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DESPERTAI, povos oprimidos e 
subjugados, contra a tirania escra-
vizante, mas com métodos sub-
tis, para não 
se dar argu-
mentos mus-
culados a 
quem tem 
da demo-
cracia uma no-
ção esclavagista.

Manuel Vicente, 
o vice-presidente 
da República, con-
tinua a acumular 
funções de Estado 
com cargos priva-
dos no exterior do 

país, ao renovar a sua manutenção 
no cargo de director da empresa 
China Sonangol International 
Holding.

O Presidente da Re-
pública, José Edu- 
ardo dos Santos 
diz que é chegada a 
altura de escrever 
“uma nova página 
no diálogo com a 

juventude”. Sempre é melhor tar-
de do que nunca, se isso for algo 
mais do que ractificar a discrimi-
nação, o racismo e o óbito.

Soldados das FAA 
continuam a pro-
ceder a detenções 
arbitrárias no se-
guimento da gran-
de manifestação 
ocorrida no dia 15 
de Junho, na vila do 
Cafunfo, em repúdio à onda de 
homicídios e mutilação de corpos 
de camponesas na localidade.

ANGOLA  
LEVANTA-TE 

DIRECTOR NA  
CHINA-SONANGOL

SANTOS FRUSTRA 
EM 3 MINUTOS

POLíCIA REPRIME  
E MATA NA LUNDA

O Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, diz inspirar-se em Lula da Silva e suas políticas, mas  a sua  
polícia reprime, prende e até assassina, violentamente as manifestações juvenis. Por sua vez Dilma Rousseff, 
ante as maiores manifestações de todos os tempos, no consulado da esquerda, considerou-as legítimas, disposta  
a negociar com os protestantes e proceder a reformas de combate a corrupção, peculato e ao nepotismo.  

COntRA A CORRuPçãO MAnuEL VICEntE AuDIênCIA COM A JuVEntuDE POVO SAI à RuA
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país, já pou-
cos duvi-
dam, não 
está bem, 
tal como a 
sensibilida-
de de quem 

nos (des)governa. Por isso, 
os turcos do regime, na ca-
lada, gizam planos diabóli-
cos, que redundarão num 
novo banho de sangue e 
luto. 
A insatisfação social, em 
crescendo, anda silenciosa 
e impotente, por entre os 
carreiros das sanzalas e ci-
dades, numa “bomba reló-
gio”, ante o vergonhosos e 
provocante enriquecimen-
to ilícito de uns poucos do 
regime, que controlam os 
milhões de dólares dos mi-
lhões de autóctones, que 
nada têm, para lá da famin-
ta discriminação. 
Por isso, Angola e os ver-
dadeiros angolanos de 
todas as matizes, pretos e 
brancos, comprometidos 
com a PAZ, mas riscados 
das estatísticas oficiais, 
levantem-se e digam BAS-
TA a este regabofe gover-
nativo.
É verdade que os “lobos” 
na escuridão, com a preci-
pitação de um motim, agu-
çam as suas unhas, para a 
chacina, por isso, devemos 
ser apologistas de um le-
vantamento silencioso, em 
que as tampas das panelas 
e as canecas de chapa se-
jam transformadas numa 
grande e ensurdecedora 
orquestra do BEM contra 
o MAL. 
DESPERTAI, povos opri-
midos e subjugados, con-
tra a tirania escravizante, 
mas com métodos subtis, 
para não se dar argumen-
tos musculados a quem 
tem da democracia uma 
noção esclavagista.    
Senhores da governança, a 
vossa insaciável abastança 

é de tal forma repugnante 
que nada mais vos demo-
ve. Porque, infelizmente 
para a maioria dos povos 
de Angola, diferentes, sim, 
do “um só povo e uma só 
nação”, exclusivamente, 
do MPLA, não temos um 
presidente supra-partidá-
rio, capaz de, em tempos 
de crise, ter autoridade 
moral, para suavizar as 
tensões, como se viu e vê, 
no dignificante e demo-
crático comportamento da 
presidente brasileira, Dil-
ma Rousseff, que ante as 
manifestações populares, 
as enquadrou como legí-
timas, no quadro de um 
Estado Democrático e de 
Direito. 
Ao contrário, em Angola, 
na mais recente reunião 
do presidente da Repúbli-
ca com o Conselho Na-
cional da Juventude, uma 
organização que poderia 
ser mais abrangente, mas 
também sofre dos vícios 
das demais; hegemonia 
do maioritário, perdurou 
a tese partidocrática do 
poder. Aí, o presidente 
ao invés de se despir das 
amarras oficialíssimas e in-
formalizar o encontro, pre-
feriu o formalismo radical 
e a distância, limitando-se 

a ouvir os jovens partidá-
rios, esquecendo-se da-
queles que não militam em 
partidos e que poderiam 
e deveriam ter assento, 
como os jovens revolucio-
nários, cujo cadastro há 
muito repousa nos arqui-
vos da polícia do regime, 
logo contactáveis. Mas o 
chefe os discrimina com o 
rótulo de frustrados, como 
se fossem leprosos. 
Aqui, partilho a tese pre-
sidencial; são frustrados, 
sim! Não por incapacidade 
académica ou profissional, 
mas por discriminação e 
racismo de Estado.
Como fica um jovem a tra-
balhar honestamente para 
o país, pagando impostos 
e gerando empregos direc-
tos e indirectos, como ga-
ragista, na compra e venda 
de viaturas e, num de re-
pente, Dos Santos decreta 
uma lei impedindo os au-
tóctones da classe média 
baixa, de continuarem a 
importar carros com mais 
de três anos, para desca-
radamente escancarar as 
portas aos estrangeiros, 
que hoje comandam o 
negócio de venda de via-
turas. Quem, no caso, é o 
frustrado? Esta é uma me-
dida inédita, pois nem na 

maioria dos países euro-
peus e da América impera 
tal aberração. E podiam 
manifestar-se…
Os jovens têm estado, nos 
últimos tempos, a assistir 
a um dos maiores incum-
primentos de que há me-
mória, feito aquando da 
entrega, a custo zero, de 
mais de 1000 mil km2 de 
terras à brasileira Odebre-
cht, desalojando milhares 
de pretos com a promes-
sa da sociedade gestora, a 
EDURD, parte das recei-
tas da venda dos terrenos 
em Talatona, onde foram 
montados os condomínios 
da elite, seriam canaliza-
das para a requalificação 
dos musseques de Luanda. 
Cerca de 20 anos depois 
os jovens estão frustrados 
por mais uma promessa 
não cumprida. 
E podiam manifestar-se...
Mais, a factura da loucu-
ra da engenharia do betão 
é paga com a falência de 
empresas angolanas de 
construção civil, em favor 
do agigantamento das es-
trangeiras, todas elas com 
chorudos e muitas vezes 
escandalosos contratos 
de empreitadas, como a 
Odebrecht, que até para 
si desvia os trabalhos de 
limpeza e jardinagem que 
poderiam ser entregues 
a autóctones, numa clara 
demonstração de ser bem 
grande o seu sócio angola-
no, não estranhando pois, 
que sempre que o mandão 
Emílio Odebrecht, vem a 
Luanda, seja recebido pelo 
presidente José Eduardo 
dos Santos. 
E podiam manifestar-se…
Isso, se não frustra, faz o 
quê, então?
Na Educação as promes-
sas são mais de mil, mas 
pouco de substantivo é 
feito para aumento da sua 
qualidade, principalmente 

por os filhos dos dirigen-
tes, inclusive do presiden-
te da República, ministro 
da Educação e do Ensino 
Superior, se sentarem em 
escolas estrangeiras. 
Todos sem excepção, 
marimbam-se para a qua-
lidade do ensino dos filhos 
dos autóctones pobres. 
Mas, ainda assim, assistem 
insensíveis aos aumentos 
discricionários das propi-
nas e dos bilhetes de trans-
porte citadino e rural, de 
que os estudantes recla-
mam subvenção, mas nada 
podem fazer ante a dolosa 
imposição destas políticas 
frustrantes.
E podiam manifestar-se…
Com todo este ambiente 
de exclusão, discrimina-
ção, provocação e insulto 
à maioria da juventude 
extra partidária e demais 
cidadãos, agravada com 
o facto de o actual pre-
sidente da República se 
assumir exclusivamen-
te como líder do MPLA, 
logo não estando acima 
deste e dos demais parti-
dos, Angola não tem ne-
nhuma instituição capaz 
de gerir as tensões im-
parcialmente.
Pelo descarrilar que se 
anuncia da carruagem, 
com o aparecimento pro-
gressivo de nuvens ne-
gras no horizonte político 
e social a anunciar bor-
rasca da grossa, e no imi-
nente e surreal encontro 
que se perspectiva entre 
o povo oprimido e a opu-
lenta vaidade dos princi-
pais governantes do país, 
o melhor que podemos 
esperar é que haja pouco 
sangue derramado, quan-
do o povo se manifestar, 
com base no art.º 47.º da 
actual Constituição, para 
dar um basta à corrupção, 
à discriminação e às más 
políticas governativas.  

O
ANGOLA LEVANTA-TE 
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S o l d a d o s 
das Forças 
A r m a d a s 
Angolanas 
(FAA) en-
contram-se 
a patrulhar 

as ruas da vila de Cafunfo 
e a proceder a detenções 
arbitrárias no seguimento 
da grande manifestação 
ocorrida no dia 15 de Junho. 
Mais de 15 mil cidadãos sa-
íram à rua em repúdio à 
onda de homicídios e muti-
lação de corpos de campo-
nesas, na referida localidade 
diamantífera, no município 
do Cuango, província da 
Lunda-Norte.  “Os milita-
res das FAA estão a romper 
as casas das populações 
à procura de jovens para 
prenderem”, disse ao Maka 
Angola Paula Muacassenha, 
uma das organizadoras do 
protesto.  “Hoje (16.06) às 
21h00, os militares prende-
ram dois irmãos, o Júnior e 
Waicela Alberto, que se en-
contravam a ver televisão 
em casa. Eles não participa-
ram da manifestação, mas 
foram detidos sem causa. 
As FAA estão a prender à 
toa e a criar uma situação 
de terror aqui em Cafunfo”, 
disse a activista política.
Segundo depoimentos re-
colhidos junto da família 
dos jovens, os pais foram 
obrigados a pagar 16,000 
kwanzas (equivalente a US 
$160), pela libertação dos jo-
vens, após estes terem sido 
torturados de forma severa 
pelos militares. Os milita-
res transferiram depois as 
suas vítimas à custódia da 
polícia, que continuou com 
os espancamentos antes de 
aceitar o pagamento.
Após a manifestação a 
Polícia Nacional deteve 
o representante regional 
do Partido de Renovação 
Social (PRS), Domingos 
Marcos Kamone, e outros 
17 manifestantes, por vol-
tas das 14h00 horas. O PRS 
apoiou o protesto popular.
A concentração teve iní-

cio às 7h00, no bairro do 
Bala-Bala, ao que se seguiu 
uma procissão por várias 
artérias de Cafunfo, anima-
da por cânticos religiosos, 
entoados por mulheres que 
constituíam a vasta maioria 
dos participantes. “As mu-
lheres de Cafunfo aparece-
ram em massa. As mulhe-
res estão furiosas, incluindo 
eu própria. No Sul, quando 
desaparece um boi, até o 
governo se preocupa. Aqui 
matam as mulheres de for-
ma macabra e a polícia e o 
governo cruzam os braços”, 
lamentou Paula Muacasse-
nha.
Em seguida, a população 
dirigiu-se ao Campo Onze, 
onde deveria ser lida uma 
mensagem, endereçada às 
autoridades locais, de repú-
dio à vaga de violência con-
tra camponesas na região. 
No entanto, segundo Ma-
nuel Muacabinza, um dos 
participantes na manifes-
tação, efectivos da Polícia 
Nacional interromperam o 
acto com um forte tiroteio.
“A manifestação foi ordeira 
e pacífica. Quem arranjou 
confusão foi a própria po-
lícia com os seus disparos. 
Na retirada, alguns jovens 
furiosos começaram a ape-
drejar a polícia e incendia-
ram uma motorizada de um 
agente regulador do trânsi-
to”, revelou o manifestante.
Uma vez terminada a ma-
nifestação, o comandante 

local da Polícia Nacional 
telefonou ao representante 
do PRS, Domingos Marcos 
Kamone, para “discutir um 
assunto”, segundo o relato 
de Manuel Muacabinza ao 
Maka Angola. Mas quando 
o líder partidário se dirigiu 
à esquadra, foi detido de 
imediato e transferido para 
o comando municipal da 
Polícia Nacional na vila do 
Cuango.
No dia anterior, a 14 de Ju-
nho, o administrador mu-
nicipal, Luís Figueiredo 
Muambongue, convocou 
uma reunião com os orga-
nizadores da manifestação. 
Segundo Paula Muacasse-
nha, que liderou o grupo de 
mulheres, o administrador 
pediu aos sobas e aos co-
mandantes militares e po-
liciais presentes, união no 
combate à onda de crimes 
que têm aterrorizado as 
camponesas.
“O administrador não falou 
na manifestação. Tentou 
ignorar o assunto apesar de 
o termos informado. Agora 
temos essa onda de perse-
guição. É esta a unidade a 
que ele se referia?”, questio-
nou Paula Muacassenha. 
Manifestação em Cafunfo 
de repúdio à onda de vio-
lência contra camponesas.
No município do Cuango, 
as camponesas têm sido 
alvos frequentes de vio-
lência, que incluem muitas 
vezes mutilações de órgãos 

genitais depois de mortas. 
Recentemente, a região as-
sistiu a um aumento consi-
derável destes tipo de cri-
mes hediondos. Pelo menos 
duas camponesas foram 
assassinadas e mutiladas na 
zona de Cafunfo nos últi-
mos 45 dias.
Quase todo os crimes de ho-
micídio contra as campone-
ses têm ocorrido em lavras 
situadas nas cercanias da 
zona de concessão diaman-
tífera da Sociedade Mineira 
do Cuango. Tanto as autori-
dades locais como a Polícia 
Nacional pouco ou nada têm 
feito para investigar estes 
crimes. A agricultura de sub-
sistência é a principal activi-
dade de sustento da maioria 
das famílias na região, em 
paralelo ao garimpo.
A região do Cuango tem 
registado grandes manifes-
tações populares a favor do 
direito à vida e da dignida-
de humana.
Em Dezembro de 2011, 
mais de três mil pessoas 
saíram à rua em Cafun-
fo para protestar contra a 
presença da empresa pri-
vada de segurança Tele-
service. A população acu-
sava a referida empresa de 
ser a executora do grosso 
das violações sistemáticas 
contra os direitos huma-
nos, a favor da Sociedade 
Mineira do Cuango, que 
explora diamantes na re-
gião. As manifestações 
foram coordenadas e rea-
lizadas em simultâneo em 
várias zonas mineiras da 
província, tendo congre-
gado mais de 18 mil pesso-
as no total. Em Março de 
2012, a Teleservice retirou-
-se da localidade, tendo 
sido substituída pela Bicu-
ar que, entretanto, conti-
nua com a mesma prática 
de terror.
Soldados das FAA conti-
nuaram a patrulhar as ruas 
da vila de Cafunfo e a pro-
ceder a detenções arbitrá-
rias no seguimento da ma-
nifestação 

POLíCIA E MILITARES REPRIMEM 
APóS MANIFESTAçãO

LUnDA-nORTE

O
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membro do 
Conselho de 
Estado Por-
tuguês, ex-
-líder do PSD 
e comenta-
dor da SIC, 

Luís Marques Mendes, 
defendeu, em Luanda, que 
a diversificação, sustentabi-
lidade e qualificação são os 
principais desafios para An-
gola, considerando a “eco-
nomia do conhecimento” 
a mais importante aposta 
para o sucesso do país.
É claro que Marques Men-
des poderia, se não fosse 
também um político flutu-
ante, dizer mais algumas 
coisas úteis que, no entanto, 
desagradariam ao poder 
instituído em Angola, em-
bora fossem úteis para os 
angolanos.
O mediático comentador 
da SIC, que esteve em re-
presentação da Abreu Ad-
vogados (empresa de que 
é consultor e que tem par-
cerias com sociedades de 
advogados em Angola, Bra-
sil, Macau, Moçambique e 
Timor-Leste), foi orador do 
tema “Diversificação Eco-
nómica e Sustentabilidade 
da Economia de Angola”, 
e considerou “excelente” a 
iniciativa dos empresários 
angolanos, realçando que 
permitiu “bons debates”.
De acordo com Luís Mar-
ques Mendes, na mesma li-
nha do seu “colega” da SIC, 
Henrique Cymerman que, 
com a entrevista a  Eduardo 
dos Santos é um sério can-
didato ao Prémio Pulitzer, 
Angola tem sido “um caso 
de sucesso” pelos bons re-
sultados que tem alcançado 
desde o fim da guerra, há 11 
anos, e para que assim siga 
no futuro precisa de apostar 
nas áreas da agricultura, ali-
mentação, turismo, energia 

e águas, para diversificar a 
sua economia.
Para dar maior sustenta-
bilidade à sua tese e para 
que não restassem dúvidas, 
Marques Mendes citou 
mesmo o ministro angola-
no da Economia. É obra.
Para Luís Marques Mendes, 
a sustentabilidade nas di-
mensões económica, social 
e ambiental são igualmente 
apostas para Angola, que 
podem ser alcançadas atra-
vés da criação de riquezas, 
da diminuição de desigual-
dades sociais e da preserva-
ção do ambiente.
No entanto, segundo a sua 
abalizada tese, a aposta nas 
qualificações, que é “a ques-
tão mais importante de to-
das”, deve ser decisiva para 
o futuro do país.
Nessa aspiração, Angola 
pode contar com a contri-
buição de Portugal, tendo 
em conta que as relações 
hoje entre os dois países 
não são mais de concor-

rência, mas sim de comple-
mentaridade, realçou Luís 
Marques Mendes. Ou seja, 
Angola entra com o dinhei-
ro e Portugal com a experi-
ência para que, amanhã, os 
angolanos fiquem com a 
experiência e os portugue-
ses com o dinheiro.
“Portugal tem dificuldade, 
por força da crise, em ter 
investimento. Os angolanos 
podem cada vez mais inves-
tir em Portugal, mas Angola 
tem um défice de quadros, 
nós temos um excesso de 
quadros por força da crise, 
de pessoas bem qualifica-
das, que podem vir dar um 
contributo importante para 
Angola”, frisou o discípulo 
político de Cavaco Silva.
“Ou seja, acrescentou Mar-
ques Mendes, complemen-
taridade que constitui um 
manancial de oportunida-
des para Angola e para Por-
tugal”. 
E se o ex-secretário de Es-
tado adjunto do ministro 

Adjunto e dos Assuntos 
Parlamentares do X Gover-
no (1985-1987); secretário de 
Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, no 
XI Governo (1987-1992); mi-
nistro-adjunto do Primeiro-
-Ministro do XII Governo 
(1992-1995); ministro dos 
Assuntos Parlamentares, no 
XV Governo (2002-2004) e 
porta-voz nos Governos de 
Cavaco Silva o diz, é mes-
mo para levar a sério.
Por sua vez, o ministro da 
Economia, Abraão Gourgel, 
apontou a necessidade da 
criação de sectores com-
plementares ao sector pe-
trolífero, nomeadamente a 
indústria e a agricultura.
“É mais fácil para um país 
importar do que produzir. 
O retorno é mais imediato, 
não se exigem empregos 
qualificados e é uma situa-
ção também benéfica para 
os países e empresas ex-
portadoras, mas nunca para 
o país importador, razão 
pela qual devemos inverter 
o quadro”, disse o ministro 
angolano na abertura do I 
Fórum Nacional Empresa-
rial, promovido pelo LIDE 
Angola.
Do ponto de vista da co-
erência, sendo que esta é 
uma qualidade marginal 
na vida política portuguesa 
e angolana, Luís Marques 
Mendes poderia ter defen-
dido, como fez em relação 
aos ex-governantes socia-
listas do Executivo de José 
Sócrates, que muitos do 
governantes angolanos de-
viam estar a ser julgados 
pela “gestão danosa de or-
çamentos” e pelo “caminho 
de ligeireza e irresponsabi-
lidade”.
Mas não. Aliás, também a 
memória é coisa de some-
nos importância na vida 
política. Se o não fosse, 

talvez Marques Mendes 
defendesse, no seu país, a 
retroactividade dessa res-
ponsabilização criminal, 
não até ao D. Afonso Hen-
riques, mas,  certamente, 
até ao cavalheiro que foi 
primeiro-ministro  de 6 de 
Novembro de 1985 a 28 de 
Outubro de 1995, presiden-
te da República eleito em 22 
de Janeiro de 2006 e reelei-
to em 23 de Janeiro de 2011.
Aliás, apenas como matéria 
para discussão académi-
ca, registe-se que Marques 
Mendes defendeu, sem 
apontar nomes, que “mui-
tos ex-governantes com 
ares sorridentes no Parla-
mento deviam estar a ser 
julgados”, já que “não chega 
a responsabilização polí-
tica” para situações como 
a “gestão danosa de orça-
mentos”.
Aliás, ainda hoje tem razão. 
Mas em matéria de gestão 
danosa da “coisa” pública 
o julgamento só se aplicará 
ao PS? Na bancada mais ao 
lado, a do PSD, não haverá 
tantos telhados de vidro 
como na do PS? E quanto 
ao MPLA, partido-irmão 
do PS às segundas, quartas 
e sextas e do PSD às terças, 
quintas e sábados? 
Marques Mendes gosta de 
dizer que muitos socialis-
tas deviam ter “vergonha” 
pelo “caminho de ligeireza 
e irresponsabilidade” que 
levou Portugal para a situ-
ação de protectorado de 
Angola.
Em matéria de falta de 
vergonha, Portugal está 
nos primeiros lugares do 
ranking mundial. E, se ca-
lhar, do ponto de vista in-
terno, o PS e o PSD estão 
empatados. Por isso, no que 
respeita ao processo de ba-
julação ao regime angolano, 
é tudo fuba do mesmo saco.

QuANDO TOCA A bAjuLAR SãO
TODOS FubA DO MESMO SACO

O

ESbIRROS DA TUgOLânDIA 
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A FALTA DE APOIOS LEVA à DESISTêNCIA
DE ATLETAS PARALíMPICOS DO HuAMbO 

a província do 
Huambo e nos 
últimos três 
anos, 122 atle-
tas com defi-
ciência física, 
muitos dos 

quais do atletismo, futebol 
com muletas e basquetebol 
em cadeira de rodas, aban-
donaram a prática desporti-
va por falta de apoios mate-
riais, financeiros e morais.
Também este é, entre mui-
tos outros, um barómetro 
que define o que o regime 
(não) tem feito pelos cida-
dãos. Alegar-se-á, provavel-
mente com razão, de que o 
país é pobre e os deficientes 
não são uma prioridade.
Pelo menos o presidente 
da associação de despor-
tos para pessoas com de-
ficiência no Huambo, José 
Guilherme, teve a coragem 
(mal sabe no que se está a 
meter) de exigir do governo 
mais atenção, para impedir 
que mais atletas renunciem 
a este desporto.
“Em 2010 controlávamos 
340 atletas que partici-
pavam regularmente nas 
competições que organizá-
vamos. Actualmente o nú-
mero de desportistas adap-
tados baixou para 218, por 
falta de vários incentivos”, 
afirmou José Guilherme, es-
clarecendo que o desporto 
para atletas com deficiência 
é da inteira responsabilida-
de do governo, segundo o 
artigo 6º dos estatutos do 
Comité Paralímpico ango-
lano.
Como exemplos das difi-
culdades, citou a falta de 
transporte, para facilitar a 
deslocação dos atletas de 
suas casas para os locais de 
treino e competição, bem 
como a falta de remunera-
ção financeira.
Dando uma no cravo e ou-
tra na ferradura, não vá o 
governo não achar piada 
às críticas, José Guilherme 
diz que, apesar destes cons-

trangimentos, é razoável o 
estado actual do desporto 
adaptado na província, uma 
vez que o mesmo está pre-
sente nos onze municípios, 
assumindo-se como um 
factor de inclusão social das 
pessoas com deficiência fí-
sica.
Recorde-se a Luanda que 
no Huambo são praticadas 
oito modalidades despor-
tivas adaptadas, nomeada-
mente atletismo, basque-
tebol em cadeira de rodas, 
boccia, futebol com mule-
tas, futebol de salão para 
surdos, goalbol, natação e 
voleibol sentado.
Importa igualmente dizer, 
como também o fez José 
Guilherme, que os primei-

ros sete anos de existência 
desta organização são, do 
ponto de vista desportivo, 
muito positivos, tanto a ní-
vel nacional como interna-
cional.
Ao analisar as actividades 
desde 2006. José Guilher-
me mostrou-se satisfeito 
pelo facto de os atletas lo-
cais serem responsáveis 
pela conquista de 416 me-
dalhas (entre ouro, prata e 
bronze).
Destas medalhas, constam 
31 ao serviço da selecção 
nacional em eventos como 
Jogos Paralímpicos de Pe-
quim 2008 e de Londres 
2012, campeonatos africa-
nos, pan-africanos, jogos da 
lusofonia e meetings inter-

nacionais.
José Guilherme referiu 
ainda terem os desportis-
tas adaptados do Huambo 
como ponto mais alto a pre-
sença nos jogos Paralímpi-
cos de Pequim, na China, 
onde conquistaram três 
medalhas de prata e uma de 
bronze. Nas provas nacio-
nais conquistaram 386 me-
dalhas, sendo 155 de ouro, 
115 de prata e 116 de bronze.
 O atletismo é das oito mo-
dalidades a que mais meda-
lhas tem conquistado (415 
no total), o que torna a pro-
víncia do Huambo na maior 
fornecedora de atletas para-
límpicos para as selecções 
nacionais da modalidade.
Como se constata, para es-

tes atletas de elevado nível 
competitivo e que honram 
o país em todas as provas 
por onde passam não há 
dinheiro minimamente su-
ficiente. Há, no entanto, de 
sobra para, também no Hu-
ambo, a Comissão de Disci-
plina e Auditoria do Comité 
Central do MPLA realizar 
actividades para sensibili-
zar os militantes a acompa-
nharem o programa de go-
vernação do partido, para o 
êxito da sua materialização.
Domingos Bernardo, em 
representação da referida 
Comissão, advogou que os 
militantes do partido de-
vem estar inseridos no seio 
das populações, para iden-
tificar os seus problemas e 
lutar para a sua resolução 
junto do governo.
O político disse ainda que 
a organização do MPLA é 
hoje implementada a ní-
vel dos locais de residên-
cias, demonstrando que 
a luta dos militantes deve 
centrar-se na identificação 
e resolução dos problemas 
de carácter social.
“As comissões de Dis-
ciplina e Auditoria não 
têm só a missão de fisca-
lização e controlar as ac-
tividades partidárias, mas 
também a governativa. 
Temos como missão aler-
tar a todos os níveis para 
a materialização daquelas 
tarefas que eventualmen-
te estão programadas e 
não estão a ser cumpridas 
na íntegra”, sublinhou Do-
mingos Bernardo, acres-
centando que urge revi-
talizar as organizações de 
base e comités de acção 
do partido.
 A reunião metodológi-
ca, e porque à Comissão 
de Disciplina e Auditoria 
certamente não incumbe 
estar atenta aos atletas 
com deficiência, analisou 
temas ligados à defesa e 
consolidação da unidade 
no seio do partido.

