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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. 

PORQUE OS NEGROS JÁ LÁ ESTÃO
PRETOS AO PODER...

 JUIZ SALOMÃO 
A DIA JULGAMENTO

CASO DOMINGOS DA CRUZ
 QUIM RIBEIRO CONSIDERA  

PROCURADOR ADRIANO MENTIIROSO

 JULGAMENTO DA VERGONHA

O GRANDE 
LÍDER RESISTE

 NELSON MANDELA
 MALÁRIA 

CONTINUA A MATAR

 EM ANGOLA
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WILLIAM TONET
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oje, depois 
de muito 
se ter fala-
do sobre a 
entrevista 
concedida, 
pelo Presi-

dente da República à SIC, 
canal de televisão privada 
portuguesa, decidi não me 
ater muito a ela, preferin-
do fazer uma incursão so-
bre o que considero estar 
na base de muita da confli-
tualidade em alguns países 
de África e, principalmen-
te, em Angola, depois de 
se ter libertado do jugo 
colonial português e estar, 
desde 1975, a ser governa-
da por angolanos. 
No calor da luta de liberta-
ção nacional, estes nacio-
nalistas ou pseudo-nacio-
nalistas pretos, carentes 
de legitimidade e solida-
riedade para a guerrilha, 
fez juras de, tão logo, che-
gados ao poder, inverter o 
rumo do racismo, da po-
breza e da discriminação, 
enfrentada pelos diferen-
tes povos, que despojados 
das suas terras, viviam na 
miséria. 
Ledo engano. 
Instalados no poder, os 
novos dirigentes forma-
dos e forjados nas aca-
demias ocidentais, não 
conseguiram adaptar es-
ses conhecimentos à rea-
lidade dos seus povos, tal 
como fazem, com maes-
tria os asiáticos e árabes. 
Os angolanos, preferiram, 
dar continuidade de forma 
mais refinada a uma práti-
ca institucionalizada pelo 
regime salazarista: a assi-
milação. Esta consistia em 
transformar o indígena, 
que adoptasse uma pos-
tura distinta dos da maio-
ria, como renegar a sua 

cultura, língua, costumes, 
alimentação, religião e tra-
dição, em negros, melhor, 
indígenas psicologicamen-
te lavados, que renegavam 
a luta pela independência 
e por via disso, poderiam 
ascender a certos cargos, 
na função pública colonial.
Muitos destes assimilados 
infiltraram-se nas fileiras 
da revolução, com o ob-
jectivo claro de subverter 
os propósitos da constru-
ção de um verdadeiro Es-
tado de cariz africano, mo-
derno e tecnologicamente 
próximo dos demais Esta-
dos do mundo.
E tanto assim é que, hoje, 
podemos verificar os da-
nos que os negros causam 
aos pretos, que sendo a 
maioria, estão relegados 
para a mais ignóbil po-
breza, miséria extrema, 
discriminação, para além 
de não terem educação 
e saúde, com o mínimo 
de qualidade e dignidade, 
enquanto essa minoria se 
refastela com os milhões 
de dólares desviados do 
erário público, transfor-

mando, por via disso, a 
corrupção numa norma 
institucional, com imuni-
dade bastante, para não 
causar danos aos seus ac-
tores, com a apropriação 
dos sistemas de justiça, 
policial e militar.
Por esta razão, por mais 
paradoxal que possa pa-
recer, neste momento, a 
maioria dos pretos angola-
nos, está refém de negros 
assimilados, que despre-
zam e têm vergonha de 
assumir  as línguas angola-
nas, os costumes e a tradi-
ção dos diferentes povos 
que habitam e convivem 
de forma harmoniosa o 
território Ngola (Angola), 
impondo uma que é estra-
nha à maioria.
Só um negro pode aplau-
dir que uma Constituição 
de um país  onde existem 
várias línguas, e na qual 
estas sejam relegadas para 
segundo plano, por eleição 
de uma estrangeira. 
Só um negro pode or-
gulhar-se de colocar na 
sua Constituição a mes-
ma norma, que é a base 
da colonização: a terra é 
propriedade exclusiva do 
Estado. Uma cópia fiel do 
que defendia o colonialis-
mo, mas que se tolerava 
por ser estrangeiro, mas 
diante de tantas anormali-
dades, não tenho dúvidas; 
António Salazar, ao lado 
do que fazem muitos dos 
actuais dirigentes negros 
aos pretos, era um feto. 
Só os negros continuam 
a assumir, ainda hoje, tal 
como o faziam no tempo 
colonial, que pirão (fun-
ge) só comem uma vez 
por semana, aos sábados, 
porque senão dormem e 
com o maior desplante 
defendem como seu prato 

preferido o “cozido à por-
tuguesa”, tal é o desenrai-
zamento. 
Os pretos, feliz e orgulho-
samente, comem pirão 
todos e várias vezes ao dia 
e não dormem, pelo con-
trário, trabalham vigorosa-
mente.   
Os negros, defendem a 
continuidade das datas co-
loniais nas cidades liberta-
das, tal como a manuten-
ção do livro dos nomes 
coloniais nas conservató-
rias do Registo Civil, onde 
impera a resistência aos 
nomes angolanos e africa-
nos, diferente da promo-
ção, também, dos nomes 
cubanos e russos. 
Politicamente, a elite ne-
gra é propensa à acultu-
ração e à promoção de 
valores estrangeiros, base 
por onde assenta a estra-
tégia da discriminação dos 
adversários políticos, dos 
assassinatos selectivos 
dos membros da oposição, 
da arrogância extrema, 
da privatização familiar 
do Estado, da fraude elei-
toral, da má distribuição 
da riqueza nacional, da 
corrupção endémica e da 
implantação de uma de-
mocracia de fachada. Os 
negros, também, no seu 
complexo, transformam 
as minorias em cobaias, 
melhor, segundo as con-
veniências do seu poder, 
vão promovendo a intriga 
entre mulatos, brancos e 
pretos, para melhor reinar, 
quando sabem que estas 
duas raças unidas (já que 
os mulatos patrióticos, 
consideram-se pretos), 
por Angola, são uma força 
incontornável. 
Basta recordar que no 
tempo colonial, não havia 
mulatos, pois a maioria, 

orgulhosamente consi-
deravam-se pretos, que 
o diga o kota Bonga, que 
“palava” de manhã até a 
noite se lhe chamassem 
de laton. Infelizmente, um 
dos maiores  responsá-
veis desta divisão de raças 
entre nós, foi Agostinho 
Neto, na sua política dra-
coniana.  
É pois nesta encruzilha-
da que se encontra, neste 
momento, Angola, carente 
de uma unidade de todos 
os seus cidadãos: pretos e 
brancos, unidos e verda-
deiramente comprometi-
dos com as suas origens, 
com o fim do racismo, 
com a democracia e com 
uma verdadeira paz e po-
lítica de reconciliação na-
cional. 
Por via disso é preciso 
que nasça um amplo mo-
vimento nacional, para a 
promoção de novas leis, 
capazes de revogarem 
aquelas que são a continu-
ação da política colonial, 
como a exclusividade da 
língua portuguesa, a titula-
ridade da terra, as actuais 
efígies na moeda nacional, 
os símbolos da República, 
o hino e a bandeira, princi-
palmente.  
Os pretos, os mulatos e 
brancos patrióticos e co-
erentes, devem tudo fa-
zer para evitar que o país 
tenha uma transição pa-
cifica e não violenta do 
poder, que parece ser in-
tenção do actual regime, 
que se sente como peixe 
na água, com a guerra. Por 
esta razão, os verdadeiros 
nacionalistas de todas as 
raças e povos, maiorias ou 
minorias, devem redobrar 
esforços, para que a nova 
aurora, salve Angola do di-
lúvio anunciado.   
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OS NEGROS JÁ LÁ ESTÃO 

O DILEMA DE ANGOLA 



erca de 25 
agentes da 
Polícia Na-
cional efec-
tuaram, na 
madrugada 

do dia 08.06, por volta 
das 5h00, uma operação 
de buscas e captura, no 
Bairro Marçal, em Luan-
da, que resultou na breve 
detenção do rapper João 
Carlos da Silva “Marshall 
Liricista”, de 32 anos, um 
conhecido membro do 
Movimento Revolucioná-
rio Juvenil.
Filomena José Carlos, 
mãe do músico, explicou 
ao Maka Angola como os 
agentes policiais cercaram 
a sua residência, tendo 
tentado remover a cober-
tura e o forro da casa, sem 
sucesso, para entrarem 
também pelo tecto.
“Eu tive sorte, se tivesse 
sido um dos meus filhos 
a abrir a porta os polí-
cias teriam disparado. Eu 
abri a porta. Os agentes 
disseram-me que vinham 
à busca do meu filho, sem 
mandado de busca ou de 
captura, sem papel ne-
nhum”, explicou a mãe.
Diante da mãe, os agen-
tes policiais, identificados 
com insígnias da Direcção 
Nacional de Investigação 
Criminal (DNIC), trata-
ram primeiro o irmão 
mais novo de Marshall, 
Jonas Joaquim, ao tabefe. 
Em seguida, dirigiram a 
sua atenção para o rapper. 
“Deram-me duas bofeta-
das também frente à mi-
nha mãe, antes de me al-
gemarem”, contou.
Os policiais apreenderam, 
segundo depoimento da 
vítima, uma viatura Hyun-
dai 10 (pertencente à sua 
esposa), a sua motorizada, 
o seu telemóvel e dinheiro 
no valor de $1,000. Condu-
ziram-no a uma unidade 
policial, conhecida como 
Esquadra do Chinguar, no 
Bairro Benfica, a sul de Lu-
anda.
“Queriam saber [os poli-
ciais] onde o meu filho en-
controu o carro que con-
duz. O carro é da minha 

nora e ele tinhas os papéis 
todos em ordem”, disse Fi-
lomena José Carlos.
Antes da operação, os 
agentes atacaram o vizi-
nho do lado. “‘Abre a porta 
porra!’, eles gritavam. No 
total, 15 polícias entraram 
em minha casa, bateram-
-me a bofetadas, diante da 
minha mulher e filhas, que 
começaram a chorar”, in-
formou o vizinho Nicolau 
Manuel.
“Eu fiquei admirado com 
o comportamento dos po-
lícias. Eles queriam saber 
onde morava o Marshall e 
diziam que ele era ladrão”, 
acrescentou.
O vizinho foi obrigado a 
revelar a residência do 
alvo e só após a captura 
de Marshall Liricista, os 
agentes retiraram as alge-
mas de Nicolau Manuel e 
deixaram-no em paz.
Já na viatura policial, um 
dos agentes atingiu Mar-
shall Liricista com dois 
pontapés no peito, por 
este ter reclamado o rou-
bo do telefone por um 
agente. “Ele tinha o tele-
fone no bolso e quando 
tocou dei conta. Acabou 
mesmo por ficar com o 
meu aparelho”, contou. O 
jovem revelou ainda que 
os agentes também “rou-
baram” os USD 1,000 re-
tirados da sua residência, 
tendo devolvido apenas 
a motorizada e a viatura, 
esta em mau estado.

“Na zona do Futungo, 
algemaram-me a um sus-
peito, alinharam-nos con-
tra uma parede, e fizeram 
uma rajada contra nós, 
rente aos pés. Entrou-me 
areia nos olhos, do rico-
chete das balas, que eu vi 
a tocaram no chão. Nunca 
pensei que passaria por 
uma situação destas. Fize-
ram também vários tiros 
ao ar”, denunciou o cida-
dão.
Já na Esquadra do Chin-
guar, que descreveu como 
“uma bagunça sem pro-
curador, para actos clan-
destinos”, Marshall Liri-
cista foi informado do seu 
crime. “Um dos agentes 
disse-me apenas: ‘Recebe-
mos a informação de que 
você é altamente perigoso. 
Agora vemos que essa in-
formação não condiz com 
a realidade’”.
A família, liderada pela 
mãe Filomena José Car-
los, dirigiu-se à referida 
unidade às 9h30 e jun-
to dos agentes recebeu 
a justificação segundo a 
qual o seu filho foi detido 
devido “ a uma queixa da 
vizinhança, que tem inveja 
dele pelo seu sucesso”.
“Eu não sei como essa 
polícia trabalha. Fazem 
coisas à toa e falam à toa”, 
exprimiu a mãe da vítima.
Entretanto, o conhecido 
advogado David Mendes, 
ofereceu patrocínio jurí-
dico ao músico. “Vamos 

apresentar queixa, como 
prevenção, uma vez que 
está identificada a esqua-
dra. Vamos pedir a aber-
tura de um inquérito à 
Procuradoria-Geral da 
República, porque houve 
uma operação fora da área 
de jurisdição”, disse o de-
fensor dos direitos huma-
nos.
“Como podem os agen-
tes policiais destacados 
no Benfica [município de 
Belas] deter um cidadão 
no Marçal [município de 
Luanda], quando são áreas 
de jurisdição distintas? É 
assim que as autoridades 
fazem desaparecer pesso-
as. Isso é um sequestro”, 
denunciou David Mendes.
Segundo Marshall Liricis-
ta, no acto da sua liberta-
ção, perto das 14h30, “os 
polícias aconselheram-me 
a não revelar a ninguém a 
forma como me trataram. 
Disseram-me para ter cui-
dado, alegando que o meu 
bairro tem muitos invejo-
sos que estão de olho em 
mim, e que ‘este assunto 
fica por aqui’”.
Até à sua detenção, esta 
manhã, o músico era um 
dos raros membros do 
Movimento Revolucioná-
rio Juvenil e activo par-
ticipante manifestações 
anti-regime que ainda 
não tinha sido detido.
Não foi possível obter a 
reacção da Polícia Nacio-
nal.
Para além de músico, 
Marshall Liricista traba-
lha como corrector imo-
biliário independente e 
projectista, com o curso 
médio de Construção 
Civil. Actualmente fre-
quenta o segundo ano do 
curso de Relações Inter-
nacionais na Universida-
de Lusíada.
Na sua recente entre-
vista à SIC, o presidente 
José Eduardo dos Santos 
definiu os jovens do Mo-
vimento Revolucionário 
Juvenil, que desde 2011 
têm organizado manifes-
tações contra si, como 
“frustrados”, desempre-
gados e sem formação.
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m tal Artur 
Orlando Tei-
xeira Quei-
roz, sipaio às 
ordens dos 
chefes de 

posto do regime, resolveu 
mais uma vez – mesmo 
atirando a pedra e escon-
dendo a pata – utilizar o 
“Jornal de Angola” para 
os seus delírios de falso 
jornalista e duvidoso an-
golano.
Basta ler o primeiro pa-
rágrafo (ler tudo não só é 
indigesto como é putre-
facto) da suposta prosa 
erudita gerada nas sar-
getas de Luanda para, de 
imediato, se perceber que 
o sipaio de serviço, ontem 
do regime colonial e hoje 
do regime angolano,  é 
um mercenário ao servi-
ço de quem mais pagar.
O MPLA pagou e a UNI-
TA não.  E, por isso, ele 
aí está de cavalo-marinho 
na mão a fustigar todos os 
que não alinham com o 
seu chefe de posto.
“Um tal Agualusa, falso 
escritor e duvidoso an-
golano, disse à agência 
Lusa que depois dos últi-
mos livros que escreveu 
teve que “abrir a janela e 
respirar um pouco de ar”. 
Como o compreendemos! 
Se ler as suas garatujas é 
uma tortura, imaginamos 
o estado deplorável em 
que ficam os seus pés, 
quando acaba de alinhar 
palavras por sons e por sí-
labas”, escreveu o exímio 
– citando o Semanário 
Angolense - “asqueroso”, 
“víbora” e “fubeiro”.
Para que não fiquem dúvi-
das, tanto ao sipaio como 
aos chefes de posto, com-
parar José Eduardo Agua-
lusa com Artur Queiroz, 
seja no que for, é como 
comparar um violino fei-
to com latas de sardinha, 
ainda por cima enferruja-
das, a um Stradivarius.
Artur Queiroz, um supos-
to intelectual mas cer-

tamente um andrógino 
(“Que ou quem não tem 
características marca-
damente femininas nem 
marcadamente masculi-
nas, ou tem característi-
cas consideradas do sexo 
oposto”). que sempre 
esteve do lado dos mais 
fortes, ou que assim pa-
reciam, continua a sua 
senda a favor dos que, 
hoje como ontem, mais 
lhe pagam. Pagaram-lhe e 
ele descobriu que o holo-
causto do 27 de Maio não 
passou de uma “revolta de 
racistas” onde terão mor-
rido (se calhar um dias 
destes ainda aparece a di-
zer que ninguém morreu) 
meia dúzia de facínoras.
Artur Queiroz já em 2008 
se insurgiu num artigo 
também publicado no 
“Jornal de Angola” (onde 
mais poderia ser?) contra 
o facto de Agualusa ter 
dito, embora sem referir 
nomes, que há torturado-
res angolanos que são tra-
tados em Portugal como 
grandes escritores.
Embora saiba muito 
bem a quem se referia 
Agualusa (Pepetela, por 
exemplo, participou no 
massacre de 27 de Maio 
de 1977 e, quer se queira 
quer não, tão responsá-
vel é o que puxa o gatilho 
como aquele que partici-
pa na farsa acusatória), 
Artur Queiroz inferia – tal 
como agora reedita - que 
é legítimo “presumir que 
todos os grandes escrito-
res angolanos se dedicam 
à tortura”.
“Quando algum leitor es-
tiver na presença de um 
desses escritores vai pen-
sar que está a ver e ouvir 
um torturador”, dizia Ar-
tur Queiroz do alto da sua 
cátedra feita de toneladas 
de sabujices. E tinha ra-
zão. Olhar para Pepetela é 
olhar – no mínimo - para 
um torturador.
“O senhor José Agualusa 
lançou um manto de ca-

lúnia sobre todos os seus 
confrades o que é muito 
grave. Mas mais grave foi 
ter dado a bofetada e es-
condido a mão. Como não 
nomeou os torturadores, 
ninguém pode defender-se 
de tão grave acusação. No 
tempo em que os animais 
não falavam, isto era co-
bardia. E um cobarde vale 
tanto como os seus gestos 
repugnantes”, escouceava 
então Artur Queiroz para 
justificar o prato de lenti-
lhas, tal como hoje grunhe 
para continuar a comer.
José Eduardo Agualusa 
não escondeu a mão. Bas-
tava a Artur Queiroz ler o 
que ele tem dito e escrito e 
não apenas o que interes-
sa aos chefes do posto que 
ele leia. Se há meia dúzia 
de pessoas que têm dado 
o nome aos bois, Agua-
lusa é uma delas, mesmo 
que isso não agrade aos 
capatazes do sipaio (sem 
ofensa para estes) Artur 
Queiroz.
Agualusa é um exemplo 
de que se pode ser preso 
por ter cão e por não ter. 
Reproduzindo a enco-
menda, Artur Queiroz não 
perde uma oportunidade 
para, quando dá jeito, vol-

tar os cascos para o alvo, 
dizendo que desta vez foi 
cometido um crime de 
lesa MPLA por terem sido 
dados os nomes.
“Uma pessoa que ache 
que o Agostinho Neto, por 
exemplo, foi um extraordi-
nário poeta é porque não 
conhece rigorosamente 
nada de poesia. Agostinho 
Neto foi um poeta medí-
ocre. O mesmo se pode 
dizer de António Cardoso 
ou de António Jacinto”, 
afirmou e bem Agualusa.
Porque o visado já não está 
no reino dos vivos, Artur 
Queiroz entende que “a 
cobardia aqui assume a di-
mensão de um assassinato 
de carácter o que faz de 
Agualusa uma figura com 
todos os predicados para 
entrar na minha lista pes-
soal dos leprosos morais”.
Na lista dos “leprosos mo-
rais” se, como tanto deseja 
Queiroz e os seus donos, 
não for possível enquadrá-
-lo num outro qualquer 27 
de Maio, entenda-se.
Dado o contributo para 
que Artur Queiroz reedi-
te, como o fez em 2008 
junto do Departamento 
de Investigação e Ac-
ção Penal de Lisboa (12ª 
Secção - Inquérito n.º 
3945/08.6TDLSB-1202), 
as suas queixas, mas, 
mais do que isso, recolha 
mais alguns cobres junto 
dos chefes de posto, res-
ta dizer que se o valor do 
José Eduardo Agualusa se 
medisse pelo nível (seja 
intelectual, profissional, 
humano, cultural ou qual-
quer outro) dos seus ini-
migos, o Artur Queiroz 
amesquinhava-o de uma 
ponta à outra.
Dá, aliás, um certo gozo 
recordar que Lula da Sil-
va, o político considera-
do pelo chefe de Artur 
Queiroz, José Eduardo 
dos Santos, como uma 
referência, entregou no 
dia 26 de Novembro de 
2009 a Ordem do Mérito 

Cultural a… José Eduardo 
Agualusa e a Mia Couto. 
Noutro contexto, consta 
que numa das suas no-
bres missões de jornalista 
cronicamente candidato a 
candidato ao Prémio Pulit-
zer, Artur Queiroz visitou 
uma das milhares e milha-
res de escolas que o regi-
me diz ter construído por 
todo o país e que, com a 
autorização da professora, 
explicou aos alunos o que 
era ser do MPLA.  Feita 
essa erudita explicação, 
pediu que levantassem a 
mão todos aqueles que 
fossem simpatizantes do 
partido.
Depois de tão queirosia-
na explicação, todos os 
alunos levantaram a mão, 
excepto um menino que 
estava sentado no fundo 
da sala.
Perante a surpresa, des-
de logo porque todos os 
angolanos são, ou deviam 
ser, do MPLA, Queiroz 
perguntou a razão pela 
qual o puto não levanta-
ra, como era sua obriga-
ção, a mão. A resposta foi 
clara: “Porque não sou do 
MPLA”.
Algo de estranho se estava 
a passar. Quando indaga-
do sobre as suas simpatias 
políticas, o aluno não teve 
dúvidas em dizer que era 
simpatizante da UNITA. 
E explicou as razões: “A 
minha mãe é da UNITA, 
o meu pai é da UNITA, o 
meu irmão é da UNITA, 
por isso eu também sou 
da UNITA”.
Então era isso! Puxando 
dos seus galões, o perito 
dos peritos do jornalismo 
angolano disse: “Tu não 
tens que ser da UNITA 
como os teus pais. Por 
exemplo, se a tua mãe fos-
se mentirosa, o teu irmão 
um ladrão e o teu pai um 
corrupto, o que é que tu 
serias?” 
“- Nesse caso, respon-
deu o puto, aí eu seria do 
MPLA!”

U
TEXTO DE ORLANDO CASTRO

GRUNHIDOS DE UM FALSO 
JORNALISTA E DUVIDOSO ANGOLANO

A.QUEIROZ JÁ CHAMOU 
JES E PARES DE 
PRETOS MATUMBOS 
E DE LIDERAREM 
UM SOCIALISMO 
DE SANZALA, HOJE 
PELOS DÓLARES DIZ O 
CONTRÁRIO



O director do órgão ofi-
cial do regime angolano, 
também conhecido por 
“Jornal de Angola”, José 
Ribeiro, continua – agora 
a propósito da entrevista 
dada pelo protocandidato 
ao Nobel da Paz, Eduardo 
dos Santos, à SIC – a lam-
ber (pelo menos) as botas 
do presidente, calculando 
que (ao contrário do que 
aconteceu recentemente) 
não voltem a vetar o seu 
nome para o cargo, por 
exemplo, de Ministro da 
Comunicação Social. 
Provavelmente ainda nin-
guém disse a José Ribeiro, 
como ao seu mais dilecto 
companheiro de sabuji-
ces, Artur Queiroz, que 
as infecções com o Vírus 
do Papiloma Humano 
(VPH), transmitidas atra-
vés do sexo oral, ultrapas-
saram o tabaco como a 
primeira causa de cancro 
da boca e da garganta. É 
certo que cada um é livre 
de lamber o que quiser. 
E se, no caso, isso é meio 
caminho andado… então 
está bem.
Reconheça-se em abo-
no da verdade que José 
Ribeiro tem sido um dos 
sipaios mais activos e 
cumpridores da cartilha 
do regime. Não importa 
qual seja o regime. O que 
importa é que esteja no 
poder. Além disso, honra 
também lhe seja feita, de 
quando em vez descobre 
pérolas de lambeação 
dignas de um merecedor 
Prémio Pulitzer na cate-
goria dos lambe-botas. 
Estranha-se, por isso e 
com sincero pesar, que o 
não deixem ser, no míni-
mo, chefe de posto. Até 
porque, eventualmente, 
ser portador do VPH não 
é – segundo a Constitui-
ção – impeditivo de tal 
categoria.
Todos se recordam com 
certeza do brilhante tra-
balho de investigação de 
José Ribeiro que o levou 
a concluir, com rara pers-
picácia e inaudita capaci-
dade de lambedeiro, que 
“Lisboa continua, infeliz-

mente, a ser o centro das 
conspirações contra An-
gola”.
Para justificar os males 
da democracia portugue-
sa, onde também não fal-
tam - é verdade – ilustres 
lambedores, José Ribeiro 
vira-se com as parcas ar-
mas e menos bagagens 
que o MPLA lhe faculta 
contra alguma, cada vez 
mais residual, imprensa 
portuguesa, acusando-a 
de (ainda) não se render 
aos dólares do seu patrão 
e, por isso, continuar “a 
propalar mentiras sobre 
a realidade angolana ou a 
injuriar e difamar os go-
vernantes angolanos”.
Governantes que, impor-
ta reconhece-lo, são im-
polutos e incólumes aos 
malefícios da corrupção 
que, dizem as más lín-
guas, não consegue entrar 
no regime angolano. É, 
aliás, difícil entrar quando 
já se está dentro. Mas…
José Ribeiro diz que “é um 
hábito que vem de longe e 
só se justifica pelo ódio ao 
MPLA, a organização po-
lítica que derrotou o co-
lonialismo e ajudou a der-
rubar o regime fascista 
português”. E tanto assim 
é que tanto a História de 

Portugal como a de Ango-
la está a ser reescrita por 
diversos especialistas, 
certamente sob a coorde-
nação de Artur Queiroz.
Escudado pela Sonangol 
ou por Isabel dos Santos 
(ou pelos dois, pelo me-
nos), José Ribeiro diz que 
“chegou a hora de dizer 
basta porque, apesar de 
os racistas terem o direi-
to a serem tratados como 
doentes, têm também de 
ser responsabilizados pe-
los seus actos, sobretudo 
se desempenham cargos 
de responsabilidade ou 
notoriedade pública”.
Nem mais. O MPLA (seja 
pela via que for) está a 
comprar os principais ór-
gãos de comunicação so-
cial de Portugal (além de 
outras coisas) e, por isso, 
vai certamente mandar 
internar todos os racistas 
que neles trabalham.
Então agora, tudo leva a 
crer que um dias destes 
ainda vamos ver o José 
Ribeiro como director do 
Expresso, da SIC, da RTP, 
do Sol ou do Jornal de No-
tícias. Aliás, a adaptação 
até não seria difícil, desde 
logo porque em muitos 
destes órgãos (“lambí-
veis” a gosto) a subservi-

ência é um apanágio que 
há muito fez escola.
Visando cada vez mais 
a cadeira de director em 
Portugal, adiada que pa-
rece estar a de ministro, 
José Ribeiro escrevia em 
Maio de 2008  que “de 
tudo isto só nos ocorre 
dizer que é uma pena que, 
trinta e muitos anos de-
pois do 25 de Abril, venha 
alguém como o senhor 
Henrique Monteiro levar 
o prestigiado semanário 
“Expresso” para os níveis 
que nos habituou “O Dia-
bo”, de triste memória”.
“Só agora se compreende 
que os amigos do distri-
buidor (Jonas Savimbi) do 
dinheiro dos diamantes de 
sangue ainda continuam 
a chorar a morte de um 
dos maiores criminosos 
dos tempos modernos, só 
comparável a Hitler em 
maldade e brutalidade”, 
dizia o sipaio lambe-botas 
do MPLA, também sem 
grande originalidade, mas 
num visível esforço de re-
conciliação nacional.
“O Governo de Angola é 
constituído por gente tão 
honrada e tão séria como 
os governos de Portugal 
ou da Irlanda. O Presiden-
te de Angola é tão hon-

rado e tão sério como os 
presidentes de Portugal, 
da Irlanda ou de qualquer 
outro país da União Euro-
peia. E os nossos dirigen-
tes políticos merecem o 
mesmo respeito e a mes-
ma consideração que os 
políticos de Portugal ou 
da Irlanda”, opinava José 
Ribeiro, reproduzindo a 
mukanda que o MPLA 
lhe mandou debitar no 
pasquim que dirige, qua-
se parecendo uma jóia 
ou adorno, com um alfi-
nete para prender como 
enfeite na roupa ou para 
prender um xaile ou len-
ço, a que comummente se 
chama broche.
E, de facto, dizer que José 
Eduardo dos Santos é tão 
honrado e sério como Ca-
vaco Silva é como dizer 
que Kim Jong-Il era tão 
democrata como Mário 
Soares. Na comparação 
do Governo angolano 
com o seu congénere por-
tuguês, aí não anda longe 
da verdade. Ambos prefe-
rem ser assassinados pelo 
elogio do que salvos pela 
crítica, os dois – embora 
em fases diferentes - ins-
tituíram o esclavagismo.
Apostando na teoria de 
que a melhor defesa é 
o ataque, José Ribeiro 
e associados procuram 
esquecer que um dia se 
saberá quem consta das 
listas de assalariados de 
Jonas Savimbi que esta-
vam no bunker do Andulo, 
sejam oficiais das FAPLA 
e depois das FAA, políti-
cos do MPLA, alguns com 
altos cargos no Governo, 
e jornalistas (portugueses 
e angolanos).
Quanto a Jonas Savimbi, 
José Ribeiro e associados 
deveriam pôr-se em senti-
do (é uma posição impos-
sível para quem não tem 
coluna vertebral) quando 
falam dele. Se calhar acre-
ditam que os documentos 
encontrados no bunker 
no Andulo desaparece-
ram definitivamente. Mas 
não desapareceram. O 
que é, necessariamente, 
uma chatice.
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E O MAIOR LAMBE-BOTAS É…

