coerência 
no sentido de também o 
considerar inválido no que 
respeita à anexação de Ca-
binda por Angola.
Na véspera da proclama-
ção das independências 
de Angola (em 11 de No-
vembro de 1975, uma em 
Luanda pelo MPLA e outra 
no Huambo pela UNITA e 
FNLA), tanto o primeiro-
-ministro como o presi-
dente da República reco-
nheceram que não tinham 
capacidade para controlar 
a situação, devendo esta 
constatação também con-
tribuir para a anulação do 
Acordo de Alvor.
Recorde-se que foi no dia 1 
de Agosto de 1975, três me-
ses antes da independência 
da então República Popular 
de Angola, que os cabindas 
começaram a sua difícil, mas 
não impossível, caminhada 
em prol dos seus direitos.
Desde então enfrentam 
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dois grandes inimigos. Portugal que ao não 
honrar os seus até então solenes e nobres 
compromissos, se transformou num ini-
migo político, e Angola que é um inimigo 
militar que transformou Cabinda como se 
fosse uma colónia onde, o seu povo não 
tem nenhum direito, nem mesmo de ter 
associações de direitos humanos, um pou-
co à semelhança do que faz no país, vigora 
o princípio de que até prova em contrário 
todos são culpados.
Muitos se recordam mas poucos têm a li-
berdade de consciência para o dizer. É por 
isso que muitos fogem sem pensar, sen-
do poucos os que pensam… e ficam. Um 
pouco por todo o lado, tanto em Portugal 
como por cá, os que se atrevem a defen-
der a causa de Cabinda entram na linha de 
fogo das autoridades.
A partir da revolução portuguesa de 1974, 
Cabinda entrou por direito próprio na 
agenda internacional, especialmente na 
da então OUA (Organização de Unida-
de Africana, hoje União Africana), onde a 
FLEC contava com o apoio de alguns paí-
ses africanos (Uganda, Zaire, Gabão, etc.).
Perante o cenário juridicamente correcto, 
em face dos tratados assinados, de uma 
descolonização separada dos dois territó-
rios (Angola e Cabinda), o presidente do 
MPLA, Agostinho Neto, desencadeou em 
1974 uma actividade diplomática intensa 
para persuadir os líderes africanos a retira-
rem da agenda da cimeira da OUA o deba-
te previsto sobre o problema de Cabinda.
Agostinho Neto apresentava, aliás, todas 
as garantias de que as autoridades comu-
nistas portuguesas que dominavam o país 
iriam entregar exclusivamente ao MPLA 
os destinos de Angola, apresentando mes-
mo documentos nesse sentido subscritos 
pelos dirigentes do Movimento das Forças 
Armadas (MFA).
Com o apoio do Presidente congolês, Ma-
rien Ngouabi, Agostinho Neto conseguiu 
que fosse arquivado o dossier Cabinda (Cf. 
Memorandum – 4/07/75 – conversação 
entre Agostinho Neto e o Embaixador so-
viético no Congo, Afanasenko).
O mesmo se passou em relação ao Acordo 
de Alvor onde, com cumplicidade activa 
do Almirante Vermelho, Rosa Coutinho, 
Alto Comissário em Angola, bem como 
de outras figuras de destaque, caso de Al-
meida Santos e Agostinho Neto, afastou 
a FLEC de qualquer discussão do caso de 
Cabinda, dando como adquirido que o pro-
tectorado português era parte de Angola.
Apesar dos esforços conjuntos do MPLA, 
Portugal, União Soviética e Cuba, alguns 
países reconheceram Cabinda como um 
país independente. Foram os casos do 
Togo, Gabão, República Centro Africana, 
Uganda e a R. D. Congo (ex-Zaire).
E como, assim dizem os cabindas, só é der-
rotado quem deixa de lutar, não é de crer 
que alguma vez os cabindas deixem de lu-
tar. Desde logo porque só aceitam estar de 
joelhos perante Deus. Perante os homens, 
mesmo que armados até aos dentes, esta-
rão sempre de pé.

*No território de cabinda

propósito do 
uso de armas 
químicas na 
Síria, Stepha-
ne Barros, 
dirigente da 
FLEC  (Con-

selho Nacional do Povo de Ca-
binda), acusa publicamente as 
Forças Armadas de Angola de, 
nos anos 80 e 90, terem usado 
armas químicas (Napalm) em 
Cabinda, nomeadamente na 
região do Mayombe.
O Napalm foi, importa tam-
bém não esquecer, usado de 
forma violenta pelos militares 
portugueses na guerra que, 
nas suas colónias, mantinham 
contra os movimentos inde-
pendentistas.
Noutro contexto, 
tanto a CNN como 
o diário australiano 
“The Sidney Mor-
ning Herald” afir-
mam que os EUA 
usaram Napalm no 
sul do Iraque. A notí-
cia quase passou des-
percebida, mas esta 
arma química foi uti-
lizada contra o mor-
ro Safwan, a poucos 
quilómetros da fron-
teira com o Kuwait.
O Pentágono chegou a negar a 
informação mas a revista “Bu-
siness Week”, o jornal “The 
New York Times” e a revista 
electrónica Salon.com confir-
maram o uso de Napalm pelos 
EUA que, aliás, não assinaram 
o tratado internacional de 1980 
que proíbe a sua utilização 
como arma química, subterfú-
gio usado pelos norte-ameri-
canos para dizerem que não fi-
zeram uso de uma arma ilegal.
A guerra química é um tipo 
de conflito não convencional, 
baseada no uso de engenhos 
com propriedades tóxicas de 
substâncias químicas para fins 
de destruição em massa.
As armas químicas diferem 
das armas convencionais, ou 
das nucleares, porque os seus 
efeitos destrutivos não decor-
rem de uma qualquer explo-
são. A categoria de armas quí-
micas pode incluir, além das 
armas químicas propriamente 
ditas, também aquelas que uti-
lizam venenos de origem bio-

lógica. O uso ofensivo de orga-
nismos vivos (como o Antrax) 
é em geral considerado como 
guerra biológica, para efeito 
dos acordos internacionais so-
bre armamentos.
As armas químicas baseiam-se 
na toxicidade de substâncias 
químicas, capazes de matar 
ou causar danos a pessoas e 
ao meio ambiente - tais como 
o Gás Mostarda, o Cloro (Cl2), 
o Ácido Cianídrico (HCN), o 
Gás Aarim, o Agente Laranja 
ou o Napalm e têm sido utiliza-
das tanto para reprimir mani-
festações civis - como é o caso 
do Gás Lacrimogéneo - quanto 
em grandes conflitos.
A guerra química moderna 

surge na Primeira Guerra 
Mundial, para superar a luta 
nas trincheiras, derrotando o 
inimigo com gases venenosos. 
Neste conflito as armas quími-
cas mataram ou feriram cerca 
de 800 mil pessoas. A substân-
cia mais conhecida era o Gás 
Mostarda (de cor amarelada), 
capaz de queimar a pele e pro-
duzir danos graves nos pul-
mões.
Durante a Segunda Guerra 
Mundial, também foi utilizada. 
O professor Yoshiaki Yoshimi 
publicou uma série de estudos 
sobre o uso de armas quími-
cas, pelo exército japonês, 
contra prisioneiros de guerra 
australianos. O exército im-
perial japonês mantinha uma 
unidade secreta que realizava 
experiências com armas quí-
micas e biológicas, denomina-
da Unidade 731.
As armas químicas mais te-
midas são os agentes organo-
fosforados, que agem sobre 
o sistema nervoso, bastando 
pequenas quantidades sobre 

a pele para provocar convul-
sões e morte. Se o conceito 
de arma química for amplia-
do, também pode ser incluído 
o herbicida Agente Laranja, 
sem efeito imediato em seres 
humanos, que foi usado pelos 
norte-americanos na Guerra 
do Vietnam. Na guerra entre 
o Irão e p Iraque (1980-1988), 
os iraquianos usaram armas 
químicas contra o inimigo e 
voltaram a usá-las posterior-
mente, em 1991, contra aldeias 
curdas do norte do país.
A Convenção de Armas Quí-
micas (CWC) é consequência 
do Protocolo de Genebra de 
1925, que proíbe o uso de gases 
tóxicos e métodos biológicos 

para fins bélicos. 
Vários países as-
sinaram o acordo, 
antes da Segunda 
Guerra Mundial, 
quando foram in-
terrompidas as 
negociações. A dis-
cussão do protoco-
lo só foi retomada 
com o fim da Guer-
ra Fria.
Finalmente, em 
1993, a CWC foi 
concluída, sendo 

adoptada a partir de 
Abril de 1997. No mês seguinte 
foi criada a Organização para 
a Proibição de Armas Quí-
micas (Organization for the 
Prohibition of Chemical Wea-
pons - OPCW), encarregada 
de supervisionar a destruição 
de arsenais químicos e de as-
segurar a sua não-proliferação, 
com excepção do Gás Lacri-
mogéneo para conter revoltas 
e tumultos, medida considera-
da pacificadora.
Há, entretanto, outros produtos 
químicos usados para fins mi-
litares e que não estão listados 
na Convenção, tais como: Des-
folhantes, que destroem a vege-
tação mas cujos efeitos tóxicos 
sobre os seres humanos não 
são imediatos, como o Agente 
Laranja, usado pelos EUA no 
Vietnam, que contém dioxinas, 
substâncias cancerígenas que 
causam também alterações ge-
néticas e deformidades fetais, 
incendiários ou explosivos, 
como o Napalm, também ex-
tensivamente usado pe

A
A PrOPóSitO dO uSO 
de ArMAS quÍMicAS
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POLÍciA detÉM 13 MANifeStANteS eM LuANdA
Polícia Na-
cional dete-
ve, na tarde 
do 19.09, nas 
imediações 
do Largo da 
Independên-

cia, em Luanda, 12 jovens 
manifestantes e um mem-
bro de um partido político. 
Um grupo informal de jo-
vens, auto-denominado 
Movimento Revolucioná-
rio, havia convocado para 
hoje, 19 de Setembro, uma 
manifestação anti-gover-
namental. 
Com um aparato de cerca 
de 2,000 homens, apoia-
dos pela polícia montada, 
brigada canina e centenas 
de agentes dos serviços de 
segurança, as autoridades 
governamentais abortaram 
a manifestação. 
Ainda às 12h30, do dia 
19.09, efectivos da Polícia 
Nacional detiveram o se-
cretário nacional do Bloco 
Democrático e vice-presi-
dente do Sindicato Nacio-
nal dos Professores, Ma-
nuel de Victória Pereira, 
nas imediações do Largo 
da Independência. O polí-
tico e sindicalista distribuía 
panfletos do seu partido 
quando o detiveram.
Em comunicado de im-
prensa, o Bloco Democrá-
tico repudiou a detenção 
do seu dirigente como um 
acto “ignóbil” que “confir-
ma o carácter ditatorial do 
actual Executivo”. No mo-
mento de publicação deste 
texto, cerca de cinco horas 
depois de detenção, a Polí-
cia Nacional mantinha Ma-
nuel de Vitória Pereira em 
parte incerta.
Coque Mukuta, jornalista 
da Voz da América, foi re-
tido por agentes policiais 
durante cerca de 30 minu-
tos, quando tentava apurar 
o nome de um manifestan-
te detido junto ao cemité-
rio da SantAna.
“Quando o oficial coman-
dante leu o meu passe, 
disse-me que tinha de ficar 
ali com eles porque eu es-
tava a interferir com o tra-
balho deles. Depois de ele 
ter feito uns telefonemas, 
ele ficou irritado, ofendeu 
a minha mãe, bateu-me, 
com o meu cartão no pei-

to e mandou-me embora”, 
explicou Coque Mukuta ao 
Maka Angola.
Antes da hora marcada 
para a manifestação, 15h00, 
efectivos da Polícia Na-
cional detiveram Adolfo 
António, Adolfo Campos, 
Amândio Canhanga, Be-
lenguete Kawelele, Carlos 

Felipe Mavuzanga “Sufixo”, 
“Dimas Roussef”, Quin-
tuango Mabiala, Pedrowski 
Teca, Fernando José da 
Silva, Emiliano e Roberto 
Gamba “Pastor”, todos co-
notados com o Movimento 
Revolucionário.
“O Quintuango Mabiala e 
o Roberto Gamba terão, 

alienadamente, sido bru-
talmente espancados, no 
dia da detenção, na 9ª Es-
quadra da Polícia Nacional, 
no Sambizanga”, disse ao 
Maka Angola o manifes-
tante Alex Chabalala. 
Luís Francisco, que esca-
pou com mais 20 colegas, 
às detenções e espanca-

mentos da polícia, con-
firmou ao Maka Angola 
o desmaio de um mani-
festante. “Deixamos um 
colega nosso estendido 
no chão, desmaiado. Os 
polícias pisavam-lhe na 
cabeça e no abdómen, 
com botas. Batiam-no com 
toda brutalidade. Estamos 
a tentar confirmar o nome 
dele e se o levaram para o 
hospital ou cadeia”, disse 
Luís Francisco.
No dia 18 de Setembro, o 
porta-voz do Comando-
-Geral da Polícia Nacional 
anunciou à Televisão Pú-
blica de Angola (TPA) o 
estado de preparação das 
forças policiais para impe-
dir a manifestação.
O comissário Aristófanes 
dos Santos afirmou: “Va-
mos repelir – repito – repe-
lir veementemente todos 
os atos contrários à ordem 
e segurança pública e va-
mos usar da força se ne-
cessário for”.

A

O jovem Fernandes da Silva, de 20 
anos, experimentou no 19.09 um novo 
conceito de manutenção da lei e da 
ordem da Polícia Nacional. O cidadão 
foi detido e torturado quando as au-
toridades reprimiram violentamente 
a manifestação anti-governamental 
dos jovens do Movimento Revolucio-
nário. 
Detido por volta das 17h00, nas ime-
diações do Largo da Independência, 
por agentes da Polícia Nacional, o 
manifestante contou, em exclusivo ao 
Maka Angola, a tortura a que foi sub-
metido. 
“Um agente da Polícia Nacional pi-
cou-me várias vezes na cabeça com 
um sabre. Espancaram-me brutal-
mente, atiraram-me ao chão, pisa-
ram-me no peito com botas”, disse 
Fernandes da Silva.
Já na carrinha da Polícia Nacional, um 
dos agentes retirou um dos atacado-
res do seu calçado. “O agente amar-
rou-me os testículos com o atacador 
e, com toda a força, foi o caminho 
todo a puxá-los”, revelou o jovem a 
partir da 3ª Esquadra, na Vila Alice, 
onde se encontrava detido. 
“Sangrei muito, mas a polícia não me 
prestou os primeiros socorros”, de-
nunciou a vítima. 
Outro jovem manifestante, José Au-

gusto Camilo, de 19 anos, revelou ao 
Maka Angola ter sofrido um ataque 
de agentes à paisana que o imobili-
zaram, ainda no Largo. “Um deles 
aplicou-me uma injecção  nas costas, 
não sei com o quê e qual será o efeito”, 
lamentou José Augusto Camilo, tam-
bém detido na 3ª Esquadra. 
José Augusto Camilo queixava-se de 
inflamação nas costas bem como no 
braço direito e também não recebeu 
qualquer assistência médica. 
Por sua vez, o terceiro manifestante, 
dos encarcerados na 3ª Esquadra, con-
tou como os policiais o maltrataram 
com socos e pontapés, para além de 
porretes. 
“A polícia colocou um panfleto falso, 
que eles inventaram, na barriga do Ca-
milo, que já estava injectado por eles. 
A polícia trouxe a TPA que o filmou 
assim, sem camisa, para fazerem a pro-
paganda que nós queremos guerra”, 
explicou o manifestante. 
Segundo o advogado David Mendes, 
as agressões sofridas pelos jovens con-
figuram  “actos de violência ilegítima 
contra presos, passíveis de punição à 
luz do Código Penal”.
Entretanto, Conceição José Ventura, 
de 21 anos, confirmou ao Maka Ango-
la que fazia parte de um grupo de sete 
manifestantes, inicialmente detidos na 

Unidade de Rádio Patrulha que, à noi-
te, foram transferidos também para a 
3ª Esquadra. 
O jovem identificou, entre os sete 
manifestantes, Bernardo João, Eduar-
do Dala e Alberto Pinto. Disse que os 
membros do seu grupo não sofreram 
agressões sérias, para além de uns ta-
befes. 
Com estes três detidos, eleva-se para 
23 o número de manifestantes detidos 
pela Polícia Nacional e devidamente 
identificados por Maka Angola. 
Os 10 jovens, detidos em dois grupos 
diferentes na 3ª Esquadra, foram soltos 
no mesmo dia, por volta das 23.20 . 
David Mendes questionou a legalida-
de da intervenção da Polícia Nacional 
contra os manifestantes. “Que lei a po-
lícia estava a cumprir? Quem chamou 
a polícia para intervir quando não ha-
via alteração da ordem pública?”
O advogado lembrou que “até hoje, o 
governo provincial de Luanda não no-
tificou os promotores da manifestação, 
nem respondeu à sua petição nos pra-
zos estabelecidos por lei”. 
Segundo o defensor dos direitos hu-
manos, o comandante provincial da 
Polícia Nacional em Luanda alegada-
mente agiu por excesso de zelo e pode 
ter incorrido no “crime de abuso de 
autoridade”.

POLÍciA “fruStrAdA” tOrturA MANifeStANteS
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uM MiLHãO uSA A iNterNet 
e 14 MiLHõeS AS LixeirAS

e acordo com o jor-
nal português Sol, 
órgão sempre bem 
informado em ma-
térias oficiais do 
Governo angolano, 

no nosso país há já um milhão de 
utilizadores de internet. A fon-
te foi o secretário de Estado das 
Tecnologias de Informação, Pedro 
Sebastião Teta. É um número ex-
pressivo? São cinco por cento da 
população.
Sublinhando que hoje “qualquer 
utilizador de telemóvel pode ace-
der à internet”, Pedro Sebastião 
Teta referiu ao semanário que a 
evolução no uso das Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
(TIC) nos últimos anos levou a 
uma sociedade mais ligada às redes 
sociais e com acesso ao 3G.
Nesse sentido, prossegue o jornal, 
a construção de mediatecas – 25 
nos próximos seis anos – funcio-
na como um processo de inclusão: 
quem não tem telemóvel ou com-
putador pode usar as TIC gratuita-
mente.
É mais ou menos como o que se 
passa com 14 milhões de angolanos 
que, no âmbito do mesmo proces-
so de inclusão, por não terem o que 
comer podem recorrer, gratuita-
mente, não às TIC mas, no caso, às 
LEP (Lixeiras Existentes no País).
 “Somos pioneiros na criação de 
mediatecas no continente”, afir-
mou o secretário de Estado ao 
Sol, acrescentando que seis já fo-
ram construídas nas províncias 
de Luanda, Benguela, Huíla, Zaire, 
Huambo e Lunda-Sul – as duas úl-
timas estão por inaugurar – e que 
“cerca de 60% dos livros das me-
diatecas estão em formato digital”.
Embora utentes assíduos das LEP, 
os cidadãos também podem utili-
zar as mediatecas para alimenta-
rem o espírito. Isto é, não comem 
mas podem ficar a saber o que é 
uma refeição, tal como lhes será 
com certeza permito ver a diferen-
ça entre o que bem conhecem, a 
pobreza, e a ostentação milionária 
da classe que os dirige. Dessa for-
ma poderão continuar a sobreviver 
na miséria, mas será uma miséria 
informada.
Explica o jornal que cada centro e 
respectivo apetrechamento impli-
ca um custo de “sete a oito milhões 
de dólares”. Inserido no Programa 
de Investimentos Públicos e no Pla-

no Nacional de Desenvolvimento 
2013-2017, o projecto das mediate-
cas, a funcionar há um ano, regista 
“uma adesão muito boa”, justificada 
por Pedro Sebastião Teta com os 
“60 mil utentes, entre permanentes 
e ocasionais”.
Quanto às LEP, nem Pedro Se-
bastião Teta nem qualquer outro 
membro do clã governativo, fazem 
ideia da percentagem de utentes, 
permanentes e ocasionais. Tam-
bém não é para isso, reconheça-se, 
que eles existem. Todos sabemos 
que os governantes estão cá para se 

servir e não para servirem o Povo. 
O próximo passo, explica o jor-
nal de capitais luso-angolanos, é 
educar a população  “porque este 
consumo tem os seus perigos”. O 
secretário de Estado das Tecno-
logias de Informação alerta para o 
facto de a internet, além de ser uma 
ferramenta de trabalho e comuni-
cação, poder ser “um instrumento 
para caluniar e denegrir terceiros”.
Ora aqui é Pedro Sebastião Teta 
acertou no muche. De facto, a in-
ternet, do ponto de vista do poder 
instituído (que sabe bem que um 
povo ignaro e faminto é muito mais 
domesticável), é um sério proble-
ma para os donos dos escravos. Es-
tes, também por essa via, começam 
a saber que têm direito à carta de 
alforria, à semelhança do que fa-
zem outros povos.
Daí a legítima posição deste mem-
bro do Governo em querer que a 
população seja educada nos mais 
altos valores patrióticos (do regi-
me), evitando-se assim que tenha 
a veleidade de querer pensar pela 

própria cabeça, de achar que tem 
os mesmos direitos da classe do-
minante, de querer abandonar a 
escravatura.
De modo a consubstanciar a blinda-
gem aos abusos online, o Governo 
meteu mãos à obra para que, com a 
nova legislação, seja possível legiti-
mar todos os actos de censura, de 
intimidação e de cerceamento de 
todas as liberdades que não sejam 
convenientes para a perpetuação 
no poder da nobre e divina classe 
que lá se encontra há décadas.
Diz o Sol (que também nesta maté-
ria quando nasce não é para todos) 
que “o governante recorda que a 
lei já esteve na Assembleia Nacio-
nal – mas não foi aprovada por se 
ter entendido que poderia violar os 
direitos dos utilizadores”. 
Ora essa! Mas quem melhor do que 
o regime sabe o que é melhor para 
os cidadãos?
“Hoje a sociedade entende que sem 
legislação estamos pior. Mesmo os 
crimes a nível do sistema finan-
ceiro, por exemplo, não têm uma 
moldura penal específica”, Pedro 
Sebastião Teta que, aliás, espera 
que em 2014 entre em vigor a lei da 
criminalidade informática.
“Isso representaria, diz, que ao ní-
vel da SADC (Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Aus-
tral), a uniformização dos Estados 
que pertencem a este bloco eco-
nómico e político: Todos os países 
da SADC têm leis que penalizam 
os crimes cibernéticos e informá-
ticos”.
Na próxima década, defende Pedro 
Sebastião Teta, o país vai colher os 
frutos dos investimentos nas TIC – 
10 mil quilómetros de fibra óptica, 
satélite e fibras submarinas. Em re-
lação às LEP já chegam com déca-
das de atraso mas, como às vezes 
se diz, mais vale tarde do que nun-
ca. Isto é claro, na óptica dos que 
querem, podem e mandam.
 “Os custos das comunicações vão 
baixar, haverá mais competição no 
mercado e não estaremos fora do 
contexto da evolução tecnológica 
dos outros países do mundo”, pre-
vê o responsável angolano.
Quanto às LEP, essas também con-
tinuarão a sua caminhada, com 
mais ou menos sofisticação, ali-
mentando milhões de angolanos 
que nelas catam algo que os ajude a 
enganar uma barriga cronicamente 
vazia.