N
TEXTO DE OSWALDO CATENGuE 
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ntes de en-
trar no miolo 
do assunto 
a propósito 
do encontro 
entre o Pre-

sidente José Eduardo dos 
Santos e as organizações 
de jovens decidimos avan-
çar passo a passo e dividir 
a nossa narrativa segundo 
o ritmo que presidiu à ma-
terialização do evento, ou 
seja começar pelos Prepa-
rativos, seguidos da Re-
cepção, o “Décor”, o Estilo 
do encontro, as Interven-
ções e o Final     
     
 PreParativos 
do encontro 
do desencontro 
O anúncio desta proposta 
do chefe do Executivo de 
se reunir para falar com os 
jovens surpreendeu muita 
gente e foi bem acolhi-
do por uma esmagadora 
maioria dos angolanos 
minimamente a par das 
actividades do “governo”. 
Houve gente que veio a 
público felicitar o presi-
dente e agradecer o seu 
gesto, incorrendo no erro 
habitual de dizer obriga-
do quando deveria dizer 
“Puxa! Até-que-enfim”, 
com ar “zangado”, e, no 
caso presente, pôr de lado 
a submissão e apontar o 
dedo a pelo menos uma 
falha que de imediato se 
constatou a olho nu. Fo-
ram convidadas apenas 30 
Organizações Juvenis An-
golanas, tendo sido outras 
votadas ao ostracismo. 
Primeira grande falha, não 
houve latitude intelectual 
de convidar os jovens re-
volucionários.
Com efeito, esse apelo do 
presidente da República 
ao “diálogo com a juventu-
de” foi transformado illico 
presto em encontro entre 

o líder do MPLA, a sua 
organização juvenil, a JM-
PLA e as 30 organizações 
juvenis julgadas “conve-
nientes”. Não foram con-
vidadas pelo Conselho 
Nacional da Juventude 
(CNJ), afecto ao regime, 
algumas organizações 
com pelo menos um mí-
nimo de importância no 
xadrez nacional,  como a 
Juventude Bloquista, Mo-
vimento Revolucionário, 
Movimento de Estudan-
tes Angolanos, JPDP-ANA 
e a JFNLA (ligada ao Eng. 
Kabangu), quer dizer, 
«importantes franjas da 
sociedade angolana e com 
intervenções significa-
tivas no espaço público, 
deixando assim a nu a ha-
bitual política de exclusão 
levada a cabo pelo titular 
do Executivo angolano e 
a sua repulsa à audição de 
“gente” por si tida como 
“inconveniente”.
Uma dessas organizações 
olvidadas por JES, a Ju-
ventude Bloquista, exarou 
antes do evento se reali-
zar no passado 21.06.13, na 
Cidade Alta, um comuni-
cado que repudiava «(…) 
a atitude discriminatória 
do chefe do Executivo 
angolano e exigia que os 
casos do desaparecimen-
to misterioso dos activis-
tas Isaías Cassule e Alves 
Camulingue, bem como 
da prisão arbitrária de 
Emiliano Catumbela, sem 
descurar a solução dos 
problemas que afligem a 
juventude (como a falta 
de políticas consequentes 
de formação académica, 
técnica e profissional, do 
primeiro emprego e salá-
rio compatível com o cus-
to de vida, e habitacional), 
o fim da cultura do delito 
de opinião, reunião e ma-
nifestação, fossem postos 

A

DOS SANTOS FRuSTRA 
jOVENS EM TRêS MINuTOS

REUnIãO COm A jUVEnTUDE

Alguns comentaristas afectos ao regime justificaram a atitude de JES virada para o 
supra-formalismo e a exclusão, afirmando que era uma medida de prudência para 
evitar arruaças. Mas, sejamos honestos, entre bajulação e arruaça há espaço para 
expressar descontentamentos e protestos… No que toca a perguntas, não se ouviu 
nada de jeito.
Quanto a nós, do F8, pensamos que nada foi espremido em tanta fruta da nossa 
terra que ali estava e quando o encontro acabou sentimos um sabor a pouca pensa-
mos que havia tanta pergunta a fazer, dissemos que se lá estivesse um de nós, creio 
que teria ficado muito diminuído no que toca às sua capacidades intrínsecas e teria 
talvez feito tão triste figura como os pseudo-revús. Mas, considerando que ainda 
fosse capaz de se exprimir sem medo, faria, entre outras, as seguintes perguntas:  
Por que razão não há processo democrático para a eleição do presidente do MPLA?
Se os “revús” são só 300, porquê tanta repressão quando eles querem se manifestar 
contra o seu regime e a sua política?
Sente-se feliz por ser árbitro e candidato em tempo de eleições? Porquê?
Acha que não é peculato o senhor ter nomeado o seu filho para PCA do Fundo 
Soberano?
Não acha que a Sonangol está a ter demasiados poderes, sobretudo agora, depois de 
se ter anunciado que ia criar um banco privado?
Por que razão é que Sílvio Burity não foi levado à barra do tribunal para responder 
por todas as ilegalidades e abusos que cometeu na direcção das Alfândegas?
O que pensa do subsídio de 400 USD concedidos pela FAB para ajudar à viagem de 
Jean Jacques aos EUA no quadro da homenagem que lhe foi outorgada?
Tem alguma explicação a dar sobre a origem da riqueza da sua filha Isabel dos 
Santos? E sobre a “prenda” do Canal a Tchizé e a Paulino dos Santos?... e sobre o 
roubo do BNA, e sobre a dívida à Rússia, e sobre a pobreza, e sobre os mortos de 
fome, e sobres as universidade e os hospitais ocos, sem pessoal à altura, e sobre e 
tanta coisa mais.

VISãO FINAL
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em cima da mesa para dis-
cussão aberta».
Claro está que absoluta-
mente nada foi feito e tal-
vez tivesse sido melhor 
ideia fazer qualquer coisa 
nesse sentido
A justificativa é de não es-
tarem organizados, nem 
terem uma liderança, ain-
da assim se ousasse, o che-
fe supremo não ficaria mal 
na fotografia.
 
recePção 
selectiva 
dos jovens
A recepção dos jovens foi 
criteriosamente preparada 
- Mfuka Muzemba da UNI-
TA foi num primeiro tem-
po excluído e  readmitido 
depois da intervenção de 
Isaias Samakuva - e levada 
a bom termo com o aparato 
espalhafatoso a que já nos 
habituou o Príncipe da Ci-
dade Alta. Dezenas de sol-
dados e polícias, fardados e 
à paisana, protocolo, luzes 
e sorrisos de circunstância 
entremeados de olhares 
oblíquos. Havia nitidamen-
te uma preocupação de 
receber “contiguamente 

em força intimidatória” os 
representantes das organi-
zações presentes e se por 
ali houve um pequeno es-
colho, esse foi certamente 
sentido pelo responsável 
da CNJ, que viu aparecer 
Mfuka Muzemba, líder da 
JURA (UNITA), no lugar 
da sua adjunta, quando 
tinha sido esta última a 
convidada pela CNJ, por 
Muzemba ser considerado 
personna non grata.
 
“décor” Palaciano
Muitos dos jovens que ali 
estavam, para não dizer 
todos, ficaram certamente 
encandeados com o que 
viram a abrir-se para eles, 
em sua honra, o Palácio 
Presidencial, com aquele 
jardim grande a estender-
-se ao longo da fachada, 
as luzes, os imensos cor-
tinados, os mármores e 
o décor preparado para 
eles, um púlpito como o 
do Presidente dos Estados 
Unidos. Tudo isso tinha 
sido bem pensado para 
impressionar da melhor 
maneira aqueles jovens 
aprendizes de política, 

que estavam ali a dar os 
primeiros passos na polí-
tica ao mais alto nível, um 
“meeting de suma impor-
tância e alto voo.
Sentia-se nitidamente que 
para receber a juventude 
angolana, JES tinha pre-
parado uma cerimónia de 
grande aparato formal, 
serviu-se de todas as fer-
ramentas ao seu dispor 
para transformar essa sua 
programada abertura de 
espírito e de pensamento 
num acto solene, desde o 
“décor” do local do encon-
tro, passando pelo pessoal 
de protocolo, púlpito ame-
ricano, plateia alinhada, 
imprensa estatal em peso 
e tudo o mais quanto pu-
desse emocionar esses jo-
vens caloiros nestas lides 
de confrontos políticos, 
porque era disso mesmo 
que se tratava, o que, vai 
de si, nada tinha a ver com 
a propalada abertura de 
espírito.

estilo Peculiar
O presidente tinha anun-
ciado que se dispunha a 
receber 30 jovens repre-

sentativos de organizações 
da juventude angolana, 
inclusive algumas das que 
frontalmente se opõem às 
suas decisões políticas e 
outras manobras menos 
claras, que incluem atro-
pelos a leis, promulgadas 
pelo seu próprio governo, 
violações da Constituição, 
promessas utópicas, pecu-
lato límpido e o melhor é 
ficar por aqui, para não en-
trar no escabroso sector da 
sua adesão passiva à prática 
de crimes e raptos de opo-
nentes ao “governo”.
Sentia-se nitidamente, 
como supramencionado, 
que para receber a seu gos-
to a juventude angolana, 
JES serviu-se de todas as 
ferramentas ao seu dispor 
para transformar essa sua 
programada abertura de 
espírito e de pensamento 
num acto solene. E foi isso 
que fez descambar o en-
contro e transformá-lo em 
arma para dominar não a 
Jota, mas os representantes 
dos  outros grupos, os seus 
oponentes.
A verdade é que aqueles 
jovens estavam ali, subjuga-

dos, e queriam uma só coi-
sa, serem protagonistas, in-
terlocutores e testemunhas 
de uma verdadeira abertura 
de espírito da parte de JES, 
num ambiente descontra-
ído, de franca cordialidade 
e no respeito mútuo do 
contraditório, quando o que 
eles viam em seu redor, de 
repente começou a tomar 
contornos de armadilha, 
era isso, uma armadilha. 
Uma armadilha, porque 
todos eles, confrontados 
com o majestoso “décor” 
do Palácio, o grande apara-
to da cerimónia e a altíssi-
ma sobranceria do PR e de 
sua “entourage”, só podiam 
ficar com medo de falar 
e, também, de não estar à 
altura de tanta honra que 
lhes era assim concedida. 
Ficaram atenazados, para-
lisados - tirando os da Jota 
-, como é normalíssimo em 
ocasiões destas de grandio-
so e pomposo formalismo. 
A língua cola-se aos dentes 
e não há palavra que saia, 
do que resultou em parte a 
triste figura ali fizeram.
Parabéns, JES, boa jogada, 
diria Maquiavel!
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Presidente da 
República diz 
que é chega-
da a altura 
de escrever 
“uma nova 
página no 

diálogo com a juventude”. 
Sempre é melhor tarde 
do que nunca, se isso for 
algo mais do que ractificar 
o óbito. Isto se o diálogo 
significar mesmo (o que 
se duvida) discussão ou 
negociação entre duas ou 
mais partes, geralmente 
com vista a um acordo.
E para mostrar a impor-
tância dessa nova página, 
nada como convocar as 
organizações  juvenis para 
um local onde se respira a 
informalidade, uma das an-
cestrais características da 
juventude, o Salão Nobre 
do Palácio Presidencial da 
Cidade Alta.
Nenhuma organização 
de juventude, ou similar, 
faltou á chamada. Todos 
entenderam que se José 
Eduardo dos Santos quer 
dialogar… então é hora 
para dialogar. De fora, por 
razões naturais, terão fica-
do os cerca de 300 jovens 
frustrados que habitual-
mente se manifestam de 
forma oficialmente violen-
ta.
Informações divulgadas 
pelos “Press officers e Me-
dia consultants” do regime 
dizem, como foi o caso do 
“Jornal de Angola”, que “as 
preocupações giraram em 
torno de questões como a 
falta de uma política para 
a juventude, de empregos, 
de ensino de qualidade, 
acesso a habitação condig-
na, mecanismos para con-
tratar créditos e de meios 
de acesso aos programas 

de fomento ao empreen-
dedorismo”.
Será? Será possível que es-
ses jovens tenham mesmo 
dito isto? Ou terão sido os 
tais 300 frustrados a fazer 
um retrato tão negro quan-
to verdadeiro do nosso 
país? Se com onze anos de 
paz total e quase 40 de in-
dependência, sempre sob 
a égide do mesmo partido, 
falta política de juventude, 
emprego, ensino de quali-
dade, habitação condigna 
etc. etc. é porque deixa-
mos de ser um país e so-
mos apenas um local mal, 
muito mal, frequentado.
O (des)encontro foi apeli-
dado pelo Chefe de Esta-

do como “útil e bastante 
proveitoso”, e regozijou-se 
– note-se - com as “men-
sagens calorosas, com 
conteúdos bastante cons-
trutivos”. Assim, provavel-
mente com a noção de que 
os problemas agora postos 
pelos jovens só poderão 
ser resolvidos quando os 
netos dos netos destes 
jovens voltarem ao Salão 
Nobre do Palácio Presi-
dencial da Cidade Alta, 
Eduardo dos Santos garan-
tiu que os organismos do 
Estado vão levar em conta 
a radiografia feita, prova-
velmente (como acontece 
deste 1975) reciclando as 
preocupações da juventu-

de e reeducando os jovens.
O Presidente assinalou, 
contudo, que o “mais im-
portante é que nos guia-
mos todos por um mesmo 
sentimento, de paz, unida-
de nacional e conjugação 
de esforços na realização 
das aspirações dos angola-
nos”. De facto esta é uma 
filosofia que deve ser se-
guida por todos os filhos 
de Angola, mesmo saben-
do que uns são mais filhos 
do que outros.
Porque, educa o “Jornal 
de Angola”, “só é possível 
compreender a sociedade 
actual e o rumo que se-
guimos se conhecermos 
o nosso passado”, o Pre-

TEXTO DE ORLANDO CASTRO

DE CARNE PARA CANHãO 
A MARGINAIS DA PAz

O

jOVEnS AngOLAnOS 

“Uns dizem que os jovens não respeitam os nossos usos e costumes nem as nossas tradições, mesmo 
quando elas não são negativas; que não assimilam os princípios e valores morais e éticos de que são 
portadoras as gerações dos seus pais e avós, revelando uma educação deficiente ou mesmo falta de 
educação.
“Outros afirmam que os jovens estão a consumir cada vez mais bebidas alcoólicas e drogas proibidas, 
envolvendo-se por vezes em actos anti-sociais. Isto é verdade, mas também é verdade que é uma mino-
ria que tem esse comportamento e essas atitudes negativas.
A imensa maioria dos jovens deste país tem uma consciência política e patriótica elevada, é educada, 
está consciente dos seus deveres e contribui para o desenvolvimento nacional. É por isso que devemos 
trabalhar todos juntos - Governo, Partidos Políticos, Igrejas e Sociedade Civil em geral - para recuperar-
mos todos os que se estão a desviar do caminho certo, estudando bem as causas desse comportamento 
e encontrando para ele as soluções adequadas.
Em todas as etapas e fases da nossa História a juventude foi sempre a força principal em que os dirigen-
tes máximos se apoiaram para conseguir transformar a sociedade. Foi sobretudo a juventude que pegou 
em armas para combater contra o colonialismo e para vencer as forças do Exército do ‘apartheid’ no 
Cuito Cuanavale e foi também a juventude que criou as condições no terreno para a obtenção da paz.
O Governo apostou sempre na juventude. A maior parte dos seus programas destinam-se à resolução 
dos problemas dos jovens, porque eles constituem a maioria da população. É evidente que ainda não 
alcançámos a prosperidade para todos e não vivemos num mar de rosas. Mas vencemos o abismo em 
que nos encontrávamos e em que o país parecia não ter futuro.
O Governo continua a contar com a participação de toda a juventude. Neste processo, é fundamental 
o diálogo e a concertação de ideias para a procura de consensos à volta de programas e projectos de 
interesse colectivo, porque reforçam a compreensão e facilitam a mobilização para a aplicação prática 
desses projectos”.
 (*) Discurso do Presidente da República no encontro com associações juvenis e estudantis 

OS jOVENS SEGuNDO EDuARDO DOS SANTOS (*)
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sidente referiu-se ao “país 
jovem” que Angola é di-
zendo: “Atingimos a inde-
pendência em 1975, portan-
to, somos um país jovem, 
que faz um determinado 
percurso com enormes di-
ficuldades. Sempre que al-
guém se propõe fazer uma 
caminhada, deve avaliar o 
percurso. É mais ou menos 
o que se passa também 
com o país”.
Ora, lembrou do alto da 
sua cátedra o Presidente, 
“em 1975 não havia sequer 
40 angolanos licenciados. 
Hoje temos milhares, se-
não dezenas de milhares. 
Havia mais de 95 por cen-
to de analfabetos, ou seja, 
em 100 angolanos mais de 
95 não sabiam ler e escre-
ver. Foi assim que o país 
foi lançando as primei-
ras pedras sob a direcção 
do Presidente Agostinho 
Neto, para a construção 
da sociedade angolana. Foi 
difícil começar a construir 
o Estado, as instituições, 
etc.”.
Pois é. Não há de facto me-
lhor forma do engenheiro 
actual presidente e do mé-
dico anterior presidente, 
mostrar ao mundo que, 
na sua óptica, angolanos 
só são os negros. Quem 
nasceu em Angola, amou o 
país, lutou por ele, estudou 
por ele, tirou cursos supe-
riores mas não é negro… 
não pode, de acordo com 
a análise de Eduardo dos 
Santos, ser considerado 
angolano. As excepções 
apenas são consideradas 
se esses não negros forem 
do MPLA.
É uma boa tese de inclu-
são. Se em Novembro de 
1975 não havia sequer 40 
angolanos licenciados, me-
ses depois passamos a ter 
– em alternativa – doses 
industriais de generais que 
ainda hoje (altura em que 
temos dezenas de milhares 
de licenciados) são quem 
domina o poder político e 
económico e a máquina do 
Estado.
Eduardo dos Santos diz 
que sem condições para 
formar a nível interno, 
apostou-se numa forma-
ção em massa, no exterior 
do país. “Na altura a preo-
cupação era ter quantida-
de para atacarmos os pro-

blemas mais prementes. 
Agora já podemos pensar 
em ter mais qualidade”, 
realçou.
Segundo o Presidente da 
República, do MPLA e do 
Governo, nem sempre é 
bem interpretado quando 
fala da necessidade de se 
apostar na qualificação dos 
quadros. Tem razão, mes-
mo quando mantém pere-
ne a tese de que se deve 
olhar para o que diz e não 
para o que faz. 
Eduardo dos Santos diz 
concordar quanto à ne-
cessidade de melhorar 
a qualidade do ensino, e 
lembrou que o que temos 
hoje é uma herança do pas-
sado que, do ponto de vis-
ta histórico remonta a… D. 
Afonso Henriques.
“Nós herdamos um sis-
tema de ensino que foi 
reformado em 77/78, e foi 
feita uma segunda reforma 
nos anos 90, sempre em 
busca de qualidade”, diz o 
Presidente, reconhecendo 
que – afinal, e mesmo que 
moldado às regras colo-
niais – havia em sistema 
de ensino. “Se calhar é pre-
ciso melhorar o nível de 
formação dos professores 
para melhorar a qualidade 
do ensino fundamental, 
ensino de base, ensino pri-
mário. Esta é a base para 
depois adquirirem forma-
ções a nível médio ou su-
perior”, defendeu Eduardo 
dos Santos, deixando de 
fora aquele que é o calca-
nhar de Aquiles. Ou seja, 

igualmente, ou até mais, 
importante do que me-
lhorar o nível de formação 
dos professores era, seria, 
melhorar a formação dos 
que dirigem o país.
O Chefe de Estado lançou 
um repto aos jovens que 
já estão formados e “com 
cursos qualificados nas 
diferentes áreas”, a en-
volverem-se, ensinando, 
propondo ou sugerindo 
coisas, para “ajudar a rea-
lizar estes objectivos”. Isto 
se todo esse envolvimento 
não passar por ensinar os 
angolanos a pensar com a 
cabeça e não, como agora 
acontece, com a barriga… 
quase sempre vazia.
Para o Presidente, a sua 
Constituição, a Constitui-
ção angolana (feita à sua 
medida) consagra o direito 
à manifestação como em 
todas as socieda-
des democráti-
cas. “É um direito 
consagrado 
em todas as 
leis mag-
nas, em 
todas as 
consti-
tuições 
dos Es-
t a d o s 
demo-
c r á t i -
cos de 
d ire i to . 
Nós não 
poderíamos 
ser uma ex-
cepção a essa 
regra”, frisou José 

Eduardo dos Santos, sem 
explicar que o facto de al-
guém ter em casa paletas, 
tintas e pincéis de eleva-
díssima qualidade não faz 
dessa pessoa um Picasso.
E é por isso que, segundo 
José Eduardo dos Santos, 
existem manifestações 
boas e más, manifestantes 
bons e maus. “Normal-
mente sai-se para a rua 
ou para acções violentas 
quando não há diálogo, ou 
quando as pessoas não se 
entendem. Vamos fazer 
manifestações para quê se 
nós estamos abertos para 
o diálogo? Precisamos é de 
encontrar formas mais rá-
pidas de levar a cabo esse 
diálogo entre a juventude 
e o Executivo, a todos os 
níveis. Eu prefiro o diálo-
go. A concertação”, defen-
de o Presidente. 

E 

defende bem. Aliás, quan-
do as forças policiais dia-
logam com os manifestan-
te utilizando, por exemplo, 
os cassetetes, é porque es-
ses arruaceiros não sabem 
falar, não sabem dialogar, 
não sabem dizer pacifi-
camente o que querem. 
E se assim é, de acordo 
com a Constituição, é pre-
ciso educá-los para que 
compreendam que quem 
nasce para escravo nunca 
chega a ser gente, quem 
nasce para ser preto nun-
ca chega a ser negro.
No informal e juvenil en-
contro do Salão Nobre do 
Palácio Presidencial da 
Cidade Alta, Eduardo dos 
Santos disse também: “Ti-
nha sido proposto, salvo 
erro pela JMPLA, a reali-
zação de encontros para 
discutir problemas do in-
teresse da juventude a 
nível provincial e mesmo 
um grande encontro a 
nível nacional. Até pode-

mos institucionalizar 
este mecanismo de 

diálogo”.
Ora aí está. Quem 
melhor do que a 
JMPLA para ler os 
recados escritos 
pelo MPLA, para 
(qual Henrique 
Cymerman) fazer 

as perguntas cons-
tantes do guião do 

Presidente?
Mostrando a sua aten-

ção ao que lhe dizem 
que se passa, o  Presiden-
te referiu-se às acusações 

O Secretariado Nacional da Juventude Bloquista (SNJB), órgão de juventude do Bloco Democrático, to-
mou posição oficial sobre o encontro do Presidente da República com cerca de 30 organizações juvenis 
e que decorreu na Cidade Alta.
“No conjunto de organizações convidadas para o encontro proposto pelo Conselho Nacional da Juven-
tude – CNJ, não constam a Juventude Bloquista, Movimento Revolucionário, Movimento de Estudantes 
Angolanos, JPDP-ANA e a JFNLA (ligada ao Eng. Kabangu), importantes franjas da sociedade angolana 
e com intervenções significativas no espaço público, deixando a nu a política de exclusão levada a cabo 
pelo titular do Executivo angolano e a sua repulsa à audição de “gente” por si tida como inconveniente”, 
afirma o SNJB em comunicado.
Diz o SNJB que “a atitude de exclusão manifestada pelo Presidente da República é incongruente com o 
seu apelo ao “diálogo com a juventude”, que de resto, foi transformado em encontros entre a JMPLA e 
organizações juvenis julgadas “convenientes”, mas é congruente com a apreciação que fez sobre uma 
parte da juventude angolana, em “entrevista” retomada pelo canal de televisão português, SIC, segundo 
a qual esta juventude é “frustrada” devido a falta de realização académica e no mercado de emprego.”
Por fim, a Juventude Bloquista apela a união da juventude, em prol da defesa das liberdades, democracia, 
justiça social e do estabelecimento do Estado Social em Angola.”

juVENTuDE bLOQuISTA REPuDIA EXCLuSãO
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contra a Polícia Nacional 
sobre o desaparecimento 
de dois cidadãos. “Há in-
vestigações em curso para 
a procura das causas des-
tes desaparecimentos e, se 
essas pessoas que desapa-
receram foram vítimas de 
algum acto de violência, 
estão à procura dos acto-
res desse crime”, garantiu 
(mesmo sem citar a sua 
Constituição) embora, 
mais uma vez, o melhor 
seja esperar sentado pelo 
resultado das investiga-
ções. 
O Presidente disse ainda 
que tem havido um diá-
logo permanente entre o 
Ministério do Interior, a 
Polícia Nacional, as famí-
lias e pessoas interessadas, 
explicando que “os proble-
mas são nossos. Não são 
só do Executivo, mas da 
sociedade. São problemas 
de todos os angolanos”.
Seja como for, mesmo 
sendo – ao que diz o Pre-
sidente – um problema de 
todos angolanos, a prática 
diz-nos que, certamente 
por defeito genético, há 
uma espécie de angolanos 
mais sujeita a desaparecer, 
a morrer. Essa não per-
tence, por regra, nem ao 
MPLA nem à JMPLA.
O Chefe de Estado olhou 
para a audiência que dava 
forma ao  Salão Nobre do 
Palácio Presidencial da Ci-
dade Alta e afastou, limi-

narmente, a ideia de exclu-
são no acesso a habitação 
condigna. E explicou: “Nós 
somos contra a exclusão 
social”.  E se o Presidente 
diz é porque é… mentira.
Basta, aliás, 
ver como 
o cartão do 
partido, a aju-
da do político 
do partido, 
o recado do 
gestor do 
partido etc. 
são mais de 
meio cami-
nho andado 
para provar 
que não exis-
te apenas exclusão social. 
A separação entre os que 
só têm direitos e os que 
só têm deveres prova que 
a exclusão é também uma 
instituição nacional.
José Eduardo dos Santos 
referiu-se às “filas enor-
mes” que se verificaram, 
por a procura de casa ser 
ainda, de longe, maior do 
que a oferta, pois  “o país 
esteve em guerra durante 
muito tempo e não houve 
construção de casas. Não 
havia capacidade financei-
ra, nem empresas organi-
zadas para tal. A procura é 
muito maior que a oferta, 
daí as enchentes”.
A procura dos que nada 
têm é enorme, mas os que 
tudo têm são os que estão 
no poder e, por isso, há 

sempre necessidade de 
bodes expiatórios. A guer-
ra, apesar de onze anos de 
paz total, continua a servir 
às mil maravilhas como 
desculpa e, aliada aos ma-

lefícios do 
colonialis-
mo, ainda 
vai servir 
durante os 
próx imos 
30 anos. 
Nada de 
novo, por-
tanto.
Quanto às 
alegações 
de exclusão 
por moti-

vações partidárias (coisa 
perfeitamente inconcebí-
vel em qualquer Estado 
de Direito…), o Presidente 
foi peremptório: “As pes-
soas que estavam ali não 
tinham distintivos partidá-
rios. Estavam vestidas nor-
malmente. Ninguém levou 
ali as cores do seu partido. 
Como é que alguém podia 
distinguir, na inscrição, 
se este ou aquele era da 
FNLA, do MPLA ou da 
UNITA? Inscreveram-se 
cidadãos angolanos que 
precisam de casa. Não se 
pode dizer que tenha ha-
vido exclusão, porque não 
é essa a política do Gover-
no”. 
Se Eduardo dos Santos 
não fosse já um santo, não 
fosse o representante di-

recto de Deus em Angola, 
tê-lo-ia sido agora, tal a 
encarnação divina que o 
caracteriza, mesmo quan-
do goza à grande com a 
chipala dos angolanos, 
tratando-os como meros 
matumbos.
O Chefe de Estado tam-
bém afastou a ideia, que 
por ser geral é… falsa, de 
que as agremiações de 
jovens empresários exis-
tentes estejam fechadas a 
partidários que não sejam 
do MPLA. Que ideia! Onde 
foi a oposição buscar tal 
argumentação? Leiam a 
Constituição. Se nela so-
mos todos iguais, é por-
que tirando os que não são 
iguais, todos os outros são 
iguais. Simples.
“Não sei como é que o 
fórum de jovens empre-
sários está constituído, 
mas não acredito que nos 
seus estatutos tenham 
cláusulas discriminatórias. 
É uma questão de saber 
se alguém da UNITA ou 
da FNLA pediu a adesão, 
sendo empresário, e foi 
recusado. Mas tomamos 
boa nota e vamos verificar 
junto dos líderes destes fó-
runs”, prometeu Eduardo 
dos Santos. Mas não é ne-
cessário. Os estatutos, tal 
como a Constituição, não 
discriminam. Quem dis-
crimina são os dirigentes.
O Presidente José Eduardo 
dos Santos considerou a 

questão levantada sobre a 
institucionalização do dia 
14 de Abril, como dia da 
juventude angolana, como 
uma “questão que deve ser 
tratada primeiro a nível 
das organizações juvenis”.
“Segundo informação que 
eu tenho é uma data que 
foi obtida numa discussão 
de várias organizações 
juvenis. Bom! Está a ser 
posta em causa esta data 
outra vez? Mas não é o 
Executivo que vai tratar 
deste assunto. Se calhar 
o Conselho Nacional da 
Juventude podia promo-
ver este debate”, sugeriu 
o Presidente, certamente 
admitindo todas as altera-
ções que mais convenham 
à juventude do… MPLA.
Se o regime nem sequer 
considera Jonas Savimbi, 
presidente fundador da 
UNITA, como um dos 
fundadores da pátria ou, 
no mínimo, um angolano 
digno de respeito, alguma 
vez aceitará uma ideia da 
JURA? Não. Claro que não.
O Presidente lembrou, no 
final do encontro metodo-
lógico e educacional do Sa-
lão Nobre do Palácio Pre-
sidencial da Cidade Alta, 
que é necessário apostar 
na procura de consenso, 
porque, afinal, os proble-
mas levantados não são do 
Executivo, mas de todos 
os angolanos.
Sim, os problemas poderão 
ser de todos os angolanos. 
Mas, importa reconhecê-
-lo, as soluções estão ape-
nas nas mãos dos escolhi-
dos de Deus. E como esses 
têm mais no que pensar, 
os beneficiários terão de 
ser aqueles que mais perto 
gravitam.
“Vamos procurar consen-
sos, procurar entendimen-
tos porque afinal os pro-
blemas são nossos. Vamos 
buscar as soluções e depois 
vamos conjugar esforços 
para pôr em prática essas 
soluções”, declarou Eduar-
do dos Santos num misto 
entre o politicamente cor-
recto e o partidariamente 
exigido. Registe-se, apenas 
por curiosidade, que a prá-
tica nos indica que o regi-
me não procura soluções 
para os problemas mas, 
apenas, problemas para as 
soluções quando estas não 
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m sentido 
(obviamente) 
figurado, o 
novo jornalis-
mo do regi-
me angolano, 
retransmitido 

