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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. 
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que de mais ad-
mirável se 
pode descobrir 
na personalida-
de de José Edu-
ardo dos San-
tos, JES, esfinge 

de tantos e resplandecentes 
augúrios, é a capacidade da 
sua máquina mentir serena e 
frequentemente, como se as 
suas distorções da realidade 
fossem a verdade e o que ele 
está a dizer, Palavra de Evan-
gelho. Admirável também é a 
assombrosa capacidade de 
conseguir silenciar a matilha 
áspera e penetrante do gentio 
intelectual da urbe luandense 
que lhe sorve com delícia as 
frases e tomadas de posição 
com o único objectivo de o 
criticar, formando uma per-
turbante corja de políticos, jor-
nalistas, analistas e outras pes-
soas mal informadas que se 
lhe opõem pelo simples pra-
zer de lhe “morder as canelas”. 
Vemo-lo então, na TV e em 
público, em poses de persona-
gem etéreo, sublime, pelo ar 
que tem seguramente insubs-
tituível, figurando uma espécie 
de exemplo para a humanida-
de a dar conselhos e lições de 
moral, numa incrível chafur-
dagem com as mentiras que 
saem boca fora como géiseres 
de inevitável erupção, por se-
rem, na sua mente, verdadei-
ros paradigmas da ciência po-
lítica… Mas só na sua mente! 
Enganar, enganar, enganem, 
enganem, alguma coisa há-de 
ficar.  E o que fica, não para 
melhorar as condições de vida 
dos angolanos, mas exibir, é o 
que está na montra internacio-
nal de Angola, torres em Lu-
anda, condomínios oníricos, 
centralidades mal-amanhadas 
mas grandiosas, estradas lin-
díssimas mas cheias de bura-
cos em menos de meia-dúzia 
de anos de serviço, estradas 
que ao tempo da sua feitura 
teriam sido pagas a cerca de 1 
milhão de dólares por quiló-
metro, mas que, depois de de-
nunciado o cambalacho o pre-
ço pago pelo Estado ao invés 

de baixar para 600 mil, subiu 
aos 2 milhões! A corrupção no 
seu melhor, com alguns dos 
seus meandros e “modus ope-
randi” conhecidos e os seus 
protagonistas perfeitamente 
identificados. A verdade é que 
a factura que hoje a maioria 
dos povos de Angola está a 
pagar, face à má política eco-
nómica do actual governo, é 
assustadora e poderá, se nada 
for feito, resvalar para os car-
reiros da insatisfação colectiva. 
Neste caso das estradas, por 
exemplo, o roubo aos cofres 
do Estado foi mais ou menos - 
muito menos do que mais - 
sanado, mas, diga-se o que se 
disser, Angola continuou e 
continua ainda a caminhar em 
estradas mal asfaltadas rumo a 
uma cleptocracia alargada, e, 
como nada nem ninguém se 
completa tão bem e se enten-
de em empatias como ladrões 
numa feira, quanto mais la-
drões houver em Angola mais 
seguros estaremos de que o 
nosso futuro está garantido a 
longo prazo nos moldes actu-
ais. Tal como proclama o 
MPLA.Essa perspectiva  que a 
cada dia que passa se consoli-
da, é inadmissível, chegou a 
hora de ousadas decisões e o 
presidente José Eduardo dos 
Santos não tem muito tempo 
mais, pois o consulado de 
mais de três décadas de poder 
absoluto começa a dar provas 
evidentes de estar muito pró-
ximo da expiração do seu pra-
zo de validade. Em três déca-
das, sejamos honestos, com 
excepção da força assente na 
ponta do fuzil, graças à dispen-
diosíssima manutenção de 
um exército colossal, magis-
tralmente assistido por forças 
e meios externos, pergunta-
mos, o que mais deixará Dos 
Santos aos angolanos como 
prova de ter ultrapassado as 
barreiras partidocratas?  Res-
posta: NADA. Acabou com a 
guerra, “estrangeiramente” 
apoiado em exércitos merce-
nários de Israel, Cuba, Ucrânia 
e traficantes de armas, mas es-
queceu-se de criar uma ban-

deira nacional, como, por 
exemplo, fizeram os america-
nos ou Mandela, que as têm 
aceites por todas as matizes 
políticas. A actual bandeira de 
Angola e José Eduardo dos 
Santros, pelo contrário, está li-
gada como jingongo à sua cor-
rente ideológica. O Hino Na-
cional é outra aberração do 
consulado do actual líder do 
MPLA, pois é uma cópia fiel 
de um comunismo barroco 
mal parido e sem substância 
para um país a caminho de 
outras visões e com correntes 
político-ideológicas e demo-
cráticas diferentes. É mais que 
urgente a necessidade, que 
JES, tem de liderar interna-
mente, a sua substituição, pois 
é dado adquirido que, com o 
advento de uma nova aurora 
partidária, o actual hino não re-
sistirá por mais de 48 horas. A 
esse imperativo; quase todos 
os demais símbolos partido-
cratas, acções, actos, realiza-
ções, manifestações culturais, 
desportivas e outras, incluindo 
a própria moeda e o Bilhete de 
Identidade nacionais, não fo-
gem à regra de serem remeti-
das, para o tambor do lixo de 
um período monolítico com 
todas as suas diversidades de 
terem apenas cavalgado com 
à imagem de marca de um só 
partido: o MPLA, e mesmo, 
nestes dois últimos exemplos 
moeda e B.I. a dois ícones de 
um partido, não da Nação!, à 
semelhança do que faziam ou-
trora em remotos séculos 
grandes imperadores, figuras 
que se julgavam omnipresen-
tes. As novas notas então, de-
veriam ser alvo de um proces-
so por parte do Ministério 
Público, por falsificação de es-
finges, pois as que nelas vigo-
ram não correspondem à ima-
gem actual, mas sim a um 
rejuvescimento abusivo, logo 
estamos diante de falsificação 
merecedora de um reparo ju-
dicial. Estamos diante de pu-
blicidade enganosa, além de 
arroganteÉ mais que evidente 
que o acumular destas e ou-
tras insatisfações não exterio-
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rizadas, devido a uma política 
de discriminação e injustiças 
blindada e controlada apenas 
com a força do fuzil, por parte 
do governo, não significa ade-
são nem é um bom prenún-
cio, pois nem sempre a força 
bélica que blinda os regimes 
truculentos é capaz de supor-
tar a força da corrente dos po-
vos.  Na nossa actual situação, 
uma frase que me é cândida é 
a da visionária activista e escri-
tora etíope, Suffit Kitab Akenat 
(1905-1987), que, a propósito da 
fase das convulsões das socie-
dades, não despoletadas ainda, 
logo incubada - ela que conhe-
ceu como ninguém o drama 
da fome, pois nasceu em Tes-
seney, na fronteira entre 
Axum e a Eritreia - disse numa 
das suas brilhantes expres-
sões: “não queiras a fome a 
rondar a liberdade, pois podes 
matá-la”.  Será que estamos 
que estamos muito longe dis-
so ou a caminhar a passos lar-
gos para essa situação? Com 
todas estas falhas, erros cras-
sos, derrapagens, exacções e 
manifestações de violência de 
todas as formas e feitios, o 
mais incrível é que JES tem a 
ambição de vir a ser lembrado 
como grande patriota, como 
recentemente defendeu, em 
entrevista a SIC. Ilusão sua. 
Como pode alguém que quer 
ser lembrado como grande 
patriota, quando  não se lhe 
conhece um verdadeiro sinal 
de magnanimidade ante os 
verdadeiros adversários, 
quando violenta os angolanos, 
aumentando os impostos aos 
pobres da forma mais básica, 
de que maneira, por exemplo, 
cobrando cerca de quatro mil 
kwanzas pela obtenção de 
uma cédula de nascimento e 
dois mil para o reconhecimen-
to de um documento? Como 
pode alguém querer ser lem-
brado prejudicando a 
maioria?Como foi que lhe 
pôde ter passado pela cabeça 
proibir aos pobres a venda de 
carros com mais de três anos, 
proibindo a sua entrada no 
país, o que requer meios in-

compatíveis com os modestos 
recursos da esmagadora 
maioria?Quantos são os em-
presários fora do seu partido 
capazes de se afirmarem? 
Como pode um pais ter uma 
imprensa controlada, com a 
agravante da televisão à boa 
moda ditatorial africana, cair 
nas mãos dos seus filhos, as-
sim como aconteceu com as 
telecomunicações, o imobiliá-
rio, o petrolífero, o diamantífe-
ro, entre outros sectores da 
economia, possibilitando as-
sim bons e maviosos negócios 
em que os cofres do Estado se 
abrem para um elite que se 
tornou perniciosa. No meio de 
tanta desgraça que grassa pelo 
país fora, com tanto erro co-
metido, com actividades 
como o campeonato do mun-
do de hóquei a suscitar muito 
mais empenho do governo do 
que a luta contra a pobreza, 
JES, mesmo assim, conse-
guiu encontrar um meio de 
pôr uma bela cereja do cimo 
do bolo angolano ao mandar 
construir um sumptuoso 
Parlamento, espécie de mau-
soléu da nada-morta demo-
cracia angolana que vai cus-
tar ao Estado (anos) quase 
200 milhões de dólares, o 
que é muito pior do que uma 
brincadeira de mau-gosto se 
pensarmos na miséria que 
continua a matar angolanos, 
nomeadamente na Huíla e 
no Cunene, sem que ele se 
digne dizer uma só palavra 
de consolo e de pesar. SE se, 
enfim, adicionarmos a esta 
bizarria as frequentes e aten-
tatórias violações da Consti-
tuição e dos mais elementa-
res direitos humanos, os 
quais, segundo o Executivo, 
não dão de comer a nin-
guém numa democracia 
onde ele é árbitro e jogador 
porque lhe foi imposta no 
meio de uma pobreza que 
ele já encontrou quando to-
mou o poder há 34 anos, este 
“túmulo” pouco mais é que o 
resultado da miséria moral 
deste regime de guerrilhei-
ros.   
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j o r n a l i s t a 
Celso Filipe, 
sub-director 
do portu-
guês “Jornal 
de Negó-

cios” e autor do livro  “O 
poder angolano em Portu-
gal”, defende que o nosso 
país tem influência “cres-
cente” em Portugal, mas 
acrescenta que o ritmo 
dos investimentos “deve-
rá abrandar” e que nem 
todos os negócios foram 
“rentáveis”.
Em entrevista à Lusa, 
Celso Filipe constata a 
“influência crescente” 
enumerando exemplos: 
a possível aquisição da 
Controlinveste, ainda “en-
volta em grandes interro-
gações”; a fusão entre Zon 
e Optimus; a Sonangol 
como maior accionista do 
BCP.
Porém, antecipa, o rit-
mo dos negócios angola-
nos em Portugal “deverá 
abrandar ligeiramente”, 
porque “não há muito 
mais” onde investir.
Banca, energia, telecomu-
nicações e comunicação 
social têm sido áreas pre-
ferenciais do capital ango-
lano, mas a agro-indústria 
é um sector onde apostar, 
porque “não faz muito 
sentido Angola ser tão 
importador de bens essen-
ciais”.
Sem fazer juízos sobre o 
“poder” angolano em Por-
tugal, o autor nota que 
“ele existe, é efectivo” e 
potenciado por dois fac-
tores: a liquidez de Angola 
para fazer investimentos e 
a aproximação crescente 
com Portugal, por sua vez 
em crise.
Esse “poder” é sobretudo 
económico, mas também 
passa por influência polí-
tica. Tanto o Governo de 
José Sócrates como o de 
Pedro Passos Coelho qua-
lificaram os investimen-
tos angolanos como “bem 
vindos” e, perante esta 

“almofada política”, os em-
presários e investidores 
angolanos “mexem-se”.
Porém, observa, se é ver-
dade que os angolanos 
“estão fartos de ganhar 
dinheiro”, por exemplo na 
Galp, também é verdade 
que “nem todos os investi-
mentos que fizeram foram 
rentáveis” e que já “per-
deram milhões de euros”, 
por exemplo no BCP.
Sobre Isabel dos Santos, 
a filha do Presidente an-
golano, sabe-se “o sufi-
ciente”, diz Celso Filipe, 
sublinhando que “ela não 
é simplesmente a filha de”, 
o que não invalida que al-
gumas portas se possam 
ter aberto por isso. A em-
presária soube “rodear-se 
das pessoas certas” e “está 
a fazer esforços de trans-
parência que o pai devia 
seguir”, distingue.
As críticas à falta de re-
torno do investimento e à 
distribuição de riqueza são 
“legítimas”, analisa Celso 
Filipe, frisando que An-
gola ainda não conseguiu 
“inverter a ideia de que o 
petróleo é uma maldição”.
Para as petrolíferas, “a ins-
tabilidade” é “ouro sobre 
azul”, porque aumenta a 
dependência. Cabe aos pa-
íses “usar o petróleo para 
alimentar a economia”, 
realça, acrescentando que 
Angola devia investir em 
agricultura, indústria, tu-
rismo, saúde.
“Angola é um país rico, 
agora precisa de criar ri-
queza, atenuar, de forma 

substantiva e significativa, 
o fosso que existe entre os 
ricos e os pobres”, susten-
ta o jornalista. “Se os seus 
líderes querem efectiva-
mente ficar para a história, 
este é o momento fun-
damental e decisivo para 
uma melhor distribuição 
da riqueza”, considera.
“As coisas em Angola de-
moram imenso tempo”, 
reconhece. “As decisões 
políticas não podem de-
morar eternidades. O tem-
po de hoje é um tempo de 
urgência”, assinala.
Por escrever fica um livro 
sobre “O poder português 
em Angola”, que se exer-
ce sobretudo nas áreas do 
sistema financeiro, cons-
trutoras, hotelaria e imo-
biliário.
Ressalvando a diferença 
de que a maior parte das 
empresas portuguesas em 
Angola é cotada, obede-
cendo, por isso, a regras 
de transparência e pres-
tação de contas, conclui: 
“Nós temos muito poder 
sobre a economia angola-
na.”
Pelos vistos, a vasta ex-
periência sobre questões 
angolanas resulta de uma 
carreira iniciada por Cel-
so Filipe na “África Hoje” 
e, mais tarde, na “África 
Confidencial”.
De facto, ao que parece 
não faltam em Portugal 
especialistas sobre o nos-
so país. Celso  Filipe é um 
desses casos, havendo 
registo de ter descoberto 
a pólvora sobre a política 
em Angola. 
No dia 23 de Agosto de 
2012, Celso Filipe escreveu 
no jornal do qual é sub-
-director: “Curiosamente, 
a defesa da nova Consti-
tuição angolana, que foi 
aprovada em Janeiro de 
2010 pelo Parlamento, 
foi feita em grande parte 
pelo então vice-presidente 
da Assembleia Nacional, 
Norberto Santos, que du-
rante anos foi porta-voz da 

UNITA em Portugal. Na 
sequência do regresso à 
guerra, em 1992, Norberto 
Santos (também conhe-
cido por Kwata Kanawa) 
abandonou a UNITA e 
aderiu ao MPLA. Esta 
Constituição ‘é mais um 
passo de particular impor-
tância para a consolida-
ção da Nação angolana, o 
reforço do Estado demo-
crático e de direito e para 
o reforço da democracia 
representativa e participa-
tiva’ defendeu Norberto 
Castro na altura, enquanto 
a UNITA acusava o Go-
verno de estar a promover 
um “golpe constitucional”.
Norberto dos Santos não 
abandonou a UNITA por-
que nunca a ela pertenceu 
e, por isso, nunca poderia 
ter sido porta-voz da or-
ganização em Portugal. 
De qualquer modo, para 
Celso Filipe, Norberto de 
Castro – este sim, porta-
-voz da UNITA em Lisboa 
– terá dado um importan-
te contributo para a nova 
Constituição de Angola.
Pensamos que terá sido 
uma decisão difícil de 
tomar em 2010 por Nor-
berto de Castro. Não só 
porque nunca foi vice-pre-
sidente da Assembleia Na-
cional mas, sobretudo, por 
ter morrido em… 2004. 
Mas há mais. Em Julho de 
2003, Alfredo Leite, direc-
tor-adjunto do português 
“Jornal de Notícias”, es-
crevia na sua qualidade de 
enviado especial a Luan-
da: “Foi, de resto, a leitura 
de uma carta dos pais de 
Savimbi, que residem no 
Burkina Faso, o momen-
to mais emocionante do 
congresso, com choros a 
escutarem-se aqui e ali”. 
Nessa altura os pais de 
Jonas Savimbi já tinham 
morrido há 30 anos. Mas 
esse é, como outros, um 
pormenor sem importân-
cia quando eles falam de 
Angola. Até um dia, é cla-
ro.

QUANDO OS CRAQUES LUSOS 
FALAM OU SAI ASNEIRA 
OU ENTRA MOSCA…

O
TEXTO DE OSWALDO CATENGUE
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pós uma re-
cente visita 
à província 
do Huambo, 
uma delega-
ção chefiada 
pelo líder 

do grupo parlamentar da 
UNITA, Raúl Danda, con-
cluiu que continua a haver 
muita intolerância política 
contra os partidos da opo-
sição em geral e, também, 
contra aqueles que apenas 
teimam em pensar de for-
ma diferente da permitida 
pelo regime.
“Eu estive no Huambo e vi 
que de facto há intolerân-
cia política, existe porque 
se proíbe que os outros 
partidos façam a sua activi-
dade política”, denunciou 
Raúl Danda, acrescentan-
do que deu disso conheci-
mento ao governador pro-
vincial Faustino Muteka, 
ao comandante da Polícia 
e ao procurador provincial 
que, tanto quanto se sabe, 
não viram nisso nenhuma 
novidade.
Para o chefe da bancada 
parlamentar da UNITA, 
não se nota nenhuma ac-
ção para contrariar esta 
postura. “Que medidas é 
que estão a ser tomadas? 
Para onde se quer levar 
o país, com este tipo de 
comportamento? A paz 
não pode ser só o calar 
das armas, tem que ser 
sobretudo a pacificação 
dos espíritos”, afirma Raúl 
Danda.
Como bons samaritanos 
que trocaram a mandioca 
pela lagosta, os dirigentes 
da UNITA continuam a 
dizer que a paz em Angola, 
alcançada há 11 anos, con-
tinua “a ser apenas a paz 
militar”, continuando por 
passar à prática os princí-
pios constitucionais das 
liberdades fundamentais.
Mas serão só, ou sobretu-
do, os princípios consti-
tucionais das liberdades 
fundamentais? Se calhar, 
com 70% de pobres, falta 
muito mais. É claro que 
nesses 70% está a maioria 
do povo que acreditou nas 
promessas do regime e nas 
(supostas) garantias dos 

subscritores dos acordos 
de paz. Então, por onde 
anda a defesa da igualdade 
de todos os angolanos na 
Pátria do seu nascimento, 
a busca de soluções eco-
nómicas, a priorização do 
campo para beneficiar a 
cidade, a liberdade, a de-
mocracia, a justiça social, 
a solidariedade e a ética na 
condução da política?
Todos entendemos que o 
4 de Abril de 2002 repre-
sentava “o início de uma 
nova etapa do processo 
político angolano”, assim 
como compreendemos, ao 
que parece de forma erra-
da, que haveria objectivos 
políticos claros no âmbito 
da democratização e da re-
conciliação nacional.
Também acreditámos que 
os acordos visavam a insti-
tucionalização de um ver-
dadeiro Estado de Direito 
Democrático e, é claro, o 

estabelecimento de um 
sistema de Governo real-
mente democrático. Pas-
sados 11 anos, tudo está na 
mesma ou… pior.
“As liberdades fundamen-
tais dos angolanos, cons-
titucionalmente consagra-
das, continuam coartadas 
com a intensificação, nos 
últimos tempos, de actos 
de intolerância política 
praticados em quase todo 
o país, de forma coordena-
da, por elementos afectos 
ao partido no poder que, 
perante o silêncio coniven-
te das autoridades do país, 
destroem propriedades, 
símbolos partidários e cau-
sam desaparecimentos, fe-
rimentos e perda de vidas 
humanas entre militantes 
e membros de partidos na 
oposição, sobretudo os da 
UNITA”, dizia há mais de 
um ano a UNITA.
Hoje repete os mesmos 

argumentos, justificando-
-se perante os seus sim-
patizantes que continuam 
ao nível da mandioca mas 
que, cada vez mais, tam-
bém vão sabendo que os 
dirigentes do Galo Negro 
têm uma ementa diferente.
O nosso povo lutou pela 
liberdade e independên-
cia total da Pátria, pela de-
mocracia assegurada pelo 
voto através dos partidos, 
pela soberania expressa e 
impregnada na vontade do 
povo de ter amigos e alia-
dos primando sempre os 
interesses dos angolanos.
A UNITA, como maior 
partido da Oposição e 
subscritora dos Acordos 
de Paz, mostrou 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? Existem algu-
mas dúvidas, sobretudo 

depois das manipulações e 
vigarices eleitorais de que 
foi vítima.
Isaías Samakuva mostrou 
ao mundo que as democra-
cias ocidentais estão a sus-
tentar um regime corrupto 
e um partido que quer per-
petuar-se no poder. E de 
que lhe valeu isso? E que 
resultados positivos essas 
denúncias trouxeram para 
o Povo?
Depois das sucessivas 
hecatombes eleitorais, 
provocadas também pela 
ingenuidade da UNITA 
acreditar que Angola ca-
minha para a democracia, 
Samakuva tentou unir os 
escombros e só encontrou, 
com algumas excepções, 
craques que não conse-
guem olhar para além do 
umbigo, do próprio umbi-
go.
O mundo ocidental este-
ve, como estará sempre, 

SACO VAZIO NÃO SE AGUENTA DE PÉ

A
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de olhos fechados para 
o enorme exemplo que 
a UNITA deu. Em 2003, 
abriu bem os olhos porque 
esperava o fim do partido. 
Isso não aconteceu.
E como não aconteceu, ao 
Ocidente basta uma UNI-
TA com 10% dos votos 
para dar um ar democrá-
tico ao regime. Aliás, por 
alguma razão o Ocidente 
não reagiu, nem reagirá, às 
vigarices, às fraudes eleito-
rais. E não reagiu porque 
não lhe interessa que a de-
mocracia funcione em An-
gola. É sempre mais fácil 
negociar com as ditaduras.
Reconheça-se, entretanto, 
que se as palavras fossem 
sementes cerealíferas, cer-
tamente que a UNITA se-
ria o maior celeiro do país. 
Ainda no passado dia 6, 
na sede municipal do Cui-
lo, na província da Lunda 
Norte, Samakuva alimen-
tou as barrigas vazias di-
zendo que “o maior fundo 
soberano é o povo viver 
bem, escolas suficientes 
para as crianças estuda-
rem, hospitais com medi-
camentos e pessoal técni-
co competente”.
O líder do Galo Negro 
reagia ao facto de a popu-
lação do Cuilo, tal como 
a de outras paragens de 
Angola, registar a falta de 

condições básicas, tais 
como escolas em número 
suficiente para albergar as 
crianças em idade escolar, 
hospitais, habitação con-
digna, água potável e ener-
gia eléctrica.
Ou seja, a UNITA (que 
sabe mas não sente) diz o 
que o Povo sabe e sente. 
E como o regime fornece 
algo mais do que palavras, 
nem que seja farelo, a es-
colha não parece compli-
cada. Desde logo porque 
saco vazio não se aguenta 
de pé.

De acordo com Samakuva, 
“com hospitais que não se-
jam apenas paredes, mas 
que tenham medicamen-
tos e pessoal técnico com-
petente, as pessoas não 
iriam mais à vizinha Repú-
blica Democrática do Con-
go em busca de assistência 
médica e medicamentosa”.
É verdade. E se a radiogra-
fia está correcta, falta saber 
qual o tratamento sugerido 
ou, melhor, a alternativa 
proposta e os meios para a 
implementar.
A UNITA defende, como 

faz – embora com méto-
dos diferentes – desde 13 
de Março de 1966, a ne-
cessidade de os governan-
tes se preocuparem com 
o cumprimento da sua 
missão social de resol-
ver os problemas básicos 
do povo, criar empregos 
para a juventude, escolas, 
hospitais, casas condig-
nas para os cidadãos.
“É isso que o povo espera 
dos governantes”, afirma 
Samakuva, sublinhando 
que em Angola os gover-
nantes preocupam mais 

com os seus interesses 
pessoais e de grupo do 
que com o povo que so-
frem.
Além disso, diz também 
que para o sofrimento 
do povo acabar é preciso 
mudar o regime político 
do país, através do voto 
nas próximas eleições. 
Mas não é isso que sem-
pre tem dito? É. Mas, 
mesmo considerando as 
fraudes eleitorais, os an-
golanos não estou a per-
ceber a mensagem. Mais 
do que palavras, precisam 
de actos.
Isaías Samakuva entende 
que os actores da mudan-
ça que o país e os cida-
dãos clamam devem ser 
os próprios angolanos, 
tendo por isso apelado 
ao combate à discrimina-
ção entre angolanos, uma 
vez que o sofrimento que 
grassa no povo não esco-
lhe cores partidárias.
“Nas nossas aldeias, 
bairros, regedorias pro-
curemos estar unidos, 
somos todos angolanos 
e passamos pelo mesmo 
sofrimento”, reforçou. 
Reforçou, mas mal. O so-
frimento não é o mesmo 
para todos. Na verdade 
somos todos angolanos, 
mas há uns que são mais 
angolanos do que outros.
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TODOS ACUSADOS 
DE LADROAGEM 

CERCO TUGA A DIGNITÁRIOS ANGOLANOS 

a orgânica 
da Polícia Ju-
diciária por-
tuguesa, «o 
Departamen-
to Central de 
Investigação 

e Acção Penal (DCIAP) é 
um órgão de coordenação 
e de direcção da investi-
gação e de prevenção da 
criminalidade violenta, 
alta e poderosamente or-
ganizada e/ou de especial 
complexidade. É, portan-
to, uma estrutura impor-
tantíssima da Procurado-
ria-Geral da República de 
Portugal, a qual, como de 
bem entendido, é o órgão 
superior do Ministério 
Público (MP). E é à DCIAP 
que estão entregues, nos 
tempos que correm, os 
dossiês relacionados com 
as duvidosas negociatas 
de opacas tramitações em 
ziguezague e lavagem de 
dinheiro levadas a cabo 
por individualidades an-
golanas de destaque no 
xadrez político, militar 
e empresarial do nosso 
país.
Na semana passada, no 
decorrer duma reunião 
agendada para o efeito, 
a procuradora-geral da 
República portuguesa, 
Dr.ª Joana Marques Vidal, 
abordou a situação actual 
desses processos mediá-
ticos e disse que os ma-
gistrados do DCIAP não 
a informavam do que se 
estava a passar e até de-
sabafou afirmando que, 
devido às investigações 
judiciais, os investimen-
tos angolanos estavam a 
fugir para Espanha e, além 
disso, garantiu que «o em-
baixador português em 
Luanda estaria a sofrer 
retaliações e que não era 
sequer convidado para 

eventos oficiais».
No dia seguinte, e de 
acordo com o que ficou 
decidido nessa reunião, a 
procuradora-geral adjun-
ta junto do DCIAP, Dr.ª 
Cândida de Almeida, en-
viou à procuradoria-geral 
da República um relatório 
confidencial com o resu-
mo de todos os casos e a 
identidade dos cidadãos 
angolanos que estavam 
a ser investigados pelo 
DCIAP. Questão de pôr 
o assunto em pratos lim-
pos.
Entre os alvos do MP e da 
Unidade de Informação 
Financeira (UIF) da PJ, 
constam as seguintes in-
dividualidades:
«- TCHIZÉ DOS SAN-
TOS, que justificou ao 
Ministério Público uma 
transferência financeira 
considerada suspeita: 1,2 
milhões de euros.
- ISABEL DOS SANTOS, 
a quem o DCIAP já pediu 

um levantamento do seu 
património em Portugal.
- KUNDI PAIHAMA. Um 
banco alertou o MP por 
causa de uma conta de 
um sobrinho e de outras 
pessoas relacionadas com 
o ministro dos Antigos 
Combatentes.
- CARLOS FEIJÓ. A em-
presa da mulher fez uma 
transferência considera-
da suspeita para a conta 
pessoal portuguesa do 
ex-chefe da Casa Civil do 
Presidente de Angola.
- FRANCISCO MARIA. 
Actual presidente da So-
nangol e outros gestores 
da mesma estão a ser in-
vestigados por usarem 
fundos suspeitos para 
comprar imóveis no Al-
garve. O presidente da 
empresa, principal visa-
do, é um deles».
Louça fina, de facto, mas 
com muitos pratos sujos, 
que urge lavar o mais de-
pressa possível antes de 

toda essa gente ser apa-
nhada em flagrante com a 
mão no saco.