d
Para além do forte dispo-
sitivo policial no Largo da 
Independência e arredores, 
onde deveria ter ocorrido a 
manifestação, vários mem-
bros do Movimento Revo-
lucionário tiveram as suas 
residências cercadas às pri-
meiras horas da manhã.
Raúl Mandela contou que 
teve de abandonar a sua 
casa, em Viana, de madru-
gada. “A minha família tele-
fonou-me depois a informar 
que havia três patrulheiros 
a cercar a casa para impedir 
a minha saída”.
Emiliano Catumbela, de-
tido na tentativa de mani-
festação em Maio passado, 
reportou a presença de 
agentes policiais e dos ser-
viços de segurança, à paisa-
na, junto ao seu local de tra-
balho para impedirem que 
se juntasse à manifestação.
No entanto, o manifestante 
André Francisco “Sovi”, de 
32 anos, registou um gran-
de acto de solidariedade 
popular. Com agentes poli-
ciais e de segurança no seu 
encalço, procurou refúgio 
numa escola junto ao largo. 
“Um professor perguntou-
-me o que se passava. Não 
menti. Expliquei-lhe direc-
tamente a minha condi-
ção de manifestante e ele 
escondeu-me. Um pouco 
mais tarde, colocou-me no 
porta-bagagem da sua via-
tura e deu-me boleia até 
uma zona segura”.
Os jovens convocaram a 
manifestação para protes-
tar, de forma pacífica, con-
tra as injustiças sociais. En-
tretanto, um panfleto posto 
a circular de forma anóni-
ma, em alguns bairros de 
Luanda, apelava a uma ma-
nifestação armada. A Po-
lícia Nacional e os órgãos 
de informação estatais têm 
estado a usar este panfleto 
para acusar os jovens de 
quererem provocar a guer-
ra no país.
“Esses bandidos que fize-
ram esse panfleto falso, 
para manchar o pacifismo 
do Movimento Revolucio-
nário, colocaram o meu 
número de telefone e de 
outros activistas para nos 
acusarem. Isso é obra do 
próprio governo”, denun-
ciou Alex Chabalala.
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s damas pare-
ciam a forte 
cor renteza 
de um rio 
agitado pela 
enchente de 
chuvas inten-

sas, e ele não lhes resis-
tia - muito pelo contrário 
- prestativo, solidário se 
oferecia. Como contrapar-
tida casas de chapas lhes 
oferecia. E elas amontoa-
vam-se, amantizavam-se, 
e ele rejubilava, com e 
nelas se encantava. Sim, 
conquistar, macho nelas a 
marchar.
Não, não era ele que as 
procurava. Ganhava a vida 
honestamente. De manhã 
bem cedo de Viana lá vai, 
e chegado a Luanda, lá está 
a chefe à sua espera com a 
panela grande da sopa que 
todas as manhãs vende 
bem quentinha, apetitosa 
para os seus clientes ha-
bituais. Uma hora e meia 
depois já a panela vazou e 
ele volta a carregar com a 

cozinha ambulante. Lava-
-a, arruma-a e carrega-
-a para o terceiro andar 
do prédio da mana chefe. 
Depois apressa-se, mais 
clientes lhe esperam para 
carregar água, caixas de 
cerveja, de vinho, limpar 
as escadas dos prédios, fa-
zer mais outros serviços, 
tudo o que lhe aparecer. 
Depois de um monte de 
kumbu diário, pelas dezas-
seis horas apanha o táxi 
candongueiro e retorna 
para Viana. Lá lhe espe-
ram as namoradas, e logo 
chegado perguntam-lhe 
muito animadas, muito li-
bidinosas: «Querido, con-
seguiste, trazes dinheiro?» 
E ele todo inchado como 
se fosse o proprietário 
delas, responde muito 
feliz, como habitante do 
Valhala: «Sim, está aqui! 
Hoje vamos beber outra 
vez, minhas queridas, po-
dem beber à vontade por-
que é a nossa felicidade!» 
E elas sempre dengosas 

meneiam as ancas, o cor-
po todo como serpentes e 
encostam-se-lhe, beijam-
-no, acariciam-lhe o sexo, 
e ele louco quase berra 
de prazer: «Vamos beber! 
Vamos beber! Até ama-
nhecer!»
E elas assim que lhe aca-
bavam com o dinheiro de-
bandavam para outras pa-
ragens, melhor, para outro 
otário, pois nesta cidade é 
o que mais não falta. Era 
assim todas as noites, que 
o dinheiro lhe fugia como 
magia. Mas ele no trabalho 
nunca bebia. E lá voltava, 
no dia seguinte votava na 
patroa carregando o ne-
gócio da sopa de todas as 
manhãs que andava bem 
rápido. Depois até ia no 
São Paulo carregar garrafa 
de gás para uma cliente. A 
vizinhança costumava co-
mentar uma coisa muito 
engraçada, a de uma crian-
ça de um ano de idade, que 
quando o via vibrava, gri-
tava: «Bing! Bing!» E assim 

com o nome que o bebé 
inventou a bwala chama-
va-o, Bing para aqui, Bing 
para ali. O Bing tinha uma 
coisa que odiava, kilapi 
não aceitava, porque as 
damas que o esperavam 
no fim do dia garantiam, 
lhe bazavam se kitari ele 
não lhes oferecia.
Claro que muita boa gente 
costumava não lhe pagar 
os serviços, como o do 
serviço mensal da limpeza 
das escadas de dois pré-
dios, que acabado o mês 
ele ia receber o salário e 
algumas vezes lhe diziam 
que não tinham dinheiro 
para lhe pagar. Então ele 
fazia greve e as escadas 
dos prédios amontoavam-
-se de lixo, até que os re-
sidentes se rendiam e lhe 
pagavam, pois está muito 
difícil encontrar alguém 
para o substituir. E ma-
nifestava-se na rua para 
quem o quisesse ouvir, 
que este ou aquele cliente 
não lhe pagava. Acontecia 

que reclamando de vez em 
quando o pagamento pe-
los serviços prestados, al-
guns clientes pagavam-lhe 
com uma brutal surra. E o 
Bing aparecia com a cara 
inchada e olhos cor vio-
leta, a coxear, a implorar: 
«Preciso de dinheiro para 
comprar medicamentos.» 
Mas ninguém lhe ligava, 
a não ser a mana do ne-
gócio da sopa, que solícita 
se prestava a dar-lhe o di-
nheiro para se curar, pois 
sem ele o negócio não 
andava. Uma vez, o Bing 
lutou num fim-de-semana 
lá em Viana. Estava sobre-
carregado, pelos vapores 
vinícolas embriagado, e na 
segunda-feira apresentou-
-se com uma ferida na ca-
beça, quase com dez centí-
metros de comprimento e 
cinco milímetros de largu-
ra, isto segundo diagnós-
tico da medicina popular 
da vizinhança. Ele exigiu 
aquela do vamos se asso-
ciar no valor de dez mil 

OS JOveNS AuScuLtAM O gOverNO

A
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kwanzas. Desta vez lixou-
-se porque nem a mana da 
sopa lhe ajudou, lhe aban-
donou. Mas mesmo assim 
safou-se e lá continuou na 
azáfama habitual. 
Encheu-se de contenta-
mento e esperança depois 
dos inúmeros artifícios 
que usou para conseguir 
dinheiro e comprar cha-
pas, cimento e tijolos da 
rua. Antes, com alvíssa-
ras do cabritismo conse-
guiu legalizar um terreno. 
Construiu o seu casebre e 
abancou.
Quinze dias depois uma 
delegação de fiscais mar-
cam-lhe a casota. Abor-
dou-os circunstancial-
mente adivinhando que 
obteria resposta.
- Quem lhes mandou fazer 
isto?
- Os manos!
Ordens dos manos imobi-
liários. – Pensou.
E vieram… e tudo lhe con-
fiscaram. Apenas lhe dei-
xaram a raiva da impotên-
cia, do desespero, do ser 
alimento dos países ricos. 
Ainda lhes gritou: 
- Ainda não descortiná-
mos que as promessas de 
ficar, habitar, confiscar as 
residências, os prédios dos 
colonos, não é isso que 
nos tira da miséria. Qual-
quer escravo acredita em 
qualquer pregador da li-
berdade das centenas, que 
depois serão milhares, das 
igrejas evangelizadoras, 
pois onde há maná, há re-
ligião.
Não desistiu, voltou a 
construir casebre noutro 
local mais pacífico, mais 
simpático. Senão… vou vi-
ver então aonde!? Conse-
guiu kilápi… nos bancos? 
Não! Na sua família, nos 
amigos não porque há 
muito que desapareceram, 
que deixaram de comuni-
car. A propósito: ele acre-
dita que as pessoas já não 
sabem o que é isso, pois 
presentemente a comuni-
cação é estabelecida nos 
inúmeros assaltos que nos 
assomam das janelas dos 
milhares de olhares, como 
se vivêssemos, protagoni-
zássemos um filme de fic-
ção científica.  
Estava bwé a curtir na 
choupana com a música 
muito barulhenta a inco-
modar os vizinhos quando 
aparece a corte marcial. 

Sem improviso arremeda-
ram-lhe:
- Chegámos!
O camartelo apresentava-
-se tão gasto pelo uso, 
mostrando que nenhuma 
cabana lhe resistia. Ainda 
gritou para os direitos hu-
manos da ONU, mas sem 
resultados porque quem é 
que acredita que eles lhe 
prestem atenção? Teimou, 
reforçou, avançou para a 
terceira maresia. Cons-
truiu outra vez e já lá resi-
dia. Com reforço de kilápi 

a palhota não estava vazia. 
Pressentiu ao longe os 
cascos de viaturas apro-
ximarem-se, viu e ouviu 
eles novamente, os ma-
nos parte-casas. Nem lhes 
perguntou mais… também 
eles se anteciparam e reci-
taram o verbo. 
- Chegámos… outra vez!
Soltou o verbo para o be-
tão dos condomínios e 
torres sem arborização da 
economia informal, anti-
-ambiental. Economia do 
desenvolvimento susten-

tável das mulheres da rua, 
que agem por percepção 
extra-sensorial, transfor-
mam-se em leoas para lu-
tarem, usarem o instinto 
de conservação, enquanto 
os leões à noite dormem. 
Elas tudo fazem para abas-
tecerem as suas proles que 
as aguardam ansiosas nas 
suas tocas. Os especulado-
res imobiliários destroem 
povos, países, derrubam 
o planeta Terra, a civili-
zação. Se não admirarem 
a Natureza, nunca se co-
nhecerão. Há dois Deus: o 
da Natureza e o dos seres 
humanos. Deixou o seu la-
mento aos especuladores 
imobiliários:
- Tudo o que constroem, e 
não percebem, ou fingem 
não perceber que tudo o 
que estes seres humanos 
agora edificam, a Natureza 
arrasa.
E nós juventude já não sa-
bemos, desconhecemos, 
queremos um Governo e 
não uma junta militar.
É isso mesmo: quando 
uma minoria vive princi-
pescamente com o maná 
das regalias inimagináveis, 
rodeada de milhões de de-
sempregados, espoliados 
na sua terra que já não lhes 
pertence. Então os meus 
ilustres senhores – gente 
gira – protegem-se, vivem 
no terror de serem assalta-
dos a qualquer momento.  
É impossível viver perma-
nentemente na desonesti-
dade e na hipocrisia.
As coisas estão muito 
fáceis de ver, ou não? O 
Governo português es-
cancarou as suas portas à 
corrupção angolana, e em 
troca os portugueses inva-

dem Angola, pisam terra, 
felizes no regresso triunfal 
na sua outra vez colónia, 
isto pelos vistos faz parte 
dos acordos gerais de coo-
peração.
O Governo chinês colo-
cou à disposição de Ango-
la – com a reverendíssima 
desculpa de que ninguém 
lhes queria emprestar di-
nheiro – fundos monetá-
rios sem fim, tendo como 
exigência a entrega total 
de Angola aos chineses. 
Nota-se claramente por-
que eles estão protegidos 
pela guarda presidencial. 
Além de que o Governo 
angolano obtêm apoio in-
condicional destes dois 
países na repressão vio-
lenta à oposição. E assim 
nos vamos afundando, 
porque até as zungueiras 
são consideradas oposi-
toras. Senão, como é que 
se explica a feroz perse-
guição que lhes é movida? 
Quer dizer que Angola 
já é uma república sino-
-portuguesa. E claro que 
esta república constituiu-
-se tendo como alicerce 
principal a manutenção 
– carta-branca – da es-
cravidão dos mwangolés. 
E isso dos campeonatos 
mundiais disto e daquilo 
- como agora o do hóquei 
em patins e afins, é tam-
bém uma imposição da 
república sino-portuguesa 
– a construção de estádios 
para garantir o emprego 
dos parasitas dessa repú-
blica e das suas empresas.
Auscultar, ouvir os jovens, 
mas não lhes prometer 
nada, é assim como uma 
espécie das negociações 
do conflito sírio. 
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textO de ferNANdO BAxi 

s angolanos 
socorreram-
-se sempre 
dos prés-
timos da 
m e d i c i n a 
c o n v e n -

cional para se curar de 
qualquer doença porque 
acreditam piamente no 
poder curativo desta; dis-
so ninguém tem dúvida, 
face aos efeitos positivos, 
cientificamente compro-
vados ao longo dos tem-
pos; mas, para além deste 
meio de tratamento da 
saúde humana, existem 
outros cujos resultados 
também são satisfatórios, 
semelhantes à terapêutica 
ocidental.
Trata-se da medicina tra-
dicional chinesa que para 
muitos pacientes chega a 
produzir efeitos terapêu-
ticos “miraculosos”, su-
periores aos tratamentos 
baseados na ocidental, a 
mais procurada na maio-
ria dos países do mundo, 
talvez por ser de conheci-
mento comum, sobretudo 
nas sociedades africanas, 
assentes nos costumes eu-
ropeus, onde ir ao “curan-
deiro” tradicional constitui 
violação dos padrões de 
existência contemporâ-
nea. 
Independentemente da 
fidelidade à medicina oci-
dental, alguns acorrem 
aos outros meios de tra-
tamentos e conseguem a 
cura completa, muitas ve-
zes inalcançável se recor-
rerem à primeira fórmula 
médica para debelar a en-
fermidade. “O tratamento 
à base de ervas medici-
nais é uma realidade, as-
sim como todos acredi-
tam no poder ou força da 
aspirina e paracetamol, 
medicamentos tidos pre-
ponderantes para comba-
ter um mal-estar”.  
A falsificação dos medica-
mentos convencionais é 
uma das desvantagens da 
medicina ocidental que 
normalmente, segundo 
pesquisa feita por espe-
cialistas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
apenas eliminam os sin-

tomas da doença e raras 
vezes consegue debelar as 
causas, daí a razão de tam-
bém se chamar “MEDICI-
NA ALOPÁTICA”. “Com 
este meio de tratamento 
podem surgir outras enfer-
midades crónicas”.
Tem havido muita discus-
são a respeito dos efeitos 

terapêuticos da medicina 
tradicional chinesa e oci-
dental. Alguns preferem 
a convencional, enquanto 
outros a chinesa, simbo-
lizada por dragão. Quem 
optou pela segunda foi Ce-
sário Chiquete Eurico, re-
sidente na cidade de Ben-
guela, que no princípio do 

ano (2013) padeceu de um 
acidente vascular cerebral, 
vulgarmente chamado de 
derrame cerebral. Como 
consequência, ficou com 
os músculos do rosto para-
lisados, tinha dificuldades 
enormes de manter os ali-
mentos na boca.
Face à gravidade do estado 
clínico dele, os familiares 
levaram-no ao Hospital 
Central de Benguela, onde 
lhe foi prestado os pri-
meiros socorros. Cesário 
Chiquete transformara-se 
numa figura “inválida”, 
se assim o termo permi-
tir. “Via a minha  vida no 
avesso, parecia uma crian-
ça incapacitada. Tudo es-
tava acabado, o meu tra-
balho, os filhos, enfim! O 
mundo terminara naquele 
fatídico dia, lamentou o 
homem das Acácias e Ru-
bras.
Sem qualquer movimen-
to fácil, fala e pestanejo, 
parecia um “boneco”. Em 
gesto de compaixão, o 
proprietário da empresa 
onde trabalha pensou na 
possibilidade de o enviar 
para o estrangeiro a fim 
de fazer tratamento, mas 
lembrou-se do consultó-
rio de medicina tradicio-
nal chinesa, na província 

de Luanda, propriedade de 
Luís Felipe, especialista no 
respectivo método de tra-
tamento médico, originá-
rio do Oriente.
Sem perder tempo, Cesá-
rio Chiquete Eurico foi en-
viado para os cuidados do 
especialista em medicina 
chinesa. Face à gravidade 
do estado clínico, passou 
a fazer parte dos pacientes 
com cuidados prioritários. 
Assim, foi submetido ao 
tratamento oriental, ba-
seado numa dieta rigorosa, 
fitoterapia chinesa e acu-
punctura, acompanhado 
de várias composições de 
ervas; uma para controlar a 
batida cardíaca (Dan xiong 
tong main pian) e outra a 
fim de diminuir a pressão 
arterial (Qing re jiang ya 
wam). Hoje está totalmen-
te curado. 
“Miraculosamente”, como 
considerou o médico cuba-
no do Hospital Central de 
Benguela, Cesário Eurico 
tem os músculos faciais 
recuperados, nem parece 
que tinha sido atacado por 
um acidente vascular cere-
bral. “Aproveito o mento 
para agradecer o senhor 
José Franklin Gonçalves 
pelo apoio prestado”, disse 
Chiquete.  

O “MiLAgre” dA MediciNA cHiNeSA

O
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odos os jo-
vens angola-
nos desejam 
d e s e n v o l -
ver projecto 
de caracter 
socio-econó-
mico, como 

forma de contribuir para o 
desenvolvimento econó-
mico sustentado do País; 
mas, apesar da boa vonta-
de juvenil, há responsáveis 
ligados às instituições pú-
blicas a obstrui-los quando 
deviam criar mecanismos 
a fim de os ajudar.        
Os responsáveis das ins-
tituições públicas operam 
como verdadeiros obstá-
culos dos jovens empreen-
dedores, preocupados em 
participar na criação de 
mais postos de trabalhos a 
fim de reduzir a taxa de de-
semprego no País, um dos 
factores anómalos da eco-
nomia angolana que tarda 
dar sinais de restabeleci-
mento, após à guerra.
Tais entraveis são fre-
quentes no município do 
Sumbe, centro político-
-administrativo da provín-
cia do Kwanza-Sul, onde 
Francisco Xavier solicitou 
à administração local a ce-
dência de um espaço, nas 
imediações da Comarca, 
para a construção de uma 
livraria que tem por ob-
jectivo apoiar os alunos 
da escola da penitenciária, 
sobretudo do período noc-
turno; os mais sacrificados, 
se comparados com os ou-
tros colegas.          
Francisco Xavier viu frus-
trada a execução do res-
pectivo projecto, mesmo 
depois de receber, sem 
quaisquer limitações, as li-
cenças de fixação de tapu-
me, bem como de constru-
ção, passadas, nos dias 19 e 
20 de Março de 2013, pelo 
administrador municipal 
do Sumbe, Américo Alves 
Sardinha, autoridade máxi-
ma daquela zona.    
O impedimento adminis-
trativo registou-se quando 
as obras já tinham começa-
do; “mesmo naquela altura, 

Américo Alves Sardinha 
interpelou-me quando 
tomou conhecimento do 
arranque das obras, mas 
depois de ver as licenças 
passadas por ele se mos-
trou favorável à edificação 
da livraria, argumentou 
Francisco Xavier.
Com o aval do administra-
dor, o autóctone investiu 
mais no projecto até por-
que as bases já tinham sido 
feitas, face à trepidação do 
terreno, provocada pelos 
caminhões que passavam 
próxima da-
quela localida-
de. “Primeiro 
descarregou-se 
a areia e mais 
tarde as carra-
das de pedras; 
este material 
nunca se es-
condeu, esteve 
sempre à vista 
do público, as-
sim como os 
documentos 
que atestavam 
a legalidade da 
construção”, 
afirmou.
Quando tudo 
c a m i n h a v a 
como previs-
to, o contrário 
veio a aconte-
cer, Francisco 
Xavier, autóc-
tone natural 
do município 

de Seles, Kwanza-Sul, mas 
residente no Sumbe há 34 
anos, é importunado por 
um fiscal da administração 
(Tito) que, amando do en-
genheiro Muhongo, orde-
nou a paralisação imediata 
dos trabalhos.                
O dono da obra foi noti-
ficado a comparecer na 
administração municipal 
do Sumbe no dia seguin-
te. Preocupado com a si-
tuação, foi ao encontro do 
assessor do administrador 
adjunto para a área técni-

ca, Muhongo, mas perdeu 
tempo porque nada se re-
solveu. A resolução ficou 
adiada sem data marcada. 
Por conveniência de ser-
viço, a 28 de Maio de 2013, 
Francisco Xavier é trans-
ferido para Luanda, onde 
estuda.      
Após vários dias, o encon-
tro acontece, engenheiro 
Muhongo questiona a au-
torização das obras; Xavier 
justifica documentalmen-
te, inclusive, aproveitou o 
momento para fornecer 

o esquema descritivo da 
planta porque estava em 
falta no processo do as-
sessor do administrador 
adjunto para a área técnica 
do Sumbe.
No encontro, Muhongo 
se justificou ao dizer: “o 
senhor governador deu 
ordens para retirar aquela 
estrutura porque está na 
via pública e o lugar vai 
sofrer obras de requalifi-
cação em curso no muni-
cípio.” Disse.
Nada resolveu-se, o asses-
sor para a área técnica da 
administração municipal 
do Sumbe alegara falta de 
tempo, o diálogo deveria 
continuar no dia seguin-
te. Nunca mais aconteceu, 
apesar da pressão de Fran-
cisco Xavier.
Embora se tenha batido 
para evitar o pior, a estru-
tura foi mesmo destruída, 
amando do engenheiro 
Muhongo, mas já se sabe 
que tal acto ocorreu sem o 
conhecimento do Governo 
Provincial do Kwanza-Sul, 
nem sequer o gabinete 
jurídico da administração 
municipal do Sumbe teve 
conhecimento do embargo 
da obra.         

AdMiNiStrAçãO iNviABiLizA PrOJectO

t

NO SUMBE 

textO de fONgANi BOLONgONgO
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ma equipa 
de cientis-
tas criou 
uma vaci-
na contra 
o vírus da 
imunodefi-

ciência símia (VIS), equi-
valente ao vírus que pro-
voca a sida em humanos, o 
vírus da imunodeficiência 
humana (VIH). Esta vacina 
provou funcionar em cer-
ca de metade dos maca-
cos-rhesus testados. Entre 
um ano e meio e três anos 
depois, todos os testes fei-
tos a estes macacos não 
conseguiram encontrar si-
nais do vírus da imunode-
ficiência símia (VIS), que 
se esconde muitas vezes 
no ADN de certas células. 
Os resultados, publicados 
esta semana mostram que 
a estratégia desta poten-
cial cura em macacos é 
promissora para o desen-
volvimento de uma vacina 
contra o VIH, segundo es-
pecialistas.
A vacina foi feita a partir 
de um vírus da família dos 
citomegalovírus que infec-
ta os macacos-rhesus. O 
vírus que causa a herpes é 
também um citomegaloví-
rus, que vai reaparecendo 
ao longo do tempo. Mas 
estas partículas utilizadas 
para vacina foram alte-
radas pelos cientistas da 
Universidade de Ciência 
e Saúde de Oregon, nos 

Estados Unidos, para es-
tarem atenuadas e para 
apresentarem proteínas 
do SIV. 
Deste modo, o sistema 
imunitário dos símios está 
constantemente a ser “es-
picaçado” com estas pro-
teínas do VIS e acaba por 
criar uma classe de glóbu-
los brancos, os linfócitos 
T, dedicada a atacar e a 
matar tudo o que apresen-
te as proteínas do VIS.
Depois de vacinarem os 
macacos-rhesus, os cien-
tistas infectaram estes 
símios com uma estirpe 
altamente patogénica do 
VIS. Tal como o HIV, o 
VIS infecta e reproduz-se 

em algumas classes de cé-
lulas do sistema imunitá-
rio. Neste processo, acaba 
por matar estas células, 
tornando o corpo do hos-
pedeiro vulnerável a in-
fecções que, antes, eram 
facilmente controladas. 
Normalmente, os maca-
cos-rhesus não sobrevi-
vem mais do que dois anos 
quando contraem esta es-
tirpe virulenta do VIS.
Mas, desta vez, depois dos 
primeiros meses, onde 
mostravam sofrer da infec-
ção, cerca de metade dos 
símios conseguiu contro-
lar o vírus. Passados mais 
de dois anos e meio, os 
cientistas correram uma 

série de testes à procura 
do vírus VIS, que, sendo 
semelhante ao HIV, pode 
esconder-se durante anos 
no ADN de certas células, 
os chamados “reservató-
rios” do vírus. Mas não en-
contraram nenhum frag-
mento ou sinal do agente 
patogénico nos símios.
A equipa defende que o 
sistema imunitário dos 
macacos-rhesus está re-
correntemente a ser re-
lembrado do VIS sempre 
que os citomegalovírus 
voltam a replicar-se e a 
mostrar proteínas do ou-
tro vírus. Por isso, cria-se 
uma memória imunitária 
de longo prazo contra o 

VIS nestes linfócitos e, 
qualquer vírus que volte à 
vida a partir de uma célula-
-reservatório, é controlado 
pelos linfócitos T, que ma-
tam essa célula.
“É sempre difícil alegar 
que estamos perante a 
erradicação do vírus – 
pode sempre existir uma 
célula, que não foi anali-
sada, e que tem o vírus lá 
dentro”, começa por dizer 
Louis Picker, do Instituto 
para Vacinas e Terapia 
Genética da Universida-
de de Ciência e Saúde de 
Oregon. “Mas, no geral, 
utilizando critérios muito 
rigorosos, não há nenhum 
vírus [VIS] no corpo des-
tes macacos”, diz o líder 
da equipa que conduziu o 
estudo à imprensa norte 
americana.
Os cientistas vão agora 
tentar compreender por 
que é que, na outra me-
tade dos macacos-rhesus, 
a vacina não teve efeito. 
Mesmo assim, estão con-
vencidos de que esta des-
coberta poderá ajudar a 
desenvolver uma vacina 
contra o VIH.
O primeiro passo para 
desenvolver uma vacina 
parecida para humanos 
será construir um citome-
galovírus humano que não 
tenha qualquer risco de 
causar, ele próprio, uma 
infecção, explica Louis Pi-
cker.

u

MAiS de 60% dAS PreSAS MAtArAM OS cOMPANHeirOS 
assassinato 
dos maridos 
e ou namora-
dos destaca-
-se entre as 
razões que 

levaram mais de 600 mu-
lheres nas cadeias do País, 
segundo informação pres-
tada esta semana pela di-
rectora da cadeia feminina 
de Viana, Etelvina Santa-
na.