pela televisão portuguesa 
SIC, tendo como exímio 
perito Henrique Cymer-
man, está a fazer escola. 
Ainda agora a AFP (Agen-
ce France-Presse) des-
cobriu a pólvora ao dizer 
que “a nomeação de um 
dos filhos do presidente 
José Eduardo dos Santos 
para o comando do novo 
fundo soberano angolano, 
alimentado pelos recursos 
obtidos com o petróleo, 
mostra o controlo cres-
cente da família presiden-
cial sobre todas as esferas 
do poder”.
Que o clã de Eduardo dos 
Santos domina Angola, 
mas não só, todo o mun-
do sabe há muito tempo, 
embora seja uma verdade 
que está a ser escondida 
por todos os meios aos… 
angolanos. Ter mais de 60 
por cento da população na 
miséria é, convenhamos, 
uma boa estratégia para 
manter o povo numa total 
ignorância.
“Esta nomeação confirma 
a omnipresença da famí-
lia dos Santos em Angola, 
mas mostra também que 
a campanha para fazer do 
filho do Presidente o seu 
sucessor já começou”, 
disse Marcolino Moco, ex-
-primeiro-ministro e uma 
das poucas figuras do par-
tido no poder que, embora 
correndo o risco de chocar 
com uma bala perdida, fala 
sobre a vida política.
Diz a AFP que “a imprensa 
angolana apenas comen-
tou essa nomeação, que 
foi anunciada num comu-
nicado do fundo soberano 
após várias semanas de 
rumores, e a Presidência  
negou-se a fazer comentá-
rios a este respeito”.
Acrescenta a AFP que “o 
presidente angolano, que 
está há 33 anos no poder, 
controla totalmente o 
Exército, o partido maio-
ritário (MPLA) e todas as 

instituições estatais”.
Reconheça-se que, embo-
ra não sendo novidade, é 
sempre relevante, mesmo 
para os que são obrigados 
a pensar apenas com a bar-
riga, que uma democracia 
e um Estado de Direito 
(algo que Angola é de jure 
mas que não é de facto) 
vão sendo alimentados 
com verdades. Se assim 
não for, as mentiras ofi-
ciais acabarão por tornar-
-se “verdades”.
“No seu círculo mais ínti-
mo, quase todos são mem-
bros da sua família: o seu 
vice-presidente, Manuel 
Vicente, considerado o 
número dois do regime, 
é o padrinho de sua filha 
mais velha, Isabel; e seu 
conselheiro económico, 
Armando Manuel, tornou-
-se em Maio ministro das 
Finanças”, denuncia a AFP 
que, diga-se, não corre – 
pelo menos por enquanto 
– os riscos vividos diaria-
mente há 18 anos por nós 
aqui no Folha 8.
“A lógica de José Eduar-
do dos Santos consiste 
em controlar o dinheiro 
para manter o poder, o 
que explica que coloque 
membros de sua família 
ou pessoas próximas em 
postos importantes, onde 
está a riqueza”, explica 
Justino Pinto de Andrade, 
outro dos (ainda) poucos 
angolanos mais susceptí-
veis a chocar com uma das 
muitas balas perdidas que 
enxameiam a nossa socie-

dade.
“A sua filha Isabel, co-
nhecida como “princesa”, 
foi apresentada no início 
do ano na lista da Forbes 
como a africana mais rica 
graças às suas participa-
ções em empresas an-
golanas e portuguesas”, 
relata a AFP, recordando 
que “só em Angola, Isabel 
dos Santos, de 40 anos, 
possui 25% do capital do 
banco BIC, o que repre-
senta algo em torno de 160 
milhões de dólares, e 25% 
do da Unitel, uma das duas 
empresas de telefonia do 
país, cerca de 1 bilhão de 
dólares, segundo a revista 
norte-americana”.
Por outro lado, a AFP diz 
que, “com 35 anos, o seu 
irmão José Filomeno de 
Sousa dos Santos, mais co-
nhecido como “Zenu”, as-
sume agora a Presidência 
do fundo soberano criado 
em Outubro de 2012 com 5 
bilhões de dólares para in-
vestir no desenvolvimen-
to do país, e receberá 3,5 
bilhões adicionais por ano 
procedentes dos recursos 
obtidos com o petróleo”.
Na inventariação dos pro-
ventos da família do Pre-
sidente, a France-Presse 
diz também, à revelia das 
regras impostas pelo re-
gime que se diz transpa-
rente e democrático, que 
a “esposa do Presidente, 
a ex-aeromoça Ana Paula 
Cristóvão de Lemos dos 
Santos, controla várias 
empresas, principalmente 

de comércio de diamantes, 
enquanto uma ex-mulher 
de dos Santos, Maria Luísa 
Abrantes, dirige a pode-
rosa Agência Nacional de 
Investimentos Privados 
(ANIP)”.
Citando de novo Justino 
Pinto de Andrade, a AFP 
escreve que, “a partir de 
um certo volume de negó-
cios, é impossível para um 
estrangeiro estabelecer-se 
no país sem que esteja li-
gado a alguém próximo ao 
poder. Todos os bancos, 
sem excepção, estão vin-
culados ao regime”.
“Membros da família pre-
sidencial estão presentes 
em todas as grandes em-
presas do país: Sonangol 
(petróleo), Endiama (dia-
mantes), TAAG (compa-
nhia aérea). Mas o poder 
também consegue ter in-
fluência no mundo intelec-
tual, sobretudo, por meio 
da Fundação José Eduardo 
dos Santos e da Fundação 
Lwini, da primeira-dama”, 
explica Bernardo Tito, di-
rigente da CASA-CE.
A AFP considera, vá lá 
saber-se com base em quê, 
que “a imprensa e a cultu-
ra também não escapam a 
este controlo. Outra filha 
do presidente, Welwits-
chia dos Santos - conheci-
da como “Chizé” e casada 
com um empresário por-
tuguês - dirige uma rede 
de televisão pública (TPA 
2) e duas revistas de cele-
bridades”.
“Chizé e o seu irmão José 

Paulino, “Coreon Du”, 
também presidem a uma 
das principais empresas 
de produção audiovisual 
do país, a Semba Comuni-
cação, que elabora grande 
parte da publicidade e dos 
programas para a televi-
são pública”, conta a AFP 
que, citando o nosso com-
panheiro Fernando Baxi, 
acrescenta que “quanto 
mais tempo o seu che-
fe permanecer no poder, 
maior será a omnipresen-
ça da família”.
Quando chegou ao poder 
em 1979, José Eduardo dos 
Santos era marxista, for-
mado na então União Sovi-
ética. A partir dessa altura 
renegou o marxismo e de-
dicou-se exclusivamente 
ao… enriquecimento.
Segundo o director da 
Open Society Initiative da 
África do Sul, José Edu-
ardo dos Santos passou a 
controlar vários “inimigos 
pessoais – generais, polí-
cias, políticos – oferecen-
do-lhes diamantes, empre-
sas e riqueza”. 
Ainda de acordo com as 
suas palavras, o Presidente 
angolano “criou um siste-
ma de sucção de sangue, 
no qual ele é a veia princi-
pal. Eles não podem deixá-
-lo ir. Uma sanguessuga 
não pode sobreviver se a 
veia principal não estiver 
lá”. 
Por sua vez o autor do blo-
gue “Dá que pensar” diz 
que “uma coisa é certa: 
há imensos atropelos aos 
direitos dos angolanos e 
uma corrupção galopante 
que parece um poço sem 
fundo, mas como o país 
tem muitos recursos todos 
se vergam a esse peso. Até 
dá para esquecer as várias 
irregularidades no último 
processo eleitoral (2012), 
nomeadamente o registo 
de eleitores fora dos pra-
zos estipulados e a falta 
de transparência no que 
respeita às assembleias de 
voto”. 
E acrescenta: “Agora só 
falta mesmo, em termos 
políticos, passar o teste-
munho a um familiar.”
 Não. Já não falta!

SISTEMA DE SuCçãO DE SANGuE

E
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s angolanos 
de bem, já vi-
ram de tudo, 
mas quando, 
no pedestal 
da sua ma-
g is tratura , 

um tribunal credibiliza 
um mentiroso invertebra-
do, nada mais resta senão 
reconhecermos a grande 
semelhança de identidade 
com o país dos bruxos.
A justiça, em democracia, 
é o pilar de uma balança 
imparcial, capaz de regu-
lar as injustiças levadas 
à barra, sem recorrer a 
qualquer chancela ideo-
lógica ou partidária, ali-
ás ela deve respeitar os 
seus símbolos maiores, a 
balança e a espada, que, 
juntas, devem ter o con-
dão de regular os dese-
quilíbrios. Não sendo esta 
a sua postura, queiramos 
ou não, sendo membros 
do partido no poder, da 
oposição ou simplesmen-
te membros da sociedade 
civil, reconheceremos que 
algo está podre. E o podre 
é para jogar fora, por in-
compatibilidade com uma 
eventual recauchutagem, 

como no caso da justiça 
militar.
Ela está má, partidaria-
mente má, muito má, ou 
melhor, péssima, não lhe 
ficando muito distante 
a justiça comum, numa 
ilustração clara de que, no 
tempo de partido único 
milhares de militares e ci-
dadãos comuns julgados, 
terão sido condenados e 
até mesmo fuzilados sem 
qualquer respeito pelas 
leis, geral Constitucional 

de então, pois tal como 
dizia o considerado poeta 
maior, “não vamos perder 
tempo com julgamen-
tos”, pela singela razão de 
esse homem e seus apani-
guados se considerarem 
como sendo a lei. E não 
perdoavam, fuzilavam, era 
mais rápido, que esgrimir 
argumentos legais.
De facto, estes vícios le-
gados de Luís XIV de 
França, continuam a fazer 
morada entre nós. Eles 

se consideram a lei. São, 
na realidade actual, mas, 
perversamente, como têm 
demonstrado ao país com 
a mais pura impunidade 
dois juristas do regime, 
um dos actuais procura-
dores adjunto da Repúbli-
ca e procurador adjunto 
das Forças Armadas, Adão 
Adriano António, e o juiz 
do Supremo Tribunal Mi-
litar, Cristo Alberto.
Para eles, a interpretação 
da lei pode ser difusa des-

de que se mantenha nos 
marcos do ideologicamen-
te correcto, mandando 
para as calendas gregas a 
norma jurídica e a ética do 
direito. 
Nos corredores, a boca 
miúda, corre o mujimbo 
de estarem a cumprir or-
dens superiores, sendo 
que num país como An-
gola, em  2013, superior 
só mesmo o presidente da 
República, José Eduardo 
dos Santos. 

TRIbuNAL CREDIbILIzA  
MENTIROSO. QuID juRIS?

O

DESnORTE jUDICIAL 

É verdade, que numa in-
versão das estações lhe 
serão, inevitavelmente, 
imputados muito do actu-
al desnorte judicial e não 
só, mas, o que repugna é 
a motivação de, com a sua 
omissão, multiplicar, nesta 
fase derradeira do seu con-
sulado, como reconheceu, 
em entrevista a um jorna-
lista israelita da SIC, o mal, 
não só ante a sociedade ci-
vil, que pensa, logicamente 

diferente do regime, mas 
até a quem lhe serviu, “ca-
ninamente”. 
Dos Santos, não deve me-
nosprezar, mesmo que se 
blinde com todo aparato 
militar e policial, o que 
ocorreu com os imperador 
César, Adolph Hitler, Mus-
solini, Marcelo Caetano, 
Mobutu Sesse Sekou, An-
nuar Kadhafi, Hosni Mou-
barak, Ben Ali, entre ou-
tros, são exemplos à mão 

de semear, por terem per-
mitido ou omitido, exem-
plos como estes; pren-
deu, julgou e condenou, o 
preto Biwango, membro 
do Comité Central do 
MPLA e ex-governador 
do Kuando Kubango, por 
este ter interpretado as 
tradições do seu povo, 
mas que aos negros do 
poder, repugna, mais, não 
se respeitou o art.º 7.º da 
selectiva”Constituição Jes-

siana” de Angola, que “ip-
sis verbis” textualiza:                     
                                     Art.º 7.º
                                   (Costume)
“É reconhecida a validade 
e a força jurídica do costu-
me que não seja contrário 
à Constituição nem atente 
contra a dignidade da pes-
soa humana”.
Não é crível que António 
de Oliveira Salazar, nos 
tempos de antanho, assim 
como Frederick De Klerk, 

no tempo do antes e pós-
-apartheid, agissem não 
levando em conta a rea-
lidade cultural e os cos-
tumes, pois que o digam 
Agostinho Neto e Nelson 
Mandela e outros nacio-
nalistas, respectivamente 
angolano e sul-africano, 
julgados e encarcerados 
por via de leis coloniais e 
racistas, mas não fuzila-
dos, tendo na mudança de 
aurora, chegado ambos a 

EXEMPLOS A NãO MENOSPREzAR 
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Presidência da República 
dos respectivos países. 
Quatro anos depois, em 
Angola, o negro Agosti-
nho Neto  implantou uma 
feroz polícia política, a 
DISA, e com ela e demais 
estruturas, cometeu as-
sassinatos selectivos e em 
massa, sem qualquer tipo 
de julgamento e respeito 
pela lei, superando larga-
mente o colono branco, 
Oliveira Salazar. 
Na África do Sul, quatro 
anos depois, o preto, Nel-
son Mandela plantou uma 
verdadeira política de re-
conciliação nacional, har-
monizou o país e fez ger-
minar as sementes que os 
brancos, pese os erros co-
metidos no passado por al-
guns deles, sanados numa 
“Comissão da Verdade e 
Reconciliação” - se sintam 
tão sul-africanos como os 
seus irmãos pretos, logo 
devem viver harmoniosa-
mente naquele chão, uns 
respeitando os outros e as 
suas respectivas cultura e 
tradição. 
Em Angola, pelo contrário, 
Agostinho Neto deixou um 
legado de injustiças, dis-
criminação, assassinatos, 
intolerância, inculcadas na 
cultura do regime, sendo 
visto fora da sua barricada 
política (MPLA), como um 
monstro assassino. 
Mandela é visto como 
unificador, homem de 

justiça, tolerante,  reconci-
liador, sendo visto fora da 
sua barricada ideológica 
(ANC), como o verdadeiro 
pai da nação e um grande 
líder mundial, cujo exem-
plo deve ser seguido, em 
nome da consolidação das 
instituições democráticas 
sul-africanas, africanas e 
mundiais. 
 
justiça das ordens 
suPeriores 
A ser verdade, estar o sis-
tema de justiça angolano a 

cumprir ordens veladas de 
José Eduardo dos Santos, 
a legião de injustiçados,  
capaz de corroer o regime 
por dentro, não pára de 
crescer, pois vai de Ale-
xandre Rodrigues Kito, a 
Lopo do Nascimento, do 
general Xietu a Mendes 
de Carvalho, do general 
Vietname a Marcolino 
Moco e de Fernando Miala 
a Joaquim Ribeiro mais 20 
altos oficiais da Polícia Na-
cional, a que se juntam ou-
tros mais, humilhados na 

sua honra. É da mais pura 
imbecilidade menosprezar 
esta gente, sabendo-se ser 
ela conhecedora dos can-
tos de casa, os segredos, 
as posições e métodos de 
actuação das actuais forças 
do Estado, política, policial 
e militar. 
A idolatria excessiva tor-
na vulneráveis todas as 
normas e preceitos da lei, 
na medida em que as pres-
sões exteriores em relação 
ao sistema judiciário, vin-
das normalmente e como 

se isso fizessem parte de 
uma normalidade ango-
lana sui generis quedam-
-se fora do alcance de seja 
que recusa for, por terem 
como origem as mais altas 
esferas do Estado.
Assim sendo, quando esse 
tipo de pressões “superio-
res se faz sentir, nada pode 
impedir que a lei da força 
se imponha à força da lei, 
para gáudio daqueles que 
fazem da justiça um palco 
de falsidades e mentiras 
para aprisionar ou assassi-
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nar todos quantos pensem 
diferente. 
E não vale a pena dizer 
que a lei é de todos, pois 
ela apenas protege os po-
derosos e aqueles agentes 
bajuladores, considerados 
importantes para a tese de 
manutenção e continui-
dade do regime. Daí não 
ser de espantar, que em 
muitas alegações finais de 
julgamentos polémicos, 
o procurador de serviço, 
mesmo que não tenha 
conseguido apresentar 
quaisquer fortes indícios, 
nem uma prova irrefutá-
vel, possa perfeitamente e 
nas calmas pedir uma pena 
que nem ao diabo passaria 
pela cabeça sentenciar, 
absurda, por ser pesadíssi-
mas e sem fundamento. 

as Provas ausentes 
e a condenação 
dos inocentes  
Na ausência de idoneidade 
de um tribunal que sem-
pre foi parcial, o que de 
mais lógico se pode passar 
será a condenação de ino-
centes, nada que repugne 
os homens e muitos dos 
poderes políticos instituí-
dos, a bem ou à força nos 
tempos que correm por 
esse mundo fora, pois há 
mais de 2 mil anos, Pilatos 
agiu da mesma forma, la-
vando as mãos ante a tra-
ma de Judas, condenando 
Jesus Cristo inocente, por 
pregar o bem e a justiça, 
que desse modo foi conde-
nado, crucificado e morto, 
enquanto Barrabas, um la-
drão e assassino confesso, 
foi libertado, ante o ruído 
de uma manipulada e faná-
tica população.
Sobre este departamen-
to estamos conversados, 
pelo menos quanto às se-
melhanças naquilo que 
diz respeito à justiça em 
Angola. Os exemplos de 
injustiças no nosso país já 
nem se contam, e seria até 
muito mais cómodo con-
tar os que se coadunam 
com a lei vigente desde 
que a acusação recaia so-
bre uma personalidade do 
aparelho de Estado. Por 
mais convincente que ela 
seja poucas chances há de 
o indigitado ser alvo de 
condenação.
Recentemente, maneira 
de falar, pois o caso a que 

nos referimos, o de Quim 
Ribeiro mais 20 oficiais 
superiores da Polícia Na-
cional, já se arrasta há mais 
de um ano, aconteceram 
situações inenarráveis, 
inacreditáveis que ultra-
passaram os limites do pa-
radoxo para se tornarem 
simplesmente um cúmulo, 
um paradigma da sentença 
absurda.

a ilegalidade e o 
absurdo da injustiça
Nos passados dias 04 e 
05 de Junho do ano em 
curso, tiveram lugar ale-
gações orais da acusação 
e da defesa do chamado 
“Caso Quim Ribeiro + 20 
Polícias”, com o procura-
dor adjunto da República, 
Adão Adriano António, a 
ser desmontado, desmas-
carado e humilhado pela 
defesa, com um dos advo-
gados a sugerir que, pelas 
graves irregularidades 
constatadas no processo, 
as violações flagrantes à 
Constituição e a manipu-
lação de provas com tes-
temunhas inventadas e 
falsas, ele é que deveria ser 
condenado com a mesma 
pena de prisão que ele pró-
prio tinha sugerido contra 
os réus nas suas alegações.
O procurador não se ralou 
com isso, impune, como 
esperado e com a legiti-
midade que lhe assiste por 
força da lei, pediu a con-
denação de todos os réus 
a penas de prisão maior, 
avançando para a máxima, 
de 20 a 24 anos, para Joa-
quim Ribeiro, sem, no en-
tanto, reunir os pressupos-
tos condenatórios cabíveis 
de tal propositura. 

A defesa, evidentemente, 
reagiu com força, questio-
nou as irregularidades pro-
cessuais, nomeadamente e 
para começar, a falta de 
notificação da acusação 
aos réus e a citação de 
um crime inexistente em 
direito que fundamentava 
o pedido da sentença, ou 
seja, “crime de violência 
contra superior e/ou vio-
lência de inferior de que 
resultou a morte”.
Trocado em miúdos, isto 
significa que os réus foram 
acusados e pronunciados 
da prática dos crimes de 
“Abuso de confiança e vio-
lência contra superior de 
que resulta morte”, quan-
do, depois de compulsa-
da toda a legislação penal 
vigente em Angola, quer 
militar quer comum, não 
se encontra em nenhum 
dos seus artigos tipificado 
o crime de “violência con-
tra superior de que resulta 
morte”.
Por outro lado, a defesa 
questionou a competência 
do Supremo Tribunal Mi-
litar para julgar este caso 
em razão da matéria, isto 
é, pela natureza dos cri-
mes, que, pela descrição 
dos factos, são de natureza 
dos crimes comuns e não 
militares, logo a instância 
deveria ser a de um Tribu-
nal comum
Além de tudo isto,  o pro-
curador foi acusado de 
fazer constar no processo 
um auto de declarações 
de Joãozinho, como tendo 
sido ouvido no dia 10 de 
Junho de 2010, no DNIAP 
da PGR, quando aquele 
enviou, nesse mesmo dia, 
uma exposição ao Procu-

rador-Geral da República, 
mas, como que por mila-
grosa ubiquidade, a partir 
da cadeia. 
A esse propósito, de resto, 
uma outra investigação 
permitiu confirmar que 
nem nesse dia, nem de-
pois, o falecido Joazinho 
foi requisitado da cadeia, 
nem tão pouco, que naque-
la data um magistrado da 
PGR tivesse ido de visita à 
cadeia para ouvir qualquer 
declaração da sua parte. E 
não é tudo, pois a defesa 
considerou ser mais uma 
mentira de Adão Adriano, 
no caso da fotografia de 
uma Toyota Hilux branca.
A acusação defende que 
essa carrinha transportou 
os autores dos homicídios, 
mas a referida fotogra-
fia também não está no 
processo o que é de facto 
incompreensível. E Adão 
Adriano, numa das ses-
sões, envergonhado, expli-
cou tudo: reconheceu que 
a dita fotografia no estava 
no cofre do seu gabinete!…
Bizarro, muito bizarro…
Como pode uma prova 
estar num cofre, quando 
o seu lugar é no processo? 
E já lá vai cerca de um ano 
que essa prova devia cons-
tar nos autos. Fica por sa-
ber o mais importante, em 
que momento ela foi posta 
no cofre do magistrado.  
Quanto ao dinheiro, os fa-
mosos USD 3.700,000,00, 
USD, 1.200.000,00 ou 
USD 1.080.000,00, a defe-
sa foi intransigente, acu-
sando o Procurador Adão 
Adriano de sustentar e 
apadrinhar as mentiras e 
falsidades dos membros 
da família Pintinho (de-

tentora a domicílio desse 
dinheiro todo), defende 
ser o dinheiro de Teresa 
Bernardo Pintinho, quan-
do no processo do BNA 
a mesma PGR, acusa e 
prende Fernando Gomes 
Monteiro de ter roubado 
o Estado em cerca de USD 
3.700.000,00 e, agora, sem 
qualquer fundamento, 
exonera-se de defender o 
dinheiro público. 
 Como se pode inferir sem 
sombra de erro, muitos 
foram os entorses às leis 
para permitir levar avan-
te uma série de acções, 
cujo único objectivo era, 
primeiro, achincalhar os 
arguidos, segundo, conde-
ná-los antes de eles serem 
presentes a juízo. Para atin-
gir esse objectivo, a instru-
ção militar e do MP pare-
ce terem escolhido como 
arma de arremesso elevar 
à condição divina a pala-
vra do antigo comandante 
de Viana, Augusto Viana 
Mateus, que no início dos 
acontecimentos havia dito 
que numa das suas acções 
havia encontrado 1 (um) 
milhão de kwanzas (con-
firmou inclusive, ao seu 
adjunto, na altura, Fernan-
do Silveira), que depois já 
era um milhão de dólares, 
enfim, que no fundo eram 
3 milhões e 700 mil USD, 
mas que, numa entrevista 
concedida ao semanário 
“A Capital”, alterou para 3 
milhões e 600 mil dólares, 
numa venerável intenção 
de dizer toda a verdade, 
pois reconheceu que tinha 
recebido luvas no valor de 
75 mil dólares, mas que de 
início essas mesmas luvas 
eram de 100 mil dólares, 
mas que o comandante 
Joaquim Ribeiro, para re-
dimir uma necessidade 
urgente, havia posto mão 
baixa em 25 mil!!...enfim, 
o nível de credibilidade 
das declarações do chefe 
Viana encontra-se aqui 
plasmado em todo o seu 
esplendor. 
O primeiro aspecto que 
salta à mente é a longevi-
dade do chamado “Caso 
Quim Ribeiro”, do qual 
Viana teve conhecimento 
“em primeira instância”, 
logo que ele ocorreu em 
Agosto de 2009.
Em 2010 o comandante 
Provincial teria confirma-



do, segundo Viana que o 
valor agora não era de 1 
milhão de dólares, mas de 
1 milhão de kwanzas.
Se se calou ante este fac-
to, cerca de dois anos, 
concorreu “directamente 
para facilitar ou preparar 
a execução nos casos em 
que, sem esse concurso, 
pudesse ter sido cometido 
o crime”, como cúmplice, 
vide Código Penal e a Lei 
dos Crimes Militares.

as mentiras 
assumidas de 
augusto viana
Por denúncia de um co-
lega e depois por delação 
da própria DNIC, Augusto 
Viana foi confrontado com 
a obrigação de prestar de-
clarações à Procuradoria-
-Geral da República e à 
Inspecção-Geral do Minis-
tério do Interior. Chegou 
lá quando foi chamado e 
como em ambos os casos 
teria sido mal recebido, 
uma vez, no Ministério, 
por ter esperado das 8 da 
manhã até às 17 horas, a 
outra por ter sido recebido 
na Procuradoria por pes-
soas de aspecto duvidoso. 
Perante não se sabe que 
tipo de temor, o homem 
fechou-se em copas e 
mentiu. Mentira que seria 
repetida pelo menos três 

vezes e três vezes contem-
plada pelas respectivas 
confissõers: «(…) MENTI», 
disse ele, «em defesa de 
um indivíduo que não tem 
carácter e que mereceu 
nomeação presidencial: 
(…) Quero também pedir 
perdão, publicamente, ao 
Chefe de Estado, que man-
dou instaurar um inquérito 

a respeito do qual, inicial-
mente, também MENTI» 
e mais tarde repetiu a 
dose, «(…) A sentença de 
morte do Joãozinho surge 
já depois de termos sido 
chamados pela PGR a qual 
tínhamos já enganado por 
duas vezes, assim como 
ao Ministério do Interior»…
…“Perante tanta 

HumilHação, aÍ, 
meu amigo, não Po-
dia Falar 
a verdade”.
E vai daí a descascar sobre 
todas as maleficências de 
Joaquim Ribeiro, Antó-
nio João, Paulo Rodrigues, 
João Lango Caricoco e os 
demais oficiais, e lançado 
como estava, ei-lo a pros-
seguir a sua viagem delato-
ra até aos mais altos níveis 
da hierarquia, do Minis-
tério do Interior, com um 
dos seus vice-ministro 
enlameado, ou da Polícia 
Nacional, onde se inclui o 
comandante geral da Po-
lícia Nacional, Ambrósio 
de Lemos, os comissários 
chefes, os comissários, a 
comandante provincial de 
Luanda e todos os seus 
quadros, são considerados 
como uma autêntica má-
fia, que ele não atende aos 
seus chamamentos, nem 
ordens, com excepção a 
única divindade no terre-
no, o ministro do Interior, 
Sebastião Martins e o Pro-
curador Geral da Repúbli-
ca.
A esse propósito, convém 
referir que tinham passado 
14 MESES entre a apreen-
são dos valores seguido 
do subsequente “trabalho” 
de subtracção ad hoc, em 
Agosto de 2009, e a mor-

te do super-inspector Do-
mingos João, em Outubro 
de 2010.
Segundo Viana, passamos 
a citar, Em justiça, “se a 
testemunha for achada 
em perjúrio ou se a pes-
soa obrigada a fazer de-
clarações e que não seja o 
arguido as fizer manifesta-
mente falsas, será detida 
e contra ela se procederá, 
extraindo certidão do de-
poimento ou declarações 
e do mais que for neces-
sário, para mostrar a exis-
tência do crime e respon-
sabilidade do seu agente, 
a fim de servir de base ao 
competente processo”, 
reza o art.º 241.º do Códi-
go de Processo Penal. Isto 
significa que uma declara-
ção falsa é punida muito 
severamente e o antigo 
comandante Augusto Via-
na confessou pelo menos 
três vezes que mentiu e 
pede desculpa ao povo an-
golano.
Este indivíduo, Augusto 
Viana, que era arguido 
neste “Caso Quim Ribeiro 
e mais 20 policiais”, pas-
sou a ser testemunha prin-
cipal por razões que só o 
procurador militar Adão 
Adriano pode tentar expli-
car. Tentar só, pois não há 
absolutamente nenhuma 
explicação!
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s grandes lí-
deres, como 
Nelson Man-
dela, quan-
do vivem, 
momentos 
menos bons, 

contagiam todo um país e 
mesmo o mundo, que fica 
apreensivo face a forma 
como este conseguirá ven-
cer mais uma batalha. 
Infelizmente esta não é 
uma batalha qualquer. Esta 
é a maior de todas as bata-
lhas que já enfrentou na sua 
atribulada vida, pois supera 
os longos e tortuosos 27 
anos passados na cadeia.
Aliás, foi esta, que lhe 
transmitiu o estilhaço que 
hoje lhe corroi o organis-

mo. Mas Mandela continua 
sereno na sua resistência, 
inspirando-nos, que mes-
mo na dificuldade, deve-
mos continuar a resistir 
com todas as nossas ener-
gias e forças. É uma tarefa 
ingente, mas, acreditamos, 
Mandela vai ser coerente 
até aos últimos momentos. 
Não vai claudicar ao peso 
do vil metal, mas a dignifi-
cação da cidadania e hono-
rabilidade.  
Mandela nunca morrerá, 
poderá partir fisicamente, 
mas o seu legado vai atra-
vessar gerações e ficará 
eternamente gravado em 
letras de ouro em todos os 
livros de história mundial, 
pela sua coerência e perse-

verança. Os sul africanos 
sentem-se orgulhosos por 
este seu filho, os angola-
nos inveja, pois tivésse-
mos um Mandela e nunca 
Angola seria o país que é, 
desigual e discriminatório. 
Mandela, de 94 anos, até 
ao fecho da edição de F8, 
continua hospitalizado no 
Mediclinic Heart Hospi-
tal, em Pretória, onde deu 
entrada no dia 8.06 com 
uma infecção nos pulmões 
e a sua situação é descrita 
como «crítica», sendo que 
já não consegue respirar 
sem a ajuda de um venti-
lador.
Os médicos estão a fazer 
tudo o que podem para 
assegurar o bem-estar 

de Madiba, reconheceu o 
presidente Jacob Zuma, 
que adiou uma viagem 
oficial a Moçambique.
O hospital onde Man-
dela está internado está 
cercado por uma multi-
dão de jornalistas e de 
cidadãos que montaram 
um memorial a Madiba, 
onde acendem velas, re-
zam e colocam cartazes 
e fotografias. A África do 
Sul está já a preparar-se 
para a morte de Mandela, 
que tem 94 anos. Relatos 
da imprensa local dizem 
que a família esteve reu-
nida para tomar decisões 
sobre o funeral, mas não 
consegui chegar a uma 
conclusão.