E.AGUALUSA UM JOVEM ESCRITOR ANGOLANO COERENTE E COMPROMETIDO 
COM A DEMOCRACIA
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É evidente que a 
reconciliação na-
cional pressupõe, 
em primeiro lugar, 
a percepção de 
que é preciso co-
locar os interesses 

gerais e os interesses da 
Nação acima de qualquer 
interesse particular e as-
sim erguer os valores es-
senciais, como os valores 
da pátria, do perdão, da 
reconciliação, da paz e da 
procura da defesa da vida, 
como um bem supremo”, 
afirmou presidente da Re-
pública no caricato monó-
logo, mascarado de diálo-
go, com o operário que a 
SIC enviou a Luanda.
José Eduardo dos Santos 
acrescentou que, “por 
outro lado, foi necessário 
igualmente recorrer ao 
princípio de uma aplica-
ção equilibrada do esforço 
de guerra com a negocia-
ção, a negociação política, 
mas uma negociação que 
tivesse em conta os inte-
resses de todas as partes 
e procurasse uma solução 
de equilíbrio nalguns ca-
sos consensuais para os 
problemas nacionais”.
A prova da filantropia do 
regime, superiormente di-
rigido por alguém que es-
teve no poder mais de 30 
anos sem ter sido eleito, é 
visível nas acções diárias 
do Instituto de Reinserção 
Social dos Ex-Militares 
(IRSEM) que, ainda agora, 
entregou bens diversos a 
115 ex-militares do muni-
cípio do Balombo, visando 
a criação de pequenos ne-
gócios que facilitem a sua 
reintegração social e gera-
ção de rendimentos.
Discursando na cerimónia 
de entrega dos bens aos 
desmobilizados, o direc-
tor provincial do IRSEM, 
Francisco Branco, disse 
que, para iniciarem o ne-
gócio de cantinas, foram 

distribuídos televisores, 
arcas, geradores, produtos 
alimentares e bebidas a 80 
ex-militares, enquanto 35 
outros receberam motori-
zadas de três rodas, para o 
exercício de moto-táxi.
Que melhores exemplos 
quererá o mundo do ci-
clópico esforço do regi-
me na reinserção dos ex-
-militares, muitos deles 
nesta situação há mais de 
dez anos? Nenhum desses 
soldados poderia querer 
mais. Televisores, comi-
da e bebida são mais do 
que suficientes para todos 
aqueles que deram o que 
tinham e não tinham para 
defender uma causa. 
De um lado, citando a en-
trevista de Eduardo dos 
Santos, os da causa de 
Jonas Savimbi, “um ango-
lano que, para combater o 

seu próprio Governo, jun-
tou-se ao regime do apar-
theid”. Do outro, os que 
combateram um angolano 
que se juntou a Cuba e à 
União Soviética na defesa 
do comunismo internacio-
nal.
Francisco Branco asse-
gurou que, com a mesma 
finalidade, o IRSEM está 
a adquirir bens junto de 
algumas empresas para 
alar estas iniciativas aos 
municípios do Chongoroi 
e Bocoio, onde deve en-
tregar também “inputs” 
agrícolas.
Por sua vez, o administra-
dor municipal do Balom-
bo, Júlio Santos, realçou 
a preocupação do Execu-
tivo em reintegrar na so-
ciedade todos aqueles que 
deram o melhor de si pelo 
país, tendo apelado aos be-

neficiários para aproveita-
rem da melhor maneira os 
bens recebidos.
Também os ex-militares 
residentes no Longonjo 
estão a ser apoiados na 
aquisição de documentos 
e na legalização junto da 
Caixa Social das Forças 
Armadas Angolanas, de 
acordo com o director do 
Instituto de Reintegração 
Social dos Ex-Militares no 
Huambo.
Um grupo de 502 ex-mili-
tares recebeu gado bovino 
e caprino, motorizadas, 
pulverizadores, geradores, 
motobombas, charruas, 
machados e enxadas. 
É caso para perguntar se 
os pagamentos em atraso, 
nalguns casos desde 1992, 
a milhares de ex-militares 
também será feito com 
charruas, machados e 

enxadas. Provavelmen-
te sim, mesmo sabendo 
que esses  ex-militares 
há muito percebem que, 
ao contrário do que dizia 
Agostinha Neto, o impor-
tante não é resolver os 
problemas do Povo. E não 
é relevante porque o regi-
me nem sequer sabe que 
existe Povo.
São cerca de 60 mil os 
ex-militares nestas condi-
ções, abarcando cinco mil 
soldados, sargentos e ofi-
ciais que desde 1992 dei-
xaram de receber os ven-
cimentos estabelecidos, 
e também os que foram 
desmobilizados depois 
daquele ano, e que rece-
beram as guias da Caixa 
Social das Forças Arma-
das mas que, quando vão 
receber, são informados 
de que não há dinheiro.

“
TEXTO DE OSWALDO CATENGUE

CHARRUAS, MACHADOS 
E ENXADAS… MILITARES
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Mas há mais. Também lá 
estão os que não tendo 
sido desmobilizados con-
tinuam a ser militares e 
não recebem, mais os 250 
efectivos do processo “27 
de Maio”, que aguardam o 
pagamento da pensão de 
reforma, os 402 do Bata-
lhão Comando  Ex-Tigres, 
que lutaram na vizinha 
República Democrática 
do Congo, que têm direito 
a subsídios desde 2007 e 
que só receberam o cor-
respondente a 2012.
Fazem também parte da-
quele total de 60 mil, os 
32.600 antigos militares 
dos antigos braços arma-
dos da UNITA (FALA) e 
da FNLA (ELNA), ainda 
18 mil oficiais que passa-
ram à reforma e os que 
integraram a chamada 
Defesa Civil, então tute-
lados pelo Ministério da 
Defesa Nacional e integra-
dos nos governos provin-
ciais na última guerra civil 
(1998/2002) e, finalmente, 
os que estavam integrados 
na Segurança do Estado, 
nas chamadas Tropas Ter-
ritoriais, na Organização 
de Defesa Popular e nas 
Brigadas Populares de Vi-
gilância.
Não colhe a tese de que os 
actuais dirigentes, tanto 
a nível do Ministério da 
Defesa Nacional como da 
Chefia do Estado-Maior 
General das Forças Arma-
das Angolanas, não conhe-
cem, não têm percepção 
da dimensão deste proble-
ma. São milhares as víti-
mas, mas se perguntarem 
ao presidente, certamente 
ele dirá – como o fez na 
“entrevista” à SIC – que 
são pouco mais de 300 ex-
-militares frustrados.
Aliás, como muto bem es-
clarece o ministro Kundi 
Paihama, os antigos mili-
tares do MPLA “se têm ar-
mas” não é para “fazer mal 
a ninguém” mas sim “para 
ir à caça”. Quanto aos anti-
gos militares da UNITA, aí 
a conversa é, será sempre, 
outra. Por alguma razão 
Paihama lembra que mais 
cedo ou mais tarde vai ser 
preciso falar sobre este as-
sunto. 
Embora não seja motivo 
de entrevista, segundo os 
cânones caninos da SIC, 

recorde-se que antigos 
combatentes manifesta-
ram-se no dia 20 de Junho 
do ano passado nas ruas 
de Luanda, levando a Polí-
cia, armada até aos dentes, 
a impedir dentro do que 
lhe foi possível que os ex-
-militares fizessem uso de 
um, embora teórico, direi-
to constitucional.
Os ex-militares militares 
exigiam então a sua inte-
gração na Segurança So-
cial, alegando que foram 
desmobilizados há vários 
anos e que até agora con-
tinuam sem receber qual-
quer subsídio. 
Se a reinserção social dos 
ex-militares do regime é a 
que se vê, o que dizer em 
relação aos da UNITA, 
apesar de ter ficado acor-
dado com o governo do 
MPLA nas negociações 
que tiveram lugar para pôr 
cobro à guerra? 
Tal como agora os ex-
-militares das FAPLA, a 
UNITA continua a chorar 
sobre o leite derramado. 
Não basta, aliás, ir muito 
longe para ver que quem 
faz acordos com a onça 
acaba por ser comido. 
E o regime continua a ser 
forte com os fracos. Re-
corde-se, por exemplo, a 
noticia em que se ficou a 
saber que 15 196 ex-milita-
res iriam beneficiar (o que 

é obra!) em 2010, de char-
ruas, carroças, sementes 
agrícolas diversas e ferti-
lizantes, para o reforço da 
capacidade de produção 
agro-pecuária nas comu-
nidades rurais dos 11 mu-
nicípios da província do 
Huambo. 
A entrega, há três anos, 
destes instrumentos de 
trabalho enquadrava-se, 
segundo a versão do regi-
me, na implementação do 
programa do governo de 
reforço da reintegração 
dos ex-militares, lançado 
no dia 21 de Dezembro de 
2009 na comuna da Tchi-
pipa (Huambo). 
Presumindo-se, eventu-
almente de forma errada, 
que tamanha generosida-
de também abarcaria ex-
-militares da UNITA, é 
caso para perguntar: terá 
valido a pena ser militar 
da UNITA? Terá sido para 
isto que o Jonas Savimbi 
tanto lutou? 
Num cenário em que os 
poucos que têm milhões 
(quase todos do MPLA 
mas onde aparecem tam-
bém alguns da UNITA) 
continuam a ter cada vez 
mais milhões e em que, 
no mesmo país, muitos 
milhões não têm sequer 
o que comer, não custa a 
crer que a linguagem das 
armas volte a ser equacio-

nada. 
E não vale a pena pensar 
que os alertas, ou as mani-
festações (de ex-militares, 
de jovens etc.) vão ter al-
gum resultado prático. Isto 
porque é muito mais fácil 
ao Mundo em geral nego-
ciar com um regime dita-
torial do que com um que 
seja democrático. É muito 
mais fácil negociar com 
alguém que, à partida, se 
sabe que irá estar na cadei-
ra do poder durante toda a 
vida, do que com alguém 
que pode ao fim de um 
par de anos ser substituído 
pela livre escolha popular. 
É, como acontece com 
José Eduardo dos Santos, 
muito mais fácil negociar 
com o líder de um clã que 
representa quase 100 por 
cento do Produto Interno 
Bruto, do que com alguém 
que não seja dono do país 
mas apenas, como acon-
tece nas democracias, re-
presentante temporário do 
povo soberano. 
Desde 2002, o presidente 
vitalício (ao que parece) 
de Angola tem consegui-
do fingir que democrati-
za o país e, mais do que 
isso, conseguiu (embora 
não por mérito seu mas, 
isso sim, por demérito 
da UNITA) domesticar 
completamente todos 
aqueles que lhe poderiam 

fazer frente. 
Não é crível que, até pelo 
facto de o país ter estado 
em guerra dezenas de 
anos, José Eduardo dos 
Santos tenha as mãos 
limpas de sangue. Mas 
essa também não é uma 
preocupação. Quando 
se tem milhões, pouco 
importa como estão as 
mãos. Aliás, esses mi-
lhões servem também 
para branquear, para lim-
par, para transplantar, 
para comprar (quase) 
tudo e (quase) todos. 
Tudo isto é possível com 
alguma facilidade quan-
do se é dono de um país 
rico e, dessa forma, se 
consegue tudo o que se 
quer. E quando aparecem 
pessoas que não estão à 
venda mas incomodam 
e ameaçam o trono, há 
sempre forma de as fazer 
chocar com uma bala. 
É claro que, enquanto 
isso, o Povo continua a 
ser gerado com fome, 
a nascer com fome, e a 
morrer pouco depois... 
com fome. E a fome, a 
miséria, as doenças, as 
assimetrias sociais são 
chagas imputáveis ao Po-
der. E quem está no po-
der há 34 anos é sempre 
o mesmo, José Eduardo 
dos Santos. Até um dia, 
como é óbvio.
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MITOS (DES)MASCARADOS
TEXTO DE SILVIO VAN DÚNEM

m Editorial, o 
Pravda escre-
ve sob o título 
“Mitos des-
mascarados”, 
“o Presidente 
José Eduardo 

dos Santos revelou uma 
grande serenidade e con-
fiança durante a entrevista 
(à SIC) que concedeu a um 
jornalista free-lancer.”
“Qualquer aprendiz de 
ciência política percebeu 
que o entrevistador es-
tava perante alguém que 
tinha uma bagagem fora 
do comum. E os mestres 
nas técnicas de marketing 
ficaram seguramente sur-
preendidos com o grande 
comunicador que lhes sur-
giu no ecrã, ao vivo e em 
directo”, afirma o articulis-
ta, eventualmente jorna…
lista. 
É verdade, reconheça-se. 
É certo que não se viu a 
bagagem do entrevista-
do, mas não custa acredi-
tar que seja detentor de 
uma “bagagem fora do 
comum”. O comum dos 
mortais não conseguirá, 
por exemplo, descortinar 
se essa bagagem está toda 
em Luanda ou também em 
Lisboa, na Suíça ou num 
paraíso fiscal. 
Do mesmo modo todos fi-
caram surpreendidos com 
“o grande comunicador”, 
também conhecido por 
“querido líder” e “o esco-
lhido de Deus”. É certo que 
não surgiu, ao contrário do 
que o Pravda escreve, em 
directo. Foi em diferido e 
depois de limadas todas as 
possíveis arestas. Mesmo 
assim, seria aconselhável 
repetir o monólogo mui-
tas mais vezes para que os 
mais cépticos vissem que, 
afinal, o Presidente não 
sabe o que diz e nem diz 
o que sabe, mas comunica, 
lê, fala.
“Em Portugal os comenta-
dores já tinham aprendi-
do alguma coisa com José 
Eduardo dos Santos se não 
passassem a vida a distor-
cer o seu pensamento ou 
simplesmente a silenciar 
as suas posições políticas. 

Aqueles que ganham a vida 
dizendo mal de Angola e 
do Presidente da Repúbli-
ca eleito por uma maioria 
absolutíssima dos eleitores 
angolanos, ficaram surpre-
endidos com o estrondo da 
bomba mediática que lhes 
caiu no colo. Um susto 
que se compreende, por-
que passaram anos e anos 
mistificando a realidade 
angolana e construindo 
mitos, lendas e calúnias à 
volta de José Eduardo dos 
Santos. Quando lhes entra 
pelos olhos dentro um po-
lítico sereno, inteligente, 
confiante e conciliador, 
entram em pânico. Andam 
há tantos anos na propa-
ganda, que acabaram por 
acreditar nas patranhas 
que inventam. Depois ne-
gam a realidade”, escreve 
o pasquineiro, babando-se 
perante o tão elevado or-
gasmo… dos outros.
Interessante é, ao fim de 
mais de 30 anos sem nun-
ca ter sido eleito, ver os 
vassalos do presidente 
amesquinharem-no quan-

do escrevem que ele foi 
“eleito por uma maioria 
absolutíssima”, esquecen-
do-se de dizer que só não 
teve mais de 100 por cento 
dos votos porque é modes-
to e democrata.
“Os comentadores portu-
gueses que meteram a ca-
beça debaixo da areia ante 
o perigo de perderem o di-
nheiro que ganham distor-
cendo a imagem do Pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos, espumaram raiva 
e disputaram entre si o 
primeiro lugar nos insultos 
e nas calúnias contra um 
Chefe de Estado que foi 
eleito com mais de 74 por 
cento dos votos dos eleito-
res angolanos”, salienta o 
súbdito de sua majestade, 
certamente estribado nos 
74 por cento e em todos as 
eleições que nunca se rea-
lizaram e que permitiram 
ao presidente ser vitalício. 
Que os comentares portu-
gueses, e não só, espuma-
ram, isso espumaram. Mas 
foi sol de pouca dura. Por 
atacado ou a retalho, todos 

estão a ser comprados e 
submetidos a um acelera-
do processo de reeducção.
“Apregoaram que ele já 
não dava entrevistas há 
22 anos. E depois espuma-
ram raiva porque deu uma 
entrevista de fundo a um 
jornalista free-lancer. Até 
criticaram o autor da en-
trevista porque não fez as 
perguntas que eles gosta-
vam de fazer. Outros dis-
seram que a entrevista foi 
inoportuna. Os mesmos 
que garantiram existir um 
vazio de informação cava-
do há 22 anos, depois es-
bracejaram contra quem 
tapou esse vazio. São ver-
dadeiros cabeças de ven-
to! Mas é falso que José 
Eduardo dos Santos tenha 
estado 22 anos em silêncio. 
Pelo contrário. Ele respon-
de a perguntas dos jorna-
listas nas conferências de 
imprensa. Faz pelo menos 
dois grandes discursos por 
ano: o de Ano Novo e o do 
Estado da Nação. Respon-
de a jornalistas individu-
almente sempre que lhe 

fazem perguntas. Nunca 
virou a cara a um jornalista. 
Muito menos foi arrogante 
com a comunicação social. 
E só quem anda distraído 
não valoriza o desprezo 
olímpico com que brinda 
os pasquins nacionais e 
internacionais, quando o 
insultam e caluniam. Isto 
é que lhes dói!”,  escreve o 
pasquineiro de serviço no 
Pravda, certamente repro-
duzindo recados superio-
res ou, quiçá, babando-se 
mais uma vez com a oferta 
da via verde para a manje-
doura que vinha acoplada 
ao texto.
Mesmo que custe, urge 
reconhecer que o Presi-
dente sempre colaborou 
de forma amistosa com os 
jornalistas. No caso da SIC 
até não custa a acreditar 
que, em mais um exemplo 
da sua nobreza de espíri-
to e altruísmo, tenha dado 
uma ajuda ao jornalista na 
elaboração das pergun-
tas. E, de facto, é isso que 
os “pasquins nacionais e 
internacionais” não perce-
bem. Como não percebem 
que quando o Pravda fala 
do “desprezo olímpico”, do 
Presidente, está a referir-
-se à modalidade olímpica 
de tiro aos que pensam de 
maneira diferente.
“Um comentador portu-
guês disse na SIC que o 
Presidente José Eduardo 
dos Santos e a sua família 
deviam estar presos, por-
que são corruptos. Perante 
tão gravíssima calúnia, um 
Chefe de Estado menos 
tolerante processava o ca-
luniador. Mas o Presidente 
é de uma tolerância invul-
gar. Basta olhar para as 
inúmeras oportunidades 
que deu à oposição armada 
para trilhar os caminhos da 
democracia”. 
Nem mais. Consta, aliás, 
que esta afirmação do Pra-
vda (ele próprio um subli-
me e inefável exemplo do 
melhor jornalismo mun-
dial), bem como a própria 
entrevista do Presidente 
vão constituir uma disci-
plina autónoma de todos 
os cursos de jornalismo.

E
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Na realidade, só mesmo 
gente muito mal inten-
cionada pode pensar que 
existe corrupção no nosso 
país. Alguma vez se viu um 
país, seja ele Angola ou a 
Coreia do Norte, que tem 
no poder o mesmo par-
tido desde 1975, que tem 
o mesmo presidente há 
trinta e tal anos, que é rico, 
que tem nos familiares do 
presidente as pessoas mais 
ricas, ter corrupção? Te-
nham juízo. 
Diz ainda o jorna… lista do 
Pravda que “se olhassem 
para a realidade angolana 
nos últimos 40 anos com 
olhos de ver, facilmente 
verificavam que José Edu-
ardo dos Santos arriscou a 
vida pelo triunfo da demo-
cracia em Angola e é um 
político que nunca fechou 
as portas ao diálogo, ao 
mesmo tempo que liderou 
a defesa da pátria, quando 
estava em perigo a sobe-
rania nacional e a integri-
dade territorial. É duro 
dialogar com aqueles que 
matam angolanos, provo-
cam milhões de refugiados 
e deslocados, destroem as 
poucas infra-estruturas 
que sobraram do colonia-
lismo. Mas José Eduardo 
dos Santos dialogou!”
Brilhante. Há 40 anos ain-
da não tinha existido o gol-
pe de Estado em Portugal 
que levaria à nossa inde-
pendência. Mas já nessa 
altura Eduardo dos Santos, 
com 32 anos de idade, ar-
riscava a vida pela demo-
cracia de partido único, tal 
como o fez brilhantemente 
no dia 27 de Maio de 1977.  
Convenhamos que é obra!
“Alguns comentadores 
portugueses estão pre-
ocupados com os inves-
timentos angolanos em 
Portugal e particularmen-
te na comunicação social. 
Até querem saber donde 
veio o dinheiro. Pobres 
de espírito! O dinheiro 
dos empresários vem dos 
negócios que fazem, dos 
projectos que executam 
com sucesso. E como ago-
ra é moda, provavelmente 
da especulação financeira. 
Há investidores que enri-
quecem do dia para a noite 
só porque uma agência de 
“rating” classifica a dívida 
de um país como lixo”, ex-
plica o rapazola do Pravda, 

provavelmente também 
um defensor das causas 
divinas há mais de 40 anos.
E análise económica e fi-
nanceira que faz é, aliás, 
digna de qualquer Nobel 
da Economia. Tudo den-
tro da legalidade, nem que 
tenha sido a vender ovos 
nas ruas de Luanda, dando 
depois o salto para ovos 
de avestruz e, finalmente, 
para os de ouro, de dia-
mantes e de petróleo.
Diz também o (in)verte-
brado articulista que “os 
jornalistas e comentadores 
portugueses fazem muito 
bem em querer saber don-
de veio o dinheiro dos seus 
patrões. Por isso devem 

exigir imediatamente que 
apresentem provas de que 
a origem das suas fortunas 
é lícita.  Não queiram exi-
gir isso apenas aos hipo-
téticos patrões angolanos. 
Correm o risco de serem 
considerados racistas pri-
mários.”
Nem mais. E não adianta 
dizerem que, ao contrário 
de Angola, Cavaco Silva 
sempre foi eleito e nem 
por isso é o homem mais 
rico do país. Nem afirmar 
que, ao contrário de Ango-
la, a filha de Cavaco Silva 
não é a mulher mais rica 
de Portugal. Para não se-
rem acusados de “racistas 
primários” os jornalistas e 

comentadores devem que-
rer saber, de facto, de onde 
veio o dinheiro que trans-
forma as empresas por-
tugueses de media em 
monstruosas lavandarias.
Por último, o brilhantis-
mo do Pravda diz que “o 
colonialismo português 
está morto e devidamen-
te enterrado. As relações 
fraternas que existem 
entre Angola e Portugal 
não podem ser mancha-
das por gente que usa 
os mais repugnantes 
argumentos dos colo-
nialistas. Nós cá em An-
gola já perdoamos. Mas 
ainda não esquecemos 
que para os ocupantes, 

os negros eram todos la-
drões e por isso tratados 
com desconfiança. É uma 
pena que a comunicação 
social portuguesa dê voz 
a gente que hoje esgrime 
os mesmos argumentos e 
com mais ódio.”
Quem melhor respondeu 
a esta última tese apre-
sentada pelos vassalos 
do regime foi um ango-
lano que, no dia 24 de 
Fevereiro de 2002,  disse: 
“Sekulu wafa, kalye wen-
di k’ondalatu! v’ukanoli o 
café k’imbo lyamale!”. Ou 
seja, morreu o mais Ve-
lho, agora ireis apanhar 
café em terras do norte 
como contratados.
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osé Eduardo dos 
Santos diz, e bem, 
que se tudo não 
está bem no nos-
so país a culpa é 
da UNITA e do 
colonialismo por-

tuguês. As chuvas alagam 
Luanda… a culpa é dos por-
tugueses que não criaram, 
antes da independência 
em 1975, um sistema de 
drenagem eficiente. As 
infraestruturas foram des-
truídas porque a UNITA 
arrasou tudo o que podia.
Mas há, contudo, coisas 
que o regime copiou do 
colonialismo português, 
dando-lhe até uma maior 
eficiência. É o caso da re-
cuperação, embora mo-
dernizada, da escravatura. 
E se antes foi o tempo dos 
contratados e escravos 
ovimbundus ou bailundos 
irem para as roças do Nor-
te, agora é o enxovalho de 
transportar pedras à cabe-
ça para ter “peixe podre, 
fuba podre… e porrada se 
refilares”.
Há, no entanto, coisas 
que é urgente copiar de 
Portugal e, sobretudo, pôr 
urgentemente em prática. 
É certo que os portugue-
ses não o fazem, mas isso 
não deve ser impeditivo. 
Referimo-nos à tese de 
Eça de Queiroz para quem 
“os políticos e as fraldas 
devem ser mudados fre-
quentemente e pela mes-
ma razão”.
E, já agora, bem podería-
mos adoptar as ideias de 
Guerra Junqueiro, dei-
xando de ser – como os 
portugueses - “um povo 
imbecilizado e resignado, 
humilde e macambúzio, 
fatalista e sonâmbulo, bur-
ro de carga, besta de nora, 
aguentando pauladas, 
sacos de vergonhas, fei-
xes de misérias, sem uma 
rebelião, um mostrar de 
dentes, a energia dum coi-
ce, pois que nem já com as 
orelhas é capaz de sacudir 
as moscas”.

Ou, ainda, deixarmos de 
ser um “povo em catalep-
sia ambulante, não se lem-
brando nem donde vem, 
nem onde está, nem para 
onde vai; um povo, enfim, 
que eu adoro, porque sofre 
e é bom, e guarda ainda na 
noite da sua inconsciên-
cia como que um lampejo 
misterioso da alma nacio-
nal, reflexo de astro em 
silêncio escuro de lagoa 
morta”.
Isto porque o que temos 
é “uma burguesia, cívica e 
politicamente corrupta até 
à medula, não discriminan-
do já o bem do mal, sem 
palavras, sem vergonha, 
sem carácter, havendo 
homens que, honrados na 
vida íntima, descambam 
na vida pública em panto-
mineiros e sevandijas, ca-
pazes de toda a veniaga e 
toda a infâmia, da mentira 
à falsificação, da violência 
ao roubo, donde provém 
que na política sucedam, 
entre a indiferença geral, 
escândalos monstruosos, 
absolutamente inverosí-
meis”.
Acrescendo a tudo isto 
“um poder legislativo, 
esfregão de cozinha do 

executivo; este criado de 
quarto do moderador; e 
este, finalmente, tornado 
absoluto pela abdicação 
unânime do País”.
Porque são cada vez mais 
os angolanos que passam 
fome, ao regime já não bas-
ta dizer comam e calem, 
mas apenas dizer calem-
-se.
Este MPLA é useiro e ve-
zeiro nas práticas de, à 
sombra de uma Consti-
tuição democrática, não 
ouvir os interessados e só 
responder ao que lhe inte-
ressa. Os seus amigos são 
bestiais, todos os outros 
são bestas.
Também é verdade, diga-
-se em abono da mesma, 
que quando toca a ouvir 
todos aqueles que sabe es-
tarem de acordo, o gover-
no não hesita e faz disso 
um emblema para a propa-
ganda.
E têm razão. Para quê ouvir 
os que são contra, os que 
têm opiniões diferentes? 
Sim para quê? Esse é um 
luxo só utilizado nos Esta-
dos de Direito dos quais, 
cada vez mais, Angola se 
afasta, se é que alguma vez 
esteve lá perto.

Se José Eduardo dos San-
tos sabe que, sob a sua 
divina liderança, a sua 
equipa é dona da verdade, 
não vê necessidade demo-
crática de auscultar seja 
quem for. E faz muito bem. 
Só assim Angola consegui-
rá aproximar-se cada vez 
mais dos mais evoluídos 
países como a Coreia do 
Norte, por exemplo.
Se fosse possível fazer 
uma entrevista mais ín-
tima a José Eduardo dos 
Santos, certamente que 
ele também diria: “Durmo 
bem, como bem e o que 
restar no meu prato dou 
aos meus cães e não aos 
pobres”.
Para além dos milhões 
que legitimamente só se 
preocupam em encontrar 
alguma coisa para ma-
tar a fome, nem que seja 
nos restos deixados pelos 
cães do presidente, uma 
minoria privilegiada só se 
preocupa em ter – com a 
preciosa ajuda do Governo 
- mais e mais, custe o que 
custar.
Quando alguém diz isto, 
e são cada vez menos a 
dizê-lo mas cada vez mais 
a pensá-lo, corre o sério 

risco de que os donos do 
poder o mandem calar, se 
possível definitivamente. 
Por cá há já muitas famílias 
de luto por haver gente que 
o disse.
Mas, como dizia a outro 
propósito Frei João Do-
mingos, “não nos podemos 
calar mesmo que nos custe 
a vida”. E é exactamente 
disso que o regime tem 
medo. Não arrepia cami-
nho, mas começa a tremer 
porque, até mesmo no seio 
do MPLA, há cada vez mais 
boa gente a estar farta de 
tanta vilania.
Ao fim de trinta e tal anos, 
o presidente foi eleito. 
Mentiu à grande e conse-
guiu comer de cebolada os 
angolanos. Manda o bom 
senso que se pergunte: 
Como é possível aos cida-
dãos acreditar num regime 
em que o presidente? Mas 
como o bom senso não en-
che barriga…
Citando de novo, e tantas 
vezes quantas forem pre-
ciso, Frei João Domingos, 
em Angola “muitos gover-
nantes, gestores, adminis-
tradores e similares têm 
grandes carros, numerosas 
amantes, muita riqueza 
roubada ao povo, são apa-
rentemente reluzentes mas 
estão podres por dentro”.
Mas esses, apesar de po-
dres por dentro, continu-
am a viver à grande e à 
MPLA, enquanto o Povo 
se prepara para morrer de 
fome ou de falta de assis-
tência médica. O tempo 
em que o mais importante, 
citando Agostinho Neto, 
era resolver os problemas 
do povo,  já lá vai. O actual 
MPLA preparou a vala-co-
mum e crónico presidente 
deu-lhe o golpe de miseri-
córdia.
Tal como muitos dos po-
líticos que integram o re-
gime, Eduardo dos Santos 
continua a pensar, e o que 
ele pensa é uma ordem,  
que Angola é o MPLA e o 
MPLA é Angola.