Segundo estimou a segun-
da maior causa é a venda 
ilegal de estupefaciente 
com uma percentagem de 
23%, seguindo-se os casos 
de burla com 8%, furtos e 
outros crimes com 7%. Ou 
seja, os casos de assassina-
do dos companheiros re-
presentam cerca de 62%.
Uma situação que deve 
preocupar a sociedade 
visto mostrar que “existe 

cada vez menos amor en-
tre as pessoas um elevado 
grau de perturbação en-
raizado na sociedade”, se-
gundo o sociólogo Guedes 
Tomás.    
Por sua vez, Etelvina San-
tana apresentou o binó-
mio consumo de bebidas 
alcoólicas e recurso de 
armas brancas como prin-
cipal causa a acção das 
senhoras. “Das entrevis-

tas que nós fazemos, uma 
das causas que buscamos 
delas é o uso e o consumo 
de bebidas alcoólicas e ar-
mas brancas, faca”, expli-
cou, lembrando que uma 
das situações que mais 
apoquenta as presas “é a 
falta de contacto com os 
filhos”. No entanto, mui-
tas encontram-se com os 
filhos devido a impossibi-
lidade de os separar.

As reclusas, na sua maio-
ria, têm idade entre 18 e 60 
anos, são chefes de família, 
possuem em média mais 
de dois filhos menores e 
apresentam escolaridade 
baixa e conduta delituosa. 
Uma das situações que 
preocupa os responsáveis 
das cadeias feminina é o 
facto de muitas reclusas 
transformarem-se em lés-
bicas.   

O

vAciNA dOS MAcAcOS AuMeNtA eSPerANçA 
de deScOBertA de vAciNA cONtrA Hiv  



presidente 
do Con-
selho de 
A d m i n i s -
tração da 
Sonangol , 
Francisco 

Lemos Maria garantiu 

ontem (13.09), que os 
clientes que se habilita-
ram para T3 na centra-
lidade do Kilamba serão 
contemplados com as 
habitações de T5 e de-
vem acrescer o valor da 
diferença em 12 meses, 

contrariamente aos cin-
co dados inicialmente. 
O responsável disse que 
quem “não aceitar pode 
escolher T3 numa outra 
centralidade e se não for 
também de acordo nós 
vamos devolver os seus 

valores monetários a 
contar com o câmbio no 
mercado”. Tais possibili-
dades motivam interro-
gar como será possível 
entregar apartamentos 
em outras centralida-
des quando sabe-se que 
também já estão pratica-
mente vendidas? Como 
ficam as pessoas que 
se candidataram para 
estas centralidades? O 
responsável garantiu, 
no entanto, que todos-
que pagaram terão as 
respectivas casas mes-
mo que tenham de es-
perar até 2015. Outra 
novidade tem que ver 
com o facto de deixar 
de ser uma obrigação 
o pagamento da pres-
tação de forma anual. 
Ou seja, a partir do pró-
ximo mês de Março os 
candidatos passarão ou 
poderão pagar as ren-
das mensalmente. Uma 
decisão que, de resto, 
vai de encontro com o 
que defenderam gran-

de parte dos juristas. 
Por outro lado, o gestor 
adiantou que a entrega 
das chaves na centrali-
dade de Cacuaco será 
feita nos dias 23 a 30 
deste mês, e que estes 
clientes serão atendidos 
no local nas horas nor-
mais de expediente, no 
prosseguimento do pro-
cesso de atendimento 
para conclusão da entre-
ga das casas adquiridas 
nas diversas centrali-
dades. Enquanto isso, 
uma questão se levanta. 
Como será contabiliza-
do o período de renda 
daquelas pessoas que 
receberam as respecti-
vas chaves seis meses 
depois de efectuarem 
o pagamento? Enquan-
to isso, uma certeza. Os 
populares que ainda não 
receberam as casas con-
tinuam na expectativa e 
como resultado manifes-
taram-se recentemente 
como pode ver na pági-
na 27. 
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O

SONiP eSteNde O PrAzO 
de reAJuSte  dOS PreçOS dAS cASAS 
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esde o pas-
sado dia 20 
os cidadãos 
nacionais de 
todas as ida-
des deixarão 
pagar pelo 

registo de nascimento e de 
identificação civil como 

acontece actualmente, 
segundo garantia do mi-
nistro da Justiça e dos Di-
reitos Humanos, Rui Man-
gueira, esclarecendo que a 
decisão resulta do decreto 
presidencial de 2 de Se-
tembro. 
“Nós agora vamos dar um 

passo fundamental com a 
questão de tornar gratui-
to o registo de nascimen-
to e também a identifica-
ção. Todos os cidadãos a 
partir da próxima sema-
na não terão necessidade 
de pagar seja lá o que for, 
independente da idade”, 

garantiu. 
Durante a sua estadia o 
ministro da Justiça e dos 
Direitos Humanos a tra-
balhou sob os aspectos 
ligados à instalação dos 
tribunais provincial, mu-
nicipais, bem como ao  re-
gisto e notariado

d
cÉduLA e B.i PASSAM A cuStAr “NAdA” 

O AMArgO dA SePArAçãO eNtre 
ANgOLANOS dO MAtO e dO LitOrAL

ara melhor 
reinar o co-
lon ia l i s ta 
português 
dividiu os 
colonizados, 
em Ango-
lanos do 

mato e do litoral. Da sua 
estratégia divisionista re-
sultou profunda rivalidade 
entre os incautos, já que, os 
patriotas atentos às jogadas 
macabras do “tuga” resisti-
ram ao invés de ceder.
Para que se dê corpo ao de-
sejo unânime de unidade 
nacional, necessário se tor-
na fazer-se com que tudo 
quanto outrora dividiu os 
angolanos não se repita e, 
nesta ordem de ideias, tudo 
se faça para a cessação da 
diferenciação supracitada.
Com efeito, importa apelar 
que os mais velhos que já 

provaram o fel da rivalidade 
entre os do mato e os do li-
toral angolano aconselhem 
os mais novos, desconhe-
cedores das consequências 
nefastas de todo o tipo de 
desunião.
É dos mais velhos a res-
ponsabilidade de advertir 
os mais novos para que 
hoje, não embarquem na 
perpetuação do erro que 
ontem provou ser fatal à 
unidade nacional. O peri-
go que representa brincar 
de superioridades dos do 
litoral sobre os que têm os 
umbigos enterrados longe 
do mar periga o sucesso 
de quaisquer intenções de 
instauração da convivência 
e harmonia dentre os An-
golanos.
Jovens apercebidos da exis-
tência de mais velhos que 
em vez de exemplificarem 

se mostram adeptos do 
complexo de superiorida-
de dos da beira-mar sobre 
os que não o são, dizem-se 
tristes por não acharem pia-
da do mau exemplo dado 
pelos cotas em causa por 
acharem contraproducen-
te.
Não fazem sentido rumores 
segundo os quais compa-
triotas existem que dividem 
e se deixam dividir em an-
golanos do litoral e do mato.
Daí defenderem que a su-
peração deste obstáculo 
à implantação da unidade 
que se pretende passe pela 
vontade de unir; por despir 
o casaco colonial vestido 
por compatriotas que tendo 
outrora beneficiado da refe-
rida artimanha colonialista 
sentem-se bem ao prolon-
garem a cegueira da depre-
ciação dos ditos Angolanos 

do mato a favor da supre-
macia dos do litoral.
Diante do triste cenário 
ditado pelo egoísmo dos 
que se sentem bem infe-
riorizando os demais que 
têm umbigos enterrados na 
mulemba distante do mar, 
nada melhor que apelar aos 
kotas que sabem quão im-
portante para a unidade e 
reconciliação nacional é a 
sério e a brincar, o do mato 
produtor de batata-doce 
e rena; milho, mandioca, 
mandioca, feijão, tomate, 
trigo, arroz, mel, laranja, 
tangerina, ananás, abacate, 
alho, cebola e demais bens 
alimentares do da faixa ma-
rítima produtora do peixe 
marinho, mariscos, sal e 
não só lançando a mensa-
gem positiva respeitadora 
da complementaridade.
Tal como o alfaiate não vive 

bem se andar descalço, preci-
sando por isso dos préstimos 
doutros o da cidade costeira 
carece de entender que só 
unidos os angolanos das 18 
províncias prosperam.
A experiência acumulada 
pelos mais velhos que ao 
longo de décadas viveram 
na carne a maldade que traz 
para o país a falsa superiori-
dade de uns sobre os outros 
recomenda diálogo entre 
velhos e novos.
É no diálogo dos velhos 
com os novos que estes 
aprendem o que não sa-
bem em multifacetadas 
dimensões.
O diálogo franco, aberto e 
desinteressado. É feio ver 
os mais velhos venderem 
cara a disponibilidade para 
conversar com os mais no-
vos numa perspetiva inte-
resseira.

P

OMS APLAude iNtrOduçãO PNeuMO-13 
NO cALeNdáriO NAciONAL de vAciNAçãO 

inclusão da 
Pneumo-13, 
que prote-
ge as crian-
ças contra 
13 serotipos 
da bactéria 

pneumococo no calendá-
rio nacional de vacinação 
no País é um passo impor-
tante no combate à mor-
talidade infantil, segundo 
a representante da OMS 

na província do Huambo, 
Kapinda Mhoudi
Kapinda Mhoudi deu a co-
nhecer que a iniciativa da 
introdução da Pneumo-13 
faz parte dos esforços que 
têm sido desenvolvidos 
para o reforço do Sistema 
Nacional da Saúde e para o 
aumento da oferta dos cui-
dados sanitários básicos. 
Lembrou que a pneumo-
nia em Angola constitui 

a 2ª causa de morte em 
crianças menores de cin-
co anos e que a prevalên-
cia desta infecção respi-
ratória aguda é superior 
a três mil casos em 100 
mil crianças, significando 
que cerca de 132 mil casos 
de pneumonia ocorrem 
anualmente no país.
A OMS, salienta, espe-
ra, com a introdução da 
Pneumo-13, que haja pro-

gressos e melhorias signi-
ficativas na saúde infantil, 
pois serão evitadas mui-
tas mortes nas crianças 
angolanas.
 A representante da Orga-
nização Mundial da Saúde 
na província do Huambo 
assegurou que o inves-
timento na formação de 
quadros e a vacinação de 
rotina constante têm con-
tribuído para a cobertura 

de uma taxa de cerca de 
85% de crianças menores 
de um ano vacinadas e, 
consequentemente, evi-
tar cerca de 18.900 óbitos 
na província.
Considera tratar-se de 
ganhos financeiros e so-
ciais que contribuirão 
para um desenvolvimen-
to sustentável, para o 
bem-estar das suas popu-
lações.

A
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c o m i s s ã o 
parlamentar 
que trabalha 
no ante-pro-
jecto de re-
visão do Có-
digo Penal 

defende a despenalização 
do aborto a partir das 16 
semanas de gestação, em 
situações definidas por lei. 
Actualmente o aborto é 
um crime previsto no ar-
tigo 358º e tem como inte-
resse tutelado a vida intra-
-uterina (a vida do feto), a 
normalidade da formação 
da vida e o nascimento.
Ao abrigo do Código Penal 
vigente, o aborto é punido 
com pena de prisão que vai 
dos dois aos oito anos, sal-
vo quando cometido para 
ocultar a desonra da mu-
lher ou quando esta decida 
abortar em virtude de rela-
ções sexuais forçadas.
De acordo com o Código 
Penal, “a licitude do aborto 
terapêutico resulta do facto 
de haver um conflito de in-
teresses entre a vida da mãe 
e a do feto e, embora a vida 
humana seja igual, entende-
-se que a mãe, por ser autó-
noma e já ter forma acabada 
da vida humana, deve ser 
privilegiada em detrimento 
da vida do feto”.
Em carta dirigida, este 
ano, ao Comité dos Direi-
tos Humanos das Nações 
Unidas, o Governo infor-
ma que o homicídio con-
tra pessoas com vida autó-
noma em Angola é punido 
mais severamente que o 
aborto.
A carta do Governo res-
ponde a uma recomenda-
ção do Comité dos Direi-
tos Humanos das Nações 
Unidas para a revisão das 
leis do aborto em diversos 
países. Na missiva, o Exe-
cutivo revela: “Acolhemos 
bem a recomendação do 
Comité para rever a legis-
lação sobre o aborto no 
sentido de permitir que 
ele seja feito por razões 
terapêuticas e, em caso de 
gravidez, resultante de es-
tupro ou incesto”.
O Projecto do Código Pe-
nal em discussão refere no 
artigo 144º que a interrup-
ção de gravidez não puní-

vel prevê a possibilidade 
de aborto consentido pela 
mulher grávida nas mais 
variadas situações, nas 
primeiras dez semanas 
de gravidez, em caso de 
risco de vida da mulher, 
nas primeiras 16 semanas, 
em caso de possibilidade 
de malformação ou doen-
ça do feto nas primeiras 
24 semanas ou nos casos 
em que a gravidez tenha 
resultado de uma relação 
forçada.
A proposta de lei, para 
além de estabelecer pra-
zos em que o aborto é 
permitido, exige que o 
mesmo seja feito por um 
médico, numa unidade 
hospitalar oficial e com o 
consentimento da mulher. 
O novo diploma legal im-
põe aos médicos a obriga-
ção de prevenir a mulher 
grávida das implicações 
do acto de interrupção da 
gravidez.
A legalização do aborto 
no país, nos termos pre-
vistos no ante-projecto de 
revisão do Código Penal, 
está a ser contestada por 
muitas igreja e alguns sec-
tores conservadores da 
sociedade angolana que 
são contrários a qualquer 
cedência nesta matéria.
Este é, também por cá, um 

tema fracturante. Respei-
temos todas a opiniões 
para que, é claro, também 
as nossas possam ser res-
peitada. E porque, desde 
logo, só é a favor do abor-
to quem já nasceu, talvez 
seja chegada a altura de 
legalizar outras coisas que 
há muito fazem parte da 
nossa sociedade. Aliás, 
quando se legaliza deixa 
de haver crime e, even-
tualmente, esta poderá ser 
uma estratégia de dimi-
nuir os índices criminais 
cá na banda.
Portanto, que tal legalizar 
também a prostituição, a 
chulice, o parasitismo, a 
corrupção, a subserviên-
cia, os roubos, a xenofo-
bia, a pedofilia etc. etc.?
Se calhar, lamentando o 
facto de materialmente a 
legalização do aborto não 
ter efeitos retroactivos, 
a melhor forma de nos 
vermos livres de futuros 
políticos gerados não para 
servir o Povo mas para 
dele se servirem, será 
mesmo ser a favor da libe-
ralização total do aborto.
No actual quadro, dados 
de 2011 revelam que na 
urgência da Maternidade 
Lucrécia Paim se regista-
ram uma média diária de 
14 abortos, número que 

os especialistas acreditam 
tenham aumentado muito 
no seio das adolescentes, 
tendência invertida no es-
calão etário reprodutivo e 
adulto.
Consensual parece ser 
igualmente a certeza de 
que as infecções conti-
nuam a ser a terceira cau-
sa de mortalidade, sendo 
o aborto a principal causa.
Esta questão não pode, 
nem deve, fazer esquecer 
a necessidade do reforço 
das acções de educação 
sexual no seio dos mais jo-
vens, assim como do uso 
de contraceptivos, para 
evitar gravidezes indese-
jadas.
Os especialistas conside-
ram, aliás, que os encarre-
gados de educação devem 
valorizar aquilo que, pro-
vavelmente, também eles 
não tiverem e talvez nem 
saibam o que é: a educa-
ção sexual.
Em todo o mundo, 5 a 30 
por cento das gestações 
evoluem para o aborto 
espontâneo. Em África, 28 
por cento das mulheres 
usam contraceptivos.
Quando, no dia 28 de Ja-
neiro de 2011, Brandão 
Có, chefe do programa 
de Sobrevivência e De-
senvolvimento Acelerado 

da Criança da Unicef em 
Angola, abordou a ques-
tão no VII Congresso In-
ternacional dos Médicos, 
em Luanda, referiu que 13 
por cento das mulheres 
com idade compreendidas 
entre os 15 e 49 anos de 
idade utilizavam os novos 
contraceptivos modernos 
para a prevenção de uma 
gravidez indesejada e de 
doenças transmissíveis se-
xualmente. 
Brandão Có salientou 
também que existia uma 
grande disparidade no uso 
de contraceptivos no seio 
das mulheres tidas como 
ricas e pobres, sendo o va-
lor nas primeiras é de 30 
por cento e que nas outras 
nem atinge os 5 por cento.
Contraceptivos modernos 
são o preservativo femini-
no, comprimidos para evi-
tar a gravidez, soros que 
são colocados debaixo da 
pele, injecções e outros.
A indisponibilidade destes 
contraceptivos em algu-
mas localidades, o seu alto 
custo a necessidade de 
muitos serem utilizados 
apenas por indicação mé-
dica, limita cada vez mais 
as mulheres pobres, sen-
do que em Angola 70 por 
cento da sua população 
vive no limiar da miséria.
Para ajudar esta camada 
da sociedade, a Unicef de-
fende a difusão esses con-
traceptivos a diferentes ní-
veis nas unidades públicas 
e privadas de saúde. “Te-
mos de aumentar a cam-
panha de educação mas-
siva nas comunidades no 
que diz respeito a esta si-
tuação, tendo em conta as 
vantagens de prevenirmos 
as mulheres das doenças 
sexualmente transmissí-
veis, como HIV/SIDA”, 
defendeu Brandão Có.
No primeiro dia, o encon-
tro centrou-se, entre ou-
tros temas, na análise da 
dimensão das transforma-
ções ao nível epidemioló-
gico social, económico e 
cultural, planeamento e 
gestão de recursos huma-
nos, mortalidade materno 
em Angola, e definição da 
política pública de medi-
camentos.

A
ABOrtO PreSteS A Ser LegALizAdO
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textO de SiLviO vAN dÚNeM

mês de Se-
tembro tem 
referências 
nacionais e 
internacio-
nais de não 
d e s c u r a r , 

pois o ataque ao coração do 
país considerado, até então, 
o mais seguro do mundo; 
Estados Unidos, caiu por 
terra, após o ataque da Al 
Khaeda, que derrubou, 
principalmente, as torres 
gémeas, em Nova York. 
Atento a esta situação e de-
pois de muita polémica, em 
torno da sua imagem e ho-
norabilidade política, Nfuca 
Fuacaca Muzemba, deputa-
do à Assembleia Nacional, 
condenado publicamente, 
antes mesmo do final do 
inquérito, pelo seu partido 
(inspirado na forma como o 
MPLA age de “prender para 
investigar” e ou “denunciar 
para depois investigar”), 
veio a terreiro, diante de 
uma plateia de políticos da 
UNITA, doutras matizes, 
jornalistas, amigos e fami-
liares, no 11.09, afirmar estar 
a ser alvo de uma cabala in-
terna.
“Até ao momento sou mili-
tante da UNITA e se há al-
guém que por esta via pro-
curou correr-me do Partido, 
então falhou!” Categórico, 
sem meias palavras e afas-
tando o espectro de, face 
ao especulado, a fragilidade 
mental o consumiria e daria 
azo aos seus detractores 
internos, de que se passaria 
de armas e bagagens para o 
outro lado (regime), acres-
centou; “estou aqui e aqui 
permanecerei, pois tenho 
noção da minha inocência”, 
asseverou acrescentando, 
“que os meus detractores 
apresentem também pro-
vas concretas do que me 
acusam, como eu o faço, 
aqui e agora!”, eis a matriz 
do ex - secretário - geral da 
JURA, organização juvenil 
do Galo Negro, cuja versão, 
sobre o burilado processo, 

enevoou mais a própria 
UNITA. 

cONtrA - AtAque 
dO gALO NegrO 
Em reacção e na lógica de 
um “erro se tornar mais 
maduro, com outro erro, a 
Comissão de Sindicância 
da UNITA, na voz do juris-
ta Jorge Vitorino, veio, pas-
me-se, responder, de novo, 
passando a imagem clara 
de estarem a ser utilizados, 
todos os meios visíveis e 
“não - visíveis” da organiza-
ção, contra o jovem Nfuca, 
ao trazer dados novos ao 
processo e enrodilhados. 
Longe de moralizar a socie-
dade e emprestar uma no-
ção de debate democrático, 
a UNITA veio abertamente 
e, aqui, louve-se a coragem, 
dizer que combate todos 
quantos pensem diferente 
de alguém da direcção ou 
do seu presidente (não será 
isso uma cópia do que se 
passa no MPLA?) Parece 
já termos visto este filme..., 
mas avancemos. 
Na roupa suja, uma vez 
mais lavada, em praça pú-
blica, delegando e diaboli-
zando um membro de for-
ma desigual, na conferência 
de imprensa do dia 17.09, 
o samakuvista confesso 
(não é crime, pelo contrá-
rio), Jorge Vitorino, não se 
limitou a rebater os dados 

apresentados, por Nfuca 
Muzemba, pelo contrário, 
parece ter extrapolado a 
nobreza de imparcialidade, 
que a sua missão requer, ao 
trazer dados novos, estra-
nhos ao processo e a esfera 
individual do acusado. 
Com isso o que politica-
mente, pode ter ficado 
provado para o MPLA e a 
sociedade civil? A BRINDE 
(polícia política da UNITA, 
uma espécie de segurança 
de Estado), ainda funciona, 
mas agora, refinada e para 
espiar e combater todos os 
indesejados e contestatá-
rios, pois Vitorino, ao apre-
sentar garbosamente, um 
extracto de conta bancária 
do Banco BIC, em dólares 
do dia 16.09, portanto um 
dia antes da conferência de 
imprensa (17.09.13), deixou, 
voluntária ou involunta-
riamente, transparecer a 
existência de um cartel da 
“bufaria” no seio da organi-
zação. Como Jorge Vitori-
no, conseguiu em 24 horas, 
o extracto de conta bancá-
ria em dólares do BIC  de 
Nfuca Muzemba? Magia? 
Espionagem? Só os anjos 
sabem… 

OS fActOS 
dO BuriLAdO eNredO 
Tudo começou no mês de 
Março de 2013, com acusa-
ções nos corredores do par-

tido UNITA, de desvio de 
conduta e corrupção. 
No dia 5 de Abril Nfuca so-
licita a criação de uma Co-
missão de Inquérito, para 
apurar a veracidade das 
suspeições, carta endere-
çada ao Presidente, ao vice 
presidente e ao secretário 
geral do Galo Negro.
No dia 15.04 é criada a Co-
missão, coordenada por 
Jorge Vitorino, integrando 
mais cinco pessoas. No dia 
24.04 Nfuca foi notificado 
pela comissão de inquérito 
e lá  encontrou os 13 factos 
acusatórios seguintes: 
1 - Que foi contactado por 
Bento Kangamba, o que su-
cinta confidencia inconve-
niente para a UNITA
2 - Nfuca Muzemba rece-
beu de Bento Kangamba, 
uma viatura sobre o qual 
vem alegando ser do seu 
irmão que se encontra no 
exterior do país, ora que 
recebeu do Ministério da 
Juventude e Desportos a tí-
tulo pessoal;
3 - Nfuca Muzemba, rece-
beu do Ministério da Juven-
tude e Desportos, residên-
cias no âmbito da política 
de apoio a juventude o que 
nunca informou aos outros 
membros do executivo da 
JURA;
4 - Convidado por uns co-
legas da universidade para 
um lanche, no hotel Alva-

lade, Nfuca Muzemba e os 
seus referidos colegas, ti-
veram um encontro com o 
dr. Sango, chefe do SINFO 
e exibiu ao Nfuca Muzem-
ba, 10 milhões de dólares, 
que informou-lhe que era 
encomenda do presiden-
te José Eduardo dos San-
tos, para no seio da JURA, 
subtilmente trabalhar no 
sentido de destruir-se Sa-
makuva como presidente 
da UNITA; 
5 - Nfuca Muzemba tem 
ostentando muitos maços 
de dólares em pastas pes-
soais; 
6 - Nfuca Muzemba tem re-
metido mensalmente, 1000 
dólares americanos a cada 
um dos secretários provin-
ciais da JURA; 
7 - Nfuca Muzemba, solici-
tou do general Chilingutila, 
que lhe transferisse para o 
exterior do país, 50 mil dó-
lares americanos; 
8 - Nfuça Muzemba dispõe 
de quase uma frota de via-
turas, algumas de qualidade 
especiais; 
9 - Nfuca Muzemba tem 
importado mercadorias di-
versas das quais se destaca 
materiais de construção e 
mobília, para comercializa-
ção destes e em quantida-
des impressionantes; 
10 - Nfuca Muzemba com o 
carimbo da presidência do 
partido e do Kacyke Pena, 
que duplicou subtilmente, 
foi solicitando da embaixa-
da portuguesa, vistos para 
o espaço Schenguen, em 
beneficio de pessoas es-
tranhas a organização. Em 
contrapartida cobrava por 
cada visto USD 3000,00 
dólares americanos
11 - Um dos apoiantes na 
sua campanha eleitoral 
tem-lhe exigido uma viatu-
ra e uma casa    
12 - Desde que foi empossa-
do como deputado Nfuca 
Muzemba tem protelado as 
actividades da JURA; 
13 - Nfuca Muzemba solici-
tou do ministro Kundi Pa-

