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País preso pelo medo e um
líder parlamentar arrogante

A

política
parlamentar angolana está
podre, cada
vez pior,
sendo visível da tribuna
maioritária um desfile de
vaidade e arrogância, capazes de comprometer, a
curto prazo, a estabilidade
espiritual da maioria cidadã.
O líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio
Fontes Pereira, protagonizou, na semana passada, uma cena com laivos
de boçalismo que deveria
ser banida da política, ao
teatralizar o “show do camaleão”, com respaldo
exclusivo de uma comunicação social pública partidocrata, submissa e desconhecedora do instituto do
contraditório.
Ele, gesticulando, com visível aumento de produção salivar, procurando as
câmaras, incitava:
“Isto é plágio ou não é?”
E a pequenez da sua plateia, vociferava:
“É, é, é”.
Foi deprimente, pois na
virada, os deputados da
CASA-CE, discriminados,
como todos os outros da
oposição, questionaram:
“Plagiamos em que documento?”
Com a espinha atravessada na garganta exibicionista, eis a resposta:
“Num decreto presidencial”
E surge a pergunta óbvia:
Qual é o número do Decreto?
“Bom , o número, o número…”
E foi a triste e deprimente “gigiada” bajuladora e
arrogante, apanhada em
contramão a encolher-se
ante a “flagrante delícia
mentirosa”, pois não havia decreto nenhum, tão

pouco número, apenas
um papel amarfanhado
com umas linhas rascas…,
tudo para não reconhecer
a valia do ante-projecto da
CASA-CE.
Esta postura não é compatível com qualquer partido
sério, muito menos com
a de um que se diz grande, pois com esta barroca
actuação, nunca a democracia republicana, que se
impõe e que há muito se
apregoa, verá a sua plena
afirmação em Angola.
Fica ainda demonstrado
o carácter odioso, rancoroso e discriminatório de
um homem, que deveria
exibir galões de elevação,
enquanto líder da bancada
parlamentar do partido no
poder, mas cujo comportamento, é a imagem deste pernicioso MPLA, fotocópia fusca do original,
que – é verdade - também
se envergonha com esta
garotada…
A humilhação aos outros
está a caminhar incuba-

da nos corações e é uma
bomba relógio, que pode
rebentar a qualquer momento, fruto deste tipo de
incitações à violência, que
deveria ser afastada da
nossa consciência colectiva pelos danos que uma
guerra sempre provoca.
Infelizmente, a postura
de quem deveria ter mais
responsabilidade pública,
está, todos os dias, a limitar, o campo da racionalidade e ponderação dos
que se vão sentindo excluídos com esta política,
do partido que controla e
manieta todos os meios
do Estado, e oferece aos
outros um punhado de
nada…
Que gigante é esse que
combate com canhões e
armas de destruição massiva adversários que, na
melhor das alternativas,
apenas podem usar fisgas
e zagaias? É, seguramente,
um gigante com pés de
barro, medroso e cobarde,
quando se lhe exige um

jogo limpo e transparente. Tanto assim é que na
hora da reacção da CASA-CE, os holofotes da TPA,
RNA e JA, apagaram-se
e não registaram o óbvio:
“aqui chegados senhores,
sem número de decreto,
sem data e depois de todo
este espectáculo do líder
parlamentar da bancada
do MPLA, afinal quem cabulou? Quem plagiou? Fica
demonstrado terem sido
os senhores da bancada do
MPLA a plagiarem o nosso documento que deu entrada primeiro e tem todas
as referências”.
O documento percorreu
todos os caminhos estabelecidos, pela Assembleia
Nacional, da presidência às 1.ª e 5ª Comissões
da Assembleia Nacional,
compostas
maioritariamente por deputados do
MPLA, que aprovaram
a sua espinha dorsal, enviando-o para a Plenária.
Mais, se Virgílio, um jurista e professor competente,

que já foi ministro da República, confunde a árvore com a floresta, não nos
podemos espantar com a
baixeza que grassa parlamento afora e vem prejudicando os eleitores, que
deveriam ser defendidos
por esta turma, mais preocupada com as mordomias e as intrigas.
Por tudo isso eu, esperava mais, muito mais do
meu kamba Virgílio, pois
em matéria de plágio, há
quem tenha motoristas,
que sabem bem como isso
se faz… Estamos conversados.
Antes de terminar, quero
deixar o meu sentimento de solidariedade, primeiro a Nelson Mandela,
uma referência africana e
ídolo mundial, que trava
a sua última e nobre batalha, sempre com a correcção de grande líder e
estadista de corpo inteiro.
Vais vencer, também esta,
qualquer que seja o desfecho, para tristeza dos ditadores. Tu, Madiba, és um
dos meus ídolos, pois conferes-me o orgulho diário
de ser Bantu, angolano e
africano assumido.
Depois um forte abraço ao
kota Mendes de Carvalho,
que também resiste a uma
enfermidade, nas terras,
precisamente de Nelson
Mandela. Sei do André
Mendes Miau, que o velho
está a dar uns bons “cabritos” à enfermidade, tal
qual fazia nos seus tempos
de médio ala da equipa do
Santos de Calomboloca e
que brevemente, retornará ao nosso convívio. Volta logo, pois muitos ainda
precisam do Uanhenga,
aquele que soube reconhecer, enquanto ser humano, os seus erros e excessos, num dado período
da nossa história! Rápidas
melhoras.
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Tudo, até mesmo o
Povo, é do Estado
TEXTO DE Castro Osório

A

SOS Habitat,
organização
de
defesa
dos direitos
humanos,
critica o governo
por
ter agido “à margem da
lei” nos casos de demolições que ocorreram nos
últimos seis meses e de
que resultaram pelo menos dez mortos e muitos
desalojadas.
“Mesmo depois de alertado sobre o perigo e sobre
as consequências” das
demolições, o Estado continuou a realizar desalojamentos indiscriminados,
afirma o coordenador da
SOS Habitat.
No último meio ano, de
acordo com a SOS Habitat, o governo violou em
grande medida os direitos
humanos dos angolanos,
com demolições em diversos bairros da capital
do país. Estas expropriações forçadas, que apanharam muitos moradores
de surpresa, aconteceram
em algumas zonas de Luanda, como Areia Branca, Ingombota, no bairro
Maiombe, no Cacuaco,
numa cooperativa agrícola, entre outros exemplos.
“O Estado angolano construiu casas. Essas casas
não beneficiam a população porquê?”, pergunta SOS Habitat, no que é
acompanhada – mesmo
que em silêncio – por milhões de pessoas.
No caso concreto dos ex-moradores do Cacuaco, foi criada uma zona
improvisada a escassos
metros das suas antigas
casas para acolher os desalojados. Contudo, as
condições oferecidas são
insuficientes para se viver
dignamente. Já no caso
particular de Areia Branca,
os despejos entraram em
curso no início do mês de
Junho e, segundo André
Augusto,
coordenador-adjunto da SOS Habitat,
não foi criado qualquer

alojamento provisório que
pudesse acolher as famílias desalojadas.
“As pessoas estão a viver
nas ruas e a polícia comportou-se mal durante a
demolição”, afirma André
Augusto, acrescentando
que “a polícia recolheu
tudo o que pertencia aos
moradores, até mesmo comida, levando-os a morrer
aos poucos nas ruas”.
As dez mortes registadas,
segundo a ONG, aconteceram também na sequência da atitude do corpo
policial que tem agido violentamente sobre estas comunidades, agora desprotegidas. As demolições são
feitas tomando por base a
violência e a intimidação
dos antigos moradores.
“O governo demoliu as casas e, não obstante a isto,
no momento da demolição, a polícia usou gases
não identificados que, inclusive, provocaram a cegueira de uma menina de
sete anos”, explica a SOS

Habitat, revelando ainda
que a polícia “deteve pessoas (homens, mulheres e
crianças) que ficaram duas
a três semanas na cela e
que foram espancadas”.
O Estado alega que estas
demolições tiveram lugar
porque o uso destas terras
por parte dos moradores
constitui uma apropriação ilegal dos terrenos
camarários. Contudo, na
perspectiva da SOS Habitat, a terra não é só uma
propriedade estatal, mas
também um recurso dos
habitantes do país.
“O posicionamento da administração é de negar a
existência da população e
achar que a terra apenas
pertence ao próprio Estado”, considera André Augusto. “Portanto”, conclui,
“toda a pessoa que for encontrada em algum lugar
onde o Estado tem projectos é tida como anárquica,
como se o povo não quisesse saber do Estado angolano”.

SOS Habitat acusa governo de José Eduardo dos
Santos de continuar a
realizar “desalojamentos
indiscriminados”, apesar
dos alertas sobre as consequências. O problema
de Angola, segundo o coordenador-adjunto, não
é falta de habitação, nem
riqueza interna. Para André Augusto, o que falta
no país é respeitar os direitos humanos.
“O Estado angolano construiu casas, mas essas
casas não beneficiam a
população. O Estado angolano é rico. Angola é
um país que detém muita riqueza”, afirma a SOS
Habitat,
questionando:
“porque é que o Estado
ao tratar com as pessoas
não respeita a lei, no sentido de as tratar na base
de um procedimento normal de expropriação, que
passa necessariamente
pelo diálogo? Porque é
que tem que usar a força?”
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CLINICAS PRIVADAS DEIXAM MORRER

LEI ATIRADA PARA
A LAMA QUANDO
CIDADÃO NÃO TEM
DINHEIRO

N

TEXTO DEWilliam Tonet e Arlindo Santana

o dia 20 de
Julho, pelas
19h00, Mariano Kangolembe de 28
anos de idade,
sofreu um acidente na estrada do Golfe,
socorrido a Clínica Multiperfil, ligada a Presidência
da República, foi-lhe negada assistência médica, por
a família, na altura, não ter
os cerca de USD 2.500,00
(dois mil e quinhentos dólares), sendo-lhes indicado o caminho do Hospital
Maria Pia, por “não nos
inspirar confiança, que
vocês possam ter e trazer
este dinheiro, na segunda
feira”, teria dito, segundo
familiares, uma diligente
catalogadora.
Resultado,
esvaindo-se
em dores e com sangue a
escorrer-lhe pelo corpo,

insuficientes, para sensibilizar a direcção clínica, no
dobrar da esquina da própria Multiperfil, o autóctone sucumbiu, por denegação de assistência. Morreu
assim, mas um cidadão
face a política economicista do regime.
Não se podem contar, pois
são por demais frequentes,
o número de casos em que
os hospitais e clinicas dos
chefes mandam bugiar a
lei e preferem ver morrer
cidadãos quando se encontram face a situações em
que prevalecem factores ligados a dificuldades financeiras dos pacientes em
detrimento da acuidade e
urgência dos tratamentos
a aplicar aos mesmos.
Por ser de utilidade pública
e quase totalmente ignorada pelas clínicas privadas,
o F8 reitera o aviso já dado

várias vezes em mais de
uma das suas anteriores
edições aos utentes desse
tipo de estabelecimentos
médicos. Que saibam e
se sirvam para defesa das
suas vidas de um articulado da LEI nº 3359 do
07.01.02 que foi publicado no Diário da República em 09.01.02 e dispõe,
em suma, o seguinte:
Art.º 1.º
Fica proibida a exigência
de depósito de qualquer
natureza, para possibilitar internamento de
doentes em situação de
urgência e emergência,
em hospitais da rede privada;
Art.º 2.º
Comprovada a exigência

do depósito, o hospital
será obrigado a devolver
em dobro o valor depositado, ao responsável pelo
internamento;
Art.º 3.º
Ficam os hospitais da
rede privada obrigados
a dar possibilidade de
acesso aos utentes e a afixarem em local visível a
presente lei.
Art.º 4.º
Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Esta é uma lei que não é
cumprida há quase 12 anos
depois da sua publicação
em Diário da República no
dia 09 de Janeiro de 2002,
e o mais grave é o senhor
Presidente da República,

não fazer nada para acabar
com esta rebaldaria!
Os actuais articulados da
lei são muito bonitos e
apresentam-se como sendo prova de a legislação
em Angola obedecer a critérios modernos de defesa
dos interesses dos cidadãos. Pena é que sejam na
prática do dia-a-dia e em
demasiadas ocorrências,
simples miragens, uma vez
que todos os dias acontece
exactamente o que a lei
proíbe e nas ditas clínicas
de referência, como na Girassol, Endiama, Multiperfil, Mutamba, Muralha da
China, Hospital Militar, Alvalade e companhia limitada, pelo dinheiro, esses senhores e seus protectores
mandam para a lama a vida
de quem necessita de um
simples socorro clínico. A
lei diz uma coisa. Eles fa-
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zem outra desde 2002!
A rebaldaria tem sido de tal
ordem e tão assiduamente
manifesta que aconteceu,
há poucos anos atrás, um
alto dignitário de um partido político propor, com
inegável a-propósito, a demissão do ministro da Saúde, José Van Dúnen. Mais
recentemente ainda várias
dolosas ocorrências vieram
consolidar o bem fundado
dessa proposta e dentre
todas elas (são muitas, basta ir ao hospital Pediátrico
de Luanda para colher um
monte. Aqui as crianças
morrem nos corredores,
sob o olhar impotente dos
pais e o desprezo, pela vida
humana do ministério da
Saúde) seleccionamos duas
que, articuladas com os
criminosos critérios de recepção de pacientes nessas
clínicas ligadas a dirigentes e instituições estatais e
para-estatais, nos mostram
até que ponto os angolanos
estão confinados à mais deprimente das condição de
seres humanos fragilizados
numa sociedade que não é
capaz de os socorrer.
São dois casos que ocorreram num passado recente,
um, na Maternidade do Lubango, quando deu entrada
para ter o seu bebé uma
senhora na noite de 26 para
27.06.2011.
O bebé, nascer, nasceu,
por volta das 8.30h, só que
foi obrigatório recorrer a
uma cesariana. Tarde demais e inútil, pois foi feita depois de o bebé já ter
morrido!!! Era um menino
com 5,200kg, perfeito, e
uma pergunta vem à mente como o mar vem à terra:
por que razão estas coisas
continuam a acontecer,
ainda hoje? A quem pedir
responsabilidades?
O segundo caso é ainda
mais estúpido e, curiosamente, passou-se três dias
mais tarde, a 30 de Junho
do mesmo ano, quando
morreu mais uma criança. De 10 meses. Defronte,
mesmo defronte ao portão
do Hospital Américo Boavida!
Mas porquê!? Porque o
guarda rejeitou a entrada
da mãe com o seu bebé.
Porquê, falta de dinheiro.
O melhor é não comentar.

Cadeia para os criminosos
Os donos das clínicas têm
de ser responsabilizados e,
eventualmente indiciados
como homicidas (por o
termo assassinos, no caso,
poder ser pesado), face às
mortes que temos vindo a
assistir ao longo dos anos,
pois esta situação por assim dizer data desde os
idos da Dipanda. Quantos
já morreram por esta bestialidade assassina? Quantos mais faltam morrer, no
reinado deste regime?
Recordemos os 8 cidadãos, que após um desastre rodoviário, há cerca de
6 anos, antes de falecerem,
lhes foi recusada assistência médica por falta de
dinheiro para pagar a caução na Multiperfil, mesmo
sendo uma clínica ligada à
Presidência da República.
Relembremos, também,
como faleceu estupidamente o grande humanista

e cientista Jorge Macedo
e tantos outros que foram
vítimas da impunidade e
arrogância financeira que
tem a mais besta protecção dos poderes políticos
e judiciais.
Vai de si que nem vale a
pena agregar a estas miseráveis atitudes a sorte dos
mais carentes angolanos,
pois esses, é como se não
existissem, nas estatísticas
governamentais.
Mas voltemos à lei de
2002, que tem sido ostensivamente violada, inclusive pelo próprio Presidente
da República, que nada faz,
na prática, para a melhoria
da Saúde Pública no país,
uma vez, ele, os seus ministros e os dirigentes do
MPLA, não se tratarem
em hospitais de Angola,
ala que se faz tarde, vão-se
tratar no estrangeiro.
Com base nessa lei, em

função das mortes ocorridas desde aquela altura
a esta parte, podemos ou
não começar a intentar acções contra estas clínicas
criminosas?
Podemos!
Basta que não se escondam as ocorrências e se
denuncie, com provas, todos os prevaricadores.
F8 vai iniciar uma recolha
de casos, com a contribuição dos leitores, para
com os seus advogados e
juristas, estudar os vários
delitos e interpor processos judiciais, para exigir
as devidas responsabilizações.
É verdade que não recuperaremos a vida dos entes queridos, mas far-se-á
justiça com estas denúncias a memória dos que
partiram, não por vontade
de Deus, mas pela ganância de homens insensíveis

e com responsabilidades
públicas
Faça também, caro leitor,
a sua parte e contribua
para mudarmos Angola
desta insana obsessão.
Não deixe de prevenir
todos os seus amigos,
parentes, conhecidos, enfim, toda a gente que se
encontre no seu caminho,
a fim de evitar que abusos dessas clínicas continuem a matar milhares
de inocentes. Porque a lei
que deveria ser divulgada
e cumprida, está praticamente escondida da população! E isso vem desde
2002 e estamos em 2013.
Por tudo isso, cumpra o
seu papel de cidadão solidário e enviem-nos os
relatos de todas as ocorrências de vosso conhecimento, que sejam violadoras desta lei.
Contamos consigo.
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Jéssica acusada de assassinato em liberdade provisória

DNIC E PROCURADORIA
MENTIRAM AO PAÍS E
INSTRUÍRAM MAL O PROCESSO

A

jovem Jéssica Coelho,
de 17 anos de
idade, detida
desde o dia
17 de Dezembro de 2012,
principal suspeita do homicídio do ex-namorado
“Jorge Valério”, foi libertada da cadeia de Viana no
dia 19 de Julho, por decisão
do Tribunal Supremo, devido ao comprovado excesso de prisão preventiva.
Os familiares e alguns
cidadãos ao tomarem conhecimento da decisão dos
magistrados entraram em
estado de choque e revolta,
abrindo um novo rolo de
condenações e suspeições
de favorecimento.
No entanto, tal se pode de-

ver a um certo desconhecimento ou mesmo falta de
ponderação, uma vez ser a
lei peremptória quanto ao
cumprimento dos prazos e
a sua fiscalidade por parte
do Ministério Público.
No caso em apreço, competia aos órgãos de instrução e a Procuradoria
agilizarem a conclusão do
processo de instrução preparatória, reunir as provas
bastantes ou fortes indícios
e remeter os autos conclusos ao tribunal, antes de
expirarem os prazos de
prisão preventiva, estabelecidos na Lei 18-A/92 de
17 de Julho e ainda a sombrinha da Constituição,
na al.ª h) do art.º 63.º: “ser
conduzida perante o magistrado competente para

a confirmação ou não da
prisão e de ser julgada nos
prazos legais ou libertada”.
Eis onde assentou arraiais
o recurso da defesa, interposto junto do Tribunal
Supremo e por este aceite,
com base na violação dos
prazos de prisão preventiva, pois a mesma estava
presa à mais de 215, sem
que tivesse sido acusada e
pronunciada.
A prisão preventiva, como
vimos, está constitucionalmente consagrada e sujeita
a rigorosidade dos prazos
nomeadamente os estabelecidos nos n.º 1 e 2 do art.º
25.º da Lei 18-A/92 de 17 de
Julho, que impede que os
mesmos tenham duração
ilimitada ou indefinida.
Ora não tendo havido

acusação, tão pouco pronúncia, não pode o cidadão, mesmo que sobre ele
recaiam fortes suspeitas,
continuar detido por uma
insuficiência dos órgãos da
justiça, no caso em concreto a DNIC e a Procuradoria
Geral da República. A lei
limita o prazo em 135 dias e,
no caso vertente, a arguida
estava 80 dias mais, sem
ter sido pronunciada, nem
conhecer data de julgamento. Assim em respeito
ao art.º 66.º da Constituição: “não pode haver penas
nem medidas de segurança privativas ou restritivas
da liberdade com carácter
perpétuo ou duração ilimitada ou indefinida”.
Ora, por aqui se pode ver,
quão mal estão os órgãos

de instrução processual e o
Ministério Público, responsáveis não só pelo actual
estado de entupimento das
cadeias, como da injusta
privação de liberdade de
muitos cidadãos.
Longe de pretendermos
afirmar se a Jéssica é ou
não culpada, a verdade é
que esta DNIC, já nos habituou a tantas coisas que
a fronteira entre a verdade e a mentira, que ela
nos apresenta é tão ténue
que até o diabo desconfia. Num dia, têm todas as
certezas, sobre um dado
cidadão, noutro a versão
é completamente inversa,
sobre o mesmo caso e, assim tido se arrasta, como
neste caso, onde os prazos
de prisão directa ou analo-
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gicamente aplicáveis são
os estabelecidos na lei, que
estabelece;
- “45 dias nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º”;
- “45 dias de prorrogação
nos termos da 1.ª parte do
n.º 2 do art.º 26.º”
- “45 dias de prorrogação
excepcional nos termos da
segunda parte do n.º 2 do
art.º 26.º”.
Todos estes prazos de prorrogação perfazem 135 dias o
limite, para que o processo
chegue ao tribunal, caso
contrário os advogados de
defesa podem recorrer, interpondo “Habeas Corpus”,
previsto no art.º 68.º da
CRA ou ainda evocando a
violação dos prazos da prisão preventiva.
Logo se indignação alguma e legítima tem de haver
deve ser contra a DNIC e
a PGR, que andaram em
sentido contrário a lei, violando-a de forma flagrante,
quando tinham em mãos
um caso bastante badalado
na opinião pública e que
mexeu com a sensibilidade
de muitas pessoas, pela forma cruel e bárbara como
foi assassinado o jovem
Valério.
No caso em concreto, havendo um suspeito, apresentado publicamente com
toda parangona de exibicionismo da DNIC, que
espezinha a presunção de
inocência, não se entende,
como não conseguiu esta
instituição após alimentar esperanças, que tinha
tudo sob controlo, constatarmos, hoje, ter andado a
passo e camaleão e nada
ter feito, para que a jovem
Jéssica, se reunidas as provas, pudesse ter sido acusada e pronunciada até ao
limite dos 135 dias e julgada
nos termos da lei ou libertada, como foi o caso, pelo
Tribunal Supremo, ao abrigo dos n.º 1 e 4 do art.º 26.º
da Lei da Prisão Preventiva,
em instrução preparatória
e da al.ªh) do art.º 63.º da
Constituição da República
de Angola.
Num país sério, com estas
sucessões de erros, violações e arbitrariedades e
abusos do poder e depois e
criadas tantas expectativa,
nos familiares do falecido

e da sociedade, só restava
um caminho a direcção da
DNIC: a sua exoneração.
Assim sendo, a equipa de
magistrados liderada por
Cristiano André, estiveram
distantes do habitual favorecimento, colocando-se
nos trilhos da lei, fazendo-a
cumprir, senão vejamos o
que diz a lei.
ARTIGO 25.°
(Dos prasos iniciais)
1. Desde a captura até à
notificação ao arguido da
acusação ou até ao pedido
da instrução contraditória
pelo Ministério Público, os
prazos de prisão preventiva não podem exceder:
a) trinta dias por crimes
dolosos a que caibam penas de prisão até 2 anos;
b) quarenta e cinco dias
por crimes a que caibam
penas de prisão maior;
c) noventa dias por crimes
contra a segurança do Estado.
2. Para efeitos de cumprimento do disposto no nú-

mero anterior, o processo
será concluso ao Ministério Público quatro dias
antes de terminar o prazo
previsto na alínea a), e seis
dias, quanto ao prazo previsto nas alíneas b) e c).
ARTIGO 26. °
(Da soltura dos detidos
e da prorrogação dos
prazos)
1. Decorridos os prazos indicados no artigo anterior,
e sem prejuízo do disposto
em relação aos prazos de
prisão preventiva em instrução contraditória, nos
casos em que ela tenha
lugar, é obrigatório a libertação do arguido, que será
colocado em liberdade
provisória mediante caução, sujeito a algumas das
seguintes obrigações:
a) não se ausentar do país
sem prévia autorização do
Ministério Público;
b) não se ausentar de determinada povoação ou
área da sua residência, a

não ser para locais de trabalho ou outros
expressamente designados;
c) residir fora do município
ou comuna onde cometeu
o crime ou onde residem
os ofendidos, ou cônjuges,
ascendentes
ou descendentes deles;
d) não exercer certas actividades que estejam relacionadas com o crime cometido e que façam recear
a perpetração de novas infracções;
e) não frequentar certos
meios ou locais, ou não
conviver com determinadas pessoas;
f) sujeitar-se à vigilância de
determinadas autoridades
ou serviços públicos, nos
termos que forem estabelecidos;
g) exercer um mister ou
profissão, em local determinado, quando não se ocupar
em serviço certo;
h) qualquer outra obrigação
a que possa ser subordinada a liberdade provisória.
2. Se for inadmissível a liberdade provisória, o Ministério Público poderá
prorrogar, por despacho
fundamentado, os referidos prazos por mais quarenta e cinco dias e excepcionalmente, em caso
de grande complexidade
do processo, poderá ainda
voltar a prorrogar o prazo
de prisão preventiva por
mais quarenta e cinco dias.
3. Nos crimes cujo julgamento compita à Câmara
ou a qualquer Sala dos crimes contra a segurança do
Estado ou dos Tribunais
Militares, se o Ministério
Público ou o Tribunal, antes de formular a acusação
ou o despacho de pronúncia, entender que há necessidade de se proceder a
novas diligências de prova,
a prisão preventiva poderá
ainda ser prorrogada por
mais trinta e cinco dias.
4. Decorridos os prazos
previstos nos n.os 2 e 3,
observar-se-á o disposto
no n.° 1 do presente artigo.
5. Contra os que infringirem a observância dos
prazos de prisão preventiva será instaurado procedimento disciplinar, sem
prejuízo, no caso de reite-

ração, da pena prevista no
n.° 1 do artigo 31.° da Lei n.°
16/78.
Ora, aqui chegados, chega-se facilmente a conclusão
do quão mal andou a instrução do processo por
parte da DNIC e da PGR,
em fase de intrusão preparatória, obrigando que
diante de tantas lacunas,
violações e omissões, no
03 de Maio de 2013, o advogado de defesa de Jéssica
Coelho tenha feito recurso,
junto do Tribunal Supremo, ao instituto do “habeas Corpus”, para que fosse
restituído o “corpo” da sua
constituinte a liberdade.
Nesta condição, não quer
dizer que ela não será mais
julgada, nem continue
como uma das principais
suspeitas, não. O processo vai continuar, tendo ela
agora limitações nas suas
deslocações, pois não poderá sair de Luanda, sua
comarca judicial, abandonar o país e tendo ainda a
obrigatoriedade de se apresentar quinzenalmente, no
cartório da secção onde
repousa o seu processo,
até a data de início de julgamento.
Recorde-se que no dia
09 de Janeiro de 2013, em
conferência de imprensa,
transmitida pela TPA, a
DNIC, em grandes exibições, dizia estar o crime totalmente esclarecido, com
os arguidos a assumirem a
autoria material e moral do
crime e que o mesmo seria
remetido, no espaço de 15
dias, para o Tribunal, mais
concretamente, no dia 25
de Janeiro de 2013. Debalde! Tudo num caso, cujo
epicentro remonta a um
dia do mês de Outubro do
passado ano de 2012, quando Jorge Valério, um jovem
com bastante futuro e na
flor da idade, foi barbara e
cruelmente assassinado.
Com a descoberta do corpo, foram sendo apresentados, aos quilos, vários suspeitos, até a altura em que a
DNIC, veio penitenciar-se,
alegando que os anteriores
detidos, eram palha e que o
verdadeiro homicida, havia
sido capturada e seria Jéssica Coelho, antiga namorada do malogrado.
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Bajulação ao rubro