OS CÃES DO PRESIDENTE 
E A MANJEDOURA DO PODER
J
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E como pensa assim, o 
que sobra dos abundan-
tes regabofes do Governo 
não vai para os escravos, 
mas sim para os rafeiros 
que gravitam sempre 
junto à manjedoura do 
poder.
E por que não vai para 
os pobres?, perguntam 
os milhões que todos os 
dias passam fome. Não 
vai porque, na tese do re-
gime  não há pobres em 
Angola.
Aliás, como é que pode-
ria haver fome se (ainda) 
existe fartura de farelo? 
Se os porcos comem fa-
relo e não morrem, tam-
bém o nosso Povo pode 
comer.
Embora seja um exercí-
cio suicida, importa aos 
vivos não se calarem, 
continuando a denunciar 
as injustiças, para que 
Angola  possa novamen-
te abolir o esclavagismo 
e, dessa forma, ser um dia 
um país diferente, even-
tualmente uma nação e 
quiçá até uma pátria.
O Povo sofre e passa 
fome. Os países valem, 
deveriam valer,  pelas 
pessoas e não pelos mer-
cados, pelas finanças, pela 
corrupção, pelo compa-
drio, pelas negociatas.
É por tudo isto que a luta 
continua e a vitória é cer-
ta. Tem de continuar. Até 
porque, mais cedo ou 
mais tarde, a Primavera 
também vai iluminar as 
ruas de Luanda e chegar 
ao resto do país.
Enquanto os escravos não 
se revoltarem, os donos 
do país e os donos dos do-
nos  vão continuar a vestir 
Hugo Boss ou Ermenegil-
do Zegna e comprar reló-
gios de ouro Patek Philli-
pe e Rolex.
Enquanto os escravos já 
nem sabem que são, os 
políticos e os peritos do 
regime vão continuar a 
ter à mesa trufas pretas, 
caranguejos gigantes, 
cordeiro assado com co-
gumelos, bolbos de lírio 
de Inverno, supremos de 
galinha com espuma de 
raiz de beterraba e quei-
jos acompanhados de 
mel e amêndoas carame-
lizadas, e várias garrafas 
de Château-Grillet 2005.

PROCURADOR-GERAL MOVE 
DOIS PROCESSOS-CRIME 
CONTRA JORNALISTA DO CLUB-K

procurador-geral da 
República de Angola, 
o general João Maria 
de Sousa, moveu, re-
centemente, dois pro-
cessos-crime contra o 
jornalista Lucas Pedro 

– que por sinal é representante do 
Club K em Angola –, junto a Direc-
ção Nacional de Investigação e Ac-
ção Penal da Procuradoria-Geral da 
República (DNIAP/PGR). 
Os processos números 42/013 e 
47/013, acusam o jornalista de come-
ter “crimes de abuso de liberdade de 
imprensa e de injúria contra entida-
de pública e difamação”, relaciona-
dos aos artigos divulgados por este 
portal sob os títulos (Procurador-
-Geral acusado de ter ficado com 10 
milhões de dólares do caso BNA), 
(PGR angolano investigado por sus-
peita de branqueamento) e (PGR 
compra mansão de 4 milhões de eu-
ros em Cascais), publicados nos me-
ses de Janeiro, Fevereiro (este divul-
gado pelo jornal Expresso) e Março 
do corrente ano. 
Inicialmente Lucas Pedro fora no-
tificado (no dia 04 do mês curso) a 
fim de ser ouvido como “declarante” 
do processo número 55/13 – DNIAP/
PGR. Posto no local, a instrutora do 
ministério público, Rosa Sidónio 
Manuel Cabuço dos Santos, “mudou 
o disco”, alegando que o referido 
“Mandato de Notificação” continha 
os dados errados por “distracção” do 
seu ajudante técnico de nome César 
Lopes Sobrinho. 
“A doutora Rosa Sidónio disse-me 
na presença dos advogados Salvador 
Freire e Zola Ferreira Bambi, ambos 
da associação Mãos Livres, que a re-
ferida notificação continha dados de 
uma outra pessoa que fora notifica-
da para um outro processo”, contou 
o jornalista, acrescentando que o 
único dado certo que constava na 
referida notificação era o seu nome.  
Após este episódio, a magistrada so-
licitou apenas a entrada do jornalista 
no seu gabinete onde foi interrogado 
– sem a presença dos advogados que 
o acompanhava – durante três horas 
na presença de duas funcionárias da 
DNIAP/PGR. “Ela disse aos advoga-
dos que seria uma coisa rápida e que 
não havia a necessidade deles esta-
rem presente”, explicou.   
“Já no seu gabinete a instrutora co-
meçou por me explicar que o procu-

rador-geral da República, o general 
João Maria de Sousa, moveu-me 
dois processos-crime por causa dos 
artigos (acima mencionados) publi-
cados pelo Club K em meses dife-
rentes”, enfatizou Lucas Pedro.  
Inicialmente, o arguido esclareceu 
a instrutora do ministério público 
que não era a pessoa indicada para 
responder os referidos processos-
-crime, uma vez que os artigos fo-
ram escritos e publicados a partir de 
Lisboa, pelo representante do Club 
K em Portugal. “Eu represento este 
portal aqui em Angola e não em Por-
tugal. Logo os artigos que são publi-
cados por este portal fora de Angola 
não são da minha responsabilidade”, 
frisou, rematando ter simplesmente 
respondido o necessário.  
Importa salientar que antes da pu-
blicação das matérias produzidas 
pelo Club K, o procurador-geral da 
República fora contactado telefoni-
camente, e por via e-mail, no sentido 
de ouvir o contraditório conforme 
regem as normas básicas do jorna-
lismo moderno, mas este negou na 
altura prestar quaisquer declarações.    
A par isso, após a divulgação de 
cada artigo, o general João Maria de 
Sousa tinha 45 dias para endereçar a 
este portal noticioso um “Direito de 
Resposta”, de acordo com os artigos 
64º, 65º e 66º da Lei de Imprensa vi-
gente (Lei n.º 07/06 de 15 de Maio), 
que obviamente merecia o destaque, 

infelizmente não aconteceu.  
Pois, o PGR enviou os supostos 
“Direito de resposta” aos órgãos 
estatais angolanos, desrespeitando 
assim a Lei de Imprensa. Mesmo 
assim, este portal noticioso reto-
mou e publicou-os na íntegra.  
O que diz a Lei de Imprensa no seu 
artigo 74º sobre o “Crime de abuso 
de liberdade de imprensa”? 
1.       Para efeitos da presente lei, 
consideram-se crimes de abuso 
de liberdade de imprensa os actos 
ou comportamentos que lesem 
valores e interesses jurídicos pe-
nalmente protegidos que se con-
sumam pela publicação de textos, 
som ou imagens através da im-
prensa, radiodifusão ou televisão.
2.       Sem prejuízo do disposto na 
lei penal, são considerados crimes 
de abuso de liberdade de imprensa:
a)      O incitamento, através de 
meio de comunicação social, da 
prática de crime ou a apologia de 

facto criminoso;
b)      A divulgação de informações 
que incitem a secessão do país a 
criação de grupos organizados de 
crime, ódio racial, tribal, étnico e 
religioso e a apologia às ideologias 
fascistas e racistas;
c)       A divulgação de informações 
que causem perturbações da ordem 
e tranquilidade públicas, pânicos 
social ou desconfiança no sistema 
financeiro ou bancário;
d)      A promoção dolosa de cam-
panha de perseguição e difamação, 
através da divulgação sistemática e 
contínua de informação parcial ou 
totalmente falsa sobre factos, atitu-
des, desempenho profissional, admi-
nistrativo ou comercial de qualquer 
pessoa;
e)      A manipulação de notícias 
através da sonegação sistemática de 
informações de interesse público e 
por meio de tratamento diferencia-
do ou pejorativo para situações ou 
factos caracterizadamente iguais ou 
semelhantes;
f)       A divulgação de textos, ima-
gens ou som, obtidos por meio frau-
dulento;
g)      A publicação de notícias falsas 
ou boatos. 
3.       Os crimes previstos no n.º 2 
deste artigo são punidos com a pena 
de multa nos termos dos artigos 56.º, 
n.º 4 e 63.º ambos do Código Penal, 
se outra pena superior não couber. 

O



FOLHA8  15 DEJUNHO DE201312 // DESTAQUE

Pres idente 
José Eduardo 
dos Santos 
disse, no mo-
nólogo tra-
vestido de en-

trevista  à SIC, que “não há 
qualquer risco de instabi-
lidade social”. Isto porque 
as manifestações “nunca 
reuniram mais de 300 pes-
soas”, quase todos “jovens 
com certas frustrações, 
que não tiveram sucesso 
durante a sua vida escolar 
e académica e não conse-
guiram uma boa inserção 
no mundo do emprego”.
Falando com a legitimi-
dade de quem está há 34 
anos no poder, dezenas 
deles sem ter sido eleito, o 
chefe de Estado esclareceu 
que “tentaram” transpor 
para Angola protestos se-
melhantes aos do mundo 
árabe, utilizando as redes 
sociais para “incitar a ju-
ventude a grandes mani-
festações”. Mas, é claro, a 
democracia angolana é tão 
pujante que essa tentativa 
falhou.
“Não quer dizer que não 
haja focos, de quando em 
vez (...) pequenos grupos 
de jovens que se organi-
zam para realizar mani-
festações, particularmente 
em Luanda, mas nunca 
reuniram mais de 300 pes-
soas”, disse o Presidente, 
certamente baseado nas 
contas do seu staff. 
Já todos imaginamos a difi-
culdade dos colaboradores 
do Presidente para contar 
até 300. Se muitos deles 
têm de se descalçar para 
contar até 12, para chegar 
aos 300 deve ter sido uma 
esforço titânico digno, é 
claro, de uma condecora-
ção.
Se dúvidas existissem so-
bre a democracia e sobre 
a razão que Eduardo dos 
Santos tem em tudo, no-
meadamente quanto aos 
300 frustrados que se ma-
nifestam, basta ver o que 
diz o comandante da Polí-
cia, eufemisticamente ca-
talogada de Nacional.

No dia 30 de Agosto do 
ano passado o comandante 
da Polícia Nacional de An-
gola esclareceu tudo o que 
era necessário, sobretudo 
em relação ao papel que 
os polícias desempenham 
nesta farsa supostamente 
democrática. Assi, o co-
mandante criticou o “pro-
nunciamento leviano” do 
líder UNITA que pedira 
o adiamento das eleições 
gerais, garantindo  que a 
Polícia (Nacional) estava 
pronta para responder a 
essa “ameaça” e garantir a 
votação.
Ao considerar que o líder 
da Oposição fizera um 
“pronunciamento levia-
no” entendido como uma 
“ameaça”, o comandante 
foi claro ao mostrar que 
aquilo a que se chama er-
radamente Polícia Nacio-
nal de Angola é, de facto, a 
Polícia Nacional do MPLA.
Em conferência de im-
prensa em Luanda, Am-
brósio de Lemos afirmou 
que a Polícia Nacional 
“não ia permitir que per-
turbações em função dessa 
ameaça” às eleições gerais, 
garantindo a defesa até às 
“últimas consequências” 
do Governo e do seu líder.
Dúvidas? O comandante 

da dita Polícia Nacional 
de Angola garantia, sem 
papas na língua e perante 
a passividade da comuni-
dade internacional, que ia 
defender até às “últimas 
consequências” o Governo 
e o seu líder, José Eduardo 
dos Santos, por sinal can-
didato do MPLA.
“Somos uma instituição 
do Governo e a Polícia vai 
defender este Governo até 
às últimas consequências 
e muito especialmente 
o seu líder, porque é um 
Presidente que está aqui, e 
não podemos permitir que 
qualquer pessoa de forma 
leviana desafie e insulte a 
mais alta entidade deste 
país”, declarou o coman-
dante nacional da Polícia.
Ora tomem lá todos os 
que, ontem como hoje, 
pensam ou pensavam que 
a Polícia era Nacional e, 
por isso, uma instituição 
do país. Nada disso, é “uma 
instituição do Governo”.
Recorde-se que Isaías Sa-
makuva tinha nessa altura 
anunciado o desejo de um 
encontro com o presidente 
do partido no poder, José 
Eduardo dos Santos, para 
discutir o adiamento das 
eleições, em resultado de 
alegadas irregularidades, 

não se responsabilizado 
pelas consequências caso 
o diálogo fosse recusado.
Para Ambrósio de Lemos, 
assumido funcionário do 
MPLA nas funções de 
comandante da Polícia, o 
pronunciamento do líder 
do maior partido de opo-
sição foi “leviano” e levou-
-o a questionar o motivo 
pelo qual a UNITA aceitou 
anteriormente a data da 
realização das eleições e a 
participação na campanha 
eleitoral.
Certamente respeitando 
as suas funções institucio-
nais, o comandante deu 
largas à sua imaginação. 
“Porque fizeram a campa-
nha eleitoral? É uma per-
gunta que se pode fazer. 
A campanha eleitoral teve 
lugar em todo o país e esse 
senhor terminou-a com 
esse pronunciamento”, 
disse o comandante da Po-
lícia Nacional (do MPLA), 
acrescentando que, “natu-
ralmente, quem de direito 
irá dar resposta a isso”.
A Polícia (Nacional), ga-
rantiu, “está pronta e pres-
tará serviços específicos 
nesta quadra para dar 
resposta a todos os desa-
fios que atentem contra a 
estabilidade e a materiali-

zação das eleições” e ape-
lou “a todas as formações 
políticas para que os seus 
militantes e simpatizantes 
observem as leis, normas 
e regulamentos estabele-
cidos”.
“Os pronunciamentos de 
incitamento à desordem 
devem ser banidos de 
qualquer um dos políticos 
envolvidos neste processo 
eleitoral”, disse Ambrósio 
de Lemos, insistindo que, 
em caso da perturbação da 
ordem, a sua força não iria 
esperar para dar “uma res-
posta para o imediato resta-
belecimento da segurança 
pública”.
E de nada adianta aos tais 
300 manifestantes frustra-
dos de que fala Eduardo dos 
Santos gritar que “a polícia 
é do povo, não é do MPLA”. 
Quando a 3 de Setembro 
de 2011 uma manifestação 
organizada pelo movimen-
to de jovens terminou com 
a detenção de 21 manifes-
tantes, 18 dos quais foram 
julgados e condenados a 
penas de prisão entre um 
mês e 90 dias, por ofensas 
corporais à Polícia e danos 
materiais, o “rapper” Mona 
Dya Kidi disse que em An-
gola “vive-se uma democra-
cia com medo”.

REPRESSÃO GARANTE SILÊNCIO E MEDO 
MAS NÃO MATA A SEMENTE DA REVOLTA

O
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Falar, no caso de Angola, 
de democracia com medo 
é uma forma de branquear 
a situação, compreensível 
no contexto de que todos 
sabemos que o regime 
mata primeiro e pergun-
ta depois. Aliás, se existe 
medo é porque não existe 
democracia.
O regime sabe bem que a 
melhor forma de exercer 
a sua “democracia” é ter 
70% da população na mi-
séria, é ter tirado a coluna 
vertebral à esmagadora 
maioria dos seus oposito-
res políticos e militares, é 
assassinar a liberdade de 
expressão.
O regime não brinca em 
serviço e, por isso, nada 
como preventivamente 
mostrar aos manifestantes 
(cerca de 300 frustrados) 
que quem manda em An-
gola é o MPLA.
Defender a liberdade de 
expressão não é nada do 
outro mundo, mas é algo 
que o regime não acei-
ta, até porque tudo o que 
seja liberdade lhe causa 
uma vontade congénita 
de pegar nas armas. Tudo 
quanto envolva a liberdade 
(com excepção da liber-
dade para estar de acordo 
com o regime) é algo que 
causa alergias graves a 
Eduardo dos Santos.
Por alguma razão os 300 
manifestantes frustrados 
foram avisados por Bento 
Bento que “quem tentar 
manifestar-se será neutra-

lizado, porque Angola tem 
leis e instituições e o bom 
cidadão cumpre as leis, 
respeita o país e é patrio-
ta.”
Apesar de tudo, as mani-
festações fazem – mesmo 
que sejam só 300 frustra-
dos rodeados por centenas 
de polícias (nacionais do 
MPLA) -  tremer o regime. 
A tal ponto que – relembre-
mos - perante o anúncio da 
primeira manifestação, o 
Governo apressou-se a pa-
gar salários em atraso nas 
Forças Armadas e na Polí-
cia, a fazer promoções em 
série e a, inclusive, a man-
dar carradas de alimentos 
para a casa de milhares de 
militares.
Basta também ver que, pe-
rante essas manifestações, 
o regime pôs nas rua e por 
todo o lado – mesmo em 
locais onde nem sabia que 
iria haver manifestações 
– os militares e a polícia a 
avisar que qualquer apoio 
popular aos insurrectos 
(nada mais nada menos 
do que 300 frustrados) 
significava o regresso da 
guerra.
No entanto, por muita for-
ça que tenha a máquina re-
pressora do regime ango-
lano (e tem-na), por muito 
apoio que tenha de alguns 
órgãos de comunicação 
estrangeiros, como a RTP 
e a recém-comprada SIC, 
nunca conseguirá fazer es-
quecer que a luta continua 
e a vitória é certa.

ortugal e Angola vão 
retomar a cooperação 
técnico-policial, que es-
teve interrompida alguns 
anos, anunciou no 11.06 
em Luanda o secretário 
de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação portu-
guês, Francisco Almeida Leite, no 
final do encontro de trabalho que 
manteve com o secretário de Estado 
Eugénio Laborinho.
“Tive uma reunião muito produtiva 
sobre o regresso à cooperação téc-
nico-policial. Esta reunião acontece 
na sequência de uma outra que tive 
há meses com o ministro do Interior 
de Angola, em que definimos como 

prioridade o regresso da cooperação 
técnico-policial, em que Portugal e 
Angola estiveram vários anos afasta-
dos”, salientou.
Francisco Almeida Leite, que durante 
cinco dias esteve em Angola, acres-
centou: “o Ministério do Interior de 
Angola relaciona-se em Portugal, 
quer com o Ministério da Justiça, quer 
com o Ministério da Administração 
Interna, e o que pude ver nesta área é 
que as relações são excelentes”, mani-
festou.
Nesse sentido, Portugal vai enviar 
formadores, especialistas, financiados 
pela Cooperação Portuguesa, nome-
adamente o “Saber Mais”, programa 
de formação de professores.

P

PORTUGAL E ANGOLA 
RETOMAM COOPERAÇÃO  
TÉCNICO-POLICIAL,
 APÓS INTERRUPÇÃO 
DE VÁRIOS ANOS
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ngola é 
apenas e só 
o “melhor 
amigo”. Mas 
há mais. “O 
investimen-
to de Ango-

la em Portugal é uma das 
matérias mais importantes 
e mais do que bem-vindos 
são desejados”.
Quem o diz hoje é o actual 
secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e 
da Cooperação de Por-
tugal, Francisco Almeida 
Leite, tal como antes cor-
roborava o seu antecessor, 
o socialista João Gomes 
Cravinho.
Nesta matéria, como em 
quase todas as que dizem 
respeito ao nosso país, so-
cialistas, sociais-democra-
tas e democratas-cristãos 
portugueses são faces da 
mesma moeda.
“Vim a Angola para cele-
brar o Dia de Portugal e 

QUEM TEM AMIGOS ASSIM 
NÃO MORRE… FALIDO

A das Comunidades e que 
é também o Dia da lín-
gua portuguesa. Cada vez 
mais temos de dar aten-
ção a este espaço comum, 
da língua, e, obviamente, 
Angola, como um dos me-
lhores amigos de Portugal, 
senão o melhor amigo, é 
um espaço onde nós que-
remos também potenciar 
esse que é o valor econó-
mico da língua”, salientou 
Francisco Almeida Leite 
que, mau grado estar no 
governo de Lisboa apenas 
desde Abril, já sabe de cor 
e salteado toda a cartilha 
da bajulação.
Em boa verdade, o pro-
cesso de mão estendida 
de Lisboa a Luanda já há 
muito era conhecido deste 
secretário de Estado. Des-
de logo porque ocupava 
as funções de vogal do Ca-
mões - Instituto da Coope-
ração e da Língua, que re-
sultou da fusão dos antigos 

Instituto Camões e Institu-
to Português de Apoio ao 
Desenvolvimento (IPAD), 
onde tinha os pelouros da 
sociedade civil e coopera-
ção bilateral com Angola e 
Moçambique.
Francisco Almeida Leite 
diz que tanto Angola como 
Portugal sentem que a 
“tradicional relação doa-
dor-receptor não faz mui-
to sentido neste momento, 
dada a atual dimensão e 
pujança do Estado angola-
no”.
O governante português 
acrescenta que a visita 
oficial a Angola “tem tam-
bém o objectivo de voltar 
a falar” no que considera 
ser “o ambiente muito fa-
vorável” à troca de inves-
timentos.
O processo de bajulação 
incondicional que Portugal 
protagoniza tornou-se, de 
facto, mais acentuado com 
a chegada da dupla Pedro 

Passos Coelho e Cavaco 
Silva ao poder. Isto porque, 
em meados de 2011, se tor-
nou visível que o regime 
liderado pelo MPLA (par-
tido que como o PS integra 
a Internacional Socialista), 
não estava a achar grande 
piada à possibilidade de o 
PSD (embora dirigido pelo 
“africanista da Massamá”) 
vir a formar governo em 
Portugal.
José Eduardo dos San-
tos temia perder o velho 
amigo socialista, aliado e 
comparsa que nas ociden-
tais praias lusitanas abriu 
as portas que existiam  e 
as que não existiam à en-
trada triunfal do seu clã. E, 
verdade seja dita, José Só-
crates também não estava 
(tal como agora não está a 
coligação PSD/CDS) inte-
ressado em que o MPLA 
alguma vez deixe de ser 
dono de Angola.
Tudo porque José Sócra-

tes estava a ver diminuir 
drasticamente o número 
de ditadores e autocratas a 
quem gostava de bajular. E 
tudo isto foi na altura uma 
chatice para o sumo pon-
tífice dos socialistas por-
tugueses. Felizmente para 
ele, tal como para Passos 
Coelho, José Eduardo dos 
Santos mantém-se firme 
e continua no seu posto a 
ver passar, de mão estendi-
da, ministros e mais minis-
tros portugueses.
Seja como for, as relações 
de subserviência de Por-
tugal continuam excelen-
tes, contribuindo decisi-
vamente para fortalecer a 
OPA - Oferta Pública de 
Aquisição, lançada por An-
gola sobre Portugal.
Recorde-se, entretanto, 
que no dia 30 de Abril de 
2010, o então secretário 
de Estado socialistas, João 
Gomes Cravinho, recebeu 
em Lisboa uma delegação 
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da UNITA composta por 
Abílio Camalata Numa, 
Adalberto da Costa Júnior 
e Alcides Sakala.
O regime do MPLA foi 
aos arames com tamanha 
deslealdade. E tinha razão. 
Mas, para acalmar as hos-
tes, os socialistas portu-
gueses apressaram-se a re-
cordar a José Eduardo dos 
Santos que, em entrevista 
publicada em Novembro 
de 2005 no Expresso, Go-
mes Cravinho comparou 
Jonas Savimbi a Hitler. 
Não se sabe se o disse 
também, mas certamente 
pensou em comparar José 
Eduardo dos Santos a, pelo 
menos, Deus.
Com mais exactidão, o en-
tão secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros 
e da Cooperação do Go-
verno português disse que 
“Savimbi foi um monstro, 
um Hitler africano”.
Do ponto de vista de Go-
mes Cravinho, do qual o 
Governo não se demar-
cou, Angola é sinónimo de 
MPLA e tudo o resto são 
monstros e hitleres. Foi 
assim e assim continuará 
a ser, mesmo que os pro-
tagonistas lusos sejam ou-

tros.
Provavelmente terá sido 
a muito custo que Gomes 
Cravinho recebeu em au-
diência os discípulos de 
Jonas Savimbi, sobretudo 
dois dos que estiveram até 
à última com o líder a UNI-
TA: Numa e Sakala.

Por tudo isto se vê que, 
considerando José Eduar-
do dos Santos um “líder 
carismático”, em Portugal 
as eleições só ajudaram a 
mudar as moscas, tudo o 
resto continua na mesma. 
Ainda há boa gente que se 
recorda que no  dia 10 de 

Março de 2009, PS, PSD, 
CDS-PP e PCP enaltece-
ram os esforços do Pre-
sidente José Eduardo dos 
Santos, na consolidação da 
democracia (que se calhar 
até gostariam de ver trans-
plantada para Portugal), e 
congratularam-se com o 

aprofundamento das rela-
ções entre Portugal e An-
gola. Hoje dizem a mesma 
coisa.
Pouco importa que as re-
lações sejam mais e qua-
se exclusivamente entre 
Portugal e o MPLA, entre 
Portugal e família Eduar-
do dos Santos. Mas isso é, 
obviamente, irrelevante 
deste que ajude a atestar 
os bolsos dos políticos e 
empresários portugueses.
Democracia por cá deve 
ser aquela coisa a propó-
sito da qual Ana Gomes, 
então membro da missão 
de observação eleitoral da 
União Europeia nas segun-
das eleições multipartidá-
rias, disse:
“São legítimas as dúvidas 
que foram levantadas por 
partidos políticos e or-
ganizações da sociedade 
civil sobre a votação em 
Luanda”; “Posso apenas 
dizer que a desorganiza-
ção foi bem organizada”; 
“À última da hora, foram 
credenciados 500 obser-
vadores por organizações 
que se sabe serem muito 
próximas do MPLA”; “Pa-
rece que alguém não quis 
que as eleições fossem 
observadas por pessoas 
independentes”; “As elei-
ções em Luanda decor-
reram sem a presença de 
cadernos eleitorais nas 
assembleias de voto e 
isso não pode ser apenas 
desorganização...”
Nessa altura, o Bloco de 
Esquerda acabou por fi-
car isolado nas críticas à 
“falta de democracia” em 
Angola, com os restantes 
partidos a valorizarem os 
esforços do Presidente 
para a paz e para a de-
mocracia, só faltando a 
indicação – que, contudo, 
deve surgir a todo o mo-
mento - de que Eduardo 
dos Santos deveria ser 
proposto por Portugal 
para o Nobel da Paz.
Por alguma razão o “Jor-
nal de Angola” escrevia 
recentemente: “Os media 
portugueses pelo menos 
deviam reconhecer o que 
José Eduardo dos Santos 
tem feito para que os por-
tugueses não vão ao fun-
do com a crise. Eles mais 
do que ninguém deviam 
propor o seu nome para 
Prémio Nobel da Paz”.
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MALÁRIA CONTINUA A SER A 
PRINCIPAL CAUSA DE MORTE

ilomeno For-
tes, coordena-
dor do Progra-
ma Nacional 
de Luta contra 
a Malária, afir-

ma que mortalidade pro-
vocada por esta doença 
está em quebra, com 5.000 
mortos registados em 
2012, embora se mantenha 
como a principal causa de 
morte dos angolanos.
A nível mundial a malária 
mata três milhões de pes-
soas por ano, uma taxa só 
comparável à da SIDA/
AIDS, e afecta mais de 500 
milhões todos os anos. É 
a principal parasitose tro-
pical e uma das mais fre-
quentes causas de morte 
em crianças, sendo que 
mata um milhão de crian-
ças com menos de cinco 
anos todos os anos.
Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
a malária mata uma crian-
ça africana a cada 30 se-
gundos, e muitas crianças 
que sobrevivem a casos 
severos sofrem danos ce-
rebrais graves e têm di-
ficuldades de aprendiza-
gem.