“NãO SOu cOrruPtO! MAS SOu 
dA uNitA e de Lá NãO SAiO” 

O

MFUCA MUZEMBA ABRE O LIVRO E UNITA QUEIMA-O
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hiama subsídio para o seu 
casamento; 
Este é o móbil de acusa-
ção, que colocaram na data 
Nfuca Muzemba, atónito, 
segundo confirmou ao F8, 
mas tentou gerir no silên-
cio, esperando depois da 
emoção inicial, mais con-
tenção.
Ledo engano.
E tem mais. 
Primeiro, um jurista, in-
dependentemente da sua 
ideologia, devia reconhe-
cer, no caso em concreto, 
que a condenação do ex 
- secretário geral da JURA, 
não deveria trazer dados 
novos, estranhos ao proces-
so, logo, a exibição de novo 
extracto bancário, constitui 
violação à vida privada de 
outrem (Nfuca), preceito, 
constitucionalmente con-
sagrado; 
Segundo, o jurista Jorge 
Vitorino, parece faltar a 
verdade, quando diz: (…) “a 
conta em dólares de Nfuca 
Muzemba tem o número 
9022838-32. Os principais 
movimentos  nesta conta, 
quer a débito quer a cré-
dito, coincidem com as 
provas testemunhais que 
a Comissão de Sindicância 
recolheu da pessoa a quem 
Nfuka Muzemba mandou 
fazer os referidos depósi-
tos e daqueles com quem 
ele gastou o dinheiro da 
corrupção em discotecas, 
carros de luxo e outras ex-
travagâncias” (…); 
Terceiro, grande contradi-
ção, para não chamarmos 
outro nome, pois não cor-
responde a verdade, uma 
vez a decisão de suspensão 
e condenação pública, ter 
ocorrido dois meses atrás, 
mais precisamente à 02 
de Julho de 2013, por deci-
são do secretário geral da 
UNITA, antes mesmo dos 
resultados da Comissão de 
Inquérito, ter deliberado so-
bre o assunto; 
Quarto, como a UNITA 
conseguiu, junto do Banco 
BIC, uma peça (extracto, 
sem autorização do titular 
da conta)   que não estava 
no processo inicial, nem fez 
parte do móbil condenató-
rio, um dia antes (16.09) da 
conferência de imprensa, 
realizada no dia 17.09; 
Quinto, ao que parece, Nfu-
ca Fuacaca Muzemba, não 

foi julgado e condenado por 
ter uma conta particular 
em dólares, com entradas 
de dinheiro diários, sema-
nais ou mensais, foi por ter 
alienadamente recebido di-
nheiro de Bento Kangamba, 
emitido declarações falsas 
as embaixadas, para obten-
ção de vistos e a cobrança 
destes aos beneficiários na 
ordem de USD 3.000.00;
Sexto, a UNITA parece 
ter sido incompetente e 
abrir um flanco suspeito e 
perigoso, ao falar de cor-
rupção, mas não trazer pro-
vas de desvios de fundos 
a nível interno, por parte 
do acusado, cingindo-se a 
presunções de hipotéticos 
recebimentos de valores 
financeiros das mãos de 
Bento Kangamba. 
Sétimo, a linguagem pejo-
rativa utilizada pelo juris-
ta, Jorge Vitorino, contra 
Nfuca, está longe de indi-
ciar uma tentativa peda-
gógica de correcção, pelo 
contrário, encarna ódio e 
escárnio: (…) “morar numa 
casa humilde num bairro  
popular como o Palanca, 
não prova que a pessoa não 
está  envolvida em actos 
de corrupção”. (…) “Quan-
tas pessoas vivem em casa 
arrendada ou em anexos, 
mas participam em actos 
der corrupção activa e pas-
siva” (…) “viver numa casa 
arrendada não prova que o 
cidadão  não seja mentiro-
so, falso ou ardiloso”. 
Oitavo, um órgão chamar 
mentiroso, falso, ardiloso a 
um dirigente e deputado da 
sua bancada parlamentar é 
muito grave, principalmen-
te, quando condena o facto 
deste ter dinheiro na sua 
conta , cuja proveniência 
apenas desconfia e acusa de 
ser de Bento Kangamba;
Nono, foi grave, a UNITA 
passar a imagem de não 
abdicar, tal como o MPLA, 
de colagem ao passado com 
estas práticas de espiona-
gem a vida de todos quan-
tos, pensem pela própria 
cabeça e constituam uma 
ameaça a liderança; 
Décimo, a UNITA deve, 
definitivamente, dizer se é 
uma organização tribalis-
ta, onde os bakongos, por 
exemplo, são meras figuras 
decorativas. Os que ousem, 
mais abertamente são “de-

capitados”; Makuta Kondo e 
agora Nfuca Muzemba. Isto 
por a UNITA nunca ter feito 
uma condenação pública de 
outros dirigentes, nascidos 
no Sul, que tenham ostensi-
vamente recebido dinheiro 
da corrupção, saído da orga-
nização e denegrido os seus 
membros e líder fundador. 
Será mera coincidência? 
Décimo primeiro, a UNI-
TA, tem agora a obrigação 
de provar de, nos seus esta-
tutos e regulamentos, cons-
tar a proletarização dos 
seus dirigentes, logo serem 
condenados, todos quantos, 

por exemplo, comprarem 
viaturas em 2ª mão, no va-
lor de USD 15.000,00 (Jeep 
Prado, adquirido  em 2011 
a um familiar e Chevrolet 
Camaro no Dubai, em se-
gunda mão, no ano de 2013 
e cujos documentos entre-
gou a UNITA, como prova 
de aquisição. Mas quando, 
Jorge Vitorino diz: “esta fac-
tura não prova nada, por-
que não é o carro que está 
em causa. O que está em 
causa são actos de subor-
no e de corrupção activa e 
passiva. Com o dinheiro da 
corrupção, a pessoa com-
pra o que quiser e exibe as 
facturas que quiser” e vai 
mais longe na acusação que 
parece assentar na levian-
dade, afirmando, que: (…) 
“não provam que não re-
cebeu o dinheiro de Bento 
Cangamba. Nem provam 

que Nfuka não comprou 
com o dinheiro da corrup-
ção outros veículos luxuo-
sos que o justo salário não 
pode comprar”, asseverou. 
É muito ódio destilado, por 
um dirigente, contra um 
colega de partido. E tudo 
isso, faz lembrar os tempos 
em que Kundi Pahiama, no 
tempo de partido único, 
prendia (muitos foram as-
sassinados) cidadãos por 
terem a nota de USD 1,00 
(um dólar), mas hoje, no 
capitalismo selvagem são 
milionários vorazes, cujos 
cães só comem bife. 

Finalmente em tudo isso a 
UNITA e o seu líder saiem 
chamuscados, pois, en-
quanto líder juvenil Nfuka 
emprestou a sua garra para 
o crescimento da organi-
zação, nunca delapidou 
fundos da organização, 
pelo contrário, não tendo 
orçamento mensal de fun-
cionamento há mais de 
dois anos, vinha trabalhan-
do com os seus recursos. 
Foram os casos das deslo-
cações feitas às províncias 
da Lunda e Huambo, só 
possíveis por ter utilizado 
dinheiro dos seus bolsos, 
por a direcção desde Junho 
de 2012, não lhe dar sequer 
um tostão, para despe-
sas de funcionamento da 
JURA. Mais, sendo verdade 
que Nfuca tenha recebido 
montantes de Bento Kan-
gamba, estes, alguma vez, 

causaram ou influenciaram 
a sua postura política? Se 
não, o que terá  levado a 
UNITA e Jorge Vitorino, 
a fazerem de um segredo 
institucional, se é que exis-
te, um caso público? Tem 
a UNITA noção de, com 
esta actuação, doravante, 
todos os seus documentos 
endereçados as embaixa-
das, passarem a constituir 
instrumentos de suspeição, 
face a teatralização, ao afir-
mar, acusar e ridicularizar, 
publicamente o director 
de Protocolo da UNITA, 
Araújo Kacyke Pena, de ser 
uma pessoa influenciável, 
por qualquer um qualquer 
garoto de esquina; (…) “De 
facto (Nfuka), não assinou 
documento algum nem 
o processo revela que foi 
disso acusado”, (…) “Nfuca 
declarou que tais pessoas 
eram cidadãos angolanos, 
membros do Comité Na-
cional da JURA, quando ele 
sabia que essas pessoas não 
eram angolanos nem eram 
membros do Comité Na-
cional da JURA” (…). 
Os bancos comerciais, tam-
bém terão novos dispositi-
vos, quanto aos membros 
da direcção da UNITA, 
pois o incidente com o 
Banco BIC é muito grave e 
pode descambar, na barra 
judicial, por violação de se-
gredo bancário. Mais, uma 
fonte contactada pelo F8, 
garantiu não haver nenhum 
documento de depósito 
feito por Osvaldo Correia, 
ex-director de gabinete de 
Nfuka Muzemba, desmen-
tindo assim, a ser verdade, 
Jorge Vitorino.  
Ora, tudo isso é grave e 
mostra ainda que o segun-
do maior partido angolano, 
afinal, não tem um banco 
de dados, com o nome dos 
membros dos órgãos direc-
tivos e que por “dá cá aque-
la palha”, pode emitir uma 
declaração a favor do “zé da 
esquina”, como membro da 
sua direcção. 
No final vamos ver como 
será este regabofe, em que 
a actual direcção da UNI-
TA decidiu lançar um dos 
seus membros às feras, 
com consequências impre-
visíveis, quando a unidade 
interna é o que se pretende 
nesta hora face as suas res-
ponsabilidades.    

``Até ao momen-
to sou militante 
da UNITA e se há 
alguém que por 
esta via procurou 
correr-me do Par-
tido, então falhou!
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BURLA NA CENTRALIDADE DO KILAMBA

POPuLAreS PrOteStAM 
cONtrA geStãO dA SONANgOL
A mentira, a burla, o esquema e a corrupção já estão de tal forma enraizadas em muitas instituições públicas, que 
não espanta hoje e não preocupe, por exemplo, aos órgãos de soberania, quando os populares denunciem actos, 
que em outros países, seriam considerados como factos ilícitos, merecedores de procedimento judicial.

textO de LuÍSA PedrO

S O N I P , 
s u b s i -
diária da 
SONAN-
GOL e o 
governo, 
voltam a 

estar na linha de fogo dos 
populares, por alegada  in-
coerência no cumprimen-
to dos acordos estabeleci-
dos, quer no que concerne 
a indemnização de muitos 
dos camponeses, deten-
tores de terras, onde está 
hoje implementado o pro-
jecto Kilamba, bem como 
aqueles que tendo feito 
contratos promessas para 
a compra de imóveis, es-
tejam a ver adiado o seu 
sonho, com o protelar da 
entrega. “Esta situação de 
não nos entregarem as 
nossas casas é que nos le-
vou a manifestação, dian-
te da sede da Sonangol 
Imobiliária (SONIP), no 
passado dia 09.09, pois lá 
está cheio de funcionários 
corruptos e incompeten-
tes”, acusou Maria Júlia 
Kangandela. 
Elas estão fartas de pro-
messas vãs, por este mo-
tivo, face as humilhações 
que já lhes é indiferente a 
vergonha, por esta razão 
algumas mulheres em de-
sespero de causa, ficaram 
nuas diante dos respon-
sáveis da SONIP, para ex-
pressarem condenação a 
burla, que dizem ter sido 
alvo.  
“Nós pagamos, nós cum-
primos, mas estes senho-
res da Sonip e da Delta 
Imobiliária, não estão a 
saber honrar com os com-
promissos, visando entre-
garem-nos as residências 
há que tínhamos direito 
há mais de 8 meses! Uns 
dizem já terem eles feito 
negócio, com outros e se 
isso for verdade, então as 

consequências poderão vir 
a ser maiores”, disse a nos-
sa fonte. 
Para muitos, a alegria em 
ter uma casa na Centrali-
dade transformou-se  em 
pesadelo e autêntico de-
sespero, quando chegou a 
notícia junto dos que ha-
viam pago, apartamentos 
do tipo T3, que os mesmos 
já teriam sido todos co-
mercializados. Judith da 
Silva disse ao F8 ter feito 
o pagamento de um apar-
tamento T3A, no mês  de 
Fevereiro e devido a falta 
de esclarecimento ou ig-
norância de certos fun-
cionários da SONIP viu-se 
obrigada a assinar o con-
trato de uma casa menor. 
“Estou chateada! Magoada, 
pois isso é burla da Sonip 
e da Delta Imobiliária. Nós 
escolhemos, eles obrigam-
-nos a pagar por um imó-
vel, mas no final dão-nos 
outro de valor inferior, 
mas não devolvendo a 
diferença. Agora pergun-
to: esse dinheiro vai para 
aonde? Se ninguém sabe, 

eu sei! Para os bolsos de-
les, enquanto corruptos e 
gatunos de colarinho bran-
co”, afirmou.  
Angelina P. S. Van Dúnem, 
por seu turno diz não se 
justificar a roubalheira, 
engendrada por alguns 
funcionários de nos indu-
zirem a pagar um T5B e 
recebermos um T3A. “Isso 
me tira o sono a mim e a 
muitos outros enganados, 
mais a mais pelo curto pra-
zo implementado” 
Por sua vez, Nadioreth da 
Cruz alega ter feito um 
acordo prévio com e acei-
te pela Delta, manifestan-
do interesse em adquirir 
um apartamento da tipo-
logia T3A, mas passados 
mais de 8 meses, não re-
cebe a casa e nem sequer 
vê o seu nome na lista. 
“Neste momento sinto-me 
escangalhada pela Delta e 
Sonip por me  induzirem 
em erro, por via de publi-
cidade enganosa”, esclare-
ceu, adiantando o facto de 
não dispor, no imediato, 
de USD 14.000,00 (cator-

ze mil dólares), para fazer 
face as novas exigências 
das imobiliárias. “Peço a 
quem de direito no senti-
do de repor a legalidade 
e obrigar a que seja feita 
justiça em todo processo 
de aquisição de casa”. A 
situação parece critica e a 
desorganização não tem 
ajudado na contenção re-
clamatória dos clientes. 
“Aproveito para alertar 
sobre a existência de uma 
rede de vendas paralelas 
e ilegais, alimentada por 
funcionários da Delta e 
Sonip, que a troco de USD 
5.000,00, cedem posições 
dos que estão legalmente 
a cumprir, pelos ilegais in-
cumpridores, na obtenção 
de residências”. 
Para Pedro da Silva, “o que 
nos leva ao protesto não é 
a devolução do dinheiro ou 
a indemnização, mas sim a 
situação bastante delicada 
em que nos encontramos, 
após termos feito o paga-
mento para apartamentos 
do tipo T3A e estamos a 
ser obrigados a aumentar 

dinheiro para, possivel-
mente, também, não é de 
confiar, virmos a ser con-
templados por um  T5A. É 
isso que nos está a frustrar, 
principalmente, por não 
sabermos onde buscar tais 
montantes”. 
 Este homem, que nunca 
teve casa própria, está tão 
céptico que não acredita 
que tal venha a acontecer, 
em função da descrença 
na Delta, face a todas en-
genharias “que tem estado 
a urdir desrespeitando os 
direitos do consumidor”.
 Actualmente desconhece-
-se o número exacto de 
pessoas nesta condição, 
com capacidade para 
avançar no negócio da T5. 
Além destes, há também 
os candidatos que, ape-
sar de pagarem, os nomes 
não saíram nas listas para 
elaboração dos contratos. 
“Disseram a algumas pes-
soas que, face a situação, 
vão devolver-lhes o di-
nheiro”.
 Com base nas reclama-
ções das partes podemos 
aferir a dureza dos passos 
a trilhar para tirar esta 
imobiliária, feita as pres-
sas, do marasmo em que 
se encontra e que se nada 
for feito hoje e agora, ama-
nhã poderá ser tarde. 
A nossa reportagem con-
firmou estar a circular, 
na centralidade uma lista, 
para os interessados assi-
narem no sentido da cons-
tituição de um advogado, 
para preparar e organizar a 
defesa dos lesados. 
E por tudo isso, F8 não po-
deria deixar de dar voz aos 
visados, para o competente 
contraditório, mas esbar-
ramos na insensibilidade 
de Paulo Cascão, adminis-
trador da Delta Imobiliária, 
em prestar pertinentes es-
clarecimentos.

A
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A Pgr deu MAiS uM tirO NOS “vitOriNOS”

A 
propósito do muito recente “caso”, quiproco, 
equívoco, amuo, veneta ou seja o que mais puder 
ser, que opôs a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) ao Semanário Angolense, veio ao de cima 
o azeite, perdão, os azeites de um poder pré-po-

tente (o judicial, nente caso), com a PGR a não responder, no 
estilo habitual deste regime autista, e depois a repelicar com 
pedras na mão a um questionamento normal que lhe foi en-
dereçado no sentido de saber se ela, veneranda instituição, 
«estaria a ser pressionada politicamente ou por outros inter-
esses mais inconfessos». Partindo do pressuposto de que em 
democracia todos somos iguais e o tráfico de influências acon-
tece sempre nos bastidores e não poupa nenhuma instituição 
ou poder, não se compreende o arroto a cheirar a tostas de 
caviar de um organismo que está ao serviço do povo e não 
o contrário.  Bom, é mais que evidente que não somos todos 
iguais. Tão bom poderia ser se fôssemos, mas isso, mesmo 
um pouco mais ou menos, levar-nos-ia a incorrer o risco de 
repetição do colapso do comunismo em finais do século XX. 
Com bastante mais mortandade no cômputo final. No caso em 
foco, referente a uma harmonia entre a PGR do regime JES/
MPLA e a imprensa, estamos simplesmente a sonhar. Como, 
de facto, em Angola estamos a anos-luz de sermos iguais, em 
absolutamente todos os sectores de vivência incluindo perante 
a lei, a augurada harmonia redundaria numa guerra de palavras 
ocas em discursos vãos, a salientar na sua última parte uma 
leve recapitulação das razões principais que nele entrariam 
para justificar um desentendimento cujas causas serão fatal-
mente imputadas, nas suas piores consequências, à imprensa. 
Sem apelo nem agravo e sem resolução que não seja o derrube 
do poder instituído. O PGR

de igNOrâNciA 
Só POde SAir errO

S
omos especiais até na burrice. E isso deve-se à péssima edu-
caçãom escolar dos nossos filhos, que não sabem nada e se 
encontram a dada altura na universidade sem mesmo saber 
escrever. Por outro lado, pela mesma razão de défice de en-
sino básico, as enormidades cometidas em nome da Pátria 

são tantas, que o termo para nos designar, “ESPECIAIS”, destinado 
por JES para camuflar essa fraqueza,  já foi ultrapassado por outros 
termos, entre os quais destacamos a palavra “Mentecapto”. 
Um recente exemplo veio de um pretenso patriota analfabruto que 
propôs comparar Agostinho Neto a Mahatma Ghandi. Essa com-
paração, proposta por um responsável do partido no poder  asse-
melha-se bastante à que poderia ser feita entre um ditador e um 
filósofo. Mas por que razão um dirigente responsável propõe uma 
comparação que não tem cabimento? A razão é simples, os valores 
cívicos e morais esvaíram-se num mar de dólares e nenhum valor é 
o que era antes. Para citar Vitor Hugo o grande poeta francês, pas-
samos a citar: “(…) o sucesso é uma coisa bastante hedionda. A sua 
falsa semelhança com o mérito engana os homens. Para o público, o 
êxito tem quase o mesmo perfil que a supremacia. Tenham sucesso, 
é a teoria. Prosperidade supõe capacidade  (...) Ganhe à lotaria, ei-lo 
um homem hábil.(...) Que um caixeiro viajante se case com a usura e 
a faça parir sete ou oito milhões (...), que um intendente de uma boa 
casa seja tão rico ao deixar o lugar que o fazem ministro das finanças, 
os homens chamam a isso Génio. (....) A admiração contemporãnea 
não é mais do que miopia (....) confundem as constelações do abismo 
com as estrelas que fazem os patos a nadar no lodo do lamaçal”». 
Ghandi
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CRISE E A ECONOMIA

uM diA A cASA veM ABAixO
ortugal re-
vela “ob-
sessão pela 
diplomacia 
económica” 
e mantém 

“algum provincialismo” 
na relação com os países 
lusófonos, sobretudo com 
Angola e Moçambique, aos 
quais realiza “excursões”, 
sem se preocupar em “co-
nhecer melhor”, considera 
uma especialista portugue-
sa.
Ou seja, confirma-se tudo 
quanto aqui se tem escrito 
a propósito do processo de 
bajulação dos “filhos” dos 
velhos colonizadores aos 
actuais neo-colonizadores 
do regime. Mau grado exis-
tir mais uma voz a juntar-se 
às verdades que aqui são es-
critas, certo é que tudo vai 
continuar assim, sobretudo 
porque a gamela do poder 
não se rege, pelo contrário, 
por valores éticos e morais 
inerentes a um Estado de 
Direito.
Ora vejamos. Em entrevis-
ta à Lusa, a investigadora 
Elisabete Azevedo-Harman 
– que esteve em Lisboa a 
convite da Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos, 
como oradora do encontro 
Presente no Futuro – criti-
cou a “obsessão pela diplo-

macia económica” e con-
fessou que “as excursões 
governamentais” lhe fazem 
“alguma confusão”.
Apostar na relação eco-
nómica “não tem mal ne-
nhum”, mas, para o fazer, é 
preciso “conhecer melhor” 
os países em causa e “re-
conhecer que mudaram”, 
sugere a professora do Ins-
tituto de Estudos Políticos 
da Universidade Católica 
Portuguesa, que passa mui-
to tempo em Angola e em 
Moçambique.
Porém, o que acontece é 
que, entre “algum paterna-
lismo” e “algum provincia-
lismo”, o Governo vai fa-
zendo “excursões” a Angola 
e a Moçambique, critica a 
investigadora associada do 
Programa África da britâni-
ca Chatham House.
“Não existe outro país eu-
ropeu (…) que tenha visitas 
de ministros como nós te-
mos, Portugal, a Angola e 
Moçambique. Nós temos 
excursões do Governo a 
Angola e Moçambique. Para 
quê? Por que é que vão três, 
quatro, cinco ministros? 
Por que é que um ministro 
vai várias vezes a Angola e 
a Moçambique no mesmo 
ano?”, questiona, apelando 
aos portugueses que façam 
o mesmo.