Personalidade do ano,
TEXTO DE Orlando Castro

O

Presidente
da
República,
José
Eduardo dos
Santos, foi
distinguido
pela organização da Feira
Internacional de Luanda
(FILDA) como a “Personalidade do Ano de 2013”
pelo contributo dado ao
desenvolvimento e estabilidade da economia de Angola, num claro exercício
de bajulação do seu director, Matos Cardoso.
Mas de que economia se
está a falar? Da real ou daquele que é gerida a partir
dos paraísos fiscais? Da
dos angolanos propriamente ditos ou daquela
em que só entram os que
tiverem o aval, com o respectivo retorno, do núcleo
duro do MPLA?
Personificando, sem direito a contraditório, o
regime, José Eduardo
dos Santos só poderia ser
considerado personalidade “non grata” no que às
micro, pequenas e médias
empresas respeita.
De facto, a economia real
do nosso país não funciona
e a que ainda resiste está
condenada ao fracasso.
Seja pelos altos impostos
cobrados, pelas proibições de importação, pela
guerra movida contra a
iniciativa privada, os angolanos estão condenados a
ser serventes dos grandes
grupos, das grandes empresas, que embora sob o
rótulo de uma economia
de mercado, integram o
universo estatal e público
partidocrata que, dessa
forma, planifica toda a actividade comercial e industrial.
Ao, por exemplo, proibir a
importação de automóveis
com mais de três anos, o
governo sentenciou com
a pena de morte todos os
pequenos e médios stands, bem como as oficinas
de reparação. Isto já para

não se falar de que, com
essa lei, o regime tornou
inacessíveis esses veículos
para a esmagadora maioria
dos pequenos e médios
empreendedores angolanos.
É claro que, para os amigos do regime, esse é um
problema que não existe
porque, desde logo, têm
possibilidades financeiras
para comprar automóveis
novos, nas stands agora
dominadas na totalidade
por estrangeiros. E se é um
problema dos outros, dos
angolanos, isso não conta.
Tudo leva a crer que, este
ano, José Eduardo dos Santos somará outros galardões, nomeadamente um
Prémio Nobel, oscilando
as dúvidas entre se será o
da Economia ou o da Paz,
pelos seus inestimáveis
contributos para incentivar os negócios chorudos
dos seus apaniguados, bem
como o de colocar na sarjeta os direitos humanos, a
liberdade de expressão, a
liberdade de imprensa e a

equidade social.
Serão proponentes, entre
milhares de outras figuras
nacionais e internacionais
de reputada honorabilidade, os generais Hélder
Manuel Vieira Dias Júnior
“Kopelipa”, Ministro de
Estado e Chefe da Casa de
Segurança do Presidente
da República; Carlos Alberto Hendrick Vaal da
Silva, Inspector-Geral do
Estado-Maior General das
FAA; António dos Santos
França “Ndalu”, deputado
do MPLA e ex-chefe do
Estado Maior-General das
FAA; Armando da Cruz
Neto, deputado do MPLA
e ex-chefe do Estado
Maior-General das FAA;
Adriano Makevela Mackenzie, Chefe da Direcção
Principal de Preparação de
Tropas e Ensino das FAA;
Bento Bento, governador
da Província de Luanda;
Luís Pereira Faceira, ex-Chefe do Estado-Maior
do Exército das FAA; António Pereira Faceira, ex-Chefe da Divisão de Co-

mandos das FAA; Paulo
Pfluger Lara, ex-chefe da
Direcção Principal de Planeamento e Organização
do Estado Maior General
das FAA, Matos Cardoso,
Isabel dos Santos, Tchizé
dos Santos, Coreon Dú dos
Santos, Zenu dos Santos e
companhia limitada.
Recorde-se, o que seria
desnecessário tal é o prestígio nacional e internacional de José Eduardo dos
Santos, que ele é presidente do MPLA, presidente da
República há dezenas de
anos, chefe do governo, o
homem mais rico de Angola e amigo íntimo (para
além de mentor financeiro) dos mais relevantes
dirigentes políticos, empresariais e económicos
de Portugal.
A estatura moral de estadista de relevo internacional pode, igualmente, ser
aquilata pelo facto de ter
posto de joelhos e de mão
estendida políticos como
José Sócrates, Passos Coelho e Cavaco Silva e em-

presários como Américo
Amorim, Belmiro de Azevedo ou Pinto Balsemão.
O processo português de,
como dirão as más línguas,
bajulação de Eduardo dos
Santos começou, de facto,
há muito tempo. Recorde-se, por exemplo, que o
então presidente da Assembleia da República de
Portugal elogiou no dia 17
de Dezembro de 2007, em
Luanda, a política externa
angolana e deu os “parabéns” ao país pela “ambição” de um papel cada vez
maior no continente africano e no Atlântico Sul.
Mostrando um apurado
sentido de antecipação
histórica, Jaime Gama disse que “um país com estas
capacidades, aliando o seu
potencial económico à sua
diplomacia criativa e à capacidade militar, tem que
ter uma ambição regional.
Parabéns Angola por ter
uma ambição regional!”.
Tal como hoje é comummente aceite pelo protectorado português, já nessa
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, do século e Nobel

altura Jaime Gama explicava que Angola “olha de
igual para igual” para os
principais protagonistas
do Atlântico Sul, como o
Brasil, Argentina ou África
do Sul: “Parabéns Angola
por olhar para o Atlântico
Sul.”
O discurso apologético
de Jaime Gama poderia,
igualmente, ter sido feito
por todos os líderes partidários portugueses, com
excepção – por enquanto
– do Bloco de Esquerda.
O mesmo se poderá dizer
pelos líderes económicos.
Já nesse ano, em 2007, no
capítulo das relações bilaterais, Jaime Gama salientava o crescendo do
investimento português
em Angola, cujo mercado
tem um lugar especial nas
empresas portuguesas que
procuram a sua internacionalização, e apontou o
igualmente significativo
investimento angolano em
Portugal em áreas como a
banca, a energia e outras.
Se dúvidas existissem

quanto ao impoluto presidente, basta reler o que
ele disse, no Lubango, no
âmbito da campanha eleitoral. Eduardo dos Santos,
também conhecido nos internacionais areópagos da
política e dos negócios por
“querido líder” ou “o escolhido de Deus”, disse que
os angolanos não iam deixar que “os mentirosos, os
demagogos e os caluniadores chegassem ao poder”.
Teve, como tem sempre,
razão. Aliás é bem provável que um dia destes também possa ser chamado de
“criador da razão”. É que se
há razões que a razão desconhece, Eduardo dos Santos não só determina o que
é a razão como a conhece
no mais ínfimo pormenor.
“Aqueles que teimam em
fomentar agitação, instabilidade e negar o que toda a
gente tem diante dos olhos
terão a devida resposta nas
urnas”, avisou José Eduardo dos Santos. E assim
foi, e assim será sempre. E
será porque, ao contrário

de meia dúzia de energúmenos frustrados e desempregados, a democracia, a política, a sociedade,
a economia, a cultura são o
que o presidente quer que
sejam, sendo os resultados
eleitorais o reflexo daquilo que a personalidade do
ano quer.
E quem são os mentirosos,
demagogos e caluniadores? Ninguém se atreve a
tentar penetrar nas superiores definições que, também sobre esta matéria, faz
aquele que será o primeiro
Prémio Nobel de Angola.
De qualquer forma, apelando à magnanimidade de
Eduardo dos Santos, sempre nos atrevemos a dizer
que, de uma forma geral,
como diria Jacques de la
Palice, são todos aqueles
que não alinham no e com
o MPLA.
Só mesmo figuras menores podem questionar o
papel, único na história
africana e raro na mundial, que José Eduardo dos
Santos desempenhou e
desempenhará em prol de
Angola.
Foi graças a ele que, apesar de uma independência
recente (só data de 1975),
30% da população não passa fome; que 55% das crianças angolanas não sofrem
de má nutrição crónica, e
que 75% não morrem antes
de atingir os cinco anos.
Para além de também
graças ao seu denodado e
transparente esforço:
- No “ranking” que analisa
a corrupção em 180 países,
Angola estar na posição
158; a dependência sócio-económica a favores, privilégios e bens, ou seja, o
cabritismo, ser um método utilizado apenas pelo
MPLA para reeducar os
angolanos e que o silêncio
de muitos deve-se à coação e às ameaças dos inimigos da pátria;
O acesso à boa educação,
aos condomínios, ao capital accionista dos bancos e
das seguradoras, aos gran-

des negócios, às licitações
dos blocos petrolíferos,
estar aberto a todos os angolanos… que o presidente
assim considere.
A distinção agora atribuída como “Personalidade
do Ano de 2013” pela FILDA, cujo presidente, Matos Cardoso sabe muito
bem como idolatrar quem
manda, deve-se igualmente, acrescente-se, à “visão
estratégica” do Presidente
da República de Angola
perante a crise económica internacional, levando
o governo a desenvolver
acções inseridas no processo de diversificação da
economia nacional.
Por aqui se constata que,
também na economia,
tal como em todas as outras vertentes da vida, e
da morte, dos angolanos,
Deus tem um representante directo no país.
Em matéria económica, o
caso angolano está a ser
estudado atentamente nas
melhores universidades
do mundo, tendo como
base os resultados conseguidos através da estratégia de quase 100% do Produto Interno Bruto estar
nas mãos do núcleo duro
do clã presidencial.
De facto, foi a visão estratégica de José Eduardo dos
Santos que permitiu a superação dos efeitos da crise económica e financeira
mundial, em Angola.
Para esse êxito muito contribuiu o facto de Eduardo dos Santos ser um dos
políticos há mais tempo
no poder em todo o mundo, situação que permitiu
ao seu clã tomar medidas
estruturais de longo e longuíssimo prazo.
Aliás, há muito que se antevia este sucesso. Quando, em 21 de Setembro de
1979, com 37 anos, José
Eduardo dos Santos foi investido no cargo, sucedendo a António Agostinho
Neto, que tinha morrido
poucos dias antes em Moscovo na sequência de uma

intervenção
divulgada
como cirúrgica... no sentido clínico, logo o mundo
respirou melhor..
Quem nunca esteve convencido de que Eduardo
dos Santos era o “escolhido de Deus” foi Jonas Savimbi. Daí ter optado por
mergulhar o país num conflito armado, que apenas
terminou com a sua morte
em combate, em Fevereiro
de 2002.
Ciente da sua infalibilidade, todos os dias comprovada, Eduardo dos Santos
tratou de esclarecer as
dúvidas levantadas por
alguns políticos da oposição e solicitou ao Tribunal
Supremo e à Assembleia
Nacional que se pronunciassem sobre se existiam
condições para convocar
eleições presidenciais ou
se era necessário concluir
o processo anterior.
Foi, mais uma vez, um
democrático golpe monárquico, pois era evidente que não seria possível
realizar a segunda volta
das presidenciais de 1992,
porque um dos candidatos
morrera.
De novo mostrando a
sua mestria, o presidente
anunciou em Agosto de
2001 que não tencionava
voltar a candidatar-se ao
cargo, remetendo-se depois ao silêncio sobre esta
questão nos anos seguintes.
Silêncio apenas rompido
em Abril de 2006, durante
a visita a Angola do então
primeiro-ministro português e grande apologista
do MPLA, José Sócrates,
quando José Eduardo dos
Santos admitiu que ainda
não tinha tomado uma decisão final sobre o assunto.
Pois. Eduardo dos Santos
precisava de afastar o fantasma de nunca ter sido
eleito. E se bem o pensou,
melhor o executou. Não é
que fosse necessário auscultar o Povo para saber.
Mas ficava bem. E assim
aconteceu.
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Grandezas de um país
rico cheio de pobres

A

maioria
sabe que
sobretudo
o MPLA,
mas também a UNITA, “venderam” a ideia
de que as eleições são
remédio para quase tudo.
Infelizmente para o nosso
Povo esse processo atenua a dor da cabeça mas
não resolveu a verdadeira
doença.
Primeiramente, segundo
as teses do regime, era
preciso matar o presidente da UNITA. Jonas
Savimbi foi morto há onze
anos.
Depois, através de um
controlo absoluto, o
MPLA disse que era preciso esmagar todos aqueles que pensam de forma
diferente. Assim aconteceu.
Então o que falta agora?
Falta o essencial. Falta o
MPLA respeitar o Povo
angolano. Parece, contudo, que essa é uma missão impossível. O poder
absoluto que o MPLA
têm desde 1975 fê-lo esquecer que, primeiro, o
Povo existe mesmo fora
dos actos eleitorais e que,
por isso, deve e tem de ser
respeitado.
Se calhar é por isso que
o Povo, mesmo que seja
– segundo o próprio presidente – através de uns
poucos jovens frustrados
e desempregados, começa
a estar descontente. Começa a ver que prometer
não é a mesma coisa que
cumprir. Começa a ver
que poucos têm milhões e
que milhões continuam a
ter pouco ou nada.
O Povo continua a ver que
não tem água canalizada,
continua a não ter electricidade, continua a não
ter assistência médica,
continua a não ter escolas.
Continua, contudo, a ter
fome. Tudo ao contrário

do prometido, até mesmo à revelia do que dizia
Agostinho Neto que considerava prioritário resolver
o problema do Povo.
Os angolanos sabem o que
custou a liberdade e, curiosamente, também sabem o
que lhes está a custar não
saberem onde ela está, já
que apenas alguns a ele
têm pleno direito.
Olham, inclusive, para a
promessa de um milhão
de casas nos quatro anos
da legislatura. Mas o que
encontram é que, afinal,
desse tal um milhão de casas prometidas, só 115 mil
serão da responsabilidade
do Estado.

Ou seja, o Estado endossa
a responsabilidade de 120
mil casas para o sector privado, 80 mil para o sector
cooperativo e o grosso da
coluna, 685 mil, para auto-construção.
Está-se mesmo a ver os
perto de 70% de angolanos que vivem na miséria
a construir as tais 685 mil
casas. Para além de gozar
com a chipala dos angolanos, o MPLA assume-se
como a força que domina a
escravatura que implantou
no país.
E não deixa de ser curioso verificar que se algum
angolano quiser construir
uma casa que não seja

de adobo e capim tem de
comprar os materiais nos
estabelecimentos de gente
do MPLA, sendo paradigmático o facto de o Estado
manter o monopólio do
cimento.
Esta realidade social não
ofusca, entretanto, a visão
– igualmente real – dos
progressos feitos em áreas
que embora importantes
não deveriam sobrepor-se às mais elementares
necessidades de um Povo
pobre que vive num país
rico.
Por alguma razão a ministra da Ciência e Tecnologia, Maria Cândida Teixeira, destacou, em Genebra

(Suíça), o crescimento da
economia angolana e os
esforços que o Governo
tem envidado, para estabelecer uma correlação com
o desenvolvimento científico e tecnológico do país.
A ministra intervinha no
debate geral do segmento
de alto nível do Conselho
Económico e Social da
ONU, sob o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), o Potencial da
Cultura para promover
o Desenvolvimento Sustentável e a realização
dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio
(ODM)”.
Maria Cândida Teixeira
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sublinhou a aprovação em
Angola de instrumentos
que orientam e regulam a
atividade da CTI, nomeadamente a Politica Nacional da CTI, a estratégia
Nacional da CTI e o Mecanismo de Coordenação do
Sistema Nacional da CTI.
Na óptica do governo,
após alcançar a paz, Angola, em pouco tempo, deu
passos decisivos em termos de estabelecimento
do ensino superior, médio
e de base, salientando que
mais de seis milhões de
crianças têm hoje acesso
ao ensino geral e que mais
de 60 instituições de ensino superior funcionam
em todo o país, acolhendo
mais de 150 mil estudantes,
neste subsistema de ensino, o que, disse a ministra,
corresponde a mais de 480
milhões de dólares de investimento.
Além disso, outros investimentos do Governo
prendem-se com o desenvolvimento da área das
telecomunicações, mormente a cobertura da rede
móvel em 73%, acima da
média da região Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADC)
que é de 60%.
Maria Cândida Teixeira
referiu também que o número de usuários da rede
móvel que é de cerca de
14,5 milhões, enquanto o
número de utilizadores da
rede móvel de Internet é
de aproximadamente três
milhões.
Em termos de desafios,
afirmou Maria Cândida
Teixeira, a Política Nacional da CTI orienta ainda
que o conhecimento acumulado e os avanços tecnológicos observados ao
longo do tempo devem
servir de base para se ir
ao encontro das preocupações atuais da sociedade e,
ao mesmo tempo, devem
habilitar-se a dar resposta
aos desejos e anseios das
gerações futuras e responder adequadamente aos
efeitos negativos resultantes das alterações climáticas, de doenças endémicas, de desastres naturais
e outras preocupações
ambientais, o que atribui,
disse, à CTI em Angola

um papel fundamental na
promoção do desenvolvimento sustentável.
Nesta ordem de ideias,
prosseguiu, por iniciativa
do Governo alemão, está
em curso uma parceria regional entre Angola, África
do Sul, Botswana, Namíbia
e Zâmbia, que visa criar
um Centro da África Austral para a Ciência e Serviços para a Adaptação às
Alterações Climáticas e o
Uso Sustentável dos Solos
(SASSCAL).
“Em termos de cooperação científica e tecnológica bilateral, Angola e a
África do Sul financiam,
em conjunto, projectos

de investigação científica,
sendo que, em 2011, foram
aprovados sete projectos
e, neste momento, estão a
ser avaliados 22”, afirmou
a ministra, acrescentando
que o valor total até aqui
aplicado no financiamento
conjunto perfaz cerca de
dois milhões de dólares.
Por outro lado, Maria Cândida Teixeira informou
que Governo lançou, no
início deste ano, um Plano Nacional de Formação
de Quadros, avaliado em
cerca de 3,3 milhões de
dólares para apoiar o desenvolvimento qualitativo
do potencial humano do
país, condição essencial, a

seu ver, para a sustentabilidade do desenvolvimento económico, social e
institucional, assim como
a inserção competitiva da
economia angolana a nível
internacional.
Assim, afirmou, cerca de
quatro mil mestres e doutores deverão ser formados entre 2013 e 2020 para
reforçar o Subsistema de
Ensino Superior e o Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação.
“O Governo de Angola
tem envidado esforços na
identificação de jovens
talentos. O número de inventores/criadores identificados passou de 16 em

2009 para 148 em 2013”,
sublinhou.
Maria Cândida Teixeira
disse também que, com
o alcance e a consolidação da paz, Angola tem
vindo a criar condições
necessárias para a transição para uma economia
diversificada, dando-se
destaque ao desenvolvimento do sector da indústria e a produção agropecuária, considerados
como fundamentais para
o alcance dos Objectivos
de Desenvolvimento do
Milénio (ODM), particularmente no que concerne à redução significativa
da fome e da pobreza.
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Quim Ribeiro
15 anos de
prisão MAIOR
e expulso
da Corporação

O

corpo de jurado reunido em audiência, na
Base Naval de Luanda, sentenciou na tarde
de 26 de Julho o Comissário Joaquim Ribeiro, ex Comandante Provincial da Polícia
Nacional, como Actor Moral do assassinato em Outubro de 2010, de um Oficial Superior da Polícia Nacional e um Agente dos
Serviço Prisionais, de nomes Domingos Francisco
João “Joãozinho” e Domingos Mizalake, respectivamente, bem como no envolvimento do desvio
e apropriação indevida de 3.700.000 USD (Três
milhões, setecentos mil dólares Americanos) do
Caso BNA em Agosto de 2009 e pelo Crime
de Abuso de Confiança. Com ele foram igualmente condenados mais outros 20 agentes da
corporação envolvidos no mesmo caso, em
penas compreendidas de 24 meses a 15 anos
de Cadeia Maior e foram absolvidos 4 agentes. Terão de pagar durante 12 meses uma
multa no valor de 40 mil kwanzas com taxa
de 40 kzs dia. Por força do artigo 7 nº 2 alinea b da Lei nº 04/94 de 28 de Janeiro, o ex
Comandante Provincial vai também condenado numa pena acessória de Demissão da
Policia Nacional.
João Lando Caricoco – Foi igualmente Condenado na pena de 14 anos de prisão maior por
Crime de violência contra Superior que resultou a
morte, bem como por Crime de conduta indecorosa
na pena de 14 meses de prisão. Feito o acúmulo
das penas vai condenado em 15 anos de prisão
maior.
Na referida cessão foram absolvidos 4
co-réus por falta de provas. Importa
no entanto referir que a defesa interpôs um recurso para a liberdade
dos condenados, por achar que
as sentenças foram ditas na
base da Presunção de Inocência.
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Urge legalizar a corrupção!
TEXTO DE Makhtar Diop*

E

m Portugal, e o
exemplo aplica-se por todas as
razões e mais
algumas a Angola, a procuradora
Maria José Morgado teima em falar de algo
que, para além de ser um
mito, é uma manifesta prova
de mau gosto: corrupção.
Diz a procuradora que “a
crise cria riscos corruptíveis
sérios”. Mas como por cá não
existe (para os corruptos de
ontem, de hoje e de amanhã)
crise, todos podem continuar
a ir à missa, a brincar aos espiões, a gozar com a chipala
dos cidadãos que são, na verdade, quem alimenta a porca
onde essa gentalha nunca se
farta de mamar.
“Se temos pessoas que são
mal pagas ao nível da administração e se temos uma
administração com uma
burocracia
impenetrável,
temos aqui conjugados factores de alto risco”, afirmou,
em Maio do ano passado, a
directora do Departamento de Investigação e Acção
Penal (DIAP) e Procuradora
Geral Adjunta do Tribunal da
Relação de Lisboa, no final da
intervenção que fez no ciclo
de seminários do Instituto de
Estudos Eleitorais da Universidade Lusófona do Porto.
“A corrupção nos países em
desenvolvimento entrava
tudo, cria pobreza, cria miséria, impede as leis de concorrência de mercado, prejudica as empresas, aumenta
os custos das empresas e os
bens e serviços tornam-se
mais caros”, afirmou Maria
José Morgado, defendendo
que “o Estado tem que ter
mecanismos
dissuasores,
mas não pode ser um Estado polícia nem totalitário, as
instituições é que têm que
funcionar, nomeadamente
na prioridade das prioridades
que é o combate à fraude fiscal associada à corrupção e
ao branqueamento de capitais. E isso tem de funcionar
sistematicamente, de forma a
produzir resultados”.
Maria José Morgado continua a pensar que um dia
destes, certamente por acção

divina, países como Portugal
ou Angola se transformarão
em Estados de Direito. Apesar disso sabe que, no actual
estado das coisas, combater
de forma eficaz a corrupção é
o mesmo que abolir da língua
portuguesa as vogais.
Maria José Morgado diz que
“o sector empresarial do Estado foi guiado pelo lema do
sorvedouro de dinheiros públicos” e fala de “derrapagens
das obras públicas. Neste
pântano de más práticas foi
como se o Estado tivesse entregue a chave do galinheiro
à raposa”. Não “foi como se”.
Foi mesmo assim. E, além
disso, pôs o Povo a alimentar
as galinhas e aboliu as licenças de caça às raposas.
A procuradora considerou
mesmo que “a crónica má
gestão dos dinheiros públicos”, aliada “ao concubinato
entre certas empresas e o Estado desembocou no resvalar
da incompetência e do desleixo para formas de corrupção
sistémica e incontroláveis”.
Acrescentou também a procuradora que não “estava a falar de corrupção propriamente dita, no sentido do Código
Penal, mas de uma patologia
de más práticas que criam um
plano inclinado que pode dar
para tudo, nomeadamente
para o desperdício dos dinheiros públicos”.
Também na conferência
“Ministério Público e o combate à corrupção”, promovida pelo Departamento Central de Investigação e Acção
Penal (DCIAP), Maria José
Morgado disse que no topo
da pirâmide da corrupção
está a “corrupção de Estado”,
sendo esta mais difícil de investigar devido ao seu grau
de sofisticação.
E se a corrupção fosse crime
(será que é?) dir-se-ia que o
Estado é o principal antro
de criminosos. Isto, é claro,
partindo do “princípio interpretativo” de que a directora
do DIAP não estava a ver a
pirâmide invertida.
Essa peregrina ideia de querer pôr os corruptos a lutar
contra a corrupção é digna
de registo. Apesar dos “esforços”, traduzidos na produção

de legislação, muitas das novas leis “estão viciadas à nascença, com graves defeitos
de concepção e formatação”,
o que as torna “ineficazes”.
Quem o diz o luso Sistema
Nacional de Integridade
(SNI), constituído por entidades públicas e privadas
e elementos da sociedade
empenhadas no combate à
corrupção.
Diz o SNI que o combate à
corrupção “está enfraquecido por uma série de deficiências” resultantes da “falta de
uma estratégia nacional de
combate a esta criminalidade
complexa”.