Por cá, Filomeno Fortes 
diz que as 5.000 mortes 
provocadas pela malá-
ria em 2012 representam 
“50 por cento de redução 
do peso da doença como 
causa de morte”, face aos 
10.000 mortos anuais re-
gistados há cinco anos.
“Mas ainda temos um lon-
go caminho a percorrer 
e este ano estamos a dar 
prioridade à distribuição 
em massa de redes mos-
quiteiras. Precisamos que 
nos próximos 12 meses, 
pelo menos 70 por cento 
da população tenha aces-
so a uma rede mosquiteira 
para prevenir-se contra a 
malária”, disse Filomeno 
Fortes à margem das jor-
nadas científicas sobre 
Doenças Tropicais e Gran-
des Endemias, organizadas 
pelo Ministério da Saúde 
de Angola, para assinalar 
os 100 anos do I congresso 
internacional de medicina 
tropical, em 1913 em Lon-
dres.
Recorde-se que, segundo 
o “Relatório Social de An-
gola 2012”, elaborado pelo 
Centro de Estudos e Inves-
tigação Científica (CEIC) 

da Universidade Católica 
de Angola, refere que a 
malária continua a ser “rei-
teradamente das doenças 
mais registadas e a princi-
pal causa de notificação de 
óbitos”, referindo que “em 
2011 houve um prenúncio 
de abrandamento, mas em 
2012 voltou a verificar-se 
uma subida dos casos no-
tificados”.
Os dados do relatório do 
CEIC revelam que em 
2011 foram notificados 3,5 
milhões de casos, enquan-
to que em 2012 o número 
subiu para quatro milhões.
O estudo deixa várias indi-
cações sobre as razões do 
“retrocesso no combate à 
malária”, como o cresci-
mento da população a um 
ritmo de 2,9 por cento ao 
ano, a crescente urbaniza-
ção sem condições de aco-
lhimento dos migrantes, a 
falta de meios de combate 
à doença ou a carência de 
recursos financeiros das 
populações para a preven-
ção e tratamento da doen-
ça.
Por sua vez o Relatório 
Mundial de Estatísticas de 
Saúde 2013, da OMS e que 

reúne dados de 104 países,  
mostra que houve uma 
queda na diferença entre 
os índices de saúde dos pa-
íses ricos e pobres.
A directora-geral da OMS, 
Margaret Chan, afirma 
que, apesar desse progres-
so, muitos desafios conti-
nuam para atingir as metas 
do milénio, em 2015, pelo 
que – afirma - é hora de se 
perguntar se os esforços 
fizeram a diferença para 
reduzir as desigualdades 
inaceitáveis entre ricos e 
pobres.
O relatório faz uma com-
paração do progresso ob-
tido entre os países com 
os melhores e os piores 
desempenhos no sector de 
saúde nos últimos 20 anos.
Esse estudo mostra que 
houve um avanço grande 
na redução da mortalida-
de infantil e materna. Por 
exemplo, em 1990, o índi-
ce de mortalidade infantil, 
nos países mais pobres, 
era de 171 mortes por cada 
1.000 nascimentos. Em 
2011 era de 107.
Bangladesh, Butão, Laos, 
Madagáscar e Timor-Les-
te conseguiram melhorar 

as condições de saúde e 
deixaram de estar no gru-
po dos países com os pio-
res resultados.
Registe-se ainda que Koen 
Vanormelingen, represen-
tante da UNICEF em An-
gola, disse recentemente 
que “a má nutrição cons-
titui a principal causa da 
mortalidade infantil em 
Angola”, acrescentando 
que o combate à desnu-
trição passa por “reforçar 
a capacidade dos serviços 
de saúde para tratar de ca-
sos de má nutrição aguda 
através de investimentos 
na educação, segurança 
alimentar e protecção so-
cial”.  
Segundo a UNICEF, mi-
lhares de crianças continu-
am a morrer devido às do-
enças diarreicas causadas 
pela falta de acesso à água 
tratada em quantidade e 
qualidade e saneamen-
to adequado. Além disso 
sabe-se que o ambiente 
sanitário continua a ser 
propício à epidemias de 
cólera e de outras doenças 
de transmissão feco-oral, 
tais como a diarreia, pólio 
e a febre tifoide.

F
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EDUARDO DOS SANTOS 
NO PÓDIO DOS PIORES

revista nor-
te-america-
na Forbes, 
metendo a 
foice em se-

ara alheia e desconhecen-
do a verdade sobre aquele 
que é uma das impolutas 
figuras do património de-
mocrático do mundo, re-
solveu escrever que José 
Eduardo dos Santos é o 
segundo pior presidente 
em África, logo  a seguir 
ao seu homólogo e “ir-
mão” da Guiné Equatorial, 
Teodoro Obiang Nguema.
Num total despropósito, 
a Forbes lembra que o 
chefe de Estado angolano, 
José Eduardo dos Santos, 
chegou ao poder 1979, de-
pois da morte do seu an-
tecessor, Agostinho Neto, 
e para seu descrédito tem 
conduzido o país como se 
gerisse a sua própria em-
presa.
Descrédito? Ora essa! 
Quem consegue ser dos 
homens mais ricos de 
África, ter ao mesmo nível 
a sua família e mais meia 
dúzia de amigos e ser pro-
tector do antigo coloniza-
dor, merece todo o crédito. 
Num artigo assinado por 
Mfonobong Nsehe, pode 
ler-se que a governação do 
Presidente se tem pautado 
por casos de nepotismo, 
onde um primo ocupa o 
cargo de vice-presidente e 
a sua filha é a mulher mais 
rica e poderosa em Ango-
la. As imprecisões matam 
e Forbes deveria saber 
isso. 
De facto, não faz sentido e 
nem tem rigor jornalístico 
falar de nepotismo por-
que, no caso de Angola, o 
Presidente não favoreceu 
os seus familiares. Ele não 
tem é culpa de esses seus 
familiares serem seres su-
periores a todos os outros 
e que, por sinal, herdaram 
as suas capacidades divi-
nas. Veja-se, por exemplo e 
ao contrário do que afirma 
a Forbes, Isabel dos Santos 

não é a mulher mais pode-
rosa e rica de Angola. É a 
mais rica de África.
A Forbes destaca ainda 
que, segundo a Agência In-
ternacional para o Desen-
volvimento, o país é extre-
mamente rico em recursos 
naturais, sendo o segundo 
maior produtor de petró-
leo na África Subsariana 
e ocupa o quarto lugar no 
ranking mundial na produ-
ção de diamantes brutos.
Aí está a razão do êxito 
familiar do Presidente. É 
preciso ser excelente para 
fazer com que os poucos 
que têm milhões tenham 
ainda mais milhões, ao 
mesmo tempo que os mi-
lhões que têm pouco ou 
nada passam a ter ainda 
menos.
Como sempre acontece a 
todos aqueles que querem 
denegrir o Presidente e o 
seu clã, também a revista 
norte-americana diz que, 
apesar dos recursos exis-
tentes no país, 68% da po-

pulação vive no limiar da 
pobreza, que a educação é 
gratuita mas sem qualida-
de, que 30% das crianças 
estão subnutridas, que a 
esperança média de vida é 
de 41 anos e que o desem-
prego é elevado.
Certamente, como diria 
José Eduardo dos Santos, 
a Forbes baseia-se em da-
dos estatísticos do tempo 
colonial. Se visse os dados 
actuais destacaria os enor-
mes progressos feitos des-
de 1975 pelo MPLA, sobre-
tudo a partir da chega ao 
poder do actual e eterno 
Presidente. Hoje a percen-
tagem da população (ao 
todo são cerca de 18,6 mi-
lhões) que vive no limiar 
da pobreza não é de 68%. 
Em função do investimen-
to feito ao longo dos anos 
pelo regime deve rondar 
os… 67,5%.
De igual modo afirmar que 
30% das nossas crianças 
são subnutridas é, para 
além de incorrecto, aten-

tar contra a dignidade e o 
esforço das autoridades, 
capitaneadas por Eduardo 
dos Santos. Não seria difí-
cil ao jornalistas da Forbes 
pedir a ajuda do órgão ofi-
cial, o “Jornal de Angola”, 
ou da própria Presidência, 
para saber que a percen-
tagem das crianças nessa 
situação foi drasticamen-
te reduzida, devendo hoje 
rondar os… 29,9%.
Diz ainda a revista que em 
vez de partilhar o cresci-
mento económico com a 
população, José Eduardo 
dos Santos conduz uma 
política de intimidação, 
sobretudo nos meios de 
comunicação social e ca-
naliza os fundos do Estado 
para contas pessoais ou de 
familiares.
Convenhamos que em ne-
nhum regime esclavagista 
os donos do poder parti-
lham os lucros com a ple-
be, com os escravos. Por-
tanto, o clã presidencial 
faz muito bem em partir e 

repartir a riqueza entre si, 
desde logo porque a plebe 
tem à sua disposição o es-
sencial para viver, como é 
o caso do farelo que repar-
te com os porcos.
Também essa de os fun-
dos do Estado serem 
canalizados para contas 
pessoais, ou de familiares, 
não colhe. Então queriam 
que fossem para que con-
tas? Está bom dever que o 
nosso Povo nasceu para 
ser escravo e que, por ou-
tro lado, a família Eduardo 
dos Santos nasceu para 
dominar, para ser dona. 
Portanto…
Igualmente infundada é a 
teoria da conspiração que 
a Forbes usa ao dizer que 
o presidente conduz uma 
política de intimidação, 
sobretudo nos meios de 
comunicação social. To-
dos sabemos que os me-
dia não alinham nisso, 
desde logo porque todos 
– mas mesmos todos – 
são livres para dizerem 
o que o regime quer que 
eles digam.
A Forbes dá ainda o 
exemplo de que a família 
do chefe de Estado con-
trola o sector económico 
no país, e que a sua filha 
serve-se do poder do pai 
para comprar activos em 
empresas portuguesas, 
como é o caso da ZON 
Multimédia, Banco Espí-
rito Santo e Banco Por-
tuguês de Investimento, 
entre outros.
Grave, grave é dizer que 
– seja em que categoria 
for – José Eduardo dos 
Santos está em segundo 
lugar. Ele nunca está em 
segundo seja no que for. 
Obiang que se cuide. De 
acordo com a Foebes, 
opresidente Robert Mu-
gabe do Zimbabué, o rei 
Mswati II da Suazilândia 
e o presidente do Sudão, 
Omar Al-Bashir, ocupam 
a terceira, quarta e quinta 
posição, respectivamente. 
Todos bons rapazes.

A
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procissão 
ainda vai no 
adro, mas, 
indubitav-
elmente, o 
julgamento 
do denomi-

nado caso “Quim Ribeiro 
+ 20 Polícias”, ficará indu-
bitavelmente na história 
da justiça angolana, como 
aquele em que o descara-
mento e a violação a Con-
stituição e as leis, desceu 
ao nível da sarjeta. 
A figura e actor principal 
desta peça teatral, cujo en-
redo é de quinta categoria 
jurídica, ao desconseguir, 
em cerca de três anos, 
blindar uma prova, dá pelo 
nome de Adão Adriano 
António, que não se sabe 
como, mas tudo indica 
ser pelos baixos serviços 
prestados a justiça militar, 
no tempo de partido úni-
co, onde os militares não 
tinham defesa e eram con-
denados discricionaria-
mente, chegou a condição 
de procurador adjunto da 
República e procurador 
adjunto das Forças Arma-
das. 
Num país normal onde o 
respeito as leis e a capaci-
dade jurídico profissional, 
são exigidos, muitos du-
vidam que ele tivesse con-
dições de ser procurador, 
mesmo de um tribunal re-
gional. Bom, mas estamos 
em Angola onde o que 
conta não é a competên-
cia, mas a bajulação e a 
sabujice.
Por esta razão, a ser ver-
dade, tudo o que disseram, 
em instrução preparatória 
e no tribunal, os réus, os 
declarantes, a maioria das 
testemunhas e os advoga-
dos, não restam dúvidas, 
para as pessoas de bom 
senso, estar-se diante de 
um linchamento profis-
sional, sem justa causa. 
A grande parte dos ar-
rolados, em tribunal, pela 
própria PGR Militar, foi 

peremptória; não viu 
nada, não prova nada, 
capaz de incriminar os 
réus, no cometimento dos 
crimes pelos quais foram 
acusados. 
Assim, rememorando 
todo este regabofe ju-
dicial, orquestrado pela 
Procuradoria das Forças 
Armadas e o Supremo 
Tribunal Militar, ainda 
na fase de instrução pre-
paratória, ao vazarem, 
exclusivamente, para o 
semanário “ACapital”, o 
processo em segredo de 
justiça, pretendeu-se, pre-
meditada e dolosamente, 
condenar  os arguidos 
na opinião pública. Uma 
estratégia visando  bran-
quear a vergonhosa 
podridão do linchamento 
profissional de agentes 

policiais, com mais de 
trinta anos, em defesa de 
um regime, que depois da 
serventia se descarta das 
pessoas, como se fossem 
modess… Para a longa teia 
de bajuladores, este é um 
claro aviso e exemplo, do 
que se lhes reserva o fu-
turo…
O actual regime, tem hoje, 
em muitos casos, uma 
justiça pior da que era 
praticada no regime do 
apartheid, disso não ten-
hamos dúvidas. Tivesse 
Mandela sido preso e ju-
lgado em Angola, pela 
justiça do MPLA e os seus 
algozes, “não perderiam 
tempo com julgamentos”, 
logo os 27 anos de prisão, 
seriam substituídos, por 
27 segundos, diante de um 
batalhão de fuzilamento.

Por muito menos o re-
gime, não tem contem-
plações, principalmente, 
quando se trata de pessoas 
com opiniões diferentes.

MEXERAM 
NO ENXAME
 DAS ABELHAS 
Para se ter uma noção 
do que atrás afirmamos, 
vamos estampar as de-
clarações proferidas, na 
sessão de julgamento do 
dia 05 de Julho, de Joaquim 
Ribeiro, quando o juiz-
conselheiro presidente da 
causa, Cristo Alberto con-
cedeu a palavra aos réus, 
para querendo, dizerem 
algo mais em sua defesa. 
Denotando serenidade, 
face ao que considera 
uma monstruosa injustiça 
e tentando desmascarar 
esta farsa judicial disse: 
“tenho pouca coisa para 
dizer, mas ainda assim, 
tem confiança na justiça 
do meu país ou na divina. 
Isto porque o preso não 
é aquele que está por de-
trás das grades, o preso é 
aquele que a sua consciên-
cia o aprisiona, a minha 
consciência diz que eu 
sou inocente. Inocente! 
E, entre todos os demais 
presos, que estão aqui sen-
tados nesta sala, que foram 
meus subordinados, posso 
garantir a este Tribunal, 
que nenhum deles matou 
Joãozinho e Mizalaque! 
Quem fez isso está fora 
deste Tribunal. Quem 
mandou matar Joãozinho 
e Mizalaque não foi ou-
vido, nem foi preso. Nós 
quando não falamos no in-
ício deste julgamento, ao 
contrário do que se disse 
“quem cala consente”, não 
corresponde a verdade. 
Eu só não falei porque só 
tomei conhecimento das 
causas que me acusaram 
através de um semanário. 
E, no dia 3 de Junho de 
2012, quando fui preso no 
STM, eu fui chamado para 

assinar declarações que 
eu tinha prestado”, asseg-
urou.
Como que embalado na 
sua dissertação, acres-
centou: “foi dito que o ex-
Comandante Provincial 
de Luanda mandou linchar 
as duas vitimas. Mandei 
a quem e quem cumpriu 
esta ordem? Quem dos 
21 presos disparou contra 
Joãozinho e Mizalaque? 
Repito aqui; Joãozinho 
nunca me fez mal porque 
eu não o conhecia. Quem 
me fez olhar para o rosto 
de Joãozinho foi o meu ex-
adjunto, comissário Leitão 
Ribeiro, que me mostrou 
umas fotografias. Antes 
não o conhecia, não tinha 
nada, nada, nada, contra 
o oficial superior da Polí-
cia. Quem, aqui, neste 
Tribunal me entregou o 
dinheiro que saiu da casa 
de um cidadão? São per-
guntas sem resposta, para 
vergonha da Procuradoria 
das Forças Armadas e do 
procurador Adão Adri-
ano”. 
E para ser mais esclarece-
dor, exemplificou: “Fiz a 
gestão de milhões dólares 
no COCAN e no CAN de 
andebol e de Basquetebol 
e as contas estão em dia. 
Tinha mais possibilidade 
aí de me apropriar de 50 
ou 40 milhões de dólares, 
enquanto gestor, naquelas 
áreas do que dividir um 
milhão e oitenta ou três 
milhões ou quatro milhões 
de dólares com 21 ou mais 
subordinados”, asseverou 
E quanto as razões da sua 
detenção, foi esclarecedor: 
“eu hoje sei… porque estou 
preso! Eu sei e não tem 
nada a ver com Joãozinho 
ou Mizalaque, pois este 
foi apenas oargumento 
falacioso que se arranjou. 
Também sei que muitos 
dos meus colaboradores, 
hoje colegas de infortúnio 
foram pressionados a diz-
er que eu era o mandante. 

A
PROCURADOR ADÃO ADRIANO É 
MENTIROSO E FORJADOR DE PROVAS

ADVOGADO SÉRGIO RAIMUNDO CONFIRMA
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Felizmente ainda há digni-
dade no seio destas pes-
soas. Também quero dizer 
e não em minha defesa, 
mas em defesa da Pátria, 
de que escolheram mal 
os réus. Escolheram mal 
os réus! E se o Venerando 
Juiz fizer uma análise fria 
dos acontecimentos, an-
tes do dia 21 de Outubro, 
verá que muitos daqueles 
que estão sentados neste 
banco dos réus, fazem 
parte de um grupo de 
polícias que combateram 
o narcotráfico neste país, 
com apreensões enormes. 
Infelizmente mexemos na 
colmeia e as abelhas não 
gostaram. Mas também é 
verdade, venerando juiz 
que enquanto Comandan-
te Provincial de Luanda 
cometi muitas 
acções que hoje 
poderiam colo-
car-me aqui no 
Tribunal, para 
j u l g a m e n t o , 
mas nenhuma 
delas ligadas a 
assassinatos,  a 
roubos ou de 
usufruto de algo 
apreendido.”
Diante desta 
convicção, a sala foi-se ag-
itando, ante o que ouvia, 
olhando de soslaio e des-
dém, para Adão Adriano 
António. 
“Quero agradecer os ad-
vogados pela forma bril-
hante, esta é a minha 
opinião, quero agradecer 
ao Ministério Público por 
tentar condenar inocentes 
e aos juízes pela forma fria 
e inteligente como estão 
a conduzir o processo. 
Venerando juiz, nós que-
remos que a justiça seja 
feita. Justiça verdadeira, a 
justiça onde a gente saiba 
que fomos condenados, 
porque Manuel ou Fer-
nando disparou com a 
arma tal”. 
E denunciando a postura 
da Procuradoria Militar e 
Supremo Militar, com a 
divulgação, na fase de in-
strução preparatória dos 
documentos em segredo 
de justiça, afirmou: “Vi-
raram as famílias dos fal-
ecidos e a opinião pública, 
contra nós, mas não fiz-
eram o essencial, que é, 
dizer a verdade ao país, e a 

verdade aos país, veneran-
do juiz seria, terem pro-
vado, de forma categórica 
e irrefutável,  que os que 
estão sentados, nestes 
bancos, fizeram parte do 
assassinato do Zango”. 
Dito isto, o silêncio foi 
interrompido, por mur-
múrios, até mesmo dos 
familiares das vitimas 
que começam a duvidar, 
cada vez mais, do quadro 
dantesco anteriormente 
apresentado, pelo procura-
dor adjunto da República 
e procurador adjunto das 
FAA, general Adão Adri-
ano António, que ao invés 
de fiscalizar a legalidade, a 
espezinhou das mais vari-
adas formas, numa clara 
demonstração de incom-
petência e desonestidade 

profissional. 
Recorde-se 
que a maior 
parte da 
acusação foi 
a l i c e r ç a d a 
na mentira, 
na falsidade 
de provas 
e na intoxi-
cação prévia, 
da opinião 
pública, pois 

o Ministério Público, vio-
lando todas as normas 
legais e o seu próprio 
regulamento interno, me-
diatizou o processo, com 
a realização de várias con-
ferências de imprensa, 
numa fase em que se de-
via respeitar o princípio 
da presunção de inocên-
cia. Paradoxalmente, com 
o início do processo e a 
desmontagem de várias 
mentiras, o tribunal, en-
vergonhado proibiu que 
a imprensa cobrisse as 
sessões de julgamento, 
numa clara demonstração 
de estar a esconder algo. 
No entanto, como a sen-
tença, será mais uma fabri-
cação, a imprensa, princi-
palmente a pública, estará 
presente, nesse dia, para 
tentar branquear a sujeira 
de um tribunal, que parece 
teimar em abraçar o 
caminho da mentira, pese 
as irregularidades graves, 
verificadas ao longo de 
todo  julgamento, que 
mancham o actual sistema 
de justiça de cariz presi-
dencial.  

hora do fecho desta 
edição, o ex-presidente 
sul-africano, Nelson 
Mandela, continuava a 
registar melhoras mas o 
seu estado de saúde per-
manecia grave, segundo 

informou o chefe de Estado da África do 
Sul, Jacob Zuma.
“A saúde de Madiba continua a mel-
horar, mas o seu estado permanece 
grave”, referiu em comunicado o Presi-
dente sul-africano, acrescentando que 
“continuamos a pedir a todos que con-
tinuem a pensar em Madiba nas vossas 
orações e que se deseje uma rápida re-
cuperação”.
O chefe de Estado visitou o ex-Presi-
dente acompanhado por Zweli Mkhize, 
tesoureiro do Congresso Nacional Afri-
cano (ANC, no poder), uma organização 
que já foi liderada por Mandela.
Antes da visita de Zuma, o governo sul-
africano anunciara também que Mande-
la, de 94 anos. “estava a responder bem 
ao tratamento”.
Mandela foi hospitalizado devido a 
uma recaída de uma infecção pulmo-
nar, contraída durante os 27 anos em 
que permaneceu detido nas prisões do 
“apartheid”. Nos últimos seis meses, o 
primeiro presidente negro da África do 
Sul, eleito em 1994, e prémio Nobel da 
Paz em 1993, ingressou no hospital por 
quatro vezes.
Recorde-se, entretanto, que não é seg-
redo que o MPLA não nutre especial 
carinho por Nelson Mandela nem pelo 
seu sucessor Thabo Mbeki. Não impor-
ta referir porquê, mas talvez o facto de 
Thabo Mbeki ter passado largos meses 
nas prisões do governo angolano sem 
qualquer culpa formada, explique a “ini-
mizade”.
Quando a Jacob Zuma a situação é difer-
ente. Quando ganhou a Presidência do 
ANC, apoiando-se nas bases mais ex-
tremistas deste partido, o governo ango-
lano foi o primeiro a felicitá-lo.
Numa altura em que os líderes  mundi-
ais, com especial destaque para os africa-
nos, olham quase exclusivamente para o 
seu umbigo, relembrem-se algumas das 
muitas lições que Nelson Mandela nos 
deu:
“Ninguém nasce odiando outra pessoa 
pela cor de sua pele, ou pela sua origem, 
ou pela sua religião. Para odiar, as pes-
soas precisam de aprender, e se elas 
aprendem a odiar,  podem ser ensinadas 
a amar, pois o amor chega mais natural-
mente ao coração humano do que o seu 
oposto. A bondade humana é uma cha-

ma que pode ser ocultada, mas jamais 
extinta”.
“ O nosso maior medo não é sermos in-
adequados. O nosso maior medo é não 
saber que nós somos poderosos, além 
do que podemos imaginar. É a nossa luz, 
não a nossa escuridão, que mais nos as-
susta. Nós perguntamos: “Quem sou eu 
para ser brilhante, lindo, talentoso, fabu-
loso?”. Na verdade, quem é você para 
não ser? Você é um filho de Deus. Você, 
pensando pequeno, não ajuda o mundo. 
Não há nenhuma bondade em você se 
diminuir, recuar para que os outros não 
se sintam inseguros ao seu redor. Todos 
nós fomos feitos para brilhar, como as 
crianças brilham. Nós nascemos para 
manifestar a glória de Deus dentro de 
nós. Isso não ocorre somente em al-
guns de nós; mas em todos. Enquanto 
permitimos que nossa luz brilhe, nós, 
inconscientemente, damos permissão a 
outros para fazerem o mesmo. Quando 
nós nos libertamos do nosso próprio 
medo, nossa presença automaticamente 
libertará outros.”
“Uma boa cabeça e um bom coração 
formam sempre uma combinação for-
midável. A educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para mu-
dar o mundo. Sonho com o dia em que 
todos levantar-se-ão e compreenderão 
que foram feitos para viverem como 
irmãos”.
“Ainda há gente que não sabe, quando se 
levanta, de onde virá a próxima refeição 
e há crianças com fome que choram.”

A LUTA É DESIGUAL, 
MAS MANDELA RESISTE

Á
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ANGOLA CONTINUA UM PAÍS 
DE” BAIXO DESENVOLVIMENTO”

ngola con-
tinua a ser 
um país de 
baixo desen-
volvimento, 
porque não 
conseguiu 

até agora, dez anos depois 
do fim da guerra, “resolver 
todas as situações de emer-
gência que assolam várias 
regiões” do país, segundo 
um estudo  divulgado, no 
11.06 e que consta do “Rela-
tório Social de Angola 2012”, 
realizado pelo Centro de Es-
tudos e Investigação Cientí-
fica (CEIC) da Universidade 
Católica angolana.
O documento foi apresen-
tado pelo docente univer-
sitário e sociólogo Nelson 
Pestana, responsável pela 
elaboração do estudo, que 
conclui também que o país 
regista ainda “situações pa-

radoxais de fome e de óbitos 
repetidos por carestia de ali-
mentos e de água, quer para 
as pessoas, quer para o gado 
e a lavoura”.
A estiagem que tem afetado 
as populações, sobretudo no 
sul do país, é referenciada no 
estudo como “uma dura rea-
lidade que continua a ceifar 
vidas”, embora seja “um fe-
nómeno natural previsível”.
No plano político, o relató-
rio adianta que permanece 
a tensão entre a aspiração 
de liberdade dos cidadãos e 
a realização de direitos em 
concreto. “Ou seja, conti-
nua a haver dificuldade em 
concretizar os direitos fun-
damentais em liberdades 
públicas, pois a ordem esta-
belecida apresenta dificulda-
des em conviver de forma 
pacífica com a realização 
dos direitos de cidadania”, 

lê-se no relatório.
E sobre o direito à manifes-
tação, um dos factos que 
marcou o ano de 2012, o 
relatório refere que quan-
do é tentado este exercício 
“há intervenções de força”, 
começando pela proibição 
pelos governos provinciais 
e depois pela polícia, que 
impede pela força, “recor-
rendo à repressão física e à 
prisão dos manifestantes” o 
acesso aos locais de mani-
festação.
A distribuição da população 
no país continua marcada 
pelo abandono das zonas 
rurais, concentrando-se nas 
zonas urbanas, pelo que o 
estudo prevê para 2020 um 
ajuntamento populacional 
de cerca de 72%, “se não 
houver políticas públicas 
que favoreçam e facilitem a 
instalação do investimento 

público e privado no inte-
rior do país”.
“As condições de vida dos 
angolanos não melhoraram 
grande coisa neste último 
ano, o IDH (Índice de De-
senvolvimento Humano) é 
bem a prova disto, nome-
adamente nas suas com-
ponentes sociais, como na 
esperança de vida e na taxa 
de escolaridade”, sublinha o 
relatório.
O sector da saúde, que con-
tinua a registar uma situação 
de assimetria entre as zonas 
rurais e urbanas, devido à 
alocação de recursos, mas 
também na prestação de 
serviços, tem ainda como 
principal desafio o combate 
à malária, que permanece a 
principal causa de notifica-
ção e de óbitos no país.
Em segundo lugar vêm as 
doenças respiratórias agu-

das (19%), seguida das do-
enças diarreicas (9%), da de-
sinteria (4%), da febre tifóide 
(3%) e outras (3%).
“Todas as principais doen-
ças estão associadas à po-
luição do meio e à falta de 
saneamento básico e à qua-
lidade da água consumida, 
pelo que se pode deduzir 
um agravamento das condi-
ções de vida da população”, 
evidencia o relatório.
Em relação à educação, este 
setor “continua a não mere-
cer um tratamento diferen-
ciado da governação”, que 
não compreendeu ainda que 
“não é possível educar sem 
professor” e que além do in-
vestimento em infraestrutu-
ras físicas - necessário, mas 
não o bastante - “é preciso 
uma formação massiva de 
professores e o seu recruta-
mento”.

A
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DOMINGOS VÍTIMA DA JUSTIÇA 
j o r n a l i s t a 
do Bisse-
manário de 
Informação 
Geral F8, 
Domingos 
da Cruz, será 

brevemente “crucificado”, 
no Tribunal Provincial 
de Luanda, às ordens do 
procurador-adjunto jun-
to da Direcção Nacional 
de Investigação Criminal 
(DNIC); sem sombra de 
dúvidas, o autóctone em 
causa jamais sairá vitorioso 
deste processo cuja realiza-
ção visa apenas satisfazer o 
ego de quem se sente dono 
absolutíssimo do poder na 
“Mãe-pátria”.
Pesa sobre o também es-
critor e docente univer-
sitário, o crime contra 
segurança de Estado (Lei 
nº7/78), revogada em 2010. 
A acusação fundamenta-
-se num texto jornalístico 
publicado a 08 de Agosto 
de 2009, intitulado “Quan-
do a guerra é necessária e 
urgente”, fruto da realidade 
económica e social do País 
naquele período, infeliz-
mente para os angolanos 
o “status quo” permane-
ce inalterável. O autor da 
queixa sabe disso. 
Domingos da Cruz é um 
jovem angolano, sofreu na 
pele e na carne as conse-
quências da guerra civil, 
viu amigos de infância a 
morrer, vítima das muni-
ções das partes em confli-
to. Mesmo assim acreditou 
num futuro melhor porque 
lhe foi sempre incutida a 
ideia de que uma das for-
ças (FALA-UNITA) era 
responsável pelo conflito 
na valorosa Pátria de Ngola 
Kilwanji Kya Samba (An-
gola). Sonhava com uma 
Angola desenvolvida.
Sem grandes recursos, Do-
mingos da Cruz decidiu 
deixar Malange para dar 

continuidade aos estudos 
em Luanda com objectivo 
de ajudar a desenvolver 
Angola porque acreditava 
no relançar da economia, 
depois do conflito arma-
do. O malangino confiou 
na idoneidade dos nossos 
governantes, inclusive na 
figura do Presidente da 
República de Angola, José 
Eduardo dos Santos, a mais 
alta entidade do Estado 
Angolano.
Passado o conflito, o au-
tor da obra literária com 
o título que hoje lhe cus-
ta um processo judicial 
“Quando a guerra é ne-
cessária e urgente”, ficou 
extremamente chocado ao 
tomar conhecimento, por 
intermédio da imprensa 
internacional, do suposto 

envolvimento do Chefe 
de Estado em actividade 
financeira fraudulenta.
Nada estava a ser feito para 
a recuperação económica 
e social, a riqueza é exclu-
siva de meia dúzia de indi-
víduos ligados ou próximo 
ao Presidente da República 
de Angola, José Eduardo 
dos Santos. A verticalidade 
de Domingos da Cruz fê-lo 
escrever o que lhe vinha na 
alma, enquanto angolano 
de origem.
O angolano cuja origem 
nasce e se esgota em An-
gola (sem querer fomentar 
o racismo ou xenofobia 
porque nunca foi nosso ca-
racter) ficou chocado com 
a situação real. A cada dia 
que passa se torna mais di-
fícil respirar. Todos estão 

O

MAL TRIUNFA SOBRE O BEM 

convictos da desgraça do 
Estado, inclusive o agente 
incriminador deste jovem 
humilde, hoje chamado a 
sentar no banco dos réus 
por esgrimir o verdadeiro 
sentimento de tristeza pela 
forma Dos Santos tem geri-
do a Nação. 
As instituições de justiça 
estão a cometer o pior erro 
da história recente de An-
gola ao condenar o pobre 
Domingos da Cruz porque 
servirá de inspiração para 
outros mancebos destími-
dos desta martirizada Pá-
tria.  
Hoje, o autóctone é tido 
“criminoso”, amanhã será 
um herói, principalmente 
pela forma como decorre 
o processo. A queda de um 
ramo, jamais significará a 

queda abrupta da árvore, se 
ontem reclamou Domin-
gos da Cruz, nos próximos 
dias o Manuel Kandamba 
irá protestar contra alguma 
decisão governamental.
“Quem a força usa para 
reprimir um académico é 
pior que um cobarde e fim 
dele será breve”, pensa-
mento ambaquista.              
Os julgadores de hoje, se-
rão, certamente, os réus 
do amanhã, poderá levar 
algum tempo, mas há-de 
acontecer. Iremos sentir 
dó destes vaidosos que tra-
balham a fim de atormen-
tar o concidadão. A resis-
tência é última a cair. Força 
Domingos da Cruz, o Povo 
está contigo. O tempo dar-
-te-á razão e os maus serão 
consumidos.     