POR TRÁS 
DA FACHADA 
A PODRIDÃO
Esta situação actual re-
sulta de o MP português 
ter estado a seguir nos 
últimos anos uma grande 
quantidade de transferên-
cias bancárias, classifica-
das como sendo suspei-
tas, de branqueamento de 
capitais e fraude fiscal e 
nessa desconfiança estão 
metidos estes dignitários 
angolanos, justamente 
considerados criminosos 
por individualidades e ins-
tituições em destaque no 
estrangeiro.
A revista SÁBADO, edi-
tada em Portugal, foi a 
primeira a revelar estes 
casos de fugas, desvios e 
transportes suspeitos de 
capitais astronómicos, 
causadores directos de 
um tremendo imbróglio. 
Numa curta declaração 
feita por escrito, Joana 
Marques Vidal confirmou 
as investigações identi-
ficadas pela Sábado, mas 
recusou-se a dar esclare-
cimentos, argumentando 
que “Os processos indica-
dos (sobre transacções fi-
nanceiras suspeitas, ocor-
ridas entre 2010 e 2012) 
encontram-se em segredo 
de justiça, pelo que so-
bre os mesmos não exis-
te qualquer informação a 
prestar.”
Esta legítima precaução 
da procuradora-geral, de 
alguma forma defensora 
dos interesses financeiros 
lusos a modos de como 
quem não quer a coisa, 
não pôde evitar que alguns 
destes casos viessem a ser 
do conhecimento públi-

co. Sabe-se que todos eles 
visam movimentações de 
vários milhões de euros 
alegadamente recebidos 
via offshores (paraísos fis-
cais), por altos quadros do 
grupo Sonangol, e não só, 
tendo a esse respeito o MP 
português detectado que 
na origem do caso estará a 
facturação suspeita, com o 
dinheiro a ser depois alega-
damente usado para com-
prar imóveis no Algarve. 
Alvo principal neste parti-
cular: Francisco José Maria, 
instigador involuntário dos 
vários alertas bancários co-
municados às autoridades 
portuguesas. Contactado 
por email, que se saiba, 
Francisco José Maria não 
teria respondido.
De acordo com a mesma 
fonte, o DCIAP também 
tem estado a investi-
gar Isabel e Welwitchia 
(Tchizé) dos Santos, fi-
lhas do Presidente de An-
gola. Por um lado, pediu 
entrementes um levan-
tamento do património 
que ela têm em Portugal 
(contas bancárias, ac-
ções de empresas e bens 
imóveis e móveis). Neste 
ponto é de notar que o 
advogado dessa dama já 
disse que desconhece a 
investigação. Quanto a 
Tchizé dos Santos, que 
não se conseguiu contac-
tar, essa senhora apre-
sentou no DCIAP uma 
justificação para uma 
transferência financeira 
de 1,5 milhões de dólares. 
O problema é que essa 
justificação, comunicada 
às autoridades judiciais 
por um banco português, 
foi claramente considera-
da como sendo suspeita!
Carlos Feijó, ex-ministro 
de Estado e chefe da Casa 
Civil do Presidente de 
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Angola entre 2010 e 2012, 
suscitou outra investi-
gação que foi iniciada 
no ano passado devido a 
negócios imobiliários de 
uma sociedade alegada-
mente detida por Maria 
Silva Feijó, sua esposa. 
Esse dinheiro, ou parte 
desse dinheiro, teria sido 
depois transferido para 
uma conta bancária em 
Portugal em seu nome…
E por aí fora, pois regis-
tos de movimentações 
financeiras suspeitas em 
Portugal incluindo ho-
mens políticos, empresá-
rios e generais angolanos 
não é o que está a faltar. 
Temos ainda na mira do 
DCIAP um sobrinho e 
outras pessoas relaciona-
das com o general Kun-
di Paihama, ministro da 
Defesa entre 1999 e 2010 
e um intruso desconheci-
do neste patriótico bata-
lhão angolano, um tal de 
gestor angolano, Zandre 
Finda, que também já foi 
identificado em alertas 
bancários em Portugal.
Apresentado pelo site 
Maka Angola, do jor-
nalista angolano Rafael 
Marques, como admi-
nistrador-executivo da 
NazakiOil&Ga, o indi-
víduo é ainda vogal do 
Conselho de Administra-
ção do BES Angola, até 
há muito pouco tempo 
presidido por Álvaro So-
brinho, um banqueiro 

já constituído arguido 
pelo MP português. Pelo 
momento, apesar de se 
encontrar metido até ao 
pescoço nesta engenha-
rias de baixo coturno, 
Finda interpreta primo-
rosamente. in solo, o pa-
pel de surdo-mudo.
Entram também nestas 
danças outros camba-
lachos detectados pelo 
MP português, entre 
eles, o pagamento de co-
missões ilegais a oficiais 
responsáveis das forças 
de segurança angolanas 
e irresponsáveis polí-
ticos, em alegados for-
necimentos de bens às 
polícias (por exemplo, 
alimentação) que terão 
ocorrido em Portugal e 
na Suíça,..

MARCHA-À-RÉ TODA, 
BARREIRA 
POLÍTICA À VISTA!
A investigação de que 
neste espaço damos a co-
nhecer alguns contornos, 
é complexa e mexe com 
grandes interesses políti-
cos e económicos. Mesmo 
que seja verdade que os 
bancos portugueses têm 
enviado todas as transac-
ções suspeitas ao Ministé-
rio Público e à Unidade de 
Informação Financeira da 
PJ, mesmo sendo inegável 
que a lei portuguesa per-
mite que os investigadores 
arrestem ou apreendam 
milhões de euros ou até 
acções em contas bancá-
rias, como já fizeram ao 
enteado de Manuel Vicen-
te no banco BIC, e como 

sabemos que o MP e a PJ 
de Portugal têm especialis-
tas em crime económico e 
fazem acções de formação 
periódicas para lutar con-
tra o branqueamento de 
capitais no seu país, levar 
avante uma empreitada 
como esta parece exequí-
vel, mas quase nunca é, 
pois tropeça sempre nos 
choques que se dão com 
algumas das já identifica-
das presas, quando elas 
são de grande gabarito, e 
com qualquer um dos ex-
-políticos da velha-guarda, 
transformados em seres 
fossilizados e, portanto, 
impunes ad eternam.
Ademais, políticos e em-
presários portugueses e 
angolanos acham que as 
investigações não fazem 

nada bem às relações en-
tre os dois países, ao que 
se junta uma desagradável 
conjuntura em várias in-
vestigações, nas quais tem 
sido necessária a colabora-
ção do MP de Angola, cujo 
procurador-geral também 
está a ser investigado pelas 
autoridades portuguesas!! 
Dada a acumulação de ca-
sos, até dá vontade de rir 
só de pensar no que dizem 
os papagaios quando repe-
tem o que diz JES nas suas 
hipócritas intervenções 
públicas.
Em suma, estamos de novo 
a caminhar para uma situ-
ação de impasse, em que, 
de qualquer modo, será en-
contrado um bom pretexto 
para, num primeiro tempo, 
pôr uma surdina nos cla-
rins, nos cobres e nos tam-
bores desta arrojada sinfo-
nia jurisdicional, cada vez 
mais desafinada por haver 
parasitas políticos e finan-
ceiros grandes demais a 
criar turbulências, para 
depois passar uma esponja 
naquilo que podia ser uma 
mudança significativa na 
nossa sociedade e uma vi-
tória formidável contra a 
corrupção. Mas não, vocês 
vão ver, nada vai acontecer 
e como estávamos, assim 
ficaremos. Infelizmente, 
mais uma vez se confirma 
que vai ser muito difícil, e 
perigoso, sair da miséria 
(material e moral) em que 
nos encontramos.
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governo pre-
vê vir a recu-
perar 15,5 mil 
quilómetros 
da rede pri-
mária de es-
tradas entre 

2013 e 2017, segundo reve-
lou, em Luanda, o ministro 
das Finanças, Armando 
Manuel.
No encerramento do Con-
selho Consultivo Alargado 
do Instituto Nacional de 
Estradas de Angola (INEA), 
o ministro adiantou que 
no decurso do quinquénio 
está igualmente previsto 
no programa a recupera-
ção de seis mil quilómetros 
de rede secundária e 65 mil 
quilómetros da rede terciá-
ria de estradas.
Armando Manuel salien-
tou que, neste sector, “é 
preferível fazer obras de 
qualidade não se devendo 
ir à procura de soluções 

baratas, uma vez que as 
obras de baixa qualidade 
farão com que as acções de 
conservação rapidamente 
se transformem em acções 
de reparação e as de repa-
ração se confundam com 
as de reconstrução.”
No decurso desta reunião, 
o chefe do departamento 
de conservação do INEA, 
Florentino Silva, especifi-
cou que vão ser instaladas 
31 básculas rodoviárias em 
algumas das principais 
estradas do país a fim de 
impedir a circulação de 
veículos com excesso de 
peso.
Florentino Silva acrescen-
tou que os locais para a 
instalação das básculas es-
tão identificados, dizendo 
ser fundamental controlar 
as cargas em excesso que 
circulam nas principais 
estradas do país e que são 
uma das principais razões 

para a degradação dos pa-
vimentos
O governo de Angola vai 
também, segundo disse 
o ministro da Economia, 
aplicar mais de 259 mi-
lhões de dólares na cons-
trução e recuperação de 
infra-estruturas de trans-
portes e de distribuição de 
energia eléctrica e de água 
no decurso do quinquénio 
2013/17.
No decurso do primeiro 
Fórum Empresarial da as-
sociação empresarial LIDE 
Angola, recentemente rea-
lizada na capital angolana, 
Abraão Gourgel salientou 
que tais investimentos vi-
sam apoiar a diversificação 
da economia, um dos prin-
cipais objectivos do gover-
no para os próximos anos.
Neste âmbito, disse, foram 
clarificadas as apostas no 
desenvolvimento de secto-
res qualificados de priori-

tários, nomeadamente ali-
mentação, agro-indústria, 
indústria, geologia e minas 
e petróleo.
Durante o encontro foi 
possível constatar que a 
realidade económica an-
golana apresenta um baixo 
nível de industrialização, 
caracterizado principal-
mente pela existência das 
médias e pequenas empre-
sas, que têm limitações em 
termos de conhecimento e 
se encontram em desvan-
tagem face às empresas 
congéneres estrangeiras.
A antiga ministra dos Pe-
tróleos e da Indústria e 
actual assessora do Presi-
dente da República, Albina 
Assis, salientou ser neces-
sário apostar na criação 
de bancos de fomento a 
fim de que estes possam 
apoiar os empresários que 
pretendam investir no sec-
tor industrial.

As estradas são, entre ou-
tros, um tema que agrada 
ao Governo, desde logo 
porque, mesmo asfaltadas, 
ajudam a deitar poeira para 
os nossos olhos. Em 26 de 
Junho de 2008, o então mi-
nistro das Obras Públicas 
de Angola, Higino Carnei-
ro, disse que o Governo 
construir, ou reconstruir, 
cerca de 1.500 pontes e rea-
bilitar mais de 12 mil quiló-
metros da rede nacional de 
estradas até… 2012.
Fazendo contas, dia 26 de 
Junho de 2008 até ao dia 31 
de Dezembro de 2012 vão 
1.650 dias (contando feria-
dos e fins de semana). Divi-
dindo esses dias pelas 1.500 
pontes, terão sido construí-
das  0,9 pontes por dia.
Se dividirmos os tais 12.000 
quilómetros de estradas 
pelos 1650 dias dá uma 
média de 7,27 quilómetros 
ao dia. Portanto é simples, 

O
MAIS E MELHORES ESTRADAS, POIS CLARO!

HIGINO CARNEIRO

ABRAÃO GOURGEL 

ARMANDO MANUEL
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a cada dez dias o MPLA 
deveria presentar 9 novas 
pontes e 72,7 quilómetros 
de estradas.
Falando em Junho do ano 
passado no Comité Central 
do MPLA, José Eduardo 
dos Santos recuou até às 
promessas para as eleições 
de 2008, confortavelmente 
vencidas (até com os votos 
dos mortos) pelo MPLA, 
que obteve cerca de 80% 
dos votos, considerando 
que o balanço era positivo, 
dando como exemplo as 
“realizações e os empre-
endimentos inaugurados 
quase todas as semanas”.
“O país está de facto a 
mudar para melhor e há 
avanços e crescimento em 
todos os domínios”, mas 
para o MPLA, defendeu, 
importa que “o desenvol-
vimento social seja tão di-
nâmico como tem sido o 
crescimento económico”.

Assumindo o papel de “es-
colhido de Deus”, disse que  
“muito ainda está por se fa-
zer”, mas mostrou-se con-
victo da “nova Angola” que 
está a surgir, “pronta para 
iniciar uma nova etapa da 
sua história, na qual todos 
os nossos esforços estarão 
voltados para os mais des-
favorecidos, aqueles que 
mais sofrem porque têm 
pouco ou quase nada”. Em 
teoria, José Eduardo dos 
Santos repescou a tese de 
Agostinho Neto, segundo 
a qual o importante era a 
resolução dos problemas 
do Povo.
Sem se comprometer com 
metas, como sucedeu nas 
promessas de criação de 
empregos ou a construção 
de um milhão de casas, fei-
tas em 2008, José Eduardo 
dos Santos diz opta por 
algo mais vago enquadrá-
vel no Programa de Esta-

bilidade, Crescimento e 
Emprego.
“Através dele vamos unir, 
ampliar e acelerar as inicia-
tivas destinadas a garantir 
mais empregos, aumentar 
a oferta de água e energia, 
melhorar os serviços de 
educação e saúde, a esti-
mular a produção nas zo-
nas rurais e a incentivar a 
criação e o fortalecimen-
to das micro, pequenas e 
médias empresas ango-
lanas”, explicou Eduardo 
dos Santos, assumindo que 
o MPLA “fará a sua parte 
para a manutenção de um 
clima de paz, tolerância, 
harmonia e confiança”.
Crê-se, neste contexto, que 
o MPLA só não resolveu os 
problemas do Povo porque 
os oitenta e tal por cento 
conseguidos nas eleições 
são insuficientes. Temos, 
pois, de nos preparar para 
ajudar o partido do gover-

no a chegar aos 110%.
José Eduardo dos Santos 
disse há pouco mais de 
quatro anos que o Governo 
ia aplicar mais de cinco mil 
milhões de dólares num 
programa de habitação 
que inclui a construção de 
um milhão de casas para as 
classes menos favorecidas 
e para os jovens.
Aliás, nesta perspectiva, 
Eduardo dos Santos consi-
derou que o executivo de 
Luanda estava em “sinto-
nia” com as preocupações 
e a “visão” da organização 
das Nações Unidas, quan-
do coloca como questão 
central, como necessidade 
básica do ser humano, fun-
damental para a constru-
ção de cidades e socieda-
des justas e democráticas, 
a questão da habitação.
Eduardo dos Santos fri-
sou ainda que as “linhas 
de força” traçadas pelo 

Governo estavam orien-
tadas para uma “coopera-
ção activa” entre a admi-
nistração central e local 
do Estado, entre o sector 
público e o privado, com 
vista à execução de uma 
nova política que contri-
bua para “a geração de 
empregos, para o desen-
volvimento harmonioso 
dos centros urbanos, para 
a eliminação da pobreza 
e da insegurança, e para 
a eliminação também das 
zonas degradadas e su-
burbanas”.
O Presidente anunciou 
igualmente na altura 
(2008) que será “cada vez 
mais acentuada” a preo-
cupação com a urbaniza-
ção das cidades angolanas 
e que serão “incentivadas 
políticas que diminuam a 
circulação automóvel nos 
centros dos grandes aglo-
merados urbanos.

MAIS E MELHORES ESTRADAS, POIS CLARO!
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TEXTO DE ORLANDO CASTRO

ministro da 
Defesa de 
P o r t u g a l , 
José Pedro 
A g u i a r -
- B r a n c o , 

veio ao nosso país a des-
pacho, tal como fazem por 
rotina outros dos seus co-
legas do executivo de Pas-
sos Coelho. Genericamen-
te pode afirmar-se que a 
visita tinha como missão 
principal  o “reforço das 
relações bilaterais”.
Embora o ramalhete da 
agenda seja mais amplo, 
o mais relevante desta vi-
sita que, como as outras 
dos seus colegas, traz um 
ministro de mão estendi-
da, tem a ver com a, cha-
memos-lhe assim, a pro-
moção da sub-concessão 
dos Estaleiros de Viana 
do Castelo (Norte de Por-
tugal) junto dos nossos 
investidores, esperando 
Lisboa que Luanda tenha, 
mais uma vez, uma solu-

ção que permita viabilizar 
a continuidade da activi-
dade industrial daqueles 
estaleiros.
As autoridades militares 
portuguesas pretendem 
aumentar a cooperação 
militar com Angola no 
domínio da Defesa, mor-
mente a nível das forças 

terrestres, marinha e avia-
ção, reconheceu o adido 
de Defesa de Portugal no 
nosso país, o coronel Fer-
nando Pereira de Albu-
querque.
 “Neste momento existem 
áreas em que a coopera-
ção poderá avançar mais, 
como  nos domínios das 

comunicações, sistemas 
de informação, sistemas 
de controlo marítimo e 
costeiro”, garantiu Fernan-
do Pereira de Albuquer-
que, salientando o número 
significativo de quadros 
angolanos que estão a ser 
formados em Portugal nos 
vários domínios da Defe-

sa, assim como em Ango-
la estão formadores por-
tugueses que colaboram 
com as Forças Armadas 
Angolanas nas diversas 
escolas, como a de guerra, 
a academia naval e outras 
instituições, no âmbito do 
acordo de Defesa entre os 
dois países.
O titular da pasta da De-
fesa em Portugal é, reco-
nheça-se, o político certo, 
no governo certo, nas ho-
ras incertas que o seu país 
vive. A sua especial voca-
ção para ser forte com os 
fracos e fraquinho com os 
fortes mostra que, mais 
uma vez, Passos Coelho 
sabe ao que anda.
José Pedro Aguiar-Branco 
desafiou, por exemplo, no 
dia 17 de Julho de 2012, o 
bispo das Forças Arma-
das… de Portugal a esco-
lher entre a sua função de 
membro da Igreja ou a de 
comentador político e a 
apresentar na Procurado-

ESTALEIROS LUSOS 
ESCONDIDOS COM RABO DE FORA

O
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ria-Geral da República “os 
factos que fundamentem” 
as suas declarações.
Por outras palavras, se é 
membro da Igreja, D. Ja-
nuário Torgal Ferreira não 
tinha direito a ter opinião. 
É tão simples quanto isso. 
Sobretudo se as críticas vi-
sam o PSD. Quando eram 
contra o PS, aí José Pedro 
Aguiar-Branco abria todas 
as excepções que fossem 
necessárias.
O ministro (tal como todo 
o Governo) não gosta 
mesmo nada de um bis-
po que teima em pôr os 

portugueses a pensar pela 
própria cabeça e a rejeitar 
qualquer intervenção ci-
rúrgica que vise a substi-
tuição da coluna vertebral. 
Esta é, aliás, uma regra de 
ouro noutras bandas.
Calcula-se que custe ouvir 
o bispo dizer que se Fran-
cisco Sá Carneiro fosse 
vivo caía para o lado. No 
entanto, como já morreu, 
deve estar – segundo D. 
Januário Torgal Ferreira - 
a dar voltas no túmulo já 
que, acrescenta, a auste-
ridade é uma espécie de 
“terrorismo”.

“A mim, também me dava 
jeito um desvio colossal. 
Depois em Março alguém 
pagava”, disse, desconfia-
do das razões que leva-
ram à decisão pelas novas 
medidas de austeridade. 
“Nada é explicado. Fico 
com uma grave suspeita 
sobre a verdade de tudo 
isto”, acrescentou em 
tempos D. Januário Torgal 
Ferreira, em declarações à 
RTP.
O ministro português (tal 
como muitos dos seus 
congéneres do… MPLA) 
não gosta mesmo nada de 

ouvir o bispo dizer que “a 
Igreja tem de respeitar a 
justiça e lutar pelos direi-
tos humanos. Não pode 
acatar qualquer acto ter-
rorista”, seja ele “o intelec-
tual ou o do medo”.
Ao contrário de muitos, 
como Aguiar-Branco, há 
muito tempo que D. Janu-
ário Torgal Ferreira enten-
de que dizer o que pensa 
ser a verdade é a melhor 
qualidade dos homens de 
bem. Em Julho de 2010, 
por exemplo, já afirmava 
que não entendia bem as 
medidas de austeridade 

impostas pelo Governo de 
então, avisando que pode-
riam ter elevados os cus-
tos sociais.
“É preciso ter muito cuida-
do. Porque é nestas horas 
que se fazem grandes for-
tunas. E, sobretudo, é nes-
tas horas em que os mais 
pobres ficam mais pobres 
e alguns ricos ficam mui-
tíssimo mais ricos”, disse o 
prelado no Funchal, à mar-
gem da comemoração dos 
58 anos da Força Aérea 
Portuguesa. A radiografia 
poderia dizer respeito ao 
nosso país, tantas são as 
similitudes.
Pois é. Mais uma vez o bis-
po tinha razão. José Sócra-
tes foi filosofar para outra 
freguesia e o seu sucessor 
adoptou o mesmo receitu-
ário, variando apenas a cor 
do papel da receita. Por cá 
somos diferentes. Nada 
muda, nem mesmo a cor 
do papel.
Em Portugal, tal como o 
PS, o PSD tudo faz para 
que os poucos que têm 
milhões passem a ter mais 
milhões, ao mesmo tempo 
que os milhões que têm 
pouco ou nada passem a 
ter ainda menos. A recei-
ta, por ser internacional, 
tanto se aplica em Lisboa 
como em Luanda.
Para já, o reino lusitano 
regista um milhão e du-
zentos mil desemprega-
dos, 20% da população a 
viver na miséria e mais 
20% a viver na pobreza. 
A  fazer fé no que se vai 
conhecendo, estes núme-
ros vão continuar a subir. 
Sempre, é claro, a bem da 
nação, diria com certeza 
Aguiar-Branco.
“Nós temos de lutar e 
dizer em voz alta, com 
respeito, respeitando a 
liberdade, respeitando as 
pessoas, mas respeitando 
antes de mais a verda-
de”, apontou D. Januário 
Torgal Ferreira. É claro 
que ao bispo das Forças 
Armadas é, apesar dos 
ataques do ministro, mais 
fácil dizer estas verdades. 
Desde logo porque, em-
bora não seja garantido, 
não consta que vá haver 
um despedimento colec-
tivo nas Forças Armadas 
portuguesas.
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Procuradora-
-Geral da 
República de 
Portugal, Jo-
ana Marques 
Vidal, sentiu 
necessidade 

– o que só por si é sinto-
mático – de reiterar, em 
Luanda, a autonomia do 
Ministério Público portu-
guês nos inquéritos judi-
ciais a cidadãos angolanos.
Joana Marques Vidal, que 
falava à margem do 11º En-
contro de Procuradores 
Gerais da Comunidade de 
Países de Língua Portu-
guesa, escusou-se, todavia, 
a dizer se os inquéritos 
ainda embaraçam, ou al-
guma vez embaraçaram, 
ou embaraçarão um dia, as 

relações luso-angolanas ou 
se esse tipo de constrangi-
mentos já está ultrapassa-
do.
A PGR portuguesa tem, 
do ponto de vista oficial, 
limitações institucionais 
compreensíveis que a im-
pedem de dizer tudo o que 
sabe e que, provavelmen-
te, até gostaria de dizer. 
De qualquer modo, não é 
segredo – muito menos 
de justiça – que os ango-
lanos envolvidos nesses 
inquéritos não gostaram 
de se ver envolvidos e, 
por isso, estão a minar as 
relações com Portugal, jo-
gando tudo o que podem 
para que os casos acabem 
arquivados. E tudo leva a 
crer que assim será.

“Estou cá no âmbito da 
reunião dos Procuradores 
Gerais da CPLP. É sobre 
esse âmbito que me pro-
nunciarei. Os processos 
existentes em cada um 
dos países são da compe-
tência própria de cada um 
dos países e seguem a sua 
tramitação normal”, sa-
lientou Joana Marques Vi-
dal, embora sabendo que o 
que considera “tramitação 
normal” não é tão normal 
quanto isso.
Embora a teoria, tanto por 
cá como por Portugal, nos 
diga que existe separação 
de poderes, todos sabe-
mos que o poder político 
em Lisboa tudo está a fa-
zer para que esses inquéri-
tos terminem em águas de 

bacalhau.
É que, se assim não for, os 
angolanos envolvidos vão 
pôr a boca no trombone 
e, dentro da legítima tese 
de que ou há moralidade 
ou comem todos, mostrar 
que em qualquer processo 
de corrupção ou similar 
há sempre beneficiários 
de ambos os lados. Além 
disso, do ponto de vista do 
que mais interessa a Por-
tugal (os dólares), se esses 
angolanos e os que lhes 
são contíguos resolverem 
fechar a torneira, muitos 
portugueses vão morrer à 
sede e à fome.
Por alguma razão Joana 
Marques Vidal destacou 
que “entre o Ministério 
Público português e de 

Angola existem relações 
de cordialidade e de res-
peito mútuo pelo Estado 
de Direito que é vigente 
dentro de cada um dos pa-
íses da CPLP”.
O elogio, no que ao nosso 
país respeita, não é mere-
cido mas fica bem. A PGR 
portuguesa sabe bem que 
o dito Estado de Direito é, 
em Angola, uma miragem, 
aqui e acolá intercalada 
por alguns bons mas exí-
guos exemplos. Isso não 
impede Joana Marques 
Vidal de dizer que, “nes-
sa perspectiva, penso que 
todos nos conseguiremos 
entender respeitando a 
autonomia própria de cada 
um dos países”.
Em causa estão os efeitos 

“A PRINCIPAL INSTITUIÇÃO NO 
PAÍS É A CORRUPÇÃO”

A
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da notícia, entre outras, 
publicada pelo semanário 
Expresso na edição de 23 
de Fevereiro, em que se 
referia que o Procurador-
-Geral de Angola e anfi-
trião da reunião de Luan-
da, João Maria de Sousa, 
estava a ser investigado 
pelo Ministério Público de 
Portugal, por alegada “sus-
peita de fraude e branque-
amento de capitais”.
Recorde-se que a notícia 
em questão foi divulgada 
antes da demonstração 
inequívoca de bajulação ao 
regime angolano que a SIC 
(televisão que pertence ao 
mesmo dono do Expresso, 
Francisco Pinto Balsemão) 
protagonizou quando, 
através do seu correspon-
dente em Israel, se ajoe-
lhou perante José Eduardo 
dos Santos.
Na sequência dessa notí-
cia, o órgão oficial do re-
gime, o Jornal de Angola 
(JA), em duas ocasiões, 
nos dias 25 e 27 de Feve-
reiro, criticou duramente 
a fuga de informação e as 
relações bilaterais, mos-
trando também que em 
matéria de liberdade de 
informação, e ao contrá-
rio da tese oficial de Joana 
Marques Vidal, Angola é 
tanto um Estado de Direito 
como o JA é um jornal in-
dependente.
Concretamente, no edito-
rial publicado a 27 de Fe-
vereiro, o JA defendeu o 
fim dos investimentos an-
golanos em Portugal, con-
siderando que ao contrário 
de outros, o investidor an-
golano não é bem-vindo. 
Reproduzindo a ordem 
de serviço recebida do 
Governo, o JA acertou na 
muche. Ao ameaçar deixar 
de pôr comida nos pratos 
dos portugueses famintos, 
o regime de Luanda fez 
soar em Lisboa todos os 
alarmes.
Recorde-se que João Maria 
de Sousa reagiu classifican-
do como “despudorada” e 
“desavergonhada” a forma 
como o segredo de justiça 
foi “sistematicamente vio-
lado” em Portugal em ca-
sos relativos a “honrados” 
cidadãos angolanos.
Entretanto, os Procurado-
res Gerais da CPLP discu-
tiram, em Luanda, os me-

canismos para contrapor a 
criminalidade transnacio-
nal, complexa e violenta. A 
Guiné-Bissau foi suspensa 
da organização, provavel-
mente porque – embora se 
duvide que algum país pos-
sa atirar a primeira pedra – 
é o elo mais fraco e, assim 
sendo, torna-se a vítima 
ideal para todos aqueles 
que são fortes, fortíssimos, 
com os… fracos.
Por terras do cada vez mais 
caótico Portugal, alguns – 
sobretudo nos bastidores – 
acreditam que o poder do 
regime angolano não é tão 
forte quanto se pensa ou, 
pelo menos, especula.
Mas, bem vistas as coisas, 
o primado dos endinhei-
rados continua a ditar as 
regras. E, convenhamos, 
Angola tem alguns muito 
endinheirados. Hoje, por 
exemplo, as relações en-
tre o nosso país e o Fundo 
Monetário Internacional 
(FMI) são muito boas. Mas 
nem sempre assim foi. Em 
qualquer dos casos, Luan-
da levou sempre a melhor.
Recorde-se que as rela-
ções entre o Governo e o 
FMI sofreram em 2005 um 
retrocesso devido, pasme-
-se, à divulgação de um 
estudo sobre corrupção 
em Angola e que, como é 
óbvio, foi duramente criti-
cado numa carta que o en-
tão ministro das Finanças, 
José Pedro Morais, enviou 
ao na altura director-geral 
daquela instituição, o espa-

nhol Rodrigo de Rato.
Na carta, José Pedro Mo-
rais considerava que o 
referido estudo constitui 
uma, nem mais nem me-
nos, “irreparável agres-
são moral” às instituições 
angolanas. Além disso o 
ministro lamentava o fac-
to do estudo “The main 
Institution in the country 
is corruption” (A princi-
pal Instituição no país é a 
corrupção), da autoria do 
norte-americano John Mc-
Millan, da Universidade de 
Stanford, ter sido divulga-
do no site do FMI.
Dizia então o ministro das 
Finanças que a concretiza-
ção do debate sobre este 
estudo teria como conse-
quência a “imediata cessa-
ção das conversações que 
estavam a ser mantidas en-
tre Angola e o FMI sobre a 
assinatura de um Acordo 
Monitorado”. 
José Pedro Morais consi-
derava que estava em cau-
sa uma violação do Acordo 
do FMI (artigo 12, secção 
8), que – pois claro! - impõe 
restrições à divulgação 
pública de informações 
que envolvam alterações 
na estrutura fundamental 
das economias dos países 
membros do FMI.
Com todas as letras, na 
carta dirigida a Rodrigo de 
Rato, o ministro conside-
rava (é sempre assim com 
tudo o que não reflicta a  
verdade oficial) que o es-
tudo de John McMillan ti-

nha “um carácter panfletá-
rio”, facilmente detectável 
no próprio título, além de 
conter referências classifi-
cadas como “inaceitáveis” 
pelo Governo de Angola.
No referido documento, 
John McMillan afirmava, 
citando o jornal Angolen-
se, que “dez angolanos têm 
fortunas que ultrapassam 
os cem milhões de dóla-
res, enquanto outros 49 
têm mais de 50 milhões de 
dólares. À cabeça da lista 
dos mais ricos está o Pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos, seguido de um de-
putado parlamentar, dois 
oficiais do seu gabinete, 
um embaixador, um antigo 
chefe militar, um ministro 
das obras públicas. Os sete 
angolanos mais ricos esta-
vam todos no Governo” no 
início deste século.
“Países como Angola, ri-
cos em recursos naturais, 
sofrem muitas vezes da 
maldição dos recursos”, 
afirmava John McMillan, 
acrescentando que “a de-
pendência de recursos está 
relacionada, em muitos 
países, com a corrupção e 
falta de democracia”. Num 
ponto intitulado “o poten-
cial perdido de Angola”, 
o autor escrevia que “as 
exportações de petróleo 
foram em 2002 da ordem 
dos sete mil milhões de 
dólares e as dos diamantes 
na ordem dos 800 milhões, 
trazendo o petróleo e os 
diamantes cerca de 700 

dólares por cidadão”. Mas, 
sublinha, “70% dos angola-
nos viviam com menos de 
um dólar por dia”.
Na análise às receitas do 
petróleo, John McMillan 
citava  a Global Witness, 
para referir que “as auto-
ridades suíças e france-
sas identificaram dezenas 
de milhões de dólares de 
José Eduardo dos Santos 
em contas privadas no Lu-
xemburgo e nas Ilhas Cai-
mão”. E acrescentava que 
o “FMI pressionou Angola 
para abrir os seus registos 
e tornar as operações do 
Governo transparentes. 
Mas acusando o FMI de 
interferir na soberania de 
Angola, o Presidente Edu-
ardo dos Santos recusou”.
Apesar de afirmar que “em 
países ricos em petróleo, 
mas pobres em institui-
ções, como Angola, é no 
Governo que está o di-
nheiro”, num ponto dedi-
cado às respostas vindas 
do interior de Angola, John 
McMillan escrevia: “Uma 
cisão ocorreu no Gover-
no, de acordo com infor-
mações de 2004, entre a 
velha guarda e uma facção 
liderada pelo ministro das 
Finanças José Pedro Mo-
rais, que quer tornar An-
gola mais aceitável para a 
comunidade internacional. 
Os reformistas, alegada-
mente, estavam a ganhar o 
controlo.”
Se estavam… notou-se, 
mas não se nota mais.