Elisabete Azevedo-Harman 
observa que estas “excur-
sões” podem ser “contra-
producentes”, para o in-
vestimento e “até para as 
comunidades” portuguesas 
que vivem naqueles países.
“Não sei se, batendo várias 
vezes à porta, a porta se 
abre. Não é porque manda-
mos quatro ministros que a 
porta vai abrir mais do que 
se mandarmos só um. Eu 
preferia mandar, se calhar, 
quatro empresários que têm 
ideias interessantes, investi-
mentos, etc., do que mandar 
várias vezes um ministro di-
zer ‘nós queremos fazer ne-
gócio, ‘nós queremos fazer 
negócio’”, destaca Elisabete 
Azevedo-Harman.
“Há um provincialismo go-
vernamental na maneira 
como lidamos sobretudo 
com estes dois países, com 
Moçambique e com Ango-
la”, conclui.
Os portugueses cultivam o 
“mito”, transversal a parti-
dos políticos, de que sabem 
“imenso” sobre Angola e 
Moçambique, o que “é pe-
rigosíssimo”, porque, na 
verdade, sabem “muito pou-
co”, já que a ideia que têm 
de Angola e Moçambique é 
igual há muitos anos. “Estes 
países, nos últimos 30 anos, 
tiveram transformações so-

ciais, políticas, económicas, 
de educação, de comunica-
ção tão, tão profundas, que 
são outros países”, contra-
põe.
A diplomacia e o Governo 
acham que têm “um triân-
gulo privilegiadíssimo com 
Angola e com Moçambi-
que”, mas “têm que perce-
ber que estes dois países são 
países diferentes”, aconse-
lha.
Diferentes? São com certe-
za. Mas o que conta, no caso 
de Angola e de Portugal, são 
os negócios, os dólares, os 
investimentos e não pro-
priamente os países. Países 
entendidos, está bom de ver, 
como o conjunto das pes-
soas que neles vivem. Lis-
boa está-se nas tintas para os 
portugueses e Luanda com-
porta-se de igual modo com 
os angolanos. Nesta matéria, 
como em muita outras, são 
fuba do mesmo saco.
Por alguma razão o actual, 
como o anterior, como o ou-
tro antes. Ministro da Eco-
nomia de Portugal lançou a 
criação de um observatório 
para acompanhar os inves-
timentos nos dois países. E, 
de facto, é uma boa ideia. 
Desde logo porque nenhum 
dos dois países precisa, por 
exemplo, de um observató-
rio para acompanhar os 20% 

de desempregados e outros 
tantos pobres que Portugal 
tem, ou para ver como mor-
rem muitos dos angolanos 
que atestam uma vergonha 
nacional que se mede pelos 
70% de gente que mal so-
brevive.
Na impossibilidade de au-
mentar as exportações bila-
terais de pobres, o ministro 
António Pires de Lima e o 
Vice-Presidente da Repú-
blica, Manuel Vicente, apos-
tam agora em aumentar 
ainda mais a produção de 
dólares. E, neste particular, 
as coisas até não vão mal, ou 
não tivessem, nos primeiros 
seis meses deste ano, as nos-
sas exportações para Portu-
gal aumentado 86%.
Do ponto de vista português 
mantém-se a velha filosofia 
de um outro António (Oli-
veira Salazar) que determi-
nava “para Angola já e em 
força”. O novo António con-
firma que a principal preo-
cupação lusa é que os por-
tugueses consigam investir, 
por cá, da forma mais rápida 
possível.
Aliás, não deve haver ne-
nhuma capital do mundo 
que tenha recebido tan-
tos ministros portugueses 
como Luanda. E assim vai 
continuar. Não havendo no-
vos ministros… repetem-se 

P
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os mesmos.
O Governo luso, este 
como o anterior e certa-
mente como outro que 
por lá apareça, sabe que 
o MPLA e José Eduardo 
dos Santos não gostam 
que cuspam no prato em 
que dão lagosta aos vas-
salos portugueses. Para o 
nosso Povo é suficiente, 
quando existe, pirão e 
peixe seco.
Desde os tempos de José 
Sócrates que Portugal en-
tende que a manutenção 
do actual “status quo” an-
golano é uma questão de 
honra, é uma questão que 
rende bem e que é vital 
para que a nau dos des-
cendentes de Diogo Cão 
continue a flutuar. Por 
isso pactuam com aquilo 
que (também) praticam, 
corrupção política e eco-
nómica.
Sendo um país de servi-
ços, de todos os serviços 
e para todo o serviço, 
Portugal não tem preo-
cupações com questões 
éticas ou morais. E quem 
assim age tem os parcei-
ros que merece, nem que 
ambos tenham de vender 
a alma ou ajudar a lavar 
os baús de dólares que 
diplomaticamente estão 
isentos de vistos.
Para chegar ao governo, 
Pires de Lima deu provas 
de que não está, nunca 
esteve, preocupado com 
sujos investimentos que 
recebe e que têm origem 
sobretudo na “família” 
presidencial, seja ela a de 
Isabel dos Santos ou a dos 
seus dilectos vassalos, 
tipo Manuel Vicente ou 
general Kopelipa. 
Esses investimentos 
configuram, ou indiciam, 
branqueamento de ca-
pitais? O que é que isso 
importa para um país que 
tem como lema que o di-
nheiro dos seus amigos é 
sempre lícito? 
É evidente que um dia a 
casa vem abaixo. Portu-
gal não é um aliado do 
bem-estar dos angolanos. 
Dos angolanos enquanto 
Povo. Também não ad-
mira. Se nem dos portu-
gueses é aliado…
É claro, como dizia a an-
tiga e saudosa colega de 
Pires de Lima no CDS, 
Maria José Nogueira Pin-

to, eles sabem que nós 
sabemos que eles sabem 
que a bajulação para com 
quem está no poder não 
é, de facto, compaginável 
com o respeito e defesa 
da dignidade de um Povo 
que continua a ser gerado 
com fome, a nascer com 
fome e a morrer pouco 
depois com fome.
Há quem, por cá e por 
lá, acredite que a médio 
prazo talvez as coisas 
mudem. É uma tese efé-
mera e utópica. Do ponto 
de vista político, as novas 
gerações estão a ser for-
madas e formatadas não 
para governar com ética 
mas para ganhar eleições 
a qualquer preço, com a 
ajuda (e aqui entram os 
cá da banda) dos amigos.
Se, por cá, entre um nés-
cio com cartão do MPLA 
e um génio sem filiação, 
o primeiro é o escolhido, 
por lá é igual. Aliás, este 
foi mais um dos ensina-
mentos herdados pelos 
neo-colonizadores dos 
velhos colonizadores.
Embora nada seja perpé-
tuo, todos sabemos que 
há regras que são dura-
douras e resistentes à mu-
dança. Ou seja, sabe-se 
que pela força dos muitos 
milhões de dólares (rou-
bados ao erário público) 
é sempre possível fazer 
com que os povos fa-
mintos, desempregados 
e desesperados prefiram 
sobreviver à sombra de 
um qualquer sistema en-
démico de corrupção.
Ninguém melhor do que 
nós sabe que obrigar um 
povo a pensar com a bar-
riga, de preferência vazia, 
é a mais sólida garantia 
que as ditaduras têm para 
se perpetuarem no poder.
Por alguma razão, os 
portugueses aceitam, na 
sua esmagadora maioria, 
o que se passa de mais 
errado com o nosso regi-
me e com o partido que 
está no poder desde 1975. 
Mais coisa menos coisa, a 
razão é a mesma que nos 
leva a tolerar, a aceitar 
passivamente, um regi-
me que canta e ri quando 
70% do seu poo passa 
fome ou quando temos a 
terceira taxa de mortali-
dade infantil  mais alta do 
mundo.

MUNICÍPIO DE BELAS
fiScALizAçãO 
SeM MeiOS de trABALHO

s transgres-
sões admi-
nistrativas 
têm estado 
a aumentar   
no municí-

pio de Belas, muito prin-
cipalmente, por falta de 
meios rolantes e ou mo-
torizados, que deveriam 
estar afectos aos agentes 
da Repartição de Fiscali-
zação municipal. 
Actualmente, apenas se 
encontra a funcionar, 
uma viatura de interven-
ção, mas o seu estado de 

degradação é tão gran-
de que nem serve para 
as encomendas. “É uma 
vergonha actuarmos com 
um carro fantasma”, disse 
um agente, acrescentan-
do ser o quadro pior nas 
comunas. “Na  Camama, 
os agentes de fiscalização 
recorrem a prática do 
aluguer de viaturas civis, 
para execução das tarefas 
quotidianas, visando de-
belar a anarquia quer dos 
vendedores ambulantes, 
como dos construtores 
sem licenças”. 

A administradora do mu-
nicípio de Belas, Joana 
Quintas, é acusada de es-
tar mais preocupada com 
a arrecadação de receitas, 
mediantes a aplicação de 
multas, face a violação 
da Lei 12/11 e não com 
as condições de trabalho 
dos fiscais. 
A fonte esclareceu ainda 
que o município de Belas 
tem mais de 100 fiscais, 
mas o nível de absentis-
mo é elevado devido a 
escassez de meios e con-
dições de trabalho.

A

EM LUANDA

fiScALizAçãO PrOMOve 
cOMBAte à cOrruPçãO

Direcção 
Provincial 
de Fisca-
lização de 
Luanda rea-
lizou no dia 
11 de Setem-

bro, em Luanda uma reu-
nião de quadros, onde a 
nota dominante foi a apro-
vação  das linhas de força, 
para a criação de uma 
cartilha de actuação  dos 
fiscais, uma espécie de 
código de ética, conduta 
e actuação destes agentes, 
nas acções de fiscalização 
e combate as transgres-
sões administrativas, por 

parte dos munícipes.  
“Um dos objectivos é, 
com base nesse instru-
mento normativo, se po-
der estancar e combater 
a corrupção no seio dos 
agentes”, disse ao F8, um 
dos participantes, acres-
centando serem as “medi-
das necessários, para que 
os agentes sejam devida-
mente identificados junto 
das populações, evitando-
-se também os falsos fis-
cais”. 
Durante o encontro, 
dirigido pelo director 
provincial, António Ca-
tembo, este mostrou-se 

preocupado com o au-
mento da venda ambulan-
te, nas principais vias da 
cidade de Luanda, muito 
por falta de educação cívi-
ca dos vendedores. Assim 
uma outra decisão foi a 
de se adaptar duas viatu-
ras de propaganda, cuja 
missão será a de circular 
pelas artérias da cidade, 
sensibilizando como de-
vem os  vendedores am-
bulantes, passar a actuar, 
como, quando e onde, 
para que possam, desta 
forma, evitar as multas e 
ou apreensão das respec-
tivas mercadorias.

A

INCêNDIO NO CAZENGA

ArMAzÉNS deStruÍdOS NA tOtALidAde

m incêndio 
de grandes 
proporções 
destruiu, na 
madrugada 
do dia 11 de 

Setembro, dois armazéns 
de produtos diversos, na 
comuna do Hoji-ya-Hen-
da, município do Cazenga, 
em Luanda.
 Segundo os comercian-

tes, o incêndio causou 
perdas de aproximada-
mente dois milhões de 
dólares, em mercadoria 
diversa e valores mone-
tários, deduzindo-se estar 
na sua origem, um curto-
-circuito numa das resi-
dências próximas. 
Segundo os bombeiros, a 
má arrumação, a inexis-
tente classificação e a dis-

tribuição da mercadoria, 
para além da deficiente 
instalação eléctrica e falta 
de extintores contribuí-
ram para a rápida propa-
gação do incêndio, numa 
área de cerca de 200 
metros quadrados. “Para 
além dos danos materiais, 
não existiram quaisquer 
queimaduras ou mortes 
de cidadãos. 

u
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or insistirem 
com o pedi-
do de escla-
r e c i m e n t o 
da morte das 
crianças ao 
pai e seu ir-

mão que nesta data estava 
dentro da piscina e não 
viram nem ouviram as 3 
crianças a se afogarem, 
alegando que só deram 
conta com os corpos a 
boiar, as senhoras Celes-
te João Baxi, na qualidade 
de avó e Azenaite Baptis-
ta Moxi, como mãe das 
crianças, esposa do senhor 
Daniel Nebango Dilu, so-
correram-se ao Gabinete 
do Folha 8 em pedido de 
socorro, pelo facto de es-
tarem a ser perseguidas 
pelo Tenente-coronel, 
acusado de ter morto as 
três crianças em Kikuxi 
por afogamento. 
Para além das filhas da tia, 
haviam também colegas 
das filhas e eram maiores 
de idade. 02 das crianças 
foram encontradas na par-
te dos adultos visto que a 
piscina era desnivelada, 
outra estava na parte das 
crianças, elas tinham 7, 6, 5 
anos respectivamente.
No domingo as 03 crian-
ças foram a Igreja com a 
mãe, ao chegar a casa eles 
trocaram de roupa e pedi-
ram comida a mãe logo a 
seguir apareceu o tio a di-
zer que estava a espera das 
crianças para lhes levar na 
inauguração da sua Quinta 
(Fazenda Kikuxi). A mãe 
autorizou as três crianças, 
mais a sua irmã de 20 anos 
que tomava conta delas.
Assim que chegaram na 

cASO dAS trÊS criANçAS 
MOrtAS NA PiSciNA

FAZENDA KIKUxI

José Alberto Sofia (Microbiologista no Hospital Militar), tio das crianças e proprietário da Quinta onde ocorreu 
o sinistro continua a ser considerado como culpado pela mãe e intimado a comparecer no tribunal dona Ana 
Joaquina 3ª Secção no dia 19 de Setembro de 2013, sob o Processo nº 500. in-extremis, julgamento foi novamente 
adiado para 07 de Novembro, alegadamente por questões de doença do casal “Sofia” que desembarcou vindo de 
cuba.

P

``Os corpos foram 
removidos pelo 
tio (José Sofia) 
e transportados 
para o hospi-
tal Ana Paula em 
Viana. Postos lá, 
as crianças não 
foram recebidas 
porque já esta-
vam mortas

Quinta, o tio pediu a tia 
que fosse escolher feijão 
para almoço, mas a tia 
como conhecia as crian-
ças, perguntou ao tio das 
mesmas se a piscina era 
segura, ele mostrou que 
a mesma estava fechada 
com uma lona e não ha-
via risco nenhum. Posto 
no Jango onde a tia estava 
a escolher o feijão apare-
ceu a senhora Gentileza, 
mulher do tio (José Alber-
to Sofia), que apoiou-se 
na porta e alertou que as 
crianças já tinham se afo-
gado, uma já estava fora da 
água e as outras duas ainda 
na Piscina.
Os corpos foram removi-
dos pelo tio (José Sofia) e 
transportados para o hos-
pital Ana Paula em Viana. 
Postos lá, as crianças não 
foram recebidas porque 
já estavam mortas. Saídos 
do hospital foram directa-
mente para a morgue sem 
passar por nenhuma es-
quadra a dar conhecimen-
to a mãe das crianças; as 

crianças foram transporta-
das com a tia na carroçaria 
de uma carrinha dupla-
-cabine.
As crianças saíram de casa 
as 11 horas e pouco depois 
às 13 horas, as crianças já 
estavam na Morgue. De-
pois da Morgue, ela avisou 
a mãe das crianças mortas, 

mas também disse que 
não daria nenhuma expli-
cação nem esclarecimento 
sobre o acontecido. O pai 
das crianças faz muitas 
ameaças porque a família 
da mãe não tem recursos. 
A mãe abandonou a casa e 
separou-se do marido, ele 
está a favor do irmão. No 
dia do funeral o tio cha-
mou uma patrulha e não 
permitiu que alguém se 
manifestasse contra. Até a 
data presente toda a famí-
lia recebe ameaças. 02 das 
crianças eram sobrinhas 
do Dr., a outra era filha da 
irmã da cunhada. A mãe 
e familiares temem pelas 
suas vidas. Investigador 
Caetano Mufuma foi a sua 
casa às 18 h 30 levar uma 
notificação para sua filha e 
irmão e começou a empur-
rar a senhora porque ela 
não sabe ler, nem escrever 
e inexplicavelmente foi 
notificada para a inspec-
ção da polícia para depor 
por suposto arrombamen-
to da casa. A mesma sofre 

um processo no qual o ex 
marido pede uma indem-
nização de 90.000 USD 
a família da mesma. O ex 
genro foi ameaçar a sogra 
a dizer que ele não vai per-
der mais do que perdeu e 
aconselhou a sogra e dizer 
a filha para pedir  a retira-
da do processo. O Julga-
mento foi anotado para dia 
19 de Setembro de 2013, 
pelas 09 horas no Tribunal 
Dona Ana Joaquina. Sur-
preendentemente, quer 
dizer, sem qualquer aviso 
prévio, o Tribunal, quan-
do as pessoas envolvidas 
estavam prontas a aceder 
a Sala, o Juiz Paulino Tito 
Kafumana de Almeida, 
manda comunicar o adia-
mento, mais um de entre 
muitos, desta vez para 07 
de Novembro de 2013.
Dona Azenaite está frus-
tradíssima por temer o 
Processo viciado e quase 
não fazer confiança a boa-
-fé até do Juiz. Este proces-
so ficou 01 ano na DNIC 
de 2009 a 2010, mercê 
de adiamentos, com pre-
textos de todo o tipo, no 
Tribunal Provincial desde 
2010 e no Tribunal Supre-
mo com a Dra Claudete 
Domingos há 06 meses. Se 
vier acontecer outro adia-
mento Dona Azenaite pre-
fere seguir caminho das 
filhas, confidenciou ela, 
por estar farta desta vida 
e não suportar mais os ca-
minhos por onde tem an-
dado em busca da verdade 
e de justiça.  Recorda-se 
que o casal andava já em 
briga antes do sucedido 
na guerra para a posse das 
crianças.
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al como anun-
ciado, teve 
lugar na tar-
de de quinta-
-feira, 12 cerca 
das 14 h 30 no 
Hotel Skyna 

na Sala Zambeze, o en-
contro entre a Delegação 
do SINPES, na pessoa do 
Secretário-geral Eduardo 
Peres e da CASA-CE che-
fiada pelo seu Presidente 
Abel Chivukuvuku, que 
se fez acompanhar pelos 
Vice-presidentes Lindo 
Bernardo Tito, Alexandre 
André e Anatilde Freire, 
ainda pelo Presidente do 
Grupo Parlamentar, o Al-
mirante MIAU e pelo Res-
ponsável do Gabinete de 
Estudos Xavier Jaime. O 
encontro estava marcado 
para as 15 horas, mas por 
imperativos vários fez-se 
adiantar para as 14 h 30.
Deste encontro a porta-
-fechada, não se soube os 
pormenores, mas de acor-
do o Porta-voz da CASA-
-CE Lindo Bernardo Tito, 
a CASA está totalmente 
solidária, porquanto par-
tilhar na sua totalidade do 
Pacote de Reivindicações 
constantes tanto da De-
claração de Greve, como 
do Caderno Reivindicati-
vo endereçado ao Minis-
tério do Ensino Superior, 
como: 1 – Actualização dos 
salários com base numa 
proposta introduzida; 2- 
Aplicação do Projecto de 
Estatuto Remuneratório 
e Pagamento de todos os 
salários e subsídios em 
atraso; 3- Cumprimento 
do Estatuto da Carreira 
Docente; 4- Melhoria das 

condições sociais dos do-
centes no concernente a 
assistência medico-me-
dicamentosa, habitação, 
deslocações e transpor-
tes; 5- Harmonização dos 
planos Curriculares para 
facilitar a mobilidade Do-
cente e Discente. 6 – Re-
posição da Democracia 
para ascensão aos cargos 
de Direcção nas institui-
ções Universitárias e de 
ensino Superior Públicas 
em Angola. Assim como: 
a)      O estudo sobre as de-
sigualdades de tratamento 
salarial;
b)      O salário compatí-
vel e ajustado às carteiras 
e categorias do corpo do-
cente;
c)      O apetrechamento 
e a requalificação perma-
nentes dos professores ; 
d)      O melhoramento das 
condições de trabalho, de-
dicar maior atenção quan-
to as condições técnicas e 
laboratoriais por formas a 
dar um senso mais cientí-
fico a Formação Superior 
no quadro das pesquisas, 
investigação e actividades 
práticas;
Nesta ordem, compreen-

deu-se que: 1 - A CASA-
-CE solidariza-se com a 
posição tomada pelos tra-
balhadores docentes das 
instituições públicas do 
Ensino Superior das sete 
(7) regiões académicas ao 
convocarem a presente 
greve, fundamentada no 
não cumprimento pelo 
Ministério do Ensino Su-
perior na qualidade de 
Entidade Patronal, das 
cláusulas previstas no ar-
tigo 9º, pontos 2 e 3 da Lei 
da greve de 15 de Agosto 
de 1991, constante na Lei 
Geral de Trabalho, refor-
çada na Constituição com 
o Decreto nº 23/91, de 15 
de Junho; isto em confor-
midade com o Documen-
to posto a circular pelo 
SINPES – Sindicato Nacio-
nal dos Professores do En-
sino Superior, datado de 
04 de Setembro de 2013, 
consumada a partir da ma-
nhã do dia 10 de Setembro 
de 2013, com a paralisação 
parcial das actividades; 
a)      A manifestação e a 
greve para além de serem 
um Direito Inalienável e 
um exercício de cidadania 
constantes na Declara-

ção Universal os Direitos 
dos Cidadãos, surgem lá 
e somente onde as con-
versações pelo diálogo 
tornam-se não frutíferas 
ou se transformam num 
monólogo. É o caso agora 
em que o SINPES viu es-
gotado todos os esforços 
deste diálogo, uma das ra-
zões que leva a Direcção 
da CASA a solidarizar-se 
com esta decisão.
2 – A CASA-CE aprovei-
tou esta oportunidade para 
mais uma vez denunciar a 
insensibilidade e falta de 
interesse do Governo do 
MPLA em partilhar com 
outros actores os progra-
mas de Crescimento e 
Desenvolvimento da vida 
nacional, optando sempre 
pelo mutismo e arrogância 
resguardando-se no uso 
da força como medida de 
coerção para solução dos 
mil problemas que asso-
lam a grande maioria dos 
angolanos tanto do sector 
laboral informal, formal ou 
mesmo de outras forças 
vivas. 
a)      Esta atitude recor-
rente do Governo tanto 
nas suas reacções que na 
maior parte das vezes são 
violentas, de persegui-
ções, coações ou no seu 
costume de fuga em frente 
ignorando o clamor e pro-
postas dos cidadãos, tem 
sido a causa directa ou in-
directa de muitas vítimas; 
3 – A CASA-CE lembra a 
opinião pública nacional 
e internacional que sendo 
legítimas as reivindica-
ções feitas pelos profes-
sores do Ensino Superior, 
teve a hombridade de co-

locar como prioritário no 
seu Projecto de Sociedade 
a quando da apresentação 
do seu Programa de Go-
vernação em 2012, os ele-
mentos que fazem a base 
das reivindicações ora 
apresentadas. 
4 – A CASA-CE no âmbi-
to da Lei sobre o Direito 
de Reunião e das Manifes-
tações, vigente em Ango-
la, onde é garantido no ar-
tigo 1º a todos os cidadãos 
o direito de reunião e de 
manifestação pacífica, 
nos termos da Lei Cons-
titucional recomenda que 
esta manifestação de gre-
ve não seja tratada como 
outras em que o Governo 
do MPLA argumenta os 
termos de não fundamen-
tada, de falta de liderança 
e de organização, portan-
to arruaceira.
Esta greve apesar de não 
ter obtido a unanimidade 
de todos os sindicatos do 
sector público e nenhum 
dos privados, está a ser 
seguida pelas universida-
des do Lubango e parcial-
mente do Uíge.
Soube-se por outras fon-
tes que a CASA vai inter-
ceder formalmente junto 
do Ministro do Ensino 
Superior e em função 
poderá pronunciar-se 
publicamente os passos 
a seguir.
No entanto, o que mais 
preocupa é o facto do 
Ministério do Ensino Su-
perior continuar a pautar 
pelo mutismo e estar a 
repulsar todos aqueles 
que pretenderem obter 
informações sobre o as-
sunto. 

cASA-ce SOLidAriA cOM  O SiNPeS

t

a r c o s 
Evangelis-
ta de Jesus, 
f u n c i o -
nário do 
Ministério 
do Comér-

cio, exercendo o cargo 
de Inspector, vem sendo 
perseguido e ameaçado de 
morte sistematicamente.
De acordo com as fontes, 
os indivíduos que prota-
gonizam tais actos são os 

senhores Ambrósio Narci-
so, Heleno Antunes e An-
tónio Bastos
Tais indivíduos são supos-
tamente mandatados para 
estas acções. Entre os pro-
tagonistas identificados, 

existem outras persona-
lidades até ao momento 
desconhecidas. 
O inspector está ser amea-
çado supostamente por 
causa da sua actividade 
profissional. Uma vez que 

a inspecção coloca em 
causa muitos interesses 
económicos e financei-
ros de personalidades de 
grande influência no po-
der central e noutros ní-
veis do aparelho estatal.

iNSPectOreS ALvOS de PerSeguiçãO 

M
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través de 
uma Carta 
Documen-
to ende-
reçada a 
Associa-
ção dos 

Advogados das Mãos Li-
vres que nos chegou, sou-
bemos que alguns empre-
gados da Empresa NCR 
estão em pânico e revol-
tados, pelo facto de serem 
culpabilizados e persegui-
dos de roubo na empresa, 
como se pode ler a seguir:  
A empresa sem represen-
tação sindical tomou me-
didas enérgicas e rígidas. 
“A empresa da NCR An-
gola encabeçada pelo seu 
Director Matias Fernan-
des de nacionalidade por-
tuguesa, no pretérito mês 
de Agosto, notificou os 
seus trabalhadores a res-
ponder ou a prestarem 
declarações a DNIC. Estes 
trabalhadores estão acusa-
dos de desaparecimento 
de materiais informáticos 

que segundo os investiga-
dores, custou um milhão 
de dólares americanos”. 
Um dos trabalhadores no-
tificados foi baleado nos 
arredores de Kalemba II 
por elementos desconhe-
cidos que o roubaram a 
moto. O rapaz de nome 
Raimundo Cajo, vive em 
Viana. Esta situação é con-
siderada como um aten-
tado contra as vidas e as 
liberdades fundamentais e 
os regulamentos e normas 
dos antigos trabalhadores. 
De acordo a Carta: “Nós 
soubemos que a empresa 
da NC R tem câmaras de 

filmagem dentro e fora, 
com guardas altamente 
equipados. O armazém 
tem chefes como o Mauro 
Oliveira, o Eduardo, além 
dos seus colaboradores 
como o Hélder Peixoto, 
o André, a dona Maria, o 
José Coelho e mais ou-
tros”. Os armazéns são 
fechados com cadeados 
codificados; são os confe-
rentes que contam, fazem 
a entrada e saída do mate-
rial no computador, como 
deixam passar o material. 
Algumas questões estão 
plasmadas na carta, por 
exemplo: Quem confere 

o material quando sai do 
contentor para os respec-
tivos lugares ou stocks? 
Temos Mezenini – divida 
em vários materiais, além 
dos tones, quem controla 
estes lugares ou mesas? 
A primeira vez que o ca-
marada Matias Fernandes 
acusou os trabalhadores 
de lhe roubarem mate-
rial informático foi no 
Talatona no armazém do 
ex-Stilus. Depois de in-
vestigações, capturaram 
o homem. Não era da 
empresa, mas sim um ho-
mem que sempre vinha de 
fora e pulava o armazém.