O
ÁFRICA DO SuL EM SuSPENSE
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ngola pode-
ria ser, se 
assim fosse 
entendido 
pelos go-
vernantes, 
um país de 

referência na esmagadora 
maioria dos índices de de-
senvolvimento. Poder, de 
facto podia. Mas não seria 
a mesma coisa para todos 
aqueles que não entendem, 
e esses estão no poder des-
de 1975, que o importante 
– assim dizia Agostinho 
Neto – é resolver os pro-
blemas do Povo.
Note-se, contudo, que se 
se esquecerem os proble-
mas das pessoas, no resto 
o nosso país até é mesmo 
uma referência regional 
e até mundial. O Banco 
Mundial (BM), por exem-
plo,  reconhece que o Exe-
cutivo efectuou progressos 
significativos na transpa-
rência e responsabilização 
da gestão das Finanças Pú-
blicas nas últimas décadas.
Ou seja, quando tudo é 100 
por cento opaco, qualquer 
nesga de transparência se 
enquadra nos progressos 
significativos. Por outras 
palavras, se os angolanos 
conseguem fazer hoje meia 
refeição por dia, quando 
ontem não faziam nenhu-
ma, isso é um progresso, 
independentemente das 
condições do país para que 
todos tivessem três refei-
ções diárias.
No relatório económico in-
titulado “Angola Economic 
Update 2013”, divulgado 
em Luanda, o Banco Mun-
dial afirma que o Executivo 
aperfeiçoou os processos 
de recolha e comunicação 
das receitas petrolíferas.
Explica o BM que, “em es-
pecial, o Orçamento Geral 
do Estado para 2013, inclui, 
pela primeira vez, ope-
rações para-orçamentais 
realizadas pela empresa 
pública Sonangol, o que vai 
ajudar a reduzir a incerteza 
orçamental associada aos 
fluxos das receitas petrolí-
feras”.
Reduzir a incerteza não é 

propriamente sinónimo de 
transparência nem sequer 
de gestão correcta dos 
bens públicos. Aliás, neste 
como noutros aspectos, o 
busílis não está no forma-
lismo, mais ou menos orto-
doxo, associado às regras 
orçamentais e de transpa-
rência. Essas regras dizem, 
por exemplo, que nas elei-
ções em nenhum círculo 
eleitoral pode haver mais 
votos do que votantes. Mas 
a verdade é que isso acon-
teceu, se bem que o regime 
se tenha preocupado a di-
zer que iria “reduzir essas 
incertezas”.
O Banco Mundial, assi-
milando na plenitude as 
artimanhas do regime, 
goza à grande e à futungo 
com a chipala do pessoal, 
apontando o Fundo Sobe-
rano de Angola (FSDA), 
recentemente criado pelo 
Executivo, como tendo um 
papel importante a longo 
prazo, mesmo sabendo que 
o seu mandato e quadro re-
gulamentar ainda não estão 
clarificados, ainda pairam 
estrategicamente no limbo 
da promiscuidade.
E que melhor exemplo, 
citando o BM, de “pro-
gressos significativos na 
transparência e responsa-
bilização” do que ser o filho 
mais velho de José Eduar-
do dos Santos, José Filo-
meno, a  controlar o Fundo 
Soberano no valor de 5 mil 
milhões de dólares?
O fundo, que sucede ao 
fundo petrolífero, foi cria-
do em Outubro de 2012 
para investir domestica-

mente e no exterior do 
país os recursos gerados 
pelas exportações de pe-
tróleo em infraestruturas e 
outros projectos tendentes 
a diversificar a economia 
angolana, fortemente de-
pendente dos hidrocarbo-
netos.
Assim, sempre conside-
rando os “progressos signi-
ficativos na transparência 
e responsabilização”, “a 
alocação diversificada de 
activos sob gestão do FS-
DEA apoiará três critérios 
fundamentais: preservação 
do capital, maximização 
dos retornos a longo prazo 
e desenvolvimento infraes-
trutural”. 
Ou seja, até metade das 
verbas do FSDA serão in-
vestidas em rendimentos 
fixos e instrumentos de 
caixa emitidos pelas agên-
cias soberanas, instituições 
supranacionais, grandes 
empresas com grau de in-
vestimento ou instituições 
financeiras e, também, em 
títulos de participação so-
cietária emitidos no G7.
O restante das verbas, 
sempre sob a douta batuta 
do filho presidente (não ha-
via mais ninguém no nosso 
país com capacidade para 
tal cargo) será dirigido para 
investimentos alternativos, 
incluindo, os mercados 
emergentes, de alto rendi-
mento, dos “commodities”,  
da agricultura e da minera-
ção, da infraestrutura, imo-
biliário, dos BRICS (Brasil, 
Rússia, Índia, China e Áfri-
ca do Sul) e em títulos de 
participação societária de 

A
TERRORISMO Só EXISTE FORA DO PODER

mercados fronteiriços, e 
oportunidades exclusivas 
em activos depreciados.  
Refira-se, em abono da 
verdade oficial, que os 
“progressos significativos 
na transparência e respon-
sabilização” são uma carac-
terística genética e única 
da família Eduardo dos 
Santos, razão pela qual to-
dos os seus membros são 
dos cidadãos mais ricos do 
mundo.
Para já, o FSDA vai con-
centrar os investimentos 
no sector hoteleiro, através 
da criação de um denomi-
nado Fundo Hoteleiro para 
África. 
Nesse sentido, ou não 
fossem basilares os pro-
gressos significativos na 
transparência e responsa-
bilização, foi lançado um 
concurso “a operadores 
que lideram o ramo hote-
leiro internacional” para 
desenvolver e operar uma 
carteira de hotéis de negó-
cios de três a cinco estrelas 
em toda a África subsa-
ariana. A construção de 
uma escola de hotelaria no 
continente africano figura 
igualmente entre as previ-
sões de investimentos no 
sector hoteleiro. 
Quanto a iniciativas de 
cariz social, outra das ver-
tentes hereditárias da fa-
mília Eduardo dos Santos, 
o FSDA irá destinar 7,5 por 
cento dos fundos a projec-
tos nas áreas da educação, 
geração de rendimento 
próprio e expansão e aces-
so à água potável, saúde e 
energia.

E como sempre que Edu-
ardo dos Santos espirra 
os seus amigos europeus 
apanham uma pneumonia, 
todos o quem agasalhado 
e bajulado. É nesse con-
texto que, por exemplo, o 
desenvolvimento de uma 
parceria de alto nível, na 
perspectiva do fortaleci-
mento das relações polí-
ticas e económicas entre 
Angola e Grã-Bretanha, co-
loca à mesma mesa o vice-
-presidente da República, 
Manuel Domingos Vicen-
te, e o ministro britânico 
dos Negócios Estrangeiros 
para África, Mark Simmon-
ds.
 O diplomata inglês define 
como relações de alto nível 
a cooperação entre políti-
cos e empresários dos dois 
países, salientando que, 
para além do sector petro-
lífero, pretende-se igual-
mente “reforçar e aprofun-
dar” as relações nas áreas 
da agricultura, educação e 
formação de quadros.
Mark Simmonds disse es-
perar que este acordo seja 
o primeiro de muitos (e 
será com certeza) a serem 
rubricados por instituições 
dos dois países, no quadro 
de uma parceria estratégi-
ca que, como outras, será 
perene enquanto o dono 
do país não passar de bes-
tial a besta.
Já em 1979 Margaret Tha-
tcher não só ensinava 
como determinava que 
“não se discute com ter-
roristas antes de serem 
primeiros-ministros”. 
Por sua vez, o  ministro das 
Relações Exteriores, Ge-
orges Chikoti confirmou 
que Angola está aberta ao 
desenvolvimento de uma 
parceria de alto nível e que 
a proposta é o reconheci-
mento das boas relações 
entre o Reino Unido e An-
gola.
 “Agora queremos mate-
rializar coisas concretas e 
estamos a sentir um sinal 
extremamente importante 
da parte britânica, para re-
forço da cooperação políti-
ca e ministerial”.
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investiga-
dor Rafael 
Marques, 
d i s s e , 
r ecente -
mente, em 
Oslo que 

apesar de Angola ter reg-
istado, na última década, 
uma das maiores taxas de 
crescimento económico 
do mundo, o executivo do 
presidente José Eduardo 
dos Santos tem demon-
strado total incapacidade na 
melhoria do abastecimento 
eléctrico de Luanda, que 
consome 70 porcento da 
energia produzida no país. A 
maioria dos citadinos, insti-
tuições públicas e empresas 
vêm-se forçadas a recorrer 
a geradores, alimentados a 
gasóleo, como fontes alter-
nativas de energia.
Em Setembro do ano passa-
do, inaugurou-se, em Luan-
da, mais um projecto habita-
cional de média renda para 
funcionários da Sonangol, 
bancários e outros, no mu-
nicípio do Cazenga, junto à 
Frescangol em Luanda. São 
mais de 1,088 apartamentos 
distribuídos por 17 edifícios.
Uma breve investigação 
do Maka Angola, junto do 
referido condomínio, con-
firmou um dado curioso: a 
urbanização não tem ener-
gia eléctrica de rede.
Como medida alternativa, 
o complexo consome ener-
gia eléctrica produzida por 
oito geradores de 850 Kvas 
cada. Os gastos mensais em 
gasóleo, para os geradores 
funcionarem, permanente-
mente, estão calculados 
em cerca de US $200,000. 
Deste modo, a urbanização 
já queimou em combustível, 
desde a sua inauguração, 
cerca de um milhão e 800 
mil dólares para ter energia 
eléctrica. Ou seja, desper-
diça, mensalmente, mais do 
que o equivalente ao preço 
médio de um apartamento, 
no valor de US $180,000. 
Desde Setembro de 2012, o 
complexo habitacional terá 
já gasto o equivalente a dez 
apartamentos de qualidade 

média em área peri-urbana 
de Luanda.
Os gastos com combustível, 
quando divididos por cada 
apartamento não parecem, à 
partida, exorbitantes. Equiv-
alem a US $183 mensais por 
cada unidade habitacional. 
No entanto, de acordo com 
dados oficiais, Angola é dos 
países africanos que mais 
subsídios providencia ao 
sector de energia, cobrindo 
80 porcento do custo total 
da tarifa média de produção 
de electricidade (US $42/
MW).
Segundo uma nota do Fun-
do Monetário Internacional 
sobre a política energética 
do governo, em 2011, a eq-
uipa do presidente José 
Eduardo dos Santos gastou 
mais em subsídios de en-
ergia do que “com a saúde 
e educação combinados e 
quase tão grandes quanto as 
despesas de capital”.
Qual é o efeito de biliões 
de dólares em subsídios de 
electricidade? Esta questão 
merece outra investigação.
No centro da cidade, edifíci-
os modernos de escritórios, 
ocupados por multinacio-
nais, também têm custos 
elevados de consumo de 
combustível para produção 
de energia eléctrica através 
de geradores, variando em 
média entre US $20,000 e 
40,000 mensais por cada 
prédio. A rede eléctrica da 
cidade não os suporta e em 
Luanda nenhuma empresa 
consegue funcionar sem 
recurso a geradores, dada a 
falta de fiabilidade da infras-
trutura eléctrica, com con-
stantes falhas, imprevisíveis 
e por períodos indetermina-
dos.
Nos bairros periféricos 
de Luanda, sobretudo nos 
chamados musseques, 
onde habita a vasta maio-
ria da população da cidade, 
em condições de pobreza 
abjecta, a situação do abas-
tecimento eléctrico é ainda 
mais precária. A maioria 
dos habitantes recorre a li-
gações ilícitas e precárias à 
rede de distribuição.

Nos musseques, o incon-
stante abastecimento de 
electricidade, de acordo 
com a sabedoria popular, 
produziu uma máxima 
sobre a refrigeração de 
alimentos: “Se guardar, es-
traga”.
Nos últimos anos, a cidade 
de Luanda tem registado 
elevados índices de con-
strução, quer planificada 
em áreas urbanas e peri-
urbanas, quer desordenada. 
Ao longo dos anos têm sido 
criadas várias comissões 
presidenciais para o reor-
denamento urbano, e têm 
abundado os estudos sobre 
o crescimento da cidade.
A pressão demográfica, a 
especulação imobiliária, a 
política de improviso do 
executivo do presidente 
José Eduardo dos Santos e a 
falta de infraestruturas bási-
cas, como redes adequadas 
de água, electricidade e es-
gotos, assim como vias de 
acesso, tem gerado graves 
problemas, transforman-
do Luanda numa cidade-
pesadelo. Sendo uma das ci-
dades mais caras do mundo, 
Luanda acumula também, 
certamente, a infeliz quali-
ficação de ser um centro 
urbano absolutamente 
caótico.
Relativamente ao sector da 
electricidade, o presidente 
aprovou em 2011, através do 
decreto n.º 256/11, a Política 
e Estratégia de Segurança 
Energética Nacional.
Esse pacote legislativo 
reconheceu a inopera-
cionalidade de cerca de 
metade da infraestrutura 
de produção, transporte e 
distribuição de energia no 
país. Identificou, como fac-
tores de estrangulamento 
do sistema de electricidade, 
o envelhecimento dos eq-
uipamentos e a falta de ma-
nutenção da rede.
Existem vários estudos e 
planos para Luanda, rela-
tivos a vários sectores, 
elaborados por consultores 
externos e aprovados pelo 
presidente da República. 
No entanto, as autoridades 

angolanas continuam a 
ignorar o elemento funda-
mental para uma melhor es-
truturação de Luanda e para 
a realização de projectos 
eficazes do ponto de vista 
urbanístico e económico: 
ouvir a opinião e registar 
as críticas dos citadinos por 
via do diálogo aberto.
Por exemplo, em 2007, o 
presidente criou o Grupo 
Técnico Ad-Hoc para o 
Acompanhamento da Re-
visão do Plano de Gestão 
do Crescimento Urbano 
de Luanda. Esse grupo de-
veria rever o trabalho da 
comissão nomeada para o 
efeito. Passados dois anos, 
em 2009, o chefe do execu-
tivo, criou outra comissão 
encarregue de elaborar um 
novo plano director para o 
desenvolvimento urbano 
de Luanda. Esta última tinha 
como coordenador adjunto 
o ministro de Estado e chefe 
da Casa de Segurança do 
Presidente da República, 
general Manuel Hélder 
Vieira Dias “Kopelipa”, um 
homem da confiança de 
José Eduardo dos Santos 
mas sem quaisquer quali-
ficações em matéria de ur-
banismo.
As opções sobre o cresci-
mento urbano de Luanda, 
assim como os seus custos e 
as relações custo-benefício, 
devem merecer o debate da 
sociedade. Se o presidente 
e o seu séquito centralizam 
todas as questões da vida na-
cional, como vontade de um 
selecto grupo de dirigentes, 
a sociedade deve adoptar 
por uma atitude contrária.
Em última instância, não são 
os dirigentes quem pagam, 
do seu próprio bolso, os US 

$200,000 mensais para o 
combustível necessário ao 
fornecimento de energia 
ao condomínio da Frescan-
gol. Também não são as 
petrolíferas que pagam os 
elevados consumos de com-
bustível dos edifícios onde 
operam. Estes são custos 
que acabam por ser pagos 
por todos os angolanos.
Independentemente do cus-
to, a resposta improvisada 
à falta de infraestructura 
eléctrica através do uso de 
geradores não constitui uma 
alternativa a longo prazo 
que possa fundamentar o 
crescimento económico da 
cidade.
O executivo, incompetente 
e sem vontade política para 
resolver os problemas dos 
cidadãos e das empresas, 
tem preferido assobiar para 
o ar, criando comissões 
que nada resolvem e en-
comendando estudos sem 
qualquer utilidade.
Perante as generalizadas de-
ficiências do abastecimento 
energético em Luanda, 
Norberto Garcia, dirigente 
do MPLA, chegou mesmo 
a aconselhar os residentes 
e empresários da cidade 
a que comprassem gera-
dores. Esta lógica de incom-
petência governativa e de 
desinteresse total pelo bem 
público deve ser substituída 
por uma responsabilização 
efectiva dos governantes 
e pela participação con-
strutiva dos cidadãos nas 
decisões sobre o futuro da 
capital (assim como de to-
das as cidades em Angola). 
Sem isso, Luanda continu-
ará a ser, cada vez mais, um 
caos urbano e uma cidade-
pesadelo.

uRbANISMO, DóLARES, GASóLEO 
E INCOMPETêNCIA EM LuANDA

O
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mundo está 
sob profunda 
t r a n s f o r -
mação so-
cial, o povo 
despertou da 
sonolência 

secular e lembrou-se de 
que é o detentor do poder, 
nada pode ser feito sem o 
consentimento dele, por 
isso, hoje exige mudanças 
estruturais, motivadas pela 
gestão obscura e oportuni-
sta do servo (governante), 
mais interessado em se 
locupletar com tesouro 
público quando deveria 
trabalhar honestamente 
para proporcionar o bem-
comum.
Hoje o povo cansou-se de 
ser visto como “zé-nin-
guém” pelo compatriota 
que ele elegeu represent-
ante legal (servo ou min-
istro) para administrar 
o Estado e distribuir de 
forma equitativa os recur-
sos públicos, resultante da 
actividade gestora. Quer 
recuperar a todo o custo 
o tempo perdido, durante 
o qual assistiu impávido e 
sereno à ascensão do fiel 
servidor, transformado 
“todo-poderoso”, im-
placável quando lembrado 
a servir. 
A recuperação do poder 
entregue ao honesto com-
patriota está difícil porque 
conseguiu criar “tentácu-
los” no seio do povo que 
lhe serve como se fosse 
“deus”. Mas, nada impedirá 
a classe “zé-ninguém” de 
triunfar no confronto com 
o compatriota tirano, cor-
rupto, promotor do nepo-
tismo e responsável pela 
desgraça sócio-económica 
do Estado. “Nem as forças 
dos canhões impedem a 
marcha vigorosa do cita-
dino destímido”.
O movimento popular 
contestatário começou no 
Norte de África, rapida-
mente chegou à Ásia Ori-
ental, varreu alguns países 
da Europa e América. 
Quando menos se espera-
va atingiu a República Fed-

erativa do Brasil, razoav-
elmente governada por 
Dilma Rousseff, substituta 
“natural” do carismático 
Luís Inácio Lula da Silva na 
presidência daquele país 
de língua oficial portugue-
sa, situado no continente 
sul-americano.
Nalguns países, o sim-
ples protesto popular 
transformou-se em guerra 
civil porque o presidente 
se recusa abandonar o 
poder para o proprietário 
original (o povo). Tarde ou 
cedo, o opressor há-de ser 
vencido, embora custe o 
derramamento de sangue 
de almas inocentes e de 
valorosos cidadãos que 
movidos pelo sentimento 
de justiça, paz e liberdade 

lutaram de forma heroica 
com objectivo de mudar o 
estado de coisa.
A manifestação é a arma 
encontrada para a recon-
quista do poder e resulta 
da iniciativa popular, sem 
qualquer influência de 
entidades estrangeiras, 
como alguns defensores 
dos ditadores querem 
fazer crer. As condições 
sócio-económicas, o en-
riquecimento da classe di-
rigente em detrimento da 
maioria são as causas do 
descontentamento gener-
alizado detentor do poder 
constituinte, hoje transfor-
mado zé-ninguém.    
Estes fenómenos verifi-
cam-se em todo mundo, 
principalmente no Conti-

nente Berço da Humani-
dade (África), onde os 
líderes políticos são com-
parados com Deus, a eles 
cabe o poder de vida ou 
morte.              
Os ventos da mudança ain-
da estão longe de soprar 
em Angola, mas um dia 
hão-de chegar. Os últimos 
acontecimentos poderão 
provocar descontenta-
mento popular. Acredita-
se num possível aumento 
dos preços combustíveis 
e da tarifa da energia eléc-
trica. Se o Governo con-
cretizar tais intentos irá 
agudizar ainda mais a situ-
ação precária do cidadão 
comum e este poderá uti-
lizar a arma secreta para 
derrubar o poder político. 

O
OS FACTOS ANuNCIAM MuDANçAS
ATEnçãO

TEXTO DE FONGANI bOLONGONGO

“nem as forças 
dos canhões 
impedem a 

marcha vigorosa 
do citadino 
destímido”.
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VICE-PRESIDENTE é DIRECTOR 
NA CHINA-SONANGOL

anuel Vi-
cente, o 
vice-pre-
sidente da 
República, 
continua a 

acumular funções de Esta-
do com cargos privados no 
exterior do país.
Documentos em posse de 
Maka Angola revelam que 
Manuel Vicente renovou 
a sua manutenção no car-
go de director da empresa 
China Sonangol Interna-
tional Holding, baseada 
em Hong-Kong, a 6 de Se-
tembro de 2012.
Contas feitas, Manuel 
Vicente submeteu a sua 
confirmação, como direc-
tor da empresa, seis dias 
após ter sido eleito vice-
-presidente da República. 
Nessa altura, Manuel Vi-
cente exercia já um cargo 
governativo, como minis-
tro de Estado para a Coor-
dernação Económica, para 
o qual fora nomeado, por 
decreto presidencial, em 
Janeiro de 2012.
A China Sonangol Inter-
nacional Holding (CSIH), 
criada em 2004, é uma 
empresa detida em 70 por-
cento pela Dayuan Inter-
national Development Li-
mited, cabendo à empresa 
angolana de petróleos So-
nangol, a participação mi-
noritária de 30 porcento. 
Por sua vez, a Dayuan tem 
como sócios nominais a 
New Bright Internatio-
nal (NBI), que detém 70 
porcento, e pelo cidadão 
chinês Wu Yang (30 por-
cento). Investigações in-
ternacionais têm ligado 
Wu Yang aos serviços 
de inteligência da China. 
O relatório O Grupo 88 
Queensway notou que 
Wu Yang usou o endere-
ço oficial dos serviços de 
espionagem externa da 
China na constituição de 
empresas associadas a So-
nangol. A revista The Eco-
nomist revelou, em 2011, 
que Wu Yang foi afasta-
do da empresa e intentou 
uma acção judicial contra 

os outros sócios fundado-
res. A NBI é detida pelos 
cidadãos chineses Vero-
nica Yuen Kwan Fung (70 
porcento) e Lo Fong Hung 
(30 porcento).
Todavia, apesar das for-
malidades legais publica-
mente conhecidas não o 
indicarem, como tal, o ver-
dadeiro arquitecto e pa-
trão da China Sonangol é o 
antigo traficante de armas 
chinês Sam Pa. 
O que é a China Sonangol 
e porquê Manuel Vicen-
te insiste em manter-se 
como seu director? As 
respostas a essas duas per-
guntas conduzem o leitor 
para uma teia de interes-
ses obscuros, que usam o 
nome da Sonangol como 
cartão de crédito, aces-
so e credibilidade a nível 
internacional. É por essa 
via que o Presidente José 
Eduardo dos Santos, Ma-
nuel Vicente e o general 
Kopelipa transformaram o 
processo de reconstrução 
nacional num negócio da 
China. Este triunvirato tem 
garantido o carregamento 

anual de nada menos que 
metade do petróleo ango-
lano para esse país e tem 
disponibilizado a guarda 
presidencial para receber, 
no aeroporto de Luanda, 
os mais de 258 mil chine-
ses, enviados para Angola 
para implementar os pro-
jectos de reconstrução.
[...]
Constituição de Papel
Sobre a acumulação de 
funções exercida por Ma-
nuel Vicente, a Procura-
doria-Geral da República 
(PGR) estabeleceu um 
precedente, no seu despa-
cho de arquivamento do 
Inquérito Preliminar n° 
06-A/2012, em Janeiro pas-
sado. A PGR reconheceu, 
como crime, o exercício 
acumulado de cargos em 
órgãos de soberania com 
funções de direcção em 
empresas comerciais, no 
referido despacho. 
A investigação resultou de 
uma denúncia do autor, 
em Janeiro de 2012, sobre 
o envolvimento de Ma-
nuel Vicente e os generais 
Manuel Hélder Vieira Dias 

“Kopelipa” e Leopoldino 
Fragoso do Nascimento 
numa série de negociatas 
com o Estado angolano 
e entidades estrangeiras, 
para enriquecimento pes-
soal. 
O despacho, assinado pelo 
Procurador-Geral adjunto 
Domingos Salvador An-
dré Baxe, certificou que o 
general Kopelipa, ministro 
de Estado e chefe da Casa 
de Segurança do Presiden-
te da República exerceu 
cumulativamente com o 
cargo de administrador 
da sociedade Portuguesa 
World Wide Capital, S.A. 
até à entrada em vigor da 
nova Constituição.
É com base no argumen-
to da entrada em vigor da 
nova Constituição que o 
Ministério Público exone-
rou o general Kopelipa de 
quaisquer actos de impro-
bidade resultante da acu-
mulação de funções. 
Como irá a Procuradoria-
-Geral da República justifi-
car a ganância de Manuel 
Vicente, que renovou a 
acumulação de cargos, 

públicos e privados, dois 
anos após ter sido aprova-
da a nova Constituição e 
seis dias depois de ter sido 
eleito vice-presidente?
Será necessário apresentar 
nova denúncia junto do 
gabinete do Procurador-
-Geral, o general João Ma-
ria Moreira de Sousa? 
O presidente José Eduar-
do dos Santos, que quer 
ser lembrado como bom 
patriota, fechará os olhos, 
mais uma vez, a este aten-
tado contra a soberania 
nacional? Ou é cúmplice 
ou mandante?
Há muito mais pergun-
tas para endereçar aos 
patriotas do MPLA, que 
se acham com o poder 
exclusivo sobre Angola e 
o destino dos angolanos 
e sancionam o saque do 
país. 
O uso abusivo da mar-
ca Sonangol, pertença 
do povo angolano, pelos 
chineses e a pilhagem 
consequente dos recur-
sos nacionais é um acto 
de patriotismo de Manuel 
Vicente? 

M
TEXTO DE RAFAEL MARQuES DE MORAIS
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MIúDOS NA RuA AuMENTAM 
LEGIãO DE POTENCIAIS GAyS

f enómeno 
de alguns 
anos e re-
sultou do 
f enómeno 
Miúdos de 

Rua que foi uma das con-
sequências dos anos de 
guerra civil. Inúmeras 
crianças chegaram à cida-
de capital desacompanha-
dos e tinham a rua como 
acampamento. Comiam, 
dormiam, banhavam-se e 
tudo mais na rua. Para in-
verter o quadro algumas 
pessoas e instituições pú-
blicas e privadas aposta-
ram na recolha e cuidado 
destes. Os resultados são 
palpáveis. 
O número de crianças na 
rua diminuiu. É isso mes-
mo apenas diminuiu, pois 
nunca acabou. A determi-
nada altura as entidades 

responsável pela recolha e 
cuidado das crianças resol-
veu esclarecer a situação, 
diferenciando miúdos de 
rua de miúdos na rua, ga-
rantido que em Luanda já 
não existia miúdos de rua, 
mas sim na rua. Ou seja, 
aqueles que por razões 
várias fogem de casa dos 
familiares para ficar na rua. 
Facto é que continua fácil 
encontrar miúdos a residir 
na rua e a praticar acções 
condenáveis como inalar 
gasolina e lutar. Portanto, 
praticas que os colocam 
na legião de potenciais 
criminosos do futuro. No 
seio deles também estão 
potnciais gay e prostitutas, 
sobretudo homossexuais 
visto serem poucas as me-
ninas a residir na rua. Tal 
deve-se ao facto de a rela-
ção sexual entre membros 

do mesmo sexo, mormen-
te entre rapazes ser uma 
realidade incontornável. 
“Quando já estão drogados 
com as gasolinas deles não 
querem saber de ninguém, 
ficam mesmo a fazer (re-
lação sexual) enfrente as 
pessoas”, relatou uma mo-
radora do bairro da Vila 
Alice nos arredores das 
bombas de combustível do 
1º de Maio uma das zonas 
de jurisdição destes rapa-
zes.           
É nesta zona onde a repor-
tagem falou com um dos 
vários meninos que labu-
tam e dormem naqueles 
arredores. Visivelmente 
inalado, Mingo disse que 
costuma fazer com os co-
legas porque gosta, expli-
cando que tanto apanha 
como dá. Ou seja, “cada 
um tem a sua vez de fazer, 

as vezes eu fico a dama 
depois outros também fi-
cam”, detalhou.              
Há, no entanto, os que ape-
nas fazem o papel de mu-
lher por serem mais fracos 
que os companheiros. O 
inverso também é verda-
de, os “matulões” nunca 
passam por mulher, salvo 
se for por vontade própria 
como garantiu Mingo. “Os 
mais velhos não aceitam 
ficar mulher, mas tem dois 
que as vezes pedem para 
lhe fazer”, revela.
Embora não seja apenas 
uma prática dos miúdos de 
rua ou na rua, a relação se-
xual entre adolescentes do 
mesmo sexo pode influen-
ciar para o surgimento de 
mais pessoas gays, segun-
do várias opiniões.
No entanto o psicólogo 
clinico Nvunda Tonet pre-

fere, ao invés de gays ou 
homossexual prefere dizer 
que estas pessoas podem 
desenvolver “transtornos 
de identidade e do género” 
que apesar de estar próxi-
mo é diferente do homos-
sexualismo, esclarece.
A perversão sexual, as-
sim como dificuldades de 
manter um relacionamen-
to sexual são outras con-
sequências apontada pelo 
psicólogo. Porém a prática 
do sexo entre membros 
do mesmo sexo está lon-
ge de ser uma brincadeira 
apenas entre os miúdos 
de rua, mas entre estes a 
situação pode ser mais pe-
rigosa em virtude de mui-
tas vezes realizarem estas 
brincadeiras em estado de 
embriaguez que aumenta 
a possibilidade de deson-
rarem-se de facto.