FOLHA8  13 DEJULHO DE201314 // POLÍTICA

UM ESCRAVO AO SERVIÇO DO SENHOR
ntónio Bento 
Bembe, se-
cretário de 
Estado para 
os Direitos 
H u m a n o s , 
continua a ser 

um servil escravo do regi-
me e, sempre que pode ou 
o mandam,  mostra como 
o seu servilismo – mesmo 
que seja apenas como re-
produtor de ordens – deve 
ser recompensado.
Ao discursar na sessão de 
abertura do encontro da 
Comissão Intersectorial 
para a Elaboração de Re-
latórios de Direitos Huma-
nos (CIERDH) com a so-
ciedade civil, Bento Bembe 
desbobinou a ordem de 
serviço e disse que Ango-
la é subscritora efectiva da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, dos 
pactos internacionais so-
bre direitos civis, políticos, 
económicos e culturais e 
tem evidenciado esforços 
para o cumprimento das 
suas obrigações livremen-
te assumidas.
“A criação da CIERDH 
é um exemplo concreto 
que evidencia a sensibili-
dade do Chefe de Estado 
angolano, José Eduardo 
dos Santos, pelos direitos 
humanos e o desejo de 
contribuir para a promo-
ção do respeito universal 
e da defesa dos mesmos, 
bem como o aperfeiçoa-
mento do seu sistema de 
promoção e protecção”, 
asseverou Bento Bembe 
com o seu estilo habitual 
de bajulador dos bajulado-
res, indiferente ao ridículo 
que encarna sempre que 
tem de mentir a bem do 
seu querido líder.
Bento Bembe (quase) faz 
lembrar - embora numa 
cópia de pior qualidade - 
Mohamed Said Al-Sahaf, o 
ministro iraquiano da infor-
mação que, na mesma altu-
ra em que os jornalistas já 
viam da sala onde falavam 
com ele os tanques dentro 
de Bagdade, garantia a pés 
juntos que as tropas norte-
-americanas estavam longe 
da capital e a levar porrada 
a torto e a direito.
Mas se foi esse o preço 

que cobrou, Bento Bembe 
está no seu papel de, mais 
uma vez, evidenciar os 
esforços de Angola para a 
criação e fortalecimento 
de instituições e estrutu-
ras nacionais de direitos 
humanos e assegurá-las 
a todas as pessoas. E, de 
facto, esses direitos estão 
assegurados para alguns 
angolanos mas não para 
todos os angolanos, mas 
não para a esmagadora 
maioria dos angolanos. É 
verdade, como muito bem 
sabe também “o escolhido 
de Deus”, que todos nós 
somos iguais perante a lei, 
perante a Constituição. No 
entanto, na prática, uns são 
mais iguais do que outros.
Bento Bembe releva a 

“grande importância de 
se abrir as portas para um 
maior diálogo e uma cres-
cente cooperação para a 
elaboração dos relatórios 
sobre os direitos humanos 
em nome da CIERDH”.
Importa recordar, como 
forma de homenagear os 
altos serviços prestados ao 
regime por Bento Bembe, 
que em Janeiro de 2010 ele 
afirmou que o seu Governo 
estava a desencadear esfor-
ços para que a FLEC fosse 
integrada na lista das or-
ganizações terroristas pela 
comunidade internacional.
Bento Bembe adiantou na 
altura que este objectivo 
estava a ser traçado pe-
rante a evidência de que 
a Frente de Libertação 

do Enclave de Cabinda, 
que reivindicara o ataque 
em Cabinda que atingiu 
membros da selecção de 
futebol do Togo, visava 
“atacar a democracia an-
golana escolhendo como 
alvo cidadãos estrangeiros 
e inocentes”.
“São elementos que ame-
açam a segurança do Es-
tado angolano escolhendo 
como alvos, como foi o 
caso da comitiva do Togo, 
em Cabinda, símbolos na-
cionais de outros países, 
bem como estrangeiros 
que se encontram na pro-
víncia de Cabinda”, especi-
ficou Bento Bembe.
Antes, no dia 1 de Dezem-
bro de 2009, Bento Bem-
be disse que considerava 

a Human Rights Watch 
(HRW) como uma organi-
zação “credível” mas com 
uma ideia errada do país.
E tinha toda a razão, reco-
nheça-se. Angola era e é 
apenas aquilo que a pro-
paganda oficial do regime 
que manda no país desde 
1975 diz que é. Quem du-
vidar está, obviamente, 
errado. Angola não deve 
ser vista pelos olhos dos 
angolanos mas, isso sim, 
segundo a cartilha do regi-
me, tal como há dez, 20 ou 
30 anos.
Na Conferência Nacional 
Sobre Direitos Humanos, 
que decorrera em Luan-
da, António Bento Bembe, 
reagindo aos constantes 
alertas da HRW sobre o 

A
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desrespeito pelos direitos 
humanos no país, afirmou 
que a organização “devia 
ter mais cuidado com as 
informações que recebe” 
e que “poderia facilmente 
verificar serem falsas”.
Mais uma vez falou verda-
de. Se há no mundo algum 
país que respeita os direi-
tos humanos, esse país só 
pode ser Angola. Bento 
Bembe tem mesmo razão. 
É que o desrespeito que 
existe em força em todos 
os cantos e esquinas não 
atinge os angolanos… sen-
do que angolanos só são os 
afectos ao regima.
“Nós temos mantido con-
tactos com a HRW, encon-
tros para abordar assuntos 
ligados aos direitos huma-
nos e para explicar e acon-
selhar os nossos amigos 
dessa organização para, 
muitas vezes, prestarem 
mais atenção a informa-
ções que recebem que são 
falsas para não perderem a 
credibilidade porque esta é 
uma organização credível”, 
apontou Bento Bembe.
E tudo isto acontecia e 
acontece porque ninguém 
compreende o MPLA. E 
por isso é falso que a taxa 
estimada de analfabetis-
mo seja de 58%, enquanto 
a média africana é de 38%. 
É falso que a malária conti-
nue a ser a causa de morte 
número um, seguida da tu-
berculose e da desnutrição.
É falso que a política habi-
tacional seja um desastre, 
que a justiça esteja subser-
viente ao poder executivo 
e a corrupção esteja insti-
tucionalizada. Também é 
falso que ao invés de um 
Estado de Direito, Angola 
seja um Estado patrimo-
nialista, mal governado, 
com um baixo índice de 
desenvolvimento humano, 
onde os jornalistas (ape-
nas os que não escrevem 
a verdade oficial) são pre-
sos e arriscam-se a chocar 
contra a liberdade de que 
gozam as balas perdidas.
É falso que mais de 80% 
do Produto Interno Bruto 
seja produzido por estran-
geiros; que mais de 90% 
da riqueza nacional pri-
vada tenha sido subtraída 
do erário público e esteja 
concentrada em menos de 
0,5% de uma população.
É falso que o acesso à boa 

educação, aos condomí-
nios, ao capital accionista 
dos Bancos e das segu-
radoras, aos grandes ne-
gócios, às licitações dos 
Blocos petrolíferos, esteja 
limitado a um grupo muito 
restrito de famílias ligadas 
ao regime no poder.
É falso que ao invés de pro-
mover a unidade nacional, 
o Governo aumenta o fosso 
entre ricos e pobres, promo-
va as desigualdades e insti-
tucionalize a exclusão social.
Bento Bembe, tal como 
uma parte do MPLA, ain-
da não compreendeu que 
há cada vez mais gen-
te que prefere morrer à 
fome do que ser escravo, 
que prefere levar um tiro 
a vender a alma aos que 

escravizam o Povo.
“Quando um político en-
tra em conflito com o 
seu próprio povo, perde 
a sua credibilidade no seu 
agir, torna-se um eterno 
ditador”, afirmou o bispo 
emérito de Cabinda, Pau-
lino Madeca, falecido em 
2008, numa carta dirigida 
a António Bento Bembe e 
intitulada “A crise actual 
no enclave de Cabinda”.
E, já agora, sabem quem 
disse que “o chefe de Es-
tado angolano, José Edu-
ardo dos Santos, mente 
sobre o que se passa em 
Cabinda”?
Pois. Quem o disse foi… 
Bento Bembe, numa re-
acção, em Maio de 2004, 
às declarações proferidas, 

em Washington, pelo Pre-
sidente de Angola, segun-
do o qual “não havia guer-
ra” neste território. 
Quando José Eduardo dos 
Santos afirma que já “não 
há guerra em Cabinda” 
pretende fazer crer à opi-
nião pública internacional 
que Angola “esmagou a 
FLEC”, declarou na altura 
Bento Bembe ao Ibinda.
com, acrescentando que 
“qualquer pessoa de grande 
experiência política com-
preende que o Presidente 
de Angola está com graves 
contradições sobre a ques-
tão de Cabinda”. 
“José Eduardo dos Santos 
é um chefe de Estado de 
grande experiência poli-
tica, daí que é surpreen-

dente quando faz decla-
rações absurdas como 
estas, a não ser que só 
queira revelar a sua má 
intenção com os seus ir-
mãos de Cabinda”, con-
siderou Bento Bembe, 
sublinhando ainda que o 
povo cabinda, “organiza-
do politicamente em tor-
no da FLEC”, tem lutado 
contra a ocupação mili-
tar do seu território pelo 
MPLA (partido no poder 
em Angola) desde 1974. 
“Em Cabinda todos os 
dias perdem-se vidas hu-
manas, mas Angola não 
quer falar disso e prefere 
ignorar os seus próprios 
mortos”, sublinhou Bem-
be, levantando algumas 
interrogações.
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p r i m e i r o -
-ministro do 
Zimbabwe, 
Morgan Ts-
v a n g i r a i , 
alertou que 
não foram 

implementadas as refor-
mas necessárias para que 
as eleições presidenciais 
no país, marcadas para 31 
de Julho, possam ser livres 
e justas.
Tsvangirai, actual primei-
ro ministro, por força de 
um acordo político, obtido 
na refrega das anteriores 
eleições, em que o actual 
presidente, não aceitou 
reconhecer a sua derrota 
nas urnas, é ele próprio 
candidato às eleições, para 
as quais é visto como prin-
cipal adversário de Robert 
Mugabe, que está no poder 
desde a independência do 

Zimbabwe, em 1980.
Dirigindo-se aos seus 
apoiantes num comício em 
Harare, Tsvangirai disse 
estar «com o coração pesa-
do» e lançou dúvidas sobre 
a legitimidade do próximo 
ato eleitoral.
«Não houve reformas nos 
meios de comunicação, 
nem outras reformas ne-
cessárias para assegurar 
eleições livres e justas», 
disse o primeiro-ministro.
No dia anterior, Mugabe 
previu uma vitória “das 
nossas vidas”, que deverá 
ser esmagadora para o seu 
partido, o Zanu-PF, e pediu 
aos seus apoiantes para 
não se envolverem em 
actos de violência como 
aqueles que mancharam as 
eleições de 2008.
No entanto o velho maqui-
sard, que teima em não dei-

xar o poder, é um vírus dos 
antigos guerrilheiros, no 
poder em África, ameaçou 
de forma clara, durante o 
comício, que pondera reti-
rar o país da Comunidade 
para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), 
acusando este organismo 
de interferir nos assuntos 
internos da sua nação.
Recorde-se que a SADC 
havia exigido às autorida-
des zimbabueanas refor-
mas democráticas antes 
das próximas eleições pre-
sidenciais, marcadas para 
31 de Julho.
«Que fique bem claro 
que estamos na SADC 
de forma voluntária. Se a 
SADC decidir coisas es-
túpidas, então poderemos 
abandoná-la», garantiu o 
presidente ditador, que de-
veria apostar numa saída o 

menos dolorosa possível, 
mas prefere arrastar-se no 
poder. “Vamos derrotar 
os nossos rivais com vo-
tos. Mas por favor, nada 
de violência. Vamos ter 

umas eleições sem violên-
cia nem intimidação”, disse 
Mugabe, acrescentando 
que “esta é a batalha das 
nossas vidas. Esta é uma 
batalha pela sobrevivência. 
Nunca mais deixaremos 
que aqueles que trabalham 
para os nossos inimigos, os 
nossos antigos colonizado-
res, saboreiem a liderança 
do país”, afirmou Mugabe 
perante dezenas de milha-
res de pessoas, em Harare, 
mas para nossa desgraça 
colectiva, enquanto ango-
lanos e africanos, o líder da 
ZANU, não tem consegui-
do, nos últimos anos fazer 
melhor que os antigos co-
lonizadores, na satisfação 
dos problemas básicos da 
população.
A última sondagem apon-
ta para que Mugabe tenha 
uma vantagem ligeira so-
bre o seu principal rival, 
Morgan Tsvangirai, líder 
da oposição e primeiro-mi-
nistro. O terceiro candida-
to à presidência do Zimba-
bwe é Welshman Ncube.
O Tribunal Constitucional 
do Zimbabwe confirmou 
que as eleições presiden-
ciais decorrerão a 31 de 
julho, apesar de a oposição 
ter sugerido que estas fos-
sem adiadas, por motivos 
de segurança.

TSVANGIRAI LAMENTA 
FALTA DE REFORMAS

O

ZIMBABWE A VOTOS 
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22 de Junho
Eu sou angolano, nasci em 
Angola e aos cinco anos 
de idade vim para Portu-
gal, ou: os meus avós nas-
ceram em Angola, etc., 
nunca mais ouvi falar de 
Angola, mas considero-me 
genuinamente angolano, 
espero muito em breve ir 
para lá trabalhar, qualquer 
emprego me serve. Evi-
dentemente que esta – es-
tas - alma há muito tempo 
que é português, não en-
tende nada do povo ango-
lano, mas como a miséria 
lhe obriga a reivindicar o 
estatuto de “refugiado” an-
golano, então surge como 
o máximo expoente da 
angolanidade, um ango-
lano genuíno, salvador da 
Pátria. Há poucos anos isto 
era impensável mas como 
a miséria obriga.

23 de Junho
Considero que a coisa 
mais horrível que nos 
pode acontecer é ver um 
bebé chorar intensamente 
com fome, e não ter nada 
para lhe dar. E presente-
mente vivemos muito dis-
so, como a coisa mais na-
tural deste mudo, porque 
se perdeu a noção do que 
é um ser humano. Estamos 
muito bem civilizados por-
que matar é civilizar.

24 de Junho
A política salarial vigente 
também é uma podero-
sa ferramenta de enfren-
tamentos sociais. Então, 
para o mwangolé, salário 
de miséria. Para qualquer 
estrangeiro, salário de ri-
queza. E porque não o con-
trário? Isto não é discrimi-
nação social? Racial?

25 de Junho
Para quem não sabe as 
coisas acontecem assim: 
uma manifestação ali, 
uma manifestação aqui, 

outra acolá, outra mais lá, 
outra lá mais longe, outra 
acoli, outra acolém, outra 
para além, outra mais para 
além, e de repente a mani-
festação generaliza-se por 
toda a Angola, com o povo 
nas ruas. Só que por estas 
bandas será, será, será… 
nacional, é boa, eu gosto. 
Então, se a governação tei-
ma no mesmo crasso erro, 
o que se espera?
E continuam com a mesma 
parvoíce de sempre: já te 
ligo, depois ligo-te, depois 
falo contigo, depois passo 
aí, está descansado que já 
resolvo isso, não estou em 
Luanda, estou na Namíbia. 
Não passam de pobres dia-
bos!

26 de Junho
Bom-dia desempregados e 
desabrigados de Kabinda 
ao Kunene!
De um mais velho: Savim-
bi está invisível no meio de 
nós.

27 de Junho
Mas é assim tão difícil fa-
zer um estudo que prove 
que de tempos a tempos 
nasce uma geração de acé-
falos que onde se instalam 
arrasam tudo e só deixam 

famintos?

28 de Junho
Será que Passos Coelho e 
Paulo Portas depois dos 
seus mandatos – pelos vis-
tos terão que sair à força? 
– serão exemplarmente 
julgados, condenados e en-
tregues a carcereiros?

29 de Junho
Hoje à tarde fui convida-
do por dois amigos para 
irmos até uma esplanada 
próxima. Depois de cerca 
de uma hora e meia já nos 
preparávamos para sair 
quando um português gri-
ta, como se o fizesse para 
um cão, que quer pagar a 
sua conta. Revelando má-
-educação repete o mesmo 
desprezo. O empregado 
chega e o português para 
pagar a conta de mil kwan-
zas, retira do bolso um 
enorme monte de notas e 
grita não se sabe bem para 
quem: «Queres beber mais 
uma cerveja?» Ao mover-
-se choca com um militar 
das FAA, no lugar de pe-
dir desculpa, ainda lhe faz 
frente vangloriando-se: «É 
pá, eu não tenho medo de 
vocês, eu fui pára-quedis-
ta.» A sorte dele foi que o 
militar não lhe retribui a 
má-educação, revelando 
alto sentido de responsa-
bilidade e preferindo-lhe 
o desprezo. Imaginem o 
espanto dos presentes, não 
é?! Bom, o português lá se 
foi a cambalear… estava 
bêbado. Agora não sei se 
alguém lhe montou algu-
ma emboscada ou não.

30 de Junho
Ainda há por aí alguém 
que acha que o povo an-
golano não se manifes-
ta? Sabem como é que os 
mwangolés se vingam dos 
desaforos que quotidia-
namente lhes caiem em 
cima? Combinaram-se e 

estão todos a roubar. Sim, 
está tudo no roubo, no 
saque. É demais! Agora 
digam que os mwangolés 
são burros. Não conhecem 
o povo angolano.

01 de Julho
Empregados e emprega-
dores em Angola: sempre 
na expectativa que pingue, 
se ilumine qualquer coisa, 
que caia o dinheiro do sa-
lário, como a água e a luz, 
nem todos claro, mas são 
a maioria. E não dão qual-
quer satisfação, porque o 
tempo é de renovada es-
cravidão. 

02 de Julho
Quando estrangeiros inva-
dem um país que coloni-
zaram, impondo outra vez 
as regras escravocratas do 
colonizador, esses estran-
geiros chamam-se tragé-
dia, loucura, porque não 
existe nenhum povo que 
aceite tal imposição. E isto 
é incitação à violência.
03 de Julho
Bom-dia apátridas de Ka-
binda ao Kunene.

04 de Julho
A actual situação da anar-
quia da invasão portugue-
sa em Angola ultrapassa 
de longe o período colo-
nial? É que estas coisas 
feitas sem regras, como 
tudo que funciona sem 
elas, tende a evoluir para 
uma catástrofe talvez sem 
precedentes, porque antes 
a colonização imperava, e 
agora na Angola indepen-
dente os mwangolés conti-
nuam a sofrer os vexames 
da invasão neocolonialista 
portuguesa. Um povo in-
dependente tem o direito 
de se libertar da imposição 
da dominação estrangeira, 
ou não é assim?

05 de Julho
E depois de consumada 

a grande invasão portu-
guesa, naturalmente que 
os portugueses procla-
marão unilateralmente a 
independência de Angola? 
República Portuguesa de 
Angola?
06 de Julho
Bom-dia mwangolés sem 
salários de Kabinda ao Ku-
nene.

07 de Julho
Temos que fazer alguns 
cortes de energia eléctrica 
de vez em quando, senão 
não se vendem geradores, 
e neste mundo global a 
facturação também é glo-
bal. Assim, lá tivemos que 
fazer um corte para que 
os vendedores de gerado-
res se preparem, porque 
alguns clientes em pânico 
lá aparecerão. E então hoje 
apagámos das 10.12 até às 
11.17 horas, é essa a nossa 
missão. Mas o que é que 
vocês querem?! 
08 de Julho
Bom-dia vítimas dos cons-
tantes assaltos de Kabinda 
ao Kunene. É nacional, é 
bom, eu gosto.
Nova Vida (a chamada 
urbanização nova vida) 
torna-se a cada dia que 
passa um dos bairros mais 
inseguros de Luanda. Rou-
bos e tentativas de roubo 
à mão armada a residên-
cias e viaturas são cada 
vez mais comuns, esta 
manhã assaltaram o meu 
Hyundai, roubaram-me os 
faróis e os stops, agora eh 
k tô lixada, os gatunos es-
tão localizados só a Polícia 
eh k não faz nada: são os 
que se fazem de lavadores 
de carros, a maioria deles 
vive nas favelas que cir-
cundam o nova vida mas 
outros vêm do golf, etc. Ir 
dar queixa na Polícia é só 
se estressar, fica só assim... 
vamos fazer justiça pelas 
próprias mãos... In Olinda 
Cô Viê. Facebook 

DIÁRIO DA CIDADE 
DOS LEILÕES DE ESCRAVOS

22 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2013
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evido a maré 
de grandes 
conflitualida-
des  no seio 
daquele que 
foi o maior 

Movimento de Libertação 
da República de Angola 
(FNLA) contra o jugo co-
lonial português, alguns 
militantes de proa daquele 
histórico Movimento fun-
dado por Álvaro Holden 
Roberto decidiram aban-
donar as fileiras e criar 
uma nova força política, 
denominada União dos Po-
vos de Angola (UPA). Mas, 
passados mais de 20 dias 
o Tribunal Constitucional 
(TC) continua sem dar um 
parecer positivo à petição 
de legalização. 
Refira-se que a denomi-
nação UPA já foi utilizada 
pelo Movimento de Hol-
den Roberto, antes de se 
transformar em Frente 
Nacional para Libertação 
de Angola (FNLA). Hoje, 
alguns militantes criaram 
um novo partido e decidi-
ram relembrar o “saudo-
so” Holden Roberto tido 
nalguns círculos como pai 

do Nacionalismo angolano, 
atribuindo ao partido a no-
menclatura que Holden já 

tenha dado a FNLA.
Mas o maior problema dos 
UPAs é que o Tribunal D

UPA AGUARDA LEGALIZAÇÃO
TEXTO DE ANTUNES ZONGO

Constitucional continua a 
inviabilizar a legalização 
do mesmo. Em face disso 
solicitam a intervenção 
do Presidente da Repú-
blica, José Eduardo dos 
Santos. Pois, “desde o dia 
2 de Outubro de 2012 que  
endereçamos a petição de 
legalização do Partido ao 
TC, até a data presente já 
se passaram nove meses, 
mas o Tribunal Constitu-
cional optou pelo silêncio. 
Atendendo que a situação 
acima referenciada visa 
comprometer a democra-
tização do país, seria ideal 
o Presidente da República 
não permitir que o proce-
dimento de gênero seja re-
petitivo, evitando promo-
ver a desordem organizada 
no país”, dizem os mesmos 
na carta que endereçaram 
ao estadista angolano.
Para além de enviarem 
uma carta somente ao 
Presidente da Repúbli-
ca que nomeou os juízes 

do Tribunal em causa, os 
mesmos enviaram tam-
bém cartas a Assembleia 
Nacional, Procuradoria-
-geral da República, ao 
Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos, etc.
Portanto, o referido par-
tido possui uma bandei-
ra ligeiramente igual a 
FNLA de onde os militan-
tes saíram, pois, a mesma 
é de cor verde na parte 
lateral superior, uma bar-
ra branca outra vermelha 
de onde se vê uma bíblia, 
estrela, catana, exada e 
picareta e, a parte lateral 
abaixo é coberta pela cor 
verde. O verde simboliza 
esperança dos povos, o 
branco a paz, o vermelho 
o sangue, a bíblia a crença 
que se tem pelas igrejas, 
a estrela que simboliza a 
união dos povos, a pica-
reta, inchada e a catana, 
simboliza o trabalho. Já a 
cor amarela representa a 
riqueza de Angola. 
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P R E S I -
D E N T E 
O B A M A : 
Obr igado ! 
(Aplausos.) 
Muito obri-
gado. Obri-

gado. (Aplausos.) Por fa-
vor, sentem-se. 
Olá, Cidade do Cabo!
AUDIÊNCIA: Olá!
PRESIDENTE OBAMA: 
Thobela. Molweni. Sani-
bona. Dumelang. Ndaa. 
Reperile.
AUDIÊNCIA: Reperile!
PRESIDENTE OBAMA: 
Viu, estive a praticar. 
Como vão vocês? (Aplau-
sos.) Deixei alguém de 
fora? Muito bem, não que-
ria deixar ninguém de fora.
Quero agradecer ao vice-
-chanceler Max Price, que 
está aqui, assim como ao 
Arcebispo Njongonkulu. 
É maravilhoso tê-los aqui 
na plateia.
Estou tão feliz por estar 

aqui hoje. É maravilhoso 
ver todos esses jovens in-
críveis. Esta tarde eu tive 
a honra de ir à ilha Robben 
com a Michelle e as nossas 
filhas. E foi a minha segun-
da visita, pois já tinha tido 
a oportunidade de visitar 
o local em 2006. Mas foi 
diferente desta vez, pois 
trouxe minhas meninas. 
E Malia está com 15 anos, 
Sasha com 12 – e ao vê-las 
ali, naqueles muros que no 
passado cercaram Nelson 
Mandela, tive a certeza de 
que elas jamais se esquece-
riam dessa experiência. Eu 
sabia que agora elas foram 
capazes de valorizar um 
pouco mais os sacrifícios 
que Madiba e outros fize-
ram em prol da liberdade.
Mas o que também sei é 
que, como elas agora es-
tão a visitar a África do 
Sul pela segunda vez, elas 
também entendem que 
o espírito de Mandela ja-

mais poderia ser aprisio-
nado – pois seu legado 
está aqui para que todos 
vejam. Está neste auditó-
rio: jovens negros, bran-
cos, indianos e tudo o que 
há no meio – (risos) – a 
viver e a aprender juntos 
em uma África do Sul que 
é livre e pacífica.
É claro que o estado de 
saúde de Madiba hoje 
está a pesar nos nossos 
corações. E como mil mi-
lhões de pessoas em todo 
o mundo, eu – e o povo 
americano – tiro forças do 
exemplo desse líder extra-
ordinário, e da nação que 
ele transformou. Nelson 
Mandela nos mostrou que 
a coragem de um homem 
pode mover o mundo. E 
ele nos pede que façamos 
escolhas que sejam um 
reflexo não dos nossos 
medos, mas das nossas es-
peranças – nas nossas pró-
prias vidas, e nas vidas das 

nossas comunidades e dos 
nossos países. E é sobre 
isso que quero falar com 
todos vocês hoje.
Alguns talvez já saibam, 
mas dei meu primeiro 
passo na vida política 
graças à África do Sul. 
(Aplausos.) É verdade. Eu 
tinha a idade de muitos 
de vocês – 19 anos, com 
a vida toda pela frente. 
Eu estudava num cam-
pus na Califórnia – não 
tão bonito quanto este 
aqui – (risos) – mas pa-
recido. E devo confessar 
que eu não estava sempre 
concentrado nos estudos. 
(Risos.) Havia muitas dis-
trações. (Risos.) E eu gos-
tava das distrações.
E, como filho de pai afri-
cano e mãe branca ame-
ricana, a diversidade da 
América estava no meu 
sangue, mas eu nunca li-
guei muito para a política. 
Achei que não era impor-

tante para mim. Achei 
que eu não podia fazer 
diferença. E como mui-
tos jovens, achava que o 
cinismo – aquele certo 
afastamento irônico – era 
um sinal de sabedoria e 
sofisticação.
Mas aí inteirei-me do que 
estava a acontecer aqui 
na África do Sul. E dois 
jovens, representantes do 
ANC, foram à nossa facul-
dade para falar conosco, e 
passei um tempo a ouvir 
as histórias que contavam. 
E aprendi sobre a coragem 
daqueles que iniciaram a 
Campanha do Desafio, e 
a brutalidade perpetrada 
contra homens, mulheres 
e crianças inocentes de 
Sharpeville até Soweto. E 
estudei a liderança de Lu-
thuli, e as palavras de Biko, 
e o exemplo de Madiba, 
e eu sabia que, enquanto 
pessoas corajosas estavam 
presas aqui perto, na ilha 