•	 Depois	 desta	
cena vergonhosa, como é 
sempre o seu costume de 
astuto e arrogante, o se-
nhor Matias não voltou a 
ribalta para esclarecer aos 
seus trabalhadores ou pe-
dir desculpas, deixou em 
águas turvas.
•	 Hoje	 de	 novo	 a	
situação volta a acontecer 
e o senhor Matias volta a 
agir militarmente.
•	 Apelamos	 o	 Mi-
nistério do Interior que 
respeite a Liberdade de 
expressão e de opinião, de 
manifestação e de greve 
porque está estatuído na 
Constituição, elaborada e 
promulgada pelo camara-
da José Eduardo dos San-
tos.
•	 A	 empresa	 não	
tem sindicato, é advoca-
ciada pela família ferreira; 
os salários, miseráveis vão 
aos trabalhadores negros, 
as expulsões anárquicas, 
as faltas de respeito pela 
entidade patronal, espan-

NcrPerSegue trABALHAdOreS 
ANgOLANOS

A
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camento aos trabalhado-
res, a exemplo vivo, do 
guarda empresa e o mo-
torista dos seus camiões 
de nome Afonso, foram as 
vítimas.
•	 O	 senhor	 Matias	
Fernandes no mesmo mês 
de Agosto retirou-nos o 
prémio dos contentores 
ludibriando-nos de que 
os seus contentores lu-
dibriando-nos de que os 
seus contentores viriam 
palletizados, mas até hoje 
os contentores continuam 
a não vir com palletes. No 
dia 31 de Agosto, numa se-
gunda-feira, os trabalhado-
res entraram numa mega 
manifestação de reivindi-
cação dos magros salários, 
tendo em conta a Tabela 
de Salários que espelha a 
descriminação raciais de 
benefícios salariais entre 
os trabalhadores. Exem-
plo: “Os negros auferem 
de 60, 50, 45, 39 mil kwan-
zas; os Mulatos 6, 5, 4 mil 
USD; Brancos = 22, 15, 8, 7 
e 6 mil USD. Esta austeri-
dade pesa imenso. Quanto 
aos horários 8 horas entra-
da – saída 17 horas, Sábado 
das 08 horas até as 12; uma 
falta = desconto = 10 mil 
kwanzas. Justificativos e 
boletins de óbito não são 
considerados. Por estes e 
outros motivos, os traba-
lhadores apelam ao Direc-
tor-geral da DNIC no sen-

em pre-
tenderem 
c o n t u d o 
desafiar, 
mas na 
obrigação 

de algo fazerem para se 
fazerem sentir e ergue-
rem uma outra bandeira, 
os jovens do Movimento 
Revolucionário na se-
quência do que têm rea-
lizado, convocaram mais 
uma manifestação pre-
vista para as 15h00 de 19 
de Setembro de 2013, no 
Largo da Independên-
cia, para protestarem 
a sua maneira contra 
a forma, segundo eles, 

maquiavélica conforme 
o Executivo do Presi-
dente José Eduardo dos 
Santos tem tratado com 
a juventude angolana 
e com o povo em geral 
dos mais variados estra-
tos sociais. Num panfle-
to que foi distribuído e 
numa Carta endereçada 
ao Governador da Pro-
víncia de Luanda, Bento 
Bento, datada de 02 de 
Setembro, os jovens ex-
plicam os porquês desta 
manifestação e solicitam 
desde já os serviços de 
segurança para evitar 
amálgamas e aproveita-
mentos outros.  

revOLuciONáriOS  
vOLtAM  à cArgA

S

tido de agir respeitando as 
normas e aquilo que a lei 
diz e venha a público apre-
sentar os malandros que 
roem a empresa. As inves-
tigações devem alargar-se 
até aos tubarões portu-
gueses deste armazém de 
Stilus em Viana atrás do 
“KERO Viana” nos arre-
dores da Zona Económica. 
Por estas falsas acusações 
e maus tratos, cerca de 
cinco trabalhadores aban-
donaram esta empresa por 
este comportamento de-
sumano do senhor Matias.
Os notificados: A senhora 
Antonica, a menina que 
entrou moça na empresa 
NCR, segundo ela, cho-
rou e mijou. Max; Luís 
Orlando; Amâncio Garcia; 
Beirão; Caetano; Raul; Jai-
me; Frederico. Faltando 
responder o puto Cajó 
baleado nos arredores do 
Kalemba II por indivíduos 
não identificados. Os noti-
ficados que no dia 18 e 19 
irão responder são:
Capelo; Pelenda Didier; 
Caetano Fortes, um an-
cião da empresa e o puto 
Buciando Geraldo, faltan-
do agora atingir o mio-
lo do armazém de onde 
figuram, o mais velho 
Eduardo, amigo pessoal 
do senhor Matias, o jovem 
Mauro Oliveira; André; 
Hélder Peixoto, a equipa 
das facturas de onde figu-

ra a dona Maria e a Paula, 
os conferentes da Entrada 
do material e conferentes 
ácidos de onde figuram o 
Adilson Amadora e Paulo 
Amadora, os chefes das 
mesas e dos Mezenini 
que fazem os stock. A lis-
ta cresce dia após dia em 
descarregamento de 6 a 8 
contentores dia, e o último 
chefe, o Zé Coelho.
Os trabalhadores exigem 
boas investigações ao lado 
do Ministério do Interior 
que respeite as normas e 
evite os crassos erros que 
já cometeu: “Se na verda-
de as imagens caricatas de 
brutalidade desumana pu-
blicados têm relatado os 
relatórios nacionais e in-
ternacionais. Porque a lei 
em Angola é só feita para 
os pobres indefesos que 
não têm qualquer meio 
para se defender das in-
justiças e as violações das 
liberdades fundamentais 
que constantemente são 
sequestrados pelo próprio 
executivo no que concer-
ne ao tratamento dos tra-
balhadores angolanos nas 
empresas de peso como a 
SONANGOL, a UNITEL, 
a ODEBRECHT, a NCR 
onde os trabalhadores ne-
gros são mal pagos e re-
munerados”, pode-se ler 
na referida Carta endere-
çada às Mãos Livres.
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O MeNiNO que ABALOu O regiMe

os 15 anos, 
Nito Alves 
teve uma 
ideia sim-
ples e ge-
nerosa: a 
de partilhar 

informação crítica sobre o 
quotidiano do país, com os 
seus vizinhos e transeun-
tes. 
Desde o início da prima-
vera árabe, em 2011, Nito 
Alves tem realizado o seu 
projecto através de um 
mural móvel que exibe 
frente à porta da sua resi-
dência, em Viana, Luanda. 
Semanalmente, o jovem 
seleciona algumas pági-
nas dos semanários, com 
matérias críticas, e cola-
-as num grande placar de 
madeira, o seu mural. A 
sua ideia gerou dezenas de 

leitores diários, entre vizi-
nhos e transeuntes, que se 
detêm à sua porta para se 
informarem. 
Por essa iniciativa e pela 
sua participação em ma-
nifestações anti-regime, 
Nito Alves tornou-se uma 
figura de referência no 
Bairro do Chimuco, no 
município de Viana, onde 
reside. 
Em Dezembro passado, 
agentes da Direcção Na-
cional de Investigação Cri-
minal (DNIC) e da Polícia 
Nacional, cercaram a resi-
dência dos seus pais por 
volta das 3h00 da madru-
gada para o prenderem. 
“A polícia revistou até 
debaixo da minha cama, 
onde eu estava a descan-
sar com a minha esposa. 
Nessa altura, o meu filho 

já tinha abandonado a 
nossa casa, por causa das 
perseguições da polícia e 
de militantes do MPLA”, 
disse o pai Fernando Bap-
tista. Aos 16 anos, Nito Al-
ves tornou-se um foragido 
político. 
O seu pai é um homem 
de semblante carregado. 
É circunspecto. Fernando 
Baptista é um veterano da 
Polícia Nacional. Oriun-
do de Malanje, serviu no 
Kuando-Kubango duran-
te as famosas batalhas de 
Mavinga e do Kuito-Kua-
navale. Não fala de más 
recordações da guerra, 
mas apenas de uma bela 
memória. “Foi ali onde eu 
conheci a minha querida 
mulher, a mãe do Nito Al-
ves”. 
Agora, o filho deste casal, 

entrelaçado pela guerra, 
é visado pelos círculos de 
propaganda oficial como o 
rapaz que incita o povo à 
violência, à guerra. É ele-
mentar, para a realização 
de uma guerra (conven-
cional, de guerrilha ou 
combinada), a existência 
de duas ou mais forças 
armadas antagónicas. Em 
Angola, as forças arma-
das de defesa e segurança 
encontram-se sob contro-
lo absoluto do governo do 
presidente José Eduardo 
dos Santos. Qualquer in-
dício de guerra em Angola 
não seria senão uma cisão 
dentro do próprio regime. 
A eventualidade de uma 
cisão violenta nas fileiras 
do regime também não 
produziria uma nova guer-
ra no país, porque se resu-
miria a ajustes de contas 
internos. Um levantamen-
to popular generalizado 
tem a potencialidade de 
fazer implodir, com efeito 
imediato, a indescritível 
arrogância dos senhores 
do poder e donos de to-
das as coisas dos angola-
nos. Com a generosidade 
do povo, haveria alguma 
irritação contra a falta de 
humildade e a roubalheira 
dos dirigentes. Ouvir-se-
-iam clamores de justiça, 
mas tudo se encaminharia 
para o diálogo inclusivo e 
a transição para a era pós-
-Dos Santos. 

Será esse o verdadeiro te-
mor que apoquenta o pre-
sidente e desorienta a sua 
máquina de propaganda? 
Só os servos do senhor o 
saberão. 
Nito Alves foi detido a 
12 de Setembro, em con-
dições rocambolescas. 
A sua prisão, segundo 
testemunhos recolhidos 
em Viana, teria sido ini-
cialmente planeada pelas 
forças policias como um 
“desaparecimento”. Os 
agentes da Polícia Nacio-
nal agarraram-no na rua. 
Nito Alves gritou o seu 
nome e pediu, a quem o 
ouvisse, para alertar a Rá-
dio Despertar a dar conta 
do caso. Um transeunte 
fê-lo de seguida. 
A principal acusação, for-
mulada pelos investiga-
dores da Polícia Nacional 
contra Nito Alves, foi a 
deste ter incorrido no acto 
de difamação do presiden-
te José Eduardo dos San-
tos.
Na realidade, o trabalho 
combinado da Polícia 
Nacional, da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal e da Procura-
doria-Geral da República 
acabaram por causar mais 
danos à imagem do presi-
dente do que o Nito Alves. 
Primeiro, a detenção do 
jovem ocorreu horas antes 
do início do Fórum Nacio-
nal da Juventude, uma en-

FORTES DE BARRO E COBARDES

A
NitO ALveS cOMPANHeirOS de LutA de NitO ALveS JuNtO AO MurAL 

que Se tOrNOu fAMOSO, NO BAirrO cHiMucO, eM viANA

ferNANdO BAPtiStA e AdáLiA cHivONgue, PAiS de NitO ALveS, eM SuA cASA
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PN NãO APreSeNtA 
ASSASSiNOS Há MAiS de uM MÊS

O

C o m a n d o 
Provincia l 
de Luanda 
da Polícia 
Nacional re-
gistou um 
homic íd io 

voluntário por disparo de 

arma de fogo e outro frus-
trado, com arma branca, 
durante os dias 9 a 12 de Se-
tembro de 2013, não tendo 
sido, no entanto, explicado 
as circunstâncias em que 
ocorreram os referidos ho-
micídios, os seus actores e 

as vítimas. 
 No entanto, a Polícia já veio, 
em acto complementar,  
apresentar vários cidadãos 
conotados com o mun-
do do crime, acusados de 
ofensas corporais graves, 
roubos de artigos diversos 

e valores monetários. 
 Os crimes de maior realce, 
segundo o CPLPN, ocorre-
ram nos municípios de Via-
na, Cacuaco e Belas, assim 
como nos distritos urbanos 
do Kilamba-Kiaxi, Samba, 
Ingombota e Maianga.

LuANdAcOM MAiS HOMicÍdiOS 

O

evANdrO, ASSASSiNAdO 
Há MAiS de uM MÊS 

crime que 
v i t i m o u , 
há mais de 
um mês, o 
adolescente 
Evandro Sa-
bule Girão, 

executado com sete tiros, 
na via pública, continua 
por desvendar, tão pou-
co os seus actores, foram 
capturados.  
A vítima foi morta no dia 
17 de Agosto do corrente, 
na Avenida Comandan-
te Argueles, em Luanda, 
por cerca das 9 horas da 
noite. Os familiares e ami-
gos atribuem a autoria do 
crime, a certos agentes do 
Comando da Divisão da 
Maianga, mas a Chefe do 
Gabinete de Comunica-

ção e Imagem, da Polícia 
de Luanda, intendente 
Engrácia da Costa, consi-
dera descabidas tais acu-
sações, pois a Divisão está 
empenhada em tudo fazer 
para capturar os presumí-
veis autores do crime.
 O puto Girão estava na 
flor da idade (17 anos), e 
tinha um futuro pela fren-
te, roubado pelos amigos 
do alheio, à cem metros 
(100 mth) de uma Esqua-
dra Móvel da Polícia. 
 O rapaz foi a enterrar no 
Cemitério da Camama, no 
passado dia 20 de Agosto 
de 2013 e a família e ami-
gos clamam apenas por 
uma maior entrega po-
licial, para que seja feita 
justiça.

cenação que juntou mais 
de 3,000 participantes 
para ouvirem um discur-
so do presidente dirigido 
à juventude. 
Segundo, a conferência 
de imprensa da Polícia 
Nacional, na  prova, de 
forma clara, que o regi-
me do presidente José 
Eduardo dos Santos é 
uma ditadura. Numa de-
mocracia não se pren-
dem pessoas que pre-
tendem manifestar-se 
pacificamente contra o 
governo ou jovens que 
usam camisolas a cha-
mar ditador ao presiden-
te. Isso é um sinal de que 
o regime não tem qual-
quer tolerância para com 
a liberdade de expressão 
dos seus cidadãos. Di-
tador, ladrão, corrupto, 
são insultos comuns aos 
governantes em demo-
cracia.
Para além do seu tom de 
brutalidade, o comunica-
do da Polícia Nacional é 
ridículo e reminiscente… 
Quantos pessoas teriam 
sabido da existência das 
20 camisolas ofensivas à 
imagem de Dos Santos?
Além disso, durante o 
seu interrogatório e na 
cela da esquadra do Ca-
palanca, onde passou a 
primeira noite, antes de 
ser transferido para as 
celas da Direcção Pro-
vincial de Investigação 
Criminal (DPIC), Nito 
Alves revelou os seus 
dons de mobilização. Po-
litizou os outros detidos 
sobre o regime e os seus 
actos e juntos fizeram 
coro contra as injustiças, 
para irritação dos seus 
guardas.
Agora, o Nito Alves, aos 
17 anos, é uma figura de 
referência contra o re-
gime corrupto do presi-
dente José Eduardo dos 
Santos. Essa é uma proe-
za da Polícia Nacional 
que o encarcerou. É aqui 
que o servilismo, a in-
competência e a propa-
ganda começam a ter um 
efeito contraproducente 
e irreversível. Estão a dar 
corpo e crédito ao movi-
mento popular de con-
testação ao regime.
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cANcrO ( PArte i)
CONSULTóRIO MÉDICO

LuÍS fiLiPe *

omo em 
q u a l q u e r 
país do mun-
do, quan-
do alguém 
recebe a 
s e n t e n ç a 

de cancro pela medicina 
moderna ocidental, isso 
significa uma condenação 
à morte com um prazo de-
finitivo e fatal de execução 
de, aproximadamente 3 
anos.
O cancro surge em qual-
quer lugar do corpo, in-
terna ou externamente. O 
tumor canceroso aparece 
em qualquer lugar e ele re-
presenta para quase todos 
os doentes, uma perspecti-
va fatal.
O maior medo do ser hu-
mano é a morte, a falência 
da vida, a desclassificação 
como ser humano, a ne-
gação do direito de existir 
e a extinção das relações 
com a família. A morte 
significa o desligamento 
completo. Ela é a origem 
do medo.
Os factores preponderan-
tes do medo, actualmen-
te, são as doenças que 
ameaçam a vida humana. 
Especialmente, sente mais 
medo de morrer a pessoa 
que tem contacto diário 
com a violência e a morte, 
que caracterizam os trata-
mentos modernos. É mui-
to natural que as pessoas 
da actualidade sintam um 
medo enorme do cancro. 
Realmente, essa doença, 
é um executor decisivo, 
vindo de um mundo in-
fernal, apesar da medicina 
moderna ocidental propa-
gar um progresso inces-
sante no seu combate.
O cancro caracteriza-se 

pelo crescimento de célu-
las originárias de tecidos 
normais. Dependendo da 
sua localização, da exten-
são ou do alvo da sua dis-
seminação metastática á 
distância, o cancro pode le-
var o seu portador á morte.
Quando procuramos a 
origem, a prevenção e o 
tratamento do cancro pela 
medicina ocidental, não 
encontramos nenhuma 
resposta, nenhuma solu-
ção e nenhuma esperança. 
Pelo contrário, quase 80% 
da totalidade dos casos de 
cancro parece originar-se 
dos próprios processos de 
exame e dos tratamentos 
violentos da medicina. 
O problema da doença 
não é o sintoma parcial do 
doente. A lei de ouro da 

cura radical de qualquer 
doença é a eliminação da 
sua origem, do elemento 
causador. O cancro surge a 
partir da degeneração cró-
nica do líquido sanguíneo 
e do líquido linfático. Se a 
corrente sanguínea con-
tém muita gordura e muco, 
seu excesso começa a 
acumular-se nos órgãos. Já 
que os pulmões e rins são 
os primeiros a sofrer com 
isso, suas funções relativas 
à filtragem e purificação do 
sangue tornam-se menos 
eficientes. Esta situação 
leva à deterioração ainda 
maior da qualidade do san-
gue e também atinge o sis-
tema linfático.
Cirurgias como a extirpa-
ção das amígdalas, também 
contribuem para a deterio-

ração do sistema linfático 
pois elas reduzem a capaci-
dade que este sistema tem 
de se purificar. Tais ope-
rações levam, mais cedo 
ou mais tarde, ao inchaço 
frequente e à inflamação 
dos nódulos linfáticos, cuja 
consequência é a deterio-
ração crónica da qualidade 
do sangue, especialmente 
das células sanguíneas ver-
melhas. Quando estas cé-
lulas vermelhas começam 
a perder a sua capacidade 
e a se transformar em cé-
lulas comuns do corpo, ini-
ciam o processo de criação 
do tipo de célula degenera-
da, conhecida como cance-
rosa.
O mau funcionamento dos 
intestinos também contri-
bui para a degeneração da 

qualidade do sangue, pois 
as células sanguíneas e o 
plasma têm sua origem 
em grande parte no intes-
tino delgado. Acontece 
muitas vezes de a superfí-
cie viliforme do intestino 
delgado achar-se revesti-
da de gordura e muco, e o 
estado dos intestinos ser 
ácido. Claro que este tipo 
de ambiente não poderá 
produzir sangue sadio. Tão 
logo constatemos que o 
cancro é a consequência 
de uma ampla deteriora-
ção do corpo, podemos 
avaliar melhor a tentativa 
que o corpo faz para con-
centrar as células cancero-
sas num ponto específico a 
fim de impedir que todo o 
corpo seja envenenado. A 
localização desta concen-
tração depende do tipo de 
alimentação que é a maior 
responsável pela formação 
das células cancerosas.  
Hoje em dia quase todos 
os alimentos processados 
industrialmente contêm 
substâncias carcinogéni-
cas. Eles foram encontra-
dos sob a forma de coran-
tes, ciclamato, condimento 
antiséptico, anticorrosivo, 
anti-acidificante, conser-
vante, anti- oxidante, es-
terilizante, estabilizante, 
espessante, edulcorante, 
acidulante, aromatizante, 
insecticida, antibiótico  etç, 
etç.
Para vermos como este ra-
ciocínio é correcto, vemos 
que todos os cancerolo-
gistas do mundo confir-
maram que a formação de 
cancro do útero é causado 
pelo uso de hormonio sin-
tetizado quimicamente.
Nós estamos vivendo 
numa época de assaltos 

c
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químicos sem preceden-
tes, vindos de todas as di-
recções. O ar, a água, os 
alimentos e os remédios 
contém milhões de ele-
mentos químicos e tóxicos; 
carcinógenos produzidos 
pelo homem. Desse modo, 
o cancro é produzido pela 
medicina ocidental moder-
na que receita diariamen-
te grandes quantidades 
de remédios, ignorando a 
existência do verdadeiro 
causador de todas as doen-
ças. O cancro é uma doen-
ça iatrogénica (criada pelo 
médico); é a obra-prima da 
medicina ocidental moder-
na e actual.
Há já bastante tempo que 
muitos médicos oncologis-
tas suspeitam ser o vírus o 
principal causador do can-
cro, porque a própria me-
dicina actual vê a origem 
virótica como o germe de 
doenças contagiosas, como 
o causador da gripe, do res-
friado, do sarampo, da me-
ningite, da varíola, etç.
O médico oncologista japo-
nês Dr. Kagami Fujinami da 
Universidade de Kioto e o 
Dr. Lans do Instituto Rocke-
feller, nos Estados Unidos 
descobriram um método 
extraordinário para a cria-
ção de um cancro artificial 

sem micróbio e sem célula 
cancerosa. Já lá vão mais de 
50 anos que esta experiên-
cia foi feita. A experiência 
deles consistia no seguinte: 
primeiramente prepararam 
um líquido canceroso tirado 
de uma galinha, coaram-no 
através de um filtro especial, 
deixando-o sem micróbios 
e sem células. Injectando-o 
numa galinha saudável, con-
seguiram formar um cancro. 
A partir desse resultado, eles 
procuraram o causador de 
cancro dentro do próprio 
líquido coado e, finalmente, 
descobriram o vírus.
Um médico oncologista 
americano fez também 
esta experiência sobre a re-
lação entre a constituição e 
o vírus canceroso: ele criou 
dois grupos de filhotes de 
ratos pela amamentação 
de dois tipos de mães: uma 
de constituição resistente, 
saudável e outra de cons-
tituição débil e cancerosa. 
Os filhotes do rato que 
nasceram de mão cance-
rosa foram amamentados 
pela mãe de constituição 
resistente e saudável; os 
ratinhos de mãe saudável 
foram amamentados pela 
mãe de constituição débil e 
cancerosa.
Os filhotes que nasceram 

de mãe cancerosa e fraca, 
amamentados pelo leite da 
mãe saudável cresceram 
sem problemas de cancro; 
os outros filhotes que nas-
ceram de mãe saudável e 
forte, amamentados pelo 
leite da mãe cancerosa, 
contraíram cancro.
Isso indica, claramente, e 
existência do causador do 
cancro no próprio leite. 
A origem da constituição 
cancerosa depende pois, 
da alimentação.
A solução única da extir-
pação cirúrgica, adoptada 
pela medicina actual, nun-
ca poderá resolver o pro-
blema do cancro. Esse pro-
blema não é um sintoma 
parcial e nem se localiza 
apenas no local do tumor. 
Como pode um médico 
cirurgião discriminar as 
células cancerosas das cé-
lulas normais para realizar 
a extirpação cirúrgica do 
tumor canceroso? Um ci-
rurgião sério e honesto que 
desejasse uma operação 
correcta do cancro, preci-
saria verificar, minuciosa-
mente, a qualidade do áci-
do nucleico de cada célula 
da parte doente, e isso de-
mandaria um longo tempo, 
período no qual o corte da 
cirurgia deveria continuar 

aberto. Essa verificação 
científica do ácido nuclei-
co de todas as inumeráveis 
células cancerosas e nor-
mais, deverá demorar por 
volta de meio ano, um ano 
ou ainda mais. Nesse tem-
po, a parte doente deverá 
continuar exposta.
Ao retornar ao ponto inicial 
da verificação meio ano ou 
um ano depois, a situação 
das células cancerosas e 
normais estará completa-
mente modificada. As cé-
lulas que estavam normais 
no início, agora podem ter 
–se transformado em célu-
las cancerosas. Então, para 
separar as células cance-
rosas das células normais 
torna-se necessário repetir 
a análise do ácido nuclei-
co de cada célula desde o 
início, deixando, de novo, 
a parte do doente cortada 
e aberta por mais um ano. 
Como vemos, a extirpação 
cirúrgica completa do can-
cro é desesperadamente 
impossível.
Por isso, todos os cirur-
giões ao dissecarem uma 
parte cancerosa, cortam 
excessivamente até mes-
mo partes normais, me-
diante a decisão intuitiva 
do “mais ou menos”.
A decisão do “mais ou me-

nos” não é cientifica e pare-
ce nortear toda e qualquer 
decisão da medicina oci-
dental moderna (alopática), 
dita científica. Não passa 
de uma decisão particular 
e individual semelhante 
à atitude de um bruxo ou 
curandeiro. A medicina ac-
tual, pois, não é uma ciência 
verdadeira, faz apenas apli-
car a tecnologia.
Apesar da extirpação ex-
cessiva do tecido cancero-
so pela capacidade plena 
da cirurgia actual, o cancro 
logo reaparece em outro 
lugar dois a três anos de-
pois.
O cancro é uma doença 
constitucional do organis-
mo inteiro, e não adianta 
fazer uma operação ape-
nas na parte sintomática 
do tumor, sem eliminar a 
origem do problema.
Na próxima semana, expli-
carei a abordagem da Me-
dicina Tradicional Chinesa 
no tratamento desta doen-
ça. Muitas vezes a solução 
está na conjugação das 
duas medicinas (Medicina 
Integrada).
*luisfilipe.mtc@gmail.com
Mestre em Medicina Tra-
dicional Chinesa
Life Rising Clinic – Ban-
gkok - Thailand
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á se tornou cé-
lebre a frase 
De Cortázar: “O 
romance vence 
sempre por pon-
tos, enquanto o 
conto deve ven-

cer por nocaute”. 