“Nenhum Governo até hoje
estabeleceu, objectivamente,
uma política de combate à
corrupção no seu programa
eleitoral, limitando-se apenas a enumerar um conjunto de considerandos vagos
e de intenções simbólicas”,
acrescenta o SNI. No caso de
Angola, convenhamos que
o Governo tem mais com o
que se preocupar.
Mas do que é que estavam
à espera? Que os corruptos
lutassem contra a corrupção
que, aliás, é uma das suas
mais importantes mais-valias? E mesmo que anunciassem medidas, nunca seriam
para cumprir.
O relatório português onde
constam estas verdades
insere-se numa iniciativa da
organização Transparency
International, que se desenvolveu noutros 24 países
europeus e que em Portugal
foi realizado pela associação
Transparência e Integridade,

centro INTELI - Inteligência
e Inovação e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
As iniciativas legislativas
tomadas “não têm travado
a corrupção, nem têm diminuído o destaque desde
fenómeno na comunicação
social, nem têm alterado a
percepção sobre a incidência e extensão da corrupção
na sociedade portuguesa”,
acrescenta o SNI. Quanto à
sociedade angolana, calcula-se que surgirá um organismo similar ao SNI dentro de
aproximadamente… 30 anos,
de acordo com a vontade
maioritária do regime.
Este resultado surge pela
“fraca capacidade”, tanto da
comunicação social como
da sociedade civil, para
acompanhar os processos
de produção de legislação e
“denunciar a má qualidade
dos diplomas”, acabando por
permitir a produção de diplomas “inócuos”.
Na política existe “uma total irresponsabilidade dos
eleitos face aos eleitores” e
as promessas de combate à
corrupção “são abaladas” por
leis que permitem o branqueamento de capitais e por
declarações de rendimentos
e de interesses que “não correspondem à realidade”. Declaração de rendimentos e de
interesses? Só faltava essa…
Somados, estes factores resultam na “falta de honestidade para com os cidadãos e
pela falta de sancionamento”
das irregularidades praticadas pelos políticos. Para
acabar com esta realidade,
o SNI defende uma maior
fiscalização da parte do Parlamento (também ele o alfobre
da corrupção) aos registos
de interesses de deputados
e membros do Governo e o
alargamento do regime de incompatibilidades aos membros que integram os gabinetes governamentais.
De vez em quando também
nós, seja por via directa ou
não, resolvemos falar de corrupção. Quase sempre, neste
como em outros assuntos,
apenas mudam as moscas…
Os cidadãos são, na genera-

lidade e em teoria, contra a
corrupção, mas no dia-a-dia
“acabam por pactuar” com
“cunhas” e situações de conflito de interesses. Continuamos sem saber como é que
se pode ser contra algo que,
em sentido lato, já é uma “instituição” multinacional.
“No nível simbólico, abstracto, toda a gente condena a
corrupção, tal como no resto
da Europa, mas no nível estratégico, no quotidiano, as
pessoas acabam por pactuar com a corrupção, até nos
casos mais graves, de suborno”, disse o politólogo Luís
de Sousa, co-autor, com João
Triães, do livro “Corrupção
e os portugueses: Atitudes,
práticas e valores”.
Luís de Sousa dava como
exemplo o primeiro lugar registado por Portugal no indicador de um estudo relativo
aos contactos que as pessoas
assumem ter “para conseguir
benefícios ou serviços a que
não têm direito”.
Não sabemos o que se chamará ao facto de quando
alguém se candidata a um
emprego lhe perguntarem a
filiação partidária. Será corrupção? E quando dizem que
“se fosse filiada no partido teria mais possibilidades”? Ou
quando se abrem concursos
para cumprir a lei e já se sabe
à partida quem vai ocupar o
lugar?
Segundo Paulo de Morais, vice-presidente da Associação
Transparência e Integridade,
“as autoridades portuguesas
estão numa dependência tal
do governo de Eduardo dos
Santos, que o ministro dos
Estrangeiros Paulo Portas se
teve de vir desculpar pelo
facto de a justiça portuguesa
andar a investigar alguns poderosos cidadãos angolanos.
Uma atitude indigna dum
ministro de um governo ocidental. Com posturas destas,
o governo português transformou-se num dos principais instrumentos das oligarquias corruptas de Angola na
Europa e torna-se cúmplice
da miséria a que o governo
de Eduardo dos Santos condenou os seus concidadãos,
nossos irmãos angolanos”.
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Os San na origem
da Nação angolana

O

F8,
tem
sido dos
poucos
órgãos a
defender a
necessidade de um quadro especial
para o povo San, enquanto primeiros habitantes
de Angola. Infelizmente o
complexo dos governantes e daqueles que elaboraram a actual Constituição,
na sua miopia, colocaram
todos os povos no mesmo
prato, como se a sua realidade sócio cultural e tradicional fosse a mesma.
Ledo engano.
Agora, para nossa satisfação, a Missão de Beneficência
Agro-pecuária
do Kubango, Inclusão,
Tecnologias e Ambiente
(MBAKITA) publicou um
relatório sobre as comunidades San residentes na
Província do Kuando Kubango, dando a conhecer
a situação social e económica desse grupo étnico
em Angola, que poderá
estar em risco de extinção, nomeadamente por
não se saber, actualmente:
Quantos são? Onde exactamente estão? Como
vivem? E qual é a sua relação com as instituições
governamentais, da sociedade civil Angolana e
da comunidade internacional que operam nas
áreas onde vivem»?
O estudo foi realizado em
22 comunidades San que
vivem na bacia hidrográfica do Kuando Kubango,
num raio de até 50 Km a
850 Km de Menongue.
A região é fértil para o cultivo de massango, milho,
arroz, feijão, macunde, e
propícia para a criação de
animais incluindo o gado
bovino, caprino e suíno
numa floresta praticamente virgem. Possui também
uma enorme variedade
de árvores que constituem fonte de materiais de
construção, lenha, carvão

e madeira. Oferece ainda,
sobretudo para a população San: carne de caça,
mel, frutas silvestres, cogumelos, e medicamentos
(plantas medicinais).
No que diz respeito à organização social existem
duas formas características do povo San, as comunidades nómadas e as que
se sedentarizaram, pelo
menos temporariamente.
As nómadas, são famílias alargadas geralmente
polígamas, onde várias
mulheres e seus filhos seguem um homem (a quem
chamam soba), numa busca sem fim de melhores
condições de vida pela
mata fora, encetando essa
empreitada por uma busca
de alimentos e pouco mais
além indo à parte isso.
A mudança de lugar é feita
por dois motivos: quando
há escassez de alimentos
na área ou quando morre
um membro da comunidade.
Quanto às comunidades
sedentárias, essas são

também constituídas por
várias famílias, polígamas
ou não, mas de qualquer
modo lideradas por um
soba. Estas comunidades
geralmente possuem lavras e algumas, como a do
Tandawe (Kaymbi), tem
um cemitério e criam animais. De notar que os San,
antes de terem cemitérios
próprios enterravam os
mortos em buracos cavados pelos rinocerontes.
O modo de vida dos San é
frugal, em geral dormem
ao ar livre no chão junto à
fogueira. As comunidades
sedentárias constroem pequenas casotas (jangos) de
pau a pique, com um tecto
cónico sem cobertura na
base nas quais a família se
refugia quando estiver a
chover.
Uma sociedade
muito carente
de tudo
Antigamente, como supracitado, os San enterravam
os seus defuntos em buracos feitos pelos rinoceron-

tes. Actualmente já fazem
sepulturas, por isso as
comunidades sedentárias
já têm lugares fixos para
enterrar os seus mortos.
As famílias nómadas constroem pequenos tugúrios,
em forma de tenda, com
menos de 1.5 m de altura
feitos de paus flectidos,
amarrados e cobertos com
cascas de árvores ou trapos de cobertores e panos
velhos. Estas famílias alegam que não têm necessidade de construir casotas
maiores porque estão no
local temporariamente.
A dieta típica do San é
carne com mel ou frutas
silvestre. Por isso, os seus
principais meios de vida
são a caça e a recolha de
mel e frutas silvestres. Todavia como nem sempre
a Natureza providencia
esses alimentos em quantidades suficientes para
tanta demanda, eles têm
de lutar para a terem à sua
disposição. Além disso, esses alimentos não são exclusivos para os San, pois

eles disputam-nos com os
bantu e os animais. Quando há escassez de caça,
mel e frutas silvestres, os
San aproximam-se das
comunidades da população bantu para trabalhar
nas suas lavras em troca
de comida, bebida, tabaco
ou em alguns, raros, casos dinheiro. As relações
entre as duas etnias são
marcadas por um desvalorização, para não dizer um
desprezo mútuo.
Para as comunidades sedentárias além da caça,
recolha de mel e frutas silvestres a agricultura é um
importante meio de vida.
Mas, por exemplo, as comunidades não SAN dos
Mbundu, bantu, portanto,
de Mucundi, Jamba Cueio,
Cuatir, Tandawe (Cuangar), Luengue (Mavinga),
Catuitui (Cuangar), Mucusso (Dirico) e Mbambasi (Rivungo), além da
agricultura de milho, massango e feijão criam galinhas e desejam ter gado
bovino e caprino para au-
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mentar a produção agrícola (utilizando tracção animal) e a disponibilidade de
carne para a comunidade.
A razão por que os San não
gostam dos Nguvas (pretos, Mbundu), é porque
estes os exploram e descriminam. Não pagam salário
nem dão ajuda, desprezam-nos. Por isso os San
não vivem nas zonas urbanas ou peri-urbanas das
Cidades, Vilas ou sedes
administrativas. Mesmo
as famílias San sedentárias
que praticam agricultura
não partilham com os bantus (Nguvas) a mesma comunidade rural.
A pobreza dos San é, digamos, extrema, menos
do que o que eles têm e
fazem, dá para transpor
a fronteira que separa a
vida natural dos animais, a
natureza selvagem, que o
etnólogo Levi Strauss distinguiu do estado cultural,
identificado por haver nas
sociedades que o atingiram a proibição do incesto, o que é o caso dos San.
Numa palavra, esta etnia
situa-se na fronteira que
separa o mundo animal do
cultural.
Para dar um exemplo vejamos por alto o que se passa
no Município de Menongue. Nessa zona administrativa a população comporta 6 comunidades de
San, nomeadamente, Cuatir, Jamba Cueio, Mbundu, Ntopa e Tchatwika.
Segundo um membro da
comunidade San sedentária do Cuatir, existem
naquela localidade 44 San
(7 homens, 16 mulheres, 12
crianças do sexo masculino e 9 crianças do sexo
feminino), enquanto na
localidade Mbundu existe
uma comunidade de San
com cerca de 81 membros
da qual somente uma família de 8 homens, 9 mulheres, e 10 crianças de ambos
sexos.
As comunidades de Jamba
Cueio, Ntopa e Tchatwika,
não está fora destes dados,
porém, foram feitos contactos com diversas instituições Governamentais,
Agências das Nações Unidas e ONGs em Luanda e
Menongue. Mas nenhuma
tinha dados e informação
clara sobre o número de
pessoas desse grupo étni-

O drama do Sul de Angola

A

ugusto Chicanho, coordenador do Kuando Kubango
da UTCAH (Unidade Técnica de Coordenação de Ajudas
Humanitárias), que chefiou recentemente uma equipa de avaliação de vulnerabilidade das zonas
afectadas pela estiagem causadora
de grandes estragos em algumas
culturas praticadas no Kuando
Kubango, nomeadamente em
seis municípios, respectivamente,
Cuangar, Calai, Dirico, Kuchi, Mavinga e Nancova, na sua relação
diz que, para além da seca, associa-se ao desastre metereológico,
o “conflito homem/animal” (elefantes, hipopótamos, javalis, rinocerontes) que invadem as poucas
culturas “sobreviventes”, de mandioca, batata-doce, isto sem contar
algumas casas e/ou aldeias.
«Em função desta realidade preocupante», continua a nota, «a população local receia pela fome, perda
de culturas, secagem de pontos de

co residentes naquelas localidades.
Nível de vida
pouco mais que zero
Na comunidade de Cuatir
não existe escola. Nenhuma
criança em idade escolar daquela comunidade frequenta a escola. Na comunidade
de Mbundu apenas 1 das 10
crianças da família sedentária frequenta com muita
irregularidade a escola.
No que diz respeito à Saúde, Água e Saneamento, os
principais desafios para o
Governo de Angola, a so-

água (poços, lagoas, lagos, riachos,
rios), adjuntas à redução de produtividade primária na zona costeira
de Cubango, afectando negativamente a pesca, redução de áreas
de pastagem, subida de preços dos
produtos agrícolas e de primeira
necessidade, perda de vidas humanas e animais, perda da biodiversidade e eclosão de doenças». Enfim,
uma desgraça total
A esta situação de per si catastrófica, adiciona-se o abandono escolar e o absentismo laboral nos
próximos tempos, o que ocasiona
transtornos suplementares que levam as famílias camponesas a clamar por ajuda alimentar e outros
apoios do Governo e seus parceiros sociais.
Todas as culturas estão à beira de um colapso, “A seca e as
altas temperaturas (sic)prejudicaram as culturas de milho,
massango, massambala, feijão
macunde, batata-doce, mandio-

ciedade civil Angolana e a
comunidade internacional
relativamente à situação
de extrema miséria em
que se encontra a população San de Angola, «têm
a ver com a elevação dos
índices de desenvolvimento humano e segurança humana que são
baixíssimos no seio dessa
população. Por outras palavras assegurar o acesso
das crianças San ao ensino, à assistência médica e
medicamentosa adequada,
maior segurança alimentar, maior higiene colecti-

ca e feijão comum” diz a nota,
sem dizer que é de temer que
a situação se agrave. Neste cenário sombrio, as autoridades
locais elaboraram já um plano
para acudir às populações, só
que, como é habitual em casos
deste género, as demoras talvez
sejam maiores que o empenho e
a vontade política, dando assim
azo a que o socorro de milhares de angolanos desesperados
passe a ser segunda prioridade
face a grandiosos negócios em
perspectiva.
Dizem que estão a guardar a intervenção dos Serviços de Protecção
Civil e seus parceiros sociais. Tenhamos confiança, de certeza que
estão, numa altura em que através
das Caritas de Angola, a MBAKITA lançou igualmente uma campanha nacional de solidariedade
para apoiar os afectados nos municípios do interior. A espera é que
pode ser longa…

va e individual e habitação
mais adequada».
Segundo o relatório da
MBAKITA, além dos objectivos acima mencionados há que considerar
também a questão da integração social dos San.
«Existe claramente uma
“separação” entre as comunidades San e Bantu de
Angola. Um fenómeno que
resulta da rejeição mútua
entre ambos povos motivada por acontecimentos
históricos, diferenças culturais e do estilo de vida
(modus vivendi) de cada

povo. Este problema – separação – provavelmente
é o maior desafio relacionado com a inclusão social
das comunidades San. De
qualquer forma não parece haver muitas opções.
Uma integração social dos
San no sentido de habitar
nos mesmos espaços residenciais e partilhar com os
bantu os mesmos serviços
de educação, saúde, agua
e saneamento, etc., é uma
abordagem pouco viável e
eventualmente decepcionante», esclarece in fine, o
relatório.
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Club K acusa

Zénu viola Lei da Probidade

O

filho
do
Presidente
da República, José
Filomeno
dos Santos,
actual presidente do Conselho de Administração do
Fundo Soberano de Angola (FSDEA) é acusado - em
meios que acompanham a
luta pela transparência em
Angola - como estando a
violar a Lei n.º 3/10 de 29
de Março (Lei da Probidade Pública) exercendo
cargos de gestão/administrador em várias empresas
privadas, acusa o Club K.
A lei em vigor, proíbe um
responsável de ter participação económica em negócios onde tenha poder
de influência ou decisão
(art. 10º, 2), mas isso é claro
apenas se aplica aos outros
cidadãos, pois os filhos de
José Eduardo dos Santos,
estão excluídos desta situação, enquanto seres superiores e a acima do art.º 23
da Constituição, que versa
o seguinte:
“ 1 - Todos são iguais perante a lei.
2- Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito
ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia,
cor, deficiência, língua,
local de nascimento, religião, convicções políticas,
ideológicas ou filosóficas,
grau de instrução, condição económica ou social
ou profissão”.
Comentários para quê?
Vamos então ao que se denuncia, de acordo com um
levantamento, a que Club
K teve cesso, dando conta
da participação de “Zénu”
como administrador nas
empresas abaixo:
CAFISA, Construção civil
e obras públicas: são sócios administradores Mirco de Jesus Martins, Jean-Claude Bastos de Morais,
Gilberto de Jesus Cabral

Pires e Zénu dos Santos.
BENFIN SA, construção
civil, exportação e importação; são sócios administradores Mirco de Jesus
Martins (enteado de Manuel Vicente), Jean-Claude
Bastos de Morais, e Zénu
dos Santos.
AUGRA: São sócios administradores Mirco de Jesus
Martins, Jean-Claude Bastos de Morais, e Zénu dos
Santos
BENGUELA
DEVELOPMENT SA: são sócios
administradores
Mirco
de Jesus Martins, Jean-Claude Bastos de Morais,

e Zénu dos Santos. A referida empresa participou na
construção do estádio de
Ombaka.
SOCIEDADE URBANIZAÇÃO DA GRAÇA, são
sócios
administradores
Mirco de Jesus Martins,
Jean-Claude Bastos de Morais, e Zénu dos Santos. A
referida empresa tem um
projecto imobiliário em
Benguela.
STAZE, captura de comercialização de peixe, são
sócios
administradores
Mirco de Jesus Martins,
Jean-Claude Bastos de Morais, e Zénu dos Santos.

Para além de todos estes
violinos, no 26 de Junho, o
Fundo Soberano de Angola (FSDEA) anunciou num
curto comunicado publicado no seu website que
José Filomeno dos Santos, havia vendido todas
as suas acções no Banco
Kwanza Invest (BKI) e que
tal transferência estaria,
doravante sujeita à aprovação das autoridades reguladoras. Dias depois, veio
a saber-se que as acções,
afinal, teriam sido endossadas, sem qualquer venda
ou Assembleia Geral, para
a esfera do amigo Jean-

-Claude Bastos de Morais,
angolano/suíço de origem
Cabinda, que as deverá
guardar, com base num
alegado acordo fiduciário,
com quem em 2008 fundou o Banco Kwanza.
Só agora, com a sua nomeação a presidente do
Fundo Soberano de Angola e face as muitas criticas,
incluídas vindas do seio do
MPLA, o jovem filho do
Presidente da República,
José Eduardo dos Santos,
decidiu fazer um “show
off”, ao afirmar ter renunciado ao Conselho de Administração do Kwanza
Invest, onde era um dos
vices -presidentes.
Nascido aos 09 de Janeiro de 1978, Zenú formado
em engenharia electrónica pela Universidade de
Westminster em Londres,
conta com um mestrado
em Finanças e Gestão de
Sistemas de informação e
neste momento é um dos
jovens mais ricos de Angola e de África, fruto da sua
ascendência.
Em 2007, entrou sem concurso público, como quadro sénior na Companhia
de Seguros “AAA”, que
foi a falência, nos últimos
tempos, fruto da má gestão
da sua administração, pois
uma fonte de F8, diz que
Zenu, continuava, mesmo
sem trabalhar a usufruir
de vencimento mensal e
todas as mordomias, adstritas aos administradores
efectivos.
Actualmente é apontado
por alguns círculos do poder, como estando a ser
preparado pelo pai, para a
sua sucessão, daí as múltiplas responsabilidades
e dossiers do Estado, que
desfilam pelas suas mãos,
mesmo não sendo membro do Executivo, como
estágio de preparação
para eventual assalto a
Presidência da República.
Verdade ou mentira tudo
incrimina.
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Mais um amigo do regime no Governo de Portugal

Maior vendedor
de cerveja em Angola
torna-se ministro
em Portugal

H

á meia dúzia de dias,
António
Pires de
Lima afirmava que
a “Unicer é uma empresa
onde se quer trabalhar até
ao fim dos nossos dias.”
Fim dos dias que acabaram logo a seguir quando
resolveu ser ministro da
Economia de Portugal.
Angola perde um empresário amigo mas ganha um
ministro ainda mais amigo
do que o anterior, se é que
isso é possível.
Nunca Portugal teve um
Governo tão angolano-bajulador como o que agora
tem, reforçado que foi pelo
ex-presidente da Unicer,
empresa que prevê este
ano a construção no nosso país de uma fábrica de
cerveja.
Aliás, logo na campanha
eleitoral Pedro Passos
Coelho afirmou que tinha
uma ligação pessoal a África, mormente a Angola.
Outros, políticos ou não,
do governo ou da oposição, não afirmaram, mas

sabe-se que têm. Não aos
angolanos, que esses pouco contam, mas ao regime.
De uma lista infindável,
será justo realçar Pinto
Balsemão, Belmiro de Azevedo, Jorge Coelho, Armando Vara, Paulo Portas,
Cavaco Silva etc. etc..
Passos Coelho afirmou
também, Julho de 2011, que
a Lusofonia era uma prioridade. Será que o líder do
PSD e primeiro-ministro é
um português africano ou
apenas português europeu
que olha para África sem
ver os africanos?
Na campanha eleitoral,
Pedro Passos Coelho, considerou que era “o mais
africano de todos os candidatos ao Parlamento”, pela
sua ligação pessoal a África, por ter uma mulher da
Guiné-Bissau e uma filha
que “também é africana” e,
talvez, por ter bebido água
do Bengo.
“A minha raiz pessoal está
muito ligada a África, também. Praticamente posso
dizer que casei com África”, acrescentou Passos
Coelho. Hoje sabe-se, ou

confirma-se, que foi um
casamento de conveniência, em que os pais da noiva – afilhada do regime de
José Eduardo dos Santos
– exigiram que do alambamento pago ao marido
constasse uma cláusula de
bajulação total que, reconheça-se, está a ser cumprida milimetricamente.
Passada a fase eleitoral em
que todos os políticos portugueses tinham alguma
coisa de africano, muitos
– que desconhecem o articulado do alambamento
– continuam à espera de
saber se para o governo liderado por Passos Coelho,
por exemplo, Angola vai
de Cabinda ao Cunene, e
se eventualmente iria dizer alguma coisa sobre o
facto de 68% da população
angolana ser afectada pela
pobreza, ou de a taxa de
mortalidade infantil ser a
terceira mais alta do mundo, com 250 mortes por
cada 1.000 crianças.
Revelado o teor do dote do
casamento, foram muitos
os que estão agora à espera de ver António José

Seguro, líder do PS, dizer
alguma coisa sobre o facto de apenas um quarto
da população angolana ter
acesso a serviços de saúde,
que, na maior parte dos casos, são de fraca qualidade.
Por outro lado, também há
os que esperam ouvir Pinto Balsemão recordar que
em Angola 12% dos hospitais, 11% dos centros de
saúde e 85% dos postos de
saúde existentes no país
apresentam problemas ao
nível das instalações, da
falta de pessoal e de carência de medicamentos.
Do mesmo modo, ainda há
quem acalente a esperança
de ouvir Belmiro de Azevedo recordar que a taxa
de analfabetos é bastante
elevada,
especialmente
entre as mulheres, uma
situação é agravada pelo
grande número de crianças e jovens que todos os
anos ficam fora do sistema
de ensino.
Ou de ver Cavaco Silva dizer que 45% das crianças
angolanas sofrerem de má
nutrição crónica, sendo
que uma em cada quatro

(25%) morre antes de atingir os cinco anos.
Além do mais, ainda há
quem esteja à espera (sentado) de ver se alguém do
novo governo se lembra
de que, no dia 9 de Julho
de 2004, o presidente da
Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, Luís Filipe
Menezes, hoje candidato à
autarquia do Porto, defendeu a criação de um Ministério para a Lusofonia, independente do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, e a “naturalização de
todos aqueles que queiram
ser portugueses”.
Igualmente sentados vão
continuar muitos para ver
se alguém se preocupa em
explicar aos jovens portugueses o que é a real Lusofonia. Hoje, para eles, é
mais importante o que se
passa em Kiev do que o
que se passa em Luanda, é
mais importante o que se
passa em Bruxelas do que
o que se passa na Cidade
da Praia, é mais importante o que se passa em Tripoli do que o que se passa
em Díli.
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MPLA bloqueia interpelações
parlamentares de governantes

O

Grupo Parlamentar do
MPLA,
no
uso pleno do
seu conceito totalitário
que emana
de uma filosofia gerada ao
tempo do partido único,
veta sistematicamente propostas e iniciativas da oposição, sobretudo quando
esta procura, no mais elementar direito democrático, chamar ao Parlamento
membros do Governo para
acções de interpelação.
O caso mais recente foi o
do ministro da Energia e
Águas, João Borges, que
o grupo parlamentar da
CASA CE pretendia ouvir
sobre o recorrente tema
das insuficiências/perturbações no fornecimento de
energia e água à população.
A atitude dos deputados do
MPLA é, desde logo, não
só contrária às disposições
do regimento e da própria
Constituição, que conferem à Assembleia competências próprias para fiscalizar a acção governativa,

como violadora das mais
elementares regras de
um Estado de Direito que,
supostamente, Angola é.
Recorde-se, sobretudo aos
deputados do MPLA, que
o próprio José Eduardo
dos Santos, no discurso da
sua investidura como Presidente, fez uma referência
enfática a esta função do
parlamento.
Virgílio Fontes Pereira,
chefe da bancada parlamentar, um ilustre académico com larga experiên-

cia ministerial, deveria ter
mais contenção verbal e
consciência democrática
e não ter uma actuação
medíocre e rancorosa, em
relação aos que – no cumprimento do seu dever –
tentam fazer uso do que
está legalmente previsto.
Quando se anunciou uma
manifestação para o dia 7
de Março de 2011, em Luanda, o presidente do Grupo Parlamentar do MPLA,
foi lesto a criticar “todos
aqueles que incitam à de-

sordem e ao desrespeito
das instituições legítimas
do Estado”, chamando-os
de “defensores da intriga e
da instigação política”.
Ainda a manifestação não
tinha saído do adro e já o
regime, como agora fazem
os seus deputados, tinha
a acusação formulada e a
sentença decidida. Ou seja,
até prova em contrário
todos os que pensam de
forma diferente, mesmo
cumprindo a lei, são culpados. De quê? Seja lá do

que for, será sempre algo
que cabe – parafraseando
Virgílio Fontes Pereira no saco dos crimes contra
a segurança do Estado, da
instigação à violência e à
desordem e ao desrespeito
da instituições legítimas do
Estado.
Virgílio Fontes Pereira,
enfatizou na altura, de
acordo com a Angop, que
“num Estado Democrático
não devem ser tolerados
comportamentos individuais ou colectivos, praticados por quem quer que
seja, que atentam contra
a ordem constitucional e
ponham em risco a estabilidade do mandato e do
funcionamento dos órgãos
legitimados para exercer
os poderes Legislativo, Judicial e Executivo”.
E então o que os deputados da oposição agora
queriam fazer, chamando
ao Parlamento responsáveis do Governo, não está
plasmado no Estado de
Direito algumas vezes defendido por Virgílio Fontes Pereira, bem como na

POLÍTICA \\

19

FOLHA8 27 DEJULHO DE2013

GRUPO PARLAMENTAR DA CASA-CE
COMUNICADO DE IMPRENSA

legitimidade política dos
deputados eleitos?
Durante a campanha eleitoral para as últimas eleições, Virgílio Fontes Pereira disse que “nós, os fortes,
não precisamos de fraude”.
Embora seja geral a convicção de que o que ele queria
dizer era qualquer coisa
do tipo “nós, os vencedores antecipados, sabemos
como legalizar as fraudes”,
agora que lidera um grupo
parlamentar maioritário
bem poderia abandonar
as estratégias fraudulentas
(ver a rubrica “Aqui escrevo eu”).
Na semana passada fez um
triste espectáculo, quando
pretendeu inverter a realidade dos factos, ao dizer
ter a CASA CE cabulado,
um ante projecto lei, quando o inverso é que é verdadeiro. Coisas de arrogância
saloia.
Já não se pede que, como
dizia Santo Agostinho
(“prefiro as criticas que me
corrigem do que os elogios
que me corrompem”), o líder parlamentar do MPLA
reconheça as virtudes das
ideias da oposição, mas
poderia ao menos ver o
exemplo que chega de
Cabo Verde, onde o PAICV não tem medo da oposição.
Aliás, o próprio presidente
José Eduardo dos Santos,
que colecciona títulos da
bajulação interna esvaziados de significado, não
consegue ter a estatura sequer do primeiro-ministro
de Cabo Verde e líder do
PAICV, que põe os órgãos
públicos da comunicação
social ao serviço do colectivo e não do seu partido.