TEXTO DE FONGANI BOLONGONGO 
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JUIZ SALOMÃO ADIA JULGAMENTO

causa do 
adiamento 
não foi ofi-
c i a lmente 
p r e s t a d a 
pelo juiz da 

acção, mas cogita-se seja 
pelo facto de não haver 
provas suficientes para 
uma acusação formal se-
gundo as normas penais 
vigentes em Angola.
Presume-se, também, que 
outra razão do adiamento 
seja a violação do prazo de 
anúncio ao réu do julga-
mento, previsto no artigo 
564º, pois Domingos da 
Cruz apenas foi avisado no 
dia 06 de Junho para com-
parecer sexta-feira, dia 14, 
quando deveria ser, pelo 
menos, notificado dez dias 
antes da audiência.
Walter Tondela, advoga-
do do nosso colega DC, 
garante desde já que a pri-
meira coisa a fazer é exi-
gir a absolvição do réu da 
instância, exactamente por 
não existir crime algum, 
isto porque a lei utilizada 
como suporte da acusação 
pela Procuradoria-geral 
da República e o Ministé-
rio Público está revogada 
desde 2010, e elucida que 
a nova lei não tipifica a 
acção de Domingos como 
susceptível de punição.
Como não há processo 
sem crime, Walter Tonde-
la está confiante que bre-
vemente DC estará livre 
desta “armadilha urdida 
por forças ocultas”.
“Estamos diante de uma 
nulidade processual, pelo 
que aguardamos, paciente-
mente, que o juiz Salomão 
Filipe aplique o artigo 6º 
do Código Penal sobre a 
aplicação da lei penal no 
tempo”; reforçou o juris-
consulto de defesa.
Portanto, Domingos da 
Cruz, abismado, rebate a 

tese inicial segundo a qual 
o mesmo desobedeceu as 
ordens do tribunal, e por 
isso seria julgado também 
por isso na sequência da 
queixa de instigação à de-
sobediência colectiva.
“Nunca recebi qualquer 
notificação”, conclamou 
DC.
O aviso deste novo pro-
cesso foi proferido por um 
oficial de diligência do tri-
bunal da causa ao telefone, 

ao garantir-lhe que trata-se 
de um crime consubstan-
ciado no artigo 188º do Có-
digo Penal de 1886, ainda 
em vigor.
Segundo o artigo acima 
descrito, o cidadão que 
desobedece as “ordens ou 
mandados legítimos da 
autoridade pública”, neste 
caso o tribunal, “ou agen-
tes de autoridade pública, 
é condenado a prisão de 
até três meses”.

A

CASO DOMINGOS DA CRUZ

Valeu por alto a sobriedade do juiz Salomão Filipe ao proferir adiamento da primeira audiência de julgamento 
do jornalista do Folha 8 e escritor Domingos da Cruz para o dia 19 de Julho de 2013, isto é no Tribunal 
Provincial de Luanda, 5ª Secção da Sala de Crimes Comuns. Em causa está o célebre título de seu quão 
mediatizado livro: “Quando a Guerra é Necessária e Urgente”.

TEXTO DE SEDRICK DE CARVALHO

Segundo a acusação, Do-
mingos da Cruz várias 
vezes foi notificado para 
comparecer no tribunal 
para responder ao “quei-
xume” da PGR fundamen-
tado no artigo 24º da lei nú-
mero 7/78 de 26 de Maio, 
sobre os Crimes contra a 
Segurança de Estado, lei 
revogada, isto devido ao 
texto de opinião publicado 
neste órgão de informação 
em 2009, cujo título foi 

“Quando a guerra é neces-
sária e urgente”.
Lê-se no fac-smile abaixo 
estampado as alegações 
que constituem crime de 
incitação à guerra apon-
tadas pela Procuradoria-
-geral da República: “Não 
se pode admitir que um 
governo, fruto dos fraudu-
lentos 81% dos votos nos 
dias 4, 5 e 6 de Setembro, 
pisoteie o povo. Isto deve, 
e de forma urgente, levar a 
um ius belli ou guerra jus-
ta, porque nos mostraram 
que não há possibilidades 
de diálogo e por outro 
lado, a pressão da mídia 
e de todos os clamores 
não os comove, aliás, eu 
já sabia, porque um morto 
ético é insensível ao sofri-
mento, seja de quem for”, 
assim escreveu Domingos 
da Cruz em 2009.
“Por tal artigo conter afir-
mações que visavam pro-
vocar alteração na ordem 
pública, uma vez que in-
citava o povo à guerra, foi 
apresentada queixa”, con-
forme lê-se no documento 
de acusação.
Durante quase duas horas 
de espera no tribunal, Do-
mingos da Cruz percebeu 
que os apoiantes, maiori-
tariamente, eram jovens, 
facto que suscitou uma 
abordagem urgente e ne-
cessária.
“Certamente esta situação 
inspiraria-me a escrever 
novamente outro artigo 
com o mesmo título, mas 
agora percebo que a juven-
tude, a mesma chamada de 
frustada, está a ganhar co-
nhecimento dos direitos e 
deveres que sobre ela recai 
na sociedade em que está 
inserida, e esta maturidade 
social denota que há mu-
danças no país”, concluiu 
DC.
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KANGAMBA 
A RESIDIR NA ESPANHA?

o telejornal 
do dia 11.06, 
a n u n c i o u 
que angola-
nos residen-
tes na Espa-

nha e cidadãos daquele da 
Europa falariam sobre a 
entrevista do Presidente 
José Eduardo dos Santos 
na SIC. Estranhamente, no 
entanto, é que a entrevista 
de cerca de 10 minutos foi 
dominada por uma conver-
sa entre Bento Kangama e 
o jornalista sénior Ernesto 
Bartolomeu com o “empre-
sário do povo” a falar como 
sempre. Ou seja, manifes-
tou o seu incondicional 
apoio ao Presidente José 

Eduardo dos Santos, con-
siderando-o o único capaz 
para garantir o desenvolvi-
mento do País, assim como 
disse existir liberdade de 
expressão no País, citan-
do como exemplo o facto 
de os jornais “escreverem 
contra o Presidente”. 
Portanto, este trabalho da 
TPA motiva interrogar se 
o presidente do Kabuscorp 
está a residir na Espanha 
ou teve de ajudar o jor-
nalista por supostamente 
não encontrar angolanos 
residentes naquele País 
disposto a falar o que inte-
ressava à TPA? A primeira 
questão sabe-se qual é a 
resposta. Kangamba con-

tinua a residir em Angola 
e foi à Portugal e Espanha, 
propositadamente, na se-
quência da entrevista do 
Presidente da República.  
Por outro lado, o discurso 
de Bento Kangamba, se-
gundo o qual existe Liber-
dade de Expressão no País 
prova, mais uma vez, que 
o mesmo, ou não sabe o 
que diz, ou desconhece os 
parâmetros da Liberdade 
de Expressão, visto que ele 
sabe bem das agressões 
contra os jovens manifes-
tantes. Aliás o mesmo faz 
parte dos principais sus-
peitos dos mandantes da 
agressão aos manifestan-
tes.

N

MANIFESTAÇÃO, ROUBOS E DESRESPEITO 
A SINALIZAÇÃO NO KILAMBA

uas situações 
marcaram os 
moradores 
e potenciais 
moradores 
da cidade do 
Kialmba na 

manhã do dia 12.06. En-
quanto os potenciais mo-
radores, candidatos que 
aguardam pelas chaves 
manifestavam-se defronte 
as instalações da Sonip no 
centro da cidade no  senti-
do de obter esclarecimen-
tos por parte da SONIP, 
alguns moradores deram 
com as viaturas parcial-
mente desmontadas pelos 
meliantes. Foram no total 
dez e ficaram, entre outras 
coisas, sem os pneus, para-
-choques, retrovisores e 
outros assessores.
No que diz respeito a ma-
nifesta-se, justifica-se em 
virtude do silêncio tumu-
lar das entidades respon-

sáveis pela venda dos imo-
veis, depois da suspensão 
em meados do mês pas-
sado. 
“As pessoas não sabem 
o que fazer, já pagamos 
e em muitos casos o pra-
zo para apresentação dos 
comprovativos já passou”, 
argumentou Paulo Carlos, 
justificando a sua presen-

ça entre as dezenas que 
naquele dia apelavam para 
a mudança da postura por 
parte dos responsáveis da 
Sonip. 
Nem mesmo a razão da 
suspensão foi devidamen-
te esclarecida, motivando 
inúmeras especulações, 
entre as quais, o interreg-
no deveu-se a necessidade 

de estudar casos de cor-
rupção e outras práticas 
erradas por parte dos tra-
balhadores da Sonip e da 
Delta. 
Segundo estas informa-
ções, alguns destes tra-
balhadores encontram-se 
detidos e como causa das 
referidas práticas alguns 
apartamentos foram en-

tregues a mais de uma 
pessoa. Facto, no entanto, 
é que a Sonip nada diz e 
os potenciais moradores 
manifestaram-se no últi-
mo dia 12.06 e não apenas 
na cidade do Kilamba.             
Enquanto aos assaltos, res-
ta, apelar as autoridades 
no sentido de redobrar as 
medidas de seguranças. 
Por outro lado, os popu-
lares queixam-se de os 
automobilistas estarem a 
desrespeitar os sinais de 
trânsito, contribuindo para 
a tendência crescente dos 
acidentes. 
Ainda de sinalização, mas 
não rodoviária, tem pro-
vocado embaraços, sobre-
tudo aos visitantes a falta 
de sinalização indicativa 
da posição dos edifícios, 
obrigando estes a darem 
mais voltas do que as ne-
cessárias para encontrar o 
edifício desejado.

D
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os próximos 
dias reali-
zar-se-á no 
País as jor-
nadas téc-
nicas para 
analisar a 

criminalidade no País, se-
gundo o comandante ge-
ral da Polícia Ambrósio de 
Lemos quando discursava 
no encerramento do Con-
selho Consultivo alargado 
da corporação.
O Comissário-chefe 
adiantou que a mesma 
será coordenada pelo mi-
nistério do Interior em 
coordenação com os mi-
nistérios da Justiça e da 
Juventude e Desportos e 
participarão várias sensi-
bilidades do País.
As referidas jornadas sur-
gem numa altura que os 
níveis da criminalidade 
tendem a crescer no País, 
enquanto “O desenvolvi-
mento socioeconómico 
do país” e “as novas tecno-
logias têm permitido aos 
marginais, sofisticarem as 
suas formas de actuação, 
dando lugar a práticas de 
crimes, com alguma com-
plexidade, agressividade 
e impiedade”, segundo o 
comissário-chefe, garanti-
do que a Polícia “não está 
alheia a este fenómeno”.
Orientando pelo Execu-
tivo, o encontro pode ser 
encarado como uma for-
ma de repartir as respon-
sabilidades em torno da 
criminalidade visto que a 
Polícia tem carregado, par-
ticamente, a culpa sozinha. 
Ou seja, põe-se de parte as 
razões sociais e outras que 
concorrem para o aumen-
to dos níveis da crimina-
lidade como se a Polícia 
pudesse, por exemplo, 
impedir ou adivinhar que 
um determinado individuo 
projectou matar a mulher 
numa determinada noite. 
Ignora-se, por exemplo, 
que as instituições de de-
fesa do direito das crianças 
estão alheias a presença 
de menores nas ruas, ina-

lando gasolina, reforçando 
o esquadrão de potenciais 
criminosos do amanhã. 
A Polícia carrega a culpa, 
inclusive, pela decisão dos 
procuradores em inocen-
tar suposto delinquente 
quando as provas indicam 
que de é, de facto, culpado 
da acusação que pesa so-
bre si.     
No entanto, Ambrósio de 
Lemos também reconhe-

ceu haver alguma lentidão 
por parte da corporação 
para esclarecer alguns ca-
sos, sobretudo os mais dra-
máticos. “Quero realçar, 
que a resposta concernen-
te ao esclarecimento e res-
ponsabilização efectiva dos 
autores dos crimes, não 
é ainda a mais desejada, 
apesar de todo o trabalho 
desenvolvido, o que leva às 
vezes a transmitir um certo 

aumento de sentimento de 
impunidade, resultante de 
vários factores, que por ve-
zes fora do alcance das au-
toridades policiais”, disse. 
Ainda assim assegura que 
a Polícia tem “quadros 
com elevadas capacidades 
técnicas e científicas, para 
avaliar nos mais comple-
xos problemas que se im-
põe nos vários domínios 
do saber com realce para 

as ciências policiais”. Desta 
feita, considera necessário 
o redobrar dos esforços 
“para que os autores dos 
crimes violentos sejam pu-
nidos severamente e em 
tempo oportuno”. Entre-
tanto, espera-se que este 
desafio da alta patente não 
precipita a apresentação de 
inocentes como sendo os 
culpados de alguns destes 
crimes como, de resto, a 
corporação tem sido acu-
sada de fazer. 
Um dos casos em que a Po-
lícia é acusada da referida 
prática é o referente a mor-
te do jovem Jorge Valeiro. 
Enquanto isso, espera-se 
pelo esclarecimento das 
mortes da bancária Bárbar 
de Sá Nogueira, dos três 
agentes e dois militantes 
da Unita em Cacuaco que 
ocorreram este mês, assim 
como do desaparecimento 
dos activistas Alves Ka-
molingue e Isaías Cassule, 
em Maio de 2012. Portanto, 
espera-se que estes outros 
casos, assim como as ver-
dadeiras razões do aumen-
to da criminalidade sejam 
discutidos de forma aberta 
no anunciado encontro. 

CRIMINALIDADE 
EM JORNADAS TÉCNICAS

N
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 Universi-
dade Ca-
tólica de 
Angola é 
gerida des-
de o passa-
do dia 11.06 

por uma comissão de ges-
tão na sequência da renún-
cia ao cargo do então rei-
tor Dom Damião Franklim 
que apresentou razões de 
saúde e pastoral. 
A referida comissão de 
Gestão é presidida por 
Dom Manuel Imbamba, 
actual arcebispo de Sau-
rimo e antigo Secretario 
Geral da UCAN e vai tra-
balhar durante 180 dias. 
Integram ainda a comissão 
o bispo de Caxito, Dom 
Francisco Jaca, a actual 
vice-reitora para os assun-
tos académicos da UCAN, 
Maria Helena Miguel, o 
director do Centro de Es-
tudos e Investigação Cien-
tifica da UCAN, Alves da 
Rocha, a directora dos re-
cursos Humanos, Jeanine 
da Silveira e o professor da 
Faculdade de Economia, 
Emílio Londa.
A Universidade Católica 
de Angola, UCAN celebra 
no próximo ano 15 anos de 

existência e Dom José Ma-
nuel Imbamba considera 
existir ainda muito por ser 
feito. “Não podemos ficar 
satisfeitos nem orgulhosos 
por aquilo que já oferece-
mos. Temos muito ainda 
por fazer ainda não esta-
mos satisfeitos, queremos 
muito mais, e é por isso 
que a UCAN quer se pro-
jectar no futuro com muita 
energia e humildade”.
A Universidade Católica 

de Angola é composta por 
cinco faculdade, nomeada-
mente Ciências Humanas, 
Direito, Economia e Ges-
tão, Engenharia e Teologia 
e desde a sua criação teve 
um único reitor.
 
A CONSTITUIÇÃO 
DA UNIVERSIDADE 

O projecto de uma Univer-
sidade Católica em Angola 
começou a ganhar corpo 

no seio da conferência 
Episcopal de Angola e a 
sua dinamizaçao foi con-
fiada ao então Presidente 
da Conferência, Cardeal 
Alexandre do Nascimento. 
O recurso à experiência 
da Universidade Católica 
Portuguesa, na pessoa do 
Senhor Cardeal António 
Ribeiro, Magno Chanceler, 
e, de um modo especial, do 
então Reitor da UCP, Dom 
José Policarpo, assim como 

da Fundação Kennedy. No 
sentido de caminhar a re-
alização desse projecto, 
foi constituída, em Lisboa, 
uma comissão de alto nível 
para estudar a possibilida-
de de apoiar a organização, 
estruturação e patrocínio 
da futura Universidade 
Católica de Angola. Com 
abertura do Sistema de En-
sino em Angola à iniciativa 
particular, o Governo de 
Angola, concede á Confe-
rência Episcopal de Ango-
la e São Tome, (CEAST) 
a autorização de criar a 
Universidade Católica de 
Angola (UCAN), como 
uma única instituíção da 
igreja Católica em De-
creto nº 38-A/92 de 7 de 
Agosto. Em finais de 1995, 
sua Eminência, o Cardeal 
D. Alexandre do Nasci-
mento, nomeia um gru-
po de trabalho para dar 
continuidade ao projecto. 
Isto permitiu que, em ou-
tubro de 1997, a CEAST 
formalizasse a criação da 
universidade Católica de 
Angola, através do De-
creto de 29 de Outubro 
de 1997. Em 9 de Janeiro 
de 1998, D.Alexandre de 
Nascimento nomeia a Co-
missão Instaladora, cons-
tituída por: D. Damião 
António Franklin (Pre-
sidente da Comissão), 
Mons José Alves Cachadi-
nha, Pe. Manuel Gonçal-
ves e o Filomeno Vieira 
Dias. A UCAN deu início 
oficial as suas activida-
des com a Sessão de En-
cerramento do Segundo 
Encontro de Delegados 
da Conferências Episco-
pal dos Países Lusófonos 
e em 19 de Fevereiro de 
1990 foram nomeadas as 
autoridades acadêmicas 
da UCAN, por decreto de 
Sua Eminência Dom Ale-
xandre do Nascimento. 
Com este decreto, além 
dos outros membros da 
direcção, foi nomeado D. 
Damião Franklin como 
Reitor Magnífico da 
UCAN.

A
DOM DAMIÃO DEIXA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA
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TITO MARCOLINO

m Angola, o desconhecimento do que 
fazer para se evitar o despejo de água 
suja nas ruas está a deteriorar grande 
parte do pavimento das ruas suburba-
nas ora dificilmente transitáveis por 
veículos e peões.
Dizem conhecedores da matéria que 

os moradores deixarão de despejar água nas ruas se 
de entre outras coisas souberem que o enchimento 
rápido das fossas secas domésticas pode evitar-se 
construindo 2 tipos de fossas domésticas, nomea-
damente para excrementos e para água.
O avançado estado de degradação das ruas e ruelas 
dos bairros periféricos da cidade vem sendo criti-
cado e comentado pelos seus usuários, agastados 
com a marcha pé ante pé que são obrigados a fazer 
para melhor escolherem onde pisar para escapa-
rem aos entorses de que são alvo ao pisarem em 
pequenos buracos causados pelo despejo das águas 
em causa.
Além dos pedestres, queixam-se os condutores de 
velocípedes e de viaturas ligeiras, por conduzirem 
intranquilamente sobre as covas reservatórias de 
água imunda, fácil de entrar em de putrefação.
O caso, aparentemente visto como sendo de some-
nos importância por se tratar de mero despejo de 
águas sujas carece de ser tomado a sério na medida 
em que, não desfaz o pavimento que muito dinheiro 
vem custando aos cofres públicos, como também 
esbate a boa impressão que se quer que se tenha do 
Angolano de quem se passa a ter menos respeito por 
viver em bairros sem qualidade de vida, fato denun-
ciado pela estado precário das vias trilhadas pelos 
moradores dos bairros periféricos.
É que ninguém é obrigado a aceitar que vive bem 
quem murmura por não andar em ruas esburacadas 
e enlameadas por águas de sabão deitadas logo após 
banhos e lavagens de loiça e roupa.
Ensinamentos alternativos à situação sanitária pre-
cária de momento precisam-se. Não vá mera falta de 
jeito para instruir sanidade pública condenar os ha-
bitantes a transitarem em ruas e ruelas incómodas.

E

DESPEJO DE ÁGUA SUJA 
DESTRÓI RUAS E RUELAS

O despejo de água suja, nas ruas 
e ruelas dos bairros periféricos 
das cidades, dantes praticada em 
terra batida é atualmente efetuado 
em artérias asfaltadas. O fato que 
preocupa gente receosa de que o 
asfalto sofra com o efeito dos despejos 
em causa

alsos fiscais 
estão a circu-
lar em Luanda 
com viaturas 
rebocadoras 
com o objec-
tivo principal 

de sacar dinheiro aos pro-
prietários de viaturas que 
supostamente encontram 
a cometer transgressões 
administrativas. Os mes-
mos circulam, sobretudo 
no período nocturno com 
viaturas sem chapa de ma-
trículas e descaracteriza-
das, comparativamente as 
do Governo Provincial de 
Luanda e ou da Comissão 
Administractiva da Cida-
de de Luanda. Trajados à 
fiscais, estes supostos fis-
cais exigem o pagamento 
na hora e quando o pro-
prietário não tem ou não 
aceita pagar transportam a 
respectiva viatura que, no 
entanto, não é depositada 
no parque das autoridades 

da província.
A situação, segundo enten-
de-se, deriva, sobretudo 
no desentendimento en-
tre o Governo Provincial 
de Luanda e a Comissão 
Administrativa de Luanda 
relactivamente a área de 
actuação de cada uma des-
tas autoridades. Ou seja, 
segundo consta, os fiscais 
do Governo Provincial de 
Luanda apenas devem ac-
tuar nos municípios que 
não pertencem à Cidade 
de Luanda que são Cazen-
ga, Cacuaco, Icolo e Bengo, 
Viana, Belas e Quissama. 
Ou seja, as zonas que cor-
respondem aos antigos 
municípios de Maianga, 
Ingombota, Rangel, Sam-
bizanga e Samba deve ser 
fiscalizado pelos fiscais da 
Comissão Administrativa. 
No entanto, segundo infor-
mações, inúmeros são os 
casos de desrespeito das 
fronteiras, sobretudo por 

parte dos fiscais do Gover-
no Provincial de Luanda. E 
esta descoordenação tem 
facilitado a tarefa dos falsos 
fiscais. 
Enquanto isso, o director 
dos Serviços da Fiscaliza-
ção da Comissão Adminis-
trativa de Luanda, António 
Francisco garantiu que to-
das as viaturas da Comis-
são Administrativas estão 
devidamente identificadas 
com o logotipo da fiscaliza-
ção e chapas de matrículas. 
Acrescenta que os ficais 
passam sempre as devidas 
notificações para os pro-
prietários fazer os paga-
mentos na agência bancá-
ria do BPC que se encontra 
na Comissão Administrati-
va. Por outro lado, estimou 
que a multa por lavagem 
da viatura em local imprór-
pio custa cerca de 55 mil 
Kwanzas, enquanto 82 mil 
Kwanzas é corresponden-
te ao mal estacionamento.

F

FALSOS FISCAIS APROVEITAM-SE DA 
“DESORGANIZAÇÃO” DOS VERDADEIROS 
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Entrevista plastificada num molde caseiro

N
a passada quinta-feira, dia 7 de Junho, em mais um episódio da Comédia burlesca da grande 
banga estatal que são as declarações e aparições em público do presidente José Eduardo 
dos Santos  e que, aqui entre nós, já são um género de teatro que faz parte do Classicismo 
angolano (últimas representações), o canal SIC da televisão portuguesa teve a honra e pro-
vavelmente o proveito de revelar ao mundo a ligeireza de uma linha editorial que navega à 

vela e a vapor: apresentou, sem descurar o devido e adequado aparato mediático, uma entrevista que, 
segundo informações locais, foi concedida a um canal de Israel e vendida à SIC por nom preço… 
Nesta empreitada, a TPA apanhou o comboio em andamento e não encontrou problema nenhum em ir 
debicar qualquer coisa como meio milhão de dólares nos cofres do Estado Angolano (o nosso dinhei-
ro), indispensável alavanca para dar aquela dimensão universal a este evento predestinado a lançar de 
si raios de luz, apanágio de todas as figuras sublimes deste baixo mundo, como é o caso de JES. 
Nesta operação de propaganda, a Rádio Nacional de Angola (RNA) também enviou uma equipa de 
reportagem, à frente da qual encontraram-se em Lisboa, para o efeito, os directores e jornalistas Gonçalves Nhanjica e Ernesto Bartolomeu. 
Missão: cobrir as reacções à entrevista de JES. Todas elas de alegria e felicidade em compota.
Enfim, foi mobilizado para acompanhar a delegação da TPA, o  general Bento dos Santos, cuja missão era mobilizar a fundo a comunidade ango-
lana em Lisboa, para dar todo o seu apoio ao presidente e assim fazer passar a imagem de que a entrevista tinha sido  uma conquista política de 
Portugal por José Eduardo dos Santos.
Resultado: um recorde de audiência! Mas, um espectáculo deprimente, fastidioso e a cheirar a verniz velho e “déjà vu”, numa repetição académi-
ca de um trabalho de casa, com JES, mais uma vez, a sacudir a água do capote e a mostrar a sua imensa e silenciosa indiferença pela pobreza e 
sofrimento do povo que ele diz que é dele. Triste. 

 

Liberdade de matar em Angola

N
o tristre Show de JES da sua entrevista à SIC (07.06.13), que não sabemos porquê foi designada 
“Grande” quando de grande não teve absolutamente nada, à pergunta que o entrevistador, plastificado 
e desencantado em harmoniosas parcerias, fez a JES sobre a liberdade de imprensa em Angola, este 
último sorriu e disse o seguinte, do alto dos 34 anos da sua orgulhosa postura de chefe supremo de um 
magnífico bananal:«Em Angola há liberdade de expressão». Ponto final, ao que se seguiu um tempo de 

silêncio que nada tinha a ver com música,e muito menos com Mozart, um silêncio do tipo da pausa na deglutição da 
mentira. Com efeito, a liberdade de expressão em Angola é visível ao contrário, LIBERDADE de MATAR, e o último 
indício desse contrário foi o desaparecimento de Milocas Pereira em Luanda! Desde o ano passado, a nossa colega 
sumiu misteriosamente numa altura em que investigava casos de corrupção em Luanda. Ademais, casos como o da 
Milocas são muitos no bananal de JES. Segundo o Committee to Protect Journalists (CPJ), 10 jornalistas foram mor-
tos em Angola desde 1992. “A total of 10 journalists have been killed in Angola since 1992, according to the New 
York-based Committee to Protect Journalista, Alberto Graves Chakussanga, Radio Despertar, September 5, 2010, 
in Luanda; Stanislas Ocloo, Télévision Togolaise, January 9, 2010, in Cabinda; Simao Roberto, Journal de Angola, June 
5, 1998, in Luanda; Antonio Casemero, Televisao Popular de Angola, October 30, 1996, in Cabinda; Ricardo de Mello, 
Imparcial Fax, January 18, 1995, in Luanda; Artur Gilela, Radio Nacional de Angola,June 16, 1994, in Kuito; Elpidio 
Inacio, Televisao Popular de Angola, August 23, 1993, in Kuito; Jose Manuel, Benguela Province Radio, May 1, 1993, 
in Benguela; Jose Maria dos Santos, Radio Morena, May 1, 1993, in Benguela; Fernando Marcelino, Jango, October 
20, 1992, in Huambo…Uma liberdade de expressão do caraças, como dizem os nossos amigos da Tuga!