Observando essa sele-
ção, qual conto foi mais 
exigente no processo de 
escrita? Por quê?
Os contos representados 
nesta antologia são mui-
to diversos entre si. Além 
disso, foram escritos ao 
longo de vinte e cinco 
anos. Como é natural, os 
contos mais recentes são, 
provavelmente, os mais 
apurados e complexos. A 
Educação Sentimental dos 
Pássaros, que dá título a 
um dos livros, e é narrado 
em parte por Jonas Savim-
bi, o dirigente guerrilheiro 
morto em combate contra 
as forças governamentais 
angolanas, em 2001, e em 
parte pelo próprio escri-
tor, deu-me certa luta. Esse 
exercício de me colocar 

na pele de um sujeito tão 
complexo quanto Savimbi 
não foi fácil. Savimbi era 
um homem brutal, louco, 
um assassino sem escrú-
pulos, mas que também 
podia ser afável, cativante, 
exuberante, inteligente e 
extremamente corajoso. 
Ele começa a contar a his-
tória da sua vida no instan-
te em que uma bala o atin-
ge. Há outro conto de que 
gosto muito, O Inferno de 
Borges, que foi musicado 
por uma cantora luso-
-moçambicana, a Amélia 
Muges.

Ordenados em ordem 
cronológica de publica-
ção em livro, os contos 
parecem que vão ficando, 
com o passar do tempo, 
mais enxutos e, portan-
to, mais afiados. Concor-
da com essa afirmação? 
qual análise você faria 
dessa evolução na sua 
escrita?
Nunca tinha pensado nis-
so, mas parece-me natural. 
Uma boa parte do meu es-

forço, enquanto escritor, é 
o despojamento. Gonçalo 
M. Tavares, um escritor 
que eu admiro muito, diz 
que escreve de rajada, 
sem parar, numa espécie 
de transe, atropelando a 
gramática, e que só depois 
corrige. Eu vou corrigindo 
cada frase, até lhe tirar a 
gordura toda. Quanto ter-
mino um conto, ou o ca-
pítulo de um romance, já 
não há muito a tirar. Creio 
que com o tempo vamos 
ganhando voz e, claro, 
aperfeiçoando estratégias. 
O desafio é apurar a técni-
ca, mantendo a emoção, o 
que só se consegue se con-
tinuarmos apaixonados e 
deslumbrados pela escrita.

Muito presente em seus 
textos, o tema da identi-
dade parece assumir um 
caráter mais interroga-
tivo do que afirmativo, 
concorda?
Sim, é isso mesmo. Não 
creio numa literatura cheia 
de certezas. Escrevemos 
para tentar compreender o 

J

O escritor angolano José eduardo Agualusa tem uma crença: a 
realidade é mais criativa e poderosa que a melhor ficção. A tese 
foi sedimentada depois de vivenciar os anos de turbulência em seu 
país. e reforçada pelas constantes viagens pelo mundo, em especial 
Brasil e Portugal. Desafiador, porém, o autor sempre buscou, ao 
menos, diminuir a distância qualitativa entre realidade e ficção por 
meio de uma prosa poderosa e inventiva.
É o que se observa em catálogo de Luzes, seleção de contos 
organizada por ele e lançada agora pela gryphus. São textos 
pinçados em sete obras já publicadas, além de três contos inéditos 
em livro. O ecletismo nos temas é a marca principal, pois as tramas 
saltam do realismo fantástico para o político. em O inferno de 
Borges, por exemplo, o escritor argentino, que vislumbrava ao 
paraíso como uma eterna biblioteca, é surpreendido, ao chegar ao 
céu, por intermináveis corredores de bananeiras - deus o confundiu 
com outro autor, o colombiano gabriel garcía Márquez. Sobre 
o trabalho de transitar entre o bom humor e a crítica histórica, 
Agualusa respondeu, por e-mail, às seguintes questões.
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dO fANtáSticO AO POLÍticO mundo, ao menos o nosso 
mundo íntimo. Continua-
mos a escrever porque, 
felizmente, as questões 
nunca se esgotam. Num 
pais jovens, como Angola, 
a questão da identidade 
ainda é importante. Para 
aqueles que, como eu, sou 
vistos como minoritários, 
a questão da identidade é 
importante a vida inteira. 
Por que é que você acha 
que existem tantos es-
critores, bons escritores, 
judeus, em países como 
os Estados Unidos ou 
mesmo no Brasil? Um ju-
deu - quer dizer, aquele a 
quem os outros lembram 
como judeu - é confron-
tado todos os dias com 
questões de identidade. A 
mesma coisa com as mi-
norias sexuais. A condição 
minoritária leva a pessoa 
a se questionar, a pensar, 
a se afirmar, e isso pode 
ser bom para a literatura e 
todas as restantes expres-
sões artísticas.
Estou certo ao pensar que 
seus contos, especialmen-
te os que figuram em fron-
teiras 
Perdidas, assumem a 
perspectiva do presente, 
desconstroem as “ver-
sões oficiais” sobre os 
acontecimentos reais? 
Ou 
seja, seguindo o mesmo 
caminho apontado por 
Walter Benjamin na sua 
proposta sobre 
como ler o passado? ca-
lhamaço 
O passado é pessoal e in-
transmissível. Estados to-
talitários, e eu, infelizmen-
te, entendo alguma coisa 
sobre estados totalitários, 
defendem, pelo contrá-
rio, um passado coletivo, 
grandioso, confeccionado 
à medida dos seus interes-
ses. Para quem, como eu, 
viveu à sombra pesada e 
deformadora de um esta-
do totalitário, a reação na-
tural, quase instintiva, é a 
de reagir contestando esse 
passado oficial. Opondo a 
esse passado único, a esse 
pensamento único, “bem 
comportado”, os peque-
nos passados das multi-
dões ruidosas.
Você concorda com Er-

nest 
Hemingway, para quem o
bom conto tem de ser 
como um iceberg: o mais 
importante da história 
não deve ser contado, 
deve ficar oculto bem 
abaixo da superfície da 
água?
Sim, sim, concordo. Gos-
to de elipses. Gosto de 
silêncios. Gosto do que 
fica por dizer. Um conto, 
para ser poderoso, para 
ser memorável, deve ter 
algo de animal notur-
no. Uma presença que 
você não compreende 
por inteiro. Um corpo na 
sombra. Mais uma vez, 
o importante não são as 
respostas - mas as inter-
rogações. 
A arte do conto foi de-
senvolvida por escritores 
notáveis. Arrisco apontar 
Chekhov e Carver como 
meus preferidos. E você?
Gosto das suas prefe-
rências, em particular 
Chekhov. Mas eu sem-
pre fui borgesiano, sem-
pre me fascinou essa 
coisa meio paradoxal, a 
concisão extrema, e um 
raciocínio quase mate-
mático, ao serviço de um 
universo exuberante e 
mágico, do qual me sinto 
mais próximo. De resto, 
acho que os meus mes-
tres, no conto, são todos 
latino-americanos: além 
de Borges e de Cortázar, 
que você citou há pouco, 
também Garcia Márquez 
ou o Rubem Fonseca. 
Nos últimos anos li al-
guns contos do Roberto 
Bolaño de que também 
gostei.

Não lhe parece impres-
sionante o poder que a 
ficção tem de interferir 
na realidade e, até, de 
criar novas realidades?
Sim. Acreditar, como eu 
acredito, que um conto, 
ou um romance, pode 
transmitir inquietações, 
da mesma forma que 
um mosquito transmite 
a malária, é acreditar no 
poder transformador da 
ficção. 
JOSÉ eduArdO 
AguALuSA
eScritOr ANgOLANO



FOLHA8  21 DESETEMBRO DE201342 // CULTURA

obre o 
l i v r o 
do an-
golano 
P e p e -
tela, a 
editora 

afirma que a narrativa 
decorre na Luanda con-
temporânea, e tem como 
protagonistas Heitor, Ma-
riza e Lucrécio. “Heitor” é 
“um escritor em início de 
carreira, o tímido”, Ma-
risa é a “responsável por 
um programa de rádio 
de grande audiência, que 
a todos encanta e seduz”, 
e o seu marido, Lucrécio, 
“uma mente brilhante 
aprisionada numa cadeira 
de rodas”, lê-se no comu-
nicado da editora, as Pu-
blicações D. Quixote.
Com a sua habitual mes-
tria, Pepetela volta a sur-
preender-nos com este 
romance, desenhando 
uma paisagem imparcial e 
objectiva da actual socie-
dade angolana, fruto de 
muitas mutações cultu-
rais e politicas derivadas 
da sua história recente. 
“O tímido e as mulheres” 
é o décimo nono (19ª) li-
vro do autor e sucede a 

“A Sul. O Sombreiro”, ro-
mance de Pepetela edita-
do em 2011. 

BiOgrAfiA 
Pepetela é o pseudónimo 
literário de Artur Carlos 
Maurício Pestana dos 
Santos, nascido em Ben-
guela, no sul de Angola, 
há 71 anos. Licenciou-se 

em Sociologia, em Ar-
gel, durante o exilio. Foi 
guerrilheiro do MPLA, 
político e governante. 
Foi ainda professor na 
Universidade Agosti-
nho Neto, em Luanda. A 
atribuição do Prémio Ca-
mões em 1997, confirmou 
o seu lugar de destaque 
na literatura lusófona.  

S

PePeteLA 
APreSeNtA
 “O tÍMidO 
e AS MuLHereS”
eM LuANdA 
O novo romance de Pepetela, “O tímido 
e as Mulheres”, foi apresentado a 19 
de Setembro, no átrio da união dos 
escritores Angolanos, em Luanda.  
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eforçando 
as preocu-
pações que 
r e p e t i d a -
mente têm 
vindo a ser 
m a n i f e s -

tadas pela UNESCO, a 
Blue Shield (Escudo Azul, 
uma espécie de Cruz Ver-
melha do património), 
e outras organizações 
patrimoniais norte-ame-
ricanas apelaram ao Pre-
sidente norte-americano 
para que assegure a sal-
vaguarda dos sítios ar-
queológicos e culturais da 
Síria, na eventualidade de 
uma acção militar contra 
o Governo do Presidente 
Bashar al-Assad. 
Numa carta endereçada à 
Casa Branca no dia 10 de 
Setembro, assinada por 
uma dezena de persona-
lidades, com o professor 
Nancy C. Wilkie, presi-
dente do comité ameri-
cano da Blue Shield na 
primeira linha, os subs-
critores apelam a que o 
Presidente Obama ordene 
às agências federais que 
“entrem num acordo com 
os eventuais aliados e as 
forças oposicionistas” na 
Síria que permita salva-
guardar esses sítios ar-
queológicos e outros luga-
res de grande relevância 
patrimonial.
Citados pelo The New 
York Times, os signatá-
rios recordam que a Sí-
ria possui muitos sítios 
e testemunhos arqueo-
lógicos que datam de há 
mais de seis mil anos, re-
montando à era do Neo-
lítico. Outros possuem 
artefactos de argila e 
bronze, crânios e esque-
letos humanos, além de 
ruínas de habitações do 
tempo das civilizações 
helénica, romana, hitita, 
bizantina e babilónica.
“A Síria é também a pá-

tria de múltiplos grupos 
religiosos cujos sítios sa-
grados, em paralelo com 
as estruturas medievais 
otomanas, marcam a pai-
sagem do país”, escrevem 
os subscritores, que cha-
mam ainda a atenção para 
a situação dos “museus, 
arquivos e bibliotecas sí-
rios, que contêm testemu-
nhos culturais únicos e in-
substituíveis, da cerâmica 
à escultura, desde a antiga 
escrita cuneiforme até aos 
manuscritos islâmicos”.
Neste apelo liderado pela 
Blue Shield – organização 
criada em 1954, na Haia 

(Holanda), na Convenção 
para a Protecção da Pro-
priedade Cultural Duran-
te Conflitos Armados –, 
é lembrado ao Presidente 
americano que a destrui-
ção e o saque do patri-
mónio cultural sírio tem 
vindo a ser uma constante 
desde que a oposição ao 
Presidente Bashar al-As-
sad redundou em conflito 
armado, no início de 2011. 
No último mês de Abril, o 
Times noticiou o saque de 
túmulos antigos e de ins-
crições cuneiformes com 
mais de cinco mil anos 
em Ebla, um dos seis sítios 
classificados pela UNES-

CO como Património 
da Humanidade na Síria. 
A mesma organização 
decidiu, de resto, no de-
correr da última reunião 
anual do seu Comité do 
Património, em Junho, 
em Phnom Pehn (Cam-
boja), colocar os sítios 
históricos sírios na lista 
do património em peri-
go, perante as ameaças 
(e as consequências já 
verificadas) da guerra ci-
vil no país.
Mais recentemente, em 
Agosto, a UNESCO clas-
sificou mesmo como 
“catastrófica” a situação 

na Síria. Imagens de sa-
télite tinham mostrado 
que sítios na cidade velha 
de Alepo tinham sido pi-
lhados, e que milhares de 
artefactos estavam já a cir-
cular no mercado negro, 
nas praças de Beirute, por 
exemplo.
Alguns dos bens “mais 
preciosos da cultura islâ-
mica e cristã” estão a ser 
destruídos, disse no dia 

29 de Agosto a directora-
-geral da UNESCO, Irina 
Bokova, ao mesmo tempo 
que anunciou um plano 
de acção para identificar 
as zonas prioritárias de 
intervenção e as medidas 
mais urgentes para salva-
guardar o património cul-
tural sírio.
O NYT refere que o De-
partamento da Defesa 
norte-americano, depois 
das invasões do Iraque e 
do Afeganistão há uma 
década, introduziu a sal-
vaguarda da propriedade 
cultural como um dos 
capítulos do treino dos 
militares. Videojogos de 
guerra que simulam ba-
talhas em sítios arqueoló-
gicos e baralhos de cartas 
com referências à herança 
patrimonial dos países são 
alguns dos elementos que 
ajudam os soldados ame-
ricanos a perceber a im-
portância e a reconhecer 
a fragilidade das ruínas e 
das relíquias que podem 
encontrar no campo de 
batalha.

r

eStudiOSOS APeLAM A OBAMA PArA 
que PrOteJA OS SÍtiOS ArqueOLógicOS SÍriOS 
Organização Blue Shield enviou mensagem à casa Branca a alertar para as consequências de um ataque a um país 
que tem uma das culturas mais antigas do mundo.

Médico Tradicional  

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

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

O Dr. Philipo sabe os problemas antes que 
os mencione contactar Cell.: 934525243
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enho uma 
leitura pe-
culiar sobre 
a música. 
Considera-
-la como: (a) 
texto agra-

dável e linguagem multi-
-dimensional; (b) suporte 
sociocultural. A literatura 
teórica produzida pelo Oci-
dente – quer nos laborató-
rios quer no dia-a-dia – é 
baseada nesta realidade, o 
que na verdade leva-nos 
geralmente a compreender 
os nossos produtos cultu-
rais nos princípios forjados 
“fora” do seu contexto. Inte-
ressa-me aqui debruçar bo-
cado sobre “Se apoderou” 
de Eddy Tussa, partindo de 
uma leitura de dentro.
Defino o “texto”, como 
“um conjunto de símbo-
los/signos emitindo algu-
ma racionalidade dentro 
de uma estrutura lógica”. 
Assim sendo, a linguagem 
é a expressividade do tex-
to que pode ser visual, so-
noro ou mímico.
“Se apoderou” é um texto 
interessante, caso olhe-
mos nele com “olhos me-
todológicos” estéticos: 
expõe um problema real, 
constante e juvenil: “pos-
sível briga de dois rapazes 
por causa de mulher.
Nas sociedades angolanas, 
ela significa: (i) por um 
lado: origem da vida, afec-
ção, satisfação (geralmente 
associada a sexualidade), 
delicadeza; (ii) por outro: 
azar (como consequente), 
problemas (como causa), 
instabilidade. As “letras” 
desta música resumem – 
na realidade juvenil ango-
lana – esta ambivalência, 
coisa a levar a sério!
É pena que hoje ela seja 
coisifica, maltratada, e se-
cundarizada! Mas, já algu-
ma vez imaginemos “gre-
ve das mulheres em toda 
Angola”? Imaginemos que 
as mulheres decidam não 
fazer nada durante um só 
dia. Quer dizer, não cui-
dar de casa, nem da comi-
da; não cuidar dos filhos, 
nem dos maridos… Será 
uma tragédia!
Em relação ao texto visual 

– pictural/fílmico – ho-
mens e mulheres vestidos 
em branco dançado. Há 
três elementos aqui por 
mencionar:
(i)                 Dança: expres-
são corporal, geralmen-
te de alegria. Esta dança 
rumba, é dança de umbigo 
(que na verdade é de raiz 
angolana). A palavra deriva 
de kûmba: umbigo. Nas so-
ciedades angolanas antigas 
(kôngo, sobretudo) esta 
dança era executada para 
exprimir a fraternidade, 
por um lado; e por outro, 
exprimia a conquista da 
mulher pelo homem, ou vi-
ce-versa. A totalidade dos 
passos executados (três 
passos para frente; três 
passos para atrás) exprime 
a “ideia de conquista hu-
mana, para formar família.
(ii)               Cor branca: 
lucidez, clareza. Se o cor-
po é expressão, vesti-lo 
de branco pode significar 
duas coisas:
(a)    Entre os angolanos, 
pemba (em quase todas 
línguas angolanas) quer di-
zer: apaziguar; aproximar 
as oposições (sem eliminar 
as suas distinções) e man-
ter a integridade.
(b)   De modo geral, bran-
co significa sabedoria, 
mas tem duas vertentes: 
Primeiro: busca da luci-
dez; verdade como meta 
da vida; Segundo: dispo-
nibilidade de um “espaço 
franco”.
(iii)             Cenário com-
posto de “verde” e piscina/

água. Temos quatro inter-
pretações:
(a)    Convívio fraternal: a 
simbologia da cor verd é, 
de modo geral, a natureza. 
Nas sociedades angolanas, 
verde tem três significa-
ções: a primeira, a mais 
conhecida, é a “manifesta-
ção do amor e da sabedo-
ria através dos actos”. A 
segunda é a “inocência que 
traduz a sinceridade”. A 
última significação é: vida 
campina, modo vivendi de 
labor. O videoclip tem por 
fundo o verde, cujo senti-
do completa-se com a cor 
branca do vestuário colec-
tivo.
(b)   Diálogo franco entre as 
partes opostas (homens/
mulheres): curiosamen-
te, no videoclip, a mulher 
está na base de desenten-
dimento de dois homens 
que, depois de explicar-se 
acabam por se entender. 
E, mais uma vez, a mulher 
parece estar na base do en-
tendimento, que já estava 
subentendido no vestuário 
branco.
(c)    Vontade de conhecer 
o outro (taraxinha, rumba/
kumba: dança de umbigo). 
A dança kûmba (hoje ta-
raxinha) vem oxigenar o 
sentido do cenário (verde 
e água) em dois momen-
tos: kûmba é a reconcilia-
ção entre os antepassados 
e os vivos – momento va-
lorativo: respeito as leis 
legados pelos ancestrais; 
taraxinha/kûmba actual 
ilustra intimidade, cum-

plicidade e camaradagem 
entre apenas duas pessoas 
– momento sensível: liber-
dade individual dos seus 
desejos.
(d)   Paz pós-guerra angola-
na, já que a verdura e água 
são autênticas expressões 
contrárias da guerra. Aliás, 
as bebidas multi-colores 
e diferentes, umas das ou-
tras, exprimem muito bem 
a pluralidade opinativa (já 
que se bebe pela boca, as-
sim como as palavras/opi-
niões saem pela boca). O 
próprio ritmo oxigena esta 
acepção. Os batuques que 
lembram ancestralidade 
angolana… 
Tecnicamente – ou mu-
sicalmente – podemos 
apreciar este “texto: Se 
apoderou” de três manei-
ras. Na primeira, vamos 
abordar os instrumentos 
que intervenham e as suas 
estruturas musicais emiti-
das durante toda música. 
Na segunda, a letra e a sua 
estrutura musical (musica-
lidade: rimas, ritmo, pausa, 
etc.). Na última, iremos 
comparar a harmonia em 
si, entre instrumentos e 
vozes captadas.
1)      Instrumentos:
(a)    Batuque: dois ba-
tuques gémeos (grave e 
agudo) – como é geral-
mente o caso na rumba 
clássica – emitem dois 
tempos de um mesmo ex-
tracto sonoro, auxiliando 
ora a guitarra baixa, mas 
sobretudo a solo.
(b)   Guitarra: há três gui-
tarras: solo, baixa e acom-
panhante. Algumas notas 
da guitarra solo (no refrão: 
coro das vozes) parecem 
trechos muitas vezes re-
petidos pelas clássicas da 
rumba (africana/cubana/
brasileira), e encoberta ou 
mirrada pela guitarra baixa.
(c)    Bateria: os instrumen-
tos tradicionais, além do 
conjunto habitual: discos, 
tambores, etc. 
2)      Letra e voz:
(a)    Letra: simples (lingua-
gem popular mwangolé), 
sem retórica e quase sem 
rimas relevantes; narrati-
va directa (conta-se uma 
história) e a musicalidade 

das palavras – caso leiamos 
elas na partitura (falei no 
seu ouvido sim: do|sol—
do|re—do|sol|d—ré) – com 
clave de Sol, percebe-se 
que o “som articulado” é 
monocórdico, regular e re-
toma a mesma “nota”.
(b)   Voz: “lead voice” é 
amplamente monocórdico, 
com alguns “crescendos 
ligeiros; um coro deleitoso 
à medida faz regularmente 
refrão. 
3)      Harmonia da voz/le-
tra e instrumentos:
(a)    Ritmo: trata-se de 
uma estrutura sonora a 
três tempos, do princípio 
ao fim, salvo a um mo-
mento (a partir de 1’:43” até 
1’:53” da música). Para uma 
duração de 4’:01”, estariam 
aqui perante três blocos 
temporais: (i) o primeiro 
é de 1’:43”; (ii) o segundo é 
de 0’:10”; (iii) o terceiro é de 
2:08”. Nota-se aqui: com-
passo regular; cadência por 
dentro organizada; etc. 
(b)   Simetria: voz/ins-
trumentos: os primeiro e 
último bloco temporais 
são simétricos em termo 
de “tempo de execução”, 
salientando a assimetria 
dos dois blocos temporais 
e, sobretudo a duração do 
“som articulado (voz hu-
mana): 0’:23” até 1’:23”, em 
escala de 10 pequenas pau-
sas, seguidas de 3 outras 
pausas no coro. Depois 
de 0’:10 segundo de pau-
sa normal da “lead voice” 
– mas com o fundo ins-
trumental – retoma voz/
instrumental com 5 pausas. 
Vem depois o coro, com as 
3 pausas breves, as 2’:23”. 
Uma longa pausa segue até 
2’:43”, antes da “lead voice” 
retomar. Até ao fim, a mú-
sica obedece metricamen-
te aos blocos temporais, o 
que implica que se trate de 
um trabalho bem supervi-
sionado.
Em resumo “Se apode-
rou” é interessante por ser 
mwangolé (“o meu senhor 
me desculpa não fatiguei 
sua mbowa…”, diz Eddy 
Tussa: linguagem mwan-
golé), mas também por 
esteticamente ser bem ex-
primido. 