1.
1. O Grupo Parlamentar da CASA-CE
leva ao conhecimento da opinião pública nacional
e internacional, que nos termos da Constituição
da República de Angola, do Regimento da Assembleia Nacional e demais legislação em vigor, apresentou em Março corrente à Assembleia Nacional
o Projecto de Lei sobre Fundos Públicos, por forma a regular com coerência, sobre a organização,
funcionamento, gestão e extinção dos fundos públicos que são de todos os angolanos, pondo cobro
ao excessivo abuso da sua utilização e o livre arbítrio dos gestores dos mesmos.
2.
2. Nesta conformidade e seguindo os
trâmites do Regimento da Assembleia Nacional,
a 1ª e 5ª Comissões especializadas da Assembleia
Nacional, maioritariamente representadas pelos
deputados do MPLA, tendo achado o Projecto de
Lei, conforme aos preceitos legais referidos, recomendaram em parecer conjunto, a sua aprovação
na generalidade, pelo plenário da Assembleia Nacional.
3.
3. Surpreendentemente, e, no intuito de
respaldar o arbítrio que tem levado ao desvio dos
recursos que nos são comuns, o Presidente do
Grupo Parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes
Pereira, orientou em declaração política na sessão
plenária do dia 18 de Julho corrente, ao uso da força da sua maioria parlamentar, para votar contra o
Projecto de Lei da iniciativa do Grupo Parlamentar
da CASA-CE, com argumentos banais e sem lógica alguma, com o único propósito de caucionar o
livre arbítrio, que tem permitido a delapidação do
erário que é de todos os angolanos.
4.
4. Não restam dúvidas que tal atitude, visa
unicamente, assegurar a contínua delapidação dos
fundos públicos como até aqui tem sido feito, por
falta de regras quanto à sua racionalidade, operacionalidade, controlo e fiscalização.
5.
5. O Grupo Parlamentar da CASA-CE
continuará a apresentar iniciativas legislativas,
em nome de Angola e dos Angolanos, que melhor assegure uma gestão patriótica e que ofereça,
melhor qualidade de vida e bem-estar de todas as
angolanas e angolanos.
6.
6. Angola húmus do nosso ventre pátrio,
apela-nos neste momento difícil, em que milhares
dos seus filhos não têm nada para sustentarem a
sua condição humana, a lutarmos democraticamente para que os usurpadores dos nossos recursos por via de instituições públicas criadas para o
efeito, sejam responsabilizados pelos seus actos e
culpados pela miséria da maioria que sofre pelas
más opções políticas acintosas e trucidadoras dos
interesses nacionais.
7.
7. Eis aqui angolanos e angolanas, as razões porque o MPLA, através do seu Grupo Parlamentar, tudo faz para sonegar a publicitação dos
actos da Assembleia Nacional, por via de transmissão em directo dos seus debates, instrumento
que permitiria à Nação angolana, avaliar com propriedade quem é a favor ou contra os interesses da
dignidade e bem-estar dos angolanos.
COM CORAGEM E DETERMINAÇÃO
TODOS POR ANGOLA
UMA ANGOLA PARA TODOS

Em Benguela
Guerra do lixo entre
Isaac e operadoras
coloca mais de 100
famílias desempregadas

O

s trabalhadores das quatro empresas
de recolha de
lixo das cidades do litoral
da província
de Benguela, vão paralisar as
actividades em protesto pelos cinco meses de salários
em atraso, denunciaram em
conferência de imprensa no
dia 20 de Julho, nas instalações do Sindicato Provincial
da Administração Pública e
Serviços (SPAPS), filiado a
UNTA – CS, os líderes sindicais das empresas Vista,
Sanaguas, Super-África e
Ambitec. “O caos ronda as
nossas casas, pois maisde
100 trabalhadores não vêm
os seus salários
a mais de cinco
meses”.
Eles dizem que
para sobreviver
têm de contrair
dívidas, pagas
com juros e
este peso faz
com que muitos não consigam pagar as
despesas escolares dos filhos. “Uns nem conseguem
capacidade financeira para
a compra de alimentos, pelo
que têm de virar pedintes”,
conclamam os sindicalistas.
O secretário provincial do
SPAPS para os assuntos jurídicos Custódio Kupessala,
reafirmou na ocasião total
solidariedade para com os
trabalhadores e que já foi
remetido um caderno reivindicativo junto do gabinete do governador Isaac
dos Anjos, onde, sem ter
avançado um prazo, solicita
a solução urgente do caso,
alertando que uma greve
geral poderá ser convocada
se as reclamações não forem
atendidas com brevidade.
O imbróglio sobre o não
pagamento das operadoras
de lixo em Benguela terá co-

meçado com as saídas constante do ex- governador Armando da Cruz Neto, para
o exterior do país para consultas médicas, agravadas
nos últimos meses, antes da
sua exoneração, todo o expediente para o pagamento
dos atrasados.
Na grelha das quatro operadoras do lixo, a Vista e
Ambi África, alegadamente
detidas por familiares de
Armado da Cruz Neto, apareciam como as que mais
“sugavam” os cofres do
OGE de Benguela, enquanto
a Ambitec e a Sanaguas, são
conhecidas como próximas
ao também ex-governador
Dumilde Rangel, remetidas
para segundo plano, após a
sua exoneração
e confinadas
aos bairros da
periferia
de
Benguela, Lobito, Catumbela
e Baía Farta,
todas estão a
viver um sério
aperto.
No entanto, o novo governador de Benguela, Isaac dos
Anjos já criticou várias vezes em público as “gordas”
facturas mensais da Vista e
da AmbiÁfrica, cujo valores
são, na sua opinião, mais
elevados que os atribuídos,
pelo OGE ao sector agrícola
da província.
No actual ambiente já se
avizinha o desmoronar dos
“imperadores” do lixo quando circulam notícias segundo as quais Isaac vai remeter
para a divida pública as facturas colossais do consulado
de Armando da Cruz Neto.
Enquanto os homens ricos
se guerreiam pelos seus interesses económicos mais
de cem famílias lutam pela
sua sobrevivência, num país
com uma das economias
que mais cresce no mundo.
*Em Benguela
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PIB em alta, angolanos em baixa
TEXTO DE Orlando Castro

A

o
mesmo tempo
que angola
prevê
duplicar o
Produto Interno Bruto
(PIB), actualmente de 90
mil milhões de euros, até
2024, como foi anunciado em Luanda durante o
lançamento de um estudo
sobre a competitividade
empresarial angolana, o
regime admite pôr em prática as técnicas do indiano
Prahlad Jani…
A meta está fixada no estudo “Empreender, Diversificar e Competir”, primeiro
de uma série de trabalhos
sobre informação empresarial que o Instituto
do Fomento Empresarial
(IFE) se propõe lançar semestralmente.
“Nos últimos dez anos, Angola conquistou resultados
económicos
realmente
impressionantes. Após ter
alcançado o fim do conflito armado, em 2002, o país
precisou de apenas dez
anos para triplicar o seu
rendimento ‘per capita’”
destaca o estudo.
Como refere o estudo,
no final do século XX, a
Coreia do Sul, a China e
a Índia necessitaram, respectivamente, de 10, 12 e
16 anos, para conseguirem
duplicar o seu rendimento
‘per capita’.
Apresentado por Óscar
Rodrigues, administrador
do IFE, o estudo agrega informações e dados sobre a
competitividade empresarial angolana e de incentivo ao crescimento económico, que se destinam a
empresários, investidores
e gestores de informação e
conhecimento.
O estudo “Empreender,
Diversificar e Competir”
é o primeiro de diversos
estudos com dados sobre
a economia angolana, incluindo a caracterização
do país e ambiente de negócios, o estágio de desenvolvimento de diversos

sectores de actividade, caminhos para o aumento da
competitividade do tecido
empresarial e uma antecipação do desenvolvimento
nos próximos cinco anos.
O documento destaca que
Angola integra actualmente uma reduzida lista de 20
países africanos classificados, pelo Banco Mundial,
como tendo “rendimento
médio”, a par da África do
Sul e da Nigéria.
“A confirmarem-se as estimativas do Governo relativamente à taxa de crescimento económico do país,
a rondar os 7% ao ano, em
2024 o PIB será de 181 mil
milhões de euros, mais do
dobro do rendimento actual”, acentua-se no estudo.
Dadas as características do
mercado angolano, e para
se alcançar aquela meta do
PIB, o IFE atribui ao Estado um papel central, que
o documento define como
“coordenador”.
O IFE é tutelado pelo Ministério da Economia e
destina-se às empresas e
grupos empresariais de
Angola, com volume de
negócios a partir de 7,5 milhões de euros e com mais
de 200 trabalhadores, para
as apoiar a “crescer e introduzir ideias inovadoras
de fomento empresarial”.
O objectivo final é garantir
o “aumento da competitividade empresarial das

grandes empresas, dos
grupos empresariais e das
redes de agrupamentos
empresariais
(clusters),
com o centro de decisão
sediado em Angola”.
O que diz
o Governo
Vejamos, entretanto, a
análise e os dados que a
embaixadora Margarida
Izata, directora dos Assuntos Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores, apresentou esta
semana na Suíça e que,
segundo diz, tornou o nosso país numa das maiores
economias entre os Países
Menos Avançados (PMA).
Margarida Izata, realça
também que, apesar do
esforço do Governo para
reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida
da população, este crescimento abrandou nos últimos quatro anos devido à
crise económica e financeira mundial.
Referindo-se à taxa de inflação, disse que melhorou
substancialmente, fixando-se agora em 9% contra 76,6 em 2003. A taxa
de pobreza foi reduzida,
não se sabe bem com que
base o cálculo foi feito, de
76% em 2003 para 37% em
2008, uma redução notável de quase 52%.
Em relação ao PIB, a diplomata revelou que na última década cresceu a uma

taxa média de 12%, devido à um forte contributo
do sector não-financeiro,
incluindo a agricultura e
indústria. “Nos rescaldos
da crise económica e financeira mundial (2009),
o PIB caiu para 2,4%, mas
aumentou para 8,8% em
2012”, sublinhou.
A directora dos Assuntos
Multilaterais do Ministério das Relações Exteriores indicou ainda que
o progresso significativo
foi também registado nos
campos da educação e
saúde, com a reabilitação
e a construção de escolas
e hospitais, e consequentemente o aumento do número de alunos no ensino
primário e a melhoria da
saúde materno-infantil.
Segundo a embaixadora, estas melhorias foram
possíveis devido à implementação bem sucedida
pelo Governo da Estratégia Nacional de Combate
à Pobreza, com o objectivo
de reduzir para metade o
número de pessoas vivendo em extrema pobreza
até 2015.
“A estratégia identificou
um conjunto de áreas prioritárias, nomeadamente, a
segurança alimentar, desenvolvimento rural, educação, saúde, HIV/SIDA,
emprego, capacitação e a
reconstrução de infra-estruturas”, acrescentou.
Durante o seu discurso,

a directora dos Assuntos
Multilaterais do Mirex reconheceu que a assistência
e cooperação internacional com os parceiros de
desenvolvimento bilaterais e multilaterais têm
sido crucial para ajudar os
PMA, incluindo Angola, a
superar os grandes desafios que ainda se colocam.
Entretanto,
salientou
que Angola se baseou
principalmente nos seus
próprios recursos e capacidades nacionais para
a realização da sua agenda de desenvolvimento nacional, e reiterou o
compromisso de Angola
trabalhar no Processo de
Graduação na lista dos
Países Menos Desenvolvidos para se juntar à lista de
Países de Renda Média, de
acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão
de Política de Desenvolvimento, tendo em conta os
macro-indicadores económicos e sociais alcançados
nos últimos anos.
Para o efeito, foi criada por
decreto presidencial uma
Comissão Multisectorial
que está a trabalhar em estreita colaboração com os
fundos relevantes, agências e programas do Sistema das Nações Unidas.
Um exemplo
que chega da Índia
O indiano Prahlad Jani diz
que não come nem bebe
há mais de 70 anos. Mestre
em ioga, Jani é uma lenda
na Índia e tudo indica que,
pela mão de José Eduardo dos Santos (de quem
mais poderia ser?) e com
a colaboração institucional
do MPLA, chegará um dia
destes a Angola para ajudar o Povo a viver sem comer e, dessa forma, acabar
com a fome.
O governo indiano, certamente atento ao que ao
impacto do assunto, resolveu descobrir, ou tentar –
pelo menos, se o que ele
diz é verdade ou se Jani é
apenas um farsante. Aos 83
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anos, ficou 14 dias a ser observado e filmado por uma
equipa de 30 médicos escolhida pelo Ministério da
Defesa indiano. Segundo
os testemunhos, ele não ingeriu (nem expeliu...) nada
durante esse tempo.
Até agora, sobretudo porque os angolanos são uns
desmancha-prazeres, os resultados da estratégia “não
coma, viva mais” não são
animadores. Todos os que
tentaram seguir (embora
voluntariamente obrigados) o método de Prahlad
Jani estiveram muito perto
mas, quando estavam quase lá... morreram.
Já em 2006 o Discovery
Channel fez um documentário sobre Prahlad Jani
que, na altura, concordou
em ser filmado durante dez dias e também foi
analisado por médicos e
cientistas, que não chegaram a uma conclusão nem
presenciaram nenhuma
impostura.
Data, aliás, dessa altura a
tese de do regime de que
seria capaz de pôr os angolanos a viver sem comer.
Como não encontrou voluntários, obrigou-os pela
força da miséria a enveredarem por esse caminho.
Os médicos apenas atestaram que Prahlad Jani
estava com a saúde perfeita após o jejum. Depois
da nova experiência, Jani
deu uma conferência de
Imprensa no hospital Ahmedabad. “Eu estou forte
e saudável porque é assim
que Deus quer que eu esteja”, disse ele. Ora se Deus
quer, certamente que o
“escolhido de Deus” não
vai dizer o contrário.
Prahlad Jani explica que
retira os nutrientes de
uma substância chamada
“amrit”, produzida no céu
da boca e que significa “sem
morte”, “néctar divino”, “bebida dos deuses” ou “a bênção do querido líder”.
Segundo Prahlad Jani, essa
substância é produzida
por algo que os angolanos,
apesar de famintos, ainda
têm: glândulas pineal e pituitária. E se a isso juntarem técnicas avançadas de
ioga…

Para o Sudão já e em força!

O

Sudão do Sul solicitou a Angola a mediação para o conflito que o opõe ao
vizinho Sudão, revelou esta semana, em
Luanda, um enviado
especial do Presidente Salva Kiir
Mayardit.
O enviado, Emmanuel Lewilla, veio
a Luanda entregar uma mensagem
ao Presidente José Eduardo dos
Santos, a apelar para que Angola,
na qualidade de membro do Conselho de Paz e Segurança da União
Africana (UA), ajude a ultrapassar
a crescente tensão vivida entre os
dois países vizinhos.
O Sudão do Sul, que se tornou independente do Sudão em Julho de
2011, herdou 75% das reservas de
petróleo anteriormente pertencentes ao país vizinho, mas as exportações de hidrocarbonetos, sobretudo para a China, estão dependentes
das infraestruturas sudanesas.
Face à ausência de José Eduardo
dos Santos em Angola, de onde saiu
para Espanha no passado dia 26 de
Junho para uma visita particular, a
mensagem de Salva Kiir foi entregue ao vice-Presidente, Manuel Vicente.
Apesar de ser rico em petróleo, o
Sudão do Sul nasceu como um dos
países mais pobres do mundo, com
altas taxas de mortalidade materna,
a maioria das crianças fora da escola e um elevado índice de analfabetismo que entre as mulheres chega
a 84%.
No Sudão do Sul estão 75% das reservas de petróleo do antigo Sudão,
localizadas sobretudo na região de
Abyei. Porém, é no norte que se encontram os oleodutos e os portos.
Angola esteve condignamente representada nas cerimónias da independência, de que são exemplos
o secretário de Estado das Relações
Exteriores, Manuel Augusto, o secretário do MPLA para as Relações
Exteriores, Afonso Van-Dúnem
“Mbinda”, o chefe do Estado-Maior
General adjunto das Forças Armadas Angolanas, general Jorge Barros “Nguto” e o embaixador Dombele Bernardo.
Na altura, como hoje, a delegação
angolana mostrou-se disponível
para apoiar com a sua experiência
e conhecimento, o Sudão do Sul em
todos os domínios, facto que aliás
consta da mensagem de José Eduardo dos Santos ao seu homólogo
do Sudão do Sul, Salva Kiir Mayar-

dit.
Aproveitando o balanço, o general
Jorge de Barros “Nguto”, discutiu
em Juba, a capital do Sudão do Sul,
com o chefe das Forças Armadas
locais, James Hoth Mai, as possibilidades de cooperação no sector
militar, admitindo-se que as Forças Armadas de Angola venham
a dar um apoio decisivo às Forças
Populares de Libertação do Sudão
(SPLA).
Interessante foi, contudo, a declaração do secretário do MPLA para as
Relações Exteriores, Afonso Van-Dúnem “Mbinda” que, falando aos
jornalistas, disse que “o MPLA, partido maioritário em Angola, sempre lutou por causas justas”.
Mas, nesta zona, o regime angolano está como bagre no rio Queve.
Recorde-se que também Omar al-Bashir, o democrata então presidente do Sudão, responsável pelo
genocídio em Darfur (qualquer coisa com 300 mil mortos), escreveu
ao seu homólogo José Eduardo dos
Santos, pedindo a ajuda de Luanda
(do Governo, do MPLA, tanto faz)
pra que sejam suspensas as iniciativas que visavam pôr no terreno o
mandato de captura emitido pelo
Tribunal Penal Internacional (TPI)
contra si.
Foi simpático que al-Bashir tenha
pedido ajuda ao seu homólogo e
amigo Eduardo dos Santos que,
certamente, não regateou esforços para que o presidente do Sudão
continuasse a matar, perdão, a salvar milhares de pessoas em Darfur.
O pedido foi feito em carta entregue pelo ministro sudanês do Turismo, Joseph Dong. Desconhece-se a resposta, mas pela habitual
filantropia e humanismo de Eduardo dos Santos, não é difícil calcular

que o presidente sudanês continuará a ter o apoio do MPLA/Governo
de Luanda.
Até porque, convenhamos, há um
enorme exagero quando se diz que
em Darfur morreram 300 mil pessoas. Dados independentes, passíveis até de serem organizados por
uma equipa nomeada pelo regime
de Angola, certamente revelarão
que o número de mortos não terá
passado os 299.999. Portanto...
“Os inimigos do Sudão sabem que
o nosso presidente vai ganhar as
eleições e isso é motivo para eles
trabalharem contra a paz e tranquilidade no nosso país”, asseverou
então, Agosto de 2008, o ministro
sudanês.
Onde e quando é que todos nós já
ouvimos algo semelhante? Onde?
Em Angola. Quando? Em 1992.
Na mesma linha de que é preciso
proteger os bons rapazes, a União
Africana também pediu na época
ao Conselho de Segurança da ONU
para suspender o processo judicial
aberto pelo TPI contra o presidente
sudanês, para não comprometer o
processo de paz no Sudão. Estão a
ver como isto é tudo malta fixe.
Também o secretário-geral das
Nações Unidas, Ban Ki-moon, e a
chanceler alemã, Angela Merkel,
manifestaram algumas reservas
quanto ao mandado de captura por
recearem que ponha em risco os
esforços de paz da ONU na região.
Não há dúvida. Tal como em Angola há angolanos e, no dizer do ministro da Defesa, Kundy Paihama,
kwachas; em África há africanos de
primeira e os kwachas lá do sítio.
Daí que ONU, Alemanha, Rússia,
China e mais alguns encobertos
continuem a dar apoio a democratas do tipo Omar al-Bashir.
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Vinte por cento das
crianças angolanas
exerce trabalho infantil

A

Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
estima que
20%
das
acrianças
angolanas exerce o trabalho infantil, segundo o consultor daquela organização, Peter Matz à margem
do workshop sobre educação e trabalho infantil,
realizado esta semana pelo
ministério da Educação.
Considerando tratar-se de
uma realidade em muitos
países, Peter Matz realçou
que, em Angola, as situações mais preocupantes
são as da utilização de
meninas para o trabalho
doméstico e de meninos
para o transporte de areia
e inertes.
“As crianças devem ir à
escola e sobretudo brincarem e não serem submetidas a trabalho esforçado”,
sustentou, apelando para
a denúncia de todos os casos que indiciam a prática
de trabalho infantil.
A cifra (20%) é superior,
por exemplo a registada
em Cabo Verde onde cerca de 7% das crianças com
idades
compreendidas
entre os cinco e 17 anos é
afectada pelo fenómeno,
segundo um inquérito sobre Trabalho Infantil do
Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano.
Por sua vez, o chefe do gabinete da directora-geral
do Instituto Nacional da
Criança (INAC), Paulo
Kalesi, adiantou, na ocasião que aquela instituição
recebeu 25 denúncias de
trabalho infantil no mês de
Junho referente a província
de Luanda.
Segundo informou, o município de Belas, concretamente o distrito urbano do

Kilamba Kiaxi e bairro Golf,
têm apresentado o maior
número de preocupações.
Os casos registados dividem-se em trabalhos domésticos e pesados, como
o transporte pedras, areia
e a escavação de inertes,

sendo que muitas destas
crianças são oriundas do
interior do país, explica.
“ O quadro da situação do
trabalho infantil no país é
preocupante, porque se
trata de um acto que pre-

judica o desenvolvimento das crianças”,
disse. A fonte realçou que
a preocupação resida ainda
no facto de as crianças deixarem de estudar e verem
o seu desenvolvimento fí-

sico e intelectual travado
pró ambição dos adultos.
Esta denúncia, de resto,
vai de encontro com uma
da Direcção Província de
Educação de Luanda que
dá conta que crianças, em
idade escolar, no município da Quissama, não tem
ido à escola para dedicarem-se à agricultura, pesca e trabalhos forçados,
nas obras em construção
naquele município com
consentimento dos pais e
encarregados de educação.
O trabalho infantil é toda
forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade
mínima legal permitida,
conforme a legislação de
cada país. Os especialistas
esclarecem que, muitas
vezes, os pais a praticam
de forma inocente, orientando petizes a fazer trabalhos de casa.
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Em três meses

Acidentes de trabalho
provocam 8 mortos

A

Inspecção
Geral
do
Trabalho
(IGT), afecto ao Ministério da
Administração Pública, Trabalho e
Segurança Social (Maptss)
registou um total de 169
acidentes de trabalho, em
diferentes sectores da actividade do País, durante o
segundo trimestre do ano
em curso. Dos acidentes,
8 foram fatais, sendo 7 em
Luanda e 1 na província do
Kwanza Sul.
O dado foi apresentado
pelo Inspector-geral do
Trabalho, Augusto Pombal, durante um encontro
da instituição que serviu
para o IGT apresentar o
balanço das actividades realizadas durante o segundo trimestre de 2013. Aos

casos fatais, juntaram-se
109 considerados leves e
52 graves.
Na ocasião, o inspector-geral do Ministério da
Administração
Pública,
Trabalho e Segurança Social (Maptss), salientou a
necessidade das empresas
do ramo da construção
reforçarem os serviços de
segurança e higiene para
os seus trabalhadores, a
fim de se prevenirem os
acidentes neste sector.
“Temos vindo a trabalhar
com muitas empresas do
ramo da construção civil
e um bom número delas
já vem cumprindo com
aquilo que está legislado
sob segurança e saúde no
trabalho”, referiu.
Durante o período em
análise, referiu, foram detectadas 8003 infracções
à legislação laboral, com

destaque para 848 sobre
mapa de caracterização da
estrutura da empresa, 823
sobre a falta de qualificador ocupacional, 815 sobre
a segurança Social, 569 sobre a falta de realização de
exames médicos de admissão e periódicos.
Foram ainda registadas 578
casos de falta de seguros
contra o risco de acidentes
de trabalho e doenças profissionais, 528 sobre a falta
de pagamentos do abono
de família, 490 sobre a
falta de emissão de recibos de remuneração aos
trabalhadores e 484 sobre
o pagamento de salário inferior ao mínimo nacional
estabelecido por lei.
Ainda no campo das penalizações, salientou, o IGT
notificou 448 infracções
sobre a falta de concepção do gozo de férias, 427

sobre o horário de
trabalho,
279 sobre a
falta
de elaboração do
mapa
de férias,
263 por
falta de fornecimento de
equipamentos
de protecção individual aos trabalhadores
e 220 sobre o não pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores.
De acordo com Augusto
Pombal, 215 infracções
sobre a falta de comunicação aos centros de
emprego das admissões
e demissões, 199 sobre
contratos de trabalho, 197

sobre
a falta de
criação dos serviços de
segurança e saúde no
trabalho, 134 sobre a falta
de elaboração de regulamentos internos obrigatórios e 103 sobre a falta
de pagamento do subsídio de natal aos trabalhadores constam ainda das
infracções detectadas.
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Restos mortais abandonados na
Namíbia enterrados no Cunene

O

s
restos
mortais dos
22 angolanos que se
encontravam abandonados em morgues dos
hospitais do norte da República da Namíbia foram
a enterrar no último dia 24,
no Cunene, nos cemitérios
municipais de Kwanhama,
Namacunde e Ombadja.
Trata-se de 12 crianças e
10 adultos que faleceram
no período de 2010 a Fevereiro de 2013, no território namibiano. Os corpos
foram abandonados pelos
familiares, devido à dificuldades financeiras e de
identificação. Uma situação que deve levar as autoridades a refletir sobre o
investimento a ser feito no
sector da Saúde do País no
sentido de evitar a tendência crescente de cidadãos
angolanos a viajar em busca de cura.
Além dos milhões que o
executivo gasta com a junta médica, inúmeros cidadãos viajam por iniciativa

própria, enquanto os residentes em zonas fronteiriças do Cunene, Cabinda e
Lundas recorrem permanente aos países vizinhos
para tratamento.