O
é comum a relação sexual entre membros do mesmo sexo no seio dos miúdos de rua. uma prática que também 
consta entre as brincadeiras dos filhos de casa mas em escala menor 
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o âmbito da 
aposta das 
autoridades 
do sector da 
E d u c a ç ã o 
para melho-
ria do ensino 

no País, o fortalecimento 
da inspecção escolar se 
impõe e, segundo vozes 
do sector, tem sido uma 
das apostas. O aumento 
do número de inspector-
es, assim como da quali-
dade dos inspectores são 
as tarefas que se impõem 
com a segunda a encon-
trar razão no discurso de 
alguns professores ouvido 
pela reportagem.
Segundo os referidos de-
poimentos, grande parte 
dos inspectores deixam 
muito a desejar quando 
no desempenho das re-
spectivas actividades 
porquanto “actuam mais 
como investigadores 
criminais do que como in-
spectores escolares”, seg-
undo um dos professores 
da escola Mandume no 
distrito do Rangel onde 

grande parte dos profes-
sores também condena a 
postura dos inspectores. 
Estes são acusados de ac-

tuarem com “ignorância 
e total desrespeito para 
com os colegas” queixou-
se uma outra professora 

daquela instituição de en-
sino.
“Pelo que sei um inspec-
tor é um pedagogo, mas 

os nossos estão longe 
disso, são arrogantes e 
também precisam de ser 
inspeccionados”, desa-
bafou uma professora do 
município do Sambizan-
ga, recordando que, certa 
vez, um inspector queria 
manter os professores da 
escola mesmo depois dos 
respectivos horários.
“Chegou na sala dos pro-
fessores com uma ar-
rogância tal e ordenou 
que todos professores se 
deveria manter na escola 
independentemente de 
term ou não aulas porque 
ele queria ver os progra-
mas depois de sair da sala 
onde assistiria aulas. Isso 
não é assim porque os 
professores têm horári-
os próprios”, argumen-
tou. Portanto, inúmeros 
foram os professores que 
se mostraram desaponta-
dos com a actuação dos 
professores e apelam por 
intervenção dos respon-
sáveis deste serviço tanto 
a nível de Luanda como 
do ministério

N
PROFESSORES CONDENAM 
ACTuAçãO DOS INSPECTORES
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HéLDER DIAS DOS SANTOS 
VOLTA A APRONTAR

epois de 
muito au-
sente, fazen-
do a socie-
dade pensar 
que já se 
tinha trans-

formado em uma pessoa 
normal, Hélder Dias dos 
Santos volta a aprontar. 
Esta semana o filho do 
Presidente da Assem-
bleia Nacional desres-
peitou agentes da Polícia 
em serviço, depois de in-
terpelado por manobras 
perigosas na Avenida 
Brasil, ao volante de um 
Ferrari. Segundo consta, 
falou sem maneira algu-
ma com o agente que o 
interpelou, dizendo-lhe 
que não tinha o direito 
de encostar-se ao vidro 
do seu luxuoso carro. 
O alvoroço motivo os 
agentes a recorrer ao 
supervisor da equipa e 
a este ao filho do antigo 
1º ministro da Repúbli-
ca limitou-se a entregar 
um telefone com quem 
o policial falou e, de se-
guida, mandou o filhinho 
do papa seguir. Antes 
de deixar o local, Hélder 
Dias dos Santos terá dito, 
MANDA QUEM PODE, 
perante os assobios dos 

populares. Portanto, Hél-
der aumentou, desta fei-

ta, a sua invejável folha 
de abuso e desrespeito 

onde, entre outras, cons-
ta agrediu um professor, 

assim como tentou violar 
uma jovem.

D

s trabalhado-
res do hotel 
de 5 estrelas 
Epic Sana de-
cidiram para-
lisar as activi-
dades desde 

o passado dia 25 como for-
ma de reivindicar, entre 
outras coisas aumento sa-
larial, seguro e ou assistên-
cia de saúde. A decisão da 
paralisação, segundo… re-
sultou de uma assembleia 
dos trabalhadores recen-
temente onde analisaram 
o silêncio da direcção da 

empresa cerca de um mês 
depois de receber o cader-
no reivindicativo dos tra-
balhadores. “Hotel de cinco 
estrelas, salário de miséria”, 
“cobram milhões, pagam 
miséria”, “cobram 70 USD 
pelo buffet, pagam 12 mil 
de salário”, são alguns dos 
dizeres que sustentavam os 
cartazes dos grevistas que 
garantiam que apenas re-
gressariam ao trabalho de-
pois de a direcção do hotel 
atender as preocupações. 
No entanto, as actividades 
no hotel continuam.

O
TRAbALHADORES DO EPIC SANA EM GREVE
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s autorida-
des sanitá-
rias deram 
esta semana 
um Inquéri-
to sobre as 

causas e efeitos da dengue 
nos aglomerados fami-
liares dos municípios de 
Belas, Cacuaco, Cazenga, 
Cidade de Luanda e Viana, 
segundo fonte do Ministé-
rio da Saúde 
A iniciativa visa dar res-
posta ao baixo conheci-
mento sobre a doença tan-
to entre a população como 
entre os profissionais de 
saúde.
O estudo, que engloba 50 
técnicos de saúde pro-
venientes de todos os 
municípios e distritos da 
província de Luanda, da 
Organização Mundial da 
Saúde, do CDC Atlanta e 
da Direcção Nacional da 
Saúde, teve início no dis-
trito da Maianga.
O inquérito tem como ob-
jectivos monitorar  a evo-

lução  da epidemia, deter-
minar a dimensão com que 
as infecções de dengue es-
tão a ocorrer, identificar a 
densidade larvária do mos-
quito e os criadouros mais 
frequentes e factores de 
risco para a infecção pela 
doença.
A abordagem terá o bene-
fício adicional de treinar 
os profissionais de saúde 
pública em como fazer 
análise de aglomerados 
familiares de dengue que 
incorpora a vigilância do 
mosquito e dos sintomas, 
bem como laboratorial.
O inquérito irá decorrer 
durante 10 dias, em me-
ses consecutivos, e o caso 
positivo de dengue mais 
recente notificado será es-
colhido, em cada um dos 
cinco municípios da Pro-
víncia de Luanda.
Assim, o domicílio do caso 
e pelo menos dois domicí-
lios aleatórios serão esco-
lhidos em cada município 
e serão visitados por uma 

equipa que irá incluir pelo 
menos dois epidemiolo-
gistas, dois técnicos de 
laboratório e dois entomo-
logistas.
Todos as residências, num 
raio de 25 metros do domi-
cílio do caso e do aleatório 
serão visitadas e ser-lhes-á 
oferecida a possibilidade 
de participação na pesqui-
sa.
Os domicílios que parti-
ciparem serão consulta-
dos sobre a ocorrência de 
doenças febrís em algum 
membro da família nos úl-
timos 30 dias e amostras 
de sangue serão colhidas 
e testadas com o Teste 
Rápido, no Instituto Nacio-
nal de Saúde Pública, e os 
criadouros de mosquitos  
serão examinados para de-
tectar a presença de larvas 
de mosquito. Todos os da-
dos serão registados men-
salmente para acompanhar 
a evolução da epidemia.
Quando se observar uma 
diminuição de 50 porcen-

to na proporção de indiví-
duos com dengue confir-
mado laboratorialmente, 
nos domicílios aleatórios e 
comparado com o mês an-
terior, considerar-se-á que 
a epidemia está a diminuir 
ou terminada e as análises 
serão interrompidas.
Factores de risco para a 
dengue serão então iden-
tificados através da com-
paração entre as respostas 
da pesquisa e as caracte-
rísticas dos domicílios dos 
infectados, em relação aos  
participantes não infecta-
dos.
A dengue é uma doença 
infecciosa transmitida por 
um mosquito e causada 
por um dos quatro tipos de 
vírus Dengue (DENV-1–4). 
Entre os factores que ac-
tualmente impossibilitam 
uma quantificação preci-
sa da carga de dengue em 
África incluem-se a sinto-
motologia da dengue ( fe-
bre, dor de cabeça, dores 
no corpo, e manifestações 

de hemorragias mínimas), 
que são idênticas a outras 
doenças febrís agudas, tais 
como a malária, febre ama-
rela, e chikungunya que são 
endémicas no continente,  
o pouco conhecimento clí-
nico da mesma por parte 
dos profissionais de saúde 
e a disponibilidade limitada 
de testes diagnósticos.
Desde Abril passado, o 
país tem vindo a registar 
um surto de dengue, tendo 
sido notificados até ao mo-
mento 658 casos confirma-
dos, dos quais 655 na pro-
víncia de Luanda, dois em 
Malanje e um no Kwanza 
Sul, com 10 óbitos. 
As zonas mais afectadas da 
província de Luanda são os 
distritos da Maianga, com 
137 casos,  Ingombota, com 
98 casos, e o município de 
Belas, com 97. Para evitar 
os óbitos são necessárias 
as medidas de prevenção 
secundárias que incluem 
a identificação precoce de 
doentes com dengue.

A
MINSA REALIzA INQuéRITO SObRE 
CONHECIMENTO DA DENGuE



esassosse-
gado com o 
processo da 
moralização 
de Angola; o 
politico cha-

mou atenção aos intelec-
tuais presentes no evento 
dizendo que, “os propó-
sitos que têm retardado a 
caminhada de Angola para 
a sua afirmação como na-
ção multi-étnica e multi-
-racial.” “É a questão que 
anda a volta da cidadania, 
substituída pelo partidaris-
mo”. 
Ao olho do mundo Numa 
afirmou… “as pessoas são 
mais conhecidas pela sua 
adesão ao partido político, 
do que pelos seus nomes”. 
“O fulano é do MPLA ou 
da UNITA”. Para o gene-
ral, até a simples investi-
gação científica, está aliada 
ao partidarismo. Professo-
res sem ser partidário na 
sua relação com os alunos. 
Os médicos, os juízes, a 
polícia e os militares, que 
não sejam membros do 
partido no poder ou do 
comité de especialidade. 
Outros cidadãos não são 
da confiança. Quando lhes 
é proporcionada qualquer 
responsabilidade, refreia-
-se com a impiedosa es-
pionagem. 

como se cHegou 
ao estado social 
discriminatório…

Na leitura do general Ka-
malata Numa, é que o Es-
tado angolano é criminoso 
e corrupto. “Não vê no ci-
dadão o seu ponto de par-

tida e de chegada”(…) mas 
sim o partidário. Magoado 
por tal abismo a que o país 
está votado, aquele depu-
tado do partido de Isaías 
Samakuva, num tom a pe-
saroso e dirigido à acadé-
micos daquela região, foi 
categórico ao ter dito que o 
horizonte político (...) “tem 

como elemento propulsor 
da divisão: a luta das elites 
políticas do nosso país”. No 
dizer do general: “as elites 
não souberam amalgamar 
seus nacionalismos, para 
fundar a pátria igual para 
todos seus filhos”. 
O general na reforma, fez 
crer que “estes nacionalis-

mos discriminatórios, cria-
ram as actuais lideranças e 
forjaram a sociedade actual, 
que projectam para o futu-
ro, cada vez mais incerto”. 
Nas entrelinhas o general 
que falava para dezenas 
de intelectuais, da cidade 
do Huambo considerou 
que, um dos nacionalismos 

teve o seu berço a (Casa 
dos Estudantes do Império 
de em Portugal, com sede 
em Lisboa e outras repre-
sentações em Coimbra). E 
contou assim: “foi fundada 
oficialmente em 1944, sob 
proposta do então minis-
tro das colónias Vieira Ma-
chado, na era de Salazar. 
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ALERTA E DEFENDE REVOLuçãO 
SOCIAL, DEMOCRÁTICA …

KAmALATA nUmA

“É URGENTE a Revolução Democrática” afirmou, o Oficial General na Reforma, à margem de um fórum social 
organizado na cidade do Huambo. “As lideranças políticas angolanas, têm se forjado a volta das causas políticas 
e fundamentaram nacionalismos”, acrescentou, almejando uma juventude moldada e informada politico – 
cientificamente. No dizer do Generalm a encenação política angolana é sisudamente titubeante. Fez crer que o 
processo de “Reconciliação Nacional” está povoado de fissuras, daí as incertezas de todo despacho. Numa (…) vê 
no calar das armas de 2002, vícios e crises, que atentam contra a sociedade angolana. O seu discurso, dá conta de 
que: tudo se gravita em volta da violação dos Direitos Humanos. De acordo com o deputado está claro o mergulho 
de Angola ao mono – partidarismo.
TEXTO DE ISRAEL SAMALATA

D
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A Casa do Império na al-
tura, despertou a consci-
ência crítica sobre a dita-
dura e o sistema colonial. 
Mas também, a vontade 
de descobrir e valorizar as 
culturas dos povos colo-
nizados. A mocidade por-
tuguesa e a organização 
juvenil do estado novo, 
teve um papel especial. De 
acordo com o académico e 
político a Casa era correia 
de transmissão da moci-
dade portuguesa, junto da 
juventude africana. Pou-
co a pouco a orientação 
ideológica dos estudantes 
da Casa, mudou de uma 
posição a favor do Estado 
novo. “A luta contra o go-
verno Fascista Português”. 
“Surgiu com isso: o Centro 
dos Estudos Africanos, se-
gundo Inocência Matos”. 
Aquele Centro, era uma 
estrutura que nasceu dos 
contactos dentro da Casa 
dos Estudantes do Impé-
rio. Neste Centro de Estu-
dos Africanos, nem todos 
fizeram parte, por ser uma 
estrutura fechada por cau-
sa da PIDE. 
A casa foi assim o berço 
do nacionalismo das ex-
-colónias em particular de 
Angola. Por ela passaram 
muitas figuras da resis-
tência entre elas: muitas 
figuras já conhecidas na 
luta anticolonial de liberta-
ção dos antigos territórios 
em África como: Amílcar 
Cabral, o mais conhecido 
defensor da Independên-
cia da Guine – Bissau e 
de Cabo – Verde, e os re-
presentantes do MPLA, o 
antigo secretário-geral do 
partido, Lúcio Lara e o 1º 
PR Agostinho Neto. Mar-
celino dos Santo, foi de 
Moçambique passou pela 
Casa. O governo portu-
guês ao ter descoberto que 
havia estudante a fazer po-
lítica, deixou da homologar 
as ligações da Casa, duran-
te 8 anos, em 1953 a Casa 
funcionou com condições 
Administrativas. Em 1960, 
tinha liberto 1600 alunos, 
no ano seguinte fogem 100 
estudantes africanos para 
reforçarem as direcções 
dos movimentos de liber-
tação das colónias africana. 
E encerrou-se com a PIDE 
do regime Salazarista em 
Setembro de 1965. O con-

vidado ao fórum, conside-
rou isso ser: o Nacionalis-
mo luso - tropicalista que 
não permitiu aproximação 
com outras correntes de 
pensamento de então. Para 
estes nacionalismos (…) os 
nacionalismos autóctones 
eram reaccionários ao ser-
viço do imperialismo. Para 
Angola os nacionalismos 
autóctones, forjaram-se 
na infância da repressão 
colonial: na baixa de Kas-
sanje, nas matanças de 
Kamakupa, nas cadeias de 
São Nicolau, nos trabalhos 
forçados, para além de ou-
tras formas de repressão 
de então.
De forma auspiciosa e his-
tórica o general Kamalata 
Numa, faz entender que 
“estes nacionalismos cres-
ceram sob signo da divi-
são, ardilosamente monta-
da pelos portugueses”. De 
acordo com o prelector na 
formação dos movimentos 
de libertação, os Bacongos 
firmaram-se em volta da 
UPNA, UPA-FNLA. Os 
Kimbundos desejáveis de 
resistir fora de Luanda e 
de Malanje, foram obriga-
dos a partir para o MPLA. 
Jonas Malheiro Savimbi de 
passagem pela UPA-FN-
LA, desentende-se com a 

direcção dessa organiza-
ção, que deixa para formar 
seu partido em representa-
ção de todos os angolanos, 
do norte de Angola, pos-
teriormente com as elites 
do Leste, Centro e Sul de 
Angola.
Numa sublinhou que, a 
busca da representação de 
todas as elites políticas do 
país, e a luta pelo equacio-
namento da aproximação 
de todos os nacionalismos, 
numa síntese que recupera 
o positivo e tenha a capaci-
dade de banir o negativo… 
será o caminho determi-
nante no resgate da moral 
pública. 

o maior massacre 
do continente 
aFricano, “27 de 
maio de 1977”     
          
Angola independente em 
Novembro de 1975; co-
nheceu a sua maior crise 
política, com o inicio dos 
conflitos armados entre 
os movimentos de liber-
tação do mesmo ano, bem 
como, com o maior mas-
sacre de 1977. Esta crise 
para o político é reforçada 
pela morte do primeiro 
presidente angolano Dr. 
António Agostinho Neto 

em 1979, até agora duvi-
dosa. Com assinatura dos 
acordos de Bissesse de 
1991, Angola tentava ao 
reencontro de diferentes 
sensibilidades políticas, 
para a conquista do multi-
-partidarismo e marcação 
das 1ªs eleições gerais de 29 
e 30 de Setembro de 1992. 
Com o eclodir da guerra 
civil pois eleitoral, come-
çou a perseguição política 
de militantes e membros 
de outros partidos polí-
ticos, com massacre de 
mais de 33.000 angolanos, 
incluindo os mortos da 
Sexta-feira Sangrenta, co-
meçava assim outra crise 
na cena política de Angola. 
A crise aprofundou-se com 
a morte de milhares de an-
golanos, de entre os quais, 
muitos quadros. 
A destruição de recursos, 
de infra-estruturas, do teci-
do humano, foi igualmente 
outra dimensão, que deu 
maior profundidade a cri-
se, acrescido com a morte 
dos líderes: Olden Roberto 
e Jonas Savimbi. 

incertezas 
de saÍda da crise

Kamalata Numa acredita 
que, esta crise que já dura 

mais de 52 anos, situada en-
tre o período de 1961 e 2013, 
vai se tornando cada vez 
mais severa e com poucas 
perspectivas de saída, no 
quadro que tem sido segui-
do pelo actual regime.
“Vão se visualizando linhas 
de actuação capazes de en-
treter a actual tendência 
que tem levado Angola, 
para estas crises sucessi-
vas”. “Senão, é aprofundar 
as formas autocráticas de 
direcção e a delapidação 
do erário público”. “A au-
sência (…) para reverter 
as causas de declínio que 
ainda continuam por domi-
nar”. “Tem levado Angola 
para a crise que ameaça 
atingir-se as metas de alta 
prioridade ou seja; ameaça 
a sobrevivência do país”. 
“A crise severa em Ango-
la gerou comportamentos, 
que por sua vez afectou 
dirigentes, quanto ao de-
sempenho cognitivo, que 
por sua vez afecta a qua-
lidade de tomada de deci-
são, esquecendo-se de que 
os processos que geram as 
crises; são substancialmen-
te os mesmos que levam 
ao sucesso”. “Esta crise, 
acolheu a cultura da intole-
rância política em Angola”. 

é urgente que 
a crise seja 
resolvida  

“É urgente que os dirigen-
tes angolanos deixem de 
ignorar está crise”, adver-
te o político da UNITA. 
“Tem de ser resolvida 
com a máxima urgência” 
adiantou ainda. Para ele, 
“quanto mais tempo du-
rar o processo de crise 
severa; maior a probabi-
lidade de decomposição, 
e até mesmo de colapso 
do Estado Democrático e 
de Direito em Angola, e 
o regresso ao regime de 
Partido - Único.
De salientar que aquele 
general acredita na falên-
cia do Estado Democráti-
co de Direito, substituído 
ao do estado autocrático, 
criado pelo MPLA. Entre 
tanto, para o dirigente 
faz parte da crise severa, 
e obriga os angolanos a 
perceber o aprofunda-
mento da necessidade da 
Revolução Democrática.
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Porquê revolu-
ção democráti-
ca em angola…

A estrateja política de vio-
lência permanente da par-
te do nacionalismo luso – 
tropicalista é uma receita 
que está a fracassar, afir-
mou o general; desde que 
se deixe de responde a me-
dida do peso da sua acção 
violenta. Contra a violên-
cia, deve se responde com 
a não-violência e firmeza 
nos movimentos reivin-
dicativos e desobediência 
civil. Contra a degradação 
de qualidade de vida, ensi-
no, saúde, das liberdades, 
direitos e garantias. Deve 
se incrementar a educação 
cívica e a estruturação dos 
movimentos reivindicati-
vos. Devem se criar obser-
vatórios sociais, em todos 
organismos do estado an-
golano, para detectarem 
toda a informação ligada 
com a delapidação do erá-
rio público, com os esqua-
drões de mortes existentes 
na polícia e nos hospitais. 
Devem se criar órgãos pa-
ralelos de investigação, de 
todas as anomalias políti-
cas, sociais, económicas e 
culturais. 
No quadro dos acordos de 
Alvor e Bissesse! E a exi-

gência de não se deixar se 
substituir o seu papel de 
vanguarda (…) desta cau-
sa! Deve ter as lideranças 
conscientes e a juventude 
como sua força principal, 
para beneficiar as classes 
mais desfolhadas de An-
gola. O Estado autocrático, 
consequência de revolu-
ção luso tropicalista, tem 
fissuras que, se tem apro-
fundado nos últimos tem-
pos. 
Os sustentáculos do na-
cionalismo autóctone nos 
bairros de Luanda que cul-
minaram com o 4 de Feve-
reiro de 1961, o 15 de Março 
de 1961, a resistência da 
região de Nambuangongo 
de 1974, foram aproveita-
dos pelo nacionalismo luso 
tropicalista que tem feito a 
sua caminhada com a eli-
minação do nacionalismo 
de Luanda. Para o general, 
“o nacionalismo luso tro-
picalista, tem beneficiado 
a sua caminha discrimina-
tória”. “Tem beneficiado 
a convergência favorável 
da crise energética, das 
políticas paternalistas das 
democracias ocidentais, 
dirigidos e orientados pela 
Rússia e China, em detri-
mento da agenda de cons-
trução do Estado Nação de 
Angola, da Reconciliação 

Nacional, do aprofunda-
mento do Estado Demo-
crático de Direito”.
O general disse ainda que, 
o nacionalismo luso – tro-
picalista tem beneficiado 
a crise económica inter-
nacional; e tem favorecido 
a emigração de africanos, 
europeus, sul-americanos 
e chineses. Encorajados 
pelas autoridades angola-
nas, para desequilibrar as 
estatísticas demográficas, 
que foram sempre a maior 
fraqueza na consolidação 
do colonialismo e neo-co-
lonialismo em Angola.
A nova forma de neo-co-
lonialismo tem estado a 
colocar em risco, em nos-
so capital natural nome-
adamente as populações 
autóctones. A terra, a água 
doce, as áreas marinhas, e 
com a actual constituição 
de Angola com poderes 
excessivos a Eduardo dos 
Santos, a dar abertura total 
a tais fraquezas. Desconte 
com a situação sociopolí-
tica, disse igualmente que 
esta nova forma de neo-
-colonialismo, desterrou 
o capital financeiro ango-
lano e um pouco por todo 
o mundo: Ásia, passando 
pelas Américas, Europa, 
Austrália e Oceânia. Na 
visão de Kamalata Numa, 

com este andar Angola até 
em 2040 será terreno de 
rapina total de seus bens 
por estrangeiros. Senão 
for contrariada a tendên-
cia actual e imprimida 
pelo nacionalismo luso – 
tropicalista; haverá uma 
tendência acentuada de 
crescimento demográfico, 
na zona litoral seguida do 
planalto central. Da dis-
tribuição de riquezas será 
cada vez mais injusta e 
com as minorias a contro-
larem mais de 60% do PIB 
em Angola; e população 
autóctone maioritária de 
Angola, cada vez mais po-
bre, mais reprimida, mais 
analfabeta. Vai permitir a 
política de dividir para me-
lhor reinar.
Em declarações públicas 
feitas na região do planalto 
central/cidade do Huam-
bo: “mais de 60% das ter-
ras aráveis serão controla-
das por luso – tropicalistas 
e seus aliados estrangeiros, 
que as arrendam a preços 
de saldo. 
Angola Pode Regredir De-
finitivamente ao Estado de 
Partido - Único…
Vai exactamente ao en-
contro de eliminação de 
partidos nacionalistas, 
não subservientes ao re-
gime actual de Eduardo 
dos Santos. Estes partidos 
ajudarão a pré – seccionar 
a existência de um partido 
Democrático e de Direito, 
que no fundo não permiti-
rá a alternância democrá-
tica. 
O profissionalismo desen-
volvido por luso – tropi-
calistas, tem teleguiado 
os partidos nacionalistas, 
através de seus infiltra-
dos, bem seleccionados e 
posicionados. Numa dis-
se no seu discurso que, 
no caso de as forças vivas 
democráticas do país, não 
tomarem um posiciona-
mento irreversível, as pró-
ximas eleições acabarão 
por transformar o sonho 
de Estado Democrático 
de Direito em Estado de 
Partido – Único, com total 
controlo de todos os Pode-
res e com este sonho mor-
re a felicidade de todos au-
tóctones, realizando-se a 
plena evasão silenciosa de 
outros povos no controlo 
de todos os nossos recur-

sos. Para o dirigente do 
galo negro, este despertar 
tardio da sociedade ango-
lana no seu todo, por um 
lado é pré-meditado. Por 
outra é pela inculturação 
da subserviência ditada 
diante do patrão, do chefe, 
que se impõem imponen-
te e intocável. A margem 
do debate, o prelector fez 
acreditar aquele vasto au-
ditório que, o despertar 
tardio, deixa a deriva a in-
certeza do que será Ango-
la até 2040. Numa duvida 
que, tal “incerteza tragam 
eleições multipartidárias 
ou se Angola estará a re-
gredir definitivamente ao 
Estado de Partido – Úni-
co, ajudado pela China, 
que se vai firmando como 
a maior potencia global, 
em relação aos Estados 
Unidos e a Europa Unida; 
em termos de população, 
PIB, despesas militares e 
investimento tecnológi-
co. De tudo quanto Numa 
elucidou aqui, minimizou 
assim: aceitar esta pers-
pectiva é vacilar hoje, 
diante da missão que o 
país reclama.
Finalmente, Kamalata 
Numa adverte ainda que, 
para as futuras lideranças 
políticas e de jovens ango-
lanos: o desafio principal 
será, o de transformar os 
nacionalismos angolanos, 
em fontes de inspiração, 
com o patriotismo na bus-
ca da modernidade, para 
a construção do estado 
democrático de direito. 
Nesta perspectiva o Esta-
do deve ter o papel cen-
tral de desenvolvimento 
de Angola, para melhor se 
protegerem as camadas 
desprotegidas de Ango-
la e corrigir as injustiças 
do colonialismo e dos úl-
timos 33 anos pois inde-
pendência, bem presentes 
na sociedade angolana. O 
Estado deve fundar uma 
doutrina construtivista, 
que busca de forma in-
cessante, valores positi-
vos do legado humano 
universal nos domínio da 
política, economia, social 
e da cultura. Esta respos-
ta, vai permitir resgatar a 
moral pública, com a me-
lhoria dos recursos huma-
nos hoje profundamente 
degradados.
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HéLDER DIAS DOS SANTOS NO SEu MELHOR

E
sta semana deu-se um caso que constitui uma mostra do tipo de mentalidade 
que prolifera nas mais altas esferas da sociedade angolana. Aconteceu na Ave-
nida Brasil quando o inefável Hélder Dias dos Santos, filho querido do chefe 
de família e da Assembleia nacional, Fernando da Piedade, por ali apareceu 
ao volante do seu  Ferrari vermelho vivo e foi interpelado por fazer manobras 

perigosas aos olhos de um controlador de trânsito que por ali oficiava em busca de 
gasosas. Assim, em plena Avenida, como se pode ver pela foto, mal parou pôs-se a enviar 
arrotos de postas pescada para o agente da Polícia (Anti Distúrbios) por este se ter 
posto à frente da viatura e depois por se encostar ao vidro da janela do carro. nestas 
andanças apareceu uma espécie de Zorro da Pn, O SUPERVISOR DOS POLÍCIAS (para 
tentar entender que tipo de maka era aquela.Tão logo o Supervisor, chamado Latón, se  
encostou ao maravolhoso Ferrari p’ra olhar, olhos nos olhos, o Infractor, este passou-
-lhe para as mãos um telemóvel para falar com o papoite “nandó”. O Zorro pensou então 
que mais teria valido não ter saído de casa nessa manhã, pôs-se de sentido, ouviu os 
ralhetes e os sermões e mal devolveu o telefone ao Infractor, que passou a ser o Herói 
da fita, virou-se para os seus Subordinados e fez-lhes engolir grande quantidade de cobras e lagartos por estes não terem verificado com rigor 
a identidade do agora alegado Infractor, perguntando-lhes em voz alta e em plena Via Pública e sob o olhar impávido e sereno de mais de meia 
centena de transeuntes “QUEREm PERDER A mERDA DO VOSSO PãO?!”Entretanto o povinho gritava: FERRARI! FERRARI! FERRARI! …
Hélder Dias dos Santos perdoou o Láton, arrancou em derrapagem controlada e enviou-lhe um derradeiro arroto, que não era de pescada. Foda-
-se!, disse ele. Pelo menos os foi o que asseveraram várias testemunhas.
manda quem pode e obedece quem tem juízo.