O rosto da corrupção em Angola
(…) A corrupção em Angola tem um rosto. É o rosto que ontem (07.06-13) vimos na SIC (JES). É esta, 
e não a péssima herança colonial, a razão da miséria angolana. A não ser, claro, que a herança a que 
o Presidente se refere seja a do nepotismo e do compadrio. Aí sim, teremos de reconhecer a nossa 
culpa: José Eduardo dos Santos é o legítimo herdeiro do pior da nossa cultura. Mas pode orgulhar-
-se de ter refinado muito a arte de bem roubar e ter dado, nesta matéria, novos mundos ao Mundo.
Sobre os jovens que não se integraram na vida profissional e académica, talvez esteja a falar dos 
professores em greve por causa de salários em atraso, porque o dinheiro que a família Dos Santos 
e seus amigos gastam não chega para todos. Ou talvez dos camponeses assassinados nas zonas 
diamantíferas da Lunda Norte, com a conivência das forças policiais. Ou de Emiliano Catumbela, 
de 22 anos, detido por ter participado numa tentativa da vigília e que entretanto foi barbaramente 
torturado pela polícia. Uma vigília que recordava Isaías Cassule e António Alves Kamulingue, dois 
ativistas desaparecidos há um ano depois de terem organizado uma manifestação de guardas 
presidenciais e veteranos de guerra, devido a queixas de salários e pensões por pagar. Ou dos 
moradores do bairro da Areia Branca, junto à marginal de Luanda, que foram escorraçados pela 
polícia e viram as suas cinco mil casas demolidas em três dias, sem saberem qual será o seu próprio 
destino. Porque com tanto dinheiro para gastar a elite angolana quer as boas vistas para si própria. 
Note-se que todos os casos referidos não aconteceram nos últimos anos. Não aconteceram nos 
últimos meses. São um sucinto resumo, apenas com alguns casos, do mês passado. Todos os meses, 
mês após mês, anos após anos, estes jovens que não singraram na vida profissional sentem o que é 
a “estabilidade política e social em Angola”.Daniel Oliveira.
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conserva-
ção, venda 
e a comer-
cial ização 
de diversos 
fármacos de 
proveniên-

cia duvidosa e com rótulos 
de língua estrangeira não 
falada no país é uma práti-
ca ilegal, segundo informa-
ção que foi colhida durante 
uma ronda efectuada pelo 
Folha 8, entre os dias 10 e 11 
do corrente mês. 
As fontes que pediram o 
anonimato, admitiram co-
nhecer a lei que proíbe a 
comercialização de medi-
camentos de proveniên-
cia duvidosa e rótulos não 
expresso em língua portu-
guesa, facto que os leva a 
corromper os agentes da 
polícia económica para a 
facilidade do comércio do 
referido produto.
Interrogado sobre a práti-
ca de crime de corrupção 
e venda ilegal de medica-
mento, os farmacêuticos 
alegaram que insistem 
nessa prática porque a 
considera meio de susten-
tar a família. 
Por sua vez, as fontes que 
aparentemente são de ori-
gem Bacongo frisam que 
muitos deles fizeram o 
curso de farmácia na Re-
pública Democrática do 
Congo, facto que os ajuda 
a ter certo conhecimento 
na venda dos medicamen-
tos, mesmo sabendo ser 
ilegal.
Entretanto, negaram que 
fornecem medicamentos 
aos vendedores ambulan-
tes, pelo facto de nesses 
locais os medicamentos 
serem vendidos de forma 
imprópria. 
Já no mercado informal, 

segundo o comerciante de 
nome Passy, revendedor 
de medicamentos a grosso 
no Hoji ya Henda, a venda 
ilegal é um mal necessário, 

visto os vendedores am-
bulantes vendem a baixo 
preço em relação as farmá-
cias e ajudam a população 
carente. “Apesar da polí-

cia económica (fazer de 
conta) de estar sempre a 
nos prender por estarmos 
a fazer a venda ilegal den-
tro e fora das farmácias, e 

sem conservação nenhu-
ma, porque é aí onde tiro 
o meu pão de cada dia”, 
reforçou. 
Os fármacos duvidosos, 
que entram no país e es-
capam da fiscalização da 
polícia económica e das 
alfândegas são: os xaro-
pes infantis, antibióticos, 
anti palúdicos, analgési-
cos, estimulantes sexuais 
e anticoncecionais. 
Face a esta informação 
de carácter preocupan-
te para à saúde pública, 
procuramos entrar em 
contacto com a direc-
ção nacional da polícia 
económica, as portas fe-
charam-se para nós.  Ar-
gumentam não estarem 
autorizados a falar sem 
autorização das entidades 
superiores. Neste âmbito, 
esperamos o pronuncia-
mento pronto da polícia 
económica nas próximas 
edições do nosso sema-
nário.

POLÍCIA ECONÓMICA PERMITE 
VENDA ILEGAL DE MEDICAMENTOS

A

Farmácias de diferentes partes de Luanda, reconhecem que vendem medicamentos proibidos pela 
regulamentação angolana, face ao favoritismo dos agentes da polícia económica nacional, quanto a inspecção 
das mesmas.

TEXTO DE ANTÓNIO NETO
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referência 
deste triste 
e p i s ó d i o , 
ocorreu du-
rante a en-
trevista ce-
dida a rede 

de televisão portuguesa 
(SIC), onde falava que 
grande parte dos quadros 
e pessoal não têm qualifi-
cação para desenvolver o 
sector dos pequenos aos 
grandes negócios.
No entanto, o inenarrável 
e insubstituível presiden-
te assegurou que Angola 
“oferece muitas oportu-
nidades de negócio aos 
jovens quadros e pessoal 
qualificado (de preferência 
estrangeiros) que estejam 
disponíveis para apoiar o 
desenvolvimento do país, 
tanto no sector público 
como no sector privado”. 
Grande Maka… 
Por outro lado, Dos Santos 
aproveitou a ocasião para 
encorajar os amigos a en-
viar os desempregados em 
Angola, face as relações 
bilaterais entre ambos. Por 
sua vez, neste quadro de 
amizade e compreensão, 
na sua teoria, traz vanta-
gens mútuas na área eco-
nómica.
Paradoxalmente, o minis-
tro da economia afirmou 
que o governo angolano 
pretende criar mais de 300 
mil novos postos de traba-
lho e, com as afirmações 
de José Eduardo dos San-
tos a população pergunta 
finalmente aquém se desti-
nam estas vagas, “uma vez 
que o líder desqualificou 
totalmente a mão-de-obra 
nacional. No mesmo âm-
bito, aproveitou para fazer 
referência à presença de 
cerca de 200 mil trabalha-
dores portugueses no país 

e centenas de milhares de 
outros países de diferen-
tes continentes. Para o 
Presidente angolano, estes 
indivíduos, sim “são bem-

-vindos”, para preencher a 
procura dos pequenos aos 
grandes investimentos, su-
blinhou. Até os pequenos!
O insubstituível presi-

dente angolano, ao ma-
nifestar satisfação pelo 
investimento estrangeiro, 
nomeadamente a China, 
Brasil, Portugal, Israel e 

outros, com quem man-
tém “relações dinâmicas e 
multifacetadas, deu a com-
preender que, não importa 
à situação jurídica ou aca-
démica dos estrangeiros 
no país e não acredita na 
formação especializadas 
das instituições de ensino 
em Angola. (autóctones 
somos desqualificados…), 
segundo o Man Zé.
Depois de humilhar a 
população, o Presidente 
angolano falou dos inves-
timentos em obras públi-
cas, onde os nacionais são 
barbaramente escraviza-
dos pelos estrangeiros, 
isto para a reconstrução da 
infra-estrutura. E para em-
belezar a entrevista, frisou 
os programas de combate 
à pobreza, educação e saú-
de, “que está na modalida-
de de anda e pára”. Citou 
Manuel, de 28 anos de ida-
de, comerciante.
“Temos de garantir o 
crescimento sustentado 
da economia e uma boa 
política fiscal que permita 
atender às necessidades 
sociais do Estado”, nesta 
intervenção, quanto as re-
ceitas do País fez transpa-
recer que passa por uma 
boa gestão das finanças 
públicas e torna as empre-
sas competitivas para os 
investimentos no sector 
da agricultura, da indús-
tria extractiva e transfor-
madora. O exemplo que 
apontou foi o do sector 
petrolífero, que segundo 
disse “ainda não tem mui-
ta experiência”, mas que 
está a “aprender”. Por isso 
veem os estrangeiros e 
nós seremos sempre co-
lonizados, lamentou o Avó 
Bernardo de 78 anos de 
idade, militante do MPLA 
desde 1972.

DOS SANTOS “CONTENTE”
COM DESEMPREGO NO PAÍS

A

O Presidente Angolano, José Eduardo dos Santos em defesa ao fraco programa de diminuição do índice 
elevado de desemprego no país, adianta que a população alfabetizada não reúne condições para cobrir as 
vagas do sector de emprego.

TEXTO DE ANTÓNIO NETO
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.0 Fundamen-
tos da visão e 
eixos de mu-
danças
1.1 O país 
precisa de uma 
voz credível 

e impetuosa, de um mo-
vimento que diz em boa 
hora: CHEGA! 
Chega! De viver com os 
mesmos problemas de fal-
ta de água, falta de energia, 
falta de cédula e bilhete de 
identidade, crianças fora 
do sistema de ensino, mau 
funcionamento e cuidados 
de saúde precário, inun-
dações, engarrafamento 
em Luanda, Governantes 
sempre com as mesmas 
descuplas (ontem guerra, 
hoje a guerra, amanhã vai 
ser também a guerra cul-
pada de tudo, com a UNI-
TA continuamente crucifi-
cada), quando na verdade, 
são incapazes de resolver 

de uma vez por todas os 
problemas do povo, por-
que são gatunos.
Chega! De demolições 
arbitrárias e deshumanas 
das nossas casas chamadas 
agora de casebres; chega 
de expropriação da nossa 
Angola, terra dos nossos 
ancestrais, que se tornou 
fazenda de uns poucos, 
concessões de explora-
ção de diamantes, condo-
mínios ou ainda reservas 
fundiárias para beneficiar 
quem governa, seus fami-
liares próximos e os es-
trangeiros.
Chega! De ouvir os mes-
mos governantes e polí-
ticos com as promessas 
falsas e demagogas repeti-
das anos após anos de um 
futuro melhor para os an-
golanos que nunca chega 
para os meninos de rua, 
as mulheres zungueiras, 
jovens desempregados, 

aos camponeses e a maio-
ria dos angolanos agora 
sem terra e a viver se-
gundo estes governantes 
ilegalmente nos casebres 
do Sambizanga, Cazenga, 
Kicolo, Estalagem, Rocha 
Pinto, Boavista em Luanda, 
outros musseques no Lu-
bango, Benguela, por toda 

GOVERNAR PARA O BEM-ESTAR DE TODOS

Angola; enquanto que para 
os governantes, seus fami-
liares e os sócios estrangei-
ros, o futuro já começou. 
Apoderaram-se das me-
lhores terras, hoje eles são 
milionários, têm dezenas 
de palácios, condomínios 
e torres, compraram de-
zenas de carros luxuosos; 

todos os filhos em colégios 
e universidades privados e 
tratam a mínima febre nos 
melhores hospitais no ex-
terior.
Chega desta nova forma 
de apartheid ou escravatu-
ra onde a maioria dos an-
golanos vivem nos musse-
ques, aldeias ou em novos 

1

As propostas contidas num projecto de 
sociedade, este que nos foi enviado, foram 
colhidas ao longo do tempo (Novembro 
2011). Na altura eram as questões sondadas 
e que mais preocupavam os angolanos. 
Cerca de dois anos passados, nada, 
absolutamente nada mudou, apesar das 
mil promessas do digníssimo presidente 
JES, o que significa dizer, continuam 
da actualidade. Vão querer dizer que 
mentimos porque as centralidades viram 
a luz do dia, ou os zangos feitos tarrafais. 
É tudo obra de brincadeira, por isso 
mesmo mais uma vez aqui estamos a 
insistir, já que fazer manifestação, se não 
dá direito a morte súbita, é porrada da 
boa, garantidamente. No entanto, antes 
permitam-nos agradecer quem de bom 
senso para além do saber inquestionável 
elaborou estes teoremas que ao de lá da 
crítica construtiva, intervém como um 
exercício, não apenas pedagógico, mais 
do que isso, catedrático. Contra o medo, a 
corrupção, o nepotismo, a discriminação, 
a favor da Liberdade total, da aplicação das 
leis igual para todos, do mérito, da justiça…

TEXTO DE FÉLIX MIRANDA
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bairros indígenas como 
os Zangos, Panguila, Cha-
vola, em condições sub-
-humanas em pleno século 
XXI, quando as suas terras 
e terrenos lhes são confis-
cados para a construção 
de zonas urbanizadas se-
paradas ou isoladas e ve-
dadas (auto estradas, os 
condomínios, as torres, os 
bairros exclusivos como o 
bairro Talatona, as clínicas 
caríssimas como Girassol 
e Sagrada e Multiperfil) 
com infra-estruturas e ser-
viços públicos privatiza-
dos tais como subestações 
de água e de energia, dre-
nos, esquadras policiais, 
construídos com fundo do 
OGE para beneficiar quem 
governa, seus familiares e 
os estrangeiros. 
Chega de injustiça, insegu-
rança física e económica, 
humilhação, tratamento 
degradante contra a mu-
lher angolana. Num país 
onde as mulheres cons-
tituem mais de 54% da 
população e principais 
responsáveis pelas econo-
mias domésticas, apenas 
um punhado, são bene-
ficiadas com cargos de 
destaque atribuídos por 
conveniência do Presiden-
te da República, usadas e 
aproveitadas como instru-
mento político. 
Chega de termos um país 

onde bilhões e bilhões de 
receitas do petróleo ser-
vem apenas para erguer 
prédios super modernos, 
vias expressas e infra-
-estruturas faraónicas em 
Luanda, quando Angola li-
dera a lista dos países onde 
morrem mais crianças e 
mulheres grávidas, onde 
falta o básico à maioria da 
população, como uma tor-
neira de água canalizada, 

energia eléctrica domiciliar, 
escola, medicamentos e va-
cina nos postos de saúde;  
e onde a maioria dos habi-
tantes nas cidades, vilas e 
zonas ribeirinhas vivem de 
inundações e cheias cada 
época chuvosa, enquanto 
em tempo seco, comem 
poeira todos os dias, adqui-
rindo doenças infecciosas 
que não têm cobertura.
Chega de um sistema de 

educação e ensino que 
qualifica os nossos filhos 
e filhas apenas para tra-
balhar nos organismos do 
Estado, como funcionários 
de segunda e não para em-
pregos competitivos, pres-
tigiados e bem remunera-
dos, nos bancos privados, 
nas petrolíferas, nas em-
presas de construção civil 
estrangeiras, agora até na 
TAAG e menos ainda para 
qualquer vaga no exterior 
do país.
Chega de ministérios e di-
recções nacionais cheios 
de consultores brasileiros, 
portugueses e latino ameri-
canos a forçar a elaboração 
de leis, decretos e progra-
mas no anonimato no lugar 
dos doutores, ministros, 
vice ministros, secretários 
do estado e directores, que 
só aparecem para sair na 
fotografia e inaugurar tra-
balhos feito por técnicos 
estrangeiros.
Chega de um Presidente 
da República, de gover-
nantes e de deputados que 
autorizam e mandam vir, à 
luz de supostos acordos de 
cooperação, qualquer es-
trangeiro de todos cantos 
do mundo, para exercer 
funções de motorista, ca-
mionista, pedreiro, carpin-
teiro, operário, a executar 
obras públicas ou ainda 
enfermeiros cubanos e pro-
fessores portugueses no 

ensino médio, a ganhar sa-
lários extraordinários, dian-
te de um exército de jovens 
desempregados formados 
ou não, remetidos a venda 
ambulante e delinquência. 
Chega da Cultura do medo 
do país onde os académi-
cos, as profissionais libe-
rais (médicos e advogados) 
deixaram de constituir a 
elite da sociedade, deven-
do subjugarem-se aos ca-
prichos ou lamber as botas 
dos dirigentes políticos ou 
ainda ter mais de 2 empre-
gos para ganhar um salário 
condigno.  
Chega de um partido a di-
rigir os destinos do país, 
sem ideologia política e 
social e sem um ideal para 
o país a defender. Senão 
vejamos: como é que um 
partido que é membro da 
Internacional Socialista 
tem a maioria dos seus di-
rigentes e seus familiares 
como os novos-ricos e mi-
lionários do país; um parti-
do que é na mesma altura 
o principal aliado estraté-
gico dos capitalistas oci-
dentais e dos comunistas 
russo e cubano; um parti-
do cheio de heróis vivos e 
mortos da luta pela inde-
pendência, mas com polí-
ticas de confisco da terra e 
secundarização dos ango-
lanos autóctones iguais a 
do colonialista português.  
Chega de um país que 
é um paraíso cheio de 
oportunidades e facilida-
des para os estrangeiros 
de cada canto do mundo, 
país onde os Chineses que 
chegaram ontem já detêm 
todos os estúdios de foto e 
documentação, todo o ne-
gócio da venda dos inertes, 
todas as fábricas de bloco 
de cimento, todos os con-
tratos de construção das 
residências e obras pri-
vadas dos angolanos com 
um pouco de dinheiro, to-
dos os armazéns de venda 
de cimento. Enquanto o 
Angolano sempre a subir 
e a se desenvolver na zun-
ga, venda ambulante nas 
tais novas vias expressas, 
nos novos mercados sem 
clientes a dezenas de kms 
fora das cidades, nas em-
presas de segurança dos 
novos edifícios super mo-
dernos da Sonangol /…/.
Chega! Chega! Chega! 
Basta! Basta! Basta.
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03 de Junho
Hoje entre-
g a r a m - m e 
um pan-
fleto técnico 
numa folha 
formato A4 

e outro panfleto em for-
mato A5 com quatro pá-
ginas, para aderir – aderir 
não, que fique bem claro, é 
imposição sem alternativa 
– ao sistema pré-pago da 
energia eléctrica da EDEL.
Sinto o mesmo, arrepio-
me quando penso num 
neto de quatorze meses. 
Isto já não tem cura, são 
milhares e milhares de 
jovens desempregados, e 
ainda continuam a partir 
casas para negociatas - 
forças policiais a baterem 
nas mulheres com crian-
ças, incluindo estas cri-
anças que também levam 
pancada, claro - portanto 
mais desempregados, mais 
miseráveis... isto virou um 
campo de concentração 
onde os prisioneiros 
matam para sobreviver-
em, matam os inocentes 
porque os culpados ainda 
não começaram a apanhar, 
mas também lhes vai atin-
gir, nestas coisas ninguém 
escapa. Isto está terra de 
ninguém. E não sei como é 
que os estrangeiros sobre-
viverão. ESTE PAÍS ESTÁ 
DIRIGIDO POR UMA 
TRÓICA?!
04 de Junho
A partir de hoje - e não sei 
por mais quantos dias - 
fiquei sem Internet porque 
não há dinheiro. Quem não 
pertence ao círculo dos in-
telectuais do petróleo, não 
tem direito a salário. Não 
sei se hoje instalarão o 
contador pré-pago da en-
ergia eléctrica. Vai ser por-
reiro vai, vamos ficar tam-
bém sem energia eléctrica. 
Até parece que Angola 
está na bancarrota, hum, 
não me admiro nada, uma 
vez que o dinheiro das re-

ceitas petrolíferas cai todo 
num círculo muito restrito 
de pessoas.
10.32 horas. Hoje a manhã 
está nublada e húmida, 
palustre, ontem à mesma 
hora estava um bom sol 
que nos atraía para o seu 
aconchegante leito. Fui 
espairecer a mente na var-
anda, a observar o trânsito 
na rua. Não havia vento, 
senti o cheiro intenso do 
fumo dos escapes dos car-
ros, que coisa mais hor-
rível não se poder respirar, 
está tudo envenenado. 
Fugi para dentro, assus-
tado. E lembrei-me que se 
acontecer mais um apagão 
- a qualquer momento é o 
prato do dia – com os ger-
adores ligados é, pode-se 
dizer, morte certa.
O cliente vai sentado, ser-
eno no táxi Hiace. O cob-
rador – não se sabe o que 
aconteceu – insulta-o sem 
parar, chato, não larga o 
outro, o motorista coadju-
va-o, e assim prosseguem, 
mas o cliente nem uma 
nem duas, sempre num 
silêncio impressionante, 
até ao momento em que o 
cliente chega ao seu des-
tino, no São Paulo, levanta-
se, aproxima-se da porta 
de saída e o cobrador e 

o motorista continuam 
como cães de caça que 
não largam a presa. E cal-
mamente o cliente mete a 
mão num bolso do casaco, 
retira uma pistola e enfia o 
cano na boca do cobrador, 
dizendo-lhe: «Cala essa 
boca, senão?!» O motor-
ista passa à defesa: «Tem 
toda a razão, esses miúdos 
insultam à toa, são muito 
mal-educados.» 
Aida sobre a invasão 
portuguesa e a situação 
económica de Portugal 
que outra vez está na ban-
carrota. É hilariante a afir-
mação dos portugueses 
que dizem que vêm para 
Angola para ajudarem os 
angolanos. Bom, o marido 
conseguiu um contrato de 
trabalho, a esposa ao abrigo 
do contrato vem também 
para Angola. Lá também 
estava desempregada, era 
funcionária da adminis-
tração civil, e em Angola 
tenta a todo o custo um lu-
gar na função pública, quer 
dizer, alguém angolano 
ficará desempregado. De-
pois vêm os filhos, mais fa-
miliares, amigos. Se multi-
plicarmos isto por cem ou 
duzentos mil, facilmente 
veremos que Luanda e 
Angola ficarão em poder 

dos portugueses – e dos 
chineses, os portugueses 
tomam conta de tudo o 
que é emprego, em espe-
cial nas áreas de serviços, 
mas já estão em todas, e lá 
está outra vez Angola col-
onizada, o que neste mo-
mento já é bastante peri-
clitante – é que qualquer 
profissão lhes serve para 
emigrarem para Angola, 
e os angolanos passam 
para a criminalidade. Aliás, 
convém ressaltar, que a 
criminalidade e a violência 
em Angola estão ligadas à 
espoliação dos empregos, 
vale lembrar: desempre-
gar por todos os meios 
possíveis os angolanos 
para empregar estrangei-
ros. E todos os dias oiço 
o mesmo refrão: «Na em-
presa tal já chegaram mais 
portugueses.» O que sig-
nifica mais assaltos e mais 
“tiroteios”. 
05 de Junho
Comentário de um mwan-
golé: Se ao menos os por-
tugueses viessem para 
aqui para trabalhar, mas 
não, eles só vêm para aqui 
fazer confusão.
06 de Junho
08.30 horas. O ambiente 
está muito tenso. Ouve-
se algazarra na rua, foco o 

meu radar nessa direcção 
e vejo pessoas amontoadas 
como estátuas. Olho e vejo 
um jovem aí de uns vinte 
anos a gritar: «José Eduar-
do dos Santos vais cair!» 
«José Eduardo dos Santos 
vais cair!» De repente o 
jovem muda de direcção 
e investe contra dois chi-
neses que andam a montar 
os contadores da energia 
eléctrica, o pré-pago - até 
para isto, um trabalho 
tão simples, tão infantil, 
são necessários chineses, 
porque os angolanos são 
preguiçosos, não gostam 
de trabalhar – e tenta socar 
um deles, mas os chineses 
fogem. Ninguém se meteu, 
ninguém acudiu os chine-
ses.
Amor de Fátima no Fa-
cebook: Tanta coisa má 
a acontecer pela nossa 
cidade...pelo país, que as 
vezes só dá para respirar 
fundo e esperar pelo So-
corro Divino. Olhem, mas 
no meio desses kizangos 
todos aconteceu uma 
cena incrivel na cidade do 
Kilamba. Predio D24 uma 
criança deixada sozinha 
em casa, aparentemente 
de castigo, por ter feito 
qualquer coisa que não se 
sabe o quê, foi resgatada 
pela equipa de bombeiros, 
as 13 horas de ontem, que 
chegou depois do alerta 
da vizinhança que se com-
padeceu com os gritos da 
menina, que aparentava 
ter 5 anitos. A menina ti-
rada da varanda de casa, 
desceu a escada abraçada 
a um dos bombeiros, en-
quanto a vizinha aplaudia 
o sucesso da missão.
12.39 Horas. Acabo de re-
ceber a informação, ainda 
não confirmada, de que 
a Polícia faz um controlo 
cerrado aos taxistas dos 
Hiace. Manda-os parar e 
obriga os passageiros a 
saírem para identificação. 
Dizem que anda na caça 

A
DIÁRIO DA CIDADE 
DOS LEILÕES DE ESCRAVOS
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dos bandidos que mataram os 
três polícias.
07 de Junho
Uma amiga da minha esposa 
acaba de nos contar o seguinte: 
uma prima dela que trabalha num 
hotel da Ilha de Luanda invadido 
por portugueses, quando elas, 
as negras mwangolés servem às 
mesas, os portugueses ofendem-
nas assim: «Vocês é que ficam a 
servir às mesas?! metem nojo!» 
Evidentemente que se trata do 
tal estratagema para que as es-
cravas mwangolés abandonem o 
trabalho e eles, os tugas, mandem 
vir as suas esposas para ocuparem 
os postos de trabalho. Hum! Hum! 
Isto está “porero”! Pois, é chauvin-
ismo, é história inventada, como 
se fosse possível inventar coisas 
destas de tão aberrantes que são.
“Eu até acredito, no Lubango, 
um português apalpou a bunda 
de uma empregada de mesa, ela 
reagiu e muito bem, deu-lhe um 
estalo... o patrão chamou-a e des-
pediu-a, isto aconteceu a 2 anos 
atrás, eu assisti.” In Ermelinda 
Freitas. Facebook
08 de Junho
Alerta sobre a grande invasão por-
tuguesa, especialmente depois do 
discurso do nosso outro guia im-
ortal. Os portugueses invadem-
nos assustadoramente, ficaremos 
sem nada, apenas como escravos 
debaixo dos seus chicotes. 
Situação extremamente gravís-
sima. Na tal empresa de in-
formática que tenho falado – e 
depois dos pronunciamentos do 
nosso benfeitor – acabo de re-
ceber a informação de que mais 
portugueses chegaram nessa 
empresa. Já lá estavam dois ou 
três e chegaram também mais 
dois ou três. A empresa não tem 
capacidade para absorver mais 
trabalhadores, então, o que há a 
fazer? Despedir os mwangolés, é 
claro. De notar, é muito caricato, 
que eles não fazem nada, porque 
não há nada para fazer. Apenas 
ficam sentados a darem ordens, 
sem noção do que fazem, apre-
sentam-se como técnicos mas na 
realidade não o são - são isso sim 
-espantalhos que alimentam a 
grande hecatombe que se aproxi-
ma, uma grande desgraça.
09 de Junho
Porque é que estão sempre a par-
tir paredes?
10 de Junho
Resposta da Lwena a uma vizinha 
que trabalha nos petróleos: «Os 
sacos do lixo custam mil kwanzas 
e estão perfumados?! Eu?! Isso é 
só para os ricos!

CASO MASSACRE 
NA AREIA BRANCA

Massacre na lo-
calidade da Areia 
Branca cuja oper-
ação foi denomi-
nada “Operação 
escuridão”, seg-
undo informações 

foi orquestrada em conluio com 
o Soba e seu colaborador Xico e 
a Dona Bela. Pois, são estes indi-
víduos que cediam os títulos de 
propriedade provisórios. Alguns 
moradores fazem lembrar que 
aquela área foi sempre habitada, 
as crianças tinham três salas de 
aulas, onde aprender, porque 
razão só agora aventam perigo. 
É falso o argumento evocativo 
segundo o qual, a área servia 
de abrigo para os delinquentes 
e de mercado negro da droga e 
prostituição. Sem qualquer pro-
grama, retiraram os habitantes 
do Kilombo para o Zango com 
a violência da inspectora chefe 
da Kamuxiba. Na noite de 05 
de Junho, os residentes foram 
acordados na calada da noite 
com cães, blindados, carros com 
jactos de água, tractores que 
empurraram sem dó nem pie-
dade os haveres, dinheiro que os 
pescadores tinha enterrado para 
o Mar. Essa operação foi coorde-
nada pelo comando municipal da 
Samba, mas ordenados por altas 
entidades do país. Alguns popu-
lares morreram por emoção 

incontida. Outros mortos desa-
pareceram, pessoal ficou disper-
so, três dias ao relento. A maior 
violência foi dirigida contra 
os homens, alguns foram rap-
tados. Por cima desta escan-
dalosa brutalidade e infâmia, 
disse um dos moradores que 
nos solicitou, os senhores Xico 

baixinho e a dona Bela foram 
recompensados com 25 casas 
cada um para distribuírem 
aos seus familiares, amigos ou 
gente que tenha subornado. A 
verdade é que, os populares 
retirados daquele local con-
tinuam ao Deus dará: sem eira, 
nem beira.

O
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rdina foi 
vítima da 
violência do 
Regime e da 
brutalidade 
sinuosa do 

Comandante Russo da  4ª 
Esquadra da Maianga. Os 
miúdos frustrados, não 
são culpados de levarem a 
vida que levam.  Por mim, 
em vez de os molestar e 
roubar os produtos que a 
bem ou mal comerciali-
zam, deviam ser apoia-
dos. Não os brutalizem 
como fazeis, sobretudo 
porque finalmente eles 
não matam, não estão a 
vender droga, mesmo que 
considerem o Folha 8 e 
outros por exemplo como 
drogas para despertar a 
consciência dos angola-
nos, muitos ainda pacatos; 
os miúdos ardinas, não 
estão a agredir ninguém, 
não promovem a arruaça 
como gostais de exultar 
para justificar a vossa 
desmesurada saga odiosa. 
Pelo contrário, estes deve-
riam ser encorajados, por 
estarem a fazer o trabalho 
do Estado/MPLA/Execu-
tivo, o de divulgar mas-
sivamente a informação 
real que tanta falta faz aos 
cidadãos; deveriam ser 
ajudados então a ter for-
mação outra, muito mel-
hor remunerada, mais có-
moda e menos poluente. 
Não tenham vergonha, 

mas antes, deixem que a 
gente possa se exprimir 
livremente; deixem que 
todos os jornais circulem 
como o Jornal de Angola, 
que por este motivo é con-
siderado o PRAVDA de 
Angola ou seja o veículo 
dos ditames da ditadura. 
Se não, criem Quiosques 
nos cantos das ruas para 
servirem os cidadãos.