Por ocasião dos corpos
abandonados na Namibia,
Agostinho Van-Dúnem,
representante da comissão ministerial, criada pelo
Presidente da República

Roubo nos portos

P

arecia
coisa
do passado o
assalto a viatura em pleno
terminais portuários com os
ladrões a levarem diversos
assessores e componentes
das mesmas. Afinal continua a ser um facto e o
aparente fim do fenómeno, afinal, deve-se apenas
a uma redução resultante
do limite imposto à importação de carros usado.
A denúncia dos referidos roubos é do presidente da Associação das
Concessionários, Acetro
ao semanário Expansão,
acrescentando tratar-se
de uma situação que causa
inúmeros transtornos às
empresas. O responsável
disse ainda que já levaram

a preocupação às entidades responsáveis no sentido de inverter o quadro.
Grande parte dos responsáveis de algumas das representantes contactados
pelo Folha8 confirmou a
denúncia, acrescentando
que “pelas características
dos roubos, são praticados
por redes bem organizadas e constituída por funcionários dos terminais
e os responsáveis pela
segurança”. A situação é
mais grave no porto seco,
fazendo fé as denúncias.
Apesar de preocupante,
a situação, em termos de
volume, é menos preocupante, comparativamente
aos registos refente ao período anterior a restrição
na importação das viaturas

para tratar do dossier disse
que se trabalhou em conjunto com as autoridades
namibianas para identificação, tratamento, transladação e sepultura dos

compatriotas angolanos.
O responsável apelou às
missões diplomáticas e
consulados angolanos para
trabalharem no sentido
de prevenir situações do
género. Aconselhou igualmente às famílias a manterem contacto com as autoridades governamentais,
para solucionar as suas
preocupações.
O pároco da missão Católica de Omupanda Leopoldo DanKalako, durante a missa de corpo
presente disse que para
além das responsabilidades do governo, a cerimónia fúnebre representa o respeito do amor a
Deus, da dignidade humana, o valor da família,
da unidade e coesão entre os angolanos.
“O momento deve servir
para se fazer uma reflexão sobre o valor das famílias em todo o sector
da vida, sobre o peso das
nossas acções e ao sentido de responsabilidade
moral, solidariedade, justiça e honestidade,” disse.
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Sociedade dos incríveis

Usa sanita
do vizinho por
lhe chamarem
“cagão”

Sociedade
dos
incríveis
desentendimentos
apetece chamar a Angolana destes dias em que vão
acontecendo coisas que nem o diabo sequer lembrava

O VERBO DO COTA

TITO MARCOLINO

Pais e mães
diferentes
Não há quem não saiba que as pessoas são saudáveis e
felizes quando geradas e procriadas por pais e mães que
lhes garantam nascimento e crescimento salutar

D
S

enão como seria
possível em Angola
caso como o ocorrido em Benguela,
cidade em que a
acumulação de brigas entre vizinhos resultou na
decisão de um cidadão acusado
de responsável pelo enchimento
prematuro de uma fossa seca,
por ser gordo e comilão, ter decidido passar a “cagar” e tomar
banho em retrete e casa de banho de um outro vizinho.
Parece mentira, mas é verdade
que, determinado morador de
um dos bairros da periferia da cidade de Benguela que se diz ter
fartado de ouvir que a fossa seca
do quintal em que vive ficou
cheia em muito pouco tempo
devia-se ao facto dele mijar e cagar muito jurou, por tudo que ele
acha ser de mais sagrado jamais
voltar a usar a pia do quintal em

que reside nem que a diarreia lhe
apertasse ao máximo.
A vizinhança para à qual anunciou a jura vem seguindo atentamente a marcha do cumprimento da promessa e como é obvio, a
comentar e a condenar o castigo
que deu à esposa e às filhas de
varrer e enxugar a água do chão
da casa de banho e retrete em
que ele passou a fazer o que mais
ninguém faz por ele.
Os moradores do bairro em que
habita lamentam o vaivém que
ele faz para se despachar dizendo até mesmo de boca pequena
“esse tio é torto como o joelho.
Como é possível ele ser assim
tao complicado ao ponto de preferir ver mulher e filhos de balde,
esfregona, só por achar por bem
nunca mais voltar a usar a sanita
e o chuveiro do quintal em que
mora? É o cúmulo do descontentamento.

aí que inquieta o fato
de, o quotidiano angolano registar ocorrências inesperadas
em paises com gente
com conhecimento de
causa. Gente que após
longos anos de luta contra variadíssimas intempéries teve tempo
suficiente para aprender a solucionar problemas de grande monta,
de longe mais complexos do que
dar importância ao saber ser mãe
ou pai e descobrir os caminhos
conducentes ao alcance de tal desiderato.
Vozes de homens e mulheres de
barba rija e cabelo branco dizem
não saber porquê que depois de
década e picos, depois da passagem dos Angolanos ao estatuto
de independentes existem mães e
pais diferentes dos que dantes lutaram pela independência ocorrem
casos que indiciam a existência de
maus progenitores. Que indiciam a
existência de pais e mães incapazes de usar o estatuto de homens e
mulheres livres para dar felicidade
e saúde aos seus protegidos.
Não imaginavam que nesta altura do campeonato pais houvesse
capazes de tardar usar o ser livre
e independente para darem o melhor aos seus, fazendo recordar que
na era colonial muitos dos pais que
não garantiram nascimento e crescimento salutar aos seus puderam
desculpar-se da falta de condições
e liberdade para a consecução de
tal desiderato.
Criticam a demora que se regista
com longa no aproveitamento do
estado de independência do País.
Deploram a dissonância das vozes
de comando dos lares, permanentemente desestabilizados por picardias entre o papá e a mamã que
discutem até andarem à pancada-

ria diante dos filhos, sem cuidarem
avaliar o exemplo que dão aos pequenos, ao baterem um nos outros.
Será que ignoram que o triste filme
que dão aos seus próprios é a causa principal da rebeldia de muitos
dos jovens protagonistas das cenas
mais hediondas do dia-a-dia da atualidade?
Questionam os progenitores que
já entenderam que além de feio é
perigoso dar mau exemplo aos filhos, sobrinhos e afilhados sob sua
tutela.
Que os pais e as mamãs da sociedade angolana da atualidade se assumam como pilares, garantes da
almejada sociedade e sã que muito
se diz pretender.
Os comportamentos sociais ultimamente registados em Angola
apelam de entre outras coisas, que
os papás as mamãs da sociedade se
assumam como pilares, garantes
da almejada sociedade sã que muito se diz pretender.
Os avós, os pais e as mães de hoje
devem buscar reconquistar o espaço que ocupavam quando décadas
atrás eram tidos e achados.
Que filho espera ter amanha, pai
que hoje, depois de dar bofetadas
e bicos bem dados à mãe tem a coragem de declarar que não é dele?
Angola de hoje vem pagando cara
a fatura de ter pendentes vários
casos da natureza da fuga a paternidade.
Porque os grandes rios nascem de
pequenos fios de água, não há que
subestimar a delicadeza das consideradas coisas de somenos importância. A bola está do lado de quem
de direito. Não vá o hábito de se subestimar os ditos pequenos nadas
desembocar num engarrafamento
de casos da Sociedade Angolana
por resolver.
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No Cazenga

GPL deixa inúmeras
obras inacabadas
Os moradores e automobilistas do Distrito do Cazenga estão insatisfeitos com o Governo da Província de Luanda
“GPL” por nada fazer para o avanço das inúmeras obras inacabadas naquele distrito
TEXTO DE Luísa Pedro

O

Governo
da Província de Luanda “GPL”
deixou
inúmeras
obras inacabadas no Distrito do Cazenga que estão a causar muitos transtornos aos transeuntes e
automobilistas no mesmo
Município.
Sobre o assunto o F8 ob-

teve várias informações
divergentes de alguns
munícipes. Uns disseram-nos que as referidas obras
pararam por iniciativa do
Governador de Luanda,
Bento Sebastião Bento, outros garantem que as obras
encontram-se paralisadas
por falta de pagamento a
empreiteira Andrade Guterres (AG), mas o que é
unânime entre os mesmos,

é que a paralisação das
obras está a “causar muitos transtornos. Há muitos buracos e nós temos
que empregar esforços até
para colocar barrotes para
funcionar como pontes
para circular de um lado
para o outro. No entanto, desejamos que recomecem a obra já que não
houve alteração do Governador da Província”, disse

Mário Filipe, morador da
rua da Fiaco.
A mesma situação é vivida na rua da Quinta
Avenida. Naquela zona
também foi colocada uma
tabuleta de início de obra
antes das eleições gerais,
mas não passou disto. Em
consequência do tempo, a
zona encontra-se bastante
empoeirada e a tabuleta
começou a se estragar e

aquela imagem nítida da
tabuleta de obra encontra-se completamente estragada, lamentou Domingas
Francisco moradora da rua
a mais de 20 anos.
Por outro lado Manuel
Domingos da rua da Decorangue alega “que situação
é pior comparando com as
outras ruas. Quando chove
a rua fica completamente intransitável. A obra
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Pânico na aldeia

Perseguição
política

da zona é propriedade do
GPL e a empreiteira Gera
Jota Angola também abandonou a obra por falta de
pagamento.
Entretanto, as empreiteiras
estão sem iniciar as obras,
as estradas encontram-se
sem condições de circulação dos automóveis, e nos
locais aonde deve-se colocar as passadeiras encontram-se pessoas a comercializar cerveja, ginguba,
bombó e outros produtos.
O não recomeço das obras
está a causar congestionamento ao trânsito de tal
forma que continua a dificultar a circulação de cidadãos naquelas imediações.
Como nestas zonas há
outras em que se colocou
tabuletas de obras de estradas e passeios, mas não
se fez nada, levando a ideia
de que as tabuletas estão
apenas para os moradores
dizerem que o Governo
está a trabalhar.
A falta das diferentes infraestruturas, segundo os moradores, tem provocado
inúmeros transtornos no
dia-a-dia dos mesmos. No
que diz respeito a falta de
energia elétrica, por exemplo, consideram “insuportável” tanto o barulho dos
geradores (dos que podem
ter), assim como a compra diária de combustível.
“Dias há que tu ficas sem
saber se o dinheiro que
tens vai à comida ou ao

combustível”. Há também
falta de água que numa semana sai outra não, disse
um dos moradores.
Por outro lado os moradores manifestam descontentamento em relação
aos espaços de lazer para
não mais falar do saneamento que é vergonhoso. Pretendíamos obter a
versão dos funcionários
da administração, mas tal
como noutros casos e localidades, também aqui,
desde o administrador
Toni Narciso, os funcionários disseram não habilitados e disponíveis
para prestar quaisquer
declarações. Lembramos
que na edição passada
radiografamos parte do
distrito do Kilamba Kiaxi
e o cenário e as declarações dos residentes não
diferiram das colhidas
desta vez no Cazenga, o
que leva a concluir muita diversão por parte dos
governos municipais que
mais se preocupam com
a política do faz de contas que trabalham, do que
a própria realidade, isto
para usar a expressão de
um dos nossos interlocutores no Cazenga, pois
grande distância entre
aquilo que nos mostram
nos canais de televisão e
o que se pode constatar
quando nos deslocamos
ao terreno.

V

oltamos aos tempos antigos, familiares fogem
familiares que não são do
MPLA ou que se identifiquem com opositores
assumidos. Parecia ter
havido uma evolução na mentalidade
dos angolanos, mas mais uma vez, a necessidade se sobrepõe a moral e mata a
dignidade. O MPLA dita as regras, cria
ou reabilita os grupos de vigilância popular, não se sabe a coberto de que lei.
Estas e outras tropelias, passaram a configurar o quotidiano de muitos cidadãos
nos bairros de Angola. O MPLA se substituiu as forças da lei e ordem: “Quo-vadis Angola Nossa!”
Quintino que se viu corrido de casa de
uma prima para onde se deslocara em
visita, contou aos nossos microfones a
maneira como foi tratado e, claro, incrédulo ficou consigo próprio, pelo que
via e ouvia: “Não me traz azar, é melhor ires-te embora” isto ouviu da prima como recepção logo que a porta se
abriu. Primo se espantou, pois não sabia
porque razão prima lhe jogava aquilo,
antes mesmo de um “boa-noite”, quando sua consciência estava tranquila de
nada de mal ter feito àquela criatura.
A prima estava séria. Quintino pertencia a um dos partidos, é muito intervencionista nos debates e sua linha é
de protestos e reivindicações contra os

desmandos governativos do Executivo
e de seu Chefe. A prima explicou-lhe
que se seus chefes tomassem conhecimento de que era seu familiar, teria consequências graves no trabalho. “Agora
as coisas estão a virar. O Governo está
sério e todo aquele que tentar insultar o
camarada presidente ou criticar poderá
ser ou exonerado ou sofre algumas consequências”.
Quando Quintino chegou a nossa redacção e disse aquilo, não acreditamos, até
porque conheço a prima de quem se trata. Mas, não creio Quintino estar a brincar. Pois, ainda esta semana, da região
do Kafunfo, foi-nos enviada uma informação que dá conta que foram criadas
brigadas que passam de casa em casa, a
recolher nomes com discursos intimidatórios. O mesmo se passa no Município do Xamuteba, onde por exemplo, o
Regedor Mongwa Tchinguri, do Bairro
Terra-Nova, persegue seus residentes
opositores, chegando a evocar o uso de
meios tradicionais. Não para por aí, o ex-Secretário da JMPLA de Xamuteba, de
nome Ilídio, foi expulso e viu-se retirado
o carro e outros meios de função não
por incompatibilidade ou incapacidade
no exercício das suas funções, apenas
e somente por ter manifestado um pequeno descontentamento que na visão
de outros, não teria nada que implicaria
ocorrência disciplinar.
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Quando o óbvio esquece o essencial

UNITA COM DEMOCRACIA EM EBULIÇÃO

O

Presidente
da
UNITA, Isaías
Samakuva
reconhece
que a continuidade do
partido e do país reside na
juventude. É obra. Porque
será que ninguém ainda
tinha chegado a tal conclusão?
Falando a propósito do
39º aniversário da fundação da Juventude Unida
Revolucionária de Angola
– JURA, cujas comemorações tiveram lugar no município de Wako Kungo,
Isaías Samakuva destacou
o papel importante desempenhado pela juventude
nas diferentes fases da história do nosso país.
“É a juventude que lutou
pela independência de
Angola, é a juventude que
lutou pela democratização
do nosso país, é a juventude que tem lutado para
a defesa e protecção das
conquistas já alcançadas”,
sublinhou, acrescentando que celebrar o dia da
JURA é, além de honrar a
memória dos heróis que
tombaram pela liberdade,
reflectir sobre o presente e
o futuro do nosso país.
Analisando o percurso dos
últimos 37 anos de independência, o líder da UNITA fez questão de sublinhar que o nosso país não
se livrou do sofrimento,
tendo destacado os problemas sociais que afectam
em particular a juventude,
nomeadamente a problemática do abastecimento
de água, educação e saúde.
Quanto ao abastecimento
de água potável, criticou a
ineficácia do programa do
governo “água para todos”,
que se resume a alguns
chafarizes que depois de
construídos em algumas
zonas, funcionaram alguns
dias e paralisaram, sem
nunca serem recuperados.
“As nossas irmãs, as nossas filhas ainda têm de ir

com baldes e bidons ao rio
procurar carretar água”,
enfatizou.
Relativamente à educação,
o presidente da UNITA
admitiu que algum esforço esteja a ser desenvolvimento na construção de
escolas, mas as mesmas
não oferecem a qualidade
de ensino desejada para
a formação da juventude.
“Escolas que sejam paredes para a televisão filmar
e dizer que está aqui uma
escola não é isso que queremos”, afirmou.
O dirigente da maior força
política da oposição em
Angola defendeu bons salários e condições de trabalho para os professores,
considerando que eles são
vitais para formar a consciência da nação.
Sobre saúde, Isaías Samakuva defendeu hospitais que tenham todas
as condições necessárias
para a assistência médica
e medicamentosa às populações.
Samakuva
questionou
também o patriotismo dos
membros do MPLA que
integram o actual governo,
acusando-os de conivên-

cia devido ao seu silêncio
perante as injustiças que
se cometem no país. De
acordo com o mais alto
dirigente da UNITA, apesar de o país dispor de dinheiro que chega para dar
felicidade aos angolanos,
só um pequeno grupo de
pessoas estão a subir na
vida com os recursos que
pertencem a todos os angolanos.
“O país tem dinheiro suficiente para construir habitação para todos, com água
e energia eléctrica. Há
dinheiro suficiente para
que cada aldeia e bairro
tenham um hospital para
tratar o povo, mas esse dinheiro está a servir para os
jogos de risco na Europa
quando aqui no país angolanos morrem de fome”,
revelou Isaías Samakuva.
No dia da Juventude da
UNITA, Isaías Samakuva
acusou o regime de ser
responsável pelo que chamou de cancro da corrupção no país, para “manter
as pessoas subordinadas e
indigentes”.
“Andam aí com envelopes no seio da juventude a
querer comprar consciências, para que a juventude
não pense no país”, acusou
Samakuva.
No dia da comemoração
da JURA, o líder da UNITA voltou a falar de Kamulingui e Kassule, jovens
que no exercício do direito
plasmado na Constituição
foram raptados e desapareceram há mais de um
ano. A esse respeito, Isaías Samakuva criticou as
autoridades angolanas por
não passarem de simples
promessas de investigar o
caso do seu rapto e consequente desaparecimento
físico.
A mudança de regime é,
na óptica do Presidente da
UNITA, a alternativa que
resta aos angolanos, para
se pôr cobro o sofrimento. “Organizemo-nos para
operar uma mudança ra-

dical no nosso país”, sugeriu o líder da UNITA, que
garantiu aos funcionários
públicos e aos membros
das forças de segurança a
manutenção dos seus empregos e bons salários.
Por outro lado, Isaías Samakuva acusou o partido
no poder de criar separatismo entre os angolanos
ao mesmo tempo que
compra consciências com
dinheiros públicos e usa
os meios de comunicação
social para exibir os seus
troféus.
“É atraso. Num país civilizado e democrático a
pessoa é livre de escolher
o partido da sua opção”,
afirmou numa referência
à apresentação pela mídia
angolana de cidadãos que
decidem filiarem-se no
MPLA.
O líder da UNITA recordou que o seu partido tem
lutado por Angola e pelos
angolanos e que tem gozado da simpatia de milhões
de cidadãos nacionais, garantindo que “hoje a UNITA é cada vez mais querida pelos angolanos”.
Será mesmo “mais querida”? Seja ou não, o certo é
que, perante a criminosa
conivência da comunidade
internacional, para quem
negociar com ditadores
é bem mais fácil do que
negociar com regimes democráticos, terá de ser o
povo a sair à rua para dizer
“basta”.
E como sempre acontece
quando um ditador tomba,
a comunidade internacional é célere a transformá-lo em besta, mesmo que
no segundo antes o considerasse bestial. Ou seja, o
mundo dito democrático
está sempre, mas sempre,
com quem está no poder,
seja ele um ditador ou um
candidato a... ditador.
Os mais recentes exemplos mostram exactamente isso. Tal como mostram
que o mais importante é a
razão da força e não a for-

ça da razão. Há muito que
os povos, sejam da Tunísia, do Egipto, da Líbia, da
Guiné-Equatorial ou de
Angola (entre muitos outros exemplos), mostram
ao mundo que a força da
razão está do seu lado.
Mas como isso não chega,
a violência que ninguém
quer é, ou parece ser, a solução.
Embora o efeito de contágio a sul seja (por enquanto) reduzido, alguns dos
ditadores têm as barbas de
molho e, pelo sim e pelo
não, apostam tudo em cortar as ideias de protesto
pela raiz.
Sabendo que a juventude
é, por regra, o motor dos
protestos, o regime angolano montou um ainda
mais apertado controlo
das organizações juvenis
dos outros partidos, bem
como dos jovens em geral.
Eduardo dos Santos sabe
que, muitas vezes, um só
fósforo é suficiente para
atear um incêndio em todo
o país. E como não brinca
em serviço, resolveu fazer
pedagogia também junto
de líderes políticos, religiosos e sociais, dizendo-lhes
(ou mandando dizer) que,
para o regime, só conta a
razão da sua força.
Por alguma razão um militante da UNITA foi preso
por ter hasteado um bandeira do partido na sua
aldeia, tal como Rui Falcão
diz que o protesto do Galo
Negro contra a detenção
de um militante no Huambo deve-se à “falta de um
projecto político, de um
programa”.
E tudo isto acontece porque o MPLA sabe que
os donos do mundo vão
cantando e rindo, jogando
em todos os tabuleiros,
apoiando os ditadores enquanto for conveniente,
fazendo-se de santos quando eles tombam, ajudando
candidatos e ditadores... e
apoiando militarmente todos os que necessitarem.
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Bento Bento prometeu e não cumpriu

A

pós a vitória de Leila Lopes no concurso realizado em Setembro de 2011 em S. Paulo
para a eleição de Miss Universo, a comissão instaladora do futuro Comité de Astronautas do Partido (MPLA) encarregou-se das seguintes tarefas, de antemão agendadas pelo
camarada Bento Bento, que não perdera tempo para reagir patrioticamente à esplendorosa vitória de Angola nesse certame de repercussão mundial:
1. Pôr a foto do camarada presidente do Partido e uma bandeira do partido no Satélite Artificial
Angolano denominado Angosat a ser lançado posteriormente.
2. Abrir dois CAP do partido, um na Lua e outro em Marte.
3. Angariar o maior numero de angolanos que vivam no satélite natural da Terra aqui referido (Angosat), assim como no nosso planeta vizinho, Marte.
4. Especial atenção deveria ser prestada com o intuito de trazer o maior número de militantes, simpatizantes, amigos e Astronautas da Unita (que lá eventualmente vivessem) para o futuro Comité.
5. Para Leila Lopes, o partido prometeu que tudo faria para que se lhe fosse dado um apartamento
no Kilamba, assim como um terreno na Lua e outro em Marte, para ela, na condição de Miss Universo, poder ajudar o partido na sua gloriosa expansão, não só na nossa Galáxia, Via Láctea (que
inclui Terra, Lua e Marte) como também noutras Galáxias próximas e distantes, enfim, no Universo
Inteiro.
“A luta continua no espaço sideral...pois aqui na Terra já ganhamos tudo o que havia para ganhar”,
disse Bento Bento nessa altura. Balelas! Passou este tempo todo, quase dois anos, e nada ainda foi
feito, como de costume quando as promessas são do MPLA.

Guião angolano para pacóvio

U

m guião comum a todos os programas de índole social realizados pela TPA resume-se
a uma confrangedora mediocridade. Aparece o locutor a dizer que o executivo, ou o
governador, ou o Bento Bento, ou qualquer outra espécie de “Yes-man” do aparelho do
Estado, realizou uma obra que custou “Xis” e foi paga pelo Executivo pelo montante de
“Xis vezes dois”, o que, evidentemente ele não diz, vêm atrás dele as “insignificantes”
personalidades de relevo do local em que nesse dia há festa, entre sobas, quadros superiores e padres,
chegam a correr as criancinhas e os dançarinos para dar uma ar da sua graça à “Cultura Nacional”, e
depois do cortar da fita que celebra a inauguração da referida obra, o mesmo locutor faz as sua entrevistas. Sempre iguais, iguaizinhas umas às outras. Vem de lá uma senhora, ou um senhor, perfeitamente
miseráveis, a dizer que para eles foi um dos dias mais felizes das suas vidas e que só têm que agradecer
o presidente da República. E até parece ser mais um voto para o MPLA, no papo, na cabeça dos promotores desses eventos, o que nem sempre é verdade.
Uma inauguração, um soba e uma testemunha todos eles a agradecer o JES, obreiro do “fabuloso”
crescimento económico de Angola.