 

ENCONTRO DE jES COM A juVENTuDE

P
rimeiro, o presidente tinha anunciado que se dispunha a receber 30 jovens 
representativos de organizações da juventude angolana, inclusive algu-
mas das que frontalmente se opõem às suas decisões políticas e outras 
manobras menos claras, que incluem atropelos a leis, promulgadas pelo 
seu próprio governo, violações da Constituição, promessas utópicas, 

peculato límpido e o melhor é ficar por aqui, para não entrar no escabroso sector da 
sua adesão passiva à prática de crimes e raptos de oponentes ao “governo”. 
Sentia-se nitidamente que para receber a juventude angolana, jES tinha preparado 
uma cerimónia de grande aparato formal, serviu-se de todas as ferramentas ao seu 
dispor para transformar essa sua programada abertura de espírito e de pensamen-
to num acto solene, desde a “décor” do local do encontro, passando pelo pessoal de 
protocolo, púlpito americano, plateia alinhada, imprensa estatal em peso e tudo o 
mais quanto pudesse impressionar esses jovens caloiros nestas lides de confron-
tos políticos, porque era disso mesmo que se tratava, o que vai de si, nada tinha a 
ver com a propalada abertura de espírito. Porquê? Para quê?... Porque os jovens, 
confrontados com o aparato grande da cerimónia e a altíssima sobranceria do PR só 
podiam ficar com medo de não estar à altura de tanta honra que lhes era concedida. 

PIR FALSO REMéDIO DA LuTA 
CONTRA A DELINQuêNCIA

Q
uando se fala da criminalidade juvenil, esquecemo-nos muitas vezes de a 
enquadrar nos caóticos cenários urbanos onde ela se desenvolve, como é 
manifestamente o caso de Luanda, uma cidade com população a superlotar 
o espaço disponível e a tentar inventar novos redutos para poder sobreviver. 
Cidade obesa, portanto, com grande parte dos seus habitantes numa situação 

de pobreza aflitiva, a viver em bairros sem as mínimas condições, com jovens mal edu-
cados, mal formados um pouco à deriva no seio duma sociedade provida de instituições 
falidas e sem moral, ao servício de gente com muitos sonhos por fazer e muitos vícios a 
evitar. Vai de si que neste tipo de vivência, naturalmente, reúnem-se as condições para 
formar criminosos. 
Como paliativo à delinquência na capital do país, o Executivo teve uma ideia característi-
ca da sua apetência para impôr a razão da força e nestes últimos tempos temos assisti-
do, inquietos, a uma invasão das ruas da urbe por parte de viaturas cheias de polícias da 
PIR (Polícia de Intervenção Rápida). Erro crasso de Lineu, pois enquanto não resolvermos 
os problemas da pobreza e da urbanização de Luanda, não podemos esperar milagres. A 
PIR nas ruas é medida de curto-prazo!
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s institui-
ções ban-
cárias que 
falaram à fo-
lha 8, reco-
nhecem que 

os sistemas operacionais 
apresentam nos últimos 
meses, várias anomalias, 
o que despoletou um au-
mento acentuado dos cri-
mes de burla, fraude ban-
cária e financeira. Por sua 
vez, os dirigentes daquelas 
instituições, acreditam que 
este fenómeno acontece 
em todo país e que há ne-
cessidade da intervenção 
pronta das autoridades 
competentes.
A fonte calcula que, os 
criminosos para aplicar 
a referida acção, contam 
com ajuda de cidadão na-
cional, em particular os 
funcionários do banco que 
actuam em pequenas de-
pendências, depositando 
assim, grandes quantias 
de valor monetário, fu-
gindo desta forma o fisco. 
Por outro lado, os mesmos 

usam também com maior 
frequência, falsificação de 
documentos, sobretudo 
títulos, para que, de for-
ma fraudulenta os autores 
possam fazer a subtracção 
de valores em quantias 
avultadas.
Sem adiantar números, as 
fontes de diferentes ban-

cos, afirmam que os cri-
minosos adoptaram méto-
dos mais sofisticados, que 
incluem a utilização das 
operadoras de telefone e 
da emissão de Bilhetes de 
Identidade com base em 
documentos fraudulentos, 
que são usados para fazer 
levantamentos em bancos.
“Acredita – se, que as pro-
víncias em crescimento 
económico, virado ao de-
senvolvimento e a cons-
trução estrutural são as 
principais zonas que regis-
tam maior subida de índi-
ces criminais do género”, 
justificou o bancário.
Como resolução destes 
problemas, os bancos op-
taram em capacitar os 
funcionários em auditoria, 
métodos e os cuidados a 
ter para a eliminação de 
fraudes bancárias interna 
e externa. A referida acção 
formativa visa preparar 
os bancários controlar as 
ferramentas de tecnologia 
de informação, com vista 
a detecção e o combate 
de fraudes, que ocorrem, 
muitas vezes, através da 
transferência de dinheiro e 
da falsificação de cheques.
Para os dirigentes, com 

esta acção poderá dimi-
nuir ou controlar as tenta-
tivas de crimes de fraudes 
bancárias, praticadas quer 
pelos próprios funcioná-
rios da banca, quer por 
indivíduos estranhos. Sen-
do assim, os responsáveis 
prometem prestar maior 
atenção às novas tecnolo-

gias, sobretudo as teleco-
municações por ser uma 
das principais vias usadas, 
pelos transgressores.
A fonte atenta que os pre-
juízos causados pela frau-
de bancária chegam a ser 
enormes e incalculáveis, 
porquanto se roubam 
avultadas somas.

bANCOS ALVOS DE FRAuDES

A
Diversos bancos comerciais estão a ser alvos de burla e fraude financeira, sobretudo fraude bancária, por 
indivíduos estrangeiros com a participação de cidadãos angolanos, em Luanda, segundo a denúncia da fonte que 
prefere anonimato.

bAnCáRIO DEnúnCIA 
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os vários 
b a l c õ e s 
implemen-
tados em 
L u a n d a , 
poucos de-
les operam 

na intenção de apoiar ou 
financiar os pequenos 
empresários, quanto mais 
na facilitação da constitui-
ção da pessoa jurídica das 
empresas. Os jovens que 
procuram o referido ser-
viço saem daí desaponta-
dos com os resultados, “já 
não dá para entender se 
estes balcões foram cria-
dos com que finalidade, 
nunca estão prontos para 
nos ajudar, tanto em fi-
nanciamento como em le-
galizar a empresa”, disse o 
jovem frustrado, tal como 
afirmou o Presidente da 
República, José Eduardo 
dos Santos.
De início, o projecto foi 
bastante explícito, visan-
do aproximar a juventude 
empreendedora nos pro-
gramas de crescimento 
e desenvolvimento eco-
nómico do País. Depois 
da vitória do MPLA “Mo-
vimento Popular de Li-
bertação de Angola” nas 
eleições gerais de 31 de 
Agosto de 2012, o Gover-
no abrandou o ritmo das 
instituições criando assim 
vários constrangimentos 
aos programas dos em-
presários.
“Antes das eleições a ju-
ventude era o futuro em-
preendedor da economia 
local e só batia BUE, de-
pois das eleições fomos 
todos considerados qua-
dros desqualificados e 
frustrados para os inves-
timentos, sobretudo em 
Luanda”, lamentou um 
alto dirigente da JMPLA 
do distrito do Sambizan-
ga.
Por outro lado, neste pro-

grama foram construídos 
em todo país, mais de 

100 balcões, dos quais 84 
em funcionamento, com 

o propósito de facilitar 
os empreendedores que 

precisam de legalizar a 
sua actividade comercial, 
passando desta forma a 
exercê-la na economia 
formal.
Sendo assim, os jovens 
empreendedores acredi-
taram que, com a criação 
destes balcões, levaria o 
Governo a cumprir com 
os programas de imple-
mentação das estratégias 
de consolidação macroe-
conómica, combatendo o 
desemprego e a pobreza.
“O investimento rural 
como estratégia devia ser 
o motor do crescimento 
económico, razão pela 
qual, o apoio à esta clas-
se deve ser intensificada, 
quanto ao financiamento 
e ao processo de consti-
tuição de empresas”, ex-
plicou.
Contou também, que 
com a expansão do BUE, 
registaria - se a legaliza-
ção da maioria das pe-
quenas empresas e pe-
quenos negócios.

buE “ADORMECEu” APóS 
ELEIçõES GERAIS EM ANGOLA

D
O Balcão Único do Empreendedor “BUE” criado na perspectiva de financiar os micros e pequenos empresários, de 
forma a dar uma outra dinâmica na aplicação dos investimentos e crescimento económico dos pequenos negócios, 
tomaram um contorno diferente dos objectivos primeiramente traçados, na província de Luanda.

TEXTO DE ANTóNIO NETO
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omo depu-
tado, segun-
do ele, é voz 
autorizada 
para poder 
e x p r i m i r 

aquilo que está ser o 
exercício do ine para o 
senso Populacional, um 
dos pressupostos para a 
realização das eleições 
autárquicas em 2015, bem 
como outros dados que 
várias outras instituições 
poderão se beneficiar dos 
resultados.
a visita foi cordial, fo-
ram-lhes dado a visitar 
a nova estrutura do ine, 
mais propriamente a sala 
de estatística e tomaram 
contacto com as equipas 
que trabalham já nos re-
sultados do senso Piloto. 
“um trabalho árduo, sob 
os cuidados de uma ju-
ventude dinâmica, enga-
jada, com vontade de tra-
balhar e conhecedora das 
novas tecnologias, o que 
torna mais fácil o proces-
so, isto do ponto de vista 
tecnológico” disse. como 
referência, um dos fun-
cionários, é alguém que já 
participou no senso pas-
sado, na era colonial em 
1967. Hoje ainda ali está 
com vigor e energias no 
lugar. Participou do sen-
so Piloto e está pronto a 
partilhar suas experiên-
cias neste exercício.
segundo manuel Fernan-
des, do ponto de vista 
prático é no terreno onde 
há maiores dificuldades. 
mas os jovens não poupa-
ram esforços e consegui-
ram no período previsto 
corresponder com as 
expectativas. tiveram a 
oportunidade de apreciar 
a exibição de um peque-

no vídeo em que era visí-
vel as peripécias porque 
passaram. “o nosso país 
ainda tem zonas de difí-
cil acesso, depois de uma 
chuva é um caos total, o 
carro enterra-se todo, en-
fim, um conjunto de difi-
culdades, mas de facto os 
jovens souberam consen-
tir. o que é positivo é que 
a meta foi atingida. ra-
zão pela qual saímos de 
lá confiantes. Foi visível 
também a satisfação no 
rosto dos jovens do dever 
cumprido e quero acre-
ditar que, o senso 2015, 
conforme está, e partindo 
do princípio que o senso 
Piloto que se fez agora é a 
antecâmara do senso ge-
ral, ele vai decorrer sem 
constrangimentos maio-
res, porque até lá tanto 
faz os técnicos do ine, 
como outras entidades 
envolventes no processo, 
já têm conhecimento do 
grau de dificuldades que 
irão encontrar no terre-
no e quando tiverem que 

avançar, vão já com as 
soluções”, enalteceu o 4º 
Homem da assembleia 
nacional que falou-nos, 
lembramos nas vestes de 
deputado e peremptoria-
mente respondeu as nos-
sas questões:
Folha 8 – têm mais ou 
menos uma cifra daqui-
lo que foi constatado em 
termos demográficos 
neste senso Piloto?
manuel Fernandes – Co-
locamos a questão. O 
certo é que, eles não pre-
viam um universo popu-
lacional a cadastrar como 
tal, mas alistaram zonas e 
cingiram-se nos elementos 
encontrados ali. Em res-
posta foi-nos dito, mais ou 
menos 125 mil pessoas em 
cerca de dois meses.

quanto ao orçamento

mF - Não foi dado a co-
nhecer o Orçamento deste 
Senso Piloto, mas foi apro-
ximado os montantes que 
poderão acarretar o Senso 

é DO INTERESSE DO 
GOVERNO ADIAR AuTARQuIAS

Geral. Vagamente, pode-
-se prever o emprego de 
105 mil pessoas, e para re-
muneração dos brigadistas 
a envolver, em função dos 
custos de vida, prevê-se 
cerca de 40 mil Kwanzas 
para cada. O conjunto de 
tudo isso pode atingir ou 
passar os 100 (cem) mi-
lhões de Dólares. Isto tudo 
são estimativas, mas tam-
bém deve-se reconhecer 
que as autoridades não 
queriam dar dados palpá-
veis para precaver falsa 
informação o que é enten-
dível.

F8 – quanto aos timings 
do desenrolar de todo o 
Processo, até chegarem 
os dados ao cne – con-
selho nacional eleitoral 
para este por sua vez po-
der preparar com eficiên-
cia os kits para as eleições 
que se avizinham?
mF – Pessoalmente colo-
quei esta questão e a res-
posta dada é que o Senso, 
inicialmente pelo que está 

legislado, deverá ocorrer 
em dois meses, começa 
em Maio, até Junho 2014. 
Mas o processo de cadas-
tramento dos dados, leva 
aproximadamente um ano, 
o que pressupõe dizer que 
só no segundo semestre, 
pelo que nos foi dado a co-
nhecer de 2015 é que eles 
vão conseguir fornecer os 
dados às entidades afins. 
Isto é, a CNE e todas ou-
tras instituições que têm 
interesse neste Senso Ge-
ral. No entanto, queremos 
acreditar que se houver 
vontade política, 2015 va-
mos ter eleições autárqui-
cas, na medida em que, se 
soubermos, como estão, 
qual o número total da po-
pulação, vai ser mais fácil 
o Registo Eleitoral ao nível 
do Município, para as pes-
soas poderem votar. 

Falta de vontade Politica 
do team de josé eduardo 
dos santos

“O que é fundamental, 
em paralelo ao exercício 
do processo do Senso, é o 
Executivo ter a preocupa-
ção de criar as condições 
básicas para as autarquias 
poderem funcionar. Isto é 
em termos de estruturas, 
teremos que pensar que 
em cada município terá de 
ter um Parlamento, saber 
onde vai funcionar a Câ-
mara Municipal, etc. Tudo 
isso não espera o fim do 
processo do Senso. Se não 
começaram é falta de von-
tade política”, protestou. 
“Mas estamos a acreditar 
que há um esforço. Temos 
estado a ver o exercício 
que o Ministério da Ad-
ministração do Território 
tem estado a fazer através 

C
Depois da visita da Comissão da Assembleia Nacional ao INE – Instituto Nacional de Estatística, Manuel 
Fernandes aceitou falar em exclusivo aos microfones do Folha 8, não como vice-presidente da Assembleia, sim 
enquanto Deputado, logo com a legitimidade natural de trazer a luz do dia o que hipoteticamente as autoridades 
competentes nos queiram esconder.

APESAR DO OPTImISmO DE mAnUEL FERnAnDES
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do IFAL, Instituto encar-
regue pelas Autarquias”, 
sublinhou. 

F8 – o seu optimismo 
faz crer que sim, mas nas 
entrelinhas também dá 
indicações com relação 
aos dados fornecidos que 
temos razão de que po-
demos ficar dubitativos 
quanto a meta 2015. se 
não vejamos: 1° semestre 
fim do processo do sen-
so, só depois vai ter de se 
avançar para os prepa-
rativos das autárquicas 
com previsões para as ge-
rais. sem as infra-estrutu-
ras que atrás mencionou, 
será que realmente ainda 
vai ser possível 2015?
mF – Ouvimos agora que 
não há infra-estruturas, 
mas ainda não recebemos 
dados oficiais do MAT, so-
bre isso. O que temos es-
tado a ouvir é que estamos 
a trabalhar para se criar as 
condições, mas não ouvi-
mos dizer que o Governo 
está incapacitado em criar 
estas condições durante 
este período. Mas cremos 
haverá as eleições autár-
quicas sobretudo, repito, 
se houver vontade política 
e o principio da respeita-
bilidade daquilo que está 
estatuído e daquilo que 
exteriorizamos publica-
mente enquanto servido-
res públicos. Para mim, é 
claro, as eleições terão lu-
gar em 2015, tal como tem 
dito Sua Excelência o PR e 
vários membros do poder 
Executivo.

F8 – outro problema: 
tudo quanto o estado 
prevê fazer deve ser or-
çamentado antes, entre-
tanto, está-me a falar das 
infra-estruturas, mas pe-
los vistos, também não 
tem conhecimento se o 
projecto da construção 
ou renovação das infra-
-estruturas tenha sido 
orçamentado no oge 
passado?
mF – Penso que a questão 
que se relaciona com as 
infra-estruturas, tem a ver 
com o PIP – Programa de 
Investimentos Públicos. 
Claro que o orçamento que 
aprovou há várias rubricas 
do PIP. Apesar de que são 
poucas onde se vê a espe-
cificidade da construção 

de infra-estruturas para 
albergar as autarquias. É 
verdade que a realidade 
de muitos municípios até 
agora permite criar as con-
dições para avançarmos 
para este processo, ainda 
que não forem estruturas 
definitivas ou pré-exis-
tentes, pode-se encontrar 
mecanismos para albergar 
ou acomodar estas infra-
-estruturas durante um 
certo período de tempo 
até quando se criarem as 
condições apropriadas 
para melhor funcionarem. 
Mas o que é fundamental 
neste momento é todos 
nós nos prepararmos, e é 
o que a CASA está a fazer. 
Trabalhar em conjunto 
das outras forças políticas 
na oposição, traçar um 
quadro que nos leve a ma-
terializar este processo em 
2015.

F8 – uma hipótese, não 
diria pessimista, talvez 
realista. em 2015, não ha-
verá as autarquias, qual o 
cenário imaginável?
mF – Penso que ao se fa-
lhar, isto também vulgari-
za a seriedade política dos 
nossos dirigentes. Não po-
demos sempre dar o dito 
pelo não dito. Devemos 
sempre pautar pela prática 
de que e como dirigentes, 
em frente dos destinos 
da nação, é claro, quan-
do apontamos uma certa 
meta e fixamos princípios, 
devemos fazer tudo no 
sentido de atingir o objec-
tivo pelo qual foi previsto. 
Pois fazemo-lo com o su-
porte de dados reais reco-
lhidos e não projectamos 
com base a quimeras ou 
empirismos. Se não, mais 
uma vez leva-se ao des-
crédito quem de facto deu 
a esperança do cumpri-
mento deste pressuposto 
previsto na Constituição 
se não materializar, falo 
concretamente do Senhor 
Presidente da República 
que tem a responsabilida-
de de criar as condições 
enquanto titular do Poder 
Executivo e assumir aquilo 
que prometeu. Aliás, é im-
portante que no âmbito da 
Democracia Participativa, 
previsto na nossa consti-
tuição, completemos este 
vazio que temos, porque 
está previsto. Até agora, a 

prática que temos das ad-
ministrações municipais, 
elas não existem para re-
solver os problemas do 
povo, mas existem para 
representar os interesses 
do Chefe. Portanto, pre-
cisamos inverter isso. Os 
cidadãos precisam deci-
dir, quem os deve dirigir a 
nível local, quem os deve 
servir a nível estadual. Isto 
é fundamental, porque só 
com as autarquias é que 
vamos poder materializar 
o desenvolvimento sus-
tentável dos cidadãos. Por-
que não acredito que o PR 
aqui no Palácio, consegue 
resolver o problema do 
cidadão que se encontra 
em Ombanja ou no Cuilo 
Futa. No entanto, é o ad-
ministrador que reside lá, 
que cheira a terra, em fim 
que está em condições de 
resolver estes problemas. 
Por isso, não é atoa que as 
pessoas que ontem pensa-
ram na democracia como 
um modelo de governa-
ção, entenderam que era 
importante haver de facto 
o poder local que deve ser 
também eleito pelo povo.

chivukuvuku aguarda 
resposta formal de sa-
makuva, de Kwangana e 
de lucas ngonda

F8 – Para terminar. já que 
falamos das autarquias. 
o que é feito das alian-
ças segundo proposta 
feita pelo Presidente da 
casa, endereçada aos 
outros partidos da oposi-
ção na assembleia?
mF – Gostaríamos de di-
zer que esta é uma pro-
posta que se circunscreve 
na necessidade das forças 
políticas adoptarem estra-
tégias políticas comuns 
com vista em primeiro 
lugar a realização de facto 
das eleições em 2015 e em 
segundo lugar que vise 
uma participação efectiva 
que possa se circunscre-
ver no alcance de resulta-
dos positivos do próprio 
processo eleitoral. Cremos 
nós, se continuarmos divi-
didos e desfasados vai per-
mitir que sejamos talvez, 
não bem trucidados, mas 
posso dizer, não vitoriosos 
como seria desejável. Ra-
zão pela qual entendeu-se 
que era melhor podermos 

concertar. Mas que se en-
tenda bem. Não estamos 
a fazer uma Coligação 
Eleitoral, não. Em primei-
ro lugar precisamos, fazer 
uma conjugação de esfor-
ços para fazer sentir a per-
tinência das autarquias e 
que tenham lugar em 2015. 
Outra questão, é de facto 
adotarmos um mecanis-
mo que permita uma par-
ticipação, em termos de 
candidatos e programas, 
aceitável. Por exemplo, 
nós temos os nossos pon-
tos de vista que não vou 
apresentá-los agora, mas 
no devido momento junto 
das outras forças políticas 
reflectiremos sobre aquilo 
que acharmos de positivo 
para nossa participação 
como forças políticas na 
oposição neste processo, 
na medida em que, deve-
mos reconhecer, temos 
um Partido no Poder há 
mais de trinta anos que 
controla tudo e todos, po-
demos assim dizer, que 
quase controla as nossas 
vidas e no entanto, é um 
partido que tem muito 
dinheiro, não do próprio 
Partido, porque o Partido 
confunde-se com o Estado. 
Os administradores muni-
cipais são ao mesmo tem-
po secretários municipais 
do Partido, assim como os 

governadores. No entanto, 
é preciso tomarmos cons-
ciência e é chamado aqui o 
elevado espírito patriótico 
e também a maturidade 
política, primeiramente de 
nós dirigentes políticos, 
posteriormente os cida-
dãos para ver se consegui-
mos inverter o quadro nas 
próximas eleições autár-
quicas como antecâmara 
das eleições gerais a reali-
zar em 2017, onde de facto 
a mudança tem necessa-
riamente de ocorrer.

F8 – já tiveram alguma 
resposta?
mF – Até agora que esta-
mos a falar, quarta-feira 
ainda não obtivemos qual-
quer sinal do género. Fez-
-se cartas oficiais dirigidas 
as direcções desses parti-
dos políticos. Estamos em 
crer que esta concertação 
e o bom senso de todas as 
partes vai funcionar e va-
mos poder concertar. Este 
é o nosso desejo para o in-
teresse superior da maio-
ria dos angolanos e tal é o 
mesmo espírito que deve 
imperar noutros dirigen-
tes políticos. Temos uma 
grande responsabilidade 
em frente, estamos proibi-
dos de defraudar as expec-
tativas que os angolanos e 
não só nutrem em nós.
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Província de 
Luanda está 
a se tornar 
num local 
bastante at-
errorizante 
para os hab-

itantes da mesma, e por 
mais que se esforce a 
Polícia Nacional está in-
capaz de manter a ordem 
pública na região.
Os gráficos dos crimes 
demonstram que todos os 
distritos e municípios da 
capital Luanda são extre-
mamente perigosos e há 
indicadores de que a situ-
ação poderá se agravar 
devido à fuga de mais de 
quinze reclusos (presos) 
da Comarca de Viana.
A fuga dos reclusos 
naquela unidade prisional 
ocorreu ao anoitecer do 
dia 25 de Junho de 2013, 
mas de acordo infor-
mações postas a circular, 
a Polícia Nacional está a 
seguir as pistas em face 
disso, já capturou um dos 
reclusos fugitivos. 
De acordo o subcomis-
sário Francisco Ribas, a 
fuga dos referidos presos 

foi resultado de uma 
acção devidamente com-

binada entre os reclusos. 
Pois, o incidente ocorreu 

quando os guardas prisio-
nais abriam as portas das 

celas para a distribuição 
da última refeição do dia 

A
MAIS bANDIDOS à SOLTA EM LuANDA 
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MAIS bANDIDOS à SOLTA EM LuANDA 
aos reclusos.
A opinião publica descon-
hece até ao momento as 
causas e os modos utili-
zados por mais de 15 en-
carcerados se meterem 
em fuga naquele local 
prisional bastante vigi-
ado, pois, tal está gerar 
imensas suspeitas sobre o 
sucedido.
O medo dos luandens-
es é que estes reclusos 
poderão ser bastante per-
igosos e que podem fazer 
crescer a onda de crimi-
nalidade, tendo em conta 
que muitos dos presos da 
Comarca de Viana serem 
líderes ou integrantes de 
vários grupos de margin-
ais.
Angola possui mais de 
30 cadeias, que acolhem 
cerca de 21.634 reclu-
sos, ultrapassando a sua 
real capacidade, que é 
de 12.970. Apenas cinco 
estabelecimentos prisio-
nais de Luanda acolhem 
7.308 reclusos, quando a 
sua real capacidade é para 
4.384 presos.

jOVENS INSATISFEITOS COM O CGPN
ários jovens 
da cidade 
de Luanda 
s e n t e m - s e 
enganados 
pelo Coman-
do Geral da 
Polícia Na-

cional (CGPN) por não 
reabrir o concurso público 
para inscrição de novos 
efectivos na Corporação, 
como prometera em co-
municado de imprensa, no 
passado dia 14 de Junho de 
2013.
O grupo composto por 
jovens na sua maioria de-
sempregados que acor-
reu ao Posto de Polícia 
do Kicuxi, no município 
de Viana, sente-se enga-

nado e desrespeitado por 
aquele órgão do MIN-
INT, pois, após fechar as 
inscrições supostamente 
por um tempo determi-

nado, o Comando Geral 
da Polícia Nacional prom-
etera reabrir as inscrições 
de jovens para adesão a 
Corporação, mas tudo 

não passou de simples 
promessas. 
Os “moços” acorreram ao 
local gastando esforço físi-
co, psicológico e dinheiro 
de táxi e alimentação e não 
foram atendidos porque 
não havia nenhuma ordem 
para novas inscrições.
“Isso é um desrespeito, 
prometem abrir as in-
scrições, mas não nos 
atendem? O que isso sig-
nifica então? Por exem-
plo, não trabalho, tive de 
emprestar dinheiro para 
tratar o registro criminal, 
atestado médico, pese em-
bora ainda os não tenham 
solicitado, mas já os tratei. 
Não receberam os meus 
documentos, mas diziam 

que a data do encerra-
mento seria a 30 de Junho, 
é bastante complicado, es-
tou a sofrer bastante”, con-
tou o jovem Miguel Dario. 
Portanto, fazendo fé ao 
comunicado do Comando 
Geral da Polícia Nacional 
distribuído a vários órgãos 
de comunicação social, 
o concurso público para 
adesão a Corporação, 
teve inicio no principio de 
Junho de 2013, e de acordo 
ainda o comunicado, a in-
scrição termina no dia 30 
do corrente. Mas, a PN 
encerrou as portas para 
o efeito antes do dia pro-
metido, pelo que, vaticina-
se ser por se ultrapassar a 
meta desejada.