t
Se APOderOu… de eddY tuSA

textO de PAtrÍciO BAtSîKAMA
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zeNu geStOr LAureAdO SeM NAdA ter feitO i

A
pós mais ou menos dois meses como presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, líder do Fundo So-
berano de Angola  com $5 bilhões de USD sob sua gestão, deu uma entrevista a um semanário da capital e confessou que o seu 
Fundo se encontrava então em fase de arranque e que nenhuma operação tinha ainda sido executada. Um mês depois dessa ente-
vista, por aquilo que sabemos, ainda nada de relevante se passou e o mais que se possa dizer 
sobre o desempenho do Fundo Soberano, na sua generalidade, e do seu gestor em particular, 

é que se houve avanços, e com certeza que houve, eles se limitaram à criação de condições para dar com 
segurança máxima os primeiros passos da forçosamente primorosa política de investimentos arquitec-
tada por Zenú. É claro que ainda não se chegou, nesta maravilhosa empreitada, ao “ponto de rebuçado”, 
a colheita dos seus benefícios, pois o ponto por ora, é de interrogação. Resultados, veremos, qualidade 
de execução também a ver vamos, enfim, é impossível, naturalissimamente, avaliar nesta altura em que 
termos, de sucesso ou fracasso, se vão fazer esses investimentos.  Sendo esta a realidade, parece mentira 
mas é verdade, Filomeno dos Santos foi classificado como número 26 dos 100 melhores presidentes de 
Fundos Soberanos no mundo. O que é totalmente aberrante, incompreensível e toda a gente considera 
como sendo uma vitória de Angola que confirma de maneira brilhante e sem qualquer questionamento a 
genialidade do chefe supremo, JES, promotor da quase extra-terrestre competência do seu filhote, graças 
à extrema sagacidade daqueles que descobrit«ram este inopinado génio em gestões de Fundos sobera-
nos em tão pouco tempo e sem fazer investimento nenhum. “Si non é vero e belíssima combinazionne”. 
Angola está de parabéns!! ZENU

zeNu geStOr LAureAdO 
SeM NAdA ter feitO ii

V
amos lá ver como se fez esta salada. As classificações são elaboradas através de um processo 
anual de medição, dirigido pelo SWFI, Instituto dos Fundos Soberanos e Carl Linaburg, Pres-
idente e Co-Fundador do Instituto dos Fundos Soberanos, comentou, “A equipa do SWFI 
escolheu os executivos de Fundos públicos mais importantes e influentes em 2013 por meio 
de classificação dos proprietários de activos de médio e grande porte baseado na sua contribuição individual para a indústria como 

um todo. José Filomeno dos Santos, representa uma nova ronda de líderes que gerenciam riqueza soberana da África sub-sahariana, desem-
penhou um papel fundamental no estabelecimento do FSDEA e, sem dúvida, influenciou a indústria dos proprietários de activos em África.” 
José Filomeno dos Santos ficou à frente de Ted Wheeler, Tesoureiro do Estado de Oregon e responsável pelo Conselho de Investimentos de 
Oregon nos EUA e houve outro fundo dos EUA, o Alaska Permanent Fund Corporation, liderado por Jay Willoughby que também se desta-
cou». Curioso, não é?! Zenú classificado como sendo dos melhores gestores de Fundos Soberanos do mundo por ter feito, antes de ser gestor 
classificável, uma data de coisas e loisas mas sem ainda ter feito um único investimento no Fundo que dirige!!(?)… 
Quem acreditar nesta fantochada deve ir imediatemente ver um psicólogo… Um, não, uma equipa completa de especialistas de perturbações 
mentais. E nem vale a pena comentar de que maneira esta notícia termina. Assim:«Os próximos 12 meses deverão ser tremendamente excit-
antes e é considerado que o Fundo se encontra no bom caminho para proporcionar muitos benefícios de longo prazo a Angola e ao seu povo». 
Pronto, estamos garantidos!! 

NA fOrJA eStá O requieM dA deMOcrAciA

A
ntes do século VI aC (antes de Cristo), Atenas, a acutal capital da Grécia, era governada por uma oligarquia. Os direitos políti-
cos, sociais e civis escapavam à larga maioria da população (à semelhança do que se passa hoje em Angola, que é governada, 
explorada e mesmo por vezes saqueada por uma família, seus parentes e amigos mais chegados). 
Em 508 aC (antes de Cristo), no entanto, o regime oligárquico capotou e foi substituído por um novo sistema político - a democ-
racia, que já nessa altura assentava em diversas instituições detentoras de poderes básicos que ainda nos dias de hoje perduram, 

poderes legislativo, executivo e judicial. Mas, verdade se diga, o sistema político ateniense funcionava muito na base da oratória, na arte de 
bem falar, habilmente explorada por muitos discípulos de sofistas, excelentes oradores, que conseguiram influenciar importantes decisões 
da assembleia popular e condenar ao ostracismo muitos adversários políticos. Esse regime aperfeiçoou-se e o seu cariz democrático será 
plenamente concretizado com Péricles em meados do século V antes de Cristo. Com ele, estabelecem-se, definitivamente, as condições que 
tornaram possível a participação dos cidadãos no governo da cidade. 
Passados que foram mais de 2500 anos o regime democrático vigora por assim dizer no mundo inteiro e relativamente poucas são as 
sociedades modernas que não o adoptaram. Mas a sua hegemonia planetária está a chergar ao fim, Actualmente, a democracia, com as 
novas tecnologias que alimentam soberanamente a batota generalizada pelo mundo fora, já era. Acreditar que esse sistema político existe 
na realidade, excepção feita a um punhado de honrosas excepções, é quase como acreditar no Pai Natal. Os actuais ditigentes são eleitos 
como se fossem  produtos optados por um sistema electrónico, cujo controlo escapa a todas as pesquisas posteriores, quer dizer, o sistema 
electrónico está falseado e o resultado falseado está. Cedo ou tarde terá de haver um retorno a mátodos não virtuais, quiçá do passado, para 
se realizarem eleições credíveis. O problema real reside no facto de ser preciso encontrar uma alternativa, e só de pensar nisso dá vontade 
de rir às gargalhadas. É que, à parte a ideologia da Cosa Nostra da Máfia ou, ou a de um sistema baseado no conceito africano de liderança 
dos “dikota”, não se vislumbra nenhum sistema sustentável. 
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KABuScOrP “veNce” girABOLA
FUTEBOL

equipa do 
Kabuscorp 
Sport Clube 
do Palanca 
é o prová-
vel vence-
dor da 34ª 

edição do Campeonato 
Nacional de Futebol da I 
Divisão (Girabola-2013), 
face aos resultados e o 
posicionamento na tabela 
classificativa, na qual está 
confortavelmente distan-
ciado dos perseguidores 
imediatos d´Agosto e FCB 
Maquis.       
O conjunto da Rua “F” 
do bairro Palanca, às or-
dens do treinador búlgaro, 
Edouard Antranik, cimen-
tou a liderança da prova 
maior na Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba (An-
gola), face à vitória do jogo 
com o Benfica de Luanda, 
referente à 22ª jornada. A 
rapaziada de Kangamba 
aproveitou o deslize do 
1ºde Agosto que empatou a 
zero ante o Progresso As-
sociação Sambizanga, num 
dos dérbis mais antigos do 
Girabola.
Com a vitória sobre as 

“águias” da capital e a 
igualdade do 1ºde Agosto, 
o Kabuscorp Sport Clube 
do Palanca “encurtou” o 
caminho para a conquista 
do título da 34ª edição do 
Campeonato Nacional de 
Futebol da I Divisão (Gira-
bola-2013), principal even-
to desportivo angolano. A 
turma da Rua “F” lidera in-
victo a “Fina-Flor” e já leva 

uma vantagem de doze 
pontos sobre o segundo 
classificado; neste caso, o 
grémio rubro-negro.
Para a crítica desportiva, 
o grémio liderado tec-
nicamente por Edouard 
Antranik, substituto do 
ucraniano Viktor Bon-
darenko, tem o caminho 
aberto a fim de conseguir 
o primeiro título desde a 

ascensão à categoria pri-
modivisionária. Nenhum 
dos dezasseis clubes par-
ticipantes da presente 
temporada do Girabola 
terá forças suficientes, ca-
pazes de estorvar o domí-
nio absoluto do time fute-
bolístico do município de 
Kilamba Kiaxi.     
Uma vez mais, os chama-
dos “papões” do despor-

to-rei angolano (Atlético 
Petróleos de Luanda e 
Grupo Desportivo Mili-
tar “1ºde Agosto”) foram 
ultrapassados na concor-
rência; a conquista do tí-
tulo é uma questão fora 
de hipótese. O Recreativo 
do Libolo perde a pos-
se do “troféu-mor”, após 
duas temporadas conse-
cutivas.

A

Os resultados classificati-
vos da presente temporada 
futebolística do Campeona-
to Nacional de Futebol da 
I Divisão (Girabola) prog-
nosticam o desfecho desfa-
vorável para a província de 
Luanda, principal “centro” 
futebolística de Angola 
pelo número de equipas 
a evoluir na categoria pri-
modivisionária e títulos 
arrecadados.
A crise do futebol luan-
dense consiste no facto 
de estar na iminência de 
três clubes descerem de 
divisão. Duas já estão pra-
ticamente despromovidas 
para a “Segundona” (Atlé-
tico Sport Aviação “ASA” 
e Santos Futebol Clube de 
Angola), enquanto a tercei-
ra (Benfica de Luanda) ain-

da pode se salvar da queda, 
mas para isso terá de torcer 
pela derrota do Atlético 
Petróleos do Namibe, an-

tepenúltimo classificado da 
prova com 17 pontos.
O Benfica de Luanda está 
com 18 pontos, enquanto 

as equipas do Santos Fute-
bol Clube e Atlético Sport 
Aviação (ASA) têm ambas 
16, dificilmente consegui-

rão manter-se na alta-roda 
do “desporto-rei” nacio-
nal. As respectivas agre-
miações já fazem parte do 
grupo “A” de apuramento 
ao Girabola-2015 e vão 
encontrar a tenacidade 
dos conjuntos de Cabinda 
(Sporting e Futebol Clube) 
e da Académica Petróleos 
Kwanda do Soyo.          
Luanda nunca se deparou 
com situação semelhante, 
desde a disputa do Cam-
peonato Nacional de Fute-
bol da I Divisão (1979). A 
prova maior está na imi-
nência de perder uma das 
equipas mais antigas da 
competição (ASA). Desta 
forma, o 1ºde Agosto será 
a única agremiação mais 
“antiga” na próxima época, 
Girabola-2015.

futeBOL LuANdeNSe eM quedA
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nquanto o 
País ainda 
festeja a 
conquista do 
décimo pri-
meiro título 
A f r i c a n o , 

pela Selecção Nacional de 
Basquetebol Sénior Mas-
culino, no Afrobasket-2013, 
em Abidjan, Costa do Mar-
fim; no plano interno já se 
regista a movimentação 
nos principais clubes quan-
do faltam menos de noven-
ta dias para o arranque da 
época.
À semelhança das duas 
temporadas anterior, o 
título do Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino será dis-
putado por quatro clubes 
(1ºde Agosto, Recreativo 
do Libolo do Kwanza-Sul, 
Grupo Desportivo Inter-
clube de Angola e Atléti-
co Petróleos de Luanda). 
A equipa do ASA poderá 
exercer alguma resistên-
cia, mas dificilmente vai 
aguentar a peugada dos 
grémios citados, face à di-
ferença técnico-táctica.
Os clubes integrantes do 
G4 dominam o basque-
tebol, inclusive no Conti-

nente Berço da Humani-
dade (África); desta forma, 
prognostica-se uma época 

basquetebolística renhida 
da primeira à última jorna-
da. O 1ºde Agosto jogará ao 

máximo da força a fim de 
conservar o título em pos-
se, enquanto o Recreativo 

do Libolo do Kwanza-Sul 
vai lutar para resgatar o 
troféu roubado na tempo-
rada transacta pelo grémio 
das FAA.
A equipa do Atlético Pe-
tróleos de Luanda também 
está a procura do troféu-
-mor na arena basquetebo-
lística angolana; reforça-se 
para fazer frente aos três 
principais adversários, so-
bretudo nos play-offs do 
BAI-BASKET/2014-2015. 
O grémio da Sociedade 
Nacional de Combustí-
veis de Angola (Sonangol) 
vai contar com o extremo 
campeão Olímpio Cipria-
no que esteve vinculado 
ao Recreativo do Libolo 
do Kwanza-Sul.
O Petro de Luanda pode-
rá contar com uma dupla 
“demolidora”, composta 
por Carlos Morais e Olím-
pio Cipriano. A equipa do 
Libolo vai ter os présti-
mos do experiente poste 
Eduardo Mingas que re-
presentou as cores do In-
terclube. Também o 1ºde 
Agosto se reforçou-se para 
época com início a 11 de 
Novembro com a disputa 
da Supertaça entre os con-
juntos militar e petrolífero.      

e
cLuBeS PrePArAM teMPOrAdA
BASQUETEBOL

Angola está sob os holofo-
tes universal com o início, 
a 20 de Setembro de 2013, 
do quadragésimo primei-
ro Campeonato Mundial 
de Hóquei em Patins, a de-
correr nas províncias do 
Namibe e Luanda, ambas 
do litoral.
Os meios logísticos estão 
à altura da montra maior 
do desporto sobre rodas 
que pela primeira vez 
se realiza no Continen-
te Berço da Humanidade 
(África). As instituições 
afins empenharam-se de 
forma patriótica a fim de 
que o evento seja coroa-

do de êxitos, por formas a 
mostrar todo o potencial 
organizativo, aperfeiçoado 
com organização de tor-
neio continentais anterior 
(CAN-Orange-2012, Afro-
basket-1989, 1999 e 2007).
No âmbito desportivo, 
as operações estão bem 
encaminhadas às ordens 
do treinador angolano, 
Orlando Graça. A Selec-
ção Nacional de Hóquei 
em Patins continua a pre-
parar-se com vista a um 
desempenho auspicioso 
no respectivo torneio. A 
conquista do título está 
fora de hipótese, face à 

qualidade técnico-táctica 
de alguns participantes à 
montra maior do desporto 
sobre rodas. O objectivo 
principal passa pela me-
lhoria da classificação.  
A Equipa Nacional está 
enquadrada no Grupo “C”, 
ao lado das selecções da 
África do Sul, Chile e Por-
tugal. Outros grupos: “A” 
Áustria, Espanha, Brasil e 
Suíça; “B” Argentina, Uru-
guai, Alemanha e França; 
“D” Colômbia, Estados 
Unidos da América, Itália 
e Moçambique. Está tudo 
apostos para o começo da 
prova.         

PAtiNS Já rOLAM 
NA PátriA de NgOLA
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Hermenegildo Cachimbombo violou 
os Estatutos da Ordem de Advogados, 
ao enviar processos dos membros ao 
SINFO e a PGR, para incriminar cole-
gas. Vergonhosa “bufaria”. E nisso os 
bons acobardam-se com o silêncio.

+412 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

O
MeNOr detidO POr difAMAçãO 
AO PreSideNte dA rePÚBLicA

textO de rAfAeL MArqueS

VIOLAÇÃO à LEI 

Agentes da Polícia 
Nacional detiveram 
na tarde do dia 12.09.13 
no município de Via-
na, em Luanda, o acti-
vista Manuel Civonda 
Baptista Nito Alves, 

de 17 anos, por alegada difamação 
ao presidente da República, José 
Eduardo dos Santos. 
“Dirigimo-nos à 45a Esquadra da 
Polícia Nacional, no Bairro Capa-
lanca, e a polícia informou-nos que 
o meu filho foi detido quando ia 
buscar camisolas para a manifes-
tação que o Movimento Revolu-
cionário marcou para o dia 19 de 
Setembro”, disse o pai do menor, 
Fernando Bap-
tista, ao Maka 
Angola. 
Segundo o pai 
de Nito Alves, 
“os oficiais da 
polícia disse-
ram-nos que 
ele está detido 
por ter cometi-
do o crime de 
difamação con-
tra o presidente 
da República. Pediram-nos para 
irmos amanhã à Direcção Munici-
pal de Investigação Criminal para 
sabermos o número do processo 
dele”. 
Maka Angola soube junto de outros 
activistas de Viana que a detenção 
do jovem terá sido motivada pela 
produção de 20 camisolas que fo-
ram impressas com os dizeres: 
“José Eduardo fora! 
Ditador nojento”. 
No verso das camisolas foram im-
pressas as inscrições 
“Povo angolano, quando a guerra é 
necessária e urgente”. Esta última 
expressão é o título de um artigo e 
do livro do jornalista Domingos da 
Cruz, publicados em 2009. 
O jornalista foi absolvido a 6 de Se-
tembro pelo Tribunal Provincial de 
Luanda da acusação de ter cometi-
do o crime de incitação à desobe-
diência colectiva formulada pela 
Procuradoria-Geral da República. 
O juiz confirmou a inexistência de 
tal crime no ordenamento jurídico 

angolano. 
Fernando Baptista manifestou-se 
agastado com as actividades extra-
-escolares do filho. “Tem de haver 
alguém desse Movimento Revolu-
cionário para defender o meu filho. 
Eu já lhe disse para não se envolver 
nessas actividades, para não arran-
jar problemas”, disse. 
A maior preocupação de Fernando 
Baptista é que o seu filho perca o 
ano lectivo, estando actualmente a 
frequenter a 11a classe.
Por sua vez, Adália Chivongue, de 
40 anos, mãe de Nito Alves, foi pe-
remptória em afirmar, ao Maka An-
gola que “o meu filho não cometeu 
crime nenhum, nem um bocado”. 

“O problema, 
nesse país, 
é que quem 
fala a verda-
de é preso ou 
morto. Então 
o presidente 
manda pren-
der o meu 
filho por cau-
sa de cami-
solas? É por 
isso que lhe 

podem matar?”, questionou a mãe. 
“Se acontecer alguma coisa ao meu 
filho, eu serei revolucionária”, de-
safiou Adália Civongue. 
A detenção ocorreu um dia antes 
do início, em Luanda, do Fórum 
Nacional da Juventude, uma ini-
ciativa do presidente José Eduardo 
dos Santos de diálogo com a juven-
tude. 
Em Junho passado, o presidente 
José Eduardo dos Santos apodou 
os jovens que contestam o seu rei-
nado de 34 anos de poder como um 
grupo de cerca de 300 frustrados. 
“São jovens com certas frustrações, 
que não tiveram sucesso durante a 
sua vida escolar ou académica e 
não conseguiram uma boa inser-
ção no mundo do emprego”, disse 
o presidente na sua entrevista ao 
canal de televisão português SIC. 
A onda de reacções negativas ao 
seu pronunciamento levou-o a 
apadrinhar o referido fórum como 
forma de melhorar a sua imagem 
junto da juventude.

actual situação 
da fome no mun-
do é “alarmante” 
e “dramática”, 
diz a Organiza-
ção das Nações 
Unidas para a 

Agricultura e Alimentação 
(FAO) e o Programa Alimentar 
Mundial (PAM).
“Uma em cada sete pessoas no 
mundo vai para a cama com 
fome, na maioria mulheres e 
crianças”, afirmou Lauren Lan-
dis, directora da representação 
do PAM em Genebra, na Suíça, 
durante a inauguração de uma 
exposição dedicada ao flagelo 
da fome, intitulada “Lutar jun-
tos contra a fome”.
Pois é. Tal como agora sentem na 
barriga os portugueses, há razões 
(muitas desconhecidas da pró-
pria razão) que explicam o dra-
ma. Mas a mais relevante é bem 
simples: poucos têm milhões e 
milhões têm pouco ou nada.
(Angola teve tudo a postos 
para o arranque, no dia 20.09, 
da 41ª edição do Campeonato 
Mundial de Hóquei em Patins, 
que decorrerá nas cidades de 
Luanda e Namibe).
Existem cerca de 68% de ango-
lanos afectados pela pobreza, 
mas isso não impede que An-
gola tenha doado uma ajuda de 
cinco milhões de dólares para 
apoiar o combate à situação de 
crise humanitária na Somália.
Alguém, pergunto eu, ouviu 
Cavaco Silva recordar que 
68% da população angolana é 
afectada pela pobreza, que a 
taxa de mortalidade infantil é 
a terceira mais alta do mundo, 
com 250 mortes por cada 1.000 
crianças?
Alguém ouviu Passos Coelho 
recordar que apenas 38% da 
população angolana tem aces-
so a água potável e somente 
44% dispõe de saneamento 
básico?
Alguém ouviu José Sócrates 
recordar que apenas um quar-
to da população angolana tem 
acesso a serviços de saúde, 
que, na maior parte dos casos, 
são de fraca qualidade?
Alguém ouviu Pinto Balsemão 
recordar que 12% dos hospitais, 
11% dos centros de saúde e 85% 

dos postos de saúde existentes 
no país apresentam problemas 
ao nível das instalações, da fal-
ta de pessoal e de carência de 
medicamentos?
Alguém ouviu Belmiro de Aze-
vedo recordar que a taxa de 
analfabetos é bastante elevada, 
especialmente entre as mulhe-
res, uma situação é agravada 
pelo grande número de crian-
ças e jovens que todos os anos 
ficam fora do sistema de ensi-
no?
Alguém ouviu António Pires 
de Lima (ex-Presidente da Co-
missão Executiva da UNICER, 
dirigente do CDS/PP e Minis-
tro da Economia) dizer que 
45% das crianças angolanas so-
frerem de má nutrição crónica, 
sendo que uma em cada quatro 
(25%) morre antes de atingir os 
cinco anos?
Alguém ouviu Jorge Coelho 
(Mota-Engil) dizer que, em An-
gola, a dependência sócio-eco-
nómica a favores, privilégios e 
bens, ou seja, o cabritismo, é o 
método utilizado pelo MPLA 
para amordaçar os angolanos?
Alguém ouviu Armando Vara 
(presidente da Camargo Cor-
rêa para África) dizer que 
80% do Produto Interno Bru-
to angolano é produzido por 
estrangeiros; que mais de 90% 
da riqueza nacional privada é 
subtraída do erário público e 
está concentrada em menos 
de 0,5% de uma população; que 
70% das exportações angola-
nas de petróleo tem origem na 
sua colónia de Cabinda?
Alguém alguma vez ouviu al-
gum dirigente dos três actuais 
maiores partidos portugueses 
dizer que, em Angola, o acesso 
à boa educação, aos condomí-
nios, ao capital accionista dos 
bancos e das seguradoras, aos 
grandes negócios, às licitações 
dos blocos petrolíferos, está 
limitado a um grupo muito 
restrito de famílias ligadas ao 
regime no poder?
Não. Mas ouviram, com certe-
za, dizer que Angola tem tudo 
a postos para o arranque, ama-
nhã, da 41ª edição do Campeo-
nato Mundial de Hóquei em 
Patins, que vai decorrer nas 
cidades de Luanda e Namibe.

tOdOS PArA ANgOLA, Já e eM fOrçA!
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