Golpe duro ao nosso
fartar vilanagem

E

sta fomos ao baú e demos com ela a saltar-nos aos olhos. «Estamos num
país em que o roubo é uma verdadeira alavanca da governação. Pensar
que no primeiro trimestre de 2010 o governo Provincial de Luanda arrecadou em receitas provenientes de actividades não petrolíferas pouco
mais de 5 milhões de kwanzas e que no ano seguinte, depois do cancelamento das contas bancárias dos diferentes municípios e sua substituição por uma
Conta Única do Tesouro, criada precisamente para evitar fugas, o resultado foi
mais do que significativo no que toca a fugas. É que, pela sua enormidade, a diferença registada constituiu pura e simplesmente uma denúncia da incalculável roubalheira que corrói até aos seus mais profundos alicerces os cofres do Estado e quase
chega para perceber de que modo tanta gente do regime enriquece, depressa, mal
e porcamente. É que, em 2011, no mesmo período de tempo, o Tesouro conseguiu
arrecadar mais de 92 milhões de kwanzas (leu bem, caro leitor, noventa e dois
milhões, em vez de quatro!!)!! Portanto, o antigo fartar vilanagem foi cancelado
eficazmente o que não convém aos administradores municipais, que se queixam
de nem sequer ter dinheiro para comprar papel, tinteiros e canetas!!! Contactado
no sentido de dar explicações sobre a situação do primeiro semestre deste ano, o
director do gabinete de arrecadação de receitas do GPL, João Shawako, mostrou-se
indisponível, pois precisava de autorização superior para fazê-lo
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Função Pública insatisfeita

Trabalhadores exigem mais

Apolémicainsustentável
sobre o valor do Salário
Mínimo em Angola,
está longe de ter um
fim satisfatório para
os funcionários de
baixo escalão da função
pública. Que mostraram
– se insatisfeito com
o reajustamento na
ordem
dos
10%.

TEXTO DE Toni Neto

S

egundo os
trabalhadores, os dirigentes de
alto escalão
com a aprovação deste
novo Decreto Presidencial
passam a auferir mais, enquanto os operários não
qualificados
continuam
com um salário de miséria.
De acordo com o Decreto
Presidencial, o Presidente
da República de Angola, que antes auferia mais
de sete mil dólares, neste
diploma passa a receber
mais de 9 mil dólares, com
uma diferença astronómica do Auxiliar de Limpeza
de 2ª classe, que antes do
acréscimo dos 10% recebia
10.032,00 Kz, passando assim, a receber 17.519,48 Kz.
A disparidade salarial aqui
debatida pelos funcionários, não se afigura na proximidade dos vencimentos, entre o chefe do Estado
e os operários da 3ª classe.
Mas sim, na miséria salarial
dos chefes de família e o
quadro de pessoal desqualificado, esses acreditam
que, as inúmeras propostas
da oposição, solucionaria
esta calamidade.
No entanto, o vencimento
na Função Pública ao sofrer um incremento na ordem dos 10%, não resolveu
os problemas socioeconómicos das famílias, bem
como do quadro nacional,

que pensa ser qualificado,
na medida em que, os técnicos de carreira auferem
um soldo de 40.044,53 Kzs,
Salário este, que não serve para suster as despesas
do lar, bem como outros
assuntos, assim com, a
sequência dos estudos e
perspectivar um controlo
da saúde. “Se eu como bacharel, ganho 43 mil Kzs
na condição de técnico de
3ª, não consigo só com o
salário sustentar a família,
quanto mais o operário
que recebe 17.519,48”, disse
Francisco Bento.
Ainda sobre o assunto, de
um modo contrário, o decreto presidencial nº 64 de
14 de Junho último revoga
outros decretos do ano
passado, determina que o
vencimento do Presidente da República dista nos
920.718,92 Kz, o vice-presidente 780.154,49 Kz, minis-

tros de estado 690.539,19,
ministros, governadores
provinciais e secretários
de Estado 625.801,14 Kz,
vice ministros e vice governadores
provinciais
563.940,34 Kz. Todos estes,
também funcionários do
estado com a mesma preocupação dos demais, oferecer melhores condições às
famílias.
O mesmo Diploma não ex-

cluiu nem um sector, assim
como o vencimento base
dos titulares de cargos de
direcção e chefia do regime geral, técnico, distintos
serviços de inspecção, saúde, educação, fiscalização e
controlo da administração
do Estado.
Assim sendo, os trabalhadores apelam o senso
humano dos dirigentes, a

necessidade de reactualização urgente do salário
mínimo nacional estabelecido pelo Executivo de
acordo o decreto nº 64,
pois revela-se “incompatível com o actual custo
de vida dos trabalhadores
do país”.
Manuel Gonçalves, funcionário público, interpelado pela nossa reportagem, disse que, algumas
incompatibilidades entre
o salário mínimo nacional
e a satisfação das necessidades vitais dos trabalhadores, por constituir
o único rendimento, de
modo a suprir as necessidades, devem merecer
uma actualização contínua das carreiras da função pública.
Ao falar em nome dos
demais trabalhadores, referiu ainda que o salário
mínimo nacional até aqui
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do que 10% do salario mínimo
reajustado retira o poder
aquisitivo do trabalhador,
porquanto é utilizado para
todas as necessidades
vitais, com realce para a
alimentação, educação e
saúde.

Reações dos
sindicalistas
Responsáveis sindicais,
em off, falam que o reajuste da Tabela Salarial
ainda é irrisório face a
realidade económica que
o país está a atravessar.
Para eles, o Governo deve
criar políticas que ajudem
o operário a acompanhar
o desenvolvimento ou
crescimento económico
de Angola, aprovando assim o reajuste do salário
mínimo nacional, na ordem dos 50.000,00 Kz.
Neste sentido, referiu, os
sindicatos têm tomado
nota de incumprimento
do salário mínimo nacional, por parte de empresas estatais e privadas.
De igual modo, adverte os
empregadores a inscrever

Inadec reprova
importação sem
rótulo em português

P

aulina Semedo, directora
do
Instituto
Nacional
de
Defesa
do
Consumidor
(INADEC), ao
falar no “Fórum aduaneiro
de concertação com todos
os intervenientes da cadeia de importação e exportação”, disse que estão
a implementar medidas
severas para combater a
importação ou a venda de
produtos com o rótulo em
língua estrangeira. A acção
que obriga os empresários

a importar bens com o letreiro em língua portuguesa
conta com a participação
de outros parceiros, como
a Direcção das Alfândegas.
O Fórum promovido pelo
Serviço Nacional das Alfândegas (SNA), contou
também com o órgão tutelar, Ministério do Comércio
que incentiva a aceleração
da aplicação da referida acção medida.
O encontro com os empreendedores, denominado “
A protecção da sociedade
como medida de facilitação
do comércio”, visou levar

ao conhecimento destes as
normas e os procedimentos
aduaneiros em vigor, incentivando os à observância
dos mesmos, bem como
promover o intercâmbio
e fomentar o diálogo aberto entre as Alfândegas e o
sector empresarial público
e privado.
No entanto, os participantes saíram do fórum com
a advertência de assegurar
com que o mercado nacional deixa de receber e comercializar produtos com
rótulos em língua estrangeira.

os trabalhadores no Sistema Nacional de Segurança Social, assegurando
assim o funcionário para
o futuro.
Já a terminar, o jovem de
19 anos de idade, Augusto
Gaspar, técnico médio de
construção civil, apela os
empregadores à serem
mais sensíveis quanto a
seleccionar o quadro de
funcionários, pois que
muitos deles procuram o
primeiro emprego “tem
havido muitas complicações no acesso ao emprego para a camada jovem”,
referiu o jovem. Tal fraca
relação de concertação laboral, ausência de melhores condições de segurança nos locais de trabalho,
bem como a fraca promoção de acções de formação e actualização dos
trabalhadores, para a sua
inserção no sistema de
competitividade perante
os avanços tecnológicos
passa pela necessidade da
criação de regulamentos
que obrigam as empresas
a contratar mão-de-obra
inexperiente.
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Vice-Governador do Huambo fala ao Folha 8

Falta Exactamente a
Qualidade de Água Potável

Em exclusivo ao Semanário folha8, o vice-governador para o sector político e social do Huambo Guilherme
Tuluca, considera que os hospitais, as escolas e alunos, a barragem do Ngove, a água potável e a energia eléctrica,
completam o factor de desenvolvimento humano, social e infra-estrutural da região. Nestes termos, Tuluca
defendeu o Executivo de Faustino Muteka, no qual é parte, e acredita que o estado social mesmo com dificuldades
está a somar passos positivos. Eis na íntegra a referida entrevista
TEXTO DE Israel Samalata

F

olha 8 – Senhor Vice-Governador. Em
que pé está, a
requalificação
da província
do Huambo!?
Acha ser este o desenvolvimento que se espera?
Guilherme Tuluca – Huambo, como sabes, tirando
Luanda é uma das províncias com maior densidade
populacional. É uma província com tradições muito próprias, no domínio
académico e também no
domínio do desenvolvimento económico. O Huambo é uma província por
excelência agro-pecuária,
também já teve um desenvolvimento industrial
muito grande. A dado passo, por causa do conflito
armado, perdemos a expressão de Parque Industrial, como eu gostaria que
neste momento tivesse.
Ainda assim, tenho a dizer-lhe que em tão poucos
anos de paz, a província do
Huambo tem estado a dar
provas daquilo que é tradicionalmente sua história. É
um povo que sai das cinzas
do conflito armado, mas
se der uma voltinha aqui
pela cidade, já são poucos
os sinais que revelam que,
ela foi umas das grandes
frentes de batalha entre as
forças contendoras.
Tudo isto é mérito da própria população. É uma população que se entrega e
com uma boa gestão, em
termos de orientação, política e administrativa, este
é um povo que sabe o que
quer, sabe o que fazer. Portanto eu lhe posso dizer
que, em termos de desen-

volvimento humano, hoje
nós temos muito mais
alunos nas escolas. Posso
lhe dizer que, todos os
anos os números do universo estudantil nas escolas, sobe. Infelizmente
pela surpresa que me dá,
não lhe posso dar dados,
mas você poderá depois
dirigir-se a nossa direcção provincial da educação, que lhe vai mostrar
exactamente como os
últimos três, quatro anos,
passaram a uma subida
esponêncial.
Em termos de desenvolvimento económico,
também posso lhe dizer
que hoje, praticamente

em todas as povoações,
há sinais de grande desenvolvimento desde a
agricultura, a pecuária e
comércio. Estamos agora
a trabalhar para criar uma
base que possa provocar
o fomento do turismo. E
os citadinos do Huambo, como você terá dado
conta, eles próprios todos os dias, apresentam
o rosto cada vez mais
rasgado de sorrisos pelo
facto de haver melhorias.
A própria cidade neste
momento está a requalificar-se. Portanto há vias
que estão a ser requalificadas, os passeios estão a
ser compostos. As feridas

dos conflitos nas paredes, praticamente foram
apagadas. Os bairros começam a receber energia
eléctrica do Ngove. E o
que eu lhe posso dizer a
este respeito é que o Ngove é um processo também
a desenvolver. Temos
produção de energia suficiente para todas as casas
e todas as necessidades industriais daqui da cidade
do Huambo e da província
de uma parte geral. Mas é
preciso compreender que
é preciso instalar as linhas
de transportação de energia, para a sua distribuição. Temos a barragem
a produzir e temos ainda

alguns desafios a vencer,
na matéria da transportação. E, é isto que está a
ser feito. Portanto, mesmo
aqui no centro da cidade,
há bairros que já têm iluminação e há outros que
ainda estão a espera, porque isto é um processo.
Há que começar-se de um
ponto e depois ir alargando este ponto, até atingir
todas as outras áreas que
desta energia estão a espera. Haverá num próximo
futuro, satisfacção até dos
nossos municípios, cujos
projectos de extensão da
rede eléctrica para estes
municípios também já estão em curso.
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Huambo cresce aos olhos
de todos
F8 - Qual é a resposta que
o senhor Vice-governador pode dar a cidadãos
que alegam estagnada a
cidade do Huambo, em
termos de desenvolvimento infra-estrutural?
GT - Não era possível a
estagnação. A província
naturalmente terá marchado com o outro ritmo,
maior ou menor, depende
do ângulo do observador.
Mas não se pode cobrar
que governantes tenham
todos os mesmos estilos
de governação. Portanto o estilo de governação
do ex-governador Paulo
Kassoma, terá sido um.
E, o do actual governador
Faustino Muteka terá sido
outro. Mas esta avaliação
comparativa não deve servir para esconder aquilo
que é realidade! Portanto,
está aí o desenvolvimento
da província! É só dar uma
voltinha. Naturalmente os
que dizem que os periodos
de hoje não são iguais aos
periodos de ontem, nem
podiam ser. Até pelo simples facto de os estilos de
governação, serem diferentes. Eventualmente as
circunstâncias de governação também são diferentes. E, para uma governação é preciso contar com
os recursos. Com as circunstâncias e com a participação de todos os governados, eu tenho cá comigo
que, fazer boa governação
é ter os meios, os recursos,
é ter circunstâncias favoráveis, e depois conseguir
a participação de todos.
Portanto, dos governados.
Eu não sou a pessoa autorizada a fazer avaliação
circunstancial do que são
as duas governações. Naquela em que eu próprio
faço parte, estamos a fazer
aquilo que está ao nosso
alcance. E penso que estamos a fazê-lo e muito
bem feito, se eu tiver que
lhe dizer que, a província
nunca teve tantas salas de
aulas como tem hoje. Nunca teve tantos hospitais,
postos e centros de saúde espalhados por todas
as províncias, como tem
hoje e nunca teve antes.

Nós estamos num processo histórico ímpar em que, o Governo, o Executivo reconhece de igual forma os
ex-contendores. Não é normal um
governo reconhecer da mesma forma, aqueles que combateram este
governo, num momento histórico
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Em termos de iluminação,
temos que honestamente
reconhecer que N’gove,
deu o pontapé de saída.
Nunca houve tanta energia quanta temos hoje.
Nunca houve tanta água
como temos hoje. Porque
os sistemas de energia e de
água, herdados da governação de sua excelência o
camarada Paulo Kassoma,
não foram destruídos. Antes pelo contrário, foram
preservados e sobre estas
conquistas se construíram
todas as outras que podem ser constatadas pelo
senhor jornalista. De forma que, não é verdade os
que dizem que o Huambo
parou (...) nem podia parar.
Pelo simples facto de que
a vida da província se faz
com os citadinos, não só
com os governantes. Os
governantes dão o Norte,
a direcção; determinam
os objectivos; têm a responsabilidade de gerir os
recursos, para o alcance
desses objectivos. Mas
quem faz a vida da província são os provincianos. E,
estes não acreditam que
eles teriam trabalhado no
sentido de estagnar o quer
que fosse. Até mesmo por
iniciativas próprias. A impressão que tenho comigo,
é de que ao invés de parar, as coisas avançaram.
Naturamente, isto é como
quem observa os (teams),
quando o seu team está a
perder, o adepto culpa a
derrota do seu team, pelo
sucesso do outro. Naturalmente, os partidários
dos governantes têm os
seus pontos de vistas, em
função das simpatias que
nutrem, por um ou por
outro. Isto é perfeitamente natural. Eu não posso
dar a veleidade de pensar
que sou amigo de todos.
Nem posso acreditar que
me faça rodear de tantos
inimigos assim. Aliás, o
processo de termos amigos e o de termos inimigos, depende em primeiro
lugar, de nós mesmos. A
amizade ou inimizade depende da resposta que os
outros dão, em relação ao
nosso próprio estado ou,
ao nosso comportamento.
Não é correcto estarmos
a comparar governações
diferentes.
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O que é correcto é avaliarmos se há ou não, desenvolvimento. Não há desenvolvimento, à partida
é preciso estudar. É preciso analisar. Que razões?
Eventualmente os recursos não estão disponíveis
ou se os recursos estão
disponíveis, as circunstâncias não estão favoráveis,
não são normais. Portanto,
a boa gestão depende dos
recursos, da vontade, mas
também das circunstâncias que podem concorrer
para dificultar a gestão.
Portanto, eu não me atrevo
sequer a dar a minha opinião como é que eu vejo
as duas governações. O
que lhe posso dizer, é que
pelos dados que a província apresenta, pelos factos
que a província apresenta, e por tudo aquilo que
se pode exumar nas ruas
e em toda província, nada
parou. Antes pelo contrário é só contar as escolas,
os hospitais, as estradas, a
iluminação, as fontes de
abastecimento de água,
em fim, o próprio pulsar
da própria província, é
um teste acabado para
aqui podermos dizer que
nada parou.

G o v er n ador
Adjunto admite ter havido
injustiças na
Caixa Social
F8 – Como resolver o
problema do ex-militar
(...) agora estivador?
GT – o que lhe posso dizer é que, a contemplação é dos ex-militares.
Decorre do reconhecimento da pátria pelo
esforço, pelos serviços
prestados. E aqui não importa de que lado esteve
o ex-militar. Você mesmo é testemunha.
Portanto, isto está fora da
questão. Agora, quantos
são os ex-militares? Naturalmente a sua satisfação plena, decorre da disponibilidade de recursos.
Os que entraram em primeiro lugar são aqueles
que eram detentores de
algumas patentes e o processo certamente contínua. Hoje já é possível
fazermos o balanço e se
calhar fazermos alguma
triagem para verificar se
todos que estão por dentro do processo têm-no,
ou estão-no por meríto
próprio. Estou a con-
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vidar-lhe que qualquer
processo que se destina
a remunerar pessoas, não
importa de que forma ou
de que genero, há sempre
um possível oportunismo.
Se formos a fazer alguma
triagem, poderemos concluir que muitos dos que
estão a ser contemplados
pela CAIXA-SOCIAL, talvez não tivessem muito
direito assim (...) se calhar
todos os que entraram
nem todos tiveram a patente para entrarem. Se eu
admito que terão entrado eventualmente alguns
sem grande mérito (...) estou admitir também que,
pessoas com mais mérito
terão ficado por fora. Isto
é um processo. O que é
preciso é fazermos o “folow up”, deste processo e
irmos assumindo as correcções que se impõem.
Repare que nos processos
das correcções vamos satisfazer a muitos, e poderemos também provocar
alguns insatisfeitos. Quem
entrou, vai naturalmente
argumentar que agora não
tem que sair. É perfeitamente normal (...) volto a
figura do desporto. Nós
que estamos fora do cam-

po, até parece-nos que
aqueles que estão lá dentro
jogam entre aspas. As críticas dos adeptos são muito mais severas, do que as
críticas dos treinadores e
as do próprio team. Portanto, quem está fora do
processo pode estar agora
a argumentar. O que posso
lhe dizer, há sim e por força de orientação do líder
deste país, do chefe de Estado, orientações para se
trabalhar no sentido de se
concluir o processo de forma que todos os que têm
mérito se sintam contemplados, pelo reconhecimento da pátria e pela sua
contribuição. Portanto: ex-FALA e FAPLA, o processo é igual na sua execução.
F8 – Como é que o Executivo provincial, pode
acabar com a carência
de água potável na época
seca?
GT - Quer em tempo seco,
quer em tempo de chuvas,
a água no Huambo nunca
faltou. Falta exactamente a
qualidade de água potável,
como bem sublinha. E a
água potável, não falta só
no tempo seco. Se calhar
falta mais no tempo de
chuva. Se tivermos que ad-

mitir a contaminação pelas
chuvas das águas ou eventualmente dos fontenários
protegidos, é um processo
que também está em curso. É verdade que o programa água para todos está
em curso e você conhece,
e certamente tem estado
a ouvir. Temos estado a
inaugurar novos fontenários, novas captações de
água. É um processo que
assegura água potável para
os consumidores. Volto a
dizer que os recursos desponíveis para resolvermos
totalmente este programa,
tem que ser balanceado e
temos que ter o senso de
traçar prioridades. Quantos recursos são dimensionados com alguma relactividade. É preciso ter um
auto sentido de prioridade,
para um indivíduo servir
bem os governados e, é
isto que temos estado a fazer. Sector técnico e de infra-estruturas tem estado a
fazer a sua parte. O Executivo da província está atento, e está a acompanhar todas as nossas áreas, quer a
área política e social, quer
o sector económico. O coordenador dessas áreas todas é o senhor governador.
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ZUMBIDO NOS OUVIDOS
Luís Filipe *

E

m todo o lado
que dou consultas tenho
encontrado
inúmeros doentes que se
queixam
de
zumbidos nos ouvidos (tinidos).
O zumbido no ouvido
pode ser acompanhado
por perda gradual de audição. Geralmente ele pode
surgir com o surgir de
várias doenças tais como:
otite externa, otite média,
perfuração do tímpano,
síndrome de Meniére,
neurinoma, meningite, gripe, anemia, hipertensão e
envenenamento.
Segundo a Medicina Tradicional Chinesa os Rins,
o Triplo Aquecedor e a
Vesícula Biliar actuam nos
ouvidos. Quando o Qi e o
sangue circulam bem nos
respectivos
meridianos
a audição é perfeita, não
existindo zumbido ou perda de audição.
O Zumbido quando surge
pode ser classificado em
tipo excesso e deficiente. O
tipo excesso é provocado
por factores patogénicos
exógenos como por exemplo traumático. O tipo deficiente é devido à idade,
constituição fraca, excesso
de actividade sexual, doença prolongada, que consome muito a essência dos
Rins ou o Qi e o sangue.
A acumulação de muco e
gordura no ouvido interno pode levar a dores frequentes, perda de audição
e surgimento de zumbido.
Nos Estados Unidos mais
de 14 milhões de pessoas
sofrem desta patologia.
Vou explicar: Para que um
tambor produza um som
claro e nítido, sua pele
precisa estar esticada. O
mesmo acontece com o
ouvido. Se o tímpano está
frouxo, não conduzirá

bem o som. A frouxidão
do tímpano é causada pelo
consumo excessivo de líquidos. Se notar humidade
quando introduz um dedo
no ouvido, sua audição
pode situar-se de 10 a 30%
abaixo do normal. Os ossículos auditivos são três
pequenos ossos no ouvido médio, que ampliam e
transmitem vibrações sonoras. Estes ossos minúsculos têm nomes baseados
em suas formas: martelo,
bigorna e estribo. Se ficam
obstruídos por gordura ou
muco pegajosos, sua capacidade de vibração é comprometida e não transmitirão bem o som. Costuma
nesta altura surgir o zumbido. Este bloqueio é geralmente causado pelo
consumo de alimentos que
formam muco ou gordura

tais como gordura de origem animal, lacticínios,
açúcar, frutas e sucos de
frutas, óleo de palma e outras manteigas vegetais.
A cóclea é um minúsculo órgão ósseo espiralado
situado na parte anterior
do labirinto e contém um
fluído que transmite vibrações sonoras. Quando
a quantidade deste líquido
se altera, ou quando ele se
torna espesso e pegajoso,
a transmissão sonora fica
comprometida. É também
uma das causas do surgimento de zumbidos.
O mesmo acontece quando o nervo auditivo estiver
revestido de gordura ou
muco, ou caso se dilate,
perdendo a sensibilidade às vibrações sonoras.
Também aqui podem surgir zumbidos e perda de

audição.
O pior alimento para esta
patologia é o gelado ou
sorvete. Às primeiras colheradas, verificará de
imediato ao surgimento de
zumbidos.
O tratamento dos Zumbidos pela Medicina Tradicional Chinesa consiste:
Regularização da dieta, baseando-a no consumo de
cereais integrais, verduras,
leguminosas e consumo
de sopas. Abolição total
do consumo de proteínas
animais, açucares, frutas
e especialmente sucos de
frutas, bebidas geladas ou
sorvetes, gorduras etc.
A acupunctura é extremamente eficaz na debelação
dos factores patogénicos
que dão origem ao aparecimento dos zumbidos.
Costumo também aconse-

lhar a toma das seguintes
fórmulas chinesas:
a.
a) Wen Dan Tang
– clarifica os mucos
b.
b) Er Ming Fang
– Excelente fórmula para
debelar os zumbidos, pois
clarifica o Calor – Humidade no Triplo Aquecedor superior e na região do Shao
Yang, abre os orifícios, faz
subir o Yin e o Qi, harmoniza os meridianos do Fígado
e da Vesícula Biliar.
Tenho tratado imensos
doentes sofrendo desta
patologia com sucesso.
Nos casos considerados
crónicos o tratamento poderá prolongar-se até três
meses.
*luísfilipe03@yahoo.co.uk
Mestre em Medicina Tradicional Chinesa
Life Rising Clinic – Bangkok - Thailand
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Proteger a Terra de
África para alcançar uma
Prosperidade Partilhada