V
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LuíS FILIPE *

ntes de 
começar a 
debruçar-
me sobre o 
tema, quero 
em primei-

ro lugar, pedir desculpas 
aos meus queridos leitores 
por esta minha ausência  
durante 3 semanas.
Como foi noticiado por 
este jornal, fui convidado 
pelo Channel 11 ( Tv) e 
Radio de Chiang Mai  a 
integrar as festividades 
dos aniversários do Rei e 
da Rainha da Tailândia, di-
vulgando em 2 dias ( 27 e 
28 de Maio) as potenciali-
dades da Medicina Tradi-
cional Chinesa.
Fiquei espantado, muito 
surpreendido  mesmo, 
pelo apoio que me foi 
dado pelo Ministério da 
saúde da Tailândia, pela 
Associação Médica da 
Tailândia e também pelo 
canal de Televisão ( Chan-
nel 11) e Rádio de Chiang 
Mai. Surpreendido, pois 
como era um estrangeiro 
e não tive qualquer apoio 
do Ministério de Saúde de 
Angola , deram-me todo o 
apoio logístico necessário, 
assim como mobilizaram 
outras instituições inter-
nacionais e cadeias de 
televisão  para que o meu 
nome conquistasse novas 
fronteiras.
Perguntarão os leitores, 
como cheguei a este pata-
mar, residindo eu em 
terras do fim do mundo, 
onde praticamente o ci-
dadão comum não tem luz 
nem água?
Já não é novidade para 
quem me acompanha que 
o meu percurso profis-
sional já é longo, tendo 
eu já exercido clínica tais 
como os Estados Unidos, 
Brasil, Portugal e dando 
palestras e conferencias 
um pouco por todo o lado. 
Em 2009 decidi abrir a 
minha clinica em Bang-

kok. Ali comecei atender 
muita da elite tailandesa, 
assim como imensos es-
trangeiros expat. E os que 
fazem turismo de saúde.  
Em 4 longos anos de tra-
balho árduo o meu nome 
foi marcando pontos e em 
2013 é escolhido para este 
evento.
Assim, nos dias 27 e 28 
de Maio, fui entrevistado 
pela Radio de Chiang 
Mai e pela TV Channel 

11, recebendo eu mais de 
80 doentes, fazendo eu 
tratamentos ao vivo, ex-
plicando e mostrando os 
resultados destas terapias 
milenares. Foi um suc-
esso!
Logo que saí destes even-
tos, recebi vários tel-
efonemas de vários Spas 
a pedirem-me apoio e co-
laboração. Assinei vários 
contratos com alguns, tais 
como o Aura Thai Spa ( 

onde recebi vários mod-
elos tailandesas e alguns 
vips internacionais).
Recebi também vários 
convites de instituições  
americanas, canadianas e 
de outros canais de tel-
evisão tailandesas para 
ser entrevistado e fazer 
demonstrações das di-
versas terapias da MTC. 
Desta vez irei representar 
a Tailândia pois sei que 
tenho o apoio necessário 

do Ministério da Saude 
da Tailândia, assim como 
de outras organizações 
médicas e para-médicas.
Fico feliz, por saber que 
cada vez maior é o in-
teresse pela MTC, e que 
tenho-me esforçado im-
enso por divulgá-la ao 
mais alto nível.                                     
                                                           

luis Filipe
luisfilipe03@yahoo.

co.uk

A

O PODER DA MEDICINA 
TRADICIONAL CHINESA
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MOçAMbIQuE, A QuEM INTERESSA 
A DESESTAbILIzAçãO?

o ç a m -
b i q u e 
p a r e c e 
estar a 
viver um 
período 
indefini-

do e desestabilizador.
Primeiro foram os mé-
dicos a reivindicar mel-
hores condições sócio-
profissionais (melhores 
vencimentos, mais e mel-
hor qualidade na saúde, 
etc.), como já antes tin-
ham sido os problemas 
com aumentos de produ-
tos de primeira necessi-
dade ou os aumentos dos 
chapas...
Agora surge - de novo, 
começando a ser já uma 
situação recorrente - a 
RENAMO e o seu líder a 
exigirem mais democra-
cia, mais participação “nas 
despesas do Estado”, ou 
seja, menos para a FRE-
LIMO e mais para os anti-
gos rebeldes.
Manda a democracia que 
haja - para isso tem de 
saberem jogar no sistema 
- alternância do Poder en-
tre as forças políticas em 
presença eleitoral. Diz a 
voz popular que só quem 
tem unhas toca viola ou 
guitarra. Parece que só a 
Frelimo e os seus dirigen-
tes têm conseguido man-
ter as unhas grandes para 
bem tocarem os referidos 
instrumentos, enquanto 
os da Perdiz não conseg-
uem descolar da eterna 
segunda posição e, em al-
guns caos, até quase sub-
jugados pela nova força 
política emergente na bei-
ra, o MDM.
Até aqui tudo normal e 
nada de novo. Uns rec-
lamam (Renamo), outros 
aprendem a caminhar 
(MDM) e enquanto isso 
a Frelimo - como outros 
parceiros irmãos noutras 
latitudes - vai mantendo o 
seu status quo.
Talvez por isso ou talvez 

por ver que nunca mais 
consegue alterar o rumo 
da partida a que se propôs 
também jogar, Afonso 
Dhlakama resolveu ir pas-
sar uma “férias” algo bem 
compridas para a zona 
protegida da Gorongosa, 
onde, segundo algumas 
bocas anda a ver se con-
segue recuperar parte da 
sua antiga força paramili-
tar visando, talvez, uma 
tomada de força perante o 
actual poder instituído da 
Frelimo, mesmo que acu-
sado de fraude.
Se isso está ou não acon-
tecer cabem aos moçam-
bicanos verificar, denun-
ciar e chamar à razão as 
forças políticas que não 
é com crises militares de 
consequências absurdas 
e imprevisíveis, excepto 

para a economia e vi-
das moçambicanas per-
didas, que se consegue a 
necessária alternância.
Se há fraudes nas eleições, 
então solicite-se a pre-
sença de forças e ONGs 
credíveis para monitorizar 
as ditas e acate-se o ve-
redicto dos eleitores. às 
vezes parecem ignorantes 
mas os eleitores sabem 
sempre o que querem e o 
que consideram melhor 
para comandar os seus 
destinos políticos e gov-
ernativos.
Por isso não se com-
preende as recentes ati-
tudes políticas de Dhlaka-
ma em se “refugiar” no 
mato desprezando o 
duplo veredicto popular 
(legislativas e autárqui-
cas), nem as acusações de 

hipotéticos ataques para-
militares, endereçados por 
certas fontes à Renamo, a 
localidades,  a paióis, ou 
a caminhos rodoviários 
com vítimas a registar.
Parece-me que alguém 
está a usar de afirmações 
infantis de um porta-voz 
da Renamo, um tal Bri-
gadeiro Malagueta - nin-
guém de bom senso as 
poderia levar em consid-
eração - como base para 
extrapolar divergências 
políticas e torná-las milita-
rizadas.
E se olharmos o que se 
passa no outro lado do 
continente africano, con-
stata-se que algo se passa 
de similar com a UNITA 
a questionar de uma certa 
legitimidade eleitoral do 
MPLA, independente-

mente dos resultados 
eleitorais, e haver quem, 
nas páginas sociais se 
aproveite destas habituais 
questiúnculas entre os 
manos e o habitual Poder 
para excitar e incitar à vi-
olências, como umas re-
centes imagens obtidas 
no Brasil - a de um motor-
ista assassinado - e “trazi-
das” para Angola com 
acusações rácicas e políti-
cas visando, precisamente, 
o partido do Galo Negro.
São por causa de factos 
como estes que continu-
amos a ser olhados de 
soslaio pelos nossos con-
correntes económicos. 
São por casos como estes 
é que só esporadicamente 
somos aceites nos Gs, 
como o G20.
Tirando a África do Sul, 
nenhum dos nossos Es-
tados consegue aceder 
ao grupo dos países 
emergentes e não é com 
acusações similares que 
alguma vez passaremos a 
ser melhor aceites.
Não basta estarmos de 
“amizade”  económica 
e política - e em alguns 
caos até militar - com as 
grandes potências para 
dizermos que somos 
claramente aceites nos 
diferentes areópagos in-
ternacionais. É tapar o sol 
com a peneira e esquecer 
as verdadeiras intenções 
dos nossos compagnons 
de route.
Para eles, e nisso os chi-
neses são mestres, só os 
interesses dos seus Es-
tados prevalecem. Nada 
perguntem que eles nada 
questionarão.
Só que eles não estão nos 
nossos países mas sim 
nós, os eleitores. E ter-
emos de ser Nós e só Nós 
que decidir como deve-
mos usufruir das nossas 
vantagens: o voto! mesmo 
que isso nos rotule de 
frustrados!              *Pululu

M
TEXTO DE *EuGéNIO LC ALMEIDA
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nA HORA DA LEITURA

ANTóNIO SETAS 

ma cola-
gem per-
mite que 
o Verbo 
seja visto e 
abre uma 
via origi-

nal que NÃO SE PODE 
IGNORAR, mas atenção, 
uma colagem não é uma 
obra-prima de um Mestre, 
pois esta é, na sua essência, 
um fim em si, e a colagem 
apenas é fruto de uma pro-
funda sensação de trânsito 
na qual não há nenhuma 
iluminação
As colagens não podem 
ser reconhecidas como 
factor cultural de primeira 
ordem. O acto de polvilhar 
sistematicamente o papel 
com frases já imaginadas 
por outrém, palavras que 
decorrem de um sentido 
dado pelo seu autor, des-
viá las para uma nova via 
com o fim de obter meto-
dicamente os fragmentos 
da colagem, corre o risco 
de ser considerado traição 
pura  se não se fugir ao ris-
co de as abandalhar. 
Todavia, se o objectivo da 
colagem for atingido, isto 
é, sublimar a beleza ori-
ginal dos fragmentos es-
colhidos e ilumin-los não 
com a luz da colagem que 
por si nada ilumina, mas 
com a luz das frases esco-
lhidas para a compor, nes-
se caso pode-se atingir um 
verdadeiro orgasmo que é 
ter uma mão que lê e es-
creve ao mesmo tempo... 
e, talvez, revelar un talento 
mal conhecido.
“Uma colagem literária é a 
segunda metamorfose do 
Verbo”.
                                                                                                                  
o Pedreiro

Alexandre Sal-
danha da Gama                                                                                                      
Texto de António Setas

colagens

Os dois texto que se se-
guem são dois “roubos” 
de puríssima índole a dois 
monstros sagrados da lite-
ratura mundial. O primei-
ro, o escritor português, 
Aquilino Ribeiro, várias 
vezes candidato finalista 
do Prémio Nobel de Lite-
ratura, o segundo, Arthur 
Miller, iconoclasta notório, 
americano (EUA), sujei-
to judeu perante o Padre 
Eterno que foi capaz de 
escrever Sexus, O Trópi-
co de Câncer e O Trópi-
co do Capricórnio, obras 
proscritas do estilo mais 
contestado que houve 
nos primórdios e meados 
do século XX, o erótico, 
de facto, um percursor do 
ALBATROZ, Literatura de 
Aguarrás. 
Nestas duas colagens lite-

rárias, as palavras do texto, 
todas elas, são originárias 
de outros textos escritos, 
num caso como no outro, 
respectivamente, pelos 
dois mencionados auto-
res. O que eu fiz foi juntá-
-las, as palavras, e dar-lhes 
uma outra significação, ou 
a mesma, mas num outro 
enquadramento semânti-
co.
Quanto à origem, funda-
mentação e concepção das 
colagens literárias, mais 
adiante veremos de que 
premissas elas se inspiram.

Primeira colagem 
de textos: aquili-
no ribeiro
  
Era uma moça trigueira 
com olhos castanhos tão 
grandes e ternos, tão do-
ces, que me apetecia ser 
fidalgo para poder namorá 
los. E esses olhos muito 
vivos que desmentiam os 
seios, duas rolas timoratas 
adormecidas num ninho, 

eram como o seu sorriso, 
que iluminava muito mais 
do que a santa Graça de 
Deus, sempre presente 
ao meu lado mas que não 
consigo ver. Era um sorri-
so de dentro a acender as 
pupilas, a dar brilho à sua 
fronte, a desenlaçar os ges-
tos e a compor a sua boca 
para um ninho de beijos. 
E vinham dela os mais vo-
láteis incensos de alecrim 
e alfazema, embalsamando 
o ar puro dos oásis povi-
léus, esparsos na planície 
desde o rio até ao céu bai-
xo e profundo, onde es-
trelas chamejavam como 
brazas espalhadas num 
imenso cinzeiral. Ficou me 
na memória a sua imagem, 
assim estampada como se 
eu fosse medalha.
                                                                                                          
António Setas

segunda colagem 
de textos: artHur 
miller   
                                                                                                       

Quem morrer de desgosto 
por excesso de amor, logo 
a seguir renasce não para 
odiar ou amar, mas para 
procurar o prazer em or-
gasmos que fulgem como 
diamantes puros e se vão 
multiplicando sem que se 
saiba porquê. 
E essa alegria absurda, 
por ser contranatural, age 
como um boomerang que 
trás consigo ruina,
dúvida e incapacidade de 
nos identificarmos com 
nós próprios.
Vivemos aos apalpões, 
procuramos terra firme e 
desde que nos sentimos 
estáveis, desaba a Terra, 
foge o Sol, apagam se as 
alvas galáxias, cortam se as 
amarras do Universo infi-
nito e o inextinguível ego 
mete se a caminho silen-
ciosa e desastrosamente, 
com uma indiferença ar-
repiante, para um destino 
aleatório desconhecido e 
invisível.
A partir desse momen-
to passaremos a ser visi-
tantes do planeta Terra e 
todas as dádivas da vida 
serão nossas e só em nós 
iremos procurar sem de-
samparar o fim de todas as 
coisas. 
A morte e os seus negru-
mes ficarão atrás de nós 
e avançaremos sem medo 
da existência 
para viver a vida espiritual 
e secreta do homenzinho 
transido, pigmeu perdido 
na imensidão da floresta. 
Amanhã... amanhã talvez 
seja possível assentar os 
pés em terra firme e não 
ter de continuamente 
abandoná la para voar nas 
alturas. 
António Setas

u
MANIFESTO DO ALbATROz
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edeão Ro-
dolfo, es-
tudante de 
relações in-
ternacionais, 
repudia tal 

acto por acreditar que o 
Presidente da República 
agiu igual aos monarcas.
“Face à acção do Presi-
dente José Eduardo dos 
Santos, vale dizer que JES 
não passa de um monarca, 
pois está a preparar o filho 
para um dia substitui-lo”, 
disse.
Gedeão aproveitou o mo-
mento para fazer um breve 
esclarecimento quanto 
ao sistema monárquico 
e comparou com o plas-
mado na Constituição que 
vigora em Angola desde 
2010.
“Ao fazermos um per-
curso histórico desde 1975 
até aos dias de hoje, e ao 
buscarmos as caracterís-
ticas e o significado de 
uma Monarquia em ter-
mos comparativos com a 
Democracia vamos notar 
que existe muitas difer-

enças, das quais realça-
se a forma utilizada para 
nomear os dirigentes dos 
órgãos públicos”, recalcou 
o estudante, e prosseguiu 
da seguinte forma: “isto 
não passa de uma grande 
finta, temos lá o presidente 
em campo e quando mar-
car ninguém dará conta. É 
uma grande estratégia por 
parte de sua excelência. 

Apenas mostrou mais uma 
vez ao povo angolano que 
afinal de contas Angola 
está mergulhada num re-
gime ditatorial e que real-
mente ele é um monarca 
sem sombras de dúvidas.
O futuro jurista Jones 
Eduardo diz que “a acção 
do mais alto mandatário 
do país compromete não 
só o povo como também 

outros países que optam 
pela Democracia, pois a 
atitude de JES é uma pura 
autocracia, isto porque o 
Presidente agarra-se ao 
poder duma forma que dá 
a entender que o poder é 
vitalício, quando não é”.
Por outro lado, alguns 
académicos declaram 
que a culpa das atitudes 
de JES recai aos autóc-

tones, especificamente 
por serem estes quem 
atribuíram o poder ao 
presidente aquando da 
última e primeira eleição 
geral realizada em An-
gola.
“Vamos fazer mais como 
se nós é que lhe demos o 
poder”, lamentaram.
Nepotismo é a palavra 
utilizada para descrever 
o procedimento optado 
por JES ao nomear o filho 
tido com Filomena de 
Sousa “Necas”.
A nomeação é fundamen-
tada pelas competências 
atribuídas ao Presidente 
da República, em confor-
midade com o artigo 120º, 
alínea d, enquanto titular 
do poder executivo pela 
Constituição, que diz: 
“Compete ao presidente 
da República dirigir os 
serviços e a actividade 
da Administração directa 
do Estado, civil e militar, 
superintender a Admin-
istração indirecta e exer-
cer a tutela sobre a Ad-
ministração autónoma”.

G

uNIVERSITÁRIOS CRITICAM DOS SANTOS
nOmEAçãO DE ZEnú PELO PR

A nomeação de josé Filomeno de Sousa dos Santos como Presidente do Conselho de Administração (PCA) do 
Fundo Soberano de Angola (FSA) realizada pelo Presidente da República de Angola, josé Eduardo dos Santos, 
no dia 22 de Junho do corrente ano, continua a suscitar inúmeras reflexões. Desta vez são os estudantes 
universitários que se debruçam sobre esta temática.

egundo infor-
mações di-
vulgadas nos 
órgãos de co-
municação so-
cial públicos, 

os cortes no fornecimento 
da energia eléctrica na 
capital deve-se ao mal fun-
cionamento das turbinas e 
a consequente manuten-
ção em Kapanda.
Outra causa da péssima 
distribuição deste recurso 
energético indispensável 
ao cidadão comum é o 

facto de a barragem de 
Cambambe estar a ser rea-
bilitada totalmente, situ-
ação que reduziu bastante 
a capacidade de produção 
da mesma.
Para a EDEL e companhia 
são estes os principais mo-
tivos das restrições na dis-
tribuição parcial e selec-
tiva, mas tais argumentos 
diferem da realidade.
Em várias zonas de Luanda 
ainda é comum vermos in-
úmeros Postos de Trans-
formações (PTs) privados, 

e estes cobram preços 
exorbitantes pela electrici-
dade que fornecem.
Quase sempre que a EDEL 
corta a energia aos consu-
midores dos PTs públicos 
deixa ligado os PTs priva-
dos, e estes escancaram 
os munícipes que não têm 
contrato com eles.
“A bandidagem da EDEL 
tem passado dos limites. 
Então dizem que o corte 
é porque há sobrecarga 
mas o privado tem sempre 
energia”, declara Dona Isa-

bel. “Quando o assunto é 
desligar o fornecimento 
aos populares a EDEL 
não poupa esforços, mas 
se tratar-se de fiscalizar 
os preços cobrados pe-
los donos dos PTs priva-
dos desaparecem todos”, 
acrescentou.
A limitação no abasteci-
mento da energia, caso a 
EDEL desconheça, tem 
sido a causa de excessivos 
crimes nas periferias nos 
últimos tempos.
Para melhor elucidar os 

responsáveis da EDEL e 
o titular do ministério da 
energia citamos os bairros 
Caop A, B e C, Boa-Fé, San-
zala, Capalanca, todos em 
Viana, e algumas regiões 
do município do Cazenga, 
onde os marginais iniciam 
os assaltos as dezassete 
horas.

S
A bANDIDAGEM DA EDEL & Cª
A Empresa de Distribuição de Electricidade de Luanda (EDEL) continua a efectuar cortes 
selectivos no fornecimento da energia eléctrica na capital do país, Luanda.



s e n t e n ç a 
teve lugar 
no tribunal 
provincial de 
Luanda no 
mês de Mar-

ço de 2012, na 2ª secção 
da sala do cível e adminis-
trativo, presidida pelo juiz 
Paulino Cafumana onde 
ordenou o despejo de Da-
niel Maiyala e sua família 
que ocupavam a proprie-
dade há mais de 33 anos. 
A sentença resultou do 
litígio quanto a titularida-
de do imóvel, na medida 
em que, Sidónia Kenga diz 
ser a legitima proprietária 
da residência de Daniel 
Maiyala do distrito Ingom-
bota rua da Asia. 
 Daniel Maiyala perdedor 
da sentença diz possuir 
todos os documentos do 
imóvel desde o contra-
to de arrendamento até 
o contrato de compra da 
residência passada pela 
Junta  Nacional de Habi-

tação, acredito que estou a 
ser burlado pelo Secretário 
Executivo do património 
habitacional David Handa-
la de Oliveira e a senhora 
Sidónia Kenga, porque há 
rumores que ela vive deste  
tipo de negócios a burlar 
as casas dos outros.
Por outro lado Daniel 
Maiyala afirma que o juiz 
Paulino Cafumana não 
foi justo quando decre-
tou a sentença do despe-

jo favorecendo a Sidónia 
Kenga que não possuía os 
documentos verdadeiros 
da residência, “ não sou o 
primeiro a ser enganado 
por estes dois cidadãos 
exijo que estes mal feito-
res mostrem-me aonde 
fui buscar os documentos 
falsos, o David Andala de 
Oliveira secretário execu-
tivo do património habi-
tacional passou os docu-
mentos a fim de beneficiar 

a Sidónia Kenga, os dois 
disseram que eu poderia 
ir queixar onde quisesse, e   
iria ficar cansado porque 
ninguém abrirá as portas 
para atender as minhas re-
clamações em função disto 
decidi não sair do local até 
que a minha situação não 
fosse regularizada”. Adian-
tando que neste preciso 
momento vivo ao relento 
com a minha família em 
condições sub-humanas.
De lembrar que no meio 
desta confusão o tribunal 
de Luanda determinou o 
encerramento da mora-
dia, mas a senhora Sidónia 
Kenga não perdeu tempo 
tirando todos os selos co-
locados pelo tribunal para 
fazer comércio no quintal 
do imóvel.
Já o advogado em defesa 
da vítima que preferiu o 
anonimato afirma que o 
secretário executivo do 
património habitacional 
David Andala de Oliveira 

está envolvido com a se-
nhora Sidónia Kenga, por-
que não é normal que um 
cidadão que reside num 
imóvel há mais de 33  anos 
e fez a compra do imóvel 
ao estado e aparecer um 
outro cidadão com alguns 
documentos e dizer que 
a residência onde Daniel 
Maiyala vivia com a famí-
lia a mesma a pertença. Já 
contactei o Davis Andala 
de oliveira o mesmo man-
dou-me fazer um requeri-
mento e ate ao momento 
o mesmo não deu-me ne-
nhuma resposta. 
Portanto contacto o secre-
tário executivo do patri-
mónio habitacional David 
Andala de Oliveira, alegou 
que não estava envolvido 
no caso da senhora Sidónia 
Kenga, e que nåo conhecia 
a mesma, já Sidónia Kenga 
disse a nossa reportagem 
que só se pronunciava 
com orientação do seu ad-
vogado.
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A

CIDADãO REFuTA DECISãO DO TRIbuNAL 
PROVINCIAL DE LuANDA

LITÍgIO SObRE PROPRIEDADE ImObILIáRIA

Daniel Maiyala está revoltado com o juiz Paulino Cafumana por ter emitido o mandato de despejo a residência 
onde vivia com a família há mais de 33 anos.
TEXTO DE LuíSA PEDRO

rianças diag-
n o s t i c a d a s 
com sintomas 
de tuberculo-
se nos centros 
e postos de 

saúde pública, no interior 
da província do Namibe, 
diariamente, dão entrada 
no hospital especializado, 
“o sanatório do Namibe”, 
onde, depois de submeti-
das aos exames médicos e 
confirmada a doença, rece-
bem o devido tratamento. 

A Directora do Sanatório, 
Elisa Silvestre, confirma o 
número de crianças com a 
tuberculose naquela unida-
de hospitalar, provenientes 
dos Municípios da provín-
cia, com realce para o inte-
rior. A falta de um espaço 
pediátrico naquela unidade, 
segundo ela, permitiu im-
provisar uma enfermaria 
que neste momento está a 
acomodar os petizes em es-
tado de enfermo.
 Enquanto isso, 25 técnicos 

de saúde pública recebem 
ferramentas sobre a gestão 
da tuberculose nas comu-
nidades. A reflexão resulta 
da avaliação do impacto da 
progressão da doença no 
seio dos autóctones, uma 
iniciativa do governo da 
província, em parceria com 
a direcção nacional de Saú-
de Publica, segundo reve-
lou o supervisor provincial 
da tuberculose, Sebastião 
Telo. Aquele responsável 
adiantou que os dados es-

táticos sobre a tuberculo-
se na província revelam 
progressão da doença nas 
comunidades, impondo-se 
medidas sérias para se tra-
var a proliferação da doen-
ça. Disse ainda que a falta 
de cuidados primários, a 
carência alimentar por que 
passam as comunidades ru-
rais, assoladas pelas calami-
dades naturais da estiagem 
e o contágio de mãe para o 
filho, potenciam  as prová-
veis causas que levam as 

crianças á contaminação da 
tuberculose na província do 
Namibe. O consumo exces-
sivo de bebidas alcoólicas, 
aliado a fraca alimentação e 
o abandono do tratamento 
por pessoas em regime de 
medicação e a chega tardia 
de pessoas com novos ca-
sos, que primeiro recorrem 
as praticas tradicionais, são 
de entre outras preocupa-
ções dos técnicos de saúde 
em torno da tuberculose na 
província.

C

REGISTA uM NúMERO ELEVADO 
DE CRIANçAS COM TubERCuLOSE

nAmIbE

Miséria, pobreza acentuada e desnutrição está na base do surgimento de tuberculose de forma assustadora no 
seio da comunidade infantil na província do Namibe
TEXTO DE ALEXANDRE CORTES



liver Stone 
está a fazer 
um filme 
muito bo-
nito sobre 
o nosso co-

mandante Hugo Chávez 
que deverá estar termina-
do nos próximos meses”, 
afirmou Maduro recen-
temente, acrescentando 
estar “ansioso” para que 
o resultado estreie na Ve-
nezuela.
Nicolás Maduro afirmou 
ter sido informado do tra-
balho de Oliver Stone por 
um dos produtores numa 
visita oficial a Paris, no 
âmbito do périplo euro-
peu que o levou também 
a Portugal e Itália. 
O realizador norte-ame-
ricano já tinha entrevis-
tado Chávez, de quem é 
admirador, para um do-
cumentário em 2009. O 
presidente venezuelano 
afirmou que Oliver Stone 
irá em breve à Venezuela 

para a estreia de um pro-
jeto sobre “a história do 
imperialismo americano”. 
Stone já realizou três do-
cumentários sobre outro 
líder sul-americano ca-

rismático, o líder cubano 
Fidel Castro, para além 
de filmes sobre outros lí-
deres norte-americanos 
como os presidentes Ken-
nedy, Nixon e George W. 

Bush.
Hugo Chávez morreu em 
Abril passado, um acon-
tecimento que despertou 
manifestações de cons-
ternação por todo o país 

e obrigou à realização de 
novas eleições presiden-
ciais após uma aguerrida 
campanha em que Madu-
ro se afirmou como her-
deiro de “el comandante”. 
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tão propa-
lado Grupo 
teatral Hori-
zonte Njinga 
Mbande vai 
novamente 
e s t r e a r - s e 

com a peça “Quanto mais 
bandido melhor”, no Cine 
Atlântico, a 29 de Junho de 
2013. A referida peça será 
apresentada em duas ses-
sões, a primeira às 19 horas 
e 45 minutos, a segunda 
às 21h:30 minutos com in-
gressos a 2 mil e 500 kwan-
zas.
Refira-se que a peça 
“Quanto mais bandido 
melhor” é recheada de 
histórias emocionantes no 

amor que vale “apenas” 
ver. Já no próximo dia 30 

do mês em curso, o Hori-
zonte irá apresentar ainda 

a peça teatral, “O namoro”, 
no auditório Njinga Mban-

de, também em duas ses-
sões, a primeira às 19h:45 e 
às 21h:30 minutos respecti-
vamente.
As referidas peças teatrais 
têm David Enoque, Mar-
lene dos Santos, Jeremias 
Caracol, Sandra Marias, 
Galiano da Rocha e Val-
dano Lukizaia como os 
protagonistas. O Horizon-
te Njinga Mbande é um 
dos grupos teatrais mais 
antigos, maduros e profis-
sionalizados no país. Os 
mesmos têm hoje contra-
tos com vários atores de 
cinema estrangeiros, des-
de brasileiros e outros que 
em conjunto leccionam 
vários cursos do ramo.

NjINGA MbANDE DE VOLTA AOS PALCOS

O

OLIVER STONE VAI FAzER FILME 
SObRE CHÁVEz

O

CInEmA

O realizador norte-americano Oliver Stone está a fazer um filme sobre o falecido líder venezuelano Hugo Chávez, 
segundo o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
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a cerimónia 
de abertura 
do evento, 
Rosa Cruz e 
Silva, minis-
tra da Cultu-
ra de Angola, 

destacou a importância do 
Jardim do livro Infantil, 
frisando que o projecto 
está inserido na campanha 
para a preservação dos va-
lores morais, cívicos e cul-
turais entre as gerações.  
Segundo Rosa Cruz e Sil-
va, o certame é um me-
canismo para dar corpo 
à política do livro e da 
promoção da leitura apro-
vada pelo Executivo que 
considera o livro um meio 
privilegiado de criação da 
cidadania.
“O livro deve ocupar um 
lugar central no processo 
de desenvolvimento do 
indivíduo, por ser uma via, 
não só de educação estéti-
ca, mas de transmissão de 
valores cívicos, éticos e de 
preservação do patrimó-
nio histórico e cultural”, 
defendeu.
O evento vai acontecer 
em simultâneo nas pro-
víncias de Malanje, Zaire, 
Namibe, Bengo, Kwanza 
Norte, Kwanza Sul, Ca-
binda, Moxico, Huambo, 
Kuando Kubango, Lunda 
Norte, Lunda Sul, Bié e do 
Uíge.