SEM VERGONHA
Segundo Adilson, isto ac-
onteceu na manhã do dia 
06 de Junho, (quinta-feira), 
cerca das 10 horas. Surgiu 
um grupinho de polícias, 
uns a civil como de cos-
tume. Desembarcaram 
idos dos infernos e puser-
am-se a espancar os miú-
dos, recolheram os haveres 
como se de um troféu de 

combate se tratasse. O 
mais instrumentalizado foi 
o jovem Adilson. Acusado 
de estar a fazer propaganda 
para o Abel Chivukuvuku e 
para o Samakuva, da CA-
SA-CE e da UNITA, contra 
sua excelência Engenheiro 
José Eduardo dos Santos. 
Foi levado a Esquadra e lá 
permaneceu das 10 as 16 
horas e, nem sequer direito 

a água teve. Lá foi enxoval-
hado e quase deixado ator-
doado. Os polícias, vejam 
só: confiscaram  158 jor-
nais diversos, mais 27 500 
Kwanzas. Pese embora, os 
miúdos como não têm a 
cultura de se imolar, resis-
tem e continuam a vender 
no mesmo local, dizem: 
“Para não matar, não rou-
bar!”.

A
ARDINA ADILSON SOFRE 
VIOLÊNCIA DA POLÍCIA NA MAIANGA

AVENIDA ANTÓNIO  BARROSO  VIROU CORREDOR DA MORTE
pânico se 
i n s t a u r o u 
na Avenida 
António Bar-
roso (Maian-
ga), e copi-

osamente é mesmo ali nas 
barbas do Departamento 
do Pessoal e Quadros do 
Estado-maior das FAA, 
onde os maiores e mais 
horríveis dramas se suce-

dem. Os moradores estão 
aterrorizados, até mesmo 
de dia têm medo de sair; 
estão a ser violentados nas 
escadas para os prédios, 
mesmo de dia. Pais receiam 
mandar seus filhos(as) às 
compras sob pena de serem 
“Ngumbilados”, disse um 
dos moradores. Não tem 
noite, não tem dia: “Eles 
raptam, roubam telefones, 

roubam dinheiro”. A noite 
pior, a Avenida não está 
iluminada e poucos carros 
passam a partir das 19 horas, 
pelo que os habitantes nesta 
“agora sinuosa Avenida”, se 
impõem um recolher obrig-
atório. “O que não se com-
preende é como possível, 
tudo isto passar-se nas bar-
bas de um Quartel-general 
do Exército”. Mensagens 

de socorro foram lançadas, 
para os governantes locais, 
mas como quem controla 
são os CAP’s do MPLA, “Já 
não sabemos a quem nos 
dirigirmos. O certo é que 
já não podemos mais: “Isto 
está a virar um autêntico 
Kazenga”, pejorativo, não 
é!? Mas é na realidade o 
desabafo dos residentes da 
António Barroso, também 

a provarem o gosto am-
argo da criminalidade que 
só apreciavam pelas telas 
das minguadas televisões. 
Na noite do dia 13 de Junho, 
faziam-nos constar uma 
outra ocorrência do furto à 
mão armada de uma viatura 
marca RAV 4, cor de vinho, 
com a Matricula LD 78 – 36 
BJ, nos arredores da TU-
DOR.

O
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A NAMORADA É TRABALHADORA DA NOITE

CONHEÇA O HOMEM

FÉLIX MIRANDA

ode ser 
simples de 
se imagi-
nar que um 
h o m e m 
se sentiria 
ferido ao 

saber que a um momento 
dado sua amada estaria 
nos braços de outro al-
guém, mas verdade é 
também de se aceitar 
que nada disso já não faz 
mágoa a muita gente dos 
dias de hoje. Alto lá! Não 
é só para os mundanos 
das boates e cabarés, a 
praga propalou-se, até 
no seio de casais com 
aliança no dedo, longe de 
se constituírem cornos, 
traídos por consciência 
ou inocência. Mulher ou 
homem quase virou tudo 
igual, quando se dão as 
costas, para aqui ou para 
acolá, cada um se vira a 
procura de alguém que 
lhe arranca da monotonia 
que invade os lares, nem 
que seja apenas por alguns 
instantes. Não acreditei 
no que ouvia, mas dito na 
normalidade do tom, fiz-
me crer no dito. Ontem 
eram chulos, hoje bons 
companheiros, sobretudo 
por que compreendem, 
não perturbam o serviço, 
ao contrário facultam 
mesmo o tacho e criam as 
condições para a mulher, 
ou melhor a namorada 
ou amante se relacione 
sexualmente para ter din-
heiro: é profissão. E, é 
com estas beldades que 
se oferecem a todos os ca-
prichos, despudoradas e 
sempre disponíveis que os 
homens até os mais fidal-
gos trocam suas esposas e 
promovem as meretrizes 
com quem tocam as estre-
las em noites nupciais, nos 
cubículos das pensões, en-
rolados em lençóis mesmo 
que estejam sujos ou os 
quartos sem as condições 
que eles deixam em suas 

casas, organizadas com as 
melhores das intenções 
pelas pobres mulheres. 
“Eu acompanho a minha 
namorada ao serviço 
numa Casa Nocturna: 
‘agradar sensualmente o 
cliente até alcançar as or-
gias’, e ali permaneço as 
vezes algumas horas. Pou-
co me importa o que ela 
faz; não fico com ciúmes, 
o mais importante é ela 
me dar os prazeres que 
eu procuro quando está 
comigo”, dizia Joelson, 
bem animado. Boquia-
berto ficamos, até porque 
a cena, ou seja, em tempo 
normal seria considerado 
a obscenidade, era con-
tada diante de uma malta 
bacana, alguns colegas. 
É realmente impression-
ante como homens e mul-

heres hoje deixaram-se 
apoderar pelo desespero, 
ninguém mais acredi-
ta em ninguém, mas o 
mais inquietante é saber 
que grande número não 
se importa muito se o 
parceiro/a trai.
O casamento tornou-se 
muito material, um ver-
dadeiro pacto de simples 
cavalheiro, uma relação 
vulnerável, susceptível ao 
rompimento por um nada. 
Tanto homem ou mulher, 
pouco fazem para se agar-
rarem como o dedo e a 
unha como antigamente. 
Os termos inverteram-se. 
Mulher ganhou espaço 
e emancipação lançou-
a para outro terreno no 
confronto directo. A inse-
gurança cedeu a rebelião. 
Nenhum deles se contenta 

com um só, cada um quer 
experimentar uma outra 
relação, seja com quem 
for. Quando esta realidade 
bate a porta, quase sempre 
por motivos de satisfação 
sexual, raras vezes é mo-
tivo de escândalo, tudo 
depois fica numa boa. O 
homem egoísta como é, 
só pensa nele e caem os 
dois na lógica do “para quê 
se matar?”. O mais frus-
trante dizia Madalena, é: 
quando um homem se ex-
põe fora, é o mais viril de 
todos, o valente, quando 
chega a vez da mulher é 
a bandida, sem vergonha. 
Ontem a arena da traição 
era reservada aos homens, 
hoje, longe de lá. Porém, a 
mulher, raras são as vezes 
que trai por simples de-
sporto, como o homem; se 

ela se aventura, é sempre 
por vingança ou deses-
pero total, salvo algumas 
excepções. Faz lei agora, 
com muita frequência 
“acabar e recomeçar um 
outro caso”. Já deixou de 
ser perigo a separação. 
Também outro pormenor 
se regista disse um dos 
amigos de Patrícia uma 
das trabalhadoras destas 
casas nocturnas. São  de 
todas as idades, por vários 
motivos, a maioria evoca 
falta de companheiros 
sérios ou homens que se 
desinteressam em alimen-
tar amor. As meninas sim 
estas estão na desportiva, 
fazem disso um jogo de 
disputa entre elas e gozo 
para com os homens, mui-
to mais quando se tratam 
dos papoites.

P
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NA HORA DA LEITURA

ANTÓNIO SETAS 

ENSAIO SOBRE AS “COLAGENS 
LITERÁRIAS”  (HISTÓRIA DE UM PLÁGIO)

partir da 
p r e s e n t e 
edição vou 
apresentar 
uma série 
de reflexões 

sobre uma experiência 
literária que, apesar da 
sua insignificância nessa 
matéria, marcou todo o 
meu percurso de escritor. 
Considere-se pois, o ter-
mo “insignificância” como 
uma provocação, por 
razões que virão a seguir.
Estou-me a referir a um 
projecto artístico que teve 
por origem a ideia de um 
homem de origem portu-
guesa, Alexandre Saldanha 
da Gama, personagem-
polvo no reino das artes, 
com tentáculos estendidos 
a apalpar todas elas, pintu-
ra, escultura, arquitectura, 
teatro, música, dança, lit-
eratura (“poesia por toda 
a parte, até na latrina”) e 
cinema (em Portugal é o 
Rui Simões e pouco mais). 
Mas o Alex - seu nome de 
guerra -, nunca foi levado 
de coração ao alto para 
nenhuma arte em espe-
cial, era de todas e em 
todas era poeta. Para ele, 
teatro, dança, escultura, 
arquitectura, pintura e cin-
ema eram poesia, e tudo 
o resto também, os seus 
sapatos, o corte de cabelo, 
o sexo e as cuecas, as cal-
cinhas das pastorinhas 
(termo seu para designar 
as mulheres bonitas) são 
poesia, tudo é poesia e a 
latrina de defecar, um hino 
aos poetas. 
Para dar uma ideia do de-
sastre que ameaçava nessa 
altura e se anuncia nestas 
linhas para todas as artes 
em geral e literatura em 
particular, vou dar um ex-

emplo do estilo literário 
dos textos do Alex e, algu-
mas delas do Alex-Setas, 
ou seja, o do movimento 
Albatroz (explicações 
mais adiante) numa es-
pécie de panfleto poético 
de que sou actualmente 
o exclusivo proprietário 
e detentor, na medida em 
que o recebi das mãos do 
Alex em Bruxelas, nas 
vésperas da sua morte, 
como se fosse um legado 
espiritual, ou seja, no mês 
de Agosto de 2010, no 
meio de um molho de fol-
has A4 contendo todos os 
escritos que ele tinha, com 
a minha colaboração, lan-
çado “às feras” ao longo de 
mais de 10 anos de cum-
plicidade, irregular, mas 
reiterada a cada encon-
tro que tínhamos mais ou 
menos uma vez por ano. 
Convém sentar para 
ler. Não tem título, vem 
do francês e é assim na 
versão em português:
«Todos nós temos o prob-
lema da masturbação, 
quem jamais teve von-
tade de se servir da sua 
própria mão para ejacular 
e sentir o prazer. A mas-
turbação é um acto “soft” 
desesperado e um terreno 
de asilo poético. A mas-

turbação é um strip-tease 
ao contrário, um despir 
para dentro de nós. É uma 
paisagem com estrada 
em plano inclinado na 
ponta dos dedos, cujo fim 
é a ejaculação, sempre de 
baixo para cima. 
Podemos nos masturbar 
em grupo, colectivamente, 
mas normalmente é um 
acto isolado, nunca nos 
masturbamos a cantar o 
hino nacional. Aqueles 
que se masturbam nas 
igrejas são raros. Guard-
emos pois a privacidade. 
Quanto a mim, para me 
masturbar estou sempre 
pronto, na minha cama 
ou diante da televisão, re-
fastelado no confortável 
canapé. 
Quando estava na tropa 
não me masturbava, não 
precisava, fodia a filha do 
comandante. 
Para mim, a masturbação 
nunca foi um fantasma, é 
um acto de salubridade 
mental. Como entre as 
mulheres burguesas que 
a praticam para não trair 
os seus esposos, ou en-
tão como nas aldeias e no 
campo em geral, onde o 
povo é rei e há mulheres 
que se masturbam com 
cenouras, ou ainda como 

a Raquel, que se masturba 
com uma amiga íntima 
(que boca grossa tem a 
Raquel, meu deus, per-
doai-me o desejo incon-
fesso, Ah!)
Em suma, é preciso con-
struir de raiz o mastur-
bismo da realidade. Mais 
generalizado e científico. 
Os partido de esquerda, 
por exemplo. ou melhor, 
toda a esquerda, tem de 
saber onde é que se fode! 
Que perguntem à Direi-
ta… Que faz como a minha 
vizinha do terceiro andar, 
masturba-se ao piano e, 
lasciva, abre as penas para 
deixar entrar as notas».  
Era assim que escrevía-
mos, o Alex e eu, na quali-
dade de seu indecente 
discente. Sempre textos 
decapantes, destruidores 
dos vernizes da “cristiani-

dade” ocidental, às vez es-
critos a duas mãos, o mais 
das vezes em francês pelo 
Alex e traduzidos para 
o português muito, mas 
mesmo muito livremente, 
por mim. Assinávamos 
“O Pedreiro”, ou não ass-
inávamos, hoje já posso 
assinar do modo que ele 
nunca quis assinar, pois o 
Alex morreu: Setalex
«A escrita fora dos 
moldes de sempre, clássi-
cos, “descrisalida” (termo 
derivado de crisálida) 
a inteligência, liberta-a, 
dá-lhe asas» … Esta era a 
dica.
Na próxima edição do 
Folha 8 farei a apresen-
tação oficial do “Alba-
troz”, depois mostrarei, 
talvez, como se faz uma 
colagem.

A

Medicina Tradicional  
TERAPEUTA ELISABETH 

venha consultar a TERAPEUTA ELISABETH , especialista 
em medicina tradicional. Está aqui para curar e tratar os seus 
problemas usando poder espiritual africano ela trata de quem 
sofre de:

-Criança que chora a noite do-
ença de pássaro
-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 
trabalho

-Medo do escuro e ataque de gota
-Educação e vício de drogas
-Fome em casa
-Documentos que não saem
-Por ano alguém morre na familia
-Crtiança ou adulto que não conse-
gue 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
-Dor de coluna
-Cabeça aberta

A TERAPEUTA ELISABETH sabe os problemas antes que os mencione contactar 
Cell.: 912112877 /923035169/ 222004280
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á muito que 
vários agen-
tes da Polícia 
Nacional in-
corporados 
na 13ª Esqua-

dra que sita no município 
do Cazenga, se queixam 
da hierarquia da referida 
delegacia. Os mesmos di-
zem os chefes serem ar-
rogantes, comerciantes e 
não dão a mínima a ausên-
cia de segurança que aflige 
os munícipes. Quanto ao 
preparo e comercialização 
de alimentos no interior 
da esquadra, os mesmos 
dizem ter iniciado apouco 
mais de um mês.
Portanto, fazendo fé as 
afirmações dos agentes da 
polícia local que se dizem 
envergonhados por tal, no 
interior da 13ª Esquadra 
faz-se bitoque, flete, pão 
com frango, etc. E, o prato 
de bitoque que em vários 
restaurantes da cidade é 
comercializado a mil ou 

1500 Kzs, na 13ª esquadra é 
comercializado a 500 kzs, 
mas com desconto fica a 
400 na mesma moeda na-
cional.
“Os clientes não se alimen-
tam dentro da esquadra, 
simplesmente compram e 
levam para fora para não 
comprometer caso rece-
bam alguma visita”, re-
velou um dos agentes da 
Polícia que procuraram as 
portas do F8 para revelar a 
existência de “ovo podre” 

naquela instituição da Po-
lícia. 
Os mesmos dizem ainda 
que os dinheiros arreca-
dados na venda de comida 
vão aos bolsos dos “che-
fes” da esquadra. Portanto, 
confessam os polícias in-
satisfeitos, “toda essa tra-
moia é feita ao desconhe-
cimento do Comandante 
da IIIª Divisão do Cazenga, 
Clemente Miguel Pontes”.
Hierarquia da esquadra diz 
ser mentira

Para veracidade dos fac-
tos a nós apresentados, a 
equipa de repórteres do 
F8 deslocou-se no passa-
do dia 13 de Abril de 2013 
a Esquadra supracitada. 
Antes de entrar na mesma, 
decidiu contactar diversos 
cidadãos ao redor da re-
ferida Esquadra que con-
firmaram-nos a novidade. 
Mas, uma das mais altas 
patentes da 13ª Esquadra 
disse que toda informação 
neste sentido não passa de 

mentira.
“Nós temos aqui um 
pessoal do quadro 2 do 
Ministério do Interior, e 
como alguns colegas as 
vezes recusam comer o 
arroz da esquadra, então 
falamos com as respecti-
vas senhoras do quadro 
2 do MININT para fazer 
comida aqui, mas fazem 
somente o pequeno-al-
moço para os polícias e 
nunca para cidadãos civis. 
Senhor jornalista, agrade-
cemos por cá vires, mas 
corresponde a verdade 
que comercializamos 
comida. Que damos di-
nheiro as senhoras com-
prarem os meios para a 
preparação da comida 
para nós, isso é verdade, 
agora, cozinhar aqui e 
comercializar a terceiros, 
não é verdade”, alegou 
uma alta figura daquela 
esquadra preferindo o 
anonimato por não ter au-
torização superior.

H

A hierarquia da 13ª Esquadra da Polícia Nacional, adstrito à IIIª Divisão do Cazenga, montou uma cozinha no 
interior da referida instituição, onde prepara vários alimentos e comercializa a civis, a informação foi prestada 
por diversos agentes da mesma esquadra que se dizem envergonhados com o facto. Mas uma das altas 
patentes que preferiu o anonimato ao F8, considerou falsas as acusações.

TEXTO DE ANTUNES ZONGO

13ª ESQUADRA VENDE “MAGOGA A CIVIS”

s agentes da 
Polícia do 
Sambizanga 
e Cazenga 
realizaram 
as detenções 
aos jovens 

“marginais”, no passado 
dia 11 de Junho de 2013, na 
Linha férrea que divide 
as duas zonas. Recorde-
-se que há muito que o F8 
vem alertando sobre os 
males praticados por al-
guns jovens na respectiva 

localidade.
Pois, de acordo os mu-
nícipes e semanalmente 
publicada pelo nosso Jor-
nal, vários jovens e alguns 
menores de idades colo-
cavam pedras perfiladas 
na linha férrea para ver se 
o Comboio descarrilasse, 
assaltavam a luz do dia e 
agrediam adultos. Cansa-
dos das queixas a PN agiu 
e deteve os jovens de-
volvendo a tranquilidade  
àqueles munícipes.

POLÍCIA REABRE 
CONCURSO 
PÚBLICO

O Comando-geral da Po-
lícia Nacional reabriu o 
concurso para inscrição de 
novos efectivos e termina 
a 30 de Junho de 2013. O 
registo realiza-se no Cen-
tro de Instrução da Polícia 
Nacional, sito na zona do 
Kikuxi/Vina, na Província 
de Luanda. 

PROCEDIMENTOS 
DE INSCRIÇÃO

As inscrições são fei-
tas de maneiras fasea-
das, pois, nas Segundas 
e Terças-feiras somente 
os jovens entre os 21 a 23 
anos de idade. As quartas-
-feiras deverão inscrever-
-se os cidadãos de idade 
compreendida aos 24 e 
26 anos. E as Quintas e 
Sextas-feiras inscrevem-

-se os jovens de 18 aos 20 
anos de idade. Tal como 
Luanda, as Províncias da 
Huíla, Benguela e Huam-
bo também terão abertas 
as inscrições. Para matri-
cular-se ao Curso da PN, 
tem de ser cidadão ango-
lano, possuir 18 a 26 anos 
de idade, ter no mínimo a 
8ª Classe, não ter antece-
dentes criminais, ter a si-
tuação militar regulariza-
da, homem deve possuir 
1.72m e mulher 1.65m.

O
Os agentes da Polícia Nacional adstritos a 2ª Divisão do Sambizanga e a 3ª Divisão do Cazenga realizaram uma 
operação conjunta resultando na detenção de mais de dez jovens tidos como marginais que atormentavam os 
munícipes das duas circunscrições, em Luanda.

TEXTO DE ANTUNES ZONGO

PN PRENDE MAIS DE DEZ DELINQUENTES
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“DNIC DEVOLVA 
O NOSSO FILHO”

om efeito, Do-
mingos dos 
Santos José, 
também co-
nhecido por 
Guda, foi rap-

tado no dia 09 de Feverei-
ro do corrente ano, quan-
do eram dezassete horas, 
no mercado do Kikolo, 
município de Cacuaco.
Segundo testemunhas 
oculares, o rapto de Guda 
foi efectuado por oito 
cidadãos que se faziam 
transportar em três viatu-
ras, nomeadamente, uma 
carrinha Toyota Hilux, um 
jeep Suzuki Jimny, e outra 
carrinha Toyota de cor 
branca, modelo Land Crui-
ser, “igual ao normalmente 
utilizado pela DNIC nas 

capturas de marginais”, 
esta última utilizada para 
transportar Domingos dos 
Santos.
Os familiares afirmam, 
ainda, que sete dos su-
postos agentes da DNIC 
“estavam visivelmente 
e devidamente armados 
até aos dentes”, excepto 
o chefe da operação, este 
identificado como o co-
mandante da esquadra de 
Cacuaco, que “conduzia o 
suzuki jimny e estava ves-
tido dum fato social”.
“Eles vieram vestidos nor-
malmente, mas o chefe é 
que estava bem apresen-
tado mesmo”, declararam.
Ao retirarem-se do “local 
do crime”, especificamen-
te quando se deslocavam 

aos carros, vestiram os co-
letes onde lia-se “DNIC”, 
conforme narra dona Bi-
biana.
“Andaram uns metros em 
direcção ao local onde es-
tavam os carros e puseram 
aquele colete com o sím-
bolo e nome da DNIC”, 
acto que serviu para dissi-
par as dúvidas sobre quem 
eram aqueles homens.
No intuito de reencontra-
rem o filho e irmão extra-
viado, os familiares foram 
à Direcção Nacional de 
Investigação Criminal, 
onde ouviram como res-
posta que nada sabiam de 
Guda. Mas não pararam 
por ai. Em seguida foram 
até a Direcção Provincial 
de Investigação Criminal 

de Luanda e a resposta foi 
igual a prestada pelo órgão 
hierarquicamente superior 
deste último.
A única resposta “mais 
ou menos de esperança” 
foi dada pelo Comando 
Geral da Polícia Nacional 
(CGPN) ao garantir que in-
vestigaria e, mais tarde, in-
formaria os “angustiados”. 
Tal promessa foi efectuada 
em Fevereiro, mas até ao 
momento nenhuma justifi-
cação foi prestada.

Diante destas “curvas e 
contracurvas”, a família 
Tuifi decidiu bater a por-
ta da aclamada defensora 
dos direitos humanos em 
Angola, Mãos Livres, onde 
foram “muito bem recebi-
dos e atendidos”.

INCONSTITUCIO-
NALIDADE 
GROSSEIRA

Importa clarificar que, caso 
sejam mesmo agentes da 
DNIC, esta instituição vio-
lou o artigo 64º da Cons-
tituição da República de 
Angola (CRA) quanto a “Li-
berdade de Privação”, isto 
por agirem sem Mandado 
de Busca ou Detenção. 
O número 2 do artigo cita-
do determina as condições 
em que podem ocorrer as 
prisões e detenções, dos 
quais realça-se o Mandado 
de Autoridade competente 
sempre que não haja fla-
grante delito.
O Mandado serve para in-
formar o cidadão no mo-
mento da prisão ou deten-
ção das respectivas razões 
e dos seus direitos. Ainda 
deve ser informado sobre 
o local onde será conduzi-
do, inclusive aos familia-
res e advogado, conforme 
elucida as alíneas a, b e c 
do artigo 63º, também da 
Carta Magna. Nada disso 
aconteceu e prevaleceu a 
inconstitucionalidade.

C

FAMILIARES CLAMAM

José Baya Tuifi e Makano Bibiana imploram à Direcção 
Nacional de Investigação Criminal o paradeiro do filho deles 
supostamente raptado por agentes do órgão supracitado.

TEXTO DE SEDRICK DE CARVALHO
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esde 2007, 
que Angola 
tenta inse-
rir a cidade 
de Mbanza 
Kongo como 
património 

mundial da humanidade, 
através do projecto “Mban-
za Kongo, Cidade a desen-
terrar para preservar” que 
é coordenado pela arqueó-
loga Sónia Domingos. 
Durante e leitura do de-
creto de classificação, a 
directora geral adjunta do 
Instituto Nacional do Pa-
trimónio Cultural, Cecília 
Gurgel, sublinhou a neces-
sidade de salvaguardar o 
património móvel, imóvel, 
imaterial, arqueológico e 
natural desta parcela do 
território nacional, tida 
como de interesse para os 
historiadores mundiais e 
de Angola. 
Segundo a Cecília Gurgel, 
os limites do centro his-
tórico abrangem toda a 
colina e estendem-se até 
aos seus corredores, que 
compreendem os seguin-

MBANZA KONGO ALISTADO COMO 
PATRIMÓNIO CULTURAL NACIONAL

D
A cidade de Mbanza Kongo, norte de Angola foi alistada como património cultural nacional, um dos 
pressupostos arqueológicos e históricos para o processo de candidatura para elevação à categoria de 
património mundial da humanidade. 

TEXTO DE NVUNDA TONET 

tes limites geográficos: 
da Fonte de Mandungo à 
intercepção com a Fonte 
Bulunga, passando pela 
Fonte Cinza. Os limites 
vão ainda da “Fonte Cinza 
à intercepção com a Fonte 
Ntentembwa, passando 
para Fonte Tuamenga até 
a Fonte Kilunbo, percor-
rendo até a Fonte Mbanza. 
Vai até a Fonte Mbenda, 
passando para Fonte Ma-
sangalavwa e finaliza na 
Fonte Mandungo.

HISTÓRIA 
DA CIDADE  

A cidade foi fundada antes 
da chegada dos portugue-
ses e era a capital de uma 
dinastia que governava 
desde 1483. O local foi 
abandonado durante guer-
ras civis que eclodiram 
no século XVII. M’Banza 
Kongo foi o lar dos Me-
nekongo, monarcas que 
governavam o Reino do 

Kongo. No ano de 1549, 
por influência dos mis-
sionários portugueses, foi 
construída uma igreja ca-
tólica no local em que os 
angolanos reclamam ser a 
mais antiga da África Sub-
-Saariana, o nome da igreja 
no local é nkulumbimbi. 
Foi elevada ao status de 
catedral em 1596. O papa 
João Paulo II visitou a cate-
dral em 1992.
O nome São Salvador do 
Congo apareceu pela pri-

meira vez em cartas envia-
das por Álvaro I do Kongo 
ou Álvaro II do Kongo, en-
tre os anos de 1568 e 1587. A 
cidade voltaria a se chamar 
M’Banza Kongo, após a In-
dependência de Angola 
em 1975.
Quando os portugueses aí 
chegaram, ela já era uma 
grande cidade, a maior da 
África sub-equatorial. Du-
rante o reinado de Afon-
so I, edificações de pedra 
foram criadas, incluindo 
o palácio e muitas igrejas. 
Em 1630 foram relatados 
cerca de 4000 a 5000 bap-
tismos na cidade com uma 
população de 100.000 pes-
soas.
A cidade foi saqueada vá-
rias vezes durante as guer-
ras civis do século XVII, 
principalmente na batalha 
de Mbwila e foi abandona-
da no ano de 1678, sendo 
reocupada em 1705 por se-
guidores de Dona Beatriz 
Kimpa Vita, a partir des-
ta época a cidade não foi 
mais abandonada.

A “QUIMERA” DE ÁURIO QUICUNGA
escritor e au-
tor angolano 
Áurio Antó-
nio Quicunga 
apresentou a 
sua mais re-
cente obra li-

terária intitulada “Quimera” 
no dia trinta de Maio, isto 
na sede da União dos Es-
critores Angolanos (UEA), 
e contou com a presença 
de renomados escritores da 
praça nacional.
Sobre responsabilidade 
editorial da Corpos Edito-
ras, empresa portuguesa, 

Quimera é, segundo Áu-
rio, uma homenagem aos 
pais da poesia em Angola, 
dentre os quais destaca-se 
Agostinho Neto, Pepetela e 
Uanhenga Xitu.
No total o livro compor-
ta trinta e quatro poemas, 
todos da autoria de Áurio, 
igual ao conto infantil “Lo-
dinho-Menino de Lodo”, 
publicado em 2011, com o 
qual ganhou o prémio Jar-
dim do Livro Infantil no 
mesmo ano.
Com vista a divulgação da 
literatura angolana, Áurio 

Quicunga declarou que 
brevemente apresentará 
“Quimera” em Portugal, in-
clusive o convite surgiu da 
editora do livro.
Ainda em Junho, conforme 
fez saber o escritor, outra 
obra infantil será lançada 
aquando da Feira do Jardim 
do Livro Infantil, cujo título 
é “Jomwle - A menina do 
Encanto do Sol”, pelo que 
almeja a mesma recepção 
pelos leitores de infanto-ju-
venis iguais aos apreciado-
res dos poemas compilados 
no “Quimera”.

O
TEXTO DE SEDRICK DE CARVALHO
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CRÍTICA LITERÁRIA

“O VENDEDOR DE PASSADOS” 
DE AGUALUSA EM ANÁLISE

etafori-
camente, 
A g u a -
l u s a , 
s u p i n o 
c o n h e -

cedor da história angola-
na, constrói uma narrativa 
que perpassa as questões 
da formação da identidade 
em um país marcado pela 
predominância de uma 
cultura estrangeira e da 
fabricação de um passado 
de honra para uma classe 
emergente.
O romance, que mistura 
ficção à realidade, é nar-
rado por uma osga (lagar-
tixa), de nome Eulálio, que 
conta o dia-a-dia de Félix 
Ventura, um albino, que 
vende passados dignos a 
pessoas que desejam se li-
vrar de uma historia indig-
na (de violência, guerras, 
corrupção e mentiras). Os 
contratadores de seus ser-
viços? Empresários, gene-
rais, políticos e burgueses 
angolanos, que possuem, 
na sua história, um pre-
sente de orgulho, mas um 
passado desonrado.
Nesse finíssimo livreto, 
Eulálio conta como um ne-
gro albino, Félix, cria pas-
sados para seus clientes. 
Certa noite, um estran-
geiro bate em sua porta a 
procura de seus serviços. 
O homem diz ser fotógra-
fo de guerra, e quer uma 
identidade nova. No pri-
meiro momento, o vende-
dor reluta; todavia, no ins-
tante em que o estrangeiro 
lhe apresenta uma mala 
atulhada de dinheiro, as 
coisas começam a mudar, 
e ele aceita realizar o mais 
novo trabalho.