P

VALE A PENA ACREDITAR 
E LUTAR PELA MUDANÇA

BARACK OBAMA, NA ÁFRICA DO SUL

O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na sua visita o mês passado por terras africanas, fez no dia 30 
de Julho, um importante discurso, na Universidade da Cidade do Cabo, que pela sua importância, F8, acho que 
deveria passar na integra, pois a sua sensibilidade toca a todos, principalmente, aqueles que querem jogar limpo, 
na democracia. Eis o discurso:
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Robben, meu próprio go-
verno nos Estados Unidos 
não estava a ficar do lado 
deles. E por esse motivo 
eu me envolvi no que ficou 
conhecido como o movi-
mento de desinvestimento 
nos Estados Unidos.
Foi a primeira vez que 
abracei uma causa. Foi a 
primeira vez que fiz um 
discurso. Durou só dois 
minutos – (risos) – e foi 
só um aquecimento em 
um comício que estáva-
mos a fazer para exigir 
que a nossa faculdade 
deixasse de investir na 
África do Sul sob o regi-
me do apartheid. Então 
subi no palco, comecei a 
fazer meu discurso e aí, 
com certa dramatização 
teatral, algumas pessoas 
apareceram com óculos 
que pareciam com os dos 
seguranças e me arranca-
ram do palco. (Risos.) Fe-
lizmente, não há registros 

desse discurso. (Risos.) 
Mas me lembro da dificul-
dade de expressar a raiva 
e o arrebatamento que eu 
estava a sentir, e para eco-
ar, de forma ínfima, a cla-
reza moral daqueles que 
lutavam pela liberdade, 
do outro lado do oceano.
E, para ser sincero com 
vocês, quando terminei, 
não achei que tivesse feito 
nenhuma diferença – eu 
estava até com um pou-
co de vergonha. E pensei 
com os meus botões – que 
diferença pode ser alcan-
çada por um bando de 
universitários na Califór-
nia? Parecia muito distan-
te daquilo que as pessoas 
estavam a enfrentar em 
sítios como Soweto. Mas, 
ao olhar para aquela épo-
ca, vejo aquele rapaz de 
19 anos, e perdoo o fato de 
que o discurso pode não 
ter sido tão bom, porque 
eu sabia – agora eu sei que 

algo dentro de mim estava 
a mexer-se naquela épo-
ca, algo importante. E era 
a minha crença de que eu 
poderia fazer parte de algo 
maior do que eu mesmo; 
que minha própria salva-
ção estava presa à salva-
ção de outras pessoas.
Foi o que Bobby Kennedy 
expressou, muito melhor 
do que eu jamais conse-
guiria, no discurso que fez 
aqui, na Universidade da 
Cidade do Cabo em 1966. 
Ele disse: “Cada vez que 
um homem defende um 
ideal, ou age para melho-
rar a vida de outras pesso-
as, ou se posiciona contra 
a injustiça, ele gera uma 
pequenina onda de espe-
rança e faz cruzarem-se 
milhares de centros dife-
rentes de energia e leva 
as ondas a se atreverem 
a formar uma corrente 
que consegue derrubar 
as maiores muralhas de 

opressão e resistência.”
Bem, o mundo era muito 
diferente naquele dia de 
junho de 1966, quando 
Bobby Kennedy proferiu 
essas palavras. Mandela 
enfrentaria muitos anos 
mais como prisioneiro. O 
apartheid estava arraiga-
do nesta terra. Nos Esta-
dos Unidos, as vitórias do 
Movimento dos Direitos 
Civis ainda eram incer-
tas. Na verdade, naquele 
mesmo dia em que Ken-
nedy discursava aqui, o 
líder da luta pelos direitos 
civis nos Estados Unidos, 
James Meredith, era feri-
do à bala no Mississippi, 
quando marchava para 
que os negros se regis-
trassem para votar.
Foram tempos difíceis, 
problemáticos e tumultua-
dos. A ideia de esperança 
poderia parecer inadequa-
da. Teria parecido incon-
cebível para as pessoas 
daquela época – que me-
nos de 50 anos depois, um 
presidente afro-americano 
poderia estar a discursar 
diante de uma plateia in-
tegrada, na universidade 
mais antiga da África do 
Sul, e que essa mesma uni-
versidade teria conferido 
um título honorário a um 
presidente, Nelson Man-
dela. (Aplausos.) Teria pa-
recido impossível.
Esse é o poder que emer-
ge quando agimos com 
base nos nossos ideais. É 
isso que Mandela enten-
deu. Mas não foram ape-
nas os gigantes da história 
que conseguiram realizar 
essa mudança. Pensem 
nos muitos milhões de 
atos conscientes que fize-
ram parte daquele esfor-
ço. Pensem em quantas 
vozes se levantaram con-
tra a injustiça em todos os 
anos – neste país, nos Es-
tados Unidos, em todo o 
mundo. Pensem em quan-
tas vezes pessoas nor-
mais empurraram aquelas 
muralhas de opressão e 
resistência, e a violência 
e afrontas que sofreram; 
a coragem silenciosa que 
demonstraram. Pensem 
em quantas pequenas on-
das de esperança foram 
necessárias para gerar 
uma onda que um dia vi-

ria a arrebentar, como 
uma corrente poderosa.
Então, a vida de Mandela, 
a vida de Kennedy, a vida 
de Gandhi, assim como a 
vida de todos aqueles que 
lutaram para fazer uma 
nova África do Sul ou 
uma América mais justa – 
elas se apresentam como 
um desafio para mim. 
Mas, ainda mais impor-
tante, elas se apresentam 
como um desafio para a 
geração de vocês, porque 
elas dizem que a voz de 
vocês importa – os seus 
ideais, a sua disposição 
de lutar por esses ideais, 
as suas escolhas podem 
fazer a diferença. E se há 
um país no mundo que 
mostra o poder que os se-
res humanos têm de afe-
tar as mudanças, este país 
é a África do Sul. Vocês 
nos mostraram como um 
prisioneiro pode se tornar 
o presidente do país. Vo-
cês nos mostraram como 
adversários terríveis po-
dem se reconciliar. Vocês 
confrontaram crimes de 
ódio e intolerância com 
verdade e amor, e escre-
veram na sua constituição 
os direitos humanos que 
sustentam a liberdade.
E esses são apenas os as-
pectos mais divulgados 
da transformação da Áfri-
ca do Sul, pois junto com 
a sua luta política, outras 
batalhas também foram 
enfrentadas para melho-
rar a vida daqueles que 
tiveram negados os seus 
direitos à oportunidade 
económica e à justiça so-
cial por tempo demais.
Durante a minha visita an-
terior em 2006, o que me 
impressionou tanto foi o 
bom trabalho das pessoas 
na base, a ensinar as crian-
ças, a cuidar dos doentes, 
a gerar empregos àqueles 
que precisavam. No mu-
nicípio de Khayelitsha – 
ainda estou a esforçar-me 
com alguns nomes – (ri-
sos) – conheci mulheres 
que estavam a viver com 
VIH. E isso era em 2006, 
quando ainda havia alguns 
desafios em termos das po-
líticas a respeito de VIH e 
SIDA aqui na África do Sul. 
Mas elas estavam na luta, a 
batalhar para manter suas 
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famílias unidas – a ajudar-
-se, a trabalhar em prol 
umas das outras. Em So-
weto, conheci pessoas que 
estavam a lutar para levar 
adiante o legado de Hector 
Pieterson. Na Biblioteca 
Rosa Parks em Pretória, 
fiquei impressionado pela 
energia de estudantes que 
– eles queriam capturar 
esse momento promissor 
para a África do Sul.
E este é um momento 
muito promissor. A África 
do Sul é um dos centros 
económicos mundiais. 
É claro que isso é visível 
aqui na Cidade do Cabo. 
No país que testemunhou 
o primeiro transplante de 
coração humano, novos 
avanços estão a ser feitos 
no tratamento de VIH/
SIDA. Eu estava a falar 
com seu vice-chanceler. 
Vem gente de mais de 
100 países para estudar e 
ensinar nesta Universida-
de. Nos Estados Unidos, 
vemos o alcance da sua 
cultura, dos shows do 
“Freshly Ground” até os 
– (aplausos) – temos um 
Nando’s a alguns quartei-
rões da Casa Branca. (Ri-
sos e aplausos.) E graças à 
primeira Copa do Mundo 
sediada neste continente, 
o mundo agora conhece o 
som da vuvuzela. (Aplau-
sos.) Tenho minhas dúvi-
das se foi a maior dádiva 
que nos foi dada pela Áfri-
ca do Sul. (Risos.)
Mas o progresso também 
se espalhou pelo conti-
nente africano. Do Sene-
gal à Costa do Marfim e 
ao Malawi, a democracia 
venceu grandes desafios.
Muitas das economias 
que mais crescem no 
mundo estão aqui na Áfri-
ca, onde há uma transfor-
mação história a acon-
tecer, da pobreza a uma 
crescente e nascente clas-
se média. Há menos pes-
soas a morrer de doenças 
que podem ser evitadas. 
Mais pessoas têm aces-
so à assistência médica. 
Mais produtores estão a 
levar os seus produtos ao 
mercado a preços justos. 
De projetos de micro-
crédito em Kampala aos 
operadores de bolsa em 
Lagos e aos empresários 
do setor de telefonia mó-
vel em Nairóbi, há uma 

energia aqui que não se 
pode negar – a África está 
em ascensão.
Sabemos que esse pro-
gresso, porém, está assen-
tado em uma base frágil. 
Sabemos que o progres-
so não é uniforme. Em 
toda a África, as mesmas 
instituições que devem 
ser a espinha dorsal da 
democracia também po-
dem frequentemente se 
deixar infectar pela praga 
da corrupção. A mesma 
tecnologia que possibilita 
lucros recordes significa 
o aprofundamento de um 
cânion de desigualdade. A 
mesma interconexão que 
une os nossos destinos 
faz com que toda a África 
seja vulnerável à contra-
corrente do conflito.
Então não há dúvidas de 
que a África está em mo-
vimento, mas não está a se 
mover rápido o bastante 
para a criança que ainda 
sofre com a pobreza em 
bairros esquecidos. Não 
está a se mover rápido o 
bastante para o ativista 
que é espancado em Ha-
rare, ou para a mulher que 
é violentada no Congo 
Oriental. Temos mais tra-
balho a fazer, porque esses 
africanos não devem ser 
deixados para trás.
E é aí que vocês entram 
– os jovens de África. 
Como as gerações ante-
riores, vocês precisam 
fazer escolhas. Vocês têm 
de decidir como será o fu-
turo. Pensem nisso – mais 
de 60% dos africanos têm 
menos de 35 anos de ida-
de. Essa característica de-
mográfica significa que os 
jovens vão determinar o 
destino deste continente 
e deste país. Vocês têm 
tempo e os números do 
seu lado, e estarão a to-
mar decisões muito de-
pois que políticos como 
eu tiverem saído do jogo. 
E podem acreditar quan-
do eu digo: o mundo esta-
rá a observar as decisões 
que tomarem. O mundo 
estará a observar o que 
fizerem. Porque uma das 
coisas maravilhosas que 
estão a acontecer é que, 
onde as pessoas estavam 
acostumadas a ver ape-
nas sofrimento e confli-
to na África, de repente, 
elas estão a ver oportu-

nidade para recursos, in-
vestimentos, parcerias, 
influência. Os governos 
e empresas de todo o 
mundo estão a avaliar o 
continente e a tomar suas 
próprias decisões sobre 
onde desejam investir 
seu próprio tempo e sua 
própria energia. E como 
eu disse ontem em uma 
reunião na prefeitura de 
Joanesburgo, isso é bom. 
Queremos que todos os 
países – China, Índia, 
Brasil, Turquia, Europa, 
América – queremos que 
todos prestem atenção no 
que está a acontecer aqui, 
porque é um testemunho 
do seu progresso.

E eu vim para a Áfri-
ca nesta viagem porque 
aposto nos jovens que 
são a força propulsora da 
história de África. Aposto 
em todos vocês. Como 
presidente dos Estados 
Unidos, acredito que a 
minha própria nação terá 
enormes benefícios se 
vocês alcançarem todo o 
seu potencial.
Se a prosperidade for am-
plamente compartilhada 
aqui na África, essa classe 
média será um mercado 
enorme para as nossas 
mercadorias. Se demo-
cracias fortes se estabi-
lizarem, nosso povo e as 
nossas empresas poderão 
se aproximar de vocês. Se 
a paz prevalecer sobre a 
guerra, todos estaremos 
mais seguros. E se a digni-
dade do indivíduo for pre-
servada em toda a África, 
então acredito que os 
americanos também se-
rão mais livres, pois acre-
dito que nenhum de nós é 
plenamente livre quando 

outros da família huma-
na permanecem presos 
pela pobreza, doença ou 
opressão.
A América está envolvida 
com a África há décadas. 
Mas agora estamos a ir 
além da simples oferta de 
assistência e da ajuda es-
trangeira, para um novo 
modelo de parceria entre 
a América e a África -– 
uma parceria de iguais, 
que se concentra na sua 
capacidade de resolver 
problemas, e na sua capa-
cidade de crescer. Os nos-
sos esforços enfatizam 
três áreas que modelam a 
nossa vida: oportunidade, 
democracia e paz.
Então, para começar, que-
remos uma parceria que 
possibilite que os afri-
canos acessem maiores 
oportunidades nas suas 
próprias vidas, nas suas 
comunidades e para os 
seus países.
Como a maior economia 
do continente, a África do 
Sul é parte de uma ten-
dência que se estende do 
sul ao norte, do leste ao 
oeste – mais e mais eco-
nomias africanas estão 
posicionadas para deco-
larem. E o aumento no 
comércio e investimento 
dos Estados Unidos tem 
o potencial de acelerar 
essas tendências – a criar 
novos empregos e opor-
tunidades dos dois lados 
do Atlântico.
Então, convoco a Améri-
ca a melhorar seu desem-
penho quando se trata de 
África. Estamos a unir 
líderes empresariais da 
América e de África para 
aprofundar nosso empe-
nho. Vamos lançar no-
vas missões comerciais 
e promover investimen-
tos das nossas empresas. 
Vamos lançar um esforço 
em Addis para renovar 
a Lei para o Crescimen-
to e a Oportunidade de 
África para eliminar as 
barreiras ao comércio, e 
amanhã discutirei uma 
nova iniciativa “Trade 
Africa” para expandir os 
nossos laços em todo o 
continente, porque que-
remos libertar o poder do 
empreendedorismo e dos 
mercados para criar opor-
tunidades aqui na África.
Ontem na reunião que 

tive na prefeitura com 
diversos jovens, aconte-
ceu algo digno de nota: 
as três perguntas iniciais 
estavam vinculadas ao 
comércio, pois houve um 
reconhecimento – es-
ses jovens disseram, eu 
quero começar um – Eu 
quero começar algo. Que-
ro construir algo, e aí eu 
quero vender algo. Po-
rém, para dar certo, esses 
esforços precisam se co-
nectar a algo maior.
E para a América, não se 
trata apenas de números 
em um balanço patrimo-
nial ou dos recursos que 
podem ser retirados do 
solo. Acreditamos que 
as sociedades e as eco-
nomias só avançam até 
onde os indivíduos são li-
vres para levá-las adiante. 
E como não pode existir 
liberdade quando pessoas 
vão para a prisão por suas 
opiniões políticas, não 
pode existir oportunidade 
verdadeira quando pesso-
as estão presas devido a 
doenças, ou [A1] fome ou 
escuridão.
E então, a pergunta que 
temos feito a nós mesmos 
é o que será preciso fazer 
para capacitar os africa-
nos, no âmbito individual?
Para começar, acredita-
mos que os países preci-
sam ter o poder de se ali-
mentarem, então, em vez 
de mandar comida para 
a África, agora estamos a 
ajudar milhões de peque-
nos produtores na África 
a fazerem uso de novas 
tecnologias e cultivarem 
mais terras. E por meio de 
uma nova aliança entre os 
governos e o setor priva-
do, estamos a investir mil 
milhões de dólares em 
agricultura que gera mais 
safras, traz mais comida 
para o mercado, dá aos 
produtores preços me-
lhores e ajuda a tirar 50 
milhões de pessoas da po-
breza em uma década. A 
erradicação da fome, um 
setor agrícola africano em 
expansão – essa é a cara 
da oportunidade. É o que 
queremos construir com 
vocês.
Acreditamos que os paí-
ses precisam ter o poder 
de impedir doenças e tra-
tar dos doentes. E os nos-
sos esforços para com-
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bater a malária e outras 
doenças tropicais podem 
levar a uma meta possí-
vel: acabar com mortes 
de crianças e mães cau-
sadas por doenças que 
podem ser evitadas. Nos-
so compromisso de lutar 
contra VIH/SIDA já sal-
vou milhões de pessoas, 
e nos permite imaginar o 
que era impensável: uma 
geração livre da SIDA. E 
a América continuará a 
oferecer mil milhões de 
dólares em apoio, mas 
não podemos progredir 
sem parceiros africanos. 
Então, é com orgulho que, 
até o final da minha ad-
ministração, a África do 
Sul determinou que será 
o primeiro país africano 
a cuidar integralmente 
do seu programa de tra-
tamento e assistência 
aos portadores do VIH. 
(Aplausos.) É uma con-
quista enorme. Mães sau-
dáveis e crianças saudá-
veis; sistemas públicos de 
saúde robustos – essa é a 
cara da oportunidade.
E acreditamos que as na-
ções devem ter o poder 
de conectar seu povo à 
promessa do século 21. 
O acesso à eletricidade é 
fundamental para a opor-
tunidade nesta época. É 
a luz de que as crianças 
precisam para estudar; a 
energia que permite que 
uma ideia seja transfor-
mada em um negócio 
de verdade. É a salvação 
para que as famílias aten-
dam às suas necessidades 
mais básicas. E é a cone-
xão que é necessária para 
plugar a África à grade da 
economia global. Vocês 
precisam ter energia. E 
ainda assim, dois terços 
da população da África 
Subsariana não têm aces-
so à energia – e o percen-
tual é muito superior para 
aqueles que não vivem 
nas áreas urbanas.
Então hoje é com orgulho 
que anuncio uma nova 
iniciativa. Já lidamos com 
a agricultura e já lidamos 
com a saúde. Agora va-
mos falar sobre energia 
– Power Africa – uma 
nova iniciativa que do-
brará o acesso à energia 
na África Subsariana. Do-
brará. (Aplausos.) Vamos 
começar a investir US$ 

7 mil milhões em fundos 
do governo dos EUA. Va-
mos celebrar parcerias 
com o setor privado, que 
já se comprometeu com 
mais de US$ 9 bilhões em 
investimentos. E em par-
ceria com nações africa-
nas, vamos desenvolver 
novas fontes de energia. 
Alcançaremos mais resi-
dências, não apenas nas 
cidades, mas em vilarejos 
e fazendas. Vamos expan-
dir o acesso para aqueles 
que atualmente vivem 
fora da grade de energia. 
E vamos apoiar a gera-
ção de energia limpa para 
proteger nosso planeta e 
combater as mudanças 
climáticas. (Aplausos.) 
Então, uma luz onde hoje 
só há escuridão; a energia 
necessária para tirar as 
pessoas da pobreza – essa 
é a cara da oportunidade.
Então, esta é a visão da 
América: uma parceria 
com a África que liberta 
o crescimento, e o poten-
cial de cada cidadão, não 
apenas de alguns poucos 
no topo. E isso é possível. 
No resumo que apresen-
tei não há nada que não 
possa ser alcançado. Mas 
a história nos conta que 
o verdadeiro progresso 
só é possível quando os 
governos existem para 
servir ao seu povo, e não 
o contrário. (Aplausos.)

Se alguém quiser ver a 
diferença entre liberda-
de e tirania, deixem que 
venham até aqui, até a 
África do Sul. Foi aqui 
que cidadãos enfrentaram 
balas e espancamentos 
para exigir o direito mais 
básico: o direito de ser li-
vre e determinar seu pró-
prio destino, na sua pró-
pria terra. E o exemplo 
de Madiba foi muito além 
daquela vitória. Mencio-
nei ontem na prefeitura 
– como o primeiro presi-
dente americano, George 
Washington, ele enten-
deu que a democracia só 
pode perdurar quando é 
maior do que apenas uma 
pessoa. Então, sua dispo-
sição de deixar o poder 
foi tão profunda quanto 
sua capacidade de exigir 
o poder. (Aplausos.)
A boa notícia é que esse 
exemplo está a chamar a 
atenção em todo o conti-
nente. Vemos esse exem-
plo nas eleições livres e 
justas de Gana a Zâmbia. 
Ouvimos esse exemplo 
nas vozes da sociedade 
civil. Eu estive no Senegal 
e me reuni com alguns 
grupos da sociedade ci-
vil, inclusive um grupo 
chamado Y’en Marre, que 
significa “chega” – (risos) 
– que ajudou a defender a 
vontade do povo após as 
eleições no Senegal. Re-

conhecemos esse exem-
plo em sítios como a Tan-
zânia, onde mensagens 
de texto conectam os 
cidadãos aos seus repre-
sentantes. E fortalecemos 
esse exemplo quando or-
ganizações defendem os 
princípios democráticos, 
como a ECOWAS fez na 
Costa do Marfim.
Mas o trabalho ainda não 
acabou – todos sabemos 
disso. Não naqueles paí-
ses onde os líderes enri-
quecem com impunidade; 
não em comunidades em 
que não se pode abrir uma 
empresa, ou ir à escola, 
ou arrumar uma casa sem 
pagar uma propina para 
alguém. Essas coisas pre-
cisam mudar. E elas pre-
cisam mudar não apenas 
porque essa corrupção 
é imoral, mas é também 
uma questão de interesse 
próprio e economia. Os 
governos que respeitam 
os direitos dos seus cida-
dãos e que respeitam o 
Estado de Direito se saem 
melhor, crescem melhor, 
atraem mais investimen-
tos do que aqueles que 
não respeitam. É apenas 
um fato. (Aplausos.)
Basta olhar para o seu vi-
zinho, o Zimbábue, onde 
a promessa de liberação 
deu lugar à corrupção do 
poder e depois ao colapso 
da economia. Agora, de-
pois que os líderes desta 
região – liderados pela 
África do Sul – media-
ram um final para uma 
prolongada crise, os zim-
babuanos têm uma nova 
constituição e a economia 
começa a se recuperar. 
Então, há uma oportuni-
dade de progredir – mas 
apenas se houver uma 
eleição que seja livre, jus-
ta e pacífica, para que os 
zimbabuanos possam de-
terminar seu futuro sem 
medo de intimidação e 
vingança. E depois das 
eleições, é preciso haver 
respeito pelos direitos 
universais dos quais cada 
democracia depende. 
(Aplausos.)
Essas são as coisas que a 
América defende – não 
de forma perfeita – mas é 
o que defendemos, e é o 
que defendo na minha ad-
ministração. Não dizemos 
às pessoas quem devem 

ser os seus líderes, mas 
defendemos aqueles que 
apoiam os princípios que 
levam a uma vida melhor. 
E é por isso que estamos 
interessados em investir 
não em homens fortes, 
mas em instituições for-
tes: no poder judiciário 
independente que possa 
fiscalizar o Estado de Di-
reito – (aplausos); forças 
policiais honestas que 
possam proteger os inte-
resses das pessoas em vez 
dos seus próprios interes-
ses; um governo aberto 
que possa trazer transpa-
rência e responsabilida-
de. E, sim, é por isso que 
defendemos a sociedade 
civil – jornalistas e ONGs, 
e organizadores de comu-
nidades e ativistas – que 
dão uma voz ao povo. E 
é por isso que apoiamos 
sociedades que capaci-
tam as mulheres – porque 
nenhum país alcançará 
seu potencial a menos 
que aproveite os talentos 
das nossas esposas, das 
nossas mães, das nossas 
irmãs e das nossas filhas. 
(Aplausos.)
Só para abrir um parênte-
ses aqui por um instante, 
pois meu pai nasceu no 
Quénia – como na maio-
ria dos sítios na África 
– vemos as mulheres a 
trabalhar e a não ser res-
peitadas. E vou dizer uma 
coisa, é possível medir o 
sucesso de um país pela 
forma como trata suas 
mulheres. (Aplausos.) E 
em todo este continente, 
e em todo o mundo, te-
mos muito trabalho a fa-
zer nesse aspecto. E posso 
ouvir umas vozes femini-
nas a dizer “Amém!”. (Ri-
sos e aplausos.)
Pois bem, sei que há algu-
mas pessoas aqui na Áfri-
ca que me ouvem a dizer 
essas coisas – e que veem 
o apoio da América em 
relação a esses valores – e 
dizem que é invasivo. Por 
que vocês estão a se me-
ter? Sei que há aqueles que 
dizem que ideias como 
democracia e transpa-
rência são de certa forma 
produtos de exportação 
do Ocidente. Discordo. 
Aqueles que estão no po-
der e que levantam esses 
pontos geralmente estão 
a tentar distrair o povo 
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dos seus próprios abusos. 
(Aplausos.) Às vezes, são 
as mesmas pessoas que, 
atrás das portas fechadas, 
estão dispostas a vender 
os recursos do seu pró-
prio país para interesses 
estrangeiros, desde que 
eles levem uma parte. Só 
estou a dizer a verdade. 
(Risos e aplausos.)
Agora, essencialmente, 
acredito que os africa-
nos devem decidir o que 
serve aos interesses afri-
canos. Confiamos no seu 
julgamento, no julgamen-
to dos cidadãos comuns. 
Acreditamos que quando 
vocês controlam seu des-
tino, se tiverem controle 
dos seus governos, então 
os governos promoverão 
a liberdade e a oportuni-
dade, porque é o que ser-
virá a vocês. E não deve 
ser só a América que de-
fende a democracia – os 
africanos também devem 
defendê-la. Pois aqui na 
África do Sul, sua história 
democrática inspirou o 
mundo. E pelo poder do 
seu exemplo, e pela sua 
posição em organizações 
como a SADC e a União 
Africana, vocês podem 
ser a voz para o progresso 
humano que foi incluída 
na sua própria Constitui-
ção. Vocês não devem 
presumir que essa ques-
tão é exclusiva da África 
do Sul. As pessoas têm as-
pirações iguais a essas em 
todos os sítios.
E isso me leva à área final 
em que a nossa parceria 

pode fortalecer as pes-
soas – a busca e a prote-
ção da paz na África. En-
quanto houver partes de 
África que continuem a 
ser devastadas pela guer-
ra e pelo caos, a oportu-
nidade e a democracia 
não podem lançar raízes. 
Em todo o continente, 
há sítios em que o medo 
prevalece com muita fre-
quência. De Mali a Mo-
gadíscio, o terrorismo 
absurdo com frequência 
desvirtua o significado 
do islamismo – uma das 
grandes religiões do mun-
do – e ceifa a vida de inú-
meros africanos inocen-
tes. Do Congo ao Sudão, 
os conflitos se agravam 
– a roubar homens, mu-
lheres e crianças da vida 
que merecem. Em muitos 
países, as ações de malfei-
tores e déspotas e cartéis 
de drogas e traficantes de 
pessoas impedem a pro-
messa de África, a escra-
vizar outras pessoas para 
os seus próprios objeti-
vos.
A América não pode colo-
car um ponto final nessas 
tragédias sozinha, e nem 
é isso que vocês esperam 
de nós. Esse é um traba-
lho para os africanos. Mas 
podemos ajudar, e vamos 
ajudar. Sei que muito se 
fala sobre a presença mi-
litar americana na África. 
Mas se olharem para o 
que estamos realmente 
a fazer, repetidamente, é 
fortalecer os esforços afri-
canos. É o que estamos 

a fazer no Sahel, onde as 
nações da África Ociden-
tal resolveram agir para 
manter a paz enquanto o 
Mali começa a ser recons-
truído. É o que estamos a 
fazer na África Central, 
onde uma coalizão de 
países está a fechar o es-
paço em que o Exército 
de Resistência do Senhor 
pode operar. É o que es-
tamos a fazer na Somália, 
onde uma força da União 
Africana, a Amisom, está 
a ajudar um novo governo 
a se colocar de pé.
Esses esforços precisam 
levar à paz duradoura, 
não apenas palavras no 
papel ou promessas que 
desaparecem com o tem-
po. A paz entre o Sudão 
e o Sudão do Sul, e inter-
namente nesses mesmos 
países, para que esses go-
vernos continuem com o 
trabalho de investir nos 
seus povos profundamen-
te empobrecidos. A paz 
no Congo com nações 
que mantenham os seus 
compromissos, para que 
os direitos possam ser fi-
nalmente exigidos pelas 
pessoas desse país arra-
sado pela guerra, e que as 
mulheres e crianças não 
precisem mais viver com 
medo. (Aplausos.) A paz 
no Mali, onde o povo fará 
com que sua voz seja ou-
vida nas novas eleições no 
verão. Em cada um desses 
casos, a África deve lide-
rar e a América estará lá, 
para ajudar. E a América 
não pedirá desculpas por 
apoiar os esforços africa-
nos para acabar com con-
flitos e defender a digni-
dade humana. (Aplausos.)
E este ano marca o 50° 
aniversário da OAU, ago-
ra União Africana (AU) 
– uma ocasião que é mais 
histórica, pois a AU está a 
enfrentar esses desafios. 
E quero que a América se 
envolva não apenas nas 
questões de segurança, 
mas também nas ques-
tões ambientais – e nas 
questões económicas e 
nas questões sociais e nas 
questões educacionais – 
quero levar esse envolvi-
mento a um nível inédito. 
É com orgulho, então, que 
anuncio que no próximo 
ano vou convidar chefes 

de Estado da África Sub-
sariana para que com-
pareçam a um encontro 
nos Estados Unidos para 
ajudar a lançar um novo 
capítulo nas relações 
EUA-África. (Aplausos.) 
E conforme mencionei 
ontem, também vou orga-
nizar um encontro com a 
próxima turma da nossa 
Iniciativa de Jovens Lí-
deres Africanos, porque 
queremos envolver os lí-
deres de hoje e os líderes 
de amanhã para desco-
brir qual a melhor forma 
de trabalharmos juntos. 
(Aplausos.)
Gostaria de encerrar a 
minha fala com a seguinte 
mensagem. Governos são 
importantes. Liderança 
política é importante. E 
espero que alguns de vo-
cês aqui hoje decidam se-
guir o caminho do serviço 
público. Às vezes, pode 
ser uma ocupação ingrata, 
mas acredito que também 
pode ser uma vida nobre. 
Mas também devemos 
reconhecer que as esco-
lhas que fazemos não es-
tão limitadas às políticas 
e programas de governo. 
A paz e a prosperidade na 
África, e em todo o mun-
do, também dependem da 
atitude das pessoas.
É muito comum ver que 
a fonte da tragédia e do 
conflito envolve escolhas 
feitas por pessoas co-
muns e que causam uma 
divisão entre nós – entre 
negros e brancos, cristãos 
e muçulmanos, e entre 
uma tribo e a outra. A 
África contém uma profu-
são de identidades, mas as 
nações e os povos de Áfri-
ca não alcançarão seu po-
tencial enquanto alguns 
usarem essas identidades 
para justificar a opres-
são – uma desculpa para 
roubar ou matar ou privar 
outros dos seus direitos.
E em última análise, essa 
é a lição mais importante 
que o mundo aprendeu 
bem aqui na África do 
Sul. Mandela escreveu: 
“Ninguém nasce a odiar 
outra pessoa pela cor da 
sua pele, ou por sua ori-
gem ou sua religião. Para 
odiar, as pessoas preci-
sam aprender, e se elas 
podem aprender a odiar, 

podem ser ensinadas a 
amar, pois o amor chega 
mais naturalmente ao co-
ração humano do que o 
seu oposto.” (Aplausos.)
Acredito que seja ver-
dade. Acredito que sem-
pre foi verdade – desde 
o despontar do primeiro 
homem à juventude de 
hoje, e em tudo o que 
aconteceu nesse interva-
lo aqui na África – reinos 
nasceram e morreram; o 
sacrifício da escravidão e 
o surgimento do colonia-
lismo; guerras insensatas, 
mas também movimentos 
icônicos por justiça social; 
houve desperdício de ri-
quezas, mas também uma 
promessa gigantesca.
As palavras de Madiba são 
uma bússola neste mar de 
transformações; elas são 
a terra firme em meio a 
correntes vertiginosas. 
Sempre temos a oportuni-
dade de escolher a nossa 
melhor história. Podemos 
sempre entender aquela 
decisão mais importante 
– a decisão que tomamos 
quando encontramos a 
nossa humanidade co-
mum uns nos outros. E 
essa escolha está sempre 
disponível para nós.
E já vi esse espírito nos 
sorrisos acolhedores das 
crianças na ilha de Gorée, 
e nas crianças de Mom-
basa na costa do oceano 
Índico que banha o Qué-
nia. Esse espírito existe 
na mãe que vive no Sahel 
e que deseja uma vida 
digna para suas filhas; e 
no estudante sul-africano 
que enfrenta o perigo e 
a distância para chegar à 
escola. Posso ouvi-lo nas 
canções que surgem das 
vilas e das ruas das cida-
des, e pode ser ouvido 
nas vozes confiantes de 
jovens como vocês.
É esse espírito, esse an-
seio inato por justiça e 
igualdade, por liberdade e 
solidariedade – é esse es-
pírito que pode iluminar 
o caminho adiante. Está 
em vocês. E quando vo-
cês guiarem a África por 
essa longa e difícil estra-
da, quero que saibam que 
sempre poderão contar 
com a amizade dos Esta-
dos Unidos da América. 
(Aplausos.)
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CARTA ABERTA
EMBAIXADOR AMERICANO RECEBE 
DELEGAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

p r e s u m í -
vel encon-
tro entre o 
Presidente 
E d u a r d o 
dos Santos 

a quem a Maioria Angola-
na Genuína desfavoreci-
da cognominou de Santo 
Inerte, que jamais fará 
milagres políticos para 
erradicar o nocivo vírus 
da corrupção que ele pró-
prio incubou no seio da 
Sociedade Angolana e o 
clarividente Presidente 
Americano Barack Oba-
ma, irritou os Activistas 
dos Direitos Humanos que 
fazem das suas canetas 
armas de combate contra 
a deplorável corrupção. 
Com certeza, o sentimen-
to de revolta forçou que 
destemidos jovens tives-
sem efectuado a aventu-
reira viagem de carro de 
Angola a República Unida 
da Tanzanya, tendo sido 
portadores duma carta de 
contestação ao Presidente 
Americano que se encon-
trava de visita àquele País 
do Índico sobre a presu-
mível ida do Zé Dú à Casa 
Branca.                
Por sua vez, os destemidos 
Activistas da Sociedade 
Civil, que laboram na área 
dos Direitos Humanos, so-
licitaram uma audiência à 
Sua Exª Senhor Embaixa-
dor dos E.U.A em Angola 
Dr. Christopher J. McMul-
len, a quem pediram ex-
plicação sobre a eventual 
ida do detestado Zé Dú à 
Casa Branca. Deveras, ten-
do tido em conta a indes-
mentível prioridade que o 
Presidente Barack Obama 
advoga sobre a necessi-
dade da promoção da De-
mocracia nas Sociedades 
Africanas e sobre o respei-
to aos Direitos Humanos. 
Sua Exª Sr Embaixador 
Americano em Angola não 
hesitou em receber os Ac-
tivistas da Sociedade Civil 