Prémio literá-
rio jardim do 
livro inFantil  

O professor de língua-por-
tuguesa, Basílio Tchin-
dombe, foi galardoado 
com o prémio literário 
Jardim do Livro infantil 
2013 pelo conjunto da obra 
“ Jimbo”. O conto de Basí-
lio Tchindombe ensina as 
crianças a serem íntegras 
e não agirem sobre influ-

jARDIM DO LIVRO INFANTIL 
AbERTO EM TODO O PAíS

N

ência de outros. 
Segundo do director do 

Instituto Nacional das In-
dústrias Culturais (INIC), 

António Fonseca, o vence-
dor, natural da Huila, é um 

jovem que já teve a opor-
tunidade de ser laureado 
com o Prémio Literário 
António Jacinto, edição 
2008 com a obra “ O que 
a África não Disse”. 
Para António Fonseca, o 
Prémio Literário Jardim 
do Livro Infantil visa, as-
sim, propiciar os surgi-
mentos de novos talentos 
literários, como exemplo 
dos já galardoados, em 
edições anteriores, Áureo 
Quicunga e Zullini Bum-
ba.
O Prémio Literário Jardim 
do Livro Infantil foi insti-
tuído em 2009 no quadro 
da realização anual da 
feira anual do Jardim do 
Livro Infantil e teve como 
vencedora na primeira 
edição a escritora Maria 
Celestina Fernandes com 
a obra “ As amigas em Ka-
landula” 

LITERATURA

A 7 edição do Jardim do livro infantil, foi oficialmente aberta por Rosa Cruz e Silva a 27 de Junho sob o lema “Ler é 
saber, ler é crescer” uma iniciativa que visa valorizar o hábito de leitura entre as crianças e fomentar o gosto pela 
escrita. 
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A DEMOCRACIA DO ANTIGO REINO DO KôNGO
ntrodução
No antigo reino do 
Kôngo, as funções 
foram repartidas da 
seguinte maneira:
• NSAKU: Sacerdó-
cio, Presbiterado; 

Religião (e Magia), Con-
sagração das Autoridades, 
Diplomacia, Constituição, 
Poder Judiciário, Poder Le-
gislativo.
• MPANZU: Guerra, In-
dústria, Segurança da Cor-
te, Segurança do País, Di-
reito de Eleger
• ÑZÎNGA: Administra-
ção, Justiça, Poder Execu-
tivo (limitado), poder polí-
tico (limitado), Classe dos 
Elites das Migrações.

Poder 
legislativo

Os membros dos corpos 
legislativos e os colégios 
eleitorais, cujas responsa-
bilidades podemos encon-
trar nos relatos linhageiros, 
são geralmente chamados 
Ngudi-za-nkama. Inde-
pendentemente de perten-
cer à linhagem Nsaku ou 
Mpânzu, levavam o patró-
nimo de Mfutila ou Mayâla 
(Cuvelier, 1953: 41).

Poder 
executivo

As famílias descendentes 
de Mazînga são detento-
ras do poder executivo no 
sentido que são a origem 
o “cordão” entre Nsaku e 
Mpânzu (Cuvelier, 1953:21; 
Batsîkama, 2012). Na ver-
dade, o poder pertence ao 
“mais velho uterino”, e os 
Mazînga são ministros no 
sentido latino do termo 
(os delegados de Nsaku e 
Mpânzu).

Poder militar

A função dos Mpânzu”: 
(1) MPÂNZU, o podero-
so conquistador afilia-se 
a Mpûdi; (2) MPÛDI, o 
conjunto dos guerreiros 
que agiam de acordo com 
as leis estabelecidas; (3) 
MPÂNGU, criador: indús-
tria; (4) MPANDA que 
quer dizer o tecelão, mas 

sobretudo, o estratega da 
guerra.
Vamos apresentar, de for-
ma íntegra os represen-
tantes dos poderes que 
existiram no antigo Kôn-
go. Os termos em kikôngo 
são patrónimos das linha-
gens que ainda existem até 
os nossos dias.

Poder legisla-
tivo/lûmbu

(i) Mbôngi: Presidência da 
União (Assembleia Nacio-
nal)
(ii) Yêmbe/Lûmbu: Co-
missão das Eleições e 
Concórdia
(iii) Kimfûmu: Comissão 
da Instrução
(iv) Mpôlo’a Lêmba: Co-
missão Eleitoral

Poder 
executivo

(i) Ñtôtel’a Kôngo: Monar-
ca
(a) Na Ñkãzi za Kôngo: 1º 
primeiro-ministro do Rei
(b) Nânga Ne Kôngo: Go-
vernador do Banco
(c) Mbênza Ne Kôngo: As-
sessor jurídico
(d) Mbômba Ne Kôngo: 
Assessor da Guerra
(e) Ne Mpânzu’a kiñtînu: 
Chefe da Guarda Real

(ii) Na Mfîla-ñtu: Primeiro-
-Ministro do Governo
• Ministros directos de 
Ñtôtela
(a) Matadi ma Kôngo: Mi-
nistro das Indústrias
(b) Mpâku za Kôngo: Mi-
nistro das Finanças
(c) Mbûku’a Kôngo: Minis-
tro da Economia
• Ministros do Poder Le-
gislativo e do Poder Militar
(a) Mata Ma Kôngo: Minis-
tro da Defesa Nacional
(b) Ñdôngo Ne Kôngo: 
Ministro do Interior e Di-
plomacia
(c) Ñkâng’a Ne Kôngo: Mi-
nistro da Justiça
(d) Ngômbe zi Kôngo: Mi-
nistro do Comércio

Poder militar/
KimPûdi

(i) Na Mpânzu’a Lûmbu: 
(três) Chefes da Segurança 
Nacional
(ii) Ma Ñlômbi Kibênga: 
(sete) Chefes da Guerra
(iii) Na Ndôngo’a Mbôma: 
(quarenta e seis) Chefes 
das Forças Armadas
Especificamos que existia 
cerca de quatro ministros 
do Ñtôtlea que, também, 
estavam ligados ao Poder 
Legislativo (Lûmbu) e Po-
der Militar (Kimpûdi): (1) 
Ministro da Defesa Na-

cional trabalhava directa-
mente com Lûmbu/Poder 
Legislativo e Kimpûdi/
Poder Militar. Este mi-
nistro estava em sintonia 
com Ne Mpânzu’a kiñtînu 
e este com Ñtôtela. (ii) Ne 
Ñdôngo Ne Kôngo era 
um ministro dos Assuntos 
Internos e a Diplomacia. 
Por um lado, as questões 
ligadas as ndônga (povo: 
conjunto de doze mbûka/
comunas) relacionavam-
-se quer com a Educação 
tradicional (ñdôngi, de 
ku-lônga: ensinar: ñdôngi, 
educador) nas todas suas 
vertentes, assim como a 
Saúde pública (ñdôngo, 
de milôngo: remédios). 
Por outro lado, malôngo 
significa estrangeiros, vi-
sitantes (Laman, 1936:488) 
que poderiam ser os Kûba 
com os quais negociavam, 
como também os foram 
os Portugueses e outros 
que “vieram do mar”. (iii) 
Na Ñkânga Ne Kôngo 
relaciona-se em grande 
parte com o Poder Legisla-
tivo/Lûmbu, embora a sua 
lealdade ao Ñtôtela seja 
constante: os cronistas 
perceberam que o Conse-
lho dos Makôta e o grande 
Ñtôtela eram relacionados 
ao Ñkângu ou ainda com 
um “Mwêne Mbênza”. Em 

questão fora da circunscri-
ção de Mpêmba (ou Zîta 
dya nza), quem resolvia o 
problema era Na Mpêmba 
Nsaku Malele. (iv) Ngôm-
be zi Kôngo, ministro do 
Comércio. Desde as pri-
meiras evoluções da coo-
peração – através de “dia 
musunga” – o Comércio 
está intimamente ligado 
a um Conselho dos mais-
-velhos: (i) as suas activi-
dades proporcionam in-
tercâmbio cultural e social 
espontâneo bastante pe-
netrante; (ii) a legalização 
do “comércio” das irmãs 
– sequente do “dia mu-
sunga” – força os cunha-
dos “institucionalizarem” 
os seus “trocos políticos” 
como consciencialização 
das proximidades. Logo, 
o Ñtôtela intervinha em 
segundo lugar.
Os outros ministros (Ma-
tadi ma Kôngo; Mpâku za 
Kôngo e Mbûku za Kôn-
go) dependiam directa-
mente do Ñtôtela com 
auxílio dos seus assesso-
res (Directores da Reale-
za) que são: Na Ñkâzi za 
Kôngo, Nânga Ne Kôngo, 
Mbênz’a Kôngo, Mbôma 
Ne Kôngo e Ne Mpânzu’a 
Kiñtînu. Entre estes úl-
timos, importa salientar 
que Ne Mpãnzu’a kiñtî-
nu (assim chamado no 
fim do século XVI) ora 
conhecido por Ñtûla-ñtu 
(ou vulgarmente Tulante, 
no século XIX), sempre 
estava em “conflito insti-
tucional” com os reis gol-
pistas. A sua nomeação 
não dependia do Ñtôtela 
(provavelmente enviado 
por Ne Nsaku Ne Vûnda, 
mas nomeado pelo Lûm-
bu). A sua relação com 
Ñtôtela era de garantir 
a segurança a segurança 
real e o cumprimento das 
decisões do Executivo, 
mas só poderia melhor 
funcionar caso o Ñtôtela 
fosse eleito.
Esta foi o aparelho institu-
cional operativo que fazia 
funcionar a democracia 
no antigo reino do Kôngo. 
Publicaremos, muito bre-
vemente um livrito que 
explicará tudo.

TEXTO DE PATRíCIO bATSîKAMA

I
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LAMENTO E PRENúNCIOS 
DA REVOLTA DOS PRETOS

O
s pretos, nós, vós, outros por aí e sofrer, que eles durmam ou não 
durmam, que trabalhem virososa ou vagarosamente, feliz e orgulho-
samente comem pirão todos e várias vezes ao dia. Os negros, esses, 
aprenderam a escolher e optar enfaticamente pelos pilares do poder 
político “da outra senhora”, na qualidade de ex-assimilados junto do 

regime Colonial, e defendem como se fosse da sua igualha a continuidade das da-
tas do Colono, a manutenção no livro de registos de nascença das conservatórias 
do Registo Civil dos nomes coloniais, isto sem prejuízo da resistência aos nomes 
angolanos e africanos, a contrastar com a promoção dos nomes cubanos e russos. 
Para ver o resultado não precisamos de lupa, está à vista.
Hoje, como diz o nosso amigo Jc. Whitenegar, podemos verificar os danos que os 
negros causaram e causam ainda aos pretos, que sendo a maioria, «estão relega-
dos para a mais ignóbil pobreza, miséria extrema e discriminação, para além de 
não terem educação e saúde, com o mínimo de qualidade e dignidade, enquanto 
essa minoria se refastela com os milhões de dólares desviados do erário público, 
transformando por via disso, a corrupção numa norma institucional, com imu-
nidade bastante para não causar danos aos seus actores, com a apropriação dos 
sistemas de justiça, policial e militar». 

A REACçãO DO MWANGOLé
O Mwangolé manifestou o seu repúdio à encenação de JES no seu pretenso encontro 
com a juventude do seguinte modo: «Se por qualquer eventualidade fosse convidado a 
estar presente, teria perguntado ao meu “ Chefinho” quais foram as motivações que o 
galvanizam a arquitectar o nepotismo, trafico de influência e a crónica engenharia da 
corrupção golpeando diariamente a Constituição, a Lei da Probidade e outros diplo-
mas que copiamos de Portugal sem ler...Teria enorme prazer em saber por que razão 
a gestão da Tévé foi entregue como brinquedo aos filhotes, sem concurso público? 
Porquê a ex-Mboa chefiando a ANIP? Porquê o Papoite Zenú, no fundo soberano? A 
Garina e a Nené no Parlamento? Os Negócios daqui e dali conflituando interesses do 
Estado? E finalmente, teria questionado a mágica fórmula que catapulta uma Zun-
gueira de “ovos” ao estatuto de bilionária?!!! Quem sabe se assim teríamos, nós, todos 

os Jovens de Cabinda ao Cunene, a genial estratégia de como escapar da pobreza e da miséria com ajuda da “ Mana Belinha”. A seguir ter-lhe-
ia mostrado a página 28 da edição do Jornal de Angola do dia 13 de Outubro de 2012, sob a epígrafe, “Músicos que participaram na campanha 
eleitoral” do MPLA, e a respectiva lista para atribuição de casas na Centralidade do Kilamba, onde segundo o Chefinho não houve “ Exclusão”... 
Considerando o facto de ter 34 anos de Poder, teria gosto em saber, quantos anos mais precisava para nos deixar com água e luz antes de 
partir?”

O PATRIOTISMO DOS ESFOMEADOS

N
a semana passada, em Luanda, dezenas de milhares de jovens 
tentaram desesperadamente candidatar-se a um das oito mil 
vagas disponíveis para integrar a Polícia Nacional em todo o 
país. Comentaristas oficiais disseram que tal engodo da juven-
tude para integrar a corporação é uma prova da sua fideli-

daqde ao regime JES/MPLA. Nós dizemos que é fome, mal-estar corrente, 
expresso na procura do primeiro emprego para os jovens. Aqui está mais 
um elemento concreto para avaliarmos a situação social do país. 
Por outro lado, a relação de causa/efeito do desemprego com a delinquên-
cia/criminalidade juvenil parece-nos ser uma evidência no caso de Angola. 
Nesse dia, os 300 frustrados citados por JES na sua entrevista no canal SIC 
da televisão portuguesa eram mais de 3 mil e muitos deles, que aspiram ser 
polícia, vão com o intuito de encher os bolsos à custa do pobre cidadão. E 
mais, além disso, uma boa parte desses meninos dominam a arte da delin-
quência mas não são jovens qualificados e mais vale não imaginasr o que 
se poderá passar quando lhes passarem uma arma para as mãos e lhes for 
concedido um pouco de autoridade.
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PALANCAS ALMEjAM CHAN
FUTEbOL COnTInEnTAL 

FERRíN “APROVEITA-SE” 
DA SWAzILâNDIA
Com Gustavo Ferrín no 
comando técnico, a Selec-
ção Nacional de Futebol de 
Honra “Palancas Negras” 
obteve os piores resulta-
dos nos últimos sete anos, 
nem mesmo a vitória dian-
te da Swazilândia supera o 
fracasso da primeira fase 
das eliminatórias quali-
ficativas para a Copa do 
Mundo “FIFA-2014”, a ser 
no Brasil.
Seria o fim dos “Palancas 
Negras” se também per-
dessem no confronto com 
a Swazilândia, indepen-
dentemente do recinto do 
jogo. Apesar do futebol 
incaracterístico do Com-

binado angolano, versão 
Ferrín, ainda tem potência 
para derrotar determina-
dos adversários, sobretudo 
da Região Austral de Áfri-
ca.
A vitória contra o combi-
nado swazi está longe de 
agradar os angolanos por-
que o CHAN é uma com-
petição menos quotada, se 
comparado com o Cam-
peonato Africano das Na-
ções (CAN-ORANGE) e a 
Copa do Mundo “FIFA”. O 
técnico uruguaio, gozando 
da influência do “protetor”, 
general Pedro Neto, presi-
dente da Federação Ango-
lana de Futebol (FAF), pre-

para-se para esbanjar mais 
alguns milhões de dólares 
do Estado.    
Ferrín poderá encontrar 
outra dificuldade, caso 
consiga a qualificação para 
o CHAN-2014, na África 
do Sul. Terá a obrigação de 
superar o segundo lugar 
alcançado por Lito Vidi-
gal no Sudão. Nem precisa 
o benefício da dúvida, o 
treinador uruguaio jamais 
conseguirá igualar o pal-
marés do antigo seleccio-
nar angolano que também 
já representou a Selecção 
Nacional de Futebol de 
Honra “Palancas Negras” e 
chegou a ser capitão.

epois do 
f r a c a s s o 
na fase 
preliminar 
de apu-
r a m e n -
to para a 

Copa do Mundo “FIFA-
-BRASIL/2014”, a Selecção 
Nacional de Futebol de 
Honra “Palancas Negras”, 
às ordens de Gustavo Fer-
rín, procura uma vaga no 
Campeonato Africano das 
Nações (CHAN-Africa do 
Sul/2014), prova destinada 
aos futebolistas internos.
A Equipa Nacional está 
a um passo de conseguir 
passar pelo primeiro “obs-
táculos”, face à vitória de 
0 - 1 obtida em Mbambane 
diante da selecção nacio-
nal da Swazilândia, refe-
rente à “primeira-mão” da 
eliminatória de acesso 
ao Campeonato Africa-
nos das Nações (CHAN-
2014), a realizar-se na 
África do Sul. Gustavo 
Ferrín conta apenas com 
a prestação dos futebolis-
tas do Girabola, a julgar 
pelas regras da CAF, ór-
gão regente.

D

Com o resultado de 
Mbambane, Angola tem 
quase garantida a quali-
ficação porque o jogo da 
“segunda-mão”, partida 

decisiva numa elimina-
tória, acontece no está-
dio Internacional “11 de 
Novembro”, em Luanda, 
Angola, a nova catedral 

do “desporto-rei” na va-
lorosa Pátria do Sobera-
no “Ngola Kilwanji Kya 
Samba”.        
Já sem hipótese de ul-

trapassar o adversário, a 
equipa nacional da Swa-
zilândia vem a Luanda 
para cumprir calendário, 
mas se os “Palancas Ne-
gras” dormirem na som-
bra da bananeira, como 
diz o adágio popular, po-
dem ser surpreendidos, 
aliás o futebol é uma mo-
dalidade que proporciona 
imensas surpresas, razão 
pela qual uma equipa só 
se considera vencedora 
depois do último apito do 
árbitro. Força Angola! A 
vitória é certa.
Landu e Hugo (guarda-
-redes), Amaro, Dany 
Massunguna, Bastos, 
Gomito, Mussumari, Fa-
brício, Kibeixa, Abdul e 
Mateus (defesas), Piroli-
to, Ito, Ary Papel, Adawa, 
Manuel, Mabiná, Mano, 
Mingo Bille, Job, Liben-
gue e Meda (médios) e 
Mabululu (avançado) são 
os jogadores seleciona-
dos por Gustavo Ferrín 
para a operação “Swazi-
lândia”, rumo à África do 
Sul, palco do Campeona-
to Africano das Nações 
(CHAN) Força Palancas!. 



O Conjunto Nacional de 
Hóquei em Patins, sob 
batuta de Nando Graça, 
estreia-se na 41º edição 
da Copa do Mundo, a 
decorrer em Angola, nas 
províncias de Luanda e 
Namibe, de 20 a 28 de 
Setembro de 2013, com a 
selecção da África do Sul, 
ditou o emparceiramento 
do Grupo “C” da maior ci-
meira do desporto sobre 
rodas.
Assim, a Selecção Nacio-
nal de Angola tem a pos-
sibilidade de começar da 
melhor maneira a com-
petição. Uma vitória na 
primeira jornada elevaria 
os níveis de confiança dos 

atletas comandados por 
Orlando Graça, antiga es-
trela do hóquei angolano, 
que poderiam competir 
em igualdade de circuns-
tância com qualquer ad-
versário.
Orlando Graça e pupilos 
estão preparados para 
defrontar qualquer opo-
nente na fase preliminar, 
na qual irá inda defrontar 
as selecções de Portugal 
e Chile. Trata-se de uma 
série extremamente com-
petitiva cujo domínio é 
atribuído ao conjunto na-
cional português, terceira 
melhor do mundo, depois 
da Espanha e Argentina. 
Os adeptos e amantes do 

desporto sobre rodas po-
derão assistir o evoluir 
dos grandes hoquistas.
O despique entre as se-
lecções de Espanha, Ar-
gentina e Portugal será 
testemunhado nos pa-
vilhões de Luanda, bem 
como do Namibe, cons-
truídos, justamente, a fim 
de albergar o primeiro 
Campeonato Mundial de 
Hóquei em Patins a ser 
realizado no Continente 
Berço da Humanidade 
(África); Moçambique já 
se tinha prontificado a al-
bergar a edição passada, 
mas ficou pelo caminho 
por falta de capacidade 
infraestrutural.
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té antes 
do Afro-
basket-1989, 
a Selecção 
N a c i o n a l 
de Basque-
tebol Sé-

nior Masculina era ilustre 
desconhecida, inclusive 
no Continente Berço da 
Humanidade (África); o 
Egipto detinha o domínio 
absoluto da modalidade. 
No palmarés do Cinco 
Nacional, às ordens do 
treinador Vitorino Cunha, 
apenas constava um ter-
ceiro lugar; Egipto, Senegal 
e Republica Centro Africa-
na rivalizavam o principal 
evento basquetebolístico 
continental (Afrobasket). 
Nenhuma equipa con-
seguiria contrapor o po-
tencial das respectivas 
selecções, sobretudo a “fa-
raónica” que pela falta de 
competitividade na África 
passou a participar em tor-
neios realizados na Europa.
Enquanto as três selec-
ções descansavam sobre 
os “louros” conseguidos 
nas edições anteriores, 
Angola preparava-se afin-
cadamente para assaltar o 
pódio cujo domínio esta-
va sob controlo da equi-
pa nacional do Egipto, 

A
ANGOLA DESEjA HEGEMONIA
AFRObASKET

na altura a mais titulada, 
seguida pela República 

Centro Africana e Sene-
gal. A Costa do Marfim 

tentava impor resistência 
ao trio dominador, mas 

sempre ficou pelo cami-
nho. Nem os nigerianos 
“piavam”.
Quando menos espera-
vam, o domínio do Egip-
to viria a terminar no 
Afrobasket-1989, realiza-
do em Luanda. A equipa 
egípcia perdeu a final 
diante da Selecção Na-
cional de Basquetebol Sé-
nior Masculina, na época 
comandada por Vitorino 
Cunha que também era 
treinador do 1ºde Agosto. 
A partir daquele ano, An-
gola passou a dominar a 
modalidade, a outra víti-
ma dos angolanos foram 
os senegaleses, depois a 
Nigéria. O ciclo vitorio-
so do Conjunto de todos 
nós foi interrompido no 
Afrobasket-1997, no Se-
negal. 
Durante o domínio ho-
mogénico, a Selecção 
Nacional de Basquete-
bol Sénior Masculina 
conquistou dez títulos, 
mas foi destronada pela 
Tunísia que venceu o 
Afrobasket-2011, em An-
tananarivo, Madagáscar. 
Agora, Angola, às ordens 
do treinador Paulo Ma-
cedo, prepara-se para 
resgatar o título perdido 
diante dos tunisinos.

SuL-AFRICANOS “bAPTIzAM” ANGOLANOS
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Governo, na sua an-
cestral (já dura desde 
1975) política de divi-
dir para reinar, conti-
nua a considerar que 
existem cidadãos de 
primeira e de segun-

da. E, embora não sejam os únicos, 
os de Cabinda são clara e inequi-
vocamente de segunda, mau grado 
viveram numa região que alimenta, 
pelo petróleo, todos os desmandos 
do regime.
Não espanta, por isso, que o Gover-
no angolano deva quase 200 mi-
lhões de dólares a empresas de Ca-
binda, situação que está a destruir o 
tecido económico local, sobretudo 
o de origem autóctone.
Bem pode, como agora o fez, a go-
vernadora de Cabinda, Aldina da 
Lomba, remodelar o Executivo lo-
cal para tentar mascarar uma situa-
ção que, desde logo, põe em perigo 
a estabilidade local e, com ela, a de 
todo o país.
A exoneração dos secretários do 
Comércio, Hotelaria e Turismo, da 
Família e Promoção da Mulher, da 
Juventude e Desportos, da Saúde 
e da Reinserção Social, respectiva-
mente Paulo Lufua, Maria Mónica 
Manuel, Óscar Dilo, Carlos Zeca 
e Félix Baveca, apenas revela – até 
pela sua amplitude – que algo vai 
muito mal.
Dados recentes que, pensa-se, pe-
cam por defeito, revelam que o 
governo de Luanda deve mais de 
82 milhões de dólares aos empresá-
rios locais, uma divida contraída no 
período de 2009. A este valor deve 
acrescentar-se mais 100 milhões de 
dólares de dívida contraída em 2012 
em programas ditos de emergência 
durante a campanha eleitoral do 
MPLA.
É claro que, ao contrário da realida-
de testemunhada pelos empresá-
rios locais, o Conselho de Ministros 
diz, ou manda dizer, como aconte-
ceu no passado dia 21, que o gover-
no central tinha pago na totalidade 
a divida relativa aos anos de 2008 e 
2009.
Como isso não aconteceu, ou se 
aconteceu o dinheiro deve ter sido 
desviado para qualquer vendedo-
ra ambulante de ovos, os cabindas 

dizem-se fartos de promessas não 
cumpridas, acusando mesmo o 
governo de Luanda de os andar a 
enganar.
A tese não oficial, mas fundamen-
tada, aponta para a estratégia do 
regime em asfixiar o empresariado 
local por este, supostamente, apoiar 
grupos independentistas. Luanda 
em vez de ler a mensagem prefe-
re matar o mensageiro. Em vez de 
procurar uma solução para o pro-
blema opta, como é seu estilo, por 
criar problemas para a solução. 
Para o regime nada é mais impor-
tante, mormente em Cabinda, do 
que a educação patriótica e a acção 
psicológica no seio das Forças Ar-
madas. E tanto assim é que, há pou-
cos dias, o segundo comandante 
da Região Militar Cabinda, tenente 
general Nicolau Puna, presidiu ao 
encerramento de um seminário 
que durante dez dias se dedicou a 
esta temática que, em síntese, pode 
ser traduzida pelo slogan: O MPLA 
é Angola, Angola é o MPLA.
É claro que a versão oficial, trans-
mitida pelos órgãos de propaganda 

internos – alguns sob o formato de 
jornal -, bem como pelas suas su-
cursais na Europa, com destaque 
para Portugal, dizem que o Gover-
no central aposta forte e bem em 
Cabinda.
Ainda recentemente o ministro dos 
Transportes disse que a região de 
Cabinda terá um novo terminal de 
carga no aeroporto e será constru-
ído um porto de águas profundas, 
que deverá tornar clara a soberania 
do país no rio Zaire.
Augusto Tomás, citado pela agên-
cia oficial de notícias Angop, indi-
cou que o novo terminal surgirá no 
âmbito das obras de reabilitação, 
que deverão estar concluídas den-
tro de dois anos.
As obras de melhoria iniciam-se, 
de acordo com a versão oficial, em 
2014 e têm como objectivo conferir 
maior capacidade e mais conforto à 
estrutura, disse o ministro, intervin-
do num Fórum Empresarial sobre 
“As infraestruturas de transportes 
e o desenvolvimento económico e 
social de Cabinda”.
Para além da construção de um 

terminal de carga, sempre citando 
a propaganda oficial, os melho-
ramentos que estão previstos in-
cluem também mais espaço para 
o estacionamento de aeronaves, a 
construção de um edifício técnico 
e de uma torre de controlo, bem 
como um novo sistema de drena-
gem e o alargamento da pista.
O ministro salientou ainda as me-
lhorias no transporte rodoviário na 
região de Cabinda, exemplificando 
com o número de viaturas entre-
gues ao governo local para melho-
rar os transportes públicos.
Sobre o novo porto de águas pro-
fundas, juntamente com o projecto 
de rede nacional de cabotagem, que 
Augusto Tomás considerou como 
fundamentais para o desenvolvi-
mento de Cabinda e das províncias 
do norte de Angola, a expectativa é 
que tenham um impacto significati-
vo no Produto Interno Bruto, levan-
do à criação de postos de trabalho.
Também o ministro do Planeamen-
to e Desenvolvimento Territorial, 
Job Graça, considera positivo o ní-
vel de execução das obras inseridas 
no Programa de Investimentos Pú-
blicos em Cabinda.
Job Graça explicou que a sua visita 
a Cabinda visou fundamentalmente 
verificar o nível de cumprimento 
das recomendações da comissão 
económica do Conselho de Minis-
tros referente ao Plano de Desen-
volvimento, acrescentando que 
ficou impressionado por alguns dos 
projectos estarem a um nível de 
execução física bastante avançado 
como é o caso das obras da Facul-
dade de Medicina, do cemitérios 
dos Nobres de Cabinda, o local do 
Tratado de Simulambuco, apesar 
de conhecer ainda alguns proble-
mas ao nível da execução financei-
ra que, contudo, estão a ser equa-
cionados de modo que a execução 
financeira seja consistente com o 
nível de execução física.
O ministro assegurou também que 
outros projectos como o da Aveni-
da António Agostinho Neto, valas 
de drenagem de águas pluviais que 
se encontram paralisados, com um 
ritmo de execução bastante baixo 
por razões orçamentais e financei-
ras também serão equacionados.
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