E

TEXTO DE Makhtar Diop*

m
África,
poucos desafios
ao
desenvolvimento são
tão prementes e controversos como
a propriedade da terra e
a persistente disparidade
entre comunidades ricas e
pobres.
Com a profunda transferência demográfica que
se verifica em África, das
zonas rurais para as cidades, onde metade de
todos os africanos viverá
até ao ano 2050, estas falhas tornar-se-ão cada vez
mais acentuadas à medida
que governos e comunidades enfrentam o desafio de produzir suficientes
produtos alimentares nutritivos para que todas as
famílias possam prosperar
no continente.
As mulheres são especialmente vulneráveis. Elas
representam 70 por centos dos agricultores de
África e no entanto, na sua
maioria, estão privadas da
posse da terra por leis consuetudinárias. Sem direito
reconhecido à terra que
trabalham, as mulheres
ficam impossibilitadas de
obter o dinheiro necessário para melhorarem as
suas pequenas colheitas
ou melhorar os seus níveis
de vida. Este nocivo legado
faz perpetuar a pobreza e
arruína a vida de mulheres
que são o esteio da agricultura de África, presente e
futura.
Por todo o mundo, muitos países se têm debatido
com o desafio da privação
de terra e de desigualdades
quanto à sua propriedade.
No entanto, em África, que
tem 202 milhões de hectares, ou seja metade do
total de terras férteis e utilizáveis que não estão a ser

cultivadas, esta situação é
agravada por uma produtividade agrícola extremamente baixa – apenas 25
por cento do seu potencial.
Apesar da abundância de
terras e de riquezas minerais, grande parte da
África continua pobre e
poucos são os países que
conseguiram traduzir o
seu rápido crescimento
económico numa redução
significativa de pobreza e
em aumento de oportunidades.
Um oportuno relatório do
Banco Mundial - Proteger
a Terra de África para alcançar uma Prosperidade
Partilhada: um Programa
para Incrementar Reformas e Investimentos – sugere que uma má governação das terras, o sistema
que determina e administra os direitos fundiários,
pode estar na base de todo
este grave problema.
Por exemplo, uma vasta
maioria de países africanos está a utilizar sistemas
de administração de terras
herdados na altura da independência, juntamente
com técnicas de prospecção e mapeamento que estão desactualizadas.
Não surpreende, assim,
que estejam cadastrados

apenas 10 por cento das
terras agrícolas de África.
Os restantes 90 por cento
continuam indocumentados e informalmente
administrados, o que facilita a usurpação de terras,
expropriações sem justa
compensação e corrupção. Também neste caso,
as consequências recaem
da forma mais dura sobre
mulheres agricultoras, que
muitas vezes são as únicas
responsáveis pelo sustento das suas famílias
A falta de documentação
de terrenos é também um
problema nas cidades africanas, que cada vez mais
são o destino de milhões
de antigos moradores rurais. Os habitantes das
cidades africanas em vertiginoso crescimento precisam de acesso a terras
onde possam viver legalmente, sem o medo constante de expulsão.
É neste aspecto que um
incremento do registo de
terras, conjugado com o
reconhecimento dos direitos de ocupantes de
terrenos públicos, melhoraria grandemente a vida
de famílias pobres e a sua
capacidade para cultivar
jardins comunitários, melhorar a agricultura urbana

e criar negócios rentáveis.
Felizmente, há em todo o
mundo exemplos do sucesso de países que melhoraram a sua governação
fundiária e revolucionaram
a agricultura. Por exemplo,
em 1978 a China desmantelou as quintas colectivas
e utilizou o arrendamento
de longa duração para conferir direitos às famílias, o
que iniciou uma era prolongada de crescimento
agrícola que transformou
a China rural e conduziu
à mais acentuada redução
de pobreza da história. Na
Argentina, Indonésia e Filipinas, o reconhecimento
legal de direitos de terra
de residentes em bairros
urbanos degradados melhorou a qualidade dos
seus alojamentos e o valor
dos seus lotes de terreno.
Com base nestas experiências globais e nos resultados encorajadores de países piloto em África, como
é o caso do Gana, Malawi,
Moçambique, Tanzânia e
Uganda, este novo relatório sugere uma série de dez
passos que poderão ajudar
a revolucionar a produção agrícola e a erradicar
a pobreza de África. Estes
passos incluem o melhoramento da segurança de

posse de terras individuais
e comunitárias, o aumento
de acesso e utilização para
famílias pobres e vulneráveis, a resolução de disputas, uma melhor gestão
de terrenos públicos e o
aumento da eficiência e
transparência de serviços de administração de
terras.
Embora a má gestão de
terras seja um problema
gravoso, não é no entanto insuperável. Na última década assistiu-se a
esforços concertados de
países africanos e parceiros de desenvolvimento
no sentido de instituir
reformas de políticas da
terra e adoptar abordagens inovadoras para
melhorar a gestão da terra. Muitos desses países
têm já legislação criada,
ou iniciativas em curso,
para atender aos direitos comunais da terra e
à igualdade de género, as
bases de uma boa administração de terras.
A subida dos preços de
matérias-primas e o investimento directo estrangeiro têm aumentado o potencial de retorno
nos investimentos na
administração de terras.
É necessário conjugar
os dados deste relatório com a vontade e a
liderança política para
transformar a agricultura
africana e as perspectivas
de desenvolvimento de
África.
A oportunidade para resolver a longa batalha do
continente, em torno da
propriedade da terra e a
produtividade, nunca foi
tão promissora. Agora é
o tempo de agir.
*Vice-presidente
do
Grupo Banco Mundial
para África
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A CPLP é uma entidade que nunca erra

D

e vez em
quando, quase sempre
para
fazer
uma falaciosa
prova de vida,
a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) sai do
casulo e chama a si decisões
tomadas pelos países lusófonos. Desta vez anunciou que
vai apoiar a candidatura de
Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas
em 2015.
Ou seja, todos os países lusófonos apoiam a candidatura
o que, convenhamos, não é a
mesma coisa que dizer que é
a CPLP que apoia. Desde logo
porque, em termos práticos,
todos sabem que a CPLP é
uma entidade amorfa, um
slogan e um areópago que dá
emprego a alguns e mascara
a inoperância de todos.
De acordo com o secretário-executivo da CPLP, Murade Murargy, é importante
“ter um Estado membro ou
um país amigo no Conselho
de Segurança da ONU”, sobretudo para dar visibilidade
e continuidade às questões
que envolvem os países lusófonos.
Hoje, a CPLP é o quê? Uma
aliança entre nações, uma
aliança meramente económica e comercial, um centro
de emprego dourado para
alguns altos dignitários?
Teoricamente a CPLP tem
como objectivos prioritários, a concertação político-diplomática entre os seus
estados membros, nomeadamente para o reforço
da sua presença no cenário
internacional; a cooperação em todos os domínios,
inclusive os da educação,
saúde, ciência e tecnologia,
defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança
pública, cultura, desporto e
comunicação social; a materialização de projectos de
promoção e difusão da língua portuguesa.
Mas será que existe uma
estratégia comum em matéria, por exemplo, de edu-

cação, de saúde, de ciência
e tecnologia, de defesa? Não.
Não existe. De facto não
existe nenhuma estratégia
comum, seja em que matéria for. Comum a todos,
comum como se existisse
uma verdadeira comunidade. Existem casos pontuais,
entre alguns dos estados-membros, mas nada em
sentido comunitário.
Três países lusófonos - Guiné-Bissau, Angola e Moçambique - estão entre os que
têm a pior taxa de mortalidade infantil, de acordo com
os mias credíveis relatórios
internacionais.
Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas para
a População (FNUAP), em
cada 1.000 nascidos vivos,
morrem 192,6 na Guiné-Bissau (só ultrapassada pelo
Afeganistão e pelo Chade),
160,5 em Angola e 141,9 em
Moçambique. Seguem-se
São Tomé e Príncipe, com
77,8 crianças, e Timor-Leste,
com 56,4. Mais abaixo, surgem Cabo Verde, com 27,5,
e Brasil, com 20,6. Portugal
apresenta uma taxa de 3,7.
Ainda no capítulo da saúde
materno-infantil, 1.000 em
cada 100.000 mulheres na
Guiné-Bissau morrem no
parto (pior registo só no
Afeganistão e no Chade).
Com números acima das
500 mortes estão Angola
(610) e Moçambique (550).
Em Timor-Leste 370 em
100.000 mulheres morrem
no parto. Os números des-

cem em Cabo Verde (94),
no Brasil (58) e em Portugal
(7).
No que diz respeito à taxa
de partos entre adolescentes (15 a 19 anos), é Moçambique que lidera, com
185 (em cada 1.000), 170 na
Guiné-Bissau, 165 em Angola, 92 em Cabo Verde, 91 em
São Tomé e Príncipe, 59 em
Timor-Leste, 58 no Brasil e
17 em Portugal.
Na saúde sexual e reprodutiva, é em Angola que as
mulheres entre os 15 e os
49 anos menos usam contraceptivos, seja através de
que método for. Apenas 6%
o fazem, seguidas por 10%
das guineenses e 17% das
moçambicanas. Em Timor-Leste, 22% das mulheres
usam contraceptivos, taxa
que aumenta para 38% em
São Tomé e Príncipe, 61%
em Cabo Verde, 80% no
Brasil e 87% em Portugal.
Apenas quatro dos países
apresentam dados sobre a
taxa de prevalência do vírus
VIH/SIDA entre a população dos 15 aos 24 anos, com
Moçambique a distanciar-se
pela negativa, com percentagens de 3,1% nos homens e
de 8,6% nas mulheres (apenas menor do que em países
como Botswana, Lesotho,
África do Sul, Swazilândia e
Zâmbia).
Na Guiné-Bissau, o vírus
VIH/SIDA afecta 0,8% de
homens e 2% de mulheres,
em Angola, 0,6% de homens
e 1,6% de mulheres e, em

Portugal, 0,3% de homens e
0,2% de mulheres.
Nos indicadores relativos à
educação, a taxa de alfabetização da população entre os
15 e os 24 anos é de 78% nos
rapazes e 62% nas raparigas
tanto na Guiné-Bissau como
em Moçambique, e de 81% e
65% em Angola.
Taxas de alfabetização totais
ou quase totais verificam-se em São Tomé e Príncipe
(95% dos rapazes e 96% das
raparigas), no Brasil e em
Cabo Verde, com os mesmos números para rapazes
e raparigas (97 e 99%), e em
Portugal (100% para os dois
sexos).
Até há pouco tempo, o argumento da guerra serviu
às mil maravilhas para que
a CPLP, enquanto organização que congrega(?) os
países lusófonos, dissesse
que só podia – quando podia
– mandar algum peixe. Para
ensinar a pescar era imprescindível a paz.
E agora? Há muito que existe paz, nomeadamente em
Angola e mais ou menos na
Guiné-Bissau. Será que as
canas de pesca são mais caras que as Kalashnikov? Será
que os angolanos só vão ter
direito à cana de pesca quando a Sonae abrir o primeiro
Continente em Luanda?
Segundo declarações do
Presidente de Angola, José
Eduardo dos Santos, feitas
em 2008, existia a esperança
de que “a vontade política
que norteia a CPLP, bem
como as excelentes relações entre os seus membros
dêem lugar a programas
concretos que fomentem o
crescimento económico, a
erradicação da pobreza e a
integração social, para que a
médio/largo prazo pudéssemos estar todos no mesmo
patamar de desenvolvimento”.
E acrescentava: “deve-se,
por isso, pensar muito a sério na criação de facilidades
financeiras para a promoção
recíproca do investimento e
da cooperação económica”.
Pois. Só que... continua a
não fazer sentido pedir aos
pobres dos países ricos para

dar aos ricos dos países
pobres. Em vez de se preocupar com o povo que não
pode tomar antibióticos (e
não pode porque eles, quando existem, são para tomar
depois de uma coisa que o
povo não tem: refeições),
a CPLP enquanto entidade mostra-se mais virada,
embora exclusivamente no
âmbito terórico, para questões políticas, para o suposto
aprofundamento da democracia.
Que adiantará haver eleições quando se tem a barriga vazia? Valerá a pena pedir, ou exigir, que se respeite
a legitimidade democrática
se o povo apenas quer deixar de morrer à fome?
A CPLP quer saber que em
Angola 68% da população é
afectada pela pobreza, que
a taxa de mortalidade infantil é a terceira mais alta do
mundo, com 250 mortes por
cada 1.000 crianças? Ou que
apenas 38% da população
tem acesso a água potável
e somente 44% dispõe de
saneamento básico? Ou que
apenas um quarto da população angolana tem acesso
a serviços de saúde, que, na
maior parte dos casos, são
de fraca qualidade? Ou que
12% dos hospitais, 11% dos
centros de saúde e 85% dos
postos de saúde existentes
apresentam problemas ao
nível das instalações, da falta
de pessoal e de carência de
medicamentos? Ou que 45%
das crianças sofrerem de má
nutrição crónica, sendo que
uma em cada quatro (25%)
morre antes de atingir os
cinco anos?
Não. Não quer saber e odeia
quem sabe. No entanto embandeira em arco com a
candidatura de Angola a
membro não permanente
do Conselho de Segurança das Nações Unidas em
2015, como se fosse algo que
tenha tido o seu real contributo.
Uma coisa devemos, contudo, reconhecer. A CPLP
raramente erra nas suas
análises. E não erra porque
a melhor maneira de não errar é… nada fazer.
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Ordem dos Advogados
come, cala e consente

O

bastonário
da Ordem
dos Advogados (OA)
de Portugal
afirmou,
em Cabo
Verde, que a instituição
que dirige tem combatido
em Portugal os poderes do
Estado, cuja cultura tende
a desvalorizar ou desqualificar o papel dos profissionais.
Comparativamente,
a
congénere angolana, Hermenegildo Cachimbombo
não só não combate os poderes absolutos do Estado
como os incentiva, numa
inconcebível estratégia de
submissão que, muitas vezes, entra mesmo na bajulação abjecta.
António Marinho Pinto,
que falava à margem da
conferência que efectuou
na Cidade da Praia, no
12.07 sobre o “Papel dos
advogados nas sociedades
modernas”, indicou que o
Governo português tem
desenvolvido uma “política hostil à advocacia”.
E se os advogados portugueses pensam assim,
as excepções vão para as
megalómanas sociedades
que trabalham com e para
o Governo, no nosso caso
dir-se-á que é a própria
Ordem dos Advogados
quem desenvolve uma
“política hostil à advocacia” que, é claro, não gravita em redor da gamela do
poder.
“Em Portugal, os advogados têm desempenhado
o seu papel com muito
sacrifício, já que existe
uma cultura que tende a
desvalorizá-los ou desqualificá-los na administração
da justiça. A Ordem tem
travado combates muitos
fortes contra esta cultura,
contra poderes de Estado,
poderes que tentam despertar sentimentos populistas e demagógicos junto
da população”, referiu Marinho Pinto.

“Tem também desenvolvido combates contra o
próprio Governo, que tem
desenvolvido uma política
hostil à advocacia, contra
a própria ideia de uma justiça civilizada, moderna
num estado democrático”,
acrescentou.
Questionado pelos jornalistas, Marinho Pinto também avaliou o papel dos
profissionais da comunicação social, num momento em que se discute a mediatização da justiça.
Para o bastonário português (também ele um antigo jornalista), os jornalistas têm de conhecer muito
bem as regras do processo judicial para poderem
informar com precisão a
população.
“O principal papel do jornalista é ser testemunha
da realidade. O seu principal defeito é quando quer
ser juiz da realidade. Para
relatar com imparcialidade, é preciso que compreenda o que se passa no
tribunal. Os jornalistas devem valorizar-se técnica
e juridicamente para perceber o que lá se passa”,
defendeu.
Marinho Pinto argumentou que “infelizmente em
Portugal, a imprensa, salvo
algumas excepções, não
tem cumprido o seu papel
de informar com imparcialidade o que se passa
nos tribunais”, avançou.
Na sua intervenção, Marinho Pinto defendeu que
o advogado é “um dos
pilares da justiça nas sociedades modernas” e o
seu papel é “igual” ao dos
restantes operadores do
sector.
“Sem advogados não há
justiça. Os advogados permitem que os cidadãos,
quando enfrentam a justiça, estejam em pé de igualdade”, sublinhou, defendendo que a justiça, “nas
sociedades
civilizadas”,
apoia-se em três pilares.
“O juiz, que é a figura cen-

tral, o «fiel da balança», o
procurador da república,
que é mandatário do Estado e que representa os
interesses punitivos do
Estado e que em países
como Portugal é o garante
da legalidade democrática,
e, depois, o mandatário
dos cidadãos, dos que vão
a tribunal pedir justiça e
que têm que prestar contas”, disse.
“Estão representados por
um profissional, por um
técnico altamente qualificado em termos jurídicos,
que vai defender os seus
direitos. Portanto, o papel
é igual ao do juiz e dos
procuradores, porque sem
advogado não há justiça”,
disse.
A Conferência internacional “Advogados, liberdade
e democracia” antecedeu
a XXII Assembleia-Geral
da União dos Advogados
de Língua Portuguesa
(UALP) na qual estiveram
presentes os bastonários
de Cabo Verde, Portugal,
Angola, Moçambique e
São Tome e Príncipe.
Tal como repetidamente
afirma o bastonário português sobre o seu país,
também em Angola “não é
só na justiça que as coisas
vão mal”, pelo que “ao longo dos anos a corrupção
alastrou a todos os níveis
do aparelho de Estado”.
A diferença está que Marinho Pinto diz e o seu
homólogo angolano cala.
E, por norma, quem cala
consente.
Tirando a questão da corrupção, que não existe em
Portugal, tal como não
existe em Angola, é ponto
assente que “não é só na
justiça que as coisas vão
mal”. Aliás, no nosso caso
o que é difícil de descobrir é o que vai bem fora
do âmbito restrito dos que
chulam o erário público.
António Marinho Pinto
afirma – refere-se a Portugal mas as semelhanças
com Angola são géme-

as - que “pessoas houve
que acumularam fortunas
gigantescas no exercício
exclusivo das mais altas
funções públicas, durante
anos” e que “bancos foram
saqueados em milhares
de milhões de euros e os
principais beneficiários
continuam impunes”.
O bastonário peca por ao
longo dos anos não conseguir dizer nenhuma novidade. Aliás, tal como nós,
os portugueses também
devem acostumar-se ao
facto, genético e (ao que
parece) eterno, de que é
normal que o dono do país
e os seus acólitos tenham
comparticipação em todos
os negócios.
Se em Angola (país colonizado pelos portugueses
e neo-colonizado pelos
assimilados que criou) criminosos só são os pilha-galinhas, já que todos os
outros, os que roubam o
aviário, são gestores que
merecem ainda mais do
que aquilo que roubam,
urge legalizar esta regra.
Não seria, aliás, difícil,
tantos são os advogados-deputados.
Segundo Marinho Pinto, o
Estado está mais preocupado em “pacificar os tribunais e os magistrados”
do que com a “administração da Justiça e pacificação social”. O bastonário
fala com certeza de Portugal. Se fosse de Angola,
em vez do verbo pacificar
utilizaria
“domesticar”.
Quanto ao resto, é igualzinho. Ninguém que esteja
no poder quer administrar
a justiça nem a pacificação
social.
Acresce que, cá como lá,
lá como cá, todo o regime
e todos aqueles que fazem
a justiça que o regime determina estão bem e recomendam-se. É verdade

que entre fazer justiça e
ser justo vai uma abissal
distância, mas esse é claramente um problema dos
injustiçados (os tais pilha-galinhas) e não dos peritos dos peritos que geram
a coisa pública.
Marinho Pinto insurge-se
por em Portugal se deixar
“aos juízes a escolha sobre
se querem ou não decidir
este ou aquele processo”, acrescentando que “a
força normativa da lei foi
substituída pela vontade
dos juízes”.
E porque carga de chuva
não deveria ser assim? O
bastonário deveria ver o
nosso excelso exemplo
em que o que conta é a
vontade de quem manda
e a submissão de quem é
mandado. E se já há gerações que nascem sem coluna vertebral, o melhor
é deixar o tempo passar
e tudo ficará na santa paz
dos todos poderosos.
É verdade que os portugueses estão a ficar asfixiados. Mas a culpa não é do
Estado. A culpa é exclusivamente dos portugueses
que teimam em não querer viver sem comer. Se o
fizessem, como recomenda o Governo, já não seria
necessário asfixiá-los. Se
tiverem dúvidas sobre a
aplicabilidade deste sistema é só verem como funciona o Estado… angolano
e como domestica o Povo.
“O país e o povo empobrecem, enquanto outros
enriquecem
escandalosamente”, enfatiza o bastonário. Terá razão? Não.
Não tem. Como em qualquer reino que se preze,
as castas superiores têm
todo o direito a viver escandalosamente melhor
do que a plebe. Mais uma
vez, veja-o o nosso exemplo.

40

//CASO DE polícia

FOLHA8 27 DEJULHO DE2013

Polícia balea jovem e
foge a responsabilidade

A 1ª Divisão da Maianga da Polícia Nacional está a ser acusada de desumana por abandonar a sua sorte o jovem
José Faustino, baleado por um agente afecto aquela Divisão
TEXTO DE Antunes Zongo

J

osé Faustino foi
baleado por um
agente da polícia no dia 29 de
Junho. O F8 envidou
esforços
para identificar o
referido agente da polícia,
ligado à 19ª Esquadra da
Maianga, mas as portas
nos foram vedadas. Pois,
os agentes do Gabinete da
Brigada de Investigação
da referida Delegacia alegaram que o processo em
causa encontra-se ainda
sem instrutor e que, em
face disso, “nada podem”
relatar sobre o sucedido.
Refira-se que o agente
da Polícia que alvejou o
pequeno José Faustino
foi detido pelos colegas
logo na sequência do
ocorrido, mas o mesmo
já foi posto em liberdade,
respondendo sob esta
condição. O respectivo
Processo tem o número
2669/013-MA. Portanto,
a referida acção macabra
e realizada por “abuso
de autoridade”, ocorreu
por cerca das 8 horas da
manhã, do dia 29 de Junho de 2013.

Os factos
Tudo aconteceu numa
manhã de frio com uma
temperatura aproximada
aos 15 graus. Pois, o jovem
José Faustino, encontrava-se ainda a dormir, e
foi retirado da cama pelos amigos que pediam
a “sua” ajuda para socorrer um vizinho que fora
assaltado e ferido com
cacos de garrafa por um
meliante. Chegados ao
local, o pequeno José de
19 anos de idade, decidiu,
na companhia de outros,
perseguir o suposto delinquente, com sucesso
o encontram. E, fazendo

fé às informações do pai
da vítima da bala daquele
farda azul, os jovens levaram o referido marginal
a 19ª Esquadra da Maianga, e coincidentemente,
o mesmo delinquente já
era procurado pela polícia local.
Os mesmos agentes agradeceram a atitude dos
jovens, mas o azar do
“puto” José Faustino foi
ter ficado fora da esquadra, onde teve um “ligeiro”
desentendimento com o
sentinela (polícia da porta) que insistentemente
o obrigava a afastar-se
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da esquadra, o jovem
cumpriu a orientação do
referido sentinela, mas o
mesmo obrigou o rapaz a
se afastar ainda mais. Na
sequência, o jovem José
alegou já ter se afastado
o suficiente, pois, já se
tinha retirado do solo
da esquadra e pisava no
terreno onde circulavam
várias pessoas, diante
de tal resposta, aquele
agente da Polícia Nacional terá entendido como
um desafio e para pôr
“ordem no circulo” de
forma mais negativa possível, manipulou a arma e
disparou certeiro à perna
esquerda do miúdo José
Faustino.
De acordo os relatórios
médicos, o jovem José
contraiu fraturas na Tíbia
e perônio. Pois, a fíbula
(perônio) é um osso longo, possui predominância
na largura, localiza-se na
face lateral da tíbia constituindo assim a face lateral da perna, juntos, dão
suporte aos músculos.
Significa que a divisão
das mesmas causa deficiência. Este é o pesadelo
que o “puto” José Faustino está a passar por culpa
de um agente frustrado
que não se sabe porquê,
se por ausência ou salário
baixo, se é porque se calhar o “filho” fora expulso
da escola por não pagar
propinas, etc. portanto,
fica por se explicar este
fenómeno “frustração”
no seio da corporação.
Mesmo após tal situação
ter chegado aos ouvidos do Comandante da
1ª Divisão da Maianga,
Superintendente-chefe,
Eduardo Diogo, a Polícia
continua sem apoiar o
coitado que só tem o esforço do pai e da mãe que
já não conseguem custear
as despesas da fractura
na perna provocada por
um cidadão que ao final
da recruta jurou manter e garantir a ordem
pública ao bem das populações. Os familiares e a
sociedade esperam que
a hierarquia da Polícia
reveja o processo número 2669/013-MA. Pois, a
solidariedade e o sentido
de Estado devem ser o
guia das instituições.

Polícia do Sambizanga
com videovigilância
TEXTO DE Antunes Zongo

C

om intuito
de garantir
maior
segurança aos
munícipes e
intervir antepadamente as acções
criminosas, o Comando
da 2ª Divisão do Sambizanga da Polícia Nacional
colocou viaturas com sistema de videovigilância
nas zonas tidas eminentes
(criminosas), no passado
dia 23 de Julho de 2013.
Por estar em fase de lançamento, a Polícia do
distrito do Sambizanga,
liderada por Francisco
Notícia Baptista, colocou
a primeira viatura com
sistema de CCTV na rua
Ngola Kiluanji, ao São
Paulo. O sistema CCTV
é um circuito fechado,
onde os computadores
que se encontram no interior da viatura exibem
as imagens alcançadas
pela câmera montada na

parte superior do referido automóvel. A Câmera
vigilante é exposta num
tubo que se eleva no telhado da viatura aproximadamente nove metros
acima e puxa as imagens
que ocorrem à longas distâncias.

Portanto, de acordo os
agentes da Polícia, com
o sistema CCTV, a operação da polícia está
facilitada. Os mesmos
dividem-se em grupos,
uns ficam permanente
sentados diante dos
computadores e outros

patrulham a zona a pé
ou de carro, no entanto,
quando visualiza-se uma
situação anômala, os operadores da videovigilância alertam os patrulheiros que automaticamente
se deslocam até referida
zona eminente.
“Com este sistema já
deu para prendermos
uns tantos delinquentes,
pese embora não seja
situações
bastantes
graves, temos apenas
apanhado jovens a roubar telemóveis ou alimentação a senhoras
que estejam a abandonar
o mercado no fim do dia.
Mas entendemos que
tudo isso é porque os
marginais também não
são burros, já notaram
o que isso é, e acredito
que estejam a se refugiar
em outras localidades”,
afirmou um dos agentes
da Polícia, operador de
câmeras.
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João Milango apresenta
o livro “COOPERAÇÃO SEM
DESENVOLVIMENTO”
O investigador e sociólogo angolano, João Milango apresentou a 25 de Julho no auditório da Faculdade de
Economia da Universidade Agostinho Neto, a sua mais recente obra científica, intitulada “Cooperação sem
desenvolvimento”.