O

no pretérito dia 8 de Julho 
do ano em curso.
Para o efeito, a Sociedade 
Civil Angolana fez-se re-
presentar por três presti-
giadas ONGs dos Direitos 
Humanos nomeadamente 
o CCDH – Conselho de 
Coordenação dos Direitos 
Humanos, as Mãos Livres 
e o FNATA – Fórum Na-
cional das Autoridades 
Tradicionais Angolanas. 
Durante a audiência, a 
Embaixada Americana 
foi representada pelo seu 
Assessor para os Assun-
tos Políticos Mr. Derek 
Wright. Por seu turno a 
Sociedade Civil Angolana 
fez-se representar pelos 
Activistas Lauriano Paulo 
do CCDH, Salvador Freire 
dos Santos das Mãos Li-
vres e Soba A.M.Mbazela 
que serviu de porta-voz da 
Delegação. Na sua expla-
nação, a erudita Autorida-
de Tradicional Angolana 
cingiu-se sobre o conteú-
do da Carta que a Socie-
dade Civil endereçou ao 

Presidente Barack Obama, 
tendo enfatizado o que 
uma eventual visita de 
José Eduardo dos Santos à 
Casa Branca pode provo-
car no seio da Sociedade 
Angolana. 
Sem dúvida, tal encontro 
seria um rude golpe contra 
os Activistas dos Direitos 
Humanos que, sem medo 
das represálias políticas, 
têm sabido contrapor o 
mau capricho político do 
ditador que tem feito do 
Poder uma propriedade 
familiar. Pelo que, o porta-
-voz da Sociedade Civil 
Angolana fez lembrar a 
grande responsabilidade 
que recai sobre a Nação 
Americana como a baluar-
te da promoção da Demo-
cracia e da preservação 
dos direitos humanos no 
Mundo Contemporâneo.
Outrossim, fez lembrar à 
Embaixada Americana em 
Angola que, aquando do 
encontro com Sua Excia Sr 
Secretário Geral da ONU 
Dr Ban Ki-Moon aqui em 

Lwanda em 27/02/12, ele 
foi alertado que Angola é 
um barril de pólvora que 
pode explodir a qualquer 
instante. E a tensão polí-
tica que se vive um pouco 
por toda a parte de Angola 
entre a População descon-
tente e o caduco regime 
liderado pelo contestado 
JES é prelúdio da prevista 
explosão política. Pois, o 
contestado ditador já não 
consegue apagar o incên-
dio político que ele pró-
prio acendeu através das 
suas políticas de exclusão 
social que dividem os an-
golanos em afilhados e 
enteados políticos. Se hoje 
há analfabetos desconten-
tes na Sociedade Ango-
lana, o próprio Eduardo 
dos Santos devia assumir 
a meia culpa, porque man-
dava rusgar os jovens nas 
escolas e nas aldeias e os 
mandava fazer a guerra 
para acabar com a guerra, 
que o seu eterno rival dizia 
fazer para corrigir os até 
agora injustificáveis erros 

da História de Angola.       

Soba A. M. Mbazela
Secretário Geral Executivo

Tele-
ms.912714160/947397460

Email: fnataangolan@
yahoo.com

L W A N D A

*O teor desta carta não en-
gaja em nada o Folha 8
 
Obs: Soubemos que, em 
resposta a inquietação da 
delegação e em função a 
presente carta, o Embaixa-
dor Americano esclareceu 
não se tratar de forma al-
guma de qualquer convite 
ou que esteja calendariza-
do num horizonte tempo-
ral imediato um provável 
encontro entre o Presiden-
te Obama e o Presidente 
José Eduardo dos Santos. 
Foi apenas uma sugestão 
feita pelo Ministro Angola-
no das Relações Exteriores 
George Chikoty a quan-
do da sua deslocação aos 
EUA.
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e acordo com 
informações 
chegadas a 
nossa Re-
dacção, os 
roubos re-
gistados nos 

balcões das lojas Poupa-lá, 
foram praticados, suposta-
mente por altos dirigentes 
e responsáveis pelos co-
fres e caixas das respec-
tivas lojas. Os furtos de 
três milhões seiscentos e 
setenta e seis mil Kzs, dos 
cofres das lojas do Pren-
da e Camama, sucederam 
alternadamente de forma 
a não levantar suspeitas 
as autoridades competen-
tes. Segundo a informa-
ção avançada pela fonte 
do Entreposto Aduaneiro 
de Luanda, acusa Alexan-
dre Costa, Presidente do 
Conselho Administrativo, 
de conivência nos actos, 
pela forma em que con-
diz esta prática ilícita. O 
mesmo pensa que, o PCA 
“está a tentar mascarar os 
prejuízos, de forma a sal-
vaguardar funcionários es-
trangeiros ilegais no país 
e ludibriar a gestão da mi-
nistra do comércio, Rosa 
Pacavira”, disse.
A informação avança que 
na loja do Camama, na an-
terior gestão de Lourenço 
Kalutengue, que por sinal 
é protegido de Alexan-
dre Costa, desapareceu 
dos cofres da referida loja, 
1.734.000 Kzs, que o recon-
duziram a 22 dias de cadeia 
para justificar o desfalque. 
A fonte justifica o com-
padrio entre o PCA e ex. 
gestor da loja do Camama, 
pois que o mesmo já não 
trabalha mais tem os salá-
rios pagos mensalmente.

Já o roubo recente ocor-
reu na loja do Prenda, num 
total de 1.942.000 Kz com 
o suposto envolvimento 
do gerente, Raul Neves e 
outros, uns foragidos e os 
demais nos gabinetes.
No entanto, Tiago Correia 
de nacionalidade portugue-
sa, director de operações 
da rede poupa lá e Mário 
Pinheiro Azevedo, também 
de nacionalidade portugue-
sa, assessor de operações 
do entreposto aduaneiro 
e Poupa-lá ambos ilegais 
no país, “são os principais 
orquestradores das acções 
ilícitas ocorridas nas lojas 
da rede de supermercado”, 
assegurou a fonte.
A mesma ressalvou tam-
bém que os estrangeiros 
do entreposto e a rede de 
lojas Poupa-lá têm um sa-
lário superior ao do Pre-
sidente da República de 
Angola, José Eduardo dos 
Santos, num valor aproxi-

mado a um milhão de Kzs, 
excepto os subsídios de 
acomodação e alimentação 
no valor de 600.000kzs 
pagos mensalmente, com 
direito a viatura e revisão, 
mais 3 viagens/anos a Por-
tugal.
De todas as acusações 
feitas ao Entreposto Adu-
aneiro de Luanda, gestor 
da Rede de Lojas Poupa-
-lá, Alexandre Costa, Pre-
sidente do Conselho Ad-
ministrativo conteve os 
esclarecimentos e defen-

ASSALTOS NAS 
LOJAS DO POUPA-LÁ

deu os respectivos roubos, 
afirmando que a mesma 
acção  está a ser investiga-
do pela Direcção Nacional 
de Investigação Criminal 
(DNIC), bem como as de-
mais acusações

CRISE FINANCEIRA NO 
ENTREPOSTO AFECTA 
POUPA-LÁ
O Entreposto Aduaneiro 
de Luanda, responsável 
pela gestão da rede de lo-
jas Poupa-lá, há mais de 2 
anos que está a atravessar 

inúmeros problemas, re-
sultado da falta de produ-
tos nacionais e importa-
dos nos armazéns. Face a 
estes problemas, existem 
funcionários assalariados 
sem exercer a actividade 
laboral há 2 anos, por falta 
de trabalho.
Por outro lado, os funcio-
nários discutem o facto 
de, os meios rolantes (ca-
miões) serem usados para 
trabalhos particulares dos 
dirigentes. Face as infor-
mações e documentos 
que denunciam as práticas 
ilícitas que poderão levar 
o entreposto à falência, 
prometemos novos dados, 
de forma a informar a so-
ciedade nas próximas edi-
ções. 
De recordar que as lojas 
de conveniência Poupa 
Lá, enquadradas no Pro-
grama de Reestruturação 
do Sistema de Logística e 
Distribuição de Produtos 
Essenciais à população, já 
foi a falência duas vezes, 
primeiro pelo grupo portu-
guês, GCT (Grupo Comer-
cial Transacional) e depois 
pela Odebrecht, grupo bra-
sileiro, ambos com a parti-
cipação de Tiago Correia e 
Mário Azevedo, que arras-
tam também o Entreposto 
à falência. 

D
Mais de três milhões de Kwanzas foram roubados dos cofres de duas lojas da rede Poupa-lá, entre os dias 8 de Julho 
de 2013, facto desde já também registado em 22 de Outubro de 2012, em Luanda

GRANDE ROUBO EM LUANDA

TEXTO DE ANTÓNIO NETO

ULTIMA HORA!

Despois de ter sido contactado pelo repórter do folha8 para melhor esclarecimento da 
matéria em causa. Alexandre Costa, PCA do entreposto aduaneiro, reuniu de imediato 
com a direção da empresa, para aventar quem foi o “queixinha” que passou informações 
de caracter sigilosa ao folha8, bem como, ordenar o departamento de operações e segu-
rança para evitar novas fugas de informações que lesam a empresa em causa.
 No entanto, o dirigente que respondeu sarcasticamente o jornalista, teme que, com esta 
notícia, a ministra do comércio crie uma comissão de inquérito para apurar as irregula-
ridades do sector e de igual modo, levar a detenção e expulsão dos trabalhadores estran-
geiros que funcionam na empresa estatal ilegalmente.
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udo começou 
em Outu-
bro de 2012, 
data em que 
Silvestre Tu-
lumba com-

prou a transportadora de 
cargas Transdis ao em-
presário Emanuel Mada-
leno no valor de trinta e 
cinco milhões de dólares 
(35.000.000.00 U$D).
Na ocasião da celebração 
do contrato entre os dois 
“monstros” do empreen-
dedorismo angolano, se-
gundo os representantes 
de Tulumba, foi garantida 
a permanência e cum-
primento dos contratos 
existentes com os traba-
lhadores, e que inclusive 
pagariam os salários em 
atraso.
Volvidos seis meses, já no 
dia 11 de Abril do corrente 
ano, a comissão sindical 
dos trabalhadores da refe-
rida empresa reuniu com 
Jeremias Mateus Miguel, 
tio e director geral das em-
presas de Tulumba, isto na 
Inspecção Geral do Tra-
balho, e o mesmo garantiu 
novamente que pagaria os 
salários e indemnizaria os 
trabalhadores pelo atraso.
“Os salários estão condi-
cionados porque o senhor 
Emanuel Madaleno deve 
o Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) e 
Imposto de Rendimento 
de Trabalho (IRT), e que 
tão logo nos chegue em 
mãos os comprovativos da 
liquidação da mesma fare-
mos a declaração de com-
promisso no pagamento 
dos salários e outros trâ-
mites a cumprir na dimi-
nuição e indemnização, 
conforme o primado na 
lei”, disse Jeremias.
A promessa não passou de 
meras palavras, pois a ma-
terialização até ao momen-
to não aconteceu.
Com vista a resolver o pro-

blema duma forma “ami-
gável”, várias assembleias 
foram realizadas ao longo 
dos meses de Fevereiro e 
Abril, mas nunca com a 
presença de Silvestre Tu-
lumba.
A primeira aconteceu no 
dia 13 de Fevereiro, quan-
do eram 15 horas, nas 
instalações da empresa 
Lux-Car, dentre os quais 
estava presente Emanuel 
Madaleno, ex - proprietá-
rio, que começou por se 
desculpar pela ausência e 
esclarecer os motivos da 
venda da empresa. “Disse 
que física e financeiramen-
te já não tinha capacidade 
para avançar com os des-
tinos da empresa”, lê-se na 
acta da reunião.
Emanuel Madaleno, soli-
dário com a situação dos 
trabalhadores, retirou dos 
cofres pessoais setecentos 
mil dólares (700.000.00 
U$D) e pagou os meses 
em atrasos até ao mês de 
Dezembro e os respecti-
vos subsídios de Natal.
Confiantes que daí em 
diante tudo seria um “mar 
de rosas”, ledo engano, 

pois o mês de “Abril che-
gou e mais nenhum di-
nheiro pelo trabalho pres-
tado” receberam.
Actualmente, Silvestre Tu-
lumba deve seis meses aos 
trabalhadores da Transdis, 
facto que originou sepa-
rações de várias famílias, 
“por incrível que pareça”, e 
os laboriosos encontram-
-se agastados, pois as es-
posas não aguentavam 
mais viver na situação de-
ficitária financeiramente, 
os filhos já foram expulsos 
das escolas por não pa-
garem as mensalidades e 
propinas. “Continuamos a 
espera que Deus nos acu-
da”, desabafaram.
Os mesmos prometem 
sair à rua com os fami-
liares para manifestarem 
caso Tulumba não resolva 
essa situação.
Outra denúncia feita pelos 
labutadores dá conta de 
que o empresário removeu 
do estaleiro setenta e sete 
viaturas pesadas, treze li-
geiras e dez máquinas, que 
levou para Lubango, terra 
Natal do mesmo, e deixou 
os trabalhadores sem pos-

sibilidades de efectuar as 
actividades laborais.
Por tal acto os desconten-
tes acreditam haver abuso 
de poder e desrespeito à 
Lei Geral do Trabalho e 
coloca em causa a dignida-
de da pessoa humana.
No intuito de pressionar 
Tulumba a rever o caso, a 
comissão sindical endere-
çou uma carta ao Ministro 
dos Antigos Combaten-
tes e Veteranos da Pátria, 
Kundi Paihama, suposto 
legítimo proprietário da 
Transdi, e por sinal tio de 
Tulumba, a solicitar uma 
pronta intervenção por se 
sentirem “abandalhados”.
Duas missivas também fo-
ram enviadas ao gabinete 
do Governador de Luan-
da, Bento Sebastião Bento, 
a avisar que no dia 31 de 
Maio mais de cento e cin-
quenta cidadãos estariam 
na rua Alameda Manuel 
Van-dunem, frente aos es-
critórios de Kaposse, para 
manifestarem pelos direi-
tos violados e exigirem, na 
altura, os quatro meses de 
salários em atraso, mas tais 
cartas não foram respondi-

das e a pequena revolução 
não aconteceu.
Cônscios das “démar-
ches” que a comissão tem 
feito, Silvestre Tulumba 
colocou o advogado Pe-
dro Romão em cena para 
negociar com os síndicos. 
Três reuniões foram mar-
cadas por Romão no intui-
to de resolver o problema, 
dentre as quais apenas 
uma aconteceu no dia 1 de 
Julho.
“O advogado apresentou 
uma proposta de demitir 
os trabalhadores colecti-
vamente, e disse que as 
razões de tal acto são téc-
nicas e económicas, com 
base nas informações re-
sultantes dos relatórios”, 
disseram.
Outro ponto exposto por 
Romão foi o de pagar as 
dívidas aos trabalhadores 
pelo salário básico esti-
pulado na empresa, 35 mil 
kwanzas, sem interessar 
quanto ganha o emprega-
do.
“Caro jornalista isso não 
é justo. Se fosse para isso 
até já procuraria outro 
emprego”, lamentaram.

TULUMBA AFUNDA TRANSDIS

T
Os trabalhadores da empresa Transdis acusam Silvestre Tulumba Kaposse de colocar em risco a sobrevivência de 
suas familias pelo facto de não pagar os salários desde Janeiro do ano em curso, isto desde que assumiu o controlo 
da firma

INCUMPRIMENTO DE ACORDOS

TEXTO DE ABDUL RODRIGUES
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CONHEÇA O HOMEM

FÉLIX MIRANDA

izem os es-
critos: Inveja, 
palavra pro-
veniente do 
latim invidía, 
significa o 

desejo de obter algo que 
outra pessoa possui e que 
você não tem. Representa 
a tristeza ou o pesar pelo 
bem alheio.
Todos nós sabemos que a 
inveja é um tic natural de 
todo o animal ou seja de 
todo aquele que respira. 
Por N vezes aqui fizemos 
referência ao porquê que 
a violência faz-se presente 
em permanência na vida 
dos seres, inclusive dos 
irracionais. Tudo porque 
existem as diferenças en-
tre nós, em tudo, absoluta-
mente tudo, mesmo entre 
seres humanos “irmãos 
gémeos” ditos verdadei-
ros. A formação do em-
brião que dita, nesta altura 
o indivíduo ou o animal, 
não se processa em simul-
tâneo no segundo preci-
so. Eis a razão de gémeos 
que possam ser siameses, 
portarem temperamentos 
ou quocientes de inteli-
gências diferentes, apesar 
de fisionomicamente se-
rem um a cópia do outro. 
Um pode ser de tempera-
mento fleumático (Passi-
vo) ou ainda melancólico 
(Triste); outro Sanguíneo 
(Vivo, sempre motivado) 
ou ainda colérico (Explosi-
vo, impaciente). Entretan-
to quanto ao QI – um dos 
gémeos ser mais expedito, 
mais catedrático e liberal, 
outro mais empreendedor, 
pragmático. 
Cada um de nós tem um 
pouco de tudo isso, po-
rém uns com mais per-
centagens de determinado 
“Item” do que os outros. 
Este diferencial predomi-
nante é que nos caracte-
riza, nos torna diferentes 
e determina o nosso ser 
perante os fenómenos ou 

adversidades da vida: hábi-
tos, a forma de nos alimen-
tarmos, de reagirmos aos 
diferentes estímulos, etc. 
Exploremos as qualidades 
e minimizemos as fraque-
zas, sem no entanto igno-
rá-las. O mais difícil é sa-
ber identificá-las e tornar 
as qualidades potenciais 
para o benefício próprio. 
Se conseguirmos identifi-
car o nosso forte, veremos 
que passaremos a invejar 
muito menos. 
Bem! Não vamos voltar 
aqui a relatar elementos 
genealógicos para explicar 
como se desenrola o pro-
cesso, mas para dizer: tal 
como a violência nos mais 
variados estádios está pre-
sente entre os animais, 
o mesmo sucede com a 
Inveja. Para não disper-
sarmos muito o propósito 
deste tema, gostaria de fo-
calizá-lo precisamente so-
bre o Ser Humano. Todo, 
absolutamente todo o Ho-
mem é invejoso, mesmo o 
melhor dos filhos de Deus, 
aquele quem pensamos 
ser o descendente mais 
directo de Jesus Cristo, é 
levado a qualquer dos mo-
mentos da sua vida a inve-

jar alguém.
Porém, tal como no caso 
da Violência, com a Inveja 
se procede o mesmo. Há 
um tipo de inveja que é, di-
gamos, profícua, outra ex-
tremamente prejudicial e 
até mesmo letal. Este tipo 
de inveja nos coloca na 
condição de uma tristeza 
permanente, de insatisfa-
ção incontida.
A Inveja que considero po-
sitiva, é aquela que se ma-
nifesta em jeito de admira-
ção ao outro, servindo esta 
atitude como impulsiona-
dora ou motivadora para 
redobrarmos os nossos 
esforços e elevarmos os 
nossos níveis à patamares 
iguais ou superiores aque-
le de quem nós invejamos 
ou por outras palavras, ad-
miramos, para não mesmo 
dizer, tomamos como mo-
delo.
Ao admirarmos alguém 
estamos naturalmente 
a invejá-lo, mas no bom 
sentido; estamos a reco-
nhecer que tal pessoa tem 
algo a mais do que nós que 
é proveitoso. Isto impul-
siona-nos a envidar esfor-
ços para atingir o mesmo 
degrau ao do invejado ou 

ultrapassá-lo, mas sem 
contudo dinamitá-lo. Esta 
manifestação não resulta 
de uma reacção de impo-
tência. 
Quando invejamos por im-
potência, por incapacida-
de, surge o ódio e caímos 
em leviandades. É isso que 
nos arrasta para a maldi-
ção. Infelizmente, talvez 
muito por culpa da igno-
rância que nos persegue 
continuamente, nos es-
quecemos que os homens, 
digo todos os homens es-
tão dotados de faculdades 
outras que não as nossas, 
mesmo que pensemos se-
rem idênticas às nossas ou 
estarmos na esteira de po-
dermos rivalizar. 
O grande erro é pensar-
mos que o outro obteve 
os ganhos, alcançou o pa-
tamar, graças a um cruzar 
de braços, a uma Bênção 
de Deus ou um empurrão 
de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Não, tudo em nós 
requer muito sacrifício. 
Engano pensar que o outro 
não arriscou para conse-
guir; não se esfolou para 
ter. O invejoso nunca olha 
nem valoriza o que tem 
por isso cobiça sempre e 

de forma desmedida o que 
é dos outros.
Esta percepção errónea e 
indecente de que para o 
outro tudo é sempre mais 
fácil do que para nós, é 
que nos empurra aos fei-
ticeiros, aos kimbandei-
ros, aos rituais macabros, 
como o que se passa actu-
almente na Lunda-Norte 
Bacia do Cuango em que 
indivíduos obcecados 
pelo dinheiro fácil são 
levados a actos demoní-
acos, chegando ao ponto 
de ceifar a vida das es-
posas, extrair as vaginas 
até os úteros, queimar os 
cotovelos, as palmas dos 
pés, as palmas das mãos 
e as nádegas, imaginem 
o horror. Tudo isso por 
inveja de outros que pos-
suem. 
De outros trabalhos 
aprendemos: A inveja tem 
inúmeras formas de ex-
pressão: críticas, ofensas, 
dominação, rejeição, di-
famação, agressões, riva-
lidade, vinganças.  O psi-
coterapeuta espanhol José 
Luis Cano assinala que “na 
escala individual, a inveja 
costuma ser parte de mui-
tos transtornos psicoló-
gicos e de personalidade; 
nas relações profissionais 
e de casal, ela está envol-
vida em muitos conflitos e 
rupturas; e na escala social 
e política, sua influência é 
imensa”.
Já o catolicismo conside-
ra a inveja como um dos 
sete pecados capitais, 
uma vez que ela constitui 
a fonte de outros pecados. 
O invejoso deseja ter algo 
que o outro possui, sem 
se importar em prejudi-
car a outra pessoa, para 
obter esse bem. Para o 
cristianismo, esse sen-
timento baixo e ignóbil 
é inaceitável, já que cria 
uma situação que causa 
infelicidade e dor para o 
outro indivíduo.

PORQUÊ INVEJAR

D

SEGUNDO AS SAGRADAS ESCRITURAS:

A inveja é companheira daquele que não suporta o sucesso dos outros e não se con-
forma em ver alguém melhor do que ele mesmo. Está sempre com aquelas pessoas 
soberbas, que querem sempre ser melhores do que as outras em tudo. Muitas vezes, ela 
também é companheira das pessoas inseguras, fracassadas ou revoltadas, que, não con-
seguindo o sucesso das outras, ficam corroídas de inveja e desejando-lhes o mal. Fica 
torcendo pelo mal do outro, e quando este fracassa, diz em seu interior: “bem feito!”.
O primeiro pecado dos filhos de Adão e Eva foi cometido por inveja. Caim matou o 
irmão Abel. Abel era pastor e Caim lavrador (cf. Gen 4). Pior do que um homicídio 
(assassinato de um homem), o crime de Caim, movido pela inveja, foi um fratricídio 
(assassinato de um irmão).
Também por causa da inveja os filhos do patriarca Jacó venderam o seu filho caçula, 
José, para os mercadores que o levaram para o Egito.
O caso mais triste que as Escrituras nos relatam, por causa da inveja, é o da morte de Je-
sus. O evangelista São Mateus deixa claro a razão que os levou a matar o Filho de Deus: 
“Pilatos dirigiu-se ao povo reunido: ‘Qual quereis que eu vos solte: Barrabás ou Jesus, 
que se chama Cristo?’ Ele sabia que tinham entregue Jesus por inveja” (Mt 27,18).
Vemos, assim, a que ponto chega a inveja. Diante disto, temos que nos acautelar; uma 
vez movidos por ela, somos levados a praticar muitas injustiças. Quantas fofocas, mal-
edicências, intrigas, brigas, rivalidades, calúnias e ódios acontecem por causa de uma 
inveja! 
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GRANDIOSO É O “MAUSOLÉU” 
DA DEMOCRACIA

E
ste mausoléu da nada-morta democracia angolana é muito pior que uma brincadeira 
de mau-gosto se pensarmos na miséria que continua a matar angolanos sem que o 
Executivo diga uma só palavra de consolo e de pesar. É, antes do mais, a prova de 
uma megalomania do foro psiquiátrico. Se lhe juntarmos a famigerada Centralidade 
do Kilamba (sic), ex-cidade fantasma que já nos custou, a nós, pagadores de impos-

tos, biliões de dólares e está a transformar-se em “bizne” do tipo dos que havia no ex-Roque 
Santeiro, se atentarmos a todas as universidades e hospitais ocos, sem pessoal, e adicionarmos 
a tudo isso as frequentes e atentatórias violações da Constituição e dos mais elementares 
direitos humanos, os quais, segundo o Executivo, não dão de comer a ninguém numa democ-
racia onde ele é árbitro e jogador porque lhe foi imposta no meio de uma pobreza que ele já 
encontrou quando tomou o poder há 34 anos, este “túmulo” é o resultado da miséria moral 
deste regime de guerrilheiros. E é também mais uma prova da megalomania de JES, prova do 
seu desnorte e da sua vaidade incomensurável, prova da sua péssima governação assim como 
da indiferença e do desprezo que ele nutre pelos que sofrem em Angola (são milhões de pes-
soas), prova da sua autoridade avassaladora e de que nada tem mais importância do que ele 
e a sua imagem, ou melhor, não a sua imagem, mas aquela na qual ele é pintado, adornado e 
isolado da miséria que o rodeia por todos os lados e lhe serve para transmitir ao estrangeiro como sendo a sua e a de Angola. 
Grandes obras!?...para resolver que tipo de problemas? Do povo?!... Pobre povo de Angola! Que tenha paciência e espere pelo dinheiro que 
aqui foi gasto, que só em comissões deve cifrar em centenas de milhares de dólares. Façam dieta e fiquem a saber que morrer também é uma 
solução, alivia definitivamente o sofrimento. 

COISA DO MAQUIAVELISMO DE JES E OUTRAS “M”

O 
que de mais admirável se pode descobrir na personalidade de José Eduardo dos Santos, JES, esfinge de tantos e resplandecentes 
augúrios, é a sua capacidade de mentir serena e frequentemente, como se as suas distorções da realidade fossem a verdade e o que 
ele está a dizer Palavra de Evangelho. Admirável também é a sua assombrosa capacidade de conseguir silenciar a matilha áspera e 
penetrante do gentio intelectual da urbe luandense, deveras carniceiro, que lhe sorve com delícia as frases e tomadas de posição com 
o único objectivo de o escangalhar, formando uma perturbante corja de políticos, jornalistas, analistas e outras pessoas mal informadas 

que se lhe opõem pelo simples prazer de lhe “morder as canelas”. Vemo-lo então, na TV e em público, em poses de personagem etéreo, sublime, 
pelo ar que tem seguramente insubstituível, figurando uma espécie de exemplo para a humanidade a dar conselhos e lições de moral, numa incrível 
chafurdagem com as mentiras que lhe saem boca fora como geisers de inevitável erupção, por serem, na sua mente, verdadeiros paradigmas da 
ciência política… Ai de mim!, só na sua mente! Enganar, enganar, enganem, enganem, alguma coisa há-de ficar…  Inspirado em Goebbles, funesto 
chefe da propaganda de Adolf Hitler, o seu feito é de incomensurável valor teatral, porque, meramente, este homem é em boa verdade histórica o 
digno sucessor de Neto e, como ele, autor moral, silencioso, das execuções sumárias e selectivas, torturas físicas e psicológicas que se multiplic-
aram por todo o país de forma aberta ou em surdina, vezes sem conta depois do 27 de Maio e da sua carnificina, sob égide de Neto, nos massacres 
resultantes duma caça ao homem “milimétrica” no período pós-eleitoral de 1992, no massacre da Sexta-feira Sangrenta de Luanda, em 1993, nos 
assassinatos selectivos e noutras merdas, com o seu beneplácito. Eis o seu segredo, incitar permanentemente o regime a usar o quadro da Violência 
Preventiva, intimidatória e desmobilizadora ao nível da grande massa da população, através dos organismos de censura, de filtragem política, de 
vigilância e prevenção policial ou pelos aparelhos de enquadramento político-ideológico do quotidiano, nas famílias, nas escolas, nos desportos, nos 
lazeres e  no trabalho. 