O estranho quer uma iden-
tidade – de preferência an-
golana. Após o término da 
nova árvore-genealógica, 
o comprador passa a ser 
José Buchmann. Este tem 
como principal peculiari-
dade, buscar, insistente-
mente, convencer-se de 
que é o outro que acabou 
de comprar – de afirmar-
-se como José Buchmann 
e sua fictícia origem ango-
lana.
A respeito dessa aberra-
ção, a lagartixa refletiu:
“Venho estudando desde 
há semanas José Buch-
mann. Observo-o a mudar. 
Não é o mesmo homem 
que entrou desta casa, 
seis, sete meses atrás. (…) 
Em primeiro lugar está a 
mudar de sotaque. Perdeu, 
vem perdendo, aquela 
pronúncia entre eslava e 
brasileira, meio doce, meio 
sibilante (…) Serve-se ago-
ra de um ritmo luandense 
(…)”. 
Além do passado de Bu-
chmann, Félix cria, para 
um novo cliente, um livro 

de memórias no qual este 
passa a ser um importante 
Ministro. Esse indivíduo 
estava na rua como men-
digo e é trazido por Buch-
mann para que Félix possa 
ajudá-lo. O seu nome: Ed-
mundo Barata dos Reis. 
Um ex-agente, comunista, 
e que tem, no decorrer da 
trama, um papel crucial 
na vida de todas as ou-
tras personagens.  Temos 
também o relacionamento 
amoroso entre Félix Ven-
tura e Ângela Lúcia. Nessa 
parte da obra é possível 
perceber que o autor so-
freu uma leve influência de 
Orgulho e Preconceito, de 
Jane Austen, pois a manu-
tenção literária desse caso 
prejudica, em muitos tre-
chos, o desenrolar da obra 
e o seu foco.
O Vendedor de Passados é 
rico na originalidade, con-
tudo é fraco na construção 
da maioria das figurinhas 
centrais. Não obstante essa 
fragilidade, tudo, na minha 
humilde opinião, é sanado 
com a figura de Eulálio. 

Durante todo o romance 
essa criatura singular faz 
inúmeras perguntas rela-
cionadas à sua capacidade 
crítica, sua inteligência, a 
respeito das pessoas que 
procuram Félix e sobre a 
sua reencarnação no cor-
po de uma lagartixa.
Sobre o seu passado, ela 
afirma:
“A única coisa que em 
mim não muda é o meu 
passado: a memória do 
meu passado humano. O 
passado costuma ser es-
tável. Está sempre lá, belo 
ou terrível, e lá ficará para 
sempre”.

Ou ainda:
“Um nome pode ser uma 
condenação. Alguns arrastam 
o nomeado, como as águas 
lamacentas de um rio após as 

grandes chuvadas, e, por mais 
que este resista, impõem-lhe 
um destino. Outros, pelo con-
trário, são como máscaras: 
escondem, ilumem. A maio-
ria, evidentemente, não tem 
poder algum. Recordo sem 
prazer, sem dor também, o 
meu nome humano. Não lhe 
sinto a falta. Não era eu.” 
Esse livro consegue man-
ter o suspense até as úl-
timas páginas, e é, sem 
dúvida nenhuma, re-
comendado a qualquer 
pessoa interessada, não 
somente às questões da 
identidade, história e me-
mória, mas em romances 
como um todo. Procure-
mos mais livros desse au-
tor angolano. 

*Ensaísta brasileiro

M

Publicado em 2004, “O Vendedor de Passados” é uma sátira social e política. O livro, construído em prosa, 
com muito humor, imaginação e sensibilidade, consegue abordar temas difíceis, como o período colonial 
e da guerra civil angolana, e as variadas consequências na formação da identidade desse povo sob o jugo 
português.

TEXTO DE JOSÉ REINALDO DO NASCIMENTO FILHO*

O Dr. Mayaya sabe os problemas antes que os mencione contactar 
Cell.: 932079345

Médico Tradicional  

venha consultar o Dr. Mayaya, especialista em medicina 
tradicional. Está aqui para curar e tratar os seus prob-
lemas usando poder espiritual africano ele trata de quem 
sofre de:
-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.Mayaya
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liberdade do 
historiador
A doutrina 
do livre ar-
bítrio, que 
define o ho-
mem como 

livre de qualquer interferên-
cia nas suas escolhas e nos 
actos que pratica, exerceu 
influência no espirito do 
historiador até aí submisso 
a autoridade das suas fon-
tes. A partir daí o Historia-
dor tornou-se racional ao 
submeter as suas fontes ao 
interrogatório através do 
qual encontrou nele, não 
mais o produto acabado, 
mas a matéria-prima para 
o seu trabalho de análise e 
de interpretação do qual re-
sultaria a Historia cientifica 
(Collingwood, R.G., 2001, 
p.321). 
O exercício da crítica histó-
rica, surgida no século XVII, 
libertou o historiador da 
confiança cega em relação 
as fontes. 
Por meio desse instrumen-
to de trabalho o historiador, 
outrora simples narrador, 
tornou-se um intérprete 
dos testemunhos escritos e 
orais e, apercebendo-se do 
papel que o homem exercia 
sobre a natureza, enquan-
to sujeito activo, passou a 
aplicar o seu espirito a com-
preensão do conteúdo dos 
testemunhos, e não mais a 
reproduzi-los.
O trabalho do historiador, 
anteriormente reduzido a 
simples recolha e transcri-
ção de testemunhos, passou 
a incluir a análise, interpre-
tação/compreensão de tes-
temunhos. Deste modo a 
narração cedeu lugar à ciên-
cia histórica e o historiador 
tornou-se autónomo em 
pensamento no exercício da 
sua profissão (ibidem, idem, 
pp. 248-249, 281).
História e poder

Em alguns momentos a 
produção do conhecimento 
histórico pode ser condicio-
nada por factores de ordem 
religiosa e politica, só para 
citar.
Na Idade Media a Historia 
esteve ao «serviço da fé» 
num Deus que, conforme 
se ensinava, tinha predes-
tinado uma maioria pobre 
a servir uma minoria cada 
vez mais rica, pois o clero, 
que sobrepujava em rique-
za, como classe dominante, 
precisava legitimar o status 
quo - ideias semelhantes 
foram utilizadas para legi-
timar o tráfico de escravos 
que, segundo o Pe. Las Ca-
sas, deveriam sair de África 
(cf. Ki-Zerbo, Joseph, 1999, 
pp.266-268).
 No período contemporâ-
neo o Nazismo, por inter-
medio de Joseph Goebbels, 
ministro da Informação e 
da Propaganda Nazista, im-
pôs aos intelectuais, em ge-
ral, a obrigatoriedade de se 
inscreverem na Camara da 
Cultura (Reichskulturkam-
mer). Esta instituição fora 
criada com a finalidade, não 
de promover o espirito in-
ventivo e criativo, mas o de 
alienar a ciência e a cultura 
e torna-las mensageiras da 
ideologia nazista.
Essa atitude do regime 
nazista motivou a fuga de 
parte da intelectualidade 
alemã representada por Al-
fred Kaufmann na sua obra 
intitulada A Emigração In-
telectual, na qual se destaca, 
entre os emigrantes, a ima-
gem, de Albert Einsten (de 
Matos, Margarida Mendes, 
et al, 1955, p.297) que viria 
a ser acolhido nos Estados 
Unidos da América, consti-
tucionalmente defensor da 
liberdade de pensamento, e 
não só.
Se em regimes totalitários 
o poder político apropria-

-se da informação, a produ-
ção científica, em geral, e a 
histórica, em particular, vai 
ressentir-se igualmente da 
falta de liberdade de pensa-
mento, de consciência, de 
criatividade, e de invenção.
Na falta dessas condições o 
historiador arrisca-se a: a) a 
prestar serventia aos inimi-
gos da sua liberdade; (b) na 
pior das hipóteses, a perder 
a sua vida, caso decida man-
ter-se livre no exercício da 
sua actividade.
Suponhamos que o historia-
dor se sinta incapaz de con-
tinuar resistindo a pressão 
politica e acabe por ceder. 
Será digno de ser tratado 
de cientista? Haverá algu-
ma compatibilidade entre o 
político, ou ideólogo, e a sua 
ciência?
Se a respostas à estas per-
guntas forem negativas 
estaremos diante de um 
historiador partidário que, 
consciente ou inconscien-
temente, filtra do passado 
apenas o que convém para 
ser apresentado como ver-
dade à sociedade – já sob 
domínio da propaganda e 
da mentira.  
Os presentistas, com al-
guma razão, afirmam que 
os interesses da classe do-
minante, presentemente, 
exercem influência na visão 
sobre o passado. Essa teo-
ria, ao que parece, parte da 
constatação da apropriação 
da Historia por certos pode-
res instituídos que buscam 
no passado a sua fonte de 
legitimação. (Gonçalves, Jo-
nuel, A Historia tal como foi, 
in (Revista) Africa 21, nº 30, 
2013, p. 78).
Isso acontece quando os 
regimes totalitários contam 
nas suas fileiras com a con-
tribuição de intelectuais, em 
geral, e de historiadores, em 
particular, comprometidos 
com interesses dominan-

tes, estranhos à Historia. 
Tal historiador, privado de 
liberdade que lhe confere 
o direito à crítica, inerente 
a todo o ser humano, deixa 
de participar no processo 
cumulativo, e de renova-
ção, da ciência e torna-se 
um contribuinte no reforço 
da dominação exercida por 
um grupo, um autêntico ini-
migo da liberdade de pen-
samento e de consciência 
(porventura ainda a terá?) 
e da diversidade de ideias e 
de opiniões. Esquece-se de 
que a ciência progride na 
liberdade e na diversidade 
de ideias.
Enquanto a ciência estagna 
e empobrece em novidade 
de conhecimento, a propa-
ganda do poder instituído 
consolida-se cada vez mais, 
confunde-se com a Histó-
ria e cria figuras míticas e 
heroicas (ibidem, op. cit., 
p. 78) que na mentalidade 
popular se tornam reais. En-
tre os inúmeros exemplos 
a apontar, apresentamos 
aqui o inexistente Augusto 
N’Gangula, modelo do me-
nino patriota; recordemos 
os militantes da FNLA acu-
sados de canibalismo pela 
propaganda exclusivista de 
uma época marcada por um 
intenso combate ideológico.
Algumas dessas fantasias 
incutidas na mentalidade 
popular, que muitas vezes 
não questiona, ou duvida, 
tornaram-se «lições» de 
Historia ensinadas pelos 
arautos de uma ideologia 
dominante que, depois de 
assenhorear-se da Educa-
ção, tenciona (va) criar uma 
elite intelectual privada do 
direito à liberdade, e con-
sequentemente à crítica, e 
submissa aos seus interes-
ses.
Haverá de facto nessas con-
dições, a possibilidade de 
se incentivar o desenvolvi-

mento da investigação e da 
produção do conhecimento 
histórico no verdadeiro sen-
tido da palavra? Haverá aqui 
maior divulgação da ideo-
logia da classe dominante 
ou dos resultados de uma 
investigação e produção de 
conhecimento histórico?
Conclusões
O exercício de toda a activi-
dade pensante desenvolve-
-se num ambiente de liber-
dade, avesso à censura, e 
de diversidade de ideias. 
A História comprova que 
a Idade Moderna registou 
maiores progressos, a todos 
os níveis, em relação à Idade 
Media. Tal facto deveu-se 
ao ambiente de liberdade 
reivindicado pela Reforma 
de Lutero, que discordava 
do monopólio da interpreta-
ção das Escrituras Sagradas 
detido por um Clero rico e 
dominador, materialmente, 
e igualmente detentor de 
um ensino pobre de cien-
tificidade, mas imbuído de 
muita religiosidade.
O advento do Iluminsmo 
contribuiu, como a própria 
palavra sugere – grande-
mente para a secularização 
da ciência em geral. Esse 
movimento intelectual tor-
nou a História mais afastada 
do pensamento religioso 
e mais próxima do pensa-
mento científico e laico.
Em conclusão, podemos di-
zer que o exercício do ofício 
do historiador pressupõe a 
existência de um ambiente 
de liberdade de pensamento 
(inerente a todo ser pensan-
te), de consciência (de que 
ninguém é dono e senhor 
da verdade científica) e de 
circulação de ideias (no-
vas), sem o qual a História, 
como toda e qualquer ciên-
cia, poderá desenvolver-se 
e prestar o seu contributo à 
Humanidade.

HAVERÁ LIBERDADE NO 
OFÍCIO DO HISTORIADOR?

A

Começamos a nossa dissertação com uma pergunta inicial: haverá liberdade no ofício do historiado? Esta 
pergunta deriva da afirmação segundo a qual o historiador, como todo o pensador, goza de liberdade no 
exercício da sua profissão e pretendemos aqui, à luz da História, refletir em torno dessa questão com o 
propósito de conhecermos algumas condicionantes do conhecimento histórico.

TEXTO DE JOÃO NGOLA TRINDADE 
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Lamento do Mwangolé

“
Jó nesta paz de pim pim (3ª temporada)”
«Ontem vieste à rua: mais uma vez. Despejar o fêretro da inacção com 
que fazes nação: anular a vez da voz dos sem voz. E olhaste para o não 
olhar, com aquela tua calma de leão patenteado. Tinhas os vestígios 
do mesmo engano que encheu de varizes a cruz da minha vida. Oh 

como te dançavam as palavras sob a dobradiça da língua, colorida de múlti-
plas culpas, envoltas num manto de argúcia. admiro a tua forma de não ter 
forma, invejo a tua forma de viver a nossa morte no colchão da indiferença! 
ficou-te bem a gravata, tinha aparência da pá que envio os pássaros para os 
cemitérios, aonde a tua noção de país fica mais fixe com a fisionomia dos 
dólares em teu bolso de filho da puta. Pudéramos, sentir a música estridente 
da tua vontade.Pudéramos sentir que quando dizes que vais não ficas. 
porque a tua saliva morde como petróleo, e as tuas promessas amargam a 
vida como os sândalos da meia-noite. a amanhã cantaremos kyries, quando 
a tua paz adormecer sob o tiroteio dos teus sentidos mais (des)sentidos - 
NESTA PAZ DE PIM PIM!» Como disse o meu amigo Fridolim Correia.

Coisas do legado da guerrilha 

N
a descida que vamos aqui fazer às fossas cépticas (não confundir com sép-
ticas) mentais dos estrategos do MPLA (andam com medo de tudo, até dos 
300 revús frustrados, gatos pingados sem dinheiro para fazer cantar um cego), 
aproveitemos o ensejo  para reflectir sobre um ou dois pontos muito impor-
tantes do actual estádio da Nação. É mais que evidente que o astronómico 

crescimento económico apregoado pelos sábios do regime JES/MPLA está, por enquanto, a 
virar para o torto. Cresce a riqueza dos ricos, enquanto, entre os populares cresce o desân-
imo em todo o país e, em alguns casos, o desespero; o fosso entre pobreza e riqueza cresce 
também, morre-se de fome no Cunene, o regime mata, no Huambo, uma milícia afecta ao 
MPLA investe contra militantes da UNITA que estavam a preparar um evento importante 
para o seu partido, agride violentamente, fere um punhado de pessoas e mata um dirigente  à 
pedrada e à paulada nas barbas da Polícia Nacional, que tinha sido posta ao corrente do que 
se preparava, não mexeu palha e cobriu os criminosos; no Cacuaco foram assassinados dois 
outros dirigentes do Galo Negro. Testemunhas viram de perto quem estava presente nesse 
acto criminoso, era um grupo liderado por um oficial superior da PN, perfeitamente identifi-
cado, e nada, absolutamente nada foi feito para prender os criminosos, exactamente como se 
nada se tivesse passado. E JES, peço desculpa, guerrilheiro de gema, aplaude. É demais

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

Dois pesos duas medidas da PN

N
a semana passada, 
no Cacuaco, foram, 
portanto, assassina-
dos dois militantes 
com patente do Galo 

Negro. Também neste caso houve 
testemunhas que viram de perto 
quem estava presente nesse acto 
criminoso, era um grupo liderado 
por um oficial superior da PN, 
perfeitamente identificado. No 
dia seguinte aos assassinatos dos 
2 membros da UNITA no Cacuaco, nessa mesma localidade foram mortos a tiro três 
polícias e o acto foi considerado pelos distintos investigadores da PN como uma vingança 
perpetrada por militantes da UNITA. Esta, entra em jogo para se defender e assegura ter 
provas cabais não só sobre os autores do assassinato dos seus militantes, mas também 
provas de que, no dia seguinte, foram agentes da PN os autores dos assassinatos sobre os 
seus próprios colegas. Mas a isso a PN reagiu à moda de um traficante de pesos e medi-
das, assim: da morte dos três polícias, sem precisar de investigar, os assassinos eram da 
UNITA; quanto à morte dos dois militantes da UNITA, sem precisar de investigar, os 
assassinos não eram da PN!!... Angola no seu pior.



FOLHA8  15 DEJUNHO DE201346 // DESPORTO

PALANCAS DISTANTE DO BRASIL
MUNDIAL-2014

FAF POUPA “FRACASSADO” FERRÍN  
Seria uma atitude patrióti-
ca e louvável se o presiden-
te da Federação Angolana 
de Futebol (FAF), Pedro 
Neto, viesse a pública es-
clarecer por que razão ain-
da mantem Gustavo Ferrín 
à frente do comando técni-
co da Selecção Nacional de 
Honra “Palancas Negras”, 
mesmo despois do péssi-
mo desempenho no CAN-
2013.
Com Gustavo Ferrín no 
comando técnico, os “Pa-
lancas Negras” obtiveram 
a pior classificação de 
sempre numa fase final do 
Campeonato Africano das 
Nações (CAN). Na última 
participação (África do Sul-
2013), o Conjunto Nacional 
ficou na “cauda” da tabela, 
nem sequer marcou um 

golo. Apesar disso, o res-
ponsável máximo do orga-
nismo reitor do “desporto-
-rei” angolano fechou as 

vistas, como se diz na gíria, 
nada fez.          
Para minimizar o fracasso 
no CAN-Orange-África 

do Sul/2013, a FAF disse 
ter consentido o resultado 
porque a Selecção Nacio-
nal de Futebol de Honra 

estava num período de re-
novação e jamais desejava 
resultados positivos, ape-
sar de ter recebido cerca 
de 8 milhões de dólares 
para as despesas, resultan-
te da participação no maior 
evento futebolístico no 
Continente Berço da Hu-
manidade (África). Ferrín 
falha demais.
Lito Vidigal chegou à fi-
nal do CHAN do Sudão e 
no CAN-2012, no Gabão e 
Guiné Equatorial, pontuou, 
mas por ter falhado a quali-
ficação para os quartos-de-
-final foi demitido, agora 
como o treinador é estran-
geiro mantém-no cargo 
com o argumento de que a 
Selecção em fase de reno-
vação. O angolano merece 
respeito.              

ó mes-
mo com 
milagre a 
Selecção 
Nacional 
de Fu-
tebol de 

Honra “Palancas Negras” 
poderá ainda chegar à fase 
final da Copa do Mundo 
“FIFA-2014”, a decorrer na 
República Federativa do 
Brasil, face ao empate (1-1) 
consentido no jogo diante 
do Senegal, no estádio “11 
de Novembro”, a contar 
para a 4ª jornada do Grupo 
“J” de apuramento ao res-
pectivo torneio de maior 
mediatização, somente ri-
valizado pelos Jogos Olím-
picos.
Os comandados de Gus-
tavo Ferrín, técnico de 
nacionalidade uruguaia 
que substituiu o treinador 
angolano, Lito Vidigal, 
perderam a possibilidade 
de liderar o Grupo “J” de 
apuramento ao Campeo-
nato Mundial de Futebol 
“Brasil-2014” cujo arranque 
está marcado para o dia 06 

S

de Junho do próximo ano. 
“Agora está feio”.
Com o “dramático” empa-
te no desafio ante o Sene-
gal, terminou a pretensão 
de a Selecção Nacional 

de Angola chegar à fase 
final da Copa do Mundo 
“Brasil-2014” porque di-
ficilmente conseguirá o 
primeiro lugar; alguns óp-
timistas ainda acreditam 

na possibilidade dos “Pa-
lancas Negras” quando 
nada resta. A esperança 
de residia no desafio con-
tra os “leões da taranga”, 
denominação oficial do 

Senegal, líder isolado do 
Grupo “J”.
Depois do desaire de Lu-
anda com Senegal, os “Pa-
lancas Negras”, às ordens 
de Gustavo Ferrín, jogam 
em Kampala com a selec-
ção ugandesa. A Equipa 
Nacional está consciente 
das dificuldades a encon-
trar nessa partida. Jogar 
no estádio “Nelson Man-
dela” tem sido infernal 
para os angolanos, foi lá 
onde começou o “azar” do 
treinador Luís de Oliveira 
Gonçalves, após a brilhan-
te campanha que o levou 
à Copa do Mundo.  
Apesar do futebol produ-
zir resultados inespera-
dos, Angola jamais sairá 
com vitória do estádio 
“Nelson Mandela”, em 
Kampala, Uganda, palco 
do jogo da 5ª jornada do 
Grupo “J” de qualificação 
para a Copa do Mundo 
“FIFA-2014”. Na outra 
partida da mesma série, 
a selecção do Senegal 
defronta a similar da Li-
béria.    



As quatros principais 
equipas do Campeonato 
Nacional de Basquetebol 
Sénior Masculino, sem 
desprimor das outras 
agremiações basquete-
bolísticas, já começaram 
a preencher as lacunas 
registadas na época, re-
centemente, terminada, 
na qual o 1ºde Agosto se 
sagrou campeão, depois 
do brilharete na Liga dos 
Clubes Campeões de 
África; o conjunto ango-
lano conseguiu resgatar o 
título antes em posse do 
S´Faxien da Tunísia.
Os clubes que compõem 
o chamado G4 (1ºde 
Agosto, Atlético Petróle-
os de Luanda, Recreativo 
do Libolo do Kwanza-
-Sul e Grupo Desportivo 
Interclube de Angola-
-Século/XXI) têm os 
objectivos centrados na 

conquista do título da 
maior prova basquetebo-
lística na Pátria de Ngola 

Kilwanji Kya Samba (An-
gola). Tal desiderato só é 
possível com um plantel, 

extremamente, coeso, 
face à concorrência do fa-
moso agrupamento.

Assim, a direcção do Gru-
po Desportivo Interclube 
de Angola foi a Portugal 
buscar o técnico luso, 
Alberto da Silva “Babo”, 
em substituição do trei-
nador angolano, Alberto 
de Carvalho “Ginguba” 
que teve um desempe-
nho considerado posi-
tivo no BAI-BASKET 
passado, inclusive jogo 
ao mesmo nível com as 
demais equipas. Ambos 
já passaram pelo Atléti-
co Petróleos de Luanda e 
conquistaram títulos en-
quanto “tricolores”.                               
Eduardo Mingas que jo-
gou pelo Interclube de 
Angola vai defender as 
cores do Recreativo do 
Libolo do Kwanza-Sul, 
enquanto Olímpio Ci-
priano já assinou para o 
antigo arqui-rival, Atlé-
tico Petróleos de Luanda
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34ª edição 
do Campe-
onato Na-
cional de 
Futebol da 
I Divisão 
(Gi rabo -

la-2013) está temporaria-
mente paralisado, face ao 
envolvimento da Selec-
ção de Honra “Palancas 
Negras” nas eliminatórias 
classificativas para a Copa 
do Mundo “FIFA-Bra-
sil-2014”, nas quais obteve 
resultados deveras “com-
prometedores”.
Depois do interregno, o 
maior evento desportivo 
na Pátria de Ngola Kilwan-
ji Kya Samba (Angola) re-
toma com o Kabuscorp 
Sport Clube do Palanca 
a defrontar a equipa do 
Atlético Petróleos de Lu-
anda, naquele que é tido o 
jogo de cartaz da 15ª e últi-

A
KABUSCORP ENCERRA EM FOGO
GIRABOLA-2013

ma ronda da primeira vol-
ta da presente época fute-
bolística, no “calendário” 
da Federação Angolana de 
Futebol (FAF), organismo 
reitor da modalidade “rai-
nha” no País.
O Kabuscorp do Palanca 
contínuo invicto, facto que 
o permitiu liderar a prova 
maior do “desporto-rei” 
no País com certo avan-
ço, se comparado com os 
mais direitos perseguido-
res, 1º de Agosto e Futebol 
Clube do Maquis. A tur-
ma de Bento Kangamba 
conseguiu vencer a con-
corrência das formações 
acima citadas nos jogos 
realizados entre si. O con-
junto treinado pelo búlga-
ro Edouard Antranik tam-
bém já venceu o Libolo.
Falta o Atlético Petróle-
os de Luanda, principal 
adversário do Girabola. 

Aguarda-se por uma parti-
da equilibrada do primeiro 
ao último minuto, face à 
qualidade dos atletas, bem 
como pelos aspectos técni-
co-tácticos das respectivas 
equipas. Os petrolíferos 
tiveram um dos piores ar-
ranques dos últimos dez 
anos, mas nas últimas jor-
nadas conseguiu ergueu-se 
e obteve resultados positi-
vos nas partidas antes do 
interregno dito.
A formação do Kabuscorp 
Sport Clube do Palan-
ca lidera a prova com 36 
pontos, o Atlético Petró-
leos de Luanda tem 20, se 
vencer ao jogo impede a 
progressão do adversário, 
caso contrário o título da 
34ª edição do Campeona-
to Nacional de Futebol da 
I Divisão (Girabola-2013) 
estará cada vez mais próxi-
mo da Rua “F”.    

CLUBES INICIAM TRANSFERÊNCIAS
BASQUETEBOL
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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.

+328 dias
BASTONÁRIO INFORMANTE

maioria dos 
a f r i c a n o s 
está com o 
coração nas 
mãos. Nós 
mesmo, es-
tamos e re-

zamos, para que ao sair 
esta edição a rua o pior 
não aconteça, com Nel-
son Madiba Mandela.
Este vulto nascido das 
entranhas zulu, criado 
nas estepes de Soweto, 
27 anos encarcerado, em 
Roben Islands, pelo ex-
-regime racista do apar-
theid, tornou-se no maior 
furacão do final do século 
XX e princípio do XXI, 
pelo alcance visionário da 
sua política de reconcilia-
ção, perdão e democracia.    
Com o expectro da guer-
ra, da instabilidade so-
cial, da partida das mul-

tinacionais e da minoria 
branca economicamente, 
garante do PIB do país, 
Mandela soube inspirar 
confiança assumindo 
uma liderança reconci-
liaria, com invulgar gene-
rosidade, humildade e to-
lerância, sendo capaz de 
contornar os obstáculos e 
fugir aos espinhos que se 
lhe colocavam, pelo ca-
minho, para abraçar uma 
verdadeira política de 
convivência na diferença. 
Nenhum outro líder afri-
cano ousou, sentar como 
igual, fazendo dessa uni-
dade, algo de substantivo, 
como Madiba, ao ponto 
de, nas suas ausências, 
ter deixado a interinar a 
Presidência da Repúbli-
ca, Buthelezi, aquele que 
foi considerado como 
um dos maiores aliados 

da política do apartheid. 
Por todos estes grandes 
feitos, quando Mandela 
está doente, a lutar com 
mais uma enfermidade, a 
África e o mundo ficam 
apreensivos e doentes, 
com medo de poderem 
perder um dos seus maio-
res ícones, pois esta é a 
quarta hospitalização em 
sete meses e parece a 
mais preocupante deste 
símbolo da paz. Se resis-
tir, como auguramos, o  
primeiro presidente ne-
gro da África do Sul, fará 
95 anos a 18 de Julho. Por 
esta e outras razões, vá-
rios cidadãos com velas e 
rezas concentrar-se perto 
da residência de Madi-
ba em Joanesburgo para 
enviar bons votos a este 
grande herói nacional e 
mundial.

MANDELA SERÁ IMORTAL

A

Presidente da República, tem uma estra-
tégia que poucos conhecem. É legítimo 
que a tenha e daí não vem mal, nem cri-
me algum. No entanto, também, com a 
legitimidade que se lhes assiste, muitos 
acreditam não ser ela boa, quanto a comu-

nicação social. Quem fica tanto tempo sem falar, quando 
o faz deve juntar um conjunto de elementos capazes de 
agitarem as aguas de todos os rios e mares. Infelizmente, 
22 anos depois de andar mudo, quanto a uma entrevista, 
José Eduardo dos Santos, demonstrou não ter assessores, 
melhor, se os tem, estes, também, já não o suportam. É 
inconcebível, que uma assessoria, não consiga levar um 
conjunto de preocupações dos vários quadrantes a mesa 
presidencial, para ele detonar, na hora certa. Também, 
não se entende o que fazem Manuel Rabelais, para além 
de fazer comunicados contra William Tonet e Aldemi-
ro Vaz da Conceição, que sabendo que o presidente iria 
socorrer-se de uma cabula, não tenham tido a argúcia de 
levar um teleponto, para evitar o desconforto de se ver, 
um líder inseguro a socorrer-se de uma cabula, onde es-
tavam debitados pormenores triviais. Neste caso falhou, 
mais do que Dos Santos, a sua milionária assessoria. Tan-
to que, no afã de encobrirem a borrada ordenaram que os 
“mercenários” instigadores da guerra e da discriminação, 
ao serviço do Pravda, compilassem um conjunto de tex-
tos marcianos, que só eles acreditam, pois a percepção 
dos demais terrestres é bem diferente: a entrevista ainda 
não passou e talvez, aconteça só no ano 23...
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