O

presente
estudo tem
uma abordagem dupla:
por um lado
aponta o farol de investigação para o
complexo desenvolvimentista e ilumina uma zona
de actuação que até agora
conseguiu ficar mais ou
menos fora da luz e, segundo, produz um quadro teórico que permite analisar
tanto os teóricos como os
operacionais deste complexo. Deste modo consegue pôr em perspectiva o
paradigma do desenvolvimento. Isto abre caminho
para uma melhor compre-

ensão dos processos de
mudança que assolam as
sociedades africanas sem
as palas paradigmáticas do
desenvolvimento. Também permite uma análise
mais profunda sobre as
elites do poder nos países
africanos que, mesmo que
não produzam desenvolvimento, pelo menos participam activamente na
cooperação.
Para o sociólogo alemão,
Ulrich Schiefer, que escreveu o prefácio da obra, o
livro nunca perde a perspectiva analítica e científica – nunca recorre à denúncia ou à polémica que
normalmente escondem

falta de clareza na argumentação. Esperemos que
o debate que este livro vai
provocar mantenha o mesmo nível.”

Biografia
João Milando é sociólogo,
angolano, Doutorado em
(Estudos Africanos Interdisciplinares em) Ciências
Sociais. Fez um Pós-Doutoramento no ICS – Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa
(2003-2006), com um projecto intitulado “Além (e
apesar) do Desenvolvimento: a Reprodução Social em Sociedades Agrá-

rias Africanas”; e outro
Pós-Doutoramento
no
Centro de Estudos Africanos do ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa
– Portugal (2006-2009),
com o título Actores “Invisíveis” do Desenvolvimento em África: Práticas, Lógicas e Resiliência
Social”. Faz pesquisas, há
cerca de 20 anos, sobre
processos de desenvolvimento em Angola e África
em geral. É investigador
sénior do Centro de Estudos Africanos do ISCTE.
É ainda co-editor (com
Ulrich Schiefer) da “Development: International
Scientific Online Journal”

(Revista Científica Internacional sobre o Desenvolvimento); membro da
European Evaluation Society (Sociedade Europeia
de Avaliadores de Projectos de Desenvolvimento)
e do Conselho Editorial
da Revista Angolana de
Sociologia. Actualmente,
é Professor efectivo e investigador da Faculdade
de Economia da Universidade Agostinho Neto, I
região Acadêmica – Bengo
e Luanda –, sendo regente
da cadeira de Metodologia
de Investigação Científica,
no âmbito dos seus respectivos cursos de mestrado.
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Livro infantil sobre Mandela
apresentado no Brasil

A editora Pequena Zahar anuncia a publicação do livro infanto-juvenil “Mandela: o africano de todas as cores” no
âmbito das celebrações do 95° aniversário de Nelson Mandela com intuito de levar ao conhecimento das crianças
brasileiras o legado do herói da luta contra o apartheid.

“

Mandela:
O
Africano de Todas as Cores”
conta a história
do homem que
liderou a resistência contra o apartheid
na África do Sul e, depois
de passar 27 anos preso,
foi eleito o primeiro presidente negro daquele país.
A edição contém palavras-chave, mapa e cronologia
da vida do líder para que o
pequeno leitor compreenda detalhes da trajectória
de Nelson Mandela.
Além dos desenhos, uma
selecção de fotos históricas, como Mandela
treinando boxe, ajuda a
visualizar as condições
sociais dos sul-africanos
em meados do século 20.
Com texto de Alain Serres
e ilustração de Zaü, o título
faz parte do selo infanto-juvenil Pequena Zahar.
Símbolo de coragem e paz
para toda a humanidade,
Nelson Mandela liderou
a resistência contra décadas de apartheid na
África do Sul e é
amado e admirado
no mundo inteiro.
Depois de 27 anos
na prisão, reconquistou enfim a
liberdade e, em
1994, foi eleito o
primeiro presidente negro de
seu país. Com
um texto emocionante
de
Alain Serres e
belas ilustrações de Zaü, o
livro apresenta a história
desse grande
homem, cuja
luta a favor
da união dos
povos de todas as cores
é fonte permanente de
inspiração.
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O que significaria
Makela do Zombo? (i)
TEXTO DE Patrício Batsîkama

I

nteressa-me, nesta
comunicação, abordar dois pontos importantes: (a) revisão
bibliográfica sobre
arquivos e livros publicados que narram
sobre o topónimo; (b) leitura histórica tradicional
sobre o topónimo.
De acordo com as minhas pesquisas, Makela do
Zômbo deriva de:
(1)
Makêla: Ma, nominal de nobreza; Nkela que
significa: (a) uma montanha onde têm nascente ou
correntes de água (Laman,
1936: 715); (b) um tipo de
Lukôbi lwa Bakûlu, que era
o símbolo do poder que
Nsaku Ne Vûnda entregava ao Ñtôtela: aliás, Laman
dá o sentido de: “caixa,
cofre” (Laman, 1936: 715).
Makela pode significar: (i)
Mani Ñkêla comprimido
Ma-Nkêla. Na verdade, encontramos linhagem Ñkêla na linealogia kôngo que
é da família Nsaku (Cuvelier, 1974); (ii) Makela: lugar
de Nsaku, ou melhor Montanha de Nsaku. A história
registou Mani Kabûngu
que eram desta linhagem
e residia no Mbata (Kôngo
dya Lêmba) e era chamado
de Ne Nkâka dya Ne Kôngo (avô do Rei do Kôngo),
ou simplesmente Yômbo/
Zômbo, no século XVII.
(2)
Zômbo:
deriva
de zomba, que significa
(i) “encher até aos limites”; (ii) “colocar alguém
acima”; (iii) “apresentar
alguém ao público” (Laman, 1936:1171). Este termo
era dado – os ndûmbululu confirmam largamente
isto no NKutama mvila
za makanda (Cuvelier,
1974) – ao Zômbo porque
ele garantia a educação
do Ñtôtila: “encher até ao
bordo” significa, na cosmogonia kôngo, “educar
o ser humano/muntu” e é
sinónimo de tûdila (verbo
que deriva muntu: homem
socializado). Quer dizer,

Zômbo significa “Tio educador/consagrador
do
Ñtôtela” e os missionários
como Romano Dicomano,
Bernardo da Gallo, Lorenzo da Lucca confirmam
isto nas suas inúmeras relações e relatórios.
Partindo desta trama semântica que a etimologia
nos fornece, podemos lançar as seguintes hipóteses:
(a)
Makela do Zombo seria a tradução literal
de Makêla ma Zômbo, que
significaria: Montanha do
tio do Ñtôtela. Neste aspecto, milhares de fontes
(arquivos: cartas, relatórios de viagem, relação,
etc.) confirmam que foi a
“Montanha de Nsaku Ne
Vûnda” que, aliás, chegou
a coroar pseudo-Rei nas
guerras civis no Kôngo
(séculos
XVII/XVIII):
Kôngo dya Lêmba.
(b)
Ma Ñkêla dya
Zômbo: Autoridade da
Montanha-da-Aliança do
tio-educador do Ñtôtela.
Os historiadores sabem,
a partir de testemunhos,
que o Ñtôtela devia total
obediência ao [Ma] Zômbo, que tinha o nome de
Ne Nsaku Lawu (Cuvelier, 1934: 27). Por um

lado, foi Ma Zômbo Nsaku
Lawu que sacudia as loucuras do Ñtôtela. Por outro, a “montanha” era a
expressão para indicar a
concentração das populações: “nkêla”, significava
“Montanha-da-Aliança”,
tal como aliás é o caso
de Mbânz’a Kôngo (onde
existiam doze nascentes:
institucionalização
da
Amizade dos fundadores
do Kôngo).
Mas, quem era o Ma Nkêla
dya Zômbo ou Makela ma
Zômbo?
A antiga democracia do
reino do Kôngo chamava-se Lûmbu. Lûmbu era dividido em quatro órgãos:
(1) Mpôlo’a Lêmba; (2)
Mfûmu’a Lêmba; (3) Lûmbu ou Yêmbe; (4) Mbôngi.
Cada órgão era dividido
em três departamentos, tal
como passamos a mostrá-lo:
(1)
Mpôlo’a Lêmba:
(a)
Na Nsânsi: educador/aquele que amamenta. Pertence a linhagem de
Na Ngûdi’a Mfulama
(b)
Na Nkyama: verificador dos “ayant-droit”
ao poder executivo. Ele
pertence a linhagem de

Mfutila Na Wêmbo e da
linhagem de Mayâla ma
Kôngo. Ambos constituem a linhagem de
Ngûdi’a Têla.
(c)
Na Nkîta: ele valida (ou invalida) as decisões “jurídicas” de Na
Nkyâma. Era da linhagem
Ngûdi’a Vônda.
(2)
Mfûmu’a Lêmba
(a)
Ne Nzîngu zyôka:
ele era o instrutor da
“nzo’a lunsâsa” (escola de
administração) onde os
candidatos a Autoridade
era instruídos.
(b)
Na Mpêmba: era
o professor de Direito
Constitucional aos candidatos, e ao mesmo tempo
era o advogado deles (já
na etapa a seguir).
(c)
Ñnanga Ne Kôngo (ou Kiñnânga simplesmente): este era o
professor da economia
comunitária; instrutor da
concordância das diferenças e gestão humana e ensinava gestão de conflitos
e instauração da paz.
(3)
Lûmbu (Yêmbe)
(a)
Kingûndu: provas
ou exame aos candidatos,
para saber quem entre
eles assimilou bem as instruções dadas. Apenas um

candidato passava.
(b)
Na
Mpêmb’a
Wûngu: por norma Kôngo
significa “União” das diferenças. E os reprovados
deveriam passar por um
processo onde eles reclamavam (Van Wing, 1921), e
Na Mpêmb’a Wûngu buscava manter o Kimvîmba:
integridade social e territorial.
(c)
Ma Nzânza. Esta
autoridade era o enviado
do Ma Nkêla e residia em
Mbata, ou ainda era Ma
Nsôyo [dya nsi]. Em Mbata, ele residia numa montanha perto de Mbânz’a
Kôngo , e na base das reformas
constitucionais
(devido as reclamações)
confeccionava o conjunto
das novas Leis e a Constituição actualizada.
(4)
Mbôngi.
(a)
Ma Ntûnga: chamado Nsaku Lawu, era o
sobrinho uterino de Ne
Nsaku Ne Vûnda que velava pela integridade moral
e da saúde do eleito, por
ser “tio sobrinho”: isto é
sobrinho de Nsaku, e “tio”
do Ñtôtela.
(b)
Ma Ntûndu, o segundo representante de
Ntinu Nsaku Ne Vunda
era “tio irmão”. Isto é, era
“irmão uterino” de Nsaku,
e ao mesmo tempo “tio”
do Ñtôtela. Este legitima
– tatuando o eleito – e,
por isto, era considerado
Ntûmba Mvêmba (aquele
que consagra).
(c)
Mbôngi: hoje o
termo significa “escola”.
Mas antigamente significava “casa mortuária; tribunal”. Foi o local público
da entronização do eleito,
na presença dos ancestrais
(cemitério/casa mortuária) que simbolizavam a
observância das Leis. Isto
é, Nsaku Ne Vunda (que
poderia ser Ma Nkêla dya
Zômbo [no Mbata]; ou Ma
Nsôyo dya Nsi) procedia
na oficialização do novo
eleito.
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Um Acordo mal-amanhado

T

udo se encaminha para que, a propósito da adopção do Acordo Ortográfico de 1990,
se chegue a uma acordo entre os dois “papões” da lusofonia, Brasil e Portugal. Com
este último a engolir cobras e lagartos em nome de um mirífico e duvidoso benefício a
tirar de uma eventual união definitiva que de futuro venha realmente a concretizar-se.
É que por um lado, tirando os académicos envolvidos na elaboração do próprio
Acordo, praticamente todos os intelectuais portugueses a começar pelos do ramo da Letras,
estão contra, o que se percebe. Entre alguns dos exemplos apresentados de substituições
incorrectas pelo mau uso das regras do Acordo Ortográfico, estudo situou as seguintes: “pato
por pacto; impato por impacto; reto por repto; intato por intacto; adeto por adepto; oção por
opção; invita por invicta; convito por convicto; inteletual por intelectual; compato por compacto, seção por secção; fição por ficção; fitício por fictício.” Isto sem falar do pobrezinho “cágado”
que passa a ser “cagado”! Quanto a nós por cá, em Angola, depois de termos enviado a Brasília
em 2010 uma delegação que deixou no ar muitas reticência a propósito de uma possível aderência do nosso país a um Acordo semelhante a uma omelete de dois ovos para oito comilões.
É muito pouco Por enquanto mantemos a nossa actual posição e “vamos continuar a assistir da
bancada ao desenvolvimento de todo este processo”.

A arte de falar em público

A

qui há uns tempos atrás, um ilustre e desconhecido cantor,
Boss AC (peço desculpa se não é assim o nome exacto), veio
a público, no decurso de mais um desses programas “people” do canal 2 da TPA dizer o que pensava de uma data de
coisas, a falar bem, de resto, mas numa atitude que de imediato fez pensar na maneira de se exprimir de alguns dos nossos mais
astutos homens políticos. A certa altura, o apresentador perguntalhe como é que vai a sua vida familiar, que isso é uma coisa que os
angolanos gostam de saber, o que há por trás da fachada pública de
um artista que percorre meio mundo e é conhecido por toda a parte,
saber se tem mulher, filhos, sentimentos e tudo o que faz um lar... E
vai ele assim, quase tão bem…quase tão bem, não, muito melhor do
que os nossos melhores arautos políticos da felicidade e banha da
cobra em lata, que abrem a boca para não dizer nada: «A propósito
dessa questão de saber se tenho mulher, filhos e tudo isso, só posso
dizer que não fumo, não bebo e tento levar uma vida regradinha, bem
saudável».

Miragens modernas

N

o nosso país, continua a ser uma mania tomar desejos por realidade, e continuamos a navegar num mar de quimeras e miragens
que se anunciam como sendo futuras realidades. Acontece
mesmo toda a gente as ver, poder mesmo se servir delas durante
um certo tempo, só que, depois de algum tempo de uso, Catrapum!, acabou, não há mais, sumiu e passa a ser de novo aquilo que de início
era, uma simples miragem. São fenómenos típicos da nossa terra, de que
um belo exemplo são as Multicaixas espalhadas pela cidade capital pelas
cada vez mais numerosas agências das sua diferentes casas bancárias.
No passado dia 24.06.11, um dos nossos camaradas de redacção teve que
“visitar” mais de dez agências para conseguir enfim chegar a uma delas onde
houvesse kumbú que se apalpe, pois em todas as que eles tinha visitado
antes não havia nem um kwanza. Caixas!?...Qual quê, senhor, miragens, só
miragens de caixas! Mas nesse dia a necessidade de dinheiro do nosso
colega era mesmo premente, e nessas andanças ele consumiu mais de uma
hora, numa roda viva, até enfim chegar ali perto da ex-rotunda da Maianga
para poder receber o seu kumbú, graças a um funcionário da sede do BFA, na
Amílcar Cabral. É verdade, havia ali, na sede desse banco, um funcionário em
funções, a reaprovisionar regularmente uma das caixas “tomada de assalto”
por um fluxo de gente a tentar encontrar “algum” para custear um fim-de-semana agradável. O nosso amigo meteu-se na bicha, esperou mais uma
boa meia-hora e recebeu o seu kumbú. Tudo isto se passou de manhã. Pela
tardinha, não falhou, também essa Multicaixa virou miragem.
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Girabola-2013

Kabuscorp em teste de fogo

A

liderança do
Kabuscorp
Sport Clube
do
Palanca estará a
prova, desta
vez contra a
equipa do Futebol Clube
Bravos do Maquis, no estádio municipal “Comandante
Mundunduleno”,
Lwena, Moxico, em jogo
referente à 18ª jornada do
maior evento futebolístico
e desportivo na Pátria de
Ngola Kilwanji Kya Samba
(Angola).
O conjunto do Palanca, às
ordens do técnico Edouard Antranik, está proibido
de perder ou até mesmo
de empatar, sob pena de
ver encurtada a diferença
pontual que o separa do
1ºde Agosto, assim como
do Bravos do Maquis, segundo e terceiro classificados da 34ª edição do
Campeonato Nacional de
Futebol da I Divisão (Girabola-2013). Zeca Amaral,
técnico Maquizarde, quer
vingar-se da derrota (3-1)
da primeira volta.
Mesmo em caso de derrota no Moxico, o Kabuscorp

Sport Clube do Palanca
mantem-se na liderança,
poderá ficar a dois pontos

do 1ºde Agosto, mas só se
vencer a equipa do Atlético Petróleos do Namibe,

no estádio “11 de Novembro”, também em jogo a
contar para a 18ª ronda

do Girabola-2013, a “Fina-Flor” do desporto-rei angolano. Uma vez encurtada a diferença pontual
para dois, o título jamais
irá ao Kilamba Kiaxi.
A agremiação da Frente
Militar Leste (FC. Bravos
do Maquis) poderá ficar a
quatro pontos, caso vença o ainda líder invicto do
campeonato, à saída da 17ª
jornada. Trata-se de uma
partida difícil para o conjunto Maquizarde porque
tem pela frente um adversário aguerrido, capaz
de vencer qualquer oponente, seja dentro ou fora
do recinto próprio. Zeca
Amaral e pupilos têm de
ter muito cuidado a fim de
evitar a derrota caseira.
Para a jornada 18º estão
ainda agendadas as seguintes partidas: Porcelana – Santos, Desportivo
da Huíla – Atlético Petróleos de Luanda, Progresso Sambizanga – Atlético
Sport Aviação, Recreativo
da Caála – Sagrada Esperança, Interclube – 1ºde
Maio. Benfica de Luanda e
Recreativo do Libolo abriram a ronda.

Sporting manda na “Segundona”
O Sporting Petróleos de
Cabinda já figurou dentre
os clubes mais “temidos”
do Girabola, nem mesmo
as equipas do Atlético
Petróleos de Luanda e
1ºde Agosto sentiam-se
“à-vontade” quando tinha
de jogar no estádio municipal do “Tafe” porque
dificilmente conseguiam
três pontos, até o empate
era muito “festejado”.
Mas, por inúmeras vicissitudes, próprias da modalidade desportiva rainha (Futebol), o conjunto
da Região mais a Norte
de Angola (Cabinda) desceu de divisão, inclusive
deixou-se ultrapassar por

outras que na altura dominavam o Zonal “A” de
apuramento ao Girabola;
são os casos do Kabuscorp Sport Clube do Palanca, Académica Petróleos Kwanda do Soyo e o
Futebol Clube de Cabinda. Os “Leões voltaram a
rugir”.
Na presente temporada
futebolística, o Sporting
Petróleos de Cabinda
disputa uma das três vagas para a 35ª edição do
Campeonato Nacional de
Futebol da I Divisão (Girabola-2014), está enquadrada na Série “A”, com
as formações da Académica Petróleos Kwanda

do Soyo, Cabinda Sport
Clube, Futebol Clube de
Cabinda, Norberto de
Castro, Polivalente Futebol Clube e São Salvador
do Congo, conjunto da
província do Zaire.
A turma sportinguista já lidera a prova com
6 pontos, seguida pela
Académica do Soyo, tem
menos dois (4). Ambas
equipas
defrontam-se
nesta jornada. É o jogo
de maior cartaz da Série
“A” de apuramento ao
Girabola-2014, à partida,
o grémio de Mbinda tem
vantagem por jogar no
campo dele, diante dos
adeptos.
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Afrotaças

Libolo defronta Sewe Sport

O

próximo
desafio do
Recreativo
do Libolo do
Kwanza-Sul
nas
Afrotaças será
com Sewe Sport de San-Pédro da Costa do Marfim, válido para a segunda
jornada do Grupo “B” da
Liga dos Clubes Campeões
de África.
A equipa angolana desloca-se ao terreno do conjunto
costa-marfinense com três
pontos na “bagagem”, fruto
da vitória sobre o Esperance Sportive de Túnis, no
estádio municipal de Calulo, Libolo – Angola, em
jogo referente à primeira
ronda do Grupo “B” do
maior evento futebolístico
de clubes no Continente Berço da Humanidade
(África) cuja responsabilidade de organização cabe
à CAF, reitor do “desporto-rei” continental.
Trata-se de um jogo difícil
para o representante angolano nas “Afrotaças, tendo
em conta os intentos do
adversário que quererá
vencer o primeiro desafio

na Liga dos Clubes Campeões porque ficou sem
jogar na ronda inaugural

diante do Coton Sport
de Garoa dos Camarões,
face à decisão da FIFA de

suspender a federação camaronesa de futebol pelas
interferências políticas nos

assuntos inerentes à modalidade no país.
O desafio entre o Conton
Sport de Garoa e Sewe
Sport de San-Pédro será
mesmo realizado porque
a suspensão da FIFA foi
levantada. A equipa camaronesa é favorita à conquista dos três primeiros
pontos na prova; aliás, o
time camaronês já disputou uma final da Liga dos
Clubes Campeões com o
Al Ahly do Egipto.
Assim, apesar da dificuldade a encontrar no jogo
com “Seweke” de San-Pédro, o Recreativo do Libolo, às ordens de Miller Gomes, está confiante num
resultado positivo na deslocação à Costa do Marfim, face à vitória caseira,
conseguida ante o Esperance de Túnis, triunfo que
elevou o clube angolano à
liderança do Grupo “B”.
O empate seria animador
para o único “embaixador”
autóctone nas competições africanas.
No prosseguimento da segunda jornada do Grupo
“B”, o Esperance de Túnis
joga com o Coton Sport.

Selecção apta para o Afrobasket
O objectivo da Selecção
Nacional de Basquetebol
Sénior Masculino, às ordens do técnico Paulo Macedo, passa pela conquista
do título da 27ª edição do
Campeonato Africano das
Nações (Afrobasket-2013),
a decorrer em Abidjan,
centro político-administrativo da Costa do Marfim, de 20 a 31 de Agosto
do corrente.
A Equipa Nacional, vice-campeã africana em título, efectua o estágio pré-competitivo no Reino de
Espanha, onde já realizou
três jogos de controlo com
jogadores da principal liga
basquetebolística daquele
país Ibérico. Os resultados
dos jogos de preparação
permitem prognosticar o

possível sucesso do Cinco Angolano na maior
cimeira da bola ao cesto
no Continente Berço da
Humanidade (África), a
realizar-se na pátria de
Félix Houphouёt-Boigny,
nacionalista africano e
considerado pai na nação
costa-marfinense. Angola
vai triunfar.
Angola está enquadrada
no Grupo “C”, ao lado das
selecções de Moçambique,
Cabo Verde e República
Centro Africana. Nenhum
destes adversários terá capacidade para travar a “rapaziada” de Paulo Macedo
que participa do maior
evento basquetebolístico
com o propósito de reconquistar o troféu em posse
da Tunísia.
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+370 dias

BASTONÁRIO INFORMANTE

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

Sonangol e as Empregadas
Domésticas de Manuel Vicente
TEXTO DE Rafael Marques de Morais*

O

vice-presidente da República,
Manuel Domingos Vicente,
continua a receber anualmente, da Sonangol, a soma de USD
43,212 para o pagamento das
suas empregadas domésticas.
Em Janeiro de 2012, o Presidente José Eduardo dos Santos exonerou Manuel
Vicente do cargo de presidente do conselho
de administração da Sonangol. Nomeou-o, de
seguida, para o Ministério da Coordenação
Económica, com a categoria de ministro de
Estado. O ministério, criado para acomodar
Manuel Vicente, foi extinto com a sua promoção a vice-presidente, em Setembro de 2012.
Manuel Vicente, para além das mordomias
que recebe enquanto vice-presidente, é um
dos homens mais ricos de África. O império
de negócios que partilha com os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior “Kopelipa” e
Leopoldino Fragoso do Nascimento, o testa-de-ferro de José Eduardo dos Santos, basta
para conferir a Manuel Vicente o estatuto de
bilionário.
Porquê um bilionário, com o poder de vice-presidente num dos países mais corruptos do
mundo, precisa de violar a legislação em vigor
para pagar empregadas domésticas?
O gabinete de Manuel Vicente inclui um departamento de economato e de apoio à residência oficial do vice-presidente. O Estado
paga por todo o pessoal de serviço doméstico
requisitado pelo vice-presidente no âmbito
das suas funções oficiais e de representação
da República de Angola. Como bilionário, conhecido por gastar milhares de euros por cada
garrafa de vinho Petrus, Manuel Vicente tem,
além da obrigação, todas as possibilidades de
pagar por quantas empregadas domésticas tiver ou necessitar nas suas
várias residências privadas.
A resposta é simples. A ganância, o espírito de pilhagem dos fundos e do
património de estado, a
falta de quaisquer princípios morais e éticos, a
arrogância e o abuso de
poder não encontram limites no comportamento
de Manuel Vicente e dos
outros dirigentes da mesma estirpe.
O vice-presidente viola o princípio da Probidade Pública ao

beneficiar, ilicitamente, de ofertas mensais de uma empresa
pública, em moeda estrangeira. O referido dirigente compromete a
sua independência e
isenção e põe, assim,
em causa “a independência do seu juízo
e a credibilidade e
autoridade da administração pública dos
seus órgãos e serviços”, conforme estabelecido pela Lei da Probidade Pública.
No entanto, Manuel Vicente

não é o único dirigente do executivo de José
Eduardo dos Santos a usar o expediente do
pagamento de empregadas domésticas para
amealhar mais uns tostões à custa da Sonangol. O antigo director-geral adjunto da Sonangol e actual secretário de Estado para as
Novas Tecnologias e Qualidade Ambiental,
Syanga Kuvuila Samuel Abílio, continua a receber anualmente, da Sonangol, um total de
USD 38,999 como “subsídio de apoio para as
actividades domésticas”.
O actual vice-presidente Manuel Vicente foi
director-geral adjunto da Sonangol, de 1991 a
1999. Nos 13 anos seguintes exerceu as funções de presidente do conselho de administração e director-geral da petrolífera nacional.
*Makaangola