MAS QUEM É QUE SUJA O NOME DE ANGOLA?

A
s investigações judiciais que visam por ora personalidades da alta-roda angolana são 
complexas e mexem com grandes interesses políticos e económicos. Mesmo que 
seja verdade que os bancos portugueses têm enviado todas as transacções suspeitas 
ao Ministério Público e à Unidade de Informação Financeira da PJ, mesmo sendo 
inegável que a lei portuguesa permite que os investigadores arrestem ou apreendam 

milhões de euros ou até acções em contas bancárias, como já fizeram ao enteado de Manuel 
Vicente no banco BIC, e como sabemos que o MP e a PJ de Portugal têm especialistas em crime 
económico e fazem acções de formação periódicas para lutar contra o branqueamento de capitais 
no seu país, levar avante uma empreitada como esta parece exequível, mas quase nunca é, pois 
tropeça sempre nos choques que se dão com algumas das já identificadas presas, quando elas são 
de grande gabarito, e com qualquer um dos ex-políticos da velha-guarda, transformados em seres 
fossilizados e, portanto, impunes ad eternam. Ademais, políticos e empresários portugueses e an-
golanos acham que as investigações não fazem nada bem às relações entre os dois países, ao que 
se junta uma desagradável conjuntura em várias investigações, nas quais tem sido necessária a 
colaboração do MP de Angola, cujo procurador-geral também está a ser investigado pelas autori-
dades portuguesas!! Dada a acumulação de casos, até dá vontade de rir só de pensar no que dizem 
os papagaios quando repetem o que diz JES nas suas hipócritas intervenções públicas. 
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TEXTO DE ANTÓNIO NETO

operação 
v i o l e n t a 
contra as 
zungueiras, 
visa des-
mantelar e 
desencora-

jar as pessoas que insistem 
em vender ou transformar 
de praça a berma da estra-
da do Kalemba II, via que 
dá acesso ao Estádio 11 de 
Novembro, no município 
de Belas. A mesma orien-
tação foi dada pelo Gover-
no Provincial de Luanda, 
face o campeonato mun-
dial de hóquei em patins 
que se realiza em Luanda e 
Namibe.
O governador, Bento Joa-
quim Bento recordou que 
o maior evento nunca re-
alizado por Angola conta 

com “a polícia e a fiscali-
zação’ que serão mais uma 
vez chamadas a desempe-
nhar o seu papel, tal como 
em outros grandes even-
tos, já realizados no país”, 
concluiu.
No entanto, a repartição 
de fiscalização e a polícia 
de divisão do município 
de Belas estão a seguir a 
risca as orientações do 
Governador em “espan-
car e saquear” os bens das 
comerciantes frustradas 
de forma a “desmantelar” 
aquela zona. 
De acordo com o chefe de 
repartição da fiscalização 
de Belas, Caoje, afirma 
que a mega operação tem 
como objectivo desenco-
rajar as pessoas que insis-
tem em vender em zonas 

impróprias para a prática, 
uma vez que, a adminis-
tração municipal tomou 
medidas em atribuir um 
espaço onde se pode rea-
lizar a venda de diversos 
produtos de consumo de 
primeira necessidade. 
Ainda sobre as medidas 
levadas a cabo pela Admi-
nistração de Belas, no sen-
tido de combater a venda 
ambulante em algumas ar-
térias do município, estão 
a melhorar a higiene e o 
saneamento básico.
O dirigente afirma que 
“esta acção visa sensibili-
zar e reeducar os comer-
ciantes em praticar a acti-
vidade comercial em áreas 
próprias e seguras”. 
Quanto a agressividade 
dos policiais e fiscais con-

tra as zungueiras, o mesmo 
atesta que, o trabalho deve 
ser pedagógico e não de 
pancadarias, pois que, elas 
também procuram susten-
to para os familiares.
Na ocasião, as comer-
ciantes reconheceram 
que exercem a actividade 
numa zona imprópria para 
o comércio. Mas, lamen-
tam as condições socioe-
conómicas em que o país 
atravessa, por culpa da má 
gestão dos bens públicos.
Madalena Ambrósio, de 38 
anos de idade, mãe solteira 
com 4 filhos, zungueira a 
mais de 8 anos, lamenta a 
atitude musculada e desu-
mana dos agentes de fisca-
lização, em tentar de todas 
as formas lançá-las a misé-
ria. A mesma, chorando e 

rogando, diz que esta acti-
vidade pode ser controla-
da se o governo criar mais 
postos de trabalho para os 
angolanos e não para os es-
trangeiros.
Já Susana Garcia nega em 
trabalhar para os “ma-
madou”, pois que, pagam 
muito mal. Assim prefe-
rem “zungar” de um lado 
para o outro, de forma 
a ajudar o sustento e o 
bem-estar da família.
De todas as zungueiras 
entrevistadas, os lamen-
tos foram copiosos e 
unanimes em dizer que 
o Governo “é o culpado 
da nossa desgraça e quer 
nos matar a fome e in-
centivar os nossos filhos 
para delinquência” aler-
tam.

FISCALIZAÇÃO COMBATE 
BRUTALMENTE VENDA AMBULANTE

A

Agentes de fiscalização do município de Belas combatem de forma brutal e desprezível à venda ambulante, 
que por um lado tem sido o meio de subsistência económica das famílias miseráveis e, por outro violam as 
leis administrativas, desvalorizam o preço dos produtos e destroem o ornamento das cidades, criando assim, 
mercados informais em locais impróprios para a prática da referida actividade, em Luanda.

MUNICÍPIO DE BELAS
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TEXTO DE ANTÓNIO NETO

s bens ali-
mentares 
i m p o r t a -
dos, tal 
como a car-
ne de bú-

falo, carne de porco, coxa 
de frango e a choupa são 
os mais rejeitados pelos 
consumidores, que adqui-
rem nos armazéns que en-
volvem os municípios de 
Viana, Cacuaco, distritos 
do Sambizanga e Rangel, 
conforme o bissemanário 
folha 8 tomou conheci-
mento.
Dos armazéns por nós visi-
tados, verificou – se a con-
tante devolução de vários 
produtos alimentares, com 
destaque para o estabe-
lecimento comercial que 
fica por detrás do colégio 
Cital de Base, no distrito 
do Rangel e o armazém 
em frente ao mercado São 
Paulo, no distrito do Sam-
bizanga. 
Face a grave denúncia, a 
nossa reportagem visitou 
também alguns armazéns 

dos municípios de Viana e 
Cacuaco, pelo que, apurou 
a rejeição de alguns produ-
tos supostamente estraga-
dos pela má conservação 
ou ainda contaminados 
por substâncias nocivas. 
Os mesmos estabeleci-
mentos comerciais regis-

taram tal prática mais em 
pequena escala, compara-
tivamente com os arma-
zéns da cidade de Luanda.

EFEITOS DOS PRO-
DUTOS ESTRAGA-
DOS OU CONTA-
MINADOS

O biólogo, António Boano 
alerta que, com a política 
de fiscalização dos órgãos 
competentes, não é difícil 
encontrar bactérias acima 
do nível exigido em pro-
dutos alimentares. “Temos 
registado nos últimos tem-
pos, nos mercados formais 
e informais produtos con-
taminados com bactérias 
acima do nível, tais como 
Salmonela, Listéria, Estafi-
lococos, Coliformes entre 
outros basicamente preju-
diciais a saúde”, disse.
O biólogo adianta ainda, 
que a ingestão de alimen-
tos contaminados por es-
tas bactérias tem efeito em 
menos de 24 horas, cau-
sando febre tifóide, diar-
reia, cólicas e mal-estar 
generalizado, com febres. 
Acrescenta que estas bac-
térias podem provocar in-
fecção clínica grave com 
taxas de mortalidade entre 
20 e 30 por cento.
“O grau de perigosidade 
dessas bactérias reflecte-
-se no facto de representar 
uma séria ameaça para a 

saúde dos consumidores, 
pois pode causar graves 
complicações a saúde hu-
mana”, adverte.
António Boano aconselha 
ter em atenção a com-
pra de bens alimentares 
oriundos do Canadá, de-
vido ao risco de presença 
de Salmonela, de frangos 
oriundos de Maryland 
(EUA), pelo risco de pre-
sença de Arsénio, e milho 
proveniente de países da 
Europa, pelo risco de pre-
sença de Aflatoxinas.
Por outro lado, a Minis-
tra do Comércio, Rosa 
Pacavira anunciou recen-
temente o encerramento 
dos armazéns grossistas 
situados próximos das ci-
dades e serão instalados 
nas áreas suburbanas. A 
governante justifica que 
há necessidade de maior 
controlo dos produtos 
comercializados no mer-
cado nacional, para tal o 
Governo está a construir 
Centros Logísticos e de 
Distribuição para auxiliar 
os armazenistas.

ALIMENTOS CONTAMINADOS 
ESTÃO À VENDA NOS ARMAZÉNS

O
Os armazéns localizados nas periferias dos municípios de Luanda estão a registar desde o mês de Junho, 
reclamação e devolução constante dos produtos, tudo porque os consumidores notaram que estão a comprar 
produtos alimentares estragados ou contaminados por substâncias nocivas ao organismo humano

EM LUANDA
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Folha 8 - De-
putado Lin-
do Bernardo 
Tito. Soube-
mos que foi 
até as Lundas 
para poder 

constatar in-loco a rea-
lidade no seu geral, mas 
muito particularmente 
sobre o fenómeno quão 
mediatizado que ocor-
re naquela região e que 
tem a ver com agressões, 
mutilações, violações de 
mulheres. Posto no ter-
reno, fez um trabalho de 
chekagem, de investiga-
ção. Como é que deixou 
as Lundas, qual é a per-
cepção que teve e o que 
podemos esperar dora-
vante?
Lindo Brenardo Tito – 
Voltamos tristes do Kafun-
fo e do Cuango na medida 
em que sentimos que da 
parte das autoridades pú-
blicas não há em primeiro 
lugar preocupação com o 
que está a acontecer. Em 
segundo lugar, não estão 
preparados para darem 
solução há problemas des-
sa natureza e outros. Digo 
que não estão preocupados 
porque os dados numéri-
cos que as autoridades do 
Executivo apresentaram, 
não são realistas, tendo em 
conta as outras fontes por 
nós contactadas. Repare 
que os sobas avançaram 
o número de 36 senhoras 
mortas, os partidos con-
tactados idem, avança-
ram com este número, ou 
seja, o PRS e a UNITA (o 
MPLA abdicou do pedido 

de contacto), a represen-
tação da Igreja Católica, o 
padre que esteve connos-
co avançou o mesmo nú-
mero e a Associação dos 
Direitos Humanos local 
também avançou o mesmo 
número. Apenas a admi-
nistração pública avançou 
o número de 12 senhoras 
mortas. Nesta informação 
parece que gravita a sua 
origem pelo Comando 
Municipal da Polícia. Pois 
o Procurador foi claro em 
dizer que foram dados 
que foram fornecidos pelo 
Comando Municipal, o 
que pressupõe dizer que 
a Procuradoria não tem 

registo desses casos, e só 
a Polícia Nacional é que 
tem. Obviamente é com 
justeza que assim pudesse 
acontecer por repararmos 
a função da Polícia Na-
cional do ponto de vista 
social. Mas se saímos pre-
ocupados por esses factos, 
saímos também como lhe 
disse de algum modo de-
solados porque a adminis-
tração do próprio Estado 
não tem mecanismos para 
poder investigar. Estou a 
falar dos meios técnicos 
e humanos que deveriam 
apoiar a procuradoria local 
e a polícia. Lembro-me o 
próprio comandante mu-

nicipal ter dito que ele não 
tem condições para poder 
investigar, não só pelo fac-
to das mortes ocorrerem 
em sítios longínquos, mas 
também a capacidade hu-
mana de fazer o acompa-
nhamento profissional da 
própria situação no muni-
cípio do Cuango. 
Outra situação que nos 
preocupa é o facto das 
autoridades não estarem 
preocupadas com o núme-
ro de estrangeiros naquela 
área. Pois as outras entida-
des por nós contactadas 
levantaram esta questão 
da existência de estran-
geiros ilegais com uma 

preocupação permanente. 
O que quer dizer, no todo 
sentimos que há um total 
despreparo das autorida-
des públicas para resolve-
rem este assunto candente 
na região cujas proporções 
extravasa.
Assim da nossa parte es-
tamos a desenvolver con-
tactos ao nível central para 
que o assunto esteja na 
Agenda Politica do país. 
Porque não é aceitável que 
morra cidadãs pelo núme-
ro que morreram, 36 de-
pois não há responsabili-
zação judicial de ninguém.

ESTA GOVERNAÇÃO 
NÃO É HUMANA

F8 – Na sua percepção, a 
que se deveu este silêncio 
e porquê só depois de se 
mediatizar é que as auto-
ridades começaram a se 
mexer. Indiferença, terra 
esquecida?
LBT – Dois factores que 
levaram a isso. Primeiro 
tem a ver com o carácter 
da governação que temos. 
Esta governação não é hu-
mana. É uma governação 
materialista interessada 
apenas em questões que 
produzem benefícios di-
rectos e indirectos para os 
governantes. Não é uma 
governação que se preo-
cupa com a condição hu-
mana e com os problemas 
que os cidadãos vivem. 
Por isso eles fazem um 
descaso total correlação 
essas mortes.
Em segundo lugar, a zona 
do Cuango e do Kafunfo, 

O
TEXTO DE FÉLIX MIRANDA

ESTA GOVERNAÇÃO É DESUMANA
A Região do Cuango- Lundas, nos últimos dias viveu e continua a viver um fenómeno de ordem social e cultural 
estranho que envolve fenómenos misteriosos de feitiçaria que levou a morte de cerca de 36 senhoras. Para 
além desses casos macabros, constata-se a depauperação da situação daquela população e da impotência das 
autoridades governamentais em dar cobro aos males que assolam a região. Lindo Bernardo Tito na qualidade 
de Deputado da CASA-CE, deslocou-se ao terreno e constatou in-loco, tirando ilações a partir de contactos 
efectuados demoradamente com as autoridades do governo local, o Procurador, o Comando da Polícia, 
osRregedores, o Padre, o Hospital, os representantes dos Direitos Humanos, da Sociedade Civil, das vítimas e 
habitantes anónimos. Sobre isso, falou ao Folha 8, o que viu, ouviu e com que ideia ficou.

LINDO BERNARDO TITO AFIRMA
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são zonas completamen-
te esquecidas em que as 
autoridades provinciais e 
centrais pouco ou nada es-
tão a fazer para que aquela 
zona saia do abismo em 
que ela está. Sendo uma 
zona realmente votada 
em pleno abandono, ela 
transforma-se em zona de 
ninguém. Sendo uma zona 
de ninguém, claro que 
tudo quanto ocorre não 
é dado valor. Só quando 
a situação se alarma um 
pouquinho mais, é que eles 
se assustam, como aconte-
ceu desta vez. A questão 
do Cuango e do Kafunfo 
é exactamente esta. É o 
facto da governação que 
temos não estar interes-
sada a vida das pessoas e 
também sem interesse da 
parte do governo provin-
cial e central.

F8 – Contudo, é uma 
zona que potencia o Or-
çamento Geral do Esta-
do, é uma das zonas mais 
ricas, mais afamadas para 
o mundo do empresaria-
do. Porque razão aquela 
população até hoje é es-
quecida, porque razão 
há a continuidade da po-
lítica colonialista nas lun-
das, mormente na região 
da Bacia do Cuango?
LBT – Para o Governo do 
MPLA a Bacia do Cuango 
só existe para a exploração 
diamantífera. A Bacia do 
Cuango não existe para as 
pessoas que lá vivem. De 
facto, não é admissível em 
qualquer parte do mundo, 
que uma zona que produz 
diamante como aquela 
seja paupérrima em todos 
os sentidos, e que seu povo 
viva abandonado abaixo 
dos níveis da miséria, com 
um desemprego altíssimo, 
com todos os males que 
qualquer sociedade podia 
evitar.
É exactamente esta natu-
reza da governação que 
temos dito que tem de ser 
completamente invertida 
com uma nova visão pa-
triótica como da CASA 
para o exercício da Go-
vernação de Angola as-
sumindo o poder. Porque 
para os governantes do 
MPLA, as regiões produto-
ras de diamantes só exis-
tem para o diamante, não 
existe sequer uma visão 

relativamente as pessoas. 
Socialmente as pessoas 
são esquecidas e ninguém 
se interessa por elas. Isto 
como consequência é a 
situação que estamos a 
viver. Daí que eu não olho 
para a situação que está a 
acontecer no Cuango de 
forma reducionista de feiti-
cismo. Eu acho que a ques-
tão é muito mais profunda 
do que isso. A ideia de 
feitiço pode ser evidente, 
mas é muito mais enalte-
cida para tentar minimizar 
o problema fundamental, e 
não responsabilizar o Go-
verno. É claramente isso. 
As pessoas que defendem 
a tese do feitiço, estão a 
atentar excluir o Governo 
da sua Própria responsa-
bilidade política e social. 
Estão a tentar proteger o 
Governo dos erros e dos 
males que tem cometido 
em relação aquela região. 
Acho que esta questão não 
é exactamente aquilo que 
vem a superfície como fei-
tiço, nem tribalismo. E nós 
conseguimos provar isso 
no terreno. Foi fomenta-
do por um deputado do 
MPLA que não in-
teressa citar o 
nome dele 
que inci-
tou al-
g u n s 
jovens 
e uns 
s o b a s 
p a r a 
escre-
verem 
u m a 
c a r t a 
onde diz 
que a ques-
tão é tribal 
movida pe-
los partidos 
da opo-
s i ç ã o ; 
q u a n -
do na 
v e r -
d a -
d e 

não é isso. Este fenómeno 
afecta todas as etnias que 
lá vivem e todas as etnias 
se manifestaram contra 
esta situação. Não me 
parece haver uma razão 
tribal entre aquelas etnias 
que já coabitam, e algumas 
têm mesmo algumas raí-
zes de origem comum.
Não me parece haver algu-
ma razão fomentada pelo 
tribalismo ou lutas tribais. 
Agora, quem quiser tirar 
proveito com isso que o 
faça de maneira diferente. 
Aquele povo é suficiente-
mente maduro para ultra-
passar as suas diferenças.

F8 – Soube também 
quando lá estava lançou 
um SOS face ao desem-
prego da grande massa 
da juventude desespera-
da, desorientada e usou 
um termo que sublinhei, 
a exaustão da exploração 
diamantífera. O que se 
pode prever para o futu-
ro para aquela população 
juvenil?
LBT – Repito. Se este 
país não tiver um Gover-
no da dimensão humana, 

consciente, patriótica 
como da CASA, 

será extrema-
mente difícil 
inverter o 
quadro da 
situação que 
se vive hoje 
no Cuango. 
Temos de 
olhar para 

o Cuango 
n u m a 

s i -

tuação difícil, na medida 
em que a exploração dia-
mantífera está a chegar 
realmente a sua exaustão. 
Chegando a exaustão, não 
haverá na região empresas 
que possam proporcio-
nar emprego aos jovens. 
Como se assiste hoje, há 
apenas duas empresas e 
estas não conseguem ab-
sorver a mão de obra da-
quela região pois no total, 
as duas empresas devem 
ter mais ou menos 500 
trabalhadores e não mais 
do que isso. E, o mais gra-
ve ainda também é que o 
garimpo está a escassear. 
Para além de estar gros-
seiramente repelido com 
sérias violações dos Direi-
tos Humanos, com mortes 
pelo meio, também repa-
ramos que ela não está 
a produzir os resultados 
como no passado, está a 
esgotar-se. Tudo isso vai 
ser um conjunto de difi-
culdades e problemas que 
o povo vai vivendo com a 
agravante da situação so-
cial. As pessoas que têm 
responsabilidade governa-
tiva têm de velar por esta 
questão. Se quiserem esta-
bilidade nesta região têm 
de pensar seriamente em 
empresários que invistam 
nesta área que possam ab-
sorver a mão de obra local 
e não se esquecerem que 
o diamante, não sendo 
renovável, está a esgotar, 
mas temos o dever de fa-
zer a reposição com os 
ganhos que ele obteve ao 
longo das dezenas de anos 
que ele produziu, repor 
com indústrias, fábricas. 
É um retorno que tem de 
se fazer. Porque temos de 

partir do princípio que o 
país tem potencialida-
des, mas seria bom se 
nós pudéssemos es-
pecializar o país em 
termos de produção 
nacional, de especia-
lidades nas indús-
trias locais, porque 
entendemos que 

criando indústrias na 
região acho que a si-

tuação de desemprego 
estaria reduzida signifi-
cativamente.

F8 – Outra situação. 
Aquela região é mui-
to carente em infra-
-estruturas de apoio aos 
projectos sociais e de 

desenvolvimento de for-
mação integral. O pro-
jecto “Bué” transformou-
-se como eles dizem em 
“Bué de Mentiras”. Penso 
que debateu isso com o 
administrador municipal 
que aliás deu mostras de 
ter encontrado soluções 
no que toca aos créditos, 
empréstimos e apoios as 
PME etc. faz crédito aqui-
lo que o Administrador 
disse e se fosse o Admi-
nistrador o que realmen-
te faria?
LBT – Posso falar que o 
Administrador está naque-
la região desde Novembro 
do ano passado. Sensivel-
mente oito meses. Nunca 
senti uma pessoa que tem 
criatividade, visão, mas 
na realidade a aplicação 
daquilo que está a pensar 
e nos apresentou, não de-
pende somente dele, ha-
verá intervenção forte do 
governo central. Mas pelo 
que eu sei do governo pro-
vincial e do governo cen-
tral, será muito difícil ma-
terializar aquilo. Oxalá que 
materialize para o bem das 
pessoas que habitam aque-
la região. 
Para mim, a questão funda-
mental sobre o qual se de-
via apostar é a educação. 
Com a educação poder-
-se-á melhorar os outros 
sectores económicos so-
ciais porque uma popula-
ção formada é um capital 
forte para investir em ou-
tras áreas. Eu não iria para 
perspectiva de ter apenas 
um curso superior de for-
mação de professores do 
jeito de bacharelato, como 
acontece agora. Havia de 
fazer uma estruturação 
desde o ensino primário, 
até ao ensino superior. 
Porque repare, o ensino 
superior naquela região é 
deficitário, logo não pode-
rá fornecer quadros de es-
tudantes com capacidades 
exigidas para o ensino su-
perior, há que reestruturar 
todo o sistema de ensino 
para se potenciar a região 
em quadros, perspectivan-
do seu desenvolvimento. 
Esta é a primeira questão.
A segunda questão, eu 
iria obviamente apostar 
na agricultura. A agricul-
tura na região com terras 
férteis e aráveis traria re-
sultados garantidos até 10 
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anos. E também poderia 
absorver boa arte da mão-
-de-obra daquela região. 
Logo, ter-se-ia minimizado 
o problema do desempre-
go. Seria uma agricultura 
com uma visão de indus-
trialização porque repare, 
se tivermos de produzir o 
milho em quantidade, uma 
fábrica de transformação 
de milho, já vai empregar 
mão-de-obra na produção 
e na transformação; se ti-
vermos que produzir man-
dioca em abundância, um 
dos produtos com maior 
produção e consumo e se, 
se transformar a mandio-
ca em farinha de bombó e 
outros, teríamos também 
acudido outras situações. 
Temos é  que fazer opções 
sobre aquilo que na re-
gião se pode produzir em 
quantidade. E neste caso o 
milho e a mandioca seriam 
as primeiras industrias a 
serem montadas. E depois 
iríamos progredir para ou-
tros tipos de cultivos que 
seriam fundamentais para 
aquela região. Dentro de 
10 anos aplicando isso te-
ríamos então de pensar, se 
já conseguimos uma esta-
bilidade do ponto de vista 
do emprego, estudaría-
mos qual a outra vertente 
e na medida que estamos 
a fazer isso, o sector da 
educação estaria a crescer 
em paralelo, estaria a mo-
dernizar-se e acredito que 
com o sector da educação 
modernizado permitia fa-
zer novos investimentos 
do ponto de vista da saúde, 
da própria economia ou 
aumentar o capital social. 
Como se constata, o dia-

mante naquela região já 
não está a produzir como 
devia ser, logo temos de 
repor noutros termos 
aquilo que foi tirado du-
rante muito tempo sem 
retroactivo.

F8 – Outra questão é o 
grito dos funcionários. 
Não têm um BPC através 
do qual deveriam rece-
ber os seus salários, são 
forçados a se deslocar a 
centenas de kilómetros 
(Xamuteba), movimen-
to que despende meios 
financeiros e muito tem-
po. Também não têm 
um Tribunal que possa 
acompanhar processos, 
não têm um hospital 
como tal, não têm cha-
farizes de água potável, 
nada de energia eléctri-
ca pública e também na 
região não tem nenhum 
meio de Comunicação 
Social para divulgar os 
acontecimentos e par-
tilhar conhecimentos, 
o que faz daquele povo, 
um povo simplesmente 
abandonado. O que é que 
o administrador lhe disse 
sobre estes assuntos per-
tinentes?
LBT – Vou começar a res-
ponder a última questão. 
Recebemos a informação 
que abrirá muito em bre-
ve no Kafunfo uma Rádio 
Comunitária, penso que 
seja mesmo uma Rádio 
Comunitária ao serviço 
daquela comunidade e não 
uma Rádio de propagan-
da política. Repito, espero 
que seja uma Rádio Comu-
nitária. 
A perspectiva que nos foi 

apresentada é exactamen-
te uma Rádio que terá um 
pendor educativo, para 
ajudar a minimizar algu-
mas situações que naque-
la região tem ocorrido. 
Relativamente a justiça e 
a saúde, tomamos conhe-
cimento que o Hospital 
do kafunfo é uma unidade 
orçamentada. O que va-
mos pedir é que esta uni-
dade orçamentada possa 
ser ela a gerir os recursos 
que recebe. Até aqui o que 
nos foi dito é que os recur-
sos são transferidos para 
o município e só depois 
são geridos de maneira 
diferente e não por gestão 
directa do próprio hospi-
tal. O que temos de fazer 
é pedir as autoridades ao 
nível da Lunda Norte que 
deixe o hospital gerir in-
ternamente seus recursos. 
Que deixem a direcção do 
hospital suprir com pron-
tidão as necessidades que 
surgem; questões de medi-
camentos, equipamentos 
de apoio, energia eléctri-
ca, ambulância e outras 
necessidades prementes 
para o hospital.
Quando se gere uma uni-
dade como aquela por 
entidades que não estão 
ligadas a ela no dia-a-dia, 
não há sentimento profun-
do dos problemas que se 
vive. Então a resolução dos 
problemas é feita de forma 
paulatina e de algum modo 
relaxada ou mesmo desin-
teressada.
Relativamente a questão 
da justiça é grave, muito 
grave, mas o problema não 
é nem da província, nem 
do município. O problema 

é a visão estratégica que o 
Governo do MPLA central 
tem em relação ao sector 
da Justiça. Lembro que du-
rante a discussão do OGE, 
nos batemos para que 
constasse no orçamento a 
construção dos tribunais 
municipais para a Lunda-
-Norte, Lunda-Sul, Moxico, 
Kuando Kubango, Kuanza 
Sul e outras províncias que 
não têm sequer um Tri-
bunal Municipal. Aquela 
região é neste momento 
necessitante de um Tribu-
nal Regional, porque aca-
ba por ter mais ou menos 
cinco ou seis municípios 
ao seu controle, tinha que 
ter um Tribunal de carác-
ter regional no Cuango ne-
cessariamente para evitar 
que se transfira presos do 
Cuango para o Dundo que 
é uma distância para além 
de 400 kilómetros. E há 
questões que são mínimas. 
Há testemunhas cujos ca-
sos estão a ser julgados no 
Tribunal Provincial, não 
conseguem ir porque não 
têm meios financeiros. E 
vamos continuar a nos ba-
ter para que haja um tribu-
nal de Caracter Regional 
o mais urgente possível. 
Relativamente aos bancos, 
por exemplo o BPC, aquela 
região não precisa apenas 
de um Banco, precisa de 
mais de um Banco, pelo 
número de pessoas que a 
região tem. Se reparar, há 
um Banco no Xamuteba 
que é muito distante, há 
um banco em construção 
no Cuango, mas não tem 
no kafunfo. Eu entendo 
que deviam ter um banco 
no Cuango BPC e um Ban-

co no kafunfo, para permi-
tir que as duas localidades 
possam ter direito a usu-
fruir dos serviços que este 
banco BPC tem oferecido 
como Banco do Estado.

F8 – Agora mesmo para 
terminar. Lundas, é qua-
se um país, vasto. Entre-
tanto, há políticas de-
rivadas da necessidade 
da subdivisão daquela 
Província. Dá-me a im-
pressão que o Governo 
já está a inclinar-se para 
esta estratégia de divisão 
administrativa. Qual é a 
sua visão. Se se envere-
dar para a subdivisão da 
Lunda Norte tendemos 
para o separatismo ou é 
um mal necessário que 
tem de acontecer se qui-
sermos dar passos positi-
vos e avançar?
LBT – Para mim, enten-
do que as instituições do 
Estado devem estar pró-
ximas das pessoas para re-
alizarem com maior acui-
dade os interesses delas. 
Quando estiverem mais 
distantes não conseguem 
resolver os problemas das 
pessoas ou não resolvem 
com eficiência. Se tiver-
mos de fazer uma nova 
divisão administrativa que 
permita a aproximação das 
questões das pessoas e que 
ajude a resolver com maior 
celeridade os problemas 
seja bem-vinda. Não estou 
preocupado com a divi-
são administrativa, desde 
que ela esteja próxima 
das pessoas e que ofere-
ça serviços essenciais por 
formas a contribuir de for-
ma acelerada, adequada e 
consistente no seu desen-
volvimento. Obviamente 
para aquela região há que 
se pensar seriamente. É 
aconselhável ter-se uma 
instituição próxima das 
pessoas porque quem está 
no Dundo para deslocar-
-se para Caungula é muito 
longe e é difícil chegar-se 
até lá. A decisão tem de 
se tomar no Dundo às ve-
zes sem o conhecimento 
de causa, portanto há aqui 
que se repensar seriamen-
te no país que queremos se 
queremos um país funcio-
nal e que as instâncias vão 
servir as pessoas. A ser as-
sim, temos de repensar na 
sua divisão administrativa.
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isse-me uma 
das criaturas 
a n g o l a n a s 
que os an-
golanos de-
veriam sim 

propor o Prémio Nobel 
ao nosso Presidente aten-
dendo ao facto de ser o 
único em vida que a nível 
mundial, até ao presente 
momento conseguiu neu-
tralizar todo o tipo de ma-
nifestação contra si, seja de 
que nível for; JES é o Presi-
dente que conseguiu fazer 
com que até aqui estivesse 
imaculado de tudo; ou seja 
no Cartório seu Cadastro 
é o mais limpo de todos 
os Papas juntos; conse-
guiu permanecer no poder 
incólume em 37 anos de 
pontificado entre ilegali-
dade e legalidade fraudu-
lenta, jogos e trapaças com 
as constituições, tribunais 
e juízes.
O Mais Velho JES merece 
sim este Nobel, porque é 
o único PR que conseguiu 
colocar ao seu serviço toda 
uma Máquina do Estado, 
composta pelos eruditos e 
melhores quadros periféri-
cos e intelectuais que o ve-
neram, dão a vida por ele 
se necessário for, “nem Ju-
das”. A ele tudo de bom o 
dedicam e tudo de mal ou 
criminoso o isentam. Por 
outras palavras, o mais Ve-
lho JES é o Bem-aventura-
do, não obstante o desdém 
que sempre demonstrou 
para com os angolanos no 
seu mais profundo.
Todos os grandes homens 
de Angola quando apa-
recem em público para 
criticá-lo (fazem-no com 
a maior das subtilezas) 
ou felicitá-lo com alguma 
contrição, mesmo muitos 
da oposição se preocupam 
primeiro em saber se ao 
lado ou por cima das suas 
cabeças plaina a sombra do 
Mais Velho empunhando a 
Espada do “Bem”. Não é 
por acaso que todos, quase 
sem nenhuma excepção, 
a todas as obras, realiza-
ções, mesmo aquelas mal 
acabadas, por se realizar, 
ou quando a inauguração 

PRÉMIO NOBEL PARA DOS SANTOS

D

de um simples fontenário, 
mesmo que a torneira não 
venha jorrar água nas ho-
ras imediatas ao acto, dão 
Graças, com o “G” maiús-
culo ao Camarada Presi-
dente.
JES é o único PR que con-
seguiu colocar ao seu ser-
viço milhões de Dólares, 
oficiais generais, juízes e 
Diabo Oito para neutra-
lizarem todo aquele que 
tentar criticá-lo ou impli-
cá-lo em casos litigiosos 
ou ilibá-lo noutros cuja 
implicância deixam muito 
poucas dúvidas. 
JES é o único PR que con-
seguiu fazer com que a 
evocação de sua identida-
de seja considerada “Um 
Crime de Estado”. Todos 
os seres em seu redor lu-
tam para maltratar moral 
ou materialmente aquele 
que se atrever. Por outras 
palavras, conseguiu er-
guer uma muralha invisí-
vel, mas hermeticamente 
fechada correlação a sua 
imagem e personalidade.
Prémio Nobel porque o PR 
resiste a vários tufões que 
dariam em tempestades 
sociais arrasadoras, aqui 
sim: graças ao envolvi-
mento e emprego dos ins-
trumentos de repressão, 
os mais notáveis exibidos 

pelo seu genro Bento dos 
Santos “Kangamba” que 
lançou na Pradaria o pâni-
co aos manifestantes com 
o fenómeno Kahenches; 
infelizmente todos ou 
quase todos mortos sinis-
tramente em acidente de 
viação misterioso; estes 
eram protegidos por polí-
cias fortemente armados, 
apoiados pela Cavalaria 
e as Brigadas-caninas. É 
também de autoria do 
Empresário da Juventu-
de, fazer as vestes de PR 
e com resmas de dinheiro 
não declarado, comprar as 
mentes e coser as bocas 
de todos ou quase todos 
os que até agora tentaram 
esgrimir nacionalismo ou 
revolução; não estamos a 
citar o caso do nosso ami-
go Jojó do Jando/ Jando. 
Falamos de outros de fi-
bra fina pseudos activis-
tas que se deixaram com-
prar a dignidade e a alma 
também.
JES merece sim o Prémio 
Nobel, porque conse-
guiu colocar gente culta 
abarrotada de diplomas 
de Mestrados e Doutora-
mentos de sentido, sem 
tugir, nem mugir face as 
adaptações cosidas a seu 
proveito, como é o caso 
da transfiguração da De-

signação e dos Estatutos 
do Órgão administrati-
vo do Estado que a nível 
mundial se denomina Go-
verno. Em Angola e para 
não gozarem de autono-

mia, nem pensarem por 
si, são chamados de Exe-
cutivo o que subentendi-
do quer dizer: “um grupe-
lho de gente boa que só 
faz que obedecer e exe-
cutar ordens terminantes 
do Chefe do Estado e não 
implementar projectos 
que possam ser de inicia-
tiva dos titulares das pas-
tas”, isto aproveitando as 
palavras de um cidadão 
quando comentava o por-
quê que os ministros têm 
assim tanto desplante de 
se “desfraldarem” pautan-
do em defender mentiras 
e realizações medíocres 
muito a quem daquilo 
que lhes foi ensinado nas 
“FAUS”.
Enfim! O nosso M/Velho 
conseguiu governar sem 
contudo resolver os pro-
blemas do povo, ser odia-
do tão bem como amado, 
mesmo assim, obter 81 a 
90% de votos nas eleições 
que se seguiram. É ou não 
Obra para um Nóbel?

TEXTO DE FÉLIX MIRANDA

O Dr. KALUA sabe os problemas antes que os mencione 
contactar nº telefone.: 929524227/ 917973570

Médico Tradicional  

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

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

PÁRE DE SOFRER

Dr. KALUA



FOLHA8  13 DEJULHO DE201336 // CARTOON

Moda & Decoração
Rua António Manuel de Noronha, 42 

Maculusso 
(junto à Liga Nacional Africana e BFA) 

Telefone 923 506 652/ 917 045 142 
Luanda/Angola                

PUBLICIDADE



FOLHA8  13 DEJULHO DE2013 OPINIÃO \\ 37

LUÍS FILIPE *

colecistite 
é uma in-
f l a m a ç ã o 
da Vesícula 
Biliar (Dan), 
acompan -

hada frequentemente pela 
formação de cálculos bil-
iares. Geralmente a ob-
strução biliar constitui o 
seu factor desencadeador, 
enquanto a infecção bac-
teriana constitui um fenó-
meno secundário.
A colecistite pode ser agu-
da ou crónica:
1 – A colecistite aguda 
começa geralmente com 
o ataque súbitos de dor 
e desconforto na região 
subcostal direita, acom-
panhadas pelos sintomas 
como febre, anorexia, 
náusea e vómito. Dois 
terços dos casos ou mais, 
apresentam previamente 
ataques de cólica biliar. 
A presença de calafrio 
e febre alta sugere o di-
agnóstico de colecistite 
supurativa ou colecistite 
associada à colangite. Em 
cerca de 20% dos casos 
manifesta-se também a ic-
terícia moderada. A região 
subcostal direita pode 
apresentar desconforto e 
sensibilidade à palpação 
e o sinal de Murphy posi-
tivo (é um sinal médico 
presente no exame físico 
do paciente. É sinal de col-
ecistite quando o paciente 
suspende a respiração 
por dor à compressão do 
rebordo costal direito). 
Devido ao regime alimen-
tar anárquico dos ango-
lanos, tenho encontrado 
milhares de casos de col-
ecistite.
2 – A colecistite crónica 
manifesta-se normal-
mente pela dor contínua 
localizada no epigástrio ou 
no quadrante superior di-
reito do abdómen, acom-
panhada pelos sintomas 
como náusea e vómito. A 
dor pode diminuir grad-

ualmente até se tornar 
vaga e residual, ou persi-
stir por um longo período 
de tempo. Podem ocorrer 
também sintomas como 
dispepsia, flatulência, 
azia e eructações. No en-
tanto, os sintomas como 
desconforto regional, rigi-
dez muscular, massas pal-
páveis, febre e leucocitóse 
estão ausentes.
Cerca de 30 a 50% dos 
casos que apresentam o 
cálculo biliar são assin-
tomáticos. Os principais 
sintomas relacionados são 
causados por obstrução 
biliar e colecistite. Nestes 
casos, a ultra – sonografia 
é, provavelmente, o méto-
do de detecção do cálculo 
biliar mais simples e mais 
confiável.
Em Dezembro do ano 
passado recebi na minha 
clínica de Bangkok, um 
cidadão americano de 65 
anos, Stephen Douglas, 
com um quadro de col-
ecistite.
Este paciente, sofria de 
crises recorrentes de dor 
no hipocôndrio direito há 
15 anos. Ele foi hospitali-
zado 3 dias após uma crise 
de dor acompanhada de 

febre. As manifestações 
clínicas incluíam dor vio-
lenta no hipocôndrio dire-
ito, vómitos, gosto amargo 
na boca, urina amarela, 
prisão de ventre, língua 
coberta com saburra am-
arela e pulso em corda e 
rápido. A ultra – sonogra-
fia revelou que a vesícula 
biliar media 3,6 x 5,6cm de 
tamanho e sua parede era 
irregular medindo 0,3cm e 
alguns pontos fortemente 
refringentes. O hemogra-
ma demonstrou 11 x10 (7) 
mm3 de leucócitos com 
80% de neutrófilos. A tem-
peratura corpórea era de 
39ºC.
Diagnóstico da Medicina 
Tradicional Chinesa – 
Acúmulo da Humidade 
Calor no Fígado e na Ve-
sícula.
Diagnóstico pela Medicina 
Ocidental - Colecistite 
crónica em fase aguda 
com colelitíase arenosa.
Tratamento pela Medicina 
Tradicional Chinesa – 
Eliminar o Calor e o Fogo, 
beneficiar a Vesícula e ex-
pelir a litíase.
Em primeiro lugar ex-
pliquei ao doente que a 
base da cura imediata das 

doenças do fígado e ve-
sícula assenta na mudança 
radical da alimentação 
causadora da doença para 
uma alimentação cura-
tiva, evitando gorduras 
animais, carnes, frangos, 
ovos, lacticínios, frios, 
peixes, bebidas alcoólicas, 
refrigerantes, comidas fast 
foods. O alimento curador 
destas patologias deve 
ser à base de cereais inte-
grais, verduras e legumes 
naturais, obedecendo à 
ordem proporcional de 
qualidade e quantidade.
Aconselhei o paciente a 
tomar 2 fórmulas herbais 
chinesas extremamente 
eficazes para debelar os 
factores patogénicos: 
Long Dan Xie Gan Tang e 
Lidan Pian.
Ao mesmo tempo fui 
fazendo sessões de acu-
punctura para dispersar 
os factores patogénicos e 
eliminar a dor.
Ao fim de 4 dias a febre 
diminuiu e a dor diminuiu 

bastante. Após mais cinco 
tratamentos o paciente 
encontrou cálculos nas 
suas fezes, sendo a maior 
0,3 x 0,5cm de tamanho.
O paciente fez o trata-
mento durante três me-
ses. Ao fim deste tempo 
aconselhei-o a fazer uma 
nova ultra – sonografia. 
Ela mostrou que a ve-
sícula biliar estava com a 
contracção normal e sem 
cálculos.
Em Maio último Stephen 
veio visitar-me para uma 
nova avaliação. Nova ultra 
– sonografia e o resultado 
mostrou que não houve 
recaída. Continua com 
uma alimentação equili-
brada.

*luísfilipe03@yahoo.
co.uk

Mestre em Medicina 
Tradicional Chinesa
Clínica em Bangkok 

(Life Rising Clinic)
Cooperando no Aura 

Thai Spa – Bangkok

A

COLECISTITE E COLELITÍASE

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

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

Os interessados deverá contacta - me no seguinte terminal: 932630361

Grande Astrólogo
Especialista em medicina 

tradicional Trata de quem sofre de:
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O ESPIÃO AMERICANO
u p o n h a m o s 
que seguia a 
linha da “teo-
ria da conspir-
ação”, por ex-
emplo na linha 

do antigo agente da CIA, 
chefe da ITAC (Intelligent 
Threat Analysis Center) 
da NATO, e, igualmente, 
antigo Major-general 
do exército do Tio Sam, 
Oswald Le Winter - ah! é 
psicanalista – ou de Rich-
ard Moore, e considerava 
que esta situação, mais que 
absurda do analista da CIA,  
Edward Joseph Snowden, 
temporizado no “Caso 
Snowden” devido às even-
tuais denúncias feitas por 
aquele agente, segundo 
uns, e analista, segundo ele 
– em qualquer dos casos 
um simples administra-
dor de sistemas –, durante 
um período temporário na 
National Security Agence 
(NSA) e que terá divul-
gado documentos funda-
mentais para a segurança 
norte-americana como 
um “certo programa de 
vigilância PRISM”, era um 
caso de polícia e não espio-
nagem.
Ora nesse programa, em 
informações prestadas a 
dois órgãos de informação 
ocidental, por Snowden, os 
EUA estariam a vigiar, es-
pionar, observar, espreitar 
– em suma, espiar – não só 
os seus adversários, como 
os seus habituais aliados, 
como, também, toda a gen-
te, mesmo que individual, 
o indivíduo (o que no caso 
dos americanos põe em 
causa as suas liberdades 
individuais).
Não sejamos utópicos, to-
dos espiam todos e sem-
pre foi assim. Agora até 
as nossas autoridades, 
segundo um porta-vez da 
polícia Nacional vai querer 
“camarizar” todo o mundo.
Portanto, não seria nada 
de mais que os EUA, como 
a França, de acordo com 
uma recente acusação do 
jornal francês Le Monde, 
ou o Reino Unido – a 
Nação que mais câmaras 
de vídeo para “camarizar”, 

tem espalhado pelas suas 
principais cidades – que 
andassem a espiar “por dá 
cá aquela palha”!
Como também isso é per-
feitamente natural que 
esteja a ser feito pelos 
serviços de inteligência da 
Federação Russa, da Chi-
na - esta está farta de ser 
acusada de espionar as ac-
tividades cibernéticas dos 
seus adversários políticos 
e dos seus clientes e for-
necedores comerciais e 
industriais – como tam-
bém estarão todos os 
movimentos de talibãs e 
islamitas por parte dos 
serviços de inteligência 
paquistanês, ISI.
E que trás isso à actual sit-
uação de Snowden? Que 
vantagens ou desvanta-
gens?
Nada, a não ser que se de 
facto houvesse interesse 
dos EUA em “apanhar2 o 
seu antigo analista-espião 
(será?) por certo já teria 
conseguido esse desid-
erato.
Tal como se fosse tão “in-

teressante” já Putin, antigo 
director da KGB – agora 
Serviço Federal de Segu-
rança da Federação Russa 
(FSB) – já teria deixado o 
analista-espião entrar no 
espaço territorial nacional 
e detido para “sacar” infor-
mações que os serviços de 
informação russos consid-
erassem pertinentes. Então 
porque o mantém na zona 
de passagem? Quem paga 
as despesas que Snowden 
produz nessa zona?
Parece-me que, na reali-
dade, Snowden é uma mis-
tificação para ser colocada 
num qualquer país menos 
“interessante”, em teoria, 
para os EUA e espiá-los.
Conspiração? Talvez se 
lerem o livro de Le Winter, 
“Desmantelar a América - 
os ensaios de Lisboa”, de fi-
nais de 2001, poderão veri-
ficar que as conspirações 
no seio das gentes da in-
teligência norte-americana 
ultrapassam as mais mir-
abolantes e interessantes 
aventuras de espionagem 
de John Le Carré (estes 

anglo-saxónicos gostam 
muito do “Le”…).
E porque é que só os 
países emergentes latino-
americanos estão dispos-
tos a darem guarida ao 
citado espião-analista? To-
dos, não será bem assim, 
quem mais poderia querer 
obter dividendos da sua 
permanência em território 
nacional, Cuba, está muda 
e que, me recorde, nunca 
se pronunciou sobre este 
caso, excepto para dizer 
que autorizaria a sua pas-
sagem para um outro país.
Será que Snowden está 
mesmo fugido ou é areia 
para alguns olhos menos 
atentos? O que vale é que 
andam(os) todos a ler de-
masiados livros de Fred-
erick Forsyth, Le Carré, 
Inring Wallace ou Ian 
Fleming. Pois, andam(os) 
a rever demasiado os ini-
ciais filmes de 007…
E por isso, países tão no-
bres, livres, democráticos 
e senhores de si mesmo – 
desculpem se me enganei 
–, como Portugal, França, 

Espanha ou Itália (estra-
nho, só países do sul da Eu-
ropa) terão impedido que 
a aeronave do presidente 
boliviano cruzasse os seus 
espaços aéreos, ou fizes-
sem escala, sob a acusação 
de que Snowden iria a bor-
do e por esse facto teriam 
de, ou vasculhar o avião 
– como terá dito Espanha 
– ou de negar a passagem – 
como foi com os restantes.
Alguém de seu perfeito 
juízo acredita que estes 
países iriam se subordinar 
às ordens viperinas dos 
EUA e “mandar às urti-
gas” todas as Convenções 
internacionais? É possível 
que sim, mas…
Mas porque não fazem 
isso com alguns Chefes 
de Estado africanos, por 
exemplo, que estão sob a 
alçada do TPI e os deixam 
circular, livremente, nos 
seus espaços aéreos?
Que tem a mais o sen-
hor Snowden? Ou, o que 
haverá, realmente, mais 
que, de facto, nós descon-
heçamos?

S
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NA HORA DA LEITURA

ANTÓNIO SETAS 

esta edi-
ção do Fo-
lha 8 vou 
começar a 
explicar o 
que é uma 
colagem li-

terária,  no sentido mais 
largo do termo, cujos 
fundamentos podemos 
facilmente encontrar na 
prática corrente no jor-
nalismo. Vou, para o efei-
to, reproduzir ipsis verbis 
uma  notícia breve e um 
artigo de opinião já pu-
blicados e proponho que 
guardem este exemplar 
do Folha8 para, na sema-
na próxima, comparar 
com outra notícia e outro 
artigo, ambos escritos 
a partir dos que foram 
publicados nesta edição. 
Talvez esteja enganado, 
mas se a colagem como 
eu  a concebo é plágio, 
todos os jornalistas, sal-
vo raríssimas excepções, 
são plagiadores. 

NOTÍCIA
Angola o quinto país do 
mundo a crescer mais 
Angola deverá ser o 
quinto país do Mundo 
em termos de crescimen-
to económico durante o 
ano de 2012, segundo um 
estudo da Economist In-
telligence Unit (EIU.Esta 
empresa, especialista em 
análise económica à es-
cala mundial fez previ-
sões de crescimento de 
9,9% para Angola, abai-
xo dos 12,8 por cento da 
previsão do Governo e 
do FMI. A lista é liderada 
por Macau, com previsão 
de crescimento de 15%. 
Mongólia (14,8) e Líbia 
(13,6) completam o pódio    

ARTIGO DE OPINIÃO
Angola o pior do mundo 

na ética empresarial 
Por Jorge Vasconcellos e 
Sá 
Os economistas apontam 
como causa para o de-
senvolvimento económi-
co, os recursos naturais, 
clima, capital, etc..Mas se 
fosse antes o comporta-
mento (das empresas) a 
coisa mais importante?A 
ética das empresas é de-
finida pelo World Eco-
nomic Forum (WEF) da 
Suíça, como o comporta-
mento das empresas nas 
interacções com os fun-
cionários públicos, polí-
ticos e outras empresas.
Ora a ética empresarial 
é um factor fundamen-
tal para criar aquilo que 
Fukuyama, professor em 
Harvard, designou como 
confiança, Trust, título 
do seu best-seller. E a 
confiança leva a um ca-
pital social diferente do 
individual (baseado nos 
conhecimentos, atitude e 
talento) e que depende da 

1) partilha de valores co-
muns e 2) capacidade de 
subordinar os interesses 
individuais aos comuns.
Acontece que numa ava-
liação mundial entre 142 
países, Angola vem em 
último lugar: 142º entre 
142. O que significa que 
países como o Zimbabué, 
Ruanda, Gana, Quénia, 
Nigéria, Tanzânia, Namí-
bia, etc., etc. estão todos 
à frente de Angola.E é de 
facto este capital social 
- juntamente com a éti-
ca pessoal - que explica, 
pelo menos em parte, a 
diferença de desenvolvi-
mento económico entre 
países.Assim, vários es-
tudos empíricos (p.e. de 
Khan da divisão da De-
velopment Policy anmd 
Analisys das Nações 
Unidas), mostram que 
há uma correlação muito 
alta entre a confiança en-
tre as pessoas (fruto em 
parte do capital social) e 
o nível do PIB per capi-

ta, a taxa de crescimento 
deste e o nível de investi-
mento (quer interno quer 
externo).A razão é sim-
ples: para crescer é ne-
cessário especialização; 
a especialização requer 
transacções; e estas exi-
gem confiança nas pes-
soas e nas instituições.E 
sem ética das empresas 
entope-se a justiça. Há 
vários estudos, p.e., de 
Brunetti na revista do 
Banco Mundial e Khan da 
divisão da Development 
Policy anmd Analisys das 
Nações Unidas, que mos-
tram que a velocidade da 
justiça e o ressarcimento 
de danos é fundamen-
tal para o crescimento 
económico.Em alguns 
países, fazer-se cumprir 
pelos tribunais um con-
trato é rápido: 35 dias na 
Holanda; noutros nem 
por isso: 1.500 dias na 
Guatemala – relatório de 
M. Klein do Banco Mun-
dial.Nuns países o custo 

é baixo (menos de 1% do 
valor em litigância – Áus-
tria, Canadá, Reini Unido 
-;  em outros representa 
mais de 100% desse valor 
(República Dominicana, 
Filipinas, Indonésia) – op. 
cit..Pelo que, parece que 
a ética não é só boa em 
termos de princípios mo-
rais, mas também para 
criar riqueza. É boa para 
o negócio.FIM 
1)      A partir dos dados 
colhidos nestes dois textos, 
vou mostrar na próxima 
edição como  compus um 
pequeno artigo, denuncian-
do o balofo alarde feito à 
volta do crescimento eco-
nómico em Angola. Vou 
apresentá-lo pondo em as-
pas e/ou em letra negrito, 
o que retirei da notícia e do 
artigo de opinião de JVS.
Depois mostrarei o que fiz 
para publicação. Gostaria 
de saber se cometi erro e, se 
for o caso, que ele me seja 
comunicado. Para poder 
corrigir, claro está.

N
COLAGENS E PLÁGIOS 
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cidadã Ju-
dith Maria 
Graça da Sil-
va convidou 
para “sua” 
residência a 
amiga Bár-
bara de Sá 

Nogueira, ex-gerente do 
Banco Milénio Sede e a 
matou com vários golpes 
de faca ao corpo todo, 
revelou o Comando Pro-
vincial de Luanda da Polí-
cia Nacional (CPLPN). 
Mas a acusada diz não 
saber nada sobre o facto.
Pois, por ser um caso 
que muito abalou a socie-
dade angolana e não só, o 
CPLPN decidiu apresen-
tar ao público a referida 
cidadã e o taxista, Ân-
gelo Francisco Felizardo 
Lopes, acusado de auxil-
iar a jovem Judith naquela 
chacina.  Os mesmos 
foram ambos detidos pela 
DNIC e exibidos a imp-
rensa, no passado dia 9 de 
Julho de 2013, no interior 
do Comando Provincial 
de Luanda da Polícia Na-
cional.
Portanto, lembre-se que, 
antes da Polícia deter a 
jovem Judith, a família da 
vítima já atribuía a autoria 
do crime a mesma. Pois, 
Bárbara de Sá Nogueira 
desapareceu do seio da 
família, colegas e amigos 
no dia 31 de Maio do cor-
rente, numa altura em 
que recebera um convite 
da amiga que, julga-se, ter 
sido para almoçar juntas 
no apartamento que pos-
sui, no Condomínio Vi-
las de Luanda, próximo a 
FILDA, no município do 
Cazenga. 
Por ser um convite da 
amiga de largos 20 anos, 
Bárbara Nogueira viu-se 
impossibilitada de decli-
nar a chamada e por azar, 

deslocou-se mesmo ao 
referido Condomínio. 
No local, após algumas 
conversas possivelmente 
amistosas, as “cambas” 
se desentenderam por 
motivos ainda desconhe-
cidos pela Polícia e popu-
lares. E, aparentemente 
mais agressiva Judith Ma-
ria da Silva acorreu até 
a cozinha e de lá sacou 
uma faca que a esfaqueou 
inúmeras vezes contra 
a amiga, Bárbara de Sá 
Nogueira.

PARECE JÁ 
TER COMETIDO 
HOMICÍDIO ANTES

Portanto, ao invés de se 
arrepender do que terá 
feito e socorrer rapida-
mente a amiga levando-a 
a uma Clinica ou Hospi-
tal mais próximo, Judith 
preferiu abandoná-la no 
interior de “seu” apar-
tamento. A mesma re-
gressou ao local no dia 
seguinte onde abandon-
ara a amiga que já estava 
morta.  Aparentemente 
sem remorsos Judith 
colocou o corpo da ex-
gerente do Banco Millé-
nio, numa mala e con-
tactou o jovem Ângelo 
Francisco Lopes, taxista 
de profissão para auxil-
iá-la a depositar a mala 
numa viatura de marca 
Toyota Corola e carrega-
ram-na a uma quinta, na 
zona do Kikuxi, em Viana, 
Luanda. O referido taxista 
que é pai de duas meni-
nas, contou a imprensa 
que tudo fez em troca de 5 
mil Kwanzas e não sabia o 
que estava no interior da 
mala que carregava. Por 
sua vez o CPLPN prom-
ete prosseguir diligências 
visando o esclarecimento 
total dos factos. 

A

CONVIDOU AMIGA 
PARA A VISITAR E A MATOU
TEXTO DE ANTUNES ZONGO

SEGUNDO A POLÍCIA NACIONAL

JUDITH DA SILVA - ACUSADA DE ASSASSINAR A AMIGA

ÂNGELO FRANCISCO - O TAXISTA



os últimos 
dias os agen-
tes da Polícia 
de Interven-
ção Rápida 
(PIR) estão a 
perder valor 
e respeito 

por parte dos cidadãos lu-
andenses e não só, desde 
o momento que os colo-
caram nas ruas, onde tam-
bém, interpelam viaturas, 
motorizadas e condicion-
am a libertação das mes-
mas em troca de alguns 
kwanzas.
Refira-se, portanto, que os 
agentes da Polícia de Inter-
venção Rápida foram colo-
cados à rua desde os últi-
mos dias do mês de Maio 
de 2013 e, sem explicação 
prévia, as populações, 
surpreenderam-se ao se 
depararem com aqueles 
Para-militares que só eram 
retirados dos aquartela-
mentos quando houvesse 
indícios de motim ou sub-
levação social nas cidades.
Pois, aqueles agentes de 
farda negra, altos, alta-
mente armados e muitas 
vezes com peles bastante 
escuras mantiam qualquer 
cidadão de sentido sempre 
que saíssem dos locais dos 
“seus” aquartelamentos. 

Hoje os mesmos já estão 
a ser desrespeitados por 
diversos indivíduos, por 
exemplo, na zona do Ki-
tondo, no Zango III, vários 
agentes da PIR adstritos ao 
Comando do Delta, sita no 
Kikuxi, na Província de Lu-
anda, têm sido agredidos 
por consumir excessiva-
mente bebidas alcoólicas e 
meterem-se com as damas 
alheias.

Quando os agentes da 
PIR foram colocados nas 
ruas houve várias especu-
lações no seio das popu-
lações, uns justificavam a 
presença da PIR nas ruas 
por estarem aquartelados 
(sem fazer nada) durante 
muitos anos.  Outros, até 
mesmo ligados ao Ministé-
rio do Interior (MININT) 
alegavam que os agentes 
da PIR estão na rua para 

rapidamente impedir o 
crescimento da delinquên-
cia nas cidades. 
Mas foi tudo ledo engano, 
meteu-se tanta Polícia na 
rua, desde Intervenção 
Rápida, Ordem Pública e 
Militar, mas servem ap-
enas de figurino na via 
pública e “seus” impactos 
são nulos porque não ac-
tuam nos locais fulcrais 
dos crimes que são os in-

úmeros becos dos bairros 
e musseques de Luanda, 
que têm servido de Quar-
téis Generais das staffes 
altamente perigosas que 
causam pânico e tiram 
o sossego da população. 
Resumindo: o esforço en-
vidado pelos comandos e 
ordem pública redundam 
num fracasso por falta de 
estratégias próprias contra 
a criminalidade
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BRIGADA ESCOLAR INTENSIFICA OPERAÇÕES
Brigada de 
S e g u r a n ç a 
Escolar está 
a realizar 
várias pal-
estras em 
diversas es-

colas de Luanda, com ob-
jectivo de transmitir mais 
segurança aos alunos e a 
sensibilizá-los de como se 
prevenir da delinquência 
na escola.
O primeiro paço foi dado 
na escola Ngola Mbandi, 
a 8 de Julho de 2013, onde 
os educandos  encheram o 
auditório e se mostraram 
entusiasmados. Questio-
nado durante a palestra 

pela imprensa se o efec-
tivo da Brigada Escolar é 
o desejado, o Inspector 
David Campos, chefe das 
Operações da Brigada de 
Segurança Escolar furtou-
se a dar uma resposta ex-
acta, garantindo não ser o 
número de efectivo que 
determina o sucesso das 
operações, mas as estraté-
gias gizadas para o efeito.
Mas o mesmo reconheceu 
que têm tido algumas di-
ficuldades em transmitir 
segurança a alunos em to-
das as escolas de Luanda, 
devido o surgimento de 
diversas organizações de 
“malfeitores nas escolas 

que têm de certa forma 
perigado não só a integ-
ridade física dos alunos 
como de outros utentes 
das instituições de ensino 
e também, tem feito com 
que haja sentimentos de 
insegurança nos estabel-
ecimentos de ensino”, con-
tou e continuou, “mas a 
situação está controlada”, 
garantiu o referido Inspec-
tor.

BRIGADA ESCO-
LAR SÓ É VISTA 
NAS CIDADES

Pese embora na reali-
dade a Brigada de Segu-

rança Escolar seja vista 
somente nas escolas sitas 
nas cidades, o Inspector 
David Campos negou 
tal realidade factual e 
afirma, “não actuamos 
só nas zonas urbanas. 
Actuamos em todos os 
cantos de Luanda, e esta 
palestra é a prova do que 
estou a dizer porque se 
estenderá em todas esco-
las”, disse.
Pois, para comprovar o 
que é dito aqui F8 deslo-
cou-se em várias esco-
las com destaque à Vida 
Abundante, sita no dis-
trito do Sambizanga, e di-
versas alunas da 8ª classe 

demonstraram descon-
hecer a referida Brigada, 
“sei que existe a polícia 
da ordem pública e PIR, 
mas nunca ouvi falar 
desta polícia (Brigada 
de Segurança Escolar)”, 
afirmou a jovem Goga. 
Portanto, é importante 
que as palestras sobre 
criminalidade escolar 
cheguem em todos esta-
belecimentos escolares 
para de facto situar os 
jovens estudantes e que, 
o CPLPN atribua mais 
operativo a referida 
Brigada para protegerem 
também as escolas dos 
musseques.

A
TEXTO DE ANTUNES ZONGO

PIR PERDEU FORÇA E VALOR
TEXTO DE ANTUNES ZONGO

N



om presença 
em todas as 
p r o v í n c i a s 
de Angola, 
o Banco de 
Fomento An-
gola, um dos 

primeiros bancos comer-
ciais privados em terri-
tório nacional, promove 
nesta exposição a ango-
lanidade e a criatividade 
dos artistas plásticos an-
golanos, numa interface 
entre as diferentes gera-

ções mictórias. 
São 20 anos de presen-
ça no mercado nacional 
marcados por iniciativas 
de dinamização comer-
cial, por contributos ao 
sistema financeiro e à 
Cultura angolana. O ob-
jectivo principal do cer-
tame, é apresentar um 
conjunto de obras de arte 
adquiridas ao longo dos 
anos e que representam 
de algum modo a história 
do Banco. É uma opor-

tunidade para partilhar 
com a sociedade um ou-
tro lado do BFA.
O Curador desta 1ª expo-
sição é o conceituado ar-
tista Jorge Gumbe, tendo 
sido seleccionadas obras 
dos seguintes artistas: 
Álvaro Macieira; Antó-
nio Ole; Augusto Ferrei-
ra; Dom Sebas Cassule; 
Etona; Gonga; Hildebran-
do de Melo; Jorge Gum-
be; Kabongo; Massongi 
Afonso; Mayembe; Paulo 

Jazz; Paulo Kussy; Sabby; 
Van; Vitex (artista já fa-
lecido).  
Até ao dia 26 de Julho, 
estarão em exposição 
51 peças de artistas já 
consagrados e outros 
revelados nos anos 80 e 
90. Como refere Jorge 
Gumbe, é uma mostra 
composta de gerações, 
formações, percursos de 
vidas, estéticas e produ-
ções artísticas diferentes. 
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EXPOSIÇÃO “20 ANOS 
DE ARTE” PREPARADA 
PELO BANCO DE FOMENTO

C
O Banco de Fomento de Angola organiza desde o pretérito dia 12 de Julho, a exposição 
de arte, intitulada “20 anos de arte” no Centro Cultural Português no âmbito das 
comemorações dos vinte anos de existência do grupo financeiro em território nacional

breves

O Movimento Literário 
Lev´Arte, em parceria 
com o Instituto Médio 
de Economia de Luan-
da – IMEL, realiza a 17 
de Julho, às 10horas, o 
workshop “Jornalismo 
e Literatura” no audi-
tório do IMEL. O evento 
cujo público-alvo são os 
jornalistas, estudantes 
de comunicação social 
e escritores, sem des-
curar a participação 
do público em geral. 
O workshop tem por 
objectivo disseminar 
conhecimentos que po-
dem auxiliar estes pro-
fissionais a abordarem 
assuntos relacionados 
às suas áreas de forma-
ção e trabalho, como o 
uso de termos adequa-
dos durante a produção 
de matérias.
Entre os temas aborda-
dos, estão agendados 
os seguintes: Relação 
entre o Jornalismo e 
a literatura, proferido 
pelo escritor e jornalis-
ta Luís Fernando; Que 
jornalistas queremos 
no futuro?, proferido 
pelo escritor e jornalis-
ta José Luís Mendonça; 
Tua paixão em jornalis-
mo – preenchidos com 
testemunhos da repór-
ter Henesse Cacoma e 
do radialista e apresen-
tador de Televisão Vic-
tor Hugo Mendes.
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nova histó-
ria de Dan 
Brown, “In-
ferno”, já 
está no mer-
cado desde 
Maio, mas 

só agora chegou a tra-
dução portuguesa. Tra-
duções como a italiana, 
a brasileira ou a francesa 
foram postas à venda em 
simultâneo com o origi-
nal, mas houve um pre-
ço a pagar: os tradutores 
trabalharam encerrados 
numa cave durante dois 
meses.
Numa entrevista à BBC 
News, em Maio, Dan 
Brown chamou-lhe “uma 
operação militar”, e reve-
lou que os tradutores es-
tiveram em dois bunkers, 
um no Reino Unido, ou-
tro em Milão, protegidos 
por seguranças armados. 
Em Milão, 11 tradutores 
trabalharam sete dias por 
semana, até às oito da 
noite, num piso subterrâ-
neo do edifício da Mon-
dadori, editora italiana.
Todos os dias à entrada 
os tradutores entrega-
vam os seus telemóveis 
e qualquer outro apare-
lho que lhes permitisse a 
comunicação com o exte-
rior. Sempre que faziam 
uma pausa fora do bunker 
tinham de a registar e não 
podiam discutir o livro e 
a sua trama entre si. Po-
diam almoçar na cantina 
comum a todos os fun-
cionários do edifício, mas 
se quisessem conversar 
com alguém tinham de 
dar justificações falsas 
para o facto de estarem 
ali. “Estamos numa época 
de pirataria e em que os 
editores querem vender 
livros”, disse Dan Brown 
em Maio, à BBC News 
para justificar o secretis-
mo e segurança em torno 
do seu mais recente livro.
Eduardo Boavida, editor 
da Bertrand e de Dan 
Brown em Portugal, con-
sidera normais este tipo 
de cuidados quando os 

NOVO LIVRO DE DAN BROWN 
DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS

A

livros geram tanta curio-
sidade. “Uma fuga de 
informação afecta a ex-
pectativa dos mercados 
e com a informação glo-
bal, estaria rapidamente 
por toda a parte”, diz. “O 
editor tem sempre con-
fiança nos tradutores e 
gráficas com quem traba-
lha, mas estas traduções 
tinham muita gente en-
volvida e ultrapassavam 
as confianças locais.”
A tradução portugue-
sa não foi feita sob as 
condições especiais das 
traduções lançadas em 
Maio. Isto porque o livro, 
que está à venda desde 
quarta-feira, começou a 
ser traduzido depois do 
lançamento do original. 
“O critério de selecção 
dos países presentes na 
primeira tradução deve 
ter sido o dos mercados 
de maior expressão”, diz 
Boavida, lembrando que 
havia uma grande limita-
ção de espaço nesta ope-
ração, sendo impossível a 
participação de um maior 

número de tradutores.
A tradução portuguesa 
demorou 1 mês e envol-
veu três tradutores e um 
responsável pela unifor-
mização do texto,  cuida-
do especial a ter quando 
autores como Dan Brown 
usam terminologia mui-
to específica. Os tradu-
tores foram obrigados a 
um trabalho acrescido de 
pesquisa sobre os temas 
tratados no livro. “Foi 
um trabalho mais difícil 
seguramente para os que 
estiveram fechados [no 
bunker] porque lhes reti-
rou a possibilidade deste 
trabalho autónomo”, diz 
Eduardo Boavida.
Carole Del Porte, traduto-
ra francesa do livro, disse 
à revista italiana Sorrisi e 
Canzoni em Abril, depois 
de terminada esta opera-
ção, que aqueles dias lhe 
permitiram mergulhar 
completamente no traba-
lho de Dan Brown. “Foi 
uma experiência única e 
fantástica. Não tinha nada 
com que me preocupar e 

pude concentrar-me no 
meu objectivo: conseguir 
a melhor tradução possí-
vel para os leitores”, disse.
O objectivo era ter tra-
duções prontas a serem 
comercializadas em si-
multâneo com a versão 
original de Inferno, sem 
que isso significasse fu-
gas de informação. Foi 
conseguido. “Mantive-
mos o segredo até ao últi-
mo momento”, disse Dan 
Brown em Maio ao canal 
inglês.
Em Portugal, sem uma 
tradução para português 
de Inferno durante quase 
dois meses, foram vendi-
dos cerca de 2 mil exem-
plares do original. Para o 
editor, a rapidez com que 
a informação circula cria a 
vontade no leitor ter aces-
so à obra imediatamen-
te. Boavida admite que o 
número de exemplares 
vendidos em inglês não é 
de ignorar mas destaca a 
pressão dos leitores para 
haver acesso imediato ao 
livro -  a Bertrand tentou 

que Portugal participasse 
no lançamento mundial 
precisamente para corres-
ponder ao desejo dos leito-
res de ler o livro ao mes-
mo tempo que o resto do 
mundo e não apenas por 
causa dos lucros financei-
ros, diz.
No novo livro, a perso-
nagem principal é mais 
uma vez Robert Langdon, 
professor de simbologia 
em Harvard, que percor-
re Florença guiando-se 
por passagens do Inferno, 
de Dante, e decifrando as 
fachadas dos edifícios flo-
rentinos e as obras de arte 
do Renascimento.
Em Portugal o livro conta 
com uma tiragem superior 
a 100 mil exemplares. Não 
falando em números, a 
Bertrand diz que as vendas 
feitas no site desde 14 de 
Maio revelam “números 
animadores”. Em Portu-
gal, Dan Brown vendeu 
2 milhões de livros. O 
Código Da Vinci é o livro 
mais vendido do autor, 
com 700 mil cópias.
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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

BRISAS OCEÂNICAS REFRESCARAM A 
CRIATIVIDADE PLÁSTICA ANGOLANA

stalando-se so-
bre 96 páginas, 
o álbum do 
ateliê coletivo 
apresenta as 
duas centenas 
de obras exi-

bidas na referida remessa 
nos domínios da pintura, 
escultura, cerâmica, tape-
çaria, arquitetura, banda 
desenhada, desenho, fo-
tografia e técnicas mistas, 
na Avenida Mortala Moha-
med e no Huambo. 
Numa visão de visibili-
dade, inseriu-se, vários 
momentos do Estúdio, 
díptico, da cerimónia de 
inauguração, que foi mar-
cada pela contagiosa pres-
tação de Tonicha Miranda, 
a cantora, autóctone da 
Ilha. Nota-se, igualmente, a 
relação completa dos par-
ticipantes ao Incubador e 
dezenas de fichas biográ-
ficos, assim que, alguns 
ângulos da Expo e aspetos 
das infraestruturas da Ce-
lamar.
Reencontramos, natural-
mente, as tapeçarias pin-
tadas da Tia Marcela, no 
sumo da sua mestria. A ex-
pressão pictural e as apli-
cações vão da arte parietal 
do sudoeste as pictogra-
mas do Zambeze, passan-
do pela cestaria da bacia 
do Kasai. E, assim que ela 
intitula bem uma das suas 
criações “Ritmos angola-
nos”. Profícua, faz propos-
tas de personagens femini-
nas estilizadas, denomina 
“Ofícios femininos” e “Rit-
mos das quitandeiras”. 
Deparamos, igualmente, 
com o Van, pintor das sín-
teses, arrastando o seu pin-
cel, com óleo, dos tusona 
as aproximações contem-
porâneas. 

TRANS-TEMATICO

Pintores do unilateralismo 
da rutura do tempo pre-
sente, Paulo Kussy e Sa-
bby propuseram, junto, no 
espirito da solidariedade 
artística, uma das obras-
-mestras da IX edição, 
fixação, essencialmente, 
antropomorfa. Num am-
biente azul, recordando, a 
mexida decorrente de uma 
tempestade no mar.
Nesta senda, distingue-se 
o bem colorido acrílico so-
bre tela, de tipo “pop-art” 
de Mawanga. Experimen-
tado, Dom Sebas propus 
uma pintura sobre óleo, 
figurativa, notável, na linha 
de um invulgar retrato do 
brilhante Nsimba Diongo 
Domingos. As técnicas 
mistas deram composi-
ções impressionantes tais 
como as de Sangu Naza-
rino ou do surpreendente 
autodidática Eduardo Vue-
za, que optou pela técnica 
de sucesso, areia sobre tela. 
São as tomadas do exímio 
Nelson do Nascimento que 
são postos na Reposição., 

com o simpático e român-
tico díptico, “Nascer do 
sol” e “Por do sol”.
O aperfeiçoamento técni-
co da banda desenhada, em 
Angola, e confirmado com 
Olindomar. Notar-se-á que 
no domínio da criatividade 
escultural sobre madeira, 
esse foi marcado pela obra 
pregada de Lutadi Sala, 
inspirada do temido nkisi 
nkonde do impenetrável 
Maiombe e pelo busto fe-
minino, quase vivo, talha-
do em madeira de Kaudu 
Pedro. 
A forte criatividade es-
cultural de raiz contem-
porânea, de nível nova-
-iorquino, deu verdadeiros 
obras de antologia tais “A 
cadeira” de Nginamau e a 
escultura instalada “O se-
gurança” de Yassoma.
A modelagem cerâmica 
beneficiou da audácia de 
Keto, que, nada mais, nada 
menos, cordeou, com deli-
cadeza, um vaso de figura-
ção maternal. Irresistível, 
ele selou um conjunto poli- 
mascaras, com incisões, 
bastante singular. 

TERRAS DE KONDI 
A LWEJI

Quanto ao inevitável Simão 
Kavunuako, ergueu, como 
de hábito, uma perfeita 
elegância feminina. Pode-
-se considerar, com imenso 
interesse, as propostas ar-
quitetónicas de um coletivo 
da Universidade Agostinho 
Neto, que, com a convivên-
cia com os artistas plásticos, 
faraó, forçosamente, proje-
tos ilustrando o rico e vasto 
panorama iconográfico do 
pais. O campo de inspiração 
temático dos Reagrupados 
da ilha do Cabo fixou-se 
no quinte constituído pelas 
Tradições, Estética Femini-
na, Aspetos sociais, Factos 
Contemporâneas e Natu-
reza. 
Assim, reencontramos, nas 
respectivas rubricas, a Filo-
mena Coquenão seduzida 

pelas mascaras das terras 
de Kondi a Lweji, Ngiando 
Kapela com graciosa “A 
Apaixonada”, o vigoroso 
“Roboteiro” fixado pelo 
impressionista pincel de 
Makumbundu Ndongala, 
o famoso Mak, as bravas. 
“Zungueiras” com Mango-
vo e o persistente “Mus-
seque”, recordado pelo 
Malungu. Regista-se pecas 
plásticas de dinâmica trans 
- temático tais como a de 
Francisco Vidal. Interro-
gado sobre a difusão deste 
catálogo, Simão Souindou-
la, confirmou que esta em 
curso, e que, por exemplo, a 
referida publicação foi bem 
recebida no Comissariado 
Geral da XI Bienal da Arte 
Africana Contemporânea, 
evento que terá lugar em 
Dakar, no Senegal, de 9 de 
Maio a 8 de Junho do pró-
ximo ano.

TEXTO DE JOHNNY KAPELA

E

ARTE CONTEMPORÂNEA

É o principal facto que sobressai do admirável catálogo que acaba de editar a Galeria Celamar, publicação 
referente a IX edição do programa Coopearte. A atmosfera foi restituída em textos, vigorosos, de análise geral do 
crítico de arte e perito da UNESCO, Simão Souindoula, análises traduzidos em inglês por Lauro Cassule, sob uma 
cobertura fotográfica da alemã, Angelika Mattke.
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A MAKA DAS ESTRADAS

N
esta foto, uma estrada “chinesa” (Uije-Luanda) feita em pedaços após 5 anos de 
utilização! 
Uma burla organizada com o beneplácito das autoridades competentes de tutela e 
fiscalização do empreiteiro que fez esta porcaria. Ao tempo da sua feitura, esta es-
trada teria sido paga a cerca de 1 milhão de dólares por quilómetro (se não foi o caso 

desta, doutras foi e  não de poucas)! Mas a dada altura do “bizne”, o cambalacho foi denunciado 
e, “derrepentemente”, o preço pago pelo Estado baixou para 600 mil! A corrupção no seu melhor, 
com alguns dos seus meandros e “modus operandi” conhecidos e os seus protagonistas per-
feitamente identificados. Neste caso, o roubo aos cofres do Estado foi mais ou menos - muito 
menos do que mais - sanado, mas, diga-se o que se disser, Angola continuou e continua ainda a 
caminhar em estradas mal asfaltadas rumo a uma cleptocracia alargada,  na qual “tout le monde 
il sera beau, tout le monde il sera gentil” (Toda a gente ela será linda, toda a gente ela será 
afável). Assim sendo, como nada nem ninguém se completa tão bem e se entende em empatias 
como ladrões numa feira, quanto mais ladrões houver em Angola mais seguros estaremos de 
que o nosso futuro está garantido a longo prazo nos moldes actuais. Tal como proclama o MPLA. 
Obrigado JES.  

 

LUCCE!... A ELÉTRICIDADE 
CHEGOU À CORIMBA

H
á pouco mais ou menos dois meses que, por assim dizer, há energia eléctrica de forma 
constante, praticamente 24 horas por dia e 7 dias por semana, na zona ribeirinha das 
imediações da antiga rotunda da Corimba. Até parece uma dádiva do céu, mas não é, o 
que se diz é que é obra de singular dimensão social providenciada pelo trabalho primor-
oso do glorioso MPLA e resultado brilhante da sublime visão estratégica do nosso novo 

guia escolhido por deus para governar Angola com o precioso concurso do seu staff de militantes 
compentíssimos. Vai de si que não agradecemos a ninguém, nem a JES nem ao Partido, temos sim é 
vontade de dizer e mesmo clamar aos céus que já não era sem tempo que essa energia tivesse vindo 
mais cedo a nós, pobres pescadores, e reclamar pelo atraso que tantos transtornos causou à popu-
lação.Podíamos também perguntar, no que toca à distribuição de água, por que razão, à parte uma 
conduta que foi colocada para servir o Futungo de Belas ao tempo em que o presidente José Eduar-
do dos Santos zonava por essas bandas, nunca houve água naquele bairro nem nas suas imediações. 
Muito recentemente ainda, a única possibilidade de obter água passava pela exclusiva compra da 
mesma nos quintais de gente que a vendia a um preço flutuante, entre 50 e 150 kwanzas a bacia de 
20 litros! Enfim, contentemo-nos por enquanto com a fartura de electricidade e não agradeçamos 
a JES, nem a Jesus Cristo, mas ao general Kopelipa, que elegeu moradia desde há pouco tempo aí a 
uns cem metros da rotunda da Corimba e que, voluntária ou involuntariamente teria influenciado o 
advento desta surpreendente regularidade no fornecimento de lectricidade na Corimba.Obrigado, 
general!

LAMENTOS E TEMORES DO 
MWANGOLÉ

A 
factura que hoje a maioria dos povos de Angola está a pagar, face à má política 
económica do actual governo, é assustadora e poderá, se nada for feito, resvalar 
para os carreiros da insatisfação colectiva. E a insatisfação colectiva é capaz de 
degenerar e dar origem a uma violência que, por sua vez, poderá resultar num 
banho de sangue face à determinação de JES em defendar a atávica caduca 

ideia de responder às manifestações expontâneas com uma riposta que pode muito bem 
ser letal, sem que isso comova os detentores do poder. Essa perspectiva  que a cada dia 
que passa se consolida, é inadmissível, chegou a hora de ousadas decisões e o presidente 
José Eduardo dos Santos não tem muito tempo mais, pois o seu consulado de mais de 
três décadas de poder absoluto começa a dar provas evidentes de estar muito próximo 
da expiração do seu prazo de validade. Nesta actual situação, veio-nos à mente uma frase  
cândida da visionária activista e escritora etíope, Suffit Kitab Akenat (1905-1987), que, a 
propósito da delicadíssima fase das convulsões não despoletadas das sociedades, por-
tanto ainda incubadas - ela que conheceu como ninguém o drama da fome, pois nasceu em 
Tesseney, na fronteira entre Axum e a Eritreia – disse, numa das suas brilhantes expres-
sões: “não queiras a fome a rondar a liberdade, pois podes matá-la”.  Será que estamos que 
estamos muito longe disso ou a caminhar a passos largos para essa situação
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COMEÇA A FASE DERRADEIRA 
GIRABOLA-2013

PETRO QUER RECUPERAR ATRASO 
A formação do Atlético 
Petróleos de Luanda parti-
cipa do Girabola-2013 com 
objectivo de o vencer, mas 
as coisas saíram ao contrá-
rio; teve um desempenho 
trémulo na primeira volta, 
situação a ser corrigida 
na segunda temporada, 
sobretudo nas rondas ini-
ciais, nas quais os adver-
sários imediatos têm jogos 
tidos difíceis.
O conjunto petrolífero 
entra na segunda volta na 
7ª posição com 21 pontos, 
menos dezasseis em rela-
ção ao primeiro classifi-
cado da prova, Kabuscorp 
Sport Clube do Palanca 

que soma 37. No reinício 
do Girabola-2013, a equipa 
do Atlético Petróleos de 
Luanda recebe, no estádio 
“11 de Novembro”, o San-
tos FC, penúltimo da tabe-
la classificava; tem 13 “va-
lores”, dos quinzes jogos 
já realizados na presente 
temporada.       
Afigura-se uma partida di-
fícil para o conjunto ads-
trito à Sociedade Nacional 
de Combustíveis de An-
gola (Sonangol) porque o 
grémio do Morro Bento 
quererá contrariar o favo-
ritismo dos “Tricolores” e 
conquistar mais 3 pontos 
a fim de deixar o ASA que 

na 16ª jornada defronta o 
Sagrada Esperança da Lun-
da-Norte, no estádio da Ci-
dadela. A turma aviadora 
pretende apagar a mancha, 
resultante da derrota com 
O CR. Libolo.                     
Outras partidas da 16ª jor-
nada do Girabola-2013: 
Porcelana Futebol Clube 
- Progresso Sambizanga, 
Recreativo da Caála do 
Huambo - 1ºde Agosto, 
Desportivo da Huíla - Ka-
buscorp do Palanca. A 
ronda inaugural da segun-
da volta foi aberta com os 
jogos Interclube - Libolo e 
Benfica - Atlético do Na-
mibe.

niciou o segundo tur-
no da 34ª edição do 
Campeonato Nacio-
nal de Futebol da I Di-
visão (Girabola-2013); 
as dezasseis equipas 
envolvidas no respec-

tivo torneio tudo farão para 
o cumprimento dos objec-
tivos traçados, assim os 
adeptos estão expectantes 
quanto ao desempenho do 
Kabuscorp Sport Clube do 
Palanca, isto é, se poderá 
manter a postura demons-
trada na primeira volta, na 
qual se sagrou vencedor, 
sem consentir derrota.
As expectativas dos adep-
tos na segunda etapa do 
Girabola-2013 centram-se 
também a volta do Atlético 
Sport Aviação (ASA), úl-
timo classificado da com-
petição, disputadas quinze 
jornadas do primeiro tur-
no. Resta saber se a equipa 
do Aeroporto “4 de Feve-
reiro” terá força anímica 
a fim de sair do sufoco e 
evitar a despromoção; a 
acontecer seria o primei-
ro campeão do Girabola 
despromovido para a II 
Divisão do desporto-rei 
angolano.

I

Também nesta etapa se po-
derá ver se o representante 

da província do Kwanza-
-Norte (Porcelana Futebol 

Clube de N’Dalatando) 
terá capacidade para su-

portar a pressão dos clubes 
habituados à “pedalada” da 
mais alta competição fute-
bolística, principalmente 
na segunda volta. A equi-
pa da “Cidade Jardim” vai 
a ajustar as contas com o 
“grande” Atlético Petróleos 
de Luanda pela “estrondo-
sa” vitória no estádio dos 
Denises.
O 1ºde Agosto está no en-
calço do Kabuscorp Sport 
Clube do Palanca que na 
16ª e primeira jornada da 
segunda volta da 34ª edi-
ção do Campeonato Na-
cional de Futebol da I Divi-
são (Girabola-2013) vai ao 
Lubango para defrontar o 
Grupo Desportivo da Huí-
la. A agremiação de Bento 
Kangamba tem a obriga-
ção de vencer ao desafio 
sob de pena de ver reduzi-
da a diferença pontual com 
o conjunto “Rubro-Negro”. 
A turma do Bravos do Ma-
quis inicia a perseguição 
aos dois primeiros clas-
sificados (Kabuscorp do 
Palanca e 1ºde Agosto), 
no estádio “Comandante 
Mundunduleno”, diante do 
África Têxtil “1ºde Maio de 
Benguela”. 



Os angolanos vão mostrar 
ao mundo todo o poten-
cial organizativo, sobre-
tudo quando se trata de 
uma competição despor-
tiva de dimensão mun-
dial, embora nunca antes 
tenha organizado. Mas 
as experiências acumu-
ladas, frutos da realiza-
ção de outros eventos do 
mesmo âmbito, como os 
Campeonatos Africanos 
das Nações em Futebol 
(CAN-2010), Basquetebol 
(AFROBASKET) e Ande-

bol, dão traquejo ao orga-
nizador.               
A determinação da Fede-
ração Angolana de Patina-
gem, liderada por Alberto 
Jaime “Calabeto” tomou 
uma decisão patriótica, ao 
acreditar que o Governo 
Angolano estava em con-
dições de trabalhar ar-
duamente para acolher o 
Campeonato Mundial de 
Hóquei em Patins. Apesar 
de, muitas vezes, politizar 
os eventos desportivos, 
o Executivo chefiado por 

Eduardo dos Santos se es-
força a fim de materializar 
o citado desígnio.                                       
Nos novos pavilhões, 
construídos justamente 
para o respectivo certame 
hoquistíco de dimensão 
mundial, nas províncias 
de Luanda e Namibe, os 
adeptos autóctones terão 
a oportunidade de assistir 
ao melhor do “Desporto 
Sobre Rodas”, de 20 a 30 
de Setembro de 2013. O 
mundo há-de vibrar quan-
do começar o torneio.          
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Conquistar 
o décimo 
p r i m e i r o 
título con-
t i n e n t a l , 
c o n s t i t u i 
o objecti-

vo primário da Selecção 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculina que para 
tal realiza um estágio pré-
-competitivo no Reino de 
Espanha, onde procura atin-
gir a melhor forma atlético-
-desportiva, semanas antes 
do arranque do Campeo-
nato Africano da categoria 
(AFROBASKET-2013), em 
Abidjan, na Costa do Mar-
fim, de 20 a 31 de Agosto 
do corrente ano.
Ainda no quadro pré-com-
petitivo, visando a partici-
pação do maior evento bas-
quetebolístico africano, a 
Equipa Angolana, às ordens 
do treinador Paulo Macedo, 
fará parte de um torneio, do 
qual estarão selecções da 
Europa do Leste, as domi-
nadoras da bola ao cesto no 
Velho Continente. Angola 
poderá ter maior rodagem 
competitiva e vai aprimorar 
aos aspectos técnico-tácti-
cos do conjunto e observar 
os jogadores.
Paulo Macedo está convicto 
num desempenho positivo 

A
ANGOLA ESTAGIA NA ESPANHA         
AFROBASKET-2013

dos basquetebolistas pré-se-
leccionados para a operação 
“Abidjan”, onde tem a missão 
de resgatar o título perdido 
para a congénere tunisina, 
em Antananarivo, Madagás-
car, palco da última edição 
do Campeonato Africano 
das Nações de Basquetebol 
Sénior Masculino (AFRO-
BASKET-2012), onde a hege-
monia angolana continental 
foi, totalmente, ofuscada.
 Para a operação Abidjan, 
a equipa técnica liderada 
por Paulo Macedo selec-
cionou Armando Costa, 
Carlos Almeida, Edmir Lu-
cas, Felizardo Ambrósio, 
Hermenegildo Santos, Is-
lando Manuel, Joaquim Go-
mes Kikas, Reggie Moore, 
António Monteiro, Edson 
Ndoniema, Muto Fonseca, 
Olímpio Cipriano, Roberto 
Fortes, Carlos Morais, Di-
valdo Mbunga, Leonel Pau-
lo, Paulo Santana, Eduardo 
Mingas, Milton Barros, Val-
delício Joaquim e Yanick 
Moreira. Desta vez, Angola 
está pronta a fim de voltar 
ao pódio no Continente 
Berço.
Paulo Macedo tornou-se 
campeão africano como 
atleta, agora quer o título 
na condição de técnico 
principal.

MUNDIAL À “MODA” 
DOS ANGOLANOS
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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.
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 VAMOS SER PODER 
EM ANGOLA

ABEL CHIVUKUVUKU EM CABO VERDE

residente da 
CASA CE, 
Abel Chi-
vukuvuku, 
iniciou no 
dia 11 de Ju-
lho, a sua 

primeira visita oficial ao 
continente berço, com 
uma deslocação oficial a 
República de Cabo Verde, 
onde na cidade da Praia, 
participou de 12 à 14, na 
Convenção do MpD, prin-
cipal partido da oposição. 
Para o líder da Coligação, 
a África enquanto berço 
identitário tem um lugar 
de destaque na política 
dessa formação, pois a 
nova geração política evo 
ter a obrigação de inver-
ter a actual situação dos 
países, liderados por uma 
velha geração agarrada ao 
poder e aos ditames da 
ditadura, contrários a ver-
tente democrática e alter-
nância pacifica do poder. 
“Nós estamos a trabalhar 
para ser poder em 2017, 
em Angola. É verdade 
que teremos de enfrentar 
a monstruosa máquina de 
fraude do governo, mas 
estamos convictos que a 
maioria apela por uma mu-
dança responsável”, disse 
Abel Chivukuvuku, ao F8. 
Recorde-se, que o MpD 
(Movimento para a De-
mocracia), já foi poder, 
durante dois mandatos 
consecutivos, após vitórias 
nas urnas, contra o partido 
histórico, PAICV de 1991 a 
2000. Carlos Veiga, rompia 
assim um ciclo de poder 
absoluto do partido que 
lutou pela independência, 
mas este facto não atemo-
rizou os cabo-verdianos, 
que viram na alternância 

do poder, um factor positi-
vo, para a implantação de 
uma verdadeira democra-
cia participativa. 
Existem ainda muitos es-
colhos pelo caminho, mas 
o antigo líder do MpD, que 
se retirou na abertura da 
Convenção, empossan-
do o seu antigo “número 
dois”, José Ulisses Correia 
e Silva, actual presidente 
da Câmara da Praia, como 
o novo presidente da for-
mação, que poderá nas 
próximas eleições, “essa 
é a nossa profunda con-
vicção, face ao desnorte 
e falta de rumo da actual 
política económico e so-
cial do PAICV”, regressar 
ao poder, para “relançar 
a economia e o desenvol-
vimento de Cabo Verde, 
principalmente, com uma 
nova política de fomento 
empresarial, com baixa de 
impostos, para incentivar 
a retoma da economia e 
da retoma financeira dos 
emigrantes, isso aplicando 
taxas mais atractivas”

P


